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บทนำ� : พุทธศาสนากับรัฐสมัยเก่า

เดิมทีพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์มีทั้งเถรวาทและมหายาน แต่
ปัจจุบันเถรวาทเป็นนิกายหลักของพม่า ไทย ลาว กัมพูชา ตามความทรงจำ�
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและในทางประวัติศาสตร์เถรวาท พุทธศาสนาไม่ได้มี
ความหมายเรียบง่ายอย่างทีเ่ รียกกันว่า “ปรัชญาชีวติ ” (philosophy of life)
อันเป็นทางพ้นทุกข์สว่ นบุคคลอย่างทีเ่ ข้าใจกัน แม้ความพ้นทุกข์สว่ นบุคคลจะ
เป็นเป้าหมายสำ�คัญในคำ�สอนพุทธศาสนา แต่พุทธศาสนาก็มีมิติทางสังคม
ทั้งที่ปรากฏในตัวคำ�สอน และในประวัติศาสตร์การตีความคำ�สอนสนับสนุน
การปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและยุคสมัย
จากข้อมูลในไตรปิฎก พุทธะคือผู้รู้แจ้งและสอนธรรม แต่ “ธรรม”
ที่ใช้กันในสังคมศาสนาแบบอินเดียโบราณมีความหมายกว้าง ครอบคลุมทั้ง
ความจริงหรือ “สัจธรรม” ของชีวติ ธรรมชาติ และกฎธรรมชาติ และครอบคลุม
ทัง้ “ศีลธรรม” ทีแ่ บ่งได้เป็นศีลธรรมเชิงปัจเจก (individual morality) และ
ศีลธรรมเชิงสังคม (social morality) ศีลธรรมเชิงปัจเจก หมายถึง วิถกี ารเรียนรู้
ของปัจเจกบุคคลเพือ่ เกิดปัญญารูแ้ จ้ง (enlightenment) ความจริงทีเ่ รียกว่า
อริยสัจ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา เป็นต้น ส่วนศีลธรรมเชิงสังคม
ได้แก่ ศีลธรรมทีเ่ ป็นแนวปฏิบตั ใิ นสัมพันธภาพทางสังคมและการปกครอง เช่น
หลักทิศ 6 ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ จักกวัตติวัตร วัชชีธรรม เป็นต้น
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ฉะนั้น ธรรมที่พุทธะนำ�มาสนทนากับผู้คนในสังคมอินเดียโบราณจึง
เป็นแนวทางเรียนรู้เพือ่ การมีชวี ิตที่ดีและสังคมการเมืองที่ดี ในอัคคัญญสูตร1
พุทธะเสนอว่า การมีชีวิตที่ดีทางศีลธรรมและทางอื่นๆ สามารถเป็นไปได้
ภายในสังคมการเมืองเท่านั้น เพราะเมื่ออยู่ใน “สภาวะธรรมชาติ” (natural
state) ที่ไม่มีกฎกติกาและอำ�นาจการปกครอง ชีวิตมนุษย์ย่อมโน้มเอียง
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางตกต่ำ�ลง เนื่องจากทุกคนสามารถเบียดเบียน
ทำ�ร้ายกันตามอำ�นาจกิเลสได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นมุมมองที่คล้ายกับฮอบส์
(Thomas Hobbes, 1588–1679) ที่ว่าชีวิตนอกสังคมการเมืองหรือชีวิตตาม
สภาวะธรรมชาตินนั้ “โดดเดีย่ ว ยากแค้น น่ารังเกียจ ป่าเถือ่ น และแสนสัน้ ”2
ฉะนัน้ ความมัน่ คงปลอดภัยของชีวติ การมีชวี ติ ทีด่ ที างศีลธรรมและด้านอืน่ ๆ
จะเป็นไปได้กแ็ ต่ในสังคมการเมืองทีม่ รี ะเบียบกฎเกณฑ์ และมีการปกครองให้
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์นั้น
เมื่อเชื่อว่าชีวิตที่ดีทางศีลธรรมและทางอื่นๆ เป็นไปได้ในสังคม
การเมืองเท่านั้น แล้วสังคมการเมืองเช่นไรคือสังคมการเมืองที่ดี คำ�ตอบอยู่
ที่จักกวัตติสูตร3 ในสูตรนี้พุทธะปฏิเสธการปกครองที่ใช้อำ�นาจเผด็จการตาม
อำ�เภอใจ (อัตตาธิปไตย) และเสนอว่าการปกครองที่ดีคือการปกครองที่ถือ
ธรรมเป็นใหญ่ (ธรรมาธิปไตย) หมายถึง การปกครองที่ให้ความเป็นธรรม
แก่คนทุกกลุ่มและมุ่งประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่เป็นเป้าหมาย ธรรมมี
ความสำ�คัญเพียงใดต่อชีวติ ทางสังคมการเมือง ทัมไบห์ (Stanley J. Tambiah
1929–2014) วิเคราะห์ให้เห็นผ่านสัญลักษณ์ “จักร” กับ “คทา” ของกษัตริยว์ า่
สัญลักษณ์แห่งธรรมในชีวิตทางการเมืองของชาวพุทธคือ “กงล้อ”
(จักร) ซึ่งนำ�มาใช้แทนคทาของกษัตริย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำ�นาจสิทธิ์
ขาดในคัมภีร์ธรรมศาสตร์และคำ�สอนของเกาฏิลยะ (อรรถศาสตร์-ผู้เขียน)
สัญลักษณ์ (จักร) นั้นทำ�ให้ธรรมกับการเมืองเกี่ยวข้องกันอย่างสูงสุด (และ)
ทำ�ให้ทฤษฎีการเมืองบนฐานของธรรมในพุทธศาสนาวางอยู่บนหลักอหิงสา
(nonviolence) การไม่เบียดเบียน และความเมตตากรุณาในศิลปะการปกครอง4
มีขอ้ สังเกตว่า ในสังคมศาสนาสมัยพุทธกาลทีศ่ าสนากับรัฐ-การเมือง
ไม่ได้แยกจากกัน ผูน้ �ำ ทางศาสนาอย่างเช่นพวกพราหมณ์เข้าไปมีต�ำ แหน่งใน
โครงสร้างอำ�นาจรัฐ เช่นเป็นปุโรหิต เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมของราชสำ�นัก
วางระเบียบการปกครองและกฎหมาย เช่นแต่งคัมภีร์ธรรมศาสตร์รองรับ
ระบบราชาธิปไตย5 แต่พุทธะและสังฆะไม่ได้เข้าไปมีตำ�แหน่ง อำ�นาจใดๆ
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ในโครงสร้างการปกครองของรัฐ ขณะเดียวกันก็เป็นอิสระจากระบบวรรณะ
ด้วย วิธกี ารของพุทธะในการเสนอธรรม คือวิธกี ารตัง้ คำ�ถาม วิพากษ์วจิ ารณ์
ความคิดความเชื่อและอำ�นาจของชนชั้นนำ� (elites)6 แล้วจึงเสนอความคิด
ใหม่ที่ต่างออกไป การตั้งคำ�ถามต่อความเชื่อและอำ�นาจของชนชั้นนำ�เป็น
ไปได้ ก็เพราะพุทธะและสังฆะมีสถานะเป็นอิสระจากรัฐและระบบวรรณะ
ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกแห่งราชวงศ์เมารยะ (พ.ศ. 270-312)
คำ�สอนเรื่องการปกครองที่ถือธรรมเป็นใหญ่ในไตรปิฎก ได้เป็นฐานให้เกิด
“พุทธศาสนาแบบอโศก” (Asokan Buddhism) ทีส่ ร้าง “สังคมทีถ่ กู ออกแบบ
ตามอุดมคติพทุ ธศาสนา”7 และสถาปนา “รัฐพุทธศาสนา” (Buddhist State) ขึน้
จากนัน้ พุทธศาสนาแบบอโศกก็แพร่ออกไปนอกอินเดีย โดยคณะสงฆ์มบี ทบาท
สำ�คัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ก้าวหน้ากว่าจากอินเดียสู่ภูมิภาคต่างๆ
ในเอเชียอาคเนย์ที่ยังมีวัฒนธรรมด้อยพัฒนากว่า8 เรายากจะประเมินความ
สำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรมของแนวคิดการปกครองทีถ่ อื ธรรมเป็นใหญ่ นอกจาก
คำ�พรรณนาเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอโศกแล้ว กษัตริย์แห่งนครรัฐ
ต่างๆ ทีอ่ า้ งสถานะธรรมราชาแบบพระเจ้าอโศก ก็ไม่มใี ครปรากฏเกียรติคณ
ุ
อย่างพระเจ้าอโศกอีกเลย ที่เห็นได้ชัดคือ พุทธศาสนามีพัฒนาการไปในทาง
ที่ตกเป็นเครื่องมือของรัฐมากขึ้นโดยลำ�ดับ เช่น มีการตีความพุทธศาสนา
ยกย่องให้กษัตริย์เป็นสมมติเทพ, พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าอยู่หัว ขณะที่มี
การแต่งตัง้ พระสงฆ์ให้เป็น “พระราชาคณะ” มีสมณศักดิห์ รือศักดินาพระทีม่ ี
ลำ�ดับสูงต่ำ�ทางชั้นยศ และได้รับพระราชทานที่ดิน ข้าทาสบริวาร9

พุทธศาสนากับรัฐสมัยใหม่ในอาเซียน

ขณะทีย่ คุ ฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยาการ (renaissance) ในยุโรป ได้เกิดคำ�ถาม
ต่ออำ�นาจศาสนจักรว่าขัดกับหลักคำ�สอนในไบเบิลเองหรือไม่ เช่นคำ�ถามที่
ว่าทำ�ไมศาสนจักรจึงขาย “บัตรอภัยบาป” จนกลายเป็นข้ออ้างในการปฏิรูป
ศาสนา (Reformation) ส่งผลให้แยกนิกายโปรเตสแตนต์และนิกายอื่นๆ
และตามมาด้วยสงครามระหว่างนิกายศาสนาคริสต์กินเวลายาวนานร่วม
30 ปี10 เมื่อเข้าสู่ยุคสว่างทางปัญญา (the Enlightenment) ได้เกิดคำ�ขวัญ
“จงกล้าคิด! (sapere aude) จงกล้าทีจ่ ะใช้ความคิดของตนเอง”11 ทีส่ ะท้อนถึง
จิตสำ�นึกใหม่ที่หลุดจากความเชื่อฝังหัวมาตลอดยุคกลางว่า คำ�ตอบเกี่ยวกับ
ความจริง ความดี การมีชวี ติ ทีด่ ี และระบบสังคมการเมืองทีด่ เี ป็นสิง่ ทีพ
่ ระเจ้า
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กำ�หนดให้มาแล้วอย่างตายตัว มนุษย์เพียงแต่เชื่อฟังและทำ�ตาม ทำ�ให้เกิด
คำ�ถามสำ�คัญต่อศาสนาอีกว่า ศีลธรรมแบบศาสนา (religious morality)
มีสถานะเป็น “ศีลธรรม” ได้จริงหรือไม่ ศาสนาเป็นเพียงความเชื่อส่วนตัว
หรือความเชือ่ เชิงวัฒนธรรมประเพณีของคนกลุม่ หนึง่ ๆ คำ�ถามดังกล่าวได้กอ่
เกิด “ศีลธรรมแบบโลกวิสัย” (secular morality) ที่ถือว่าหลักการใดๆ ที่จะ
เป็นศีลธรรมได้ตอ้ งอธิบายได้วา่ เป็น “หลักการสากล” (universal principle)
ที่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีของ
มนุษย์ และถือว่าปัจเจกบุคคลมีอิสระในตัวเอง (autonomy) ที่จะตัดสินว่า
อะไรถูก อะไรผิด การมีศลี ธรรมจึงไม่ใช่การทำ�ตามความเชือ่ ทางศาสนาหรือ
อำ�นาจศาสนจักร, อำ�นาจรัฐ แต่หมายถึงการกระทำ�ตามเหตุผลของตัวเองที่
ตัดสินว่าอะไรคือความถูกต้อง12
การเกิดขึน้ ของศีลธรรมแบบโลกวิสยั ดังกล่าว ก่อให้เกิดแนวคิดในยุค
สมัยใหม่ (modern age) เกีย่ วกับ “ความเป็นปัจเจกบุคคล” (individuality)
ที่ถือว่าปัจเจกแต่ละคนมีสิทธิอำ�นาจเป็นของตัวเองในทางศีลธรรมและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและอื่นๆ ขณะเดียวกันก็เกิดแนวคิดโลกวิสัย
(secularism) และขบวนการทำ�ให้เป็นโลกวิสัย (secularization) ในทาง
ศิลปะ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและอื่นๆ โดยเฉพาะประเด็นศาสนา
ได้เกิดแนวคิด “แยกศาสนาจากรัฐ” (separation of church and state)
ถือว่ารัฐสมัยใหม่จะนำ�ความเชื่อหรือความจริงสูงสุดทางศาสนามาเป็นหลัก
การปกครองแบบยุคเก่าไม่ได้ ต้องปกครองด้วยหลักการทางโลกที่มีเหตุผล
และเป็นวิทยาศาสตร์ แยกศาสนาจากพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ทางการเมือง
ถือว่าศาสนาเป็นเรือ่ งส่วนตัว เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลทีจ่ ะนับถือหรือไม่นบั ถือ
ศาสนาใดๆ ก็ได้ รัฐต้อง “เป็นกลางทางศาสนา” (religious neutral) คือไม่
อุปถัมภ์หรือส่งเสริมศาสนาใดๆ แต่ไม่ปฏิเสธศาสนา ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธ
การต่อต้านศาสนาใดๆ ด้วย รัฐเพียงรักษาเสรีภาพและความเสมอภาคใน
การนับถือศาสนา และการปฏิเสธศาสนา ตราบที่การนับถือและการปฏิเสธ
นั้นๆ ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น13
แต่การเปลีย่ นผ่านสูส่ ภาวะสมัยใหม่ในประเด็นทางศาสนา-การเมือง
ของอาเซียนกลับดำ�เนินไปในทิศทางตรงกันข้าม คือแทนที่ศาสนจักรและ
ความเชื่อทางศาสนาจะถูกท้าทายจาก “ข้างใน” เหมือนที่เกิดขึ้นในยุโรป
แต่ศาสนจักรและความเชื่อทางศาสนากลับกลายเป็นฐานที่มั่นเผชิญการ
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ท้าทายจาก “ข้างนอก” อันได้แก่ ศาสนาคริสต์และปรัชญาความคิดสมัย
ใหม่ที่รุกเข้ามาในยุคอาณานิคม (colonial age) พม่า ลาว กัมพูชา (และ
ประเทศต่างๆ ในเอเชีย) ล้วนถูกเปลี่ยนโครงสร้างการปกครอง (เปลี่ยน
โครงสร้างอำ�นาจส่วนบน) โดยประเทศเจ้าอาณานิคม คณะสงฆ์และชนชั้น
กลางใหม่ของประเทศเหล่านั้น ได้พยายามสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ความ
เป็นชาตินิยม (nationalism) ให้อิงอยู่กับพุทธศาสนาซึ่งถือกันว่าเป็นมรดก
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติที่สืบเนื่องมายาวนาน
ทว่าพุทธศาสนาจะสามารถดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างมีความหมายในระบบการ
ปกครองแบบสมัยใหม่ ก็จ�ำ เป็นต้องตีความใหม่ เช่น ตีความพุทธศาสนาให้มี
ความเป็นเหตุผล เข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์ มีความเป็นประชาธิปไตย และ/
หรือเป็นสังคมนิยม จนเกิดความพยายามเสนอแนวคิดประชาธิปไตยแบบพุทธ
(Buddhist democracy) สังคมนิยมแบบพุทธ (Buddhist socialism)14 ในพม่า
เวียดนาม ลาว กัมพูชาในระดับเข้มข้นแตกต่างกันไปตามบริบทของตัวเอง

พุทธศาสนากับรัฐสยามสมัยใหม่

การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสมัยใหม่ของพุทธศาสนาในสยาม
แม้จะเปลี่ยนในยุคอาณานิคมเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์
แต่เนือ่ งจากสยามไม่ได้ตกอยูใ่ นอำ�นาจของประเทศเจ้าอาณานิคมโดยสมบูรณ์
เหมือนประเทศอื่นๆ โครงสร้างอำ�นาจส่วนบนของรัฐจึงไม่ได้ถูกเปลี่ยนโดย
ประเทศเจ้าอาณานิคม ฉะนัน้ ชนชัน้ ปกครองสยามจึงเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
สู่สภาวะสมัยใหม่ภายใต้กรอบคิด “การปฏิรูป (reformation)” หมายถึง
“การปรับปรุงให้ดีขึ้น” โดยการยกเลิกของเก่าที่ล้าหลังทิ้งไป รักษาของเก่า
ที่ดีเอาไว้ และรับเอาของใหม่ที่ดีเข้ามา ภายใต้กรอบคิดนี้ชนชั้นนำ�จึงเป็น
ผู้ผูกขาดอำ�นาจในการตัดสินว่าอะไรคือของเก่าที่ควรรักษาไว้และอะไรคือ
ของใหม่ทคี่ วรรับเข้ามา ซึง่ การรักษาของเก่าไว้และรับของใหม่เข้ามาต้องตอบ
โจทย์สำ�คัญว่าจะเป็นการรักษาความมั่นคงของสถานะ อำ�นาจของชนชั้นนำ�
ไว้ได้หรือไม่ อย่างไร
พุทธศาสนาก็ถกู ปฏิรปู เพือ่ ตอบสนองความมัน่ คงแห่งสถานะ อำ�นาจ
ของชนชัน้ นำ� ด้วยการก่อตัง้ นิกายสงฆ์ของราชสำ�นักขึน้ ใหม่ คือ “ธรรมยุตกิ
นิกาย” โดยรัชกาลที่ 4 (ขณะเมื่อผนวชเป็น “วชิรญาณภิกขุ” 27 พรรษา)
ก่อตั้งศาสนจักรที่มีอำ�นาจทางกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ “มหาเถร
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สมาคม” เป็นระบบการปกครองสงฆ์สมัยใหม่ที่รวมศูนย์อำ�นาจปกครอง
พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรไว้ที่กรุงเทพฯ เลียนแบบระบบราชการที่สร้างขึ้น
ใหม่ และในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการตีความพุทธศาสนาเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นไทยภายใต้อดุ มการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยรัชกาลที่ 6
ยืนยันว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ�ชาติของเรา...ศาสนาในสมัยนีเ้ ป็น
ของที่แยกจากชาติไม่ได้ ...เพราะเหตุฉะนั้น เป็นความจำ�เป็นที่เราทั้งหลาย
ผูเ้ ป็นคนไทย จะต้องมัน่ อยูใ่ นพระพุทธศาสนาซึง่ เป็นศาสนาสำ�หรับชาติเรา”15
และใช้ “สีขาว” ในธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ เท่ากับทำ�ให้พุทธศาสนากลาย
เป็นพุทธศาสนาชาตินิยมสมบูรณ์แบบ
นีค่ อื พุทธศาสนาแบบทีเ่ รารูจ้ กั กันในปัจจุบนั ว่า “พุทธศาสนาไทย” (Thai
Buddhism) ซึง่ ธงชัย วินจิ จะกูล เรียกว่า “พุทธมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์”16
เพราะเป็นพุทธศาสนาที่ถูกวางกรอบโครงสร้างอำ�นาจคณะสงฆ์และกรอบ
การตีความคำ�สอนสนับสนุนอุดมการณ์อนุรักษนิยมขึ้นมาตั้งแต่สมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ปัจจุบันแม้จะมีการตีความพุทธศาสนาในแง่ต่างๆ
แต่ก็ไม่พ้นไปจากกรอบนี้ กล่าวรวมๆ แล้วเราสามารถมองเห็น “ปัญหา
แกนกลาง” ในความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับรัฐสยามในยุคปรับตัวเข้าสู่
สภาวะสมัยใหม่ ดังนี้
1. การก่อตั้งศาสนจักรของรัฐขึ้น ทำ�ให้เกิดปัญหาพื้นฐาน 2
ประการ คือ (ก) ทำ�ให้เกิดคำ�ถาม (คล้ายกับคำ�ถามต่อศาสนจักรโรมันคาทอลิก
ในยุคปฏิรูปศาสนายุโรป) ว่า อำ�นาจศาสนจักรที่รัฐสยามตั้งขึ้นขัดหลักการ
ของระบบสังฆะตามธรรมวินยั หรือไม่ เพราะระบบสังฆะตามธรรมวินยั ทีพ
่ ทุ ธะ
ก่อตั้งขึ้นนั้น คือสังฆะที่เป็นอิสระจากรัฐและเน้นการกระจายอำ�นาจปกครอง
กันเองตามสายครูอาจารย์ ไม่มีองค์กรสงฆ์ที่เป็นศูนย์กลางอำ�นาจปกครอง
และพระสงฆ์ตามธรรมวินัยย่อมไม่มียศศักดิ์ ตำ�แหน่ง อำ�นาจทางกฎหมาย
ในโครงสร้างการปกครองของรัฐ และ (ข) อำ�นาจศาสนจักรขัดหลักเสรีภาพ
ทางศาสนาหรือไม่ เพราะ “เสรีภาพทางศาสนา” (freedom of religion) ใน
ความหมายสมัยใหม่ คือเสรีภาพตามกรอบคิดเสรีนยิ ม (liberalism) ทีถ่ อื ว่า
การตีความคำ�สอน และการปฏิบตั พ
ิ ธิ กี รรมทางศาสนาใดๆ เป็นเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลหรือกลุม่ บุคคล อำ�นาจรัฐจะเข้าไปแทรกแซงขัดขวางไม่ได้ตราบที่
ไม่มกี ารละเมิดสิทธิค์ นอืน่ แต่อ�ำ นาจทางกฎหมายของมหาเถรสมาคมสามารถ
แทรกแซงขัดขวางเสรีภาพทางศาสนาได้ เช่น ลงโทษครูบาศรีวิชัยในข้อหา
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เป็นพระอุปัชฌาย์เถื่อน ทั้งๆ ที่ตาม “หลักธรรมวินัย” และมติของสงฆ์ใน
สายครูอาจารย์เดียวกันถือว่าครูบาศรีวิชัยมีความชอบธรรมในการเป็นพระ
อุปชั ฌาย์ ไม่จ�ำ เป็นต้องถูกแต่งตัง้ โดยคำ�สัง่ ตามกฎหมายของมหาเถรสมาคม
และตาม “หลักเสรีภาพทางศาสนา” ครูบาศรีวิชัยย่อมมีอิสระยึดถือปฏิบัติ
ตามความเชื่อทางศาสนาของตนเองได้
คำ�ถามดังกล่าวสะท้อน “ภาวะย้อนแย้ง” (paradox) ในระดับพืน้ ฐาน
คือ ขณะที่ศาสนจักรอ้างว่าใช้อำ�นาจตามกฎหมายในการรักษาความบริสุทธิ์
ถูกต้องของธรรมวินัย แต่อำ�นาจตามกฎหมายนั้นเป็นอำ�นาจเผด็จการที่ขัด
กับหลักการพื้นฐานของธรรมวินัยที่เน้นการกระจายอำ�นาจหรือไม่ และขณะ
ที่ศาสนจักรที่ตั้งขึ้นนั้นเป็น “ศาสนจักรสมัยใหม่” แต่อำ�นาจตามกฎหมาย
ของศาสนจักรขัดกับหลักเสรีภาพทางศาสนาในความหมายที่ใช้กันในสังคม
สมัยใหม่หรือไม่
2. การตีความพุทธศาสนาให้ทันสมัย คือ ตีความว่าพุทธศาสนา
เป็นศาสนาที่มีเหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ที่จริงแล้วไม่สามารถจะมีความ
เป็นเหตุผล (rationality) และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ (scientization) ได้
จริง เพราะความมีเหตุผลและเป็นวิทยาศาสตร์ในความหมายสมัยใหม่ ต้องมี
เสรีภาพจะตรวจสอบโดยการตัง้ คำ�ถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ โต้แย้งหรือพิสจู น์หกั ล้าง
ด้วยข้อมูลได้ตรงกันข้ามได้อย่างถึงทีส่ ดุ แต่การตีความพุทธศาสนาสนับสนุน
ความมีบุญบารมีและคุณธรรมของชนชั้นนำ� ไม่สามารถใช้เสรีภาพดังกล่าว
ตรวจสอบได้
3. มีการแยก “ทางธรรม” กับ “ทางโลก” โดยถือว่าทางธรรมเป็น
เรื่องของธรรมชั้นสูง (โลกุตตรธรรม) ที่ควรสงวนไว้สำ�หรับพระที่มุ่งปฏิบัติ
เพื่อความหลุดพ้น ส่วนทางโลก ฆราวาสควรปฏิบัติตาม “ศีลธรรมทางโลก”
(โลกียธรรม) ที่เรียกว่า “คิหิปฏิบัติ” เช่น ศีล 5 ทิศ 6 การละเว้นอบายมุข
การคบมิตรดี เป็นต้น แต่ย่อมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ “secular morality”
ในโลกสมัยใหม่ ที่ถือว่าการมีศีลธรรมไม่ได้ผูกติดอยู่กับการปฏิบัติตาม
ความเชื่อทางศาสนา ศีลธรรมเกิดจากปัจเจกแต่ละคน “คิดเอง” หรือใช้
เหตุผลอย่างเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิด แต่ตอ้ งเคารพ
สิทธิ เสรีภาพ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของตัวเองและคนอืน่ เสมอภาคกัน ทว่า
ศีลธรรมทางโลกของพุทธศาสนาไม่ได้ยดึ โยงอยูก่ บั กรอบคิดเรือ่ งสิทธิ เสรีภาพ
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของมนุษย์ในความหมายสมัยใหม่แต่อย่างใด
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ฉะนัน้ ศีลธรรมทางโลกตามคำ�สอนพุทธศาสนา จึงอยูใ่ น concept ของ
“religious morality” ไม่เกี่ยวใดๆ กับ concept ของ “secular morality”
การปลูกฝังศีลธรรมทางโลกตามคำ�สอนพุทธศาสนาผ่านสถาบันศาสนาและระบบ
การศึกษาของรัฐ ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบนั จึงอาจสร้าง “คนดีทาง
ศาสนา” ทีน่ �ำ หลักธรรมพุทธศาสนาไปปฏิบตั เิ พือ่ ความสุขความเจริญในการ
ดำ�เนินชีวิตส่วนตัว แต่ไม่สามารถจะสร้าง “พลเมืองดี” ที่มีอุดมการณ์และ
จิตสำ�นึกปกป้องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของมนุษย์ตาม
กระบวนทัศน์โลกสมัยใหม่ได้

พุทธศาสนากับรัฐหลังปฏิวัติสยาม

หลังปฏิวัติสยาม 2475 พุทธศาสนาไทยก็ไม่เคยถูกท้าทายจาก
กระแสแนวคิดโลกวิสัยและขบวนการ secularization อย่างจริงจัง จึงไม่มี
การแยกศาสนาจากรัฐ-การเมือง อย่างไรก็ตาม มีประเด็นสำ�คัญบางอย่าง
ที่ควรกล่าวถึง คือ
1. ชนชัน้ นำ�ฝ่ายอนุรกั ษนิยมพยายามต่อสูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟู “อำ�นาจนำ�ทาง
การเมือง” (political hegemony) กลับคืนมา แต่ไม่ใช่การกลับคืนสูร่ ะบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ หากแต่เป็นระบบการเมืองภายใต้ชอื่ “ประชาธิปไตย
แบบไทย” ทีพ
่ วกเขามีอ�ำ นาจผูกขาดการกำ�หนดนิยามความหมาย ล้มกติกา
และออกแบบกติกาใหม่ พร้อมๆ กับมีอ�ำ นาจนำ�ทางการเมืองทีอ่ ยูเ่ หนือหรือมี
อำ�นาจกำ�กับรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน ในทีส่ ดุ ฝ่ายอนุรกั ษนิยม
ก็เอาชนะฝ่ายคณะราษฎรได้ตงั้ แต่ทศวรรษ 2490 ประชาธิปไตยแบบไทยถูก
สถาปนาขึน้ ในชือ่ “ระบอบประชาธิปไตยทีม่ พ
ี ระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข”
ในรัฐธรรมนูญ 2492 เป็นต้นมา
แต่อำ�นาจนำ�ทางการเมืองจะประสบความสำ�เร็จได้ จำ�เป็นต้องได้รับ
ความเชือ่ ถือและความจงรักภักดีจากประชาชน ฉะนัน้ การสร้าง “อำ�นาจนำ�ทาง
วัฒนธรรม” (cultural hegemony) เพื่อสนับสนุนอำ�นาจนำ�ทางการเมือง
จึงมีความจำ�เป็น การตีความพุทธศาสนาสร้างอำ�นาจนำ�ทางวัฒนธรรมของ
ชนชัน้ นำ�ฝ่ายอนุรกั ษนิยมจึงเริม่ ขึน้ โดยพระองค์เจ้าธานีนวิ ตั ิ (พระวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร) ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญหลังจากการรัฐประหาร
พ.ศ. 2490 คือเป็น 1 ใน 5 ของคณะอภิรัฐมนตรี และคณะผู้สำ�เร็จราชการ
แทนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานองคมนตรีและเคยเป็นพระอาจารย์
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ผู้ถวายการอบรมตระเตรียมยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์เพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์
พระองค์เจ้าธานีนวิ ตั มิ องว่า รัฐธรรมนูญหลัง 2475 ล้วนเป็น “Pure Foreign
Institution” (สถาบันที่แปลกปลอม)17 และเสนอว่า สถาบันกษัตริย์ไทยอยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญตามประเพณี คือพระมนูธรรมศาสตร์มาแต่โบราณ และมี
อำ�นาจภายในกรอบของ “ทศพิธราชธรรม” ต้องทรงเป็น “ธรรมราชา” หรือทรง
เปรียบเหมือนบิดาปกครองบุตร เป็น The Great Elect อยูแ่ ล้ว คือประชาชน
ร่วมกันเลือกแล้วเทิดทูนขึ้นเป็นเจ้าชีวิต เจ้าแผ่นดินตามคติ “อเนกชนนิกร
สโมสรสมมติ”18 แต่ “ธรรมราชา” ที่ตีความกันใหม่นี้คือ “ธรรมราชาสมัย
ใหม่” ต่างจากธรรมราชาสมัยโบราณที่กษัตริย์ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลประชาชน
แต่รกั ษาสถานภาพตัวเองและอยูใ่ นวัง ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ทุกอย่าง แต่กษัตริย์
ที่คิดว่าต้องรับใช้ประชาชนนั้นเป็นกษัตริย์สมัยใหม่19
ถ้ามองจากเกณฑ์ “ความเป็นเหตุเป็นผล” (rationality) ซึ่งเป็น
ลักษณะสำ�คัญอย่างหนึ่งของสภาวะสมัยใหม่ ก็ต้องถือว่าความคิดเรื่อง
“ธรรมราชาสมัยใหม่” ที่เน้นการเสียสละเพื่อประชาชน ย่อมมีความเป็นเหตุ
เป็นผลมากกว่าธรรมราชาสมัยเก่าที่เน้นความเชื่อเรื่องบุญบารมี แต่ปัญหา
คือ เมื่อพูดถึงความเป็นเหตุเป็นผลในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่นั้น ย่อม
หมายถึงความเป็นเหตุเป็นผลภายใต้ “เสรีภาพ” ในการตั้งคำ�ถาม วิพากษ์
วิจารณ์ พิสูจน์หักล้างได้ด้วยทัศนะหรือข้อมูลด้านตรงกันข้ามอย่างถึงที่สุด
ทว่าธรรมราชาสมัยใหม่กลับมีสถานะและอำ�นาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อื่นอยู่เหนือเสรีภาพดังกล่าว20 เท่ากับว่าการตีความพุทธศาสนาสนับสนุน
อำ�นาจนำ�ทางวัฒนธรรมของฝ่ายอนุรกั ษนิยมให้มคี วามทันสมัย เป็นเหตุเป็น
ผลมากขึน้ กลับ “ย้อนแย้ง” กับอำ�นาจนำ�ทางการเมืองทีถ่ กู สถาปนาขึน้ โดย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นซึ่งอยู่เหนือเสรีภาพในการตั้งคำ�ถาม วิพากษ์
วิจารณ์ พิสูจน์หักล้างได้ด้วยทัศนะหรือข้อมูลด้านตรงกันข้าม
ปัญหาสำ�คัญทีต่ ามมาคือ การตีความพุทธศาสนาสร้างอำ�นาจนำ�ทาง
วัฒนธรรมดังกล่าวเทน้�ำ หนักไปที่ “ตัวบุคคล” ขณะทีอ่ �ำ นาจนำ�ทางการเมือง
เชิง “สถาบัน” ที่สถาปนาขึ้นในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นคืออำ�นาจที่อยู่
เหนือกติกาเสรีประชาธิปไตย ย่อมเป็นการสร้างสภาวะย้อนแย้งที่กลายเป็น
ปัญหาของฝ่ายอนุรกั ษนิยมเองว่า จะสามารถสร้างบุคคลทีม่ บี คุ ลิกภาพครอง
อำ�นาจนำ�ทางวัฒนธรรมต่อๆ ไปไม่สิ้นสุดได้อย่างไร และกลายเป็นปัญหา
สำ�หรับสังคมไทยโดยรวมว่า หากไม่มบี คุ คลทีม่ บี คุ ลิกภาพครองอำ�นาจนำ�ทาง
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วัฒนธรรมเหนือจิตใจประชาชนแบบทีผ่ า่ นๆ มา ขณะทีอ่ �ำ นาจนำ�ทางการเมือง
ในเชิงสถาบันยังคงอยูใ่ นรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ภายใต้สภาวะย้อนแย้ง
เช่นนีก้ ารสร้างประชาธิปไตย (democratization) จะดำ�เนินไปอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลและอย่างสันติวิธีได้อย่างไร
2. ข้อเสนอ “แยกศาสนาจากรัฐ” ของปัญญาชนฝ่ายซ้าย เพื่อ
โต้แย้งการใช้พทุ ธศาสนาเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนสถานะและอำ�นาจของชนชัน้
นำ�ฝ่ายอนุรักษนิยมช่วงทศวรรษ 2490 เห็นได้ในงานของอัศนี พลจันทร
หรือ “นายผี” (พ.ศ. 2461-2532) เขาเขียนบทความ “ศาสนาถูกกระชาก
ไปสู่ตะแลงแกง” ในนามปากกา “อินทรายุธ” เผยแพร่ในอักษรสาส์น ฉบับ
ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2492 เสนอให้ “แยกศาสนาจากรัฐ” ว่า
อันที่จริงศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวของประชาชน ไม่ใช่เรื่องส่วนรวม
จึงควรแยกกันให้เด็ดขาดจากรัฐและจากการอบรมสั่งสอนประชากรของ
ประเทศ ไม่ควรที่ใครจะถูกกีดกัน หวงห้าม หรือรังแก ในการที่ใครจะนับถือ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง…21
ข้อเสนอดังกล่าวสะท้อนมุมมองแบบขบวนการ secularization แต่
ขณะเดียวกันก็เป็นการวิพากษ์ศาสนาบนจุดยืนลัทธิมาร์กซ (Marxism) ด้วย
ว่า “...ศาสนาเป็นยาเสพติด เพราะย่อมก่อตัง้ ขึน้ บนศรัทธาของประชาชน จึง
เป็นดังยาฝิ่นของประชาชน ฉะนั้น การจัดการศาสนาในทางที่ถูกต้องแล้ว
ประชาชนทุกคนก็ย่อมมีความเสรี”22 อย่างไรก็ตาม การยืนยันว่า “ศาสนา
เป็นเรื่องส่วนตัวของประชาชน” ย่อมไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อทำ�ลายศาสนา หรือ
เสนอให้รัฐ “ไม่มีศาสนา” ดังที่ฝ่ายอนุรักษนิยมโจมตี เพียงแต่เป็นการเสนอ
ให้ศาสนามีตำ�แหน่งแห่งที่อันเหมาะสมในสังคมสมัยใหม่เท่านั้น
ขณะที่ชนชั้นฝ่ายอนุรักษนิยมสร้าง “ความทรงจำ�ร่วม” ทาง
ประวัติศาสตร์ว่า พุทธศาสนากับสถาบันกษัตริย์และวิถีชีวิตของชนชาติไทย
เป็นอันหนึง่ อันเดียวมาโดยตลอด ทำ�ให้ประเทศชาติอยูร่ อดมาได้ เป็นชาติทมี่ ี
เอกลักษณ์ทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทีเ่ ราควรภาคภูมใิ จ
ฉะนัน้ โดยความทรงจำ�ร่วมทางประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าว จึงไม่มเี หตุผลทีส่ งั คม
ไทยต้องแยกศาสนาจากรัฐ เพราะนอกจากสังคมเราจะไม่มีการใช้ศาสนา
กดขี่ประชาชนเหมือนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกแล้ว ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันระหว่างพุทธศาสนากับสถาบันกษัตริย์ ยังช่วยให้ชนชัน้ นำ�ปกครอง
โดยธรรมและหล่อหลอมจิตใจคนไทยให้เปิดกว้างต่อศาสนาอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาเผยแผ่
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ในไทยได้อย่างเสรี โดยไม่มีความขัดแย้งจนเกิดสงครามศาสนาและระหว่าง
นิกายศาสนาดังที่เคยเกิดขึ้นในโลกตะวันตก23
แต่จิตร ภูมิศักดิ์ (พ.ศ. 2473-2509) ได้เสนอข้อโต้แย้งบนกรอบคิด
แบบมาร์กซิสม์ที่มีนัยสำ�คัญสนับสนุนข้อเสนอแยกศาสนาจากรัฐของนายผี
ชัดเจนขึ้น ในบทความที่เขาเขียนขณะที่ยังเป็นนิสิตจุฬา ปี 2 ชื่อยาวว่า
“พุทธปรัชญาแก้สภาพสังคมตรงกิเลส วัตถุนยิ มไดอะเลคติคแก้สภาพ
สังคมตรงตัวสังคมเองและแก้ไขด้วยการปฏิวตั ิ มิใช่ปฏิรปู ตามแนวทาง
ของสิทธารถ ปรัชญาวัตถุนิยมไดอะเลคติคกับปรัชญาของสิทธารถ
ผิดกันอย่างฉกรรจ์ที่ตรงนี้” ชื่อสั้นของบทความนี้คือ “ผีตองเหลือง” ซึ่ง
ได้กลายเป็นบทความประวัติศาสตร์ เพราะจิตรถูกนิสิตหัวอนุรักษนิยมจับ
“โยนบก” และถูกสั่งพักการเรียน
สาระสำ�คัญในบทความนีม้ ี 2 ส่วนหลักๆ คือ การเสนอข้อโต้แย้งปัญหา
เชิงโครงสร้างและปัญหาเชิงปรัชญาความคิด ปัญหาเชิงโครงสร้างที่จิตรชี้ให้
เห็นคือ ระบบสงฆ์ไทยไม่ได้ชว่ ยให้พระสงฆ์ประพฤติปฏิบตั ติ นตามหลักการ
ที่แท้จริงของพุทธศาสนา หากเป็นระบบที่รองรับอภิสิทธิ์ของคนจำ�นวนหนึ่ง
ที่อาศัยผ้าเหลืองบวชเข้ามาเพื่อยกระดับทางชนชั้นของตนเอง และทำ�ให้คน
จำ�นวนหนึ่งใช้ “ผ้าเหลือง” บังหน้าทำ�มาหากินเอาเปรียบสังคม ส่วนปัญหา
เชิงปรัชญาความคิด เป็นการโต้แย้งความคิดของฝ่ายอนุรกั ษนิยมทีท่ งั้ ตีความ
พุทธศาสนาสนับสนุนประชาธิปไตยแบบไทย รวมทัง้ มีฝา่ ยก้าวหน้าพยายาม
เสนอว่าพุทธศาสนาเป็นสังคมนิยม จิตรชี้ให้เห็นความแตกต่างว่า พุทธ
ปรัชญาแม้จะคล้ายกับมาร์กซิสม์ในแง่ทตี่ อ้ งการยกระดับสังคมให้ยตุ ธิ รรมขึน้
แต่กแ็ ตกต่างอย่างสำ�คัญตรงทีพ
่ ทุ ธปรัชญามุง่ แก้ปญ
ั หาสังคมทีก่ เิ ลสคน ทว่า
มาร์กซิสม์มงุ่ แก้ปญ
ั หาทีต่ วั ระบบหรือโครงสร้างทางสังคม อีกอย่าง สิทธารถ
(พุทธะ) เป็นเพียง “นักปฏิรูป” ไม่ใช่ “นักปฏิวัติ” วิธีการของสิทธารถจึง
เป็นการ “ประนีประนอม” ที่ยังไงๆ ชนชั้นนำ�ยุคเก่าก็สามารถดำ�รงสถานะ
ที่ได้เปรียบอยู่เสมอไป แต่มาร์กซิสม์มุ่งให้เกิดการปฏิวัติประชาชนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอย่างถึงราก
แม้จะถูก “ประชาทัณฑ์” เพราะบทความดังกล่าว แต่พลังความคิด
ที่ “ตกผลึก” ของจิตรก็ไม่มีอำ�นาจใดหยุดยั้งได้ ในเวลาต่อมาเขาได้เขียน
หนังสือ “โฉมหน้าศักดินาไทย” ในนามปากกา “สมสมัย ศรีศูทรพรรณ”
เนือ้ หาเป็นการฉายให้เห็นภาพโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนา
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ที่มีความหมายตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับความทรงจำ�ร่วมทางประวัติศาสตร์ที่
ฝ่ายอนุรกั ษนิยมปลูกฝังประชาชน โดยจิตรชีใ้ ห้เห็นว่า ภายใต้โครงสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐตามที่เป็นมาและเป็นอยู่ สถาบันการปกครอง
และสถาบันศาสนามีความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ค้ำ�จุนกัน มีผลประโยชน์
ร่วมกันตลอดมา ภายใต้ความสัมพันธ์เช่นนีศ้ าสนาย่อมจะถูกใช้เป็นเครือ่ งมือ
มอมเมาประชาชนให้สยบยอมและจงรักภักดีอยูใ่ ต้อ�ำ นาจผูป้ กครองมากกว่า
จะมีส�ำ นึกลุกขึน้ มาต่อสูเ้ รียกร้องความเป็นธรรมทางสังคม และย่อมเป็นผลเสีย
ต่อพุทธศาสนาเอง เพราะทำ�ให้ “คงเหลืออยู่แต่เฉพาะร่างของพุทธศาสนาที่
กลายเป็นยาฝิน่ มอมเมาประชาชน”24 ซึง่ ไม่ได้หมายความว่าจิตรปฏิเสธหลัก
ปรัชญาพุทธศาสนา
แต่สิ่งที่จิตรรวมทั้งนายผีปฏิเสธคือ ระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์
ระหว่างสถาบันการปกครองกับสถาบันศาสนา ที่ผลิตสร้างศาสนาในรูปของ
ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมสนับสนุนการปกครองที่ไม่ให้สิทธิ เสรีภาพ
ความเสมอภาคแก่ประชาชน และสร้างสำ�นึกของผู้ใต้ปกครองให้สยบยอม
ต่ออำ�นาจของชนชั้นบน เพราะถูกปลูกฝังให้เชื่อในบุญบารมีและคุณธรรม
ผู้ปกครองตามคำ�สอนทางศาสนา
ว่าโดยสาระสำ�คัญ ข้อเสนอ “แยกศาสนาจากรัฐ” ตามความคิดของนายผี
และจิตร ก็คอื ข้อเสนอให้ศาสนาเป็นเรือ่ งส่วนตัวของประชาชน ซึง่ สอดคล้อง
กับหลักการของรัฐโลกวิสยั ในยุคสมัยใหม่ และสอดคล้องกับหลักปรัชญาพุทธ
เองทีม่ งุ่ แก้กเิ ลสหรือความทุกข์ทางจิตใจของปัจเจกบุคคล เพราะ “ร่าง” ของ
พุทธศาสนาที่รับใช้รัฐเป็นร่างที่ไร้ “จิตวิญญาณ” แห่งความพ้นทุกข์ แม้แต่
พลังจิตสำ�นึกที่อยากเห็นสังคมเสมอภาคมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของพุทธะ
ก็ถูกบิดเบือนไป เพราะรัฐได้สถาปนาศาสนจักรให้พระสงฆ์มีระบบชนชั้น
หรือฐานันดรศักดิ์ เพือ่ เป็นกลไกสนับสนุนอำ�นาจและอุดมการณ์อนุรกั ษนิยม
มายาวนาน
ข้อวิพากษ์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาของนายผีและจิตรได้
เผยให้เราได้เห็นว่า ประวัตศิ าสตร์สยามไทยในแง่การใช้ศาสนาครอบงำ�กดขีก่ ็
ไม่ตา่ งจากประวัตศิ าสตร์สงั คมตะวันตก เพียงแต่อาจมีระดับและรายละเอียด
ต่างกัน แต่การครอบงำ�ก็เหมือนกันคือ ทำ�ให้สังคมไม่สามารถจะมีเสรีภาพ
ความเสมอภาคในความหมายสมัยใหม่ได้จริง
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รุสโซ (Jean-Jaques Rousseau, 1712–1778) เขียนไว้ในหนังสือ
“สัญญาประชาคม/หลักแห่งสิทธิทางการเมือง” (Du Contract Social)
บทที่ว่าด้วยศาสนาพลเมือง ใจความสำ�คัญว่า มีศาสนา 3 ประเภท คือ
“ศาสนาของปัจเจกบุคคล” ทีไ่ ม่มวี ดั ไม่มแี ท่นบูชา ไม่มพ
ี ธิ กี รรม เป็นศาสนา
ในความหมายทีแ่ ต่ละคนสัมพันธ์กบั พระเจ้าโดยตรงทางจิตใจของตนเอง เป็น
ศาสนาตามพระวจนะบริสทุ ธิ์ อย่างทีส่ องคือ “ศาสนาของพลเมือง” หรือศาสนา
แห่งรัฐ ทีส่ ร้างความเชือ่ ว่าพระเจ้าคุม้ ครองประเทศนัน้ มีหลักคำ�สอน พิธกี รรม
การบวงสรวงที่เป็นกฎศักดิ์สิทธิ์ให้พลเมืองปฏิบัติตาม การปฏิบัติที่ต่างไป
จากกฎศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ผิดและมีบทลงโทษ อย่างสุดท้ายคือ “ศาสนา
ของพระ” ได้แก่ ศาสนาของลามะในทิเบต ของชาวญี่ปุ่น และศาสนาคริสต์
ในโรม ศาสนาเช่นนีเ้ มือ่ มาเกีย่ วข้องกับการเมืองหรือรัฐ จะทำ�ให้เกิดกฎหมาย
2 ประเภท และชาติสองชาติแก่ประชาชน ผลก็คอื การมีกฎผสมผสานทีเ่ ข้ากัน
ไม่ได้นั้นได้ทำ�ลายเอกภาพของสังคม ทำ�ให้มนุษย์ขัดแย้งกับตัวเอง25
แม้รุสโซจะไม่ได้ยกตัวอย่างพุทธศาสนาไทย แต่มุมมองของรุสโซ
เกี่ยวกับศาสนาของพระ ย่อมสะท้อนภาพปัญหาศาสนาของพระในไทยได้
ชัดเจน เพราะรัฐไทยได้บัญญัติกฎหมาย 2 ประเภท ที่ขัดแย้งกันและส่งผล
ให้ประชาชนขัดแย้งกับตัวเอง เช่นรัฐไทยบัญญัตกิ ฎหมายรัฐธรรมนูญรับรอง
เสรีภาพทางศาสนา ขณะเดียวกันก็บญ
ั ญัตกิ ฎหมายสงฆ์ทใี่ ห้อ�ำ นาจรัฐแทรกแซง
ขัดขวางเสรีภาพทางศาสนาได้ ส่งผลให้เกิดภาวะย้อนแย้งในตัวเองทัง้ ภายใน
ระบบสงฆ์ โครงสร้างอำ�นาจรัฐส่วนบน และภาวะย้อนแย้งในหมู่ประชาชน
1. ภาวะย้อนแย้งภายในระบบสงฆ์ คือ ขณะที่ระบบสังฆะตาม
ธรรมวินัยพระสงฆ์ไม่มีตำ�แหน่ง ฐานันดรศักดิ์ และอำ�นาจทางกฎหมาย
ไม่เป็นกลไกสนับสนุนอุดมการณ์และนโยบายรัฐ แต่ระบบสงฆ์ปัจจุบันที่อ้าง
ว่าเป็นระบบที่ปกป้องความบริสุทธิ์ถูกต้องของธรรมวินัย กลับเป็นระบบที่
พระสงฆ์มที กุ อย่างดังกล่าวทีข่ ดั กับระบบสังฆะตามธรรมวินยั เสียเอง ภายใต้
สภาวะย้อนแย้งในตัวเองเช่นนี้ทำ�ให้พระสงฆ์มี “สองบุคลิก” คือ บุคลิกภาพ
ของพระภิกษุผู้สละทางโลก ปฏิบัติเคร่งครัดตามธรรมวินัยเพื่อละกิเลส
อันเป็นบุคลิกภาพเพื่อดึงดูดศรัทธาเพื่อดำ�รงสถานะเป็น “เนื้อนาบุญ” ของ
ประชาชน แต่อีกบุคลิกหนึ่งคือบุคลิกผู้แสวงหาความก้าวหน้าแบบโลกย์ๆ
ในเรือ่ งยศศักดิฐ์ านันดร เพือ่ เติมเต็มความพึงพอใจให้กบั ตัวเองและสร้างการ
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ยอมรับจากสังคม
2. ภาวะย้อนแย้งในหมู่ประชาชน คือ ปรากฏการณ์ที่ประชาชน
ฝ่ายหนึ่งอ้างเสรีภาพทางศาสนาในรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องสิทธิเท่าเทียม
ทางศาสนาในบางเรื่อง ขณะเดียวกันอีกฝ่ายก็อ้างกฎหมายสงฆ์เพื่อยับยั้ง
การเรียกร้องสิทธินั้น เช่น การเรียกร้องสิทธิในการบวชภิกษุณี ย่อมสามารถ
อ้างเสรีภาพทางศาสนาตามรัฐธรรมนูญได้ แต่ขอ้ เรียกร้องดังกล่าวก็ถกู ปฏิเสธ
โดยอำ�นาจตามกฎหมายสงฆ์ คือโดยพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชบ้าง26
โดยมติมหาเถรสมาคมบ้าง
จริงอยูค่ ณะสงฆ์และชาวพุทธทีไ่ ม่ยอมรับการบวชภิกษุณี ย่อมจะอ้าง
ธรรมวินยั และการตีความประวัตศิ าสตร์วา่ ภิกษุณไี ด้ขาดสายไปแล้ว จึงทำ�ให้
ไม่สามารถประกอบพิธบี วชภิกษุณไี ด้อกี เนือ่ งจากองค์ประกอบของการบวช
ตามที่ธรรมวินัยกำ�หนดไว้ว่าต้องบวชใน “สงฆ์ 2 ฝ่าย” คือภิกษุณีสงฆ์และ
ภิกษุสงฆ์ไม่ครบ แต่เมือ่ ตีความเช่นนีแ้ ล้ว คณะสงฆ์กใ็ ช้อ�ำ นาจทางกฎหมาย
สั่งห้ามพระสงฆ์ไทยทั่วประเทศไม่ให้ท�ำ การบวชภิกษุณี ประเด็นคือ ไม่ว่า
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ไม่ว่ามติมหาเถรสมาคม หรือการใช้อำ�นาจ
รัฐในกรณีอื่นๆ ในการห้ามหรือยับยั้งการบวชภิกษุณี “ไม่ใช่อำ�นาจตาม
ธรรมวินัย” โดยตรงแต่อย่างใด ฉะนั้น ถ้าพุทธศาสนาแยกจากรัฐ คณะสงฆ์
ก็ไม่มีอำ�นาจทางกฎหมายในการแทรกแซงขัดขวางเสรีภาพทางศาสนาได้
ย่อมเป็นไปได้ทปี่ ระชาชนฝ่ายทีเ่ รียกร้องการบวชภิกษุณจี ะอ้างเสรีภาพทาง
ศาสนาต่อรองกับพระสงฆ์ในสายครูอาจารย์ต่างๆ วัดหรือสำ�นักต่างๆ และ
เป็นไปได้ทพ
ี่ ระสงฆ์สายครูอาจารย์ตา่ งๆ วัดหรือสำ�นักต่างๆ ทีม่ อี สิ ระตีความ
ธรรมวินัย จะตีความธรรมวินัยต่างกัน จึงเป็นไปได้ที่จะมีพระสงฆ์บางสาย
ครูอาจารย์บางวัดหรือบางสำ�นักยอมรับทำ�การบวชภิกษุณีตามข้อเรียกร้อง
ของชาวพุทธบางกลุ่มที่อ้างเสรีภาพทางศาสนาต่อรอง
3. การตี ค วามพุ ท ธศาสนาในทางการเมื อ งนำ � ไปสู่ “สอง
มาตรฐานทางศีลธรรม” เสมอไป เพราะยึดประเพณีตีความพุทธศาสนา
สนับสนุนคุณธรรมของชนชัน้ นำ�ฝ่ายอนุรกั ษนิยม ขณะเดียวกันก็อา้ งคุณธรรม
ผูป้ กครองนัน้ ตัง้ คำ�ถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ปญ
ั หาคุณธรรมและจริยธรรมนักการเมือง
นอกจากนี้ ยังอ้างธรรมหรือศีลธรรมพุทธศาสนาลดทอนคุณค่าของประชาธิปไตย
ในตัวมันเอง เช่น ที่เสนอกันว่าประชาธิปไตยต้องมีธรรมาธิปไตยกำ�กับ จึง
จะเป็นระบบที่ดีได้ หรือเราจะปกครองระบบอะไรไม่สำ�คัญแต่ขอให้ใช้ธรรม
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เป็นอำ�นาจ ไม่ใช่ใช้อำ�นาจเป็นธรรม27 กระทั่งตีความว่าถ้าคนมีศีล 5 สิทธิ
มนุษยชนก็ไม่จำ�เป็น
...ถ้าหมู่มนุษย์ปฏิบัติอยู่ในศีล 5 ก็ไม่จำ�เป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ
มนุษยชน และถ้ามองให้ละเอียดลงไปก็จะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนสากลของ
สหประชาชาติที่แยกกระจายไปในรายละเอียดเป็นข้อย่อยมากมายนั้น
ก็อยู่ในขอบเขตของศีล 5 นี่เอง หรือพ้นจากนั้นไปก็อยู่ในหลักธรรม เช่น
เรื่องทิศ 6 เป็นต้น...28
4. ในทางนิตน
ิ ยั พุทธศาสนาไทยพัฒนาไปในทางผูกติดกับรัฐมาก
ขึ้นโดยลำ�ดับ เช่น มีการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญ
2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 73 ระบุว่า
รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกของทุกศาสนา
รวมทั้งสนับสนุนการนำ�หลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ต่อมารัฐธรรมนูญ 2550 ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม
การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา 79 ก็บัญญัติไว้แบบ
เดียวกับมาตรา 73 ของฉบับ 2540 แต่ได้เพิ่มข้อความต่อจาก “พระพุทธ
ศาสนา” ว่า “ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน”
และรัฐธรรมนูญ 2559 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 67 ได้บัญญัติ
ให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษกับพุทธศาสนามากขึ้นไปอีกว่า
รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ในการอุปถัมภ์และคุม้ ครองพระพุทธศาสนาซึง่ เป็นศาสนาทีป่ ระชาชน
ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
และการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนา
จิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อน
ทำ�ลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
มีส่วนร่วมในการดำ�เนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย
ข้อความในวรรค 2 เท่ากับรัฐให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษแก่พทุ ธเถรวาท
ซึ่งขัดกับหลักความเป็นกลางและความเสมอภาคทางศาสนา ขณะเดียวกัน
การระบุวา่ รัฐต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มี “การบ่อนทำ�ลาย
พระพุทธศาสนาไม่วา่ ในรูปแบบใด” ย่อมมีความหมายในเชิงลดทอนเสรีภาพ
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ทางศาสนา เพราะข้อความที่เปิดช่องให้ตีความหมายได้ครอบจักรวาล
เช่นนั้นย่อมเป็นเงื่อนไขให้เกิดการ “ล่าแม่มด” ทางศาสนาได้ง่ายขึ้น สรุปก็
คือ ในทางนิตนิ ยั รัฐไทยเข้ามาควบคุมและแทรกแซงเสรีภาพทางศาสนามาก
ขึ้นโดยลำ�ดับ ในนามการให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนา

บทส่งท้าย

กล่าวโดยภาพรวม พุทธศาสนาในอาเซียนเคยเป็นพลังสำ�คัญในการ
เผชิญกับลัทธิอาณานิคม โดยเป็นฐานทางภูมิปัญญาที่ใช้สร้างเอกลักษณ์
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ ข้อดีคือประเทศนั้นๆ มีฐานทาง
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากอิทธิพลของ
ประเทศเจ้าอาณานิคม แต่เมื่อผ่านพ้นยุคอาณานิคม แทนที่รัฐกับศาสนาจะ
คลีค่ ลายความสัมพันธ์ไปในทางทีเ่ ป็นอิสระจากกัน กลับผูกติดกันมากขึน้ ผลก็
คือทำ�ให้ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับศาสนา เสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนาปรากฏเป็น
ปัญหาเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพุทธศาสนาไทยที่มี
ลักษณะขัดแย้งกับทั้งหลักการพุทธศาสนาเองและหลักเสรีภาพทางศาสนา
ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ กลายเป็นรากฐานของ “สภาวะย้อนแย้ง”
ทั้งภายในระบบสงฆ์เองที่ทำ�ให้พระภิกษุไทยมีสองบุคลิกภาพที่ขัดกัน
คือบุคลิกภาพผู้มุ่งสละทางโลกกับบุคลิกภาพผู้มุ่งยศศักดิ์ฐานันดรอย่าง
โลกย์ๆ ทำ�ให้รัฐไทยบัญญัติกฎหมายสองประเภทที่ขัดแย้งกันคือกฎหมาย
รัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพทางศาสนา แต่ก็บัญญัติกฎหมายสงฆ์ที่ลดทอน
เสรีภาพทางศาสนา และทำ�ให้ประชาชนต้องขัดแย้งกันเอง เพราะฝ่ายหนึ่ง
อ้างเสรีภาพทางศาสนาเพื่อให้ตนเองมีสิทธิเท่าเทียมทางศาสนา ขณะที่อีก
ฝ่ายหนึ่งก็เรียกร้องให้คณะสงฆ์ใช้อำ�นาจทางกฎหมายปิดกั้นสิทธิของฝ่าย
แรกได้ อีกทั้งเป็นรากฐานของการสร้าง “สองมาตรฐานทางศีลธรรม” ทำ�ให้
การอ้างธรรมหรือศีลธรรมพุทธศาสนาในทางการเมืองเป็นไปเพือ่ อวยชนชัน้
นำ�จารีตและโจมตีนกั การเมืองทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชนอยูเ่ สมอไป
ภายใต้สภาวะเช่นนี้ พลังทางปัญญาและจิตวิญญาณของพุทธศาสนาไม่อาจ
งอกงามได้ ขณะที่ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนก็ถูกฉุดรั้งไม่ให้ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างที่ควรจะเป็น
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สาเหตุของปัญหาดังกล่าว เกิดจากการที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ศาสนาไม่ได้ถกู ท้าทายจากแนวคิดโลกวิสยั และขบวนการทำ�ให้เป็นโลกวิสยั ใน
ประเด็น “แยกศาสนาจากรัฐ” อย่างจริงจัง หากต้องการแก้ปญ
ั หาความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับศาสนาที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน และเป็นตัวบั่นทอนพลังทางปัญญาและจิตวิญญาณของ
พุทธศาสนาเอง แนวคิดโลกวิสัยและการแยกศาสนาจากรัฐเป็นเรื่องที่สังคม
ไทยควรหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างจริงจัง
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(กันยายน-ธันวาคม 2559), หน้า 150-199
24
วิ ศ รุ ต บวงสรวง, พระพุ ท ธศาสนากั บ คอมมิ ว นิ ส ต์ : ความคิ ด และ
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26
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ชินวรสิริวัฒน์ พ.ศ. 2471 ห้ามภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย อุปสมบทให้แก่สตรี
มติมหาเถรสมาคมครั้งต่อๆ มาก็มักอ้างพระบัญชาชั้น–ผู้เขียน
27
การตีว่าระบบการปกครองใดๆ จะเป็นระบบที่ดีได้ต้องมีธรรมะ โปรดดู
พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง, (สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธ,ิ 2522), หน้า 21
28
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), สิทธิมนุษยชนสร้างสันติสขุ หรือสลายสังคม,
(กระทรวงการต่างประเทศจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, 2541), หน้า 19

รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2559
นางเพ็ชรี สุมิตร
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
นายพนัส ทัศนียานนท์
นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
นายวิทยา สุจริตธนารักษ์
นางสาวศรีประภา เพชรมีศรี
นายประจักษ์ ก้องกีรติ
นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นายธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ประธานและผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

‡≈¢Õπÿ≠“µ ∑’Ë µ. ˆ/ÚıÒ˘
‡≈¢∑’Ë§”¢Õ ∑’Ë

ˆ/ÚıÒ˘
„∫Õπÿ≠“µ®—¥µ—Èß ¡“§¡À√◊ÕÕß§å°“√

µ“¡∑’Ë π“¬ªÜ«¬ Õ÷Íß¿“°√≥å
‰¥â¢ÕÕπÿ≠“µ®—¥µ—Èß
¡Ÿ≈π‘∏‘‚§√ß°“√µ”√“ —ß§¡»“ µ√å·≈–¡πÿ…¬»“ µ√å
‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ Ò. ßà ‡ √‘¡°“√®—¥∑”µ”√“¿“…“‰∑¬„π·¢πß ß— §¡»“ µ√å·≈–¡πÿ…¬»“ µ√å
∑—Èß√–¥—∫¡À“«‘‘∑¬“≈—¬ ·≈–°àÕπ¡À“«‘∑¬“≈—¬
Ú. ‡º¬·æ√àµ”√“¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘„πÀ¡Ÿºà Ÿâ Õπ«‘™“ ß— §¡»“ µ√å·≈–¡πÿ…¬»“ µ√å
∑—Ë«√“™Õ“≥“®—°√
Û. àß‡ √‘¡°“√‡√’¬∫‡√’¬ßß“π«‘®—¬ ·≈–µ”√“™—Èπ Ÿß ·≈–√«∫√«¡‡Õ° “√
∑“ß«‘™“°“√ÕÕ°µ’æ‘¡æå
Ù. àß‡ √‘¡°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√¥â“π —ß§¡»“ µ√å·≈–¡πÿ…¬»“ µ√å
ı. ‰¡à∑”°“√§â“°”‰√ ·≈–‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡¡◊Õß
·≈–¡’∑’Ëµ—Èß ”π—°ß“π·Ààß„À≠à ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å ‡¢µæ√–π§√ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ π—Èπ
°√¡°“√»“ π“‰¥âæ‘®“√≥“·≈â« Õπÿ≠“µ„Àâ¥”‡π‘π°“√®—¥µ—Èß‰¥â ·≈–¢Õ„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡
§” —Ëß·≈–¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß°√¡°“√»“ π“ ‚¥¬‡§√àß§√—¥
Õπÿ≠“µ ≥ «—π∑’Ë Ú ¡°√“§¡ æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÒ˘

(π“¬«—™√– ‡Õ’Ë¬¡‚™µ‘)
Õ∏‘∫¥’°√¡°“√»“ π“

สัมมนาประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
08.00-09.00

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
- ศ. พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
		 กล่าวต้อนรับ / Welcoming
- ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย
		 พะเยา กล่าวแนะนำ�มหาวิทยาลัยพะเยา
- ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ
		 ตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
- คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า
		 มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด และกรรมการมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย
		 กล่าวเปิดงาน / Opening
- มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and
		 Group Photos
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-EconomicCultural Connectivity” / อาเซียน + ญีป่ นุ่ : ความเชือ่ มโยงสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
		 คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน | คุณซินยา อาโอกิ | ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ |
		 ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ | คุณอดิศกั ดิ์ ศรีสม ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
12.00–13.00 อาหารกลางวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,
est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อาเซียน +
จีน : อาเซียน และ เขตแดนทางบก ทะเล และอากาศ
		 ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น |

		 อ. อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong,
The Chao Phraya and The Salween Rivers” แม่น�้ำ โขง เจ้าพระยา
สาละวิน : ปัญหาน้ำ�ในอาเซียน
		 คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี |
		 ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
		 ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ |
		 คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำ�รอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ |
		 อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
14.30–15.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and
Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะ และอุษาคเนย์
		 ศ. พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง |
		 คุณปิยณัฐ สร้อยคำ� | ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ | ผศ. กาญจนี ละอองศรี
		 ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/
รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
		 ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |
		 คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินรายการและ
		 นำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”
/ LGBT: เพศวิถีในอาเซียน
		 ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล | คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง |
		 คุณชานันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ |
		 อ. ดารารัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย

