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บทนำา : พุทธศาสนากับรัฐสมัยเก่า
เดิมทีพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์มีทั้งเถรวาทและมหายาน แต่ 

ปัจจุบันเถรวาทเป็นนิกายหลักของพม่า ไทย ลาว กัมพูชา ตามความทรงจำา 
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและในทางประวัติศาสตร์เถรวาท พุทธศาสนาไม่ได้มี
ความหมายเรยีบง่ายอยา่งทีเ่รยีกกันวา่ “ปรชัญาชวีติ” (philosophy of life) 
อนัเปน็ทางพน้ทกุขส์ว่นบคุคลอยา่งทีเ่ขา้ใจกนั แมค้วามพน้ทกุขส์ว่นบคุคลจะ
เป็นเป้าหมายสำาคัญในคำาสอนพุทธศาสนา แต่พุทธศาสนาก็มีมิติทางสังคม 
ท้ังท่ีปรากฏในตัวคำาสอน และในประวัติศาสตร์การตีความคำาสอนสนับสนุน
การปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและยุคสมัย

จากข้อมูลในไตรปิฎก พุทธะคือผู้รู้แจ้งและสอนธรรม แต่ “ธรรม” 
ที่ใช้กันในสังคมศาสนาแบบอินเดียโบราณมีความหมายกว้าง ครอบคลุมทั้ง
ความจรงิหรอื “สจัธรรม” ของชวีติ ธรรมชาติ และกฎธรรมชาต ิและครอบคลมุ
ทัง้ “ศลีธรรม” ทีแ่บง่ได้เป็นศลีธรรมเชงิปัจเจก (individual morality) และ
ศลีธรรมเชงิสงัคม (social morality) ศลีธรรมเชงิปจัเจก หมายถงึ วถิกีารเรยีนรู้
ของปจัเจกบคุคลเพ่ือเกิดปัญญารูแ้จง้ (enlightenment) ความจริงทีเ่รียกวา่
อริยสัจ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา เป็นต้น ส่วนศีลธรรมเชิงสังคม 
ไดแ้ก ่ศีลธรรมทีเ่ปน็แนวปฏบิตัใินสมัพนัธภาพทางสงัคมและการปกครอง เชน่ 
หลักทิศ 6 ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ จักกวัตติวัตร วัชชีธรรม เป็นต้น

สุรพศ ทวีศักดิ์
อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ฉะนั้น ธรรมท่ีพุทธะนำามาสนทนากับผู้คนในสังคมอินเดียโบราณจึง
เปน็แนวทางเรยีนรู้เพือ่การมีชวีิตที่ดีและสังคมการเมอืงที่ดี ในอคัคญัญสตูร1 
พุทธะเสนอว่า การมีชีวิตที่ดีทางศีลธรรมและทางอื่นๆ สามารถเป็นไปได้
ภายในสังคมการเมืองเท่านั้น เพราะเมื่ออยู่ใน “สภาวะธรรมชาติ” (natural 
state) ที่ไม่มีกฎกติกาและอำานาจการปกครอง ชีวิตมนุษย์ย่อมโน้มเอียง
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางตกต่ำาลง เนื่องจากทุกคนสามารถเบียดเบียน
ทำาร้ายกันตามอำานาจกิเลสได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นมุมมองที่คล้ายกับฮอบส์ 
(Thomas Hobbes, 1588–1679) ที่ว่าชีวิตนอกสังคมการเมืองหรือชีวิตตาม
สภาวะธรรมชาตนิัน้ “โดดเดีย่ว ยากแคน้ นา่รงัเกยีจ ปา่เถือ่น และแสนสัน้”2 
ฉะนัน้ ความมัน่คงปลอดภยัของชวิีต การมชีวีติทีด่ทีางศลีธรรมและดา้นอืน่ๆ 
จะเปน็ไปไดก้แ็ตใ่นสงัคมการเมอืงทีม่รีะเบยีบกฎเกณฑ ์และมกีารปกครองให้
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์นั้น

เมื่อเชื่อว่าชีวิตที่ดีทางศีลธรรมและทางอื่นๆ เป็นไปได้ในสังคม
การเมืองเท่านั้น แล้วสังคมการเมืองเช่นไรคือสังคมการเมืองที่ดี คำาตอบอยู่
ที่จักกวัตติสูตร3 ในสูตรนี้พุทธะปฏิเสธการปกครองที่ใช้อำานาจเผด็จการตาม
อำาเภอใจ (อัตตาธิปไตย) และเสนอว่าการปกครองที่ดีคือการปกครองที่ถือ
ธรรมเป็นใหญ่ (ธรรมาธิปไตย) หมายถึง การปกครองที่ให้ความเป็นธรรม
แก่คนทุกกลุ่มและมุ่งประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่เป็นเป้าหมาย ธรรมมี
ความสำาคญัเพยีงใดตอ่ชวีติทางสังคมการเมอืง ทัมไบห ์(Stanley J. Tambiah 
1929–2014) วเิคราะหใ์หเ้หน็ผา่นสญัลกัษณ ์“จกัร” กบั “คทา” ของกษตัรยิว์า่

สัญลักษณ์แห่งธรรมในชีวิตทางการเมืองของชาวพุทธคือ “กงล้อ” 
(จักร) ซึ่งนำามาใช้แทนคทาของกษัตริย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำานาจสิทธิ์
ขาดในคัมภีร์ธรรมศาสตร์และคำาสอนของเกาฏิลยะ (อรรถศาสตร์-ผู้เขียน) 
สัญลักษณ์ (จักร) นั้นทำาให้ธรรมกับการเมืองเกี่ยวข้องกันอย่างสูงสุด (และ) 
ทำาให้ทฤษฎีการเมืองบนฐานของธรรมในพุทธศาสนาวางอยู่บนหลักอหิงสา 
(nonviolence) การไม่เบียดเบียน และความเมตตากรณุาในศลิปะการปกครอง4 

มขีอ้สงัเกตว่า ในสงัคมศาสนาสมัยพทุธกาลทีศ่าสนากบัรฐั-การเมอืง
ไมไ่ดแ้ยกจากกนั ผูน้ำาทางศาสนาอยา่งเชน่พวกพราหมณ์เข้าไปมตีำาแหน่งใน
โครงสร้างอำานาจรัฐ เช่นเป็นปุโรหิต เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมของราชสำานัก 
วางระเบียบการปกครองและกฎหมาย เช่นแต่งคัมภีร์ธรรมศาสตร์รองรับ
ระบบราชาธิปไตย5 แต่พุทธะและสังฆะไม่ได้เข้าไปมีตำาแหน่ง อำานาจใดๆ 
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ในโครงสร้างการปกครองของรัฐ ขณะเดียวกันก็เป็นอิสระจากระบบวรรณะ
ดว้ย วธิกีารของพทุธะในการเสนอธรรม คอืวธิกีารตัง้คำาถาม วพิากษ์วจิารณ์
ความคิดความเชื่อและอำานาจของชนชั้นนำา (elites)6 แล้วจึงเสนอความคิด
ใหม่ที่ต่างออกไป การตั้งคำาถามต่อความเชื่อและอำานาจของชนชั้นนำาเป็น
ไปได้ ก็เพราะพุทธะและสังฆะมีสถานะเป็นอิสระจากรัฐและระบบวรรณะ

ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกแห่งราชวงศ์เมารยะ (พ.ศ. 270-312) 
คำาสอนเรื่องการปกครองที่ถือธรรมเป็นใหญ่ในไตรปิฎก ได้เป็นฐานให้เกิด 
“พทุธศาสนาแบบอโศก” (Asokan Buddhism) ทีส่รา้ง “สังคมท่ีถกูออกแบบ
ตามอดุมคตพิทุธศาสนา”7 และสถาปนา “รฐัพทุธศาสนา” (Buddhist State) ขึน้ 
จากนัน้พทุธศาสนาแบบอโศกกแ็พรอ่อกไปนอกอนิเดยี โดยคณะสงฆมี์บทบาท
สำาคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ก้าวหน้ากว่าจากอินเดียสู่ภูมิภาคต่างๆ 
ในเอเชียอาคเนย์ท่ียังมีวัฒนธรรมด้อยพัฒนากว่า8 เรายากจะประเมินความ
สำาเรจ็อยา่งเปน็รปูธรรมของแนวคดิการปกครองทีถ่อืธรรมเปน็ใหญ ่นอกจาก
คำาพรรณนาเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอโศกแล้ว กษัตริย์แห่งนครรัฐ
ตา่งๆ ทีอ่า้งสถานะธรรมราชาแบบพระเจา้อโศก กไ็มม่ใีครปรากฏเกียรตคิณุ
อย่างพระเจ้าอโศกอีกเลย ที่เห็นได้ชัดคือ พุทธศาสนามีพัฒนาการไปในทาง
ที่ตกเป็นเครื่องมือของรัฐมากขึ้นโดยลำาดับ เช่น มีการตีความพุทธศาสนา
ยกย่องให้กษัตริย์เป็นสมมติเทพ, พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าอยู่หัว ขณะที่มี
การแตง่ตัง้พระสงฆใ์หเ้ปน็ “พระราชาคณะ” มสีมณศกัดิห์รอืศกัดนิาพระทีม่ี
ลำาดับสูงต่ำาทางชั้นยศ และได้รับพระราชทานที่ดิน ข้าทาสบริวาร9 

พุทธศาสนากับรัฐสมัยใหม่ในอาเซียน
ขณะทีย่คุฟืน้ฟศูลิปวทิยาการ (renaissance) ในยโุรป ไดเ้กดิคำาถาม

ต่ออำานาจศาสนจักรว่าขัดกับหลักคำาสอนในไบเบิลเองหรือไม่ เช่นคำาถามที่
ว่าทำาไมศาสนจักรจึงขาย “บัตรอภัยบาป” จนกลายเป็นข้ออ้างในการปฏิรูป
ศาสนา (Reformation) ส่งผลให้แยกนิกายโปรเตสแตนต์และนิกายอ่ืนๆ 
และตามมาด้วยสงครามระหว่างนิกายศาสนาคริสต์กินเวลายาวนานร่วม 
30 ปี10 เมื่อเข้าสู่ยุคสว่างทางปัญญา (the Enlightenment) ได้เกิดคำาขวัญ 
“จงกลา้คดิ! (sapere aude) จงกลา้ท่ีจะใชค้วามคดิของตนเอง”11 ทีส่ะทอ้นถงึ
จิตสำานึกใหม่ที่หลุดจากความเชื่อฝังหัวมาตลอดยุคกลางว่า คำาตอบเกี่ยวกับ
ความจริง ความดี การมชีวิีตทีดี่ และระบบสงัคมการเมอืงทีด่เีปน็สิง่ทีพ่ระเจา้
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กำาหนดให้มาแล้วอย่างตายตัว มนุษย์เพียงแต่เชื่อฟังและทำาตาม ทำาให้เกิด
คำาถามสำาคัญต่อศาสนาอีกว่า ศีลธรรมแบบศาสนา (religious morality) 
มีสถานะเป็น “ศีลธรรม” ได้จริงหรือไม่ ศาสนาเป็นเพียงความเชื่อส่วนตัว 
หรอืความเช่ือเชงิวฒันธรรมประเพณขีองคนกลุม่หนึง่ๆ คำาถามดงักลา่วไดก้อ่
เกิด “ศีลธรรมแบบโลกวิสัย” (secular morality) ที่ถือว่าหลักการใดๆ ที่จะ
เปน็ศีลธรรมได้ตอ้งอธบิายไดว้า่เป็น “หลกัการสากล” (universal principle) 
ท่ีอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีของ
มนุษย์ และถือว่าปัจเจกบุคคลมีอิสระในตัวเอง (autonomy) ที่จะตัดสินว่า
อะไรถกู อะไรผดิ การมศีลีธรรมจงึไมใ่ชก่ารทำาตามความเชือ่ทางศาสนาหรอื
อำานาจศาสนจักร, อำานาจรัฐ แต่หมายถึงการกระทำาตามเหตุผลของตัวเองที่
ตัดสินว่าอะไรคือความถูกต้อง12 

การเกดิข้ึนของศลีธรรมแบบโลกวสิยัดงักล่าว กอ่ใหเ้กดิแนวคดิในยคุ
สมยัใหม ่(modern age) เกีย่วกบั “ความเปน็ปจัเจกบคุคล” (individuality) 
ท่ีถือว่าปัจเจกแต่ละคนมีสิทธิอำานาจเป็นของตัวเองในทางศีลธรรมและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและอื่นๆ ขณะเดียวกันก็เกิดแนวคิดโลกวิสัย 
(secularism) และขบวนการทำาให้เป็นโลกวิสัย (secularization) ในทาง
ศิลปะ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและอื่นๆ โดยเฉพาะประเด็นศาสนา
ได้เกิดแนวคิด “แยกศาสนาจากรัฐ” (separation of church and state) 
ถือว่ารัฐสมัยใหม่จะนำาความเชื่อหรือความจริงสูงสุดทางศาสนามาเป็นหลัก
การปกครองแบบยุคเก่าไม่ได้ ต้องปกครองด้วยหลักการทางโลกที่มีเหตุผล
และเป็นวิทยาศาสตร์ แยกศาสนาจากพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ทางการเมือง 
ถอืวา่ศาสนาเปน็เรือ่งส่วนตัว เปน็เสรภีาพส่วนบคุคลทีจ่ะนบัถือหรือไมน่บัถือ
ศาสนาใดๆ ก็ได้ รัฐต้อง “เป็นกลางทางศาสนา” (religious neutral) คือไม่
อปุถมัภห์รอืสง่เสรมิศาสนาใดๆ แต่ไมป่ฏเิสธศาสนา ขณะเดยีวกนักไ็มป่ฏเิสธ 
การต่อต้านศาสนาใดๆ ด้วย รัฐเพียงรักษาเสรีภาพและความเสมอภาคใน 
การนับถือศาสนา และการปฏิเสธศาสนา ตราบที่การนับถือและการปฏิเสธ 
นั้นๆ ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น13 

แตก่ารเปลีย่นผา่นสูส่ภาวะสมยัใหมใ่นประเดน็ทางศาสนา-การเมอืง
ของอาเซียนกลับดำาเนินไปในทิศทางตรงกันข้าม คือแทนที่ศาสนจักรและ
ความเชื่อทางศาสนาจะถูกท้าทายจาก “ข้างใน” เหมือนที่เกิดขึ้นในยุโรป 
แต่ศาสนจักรและความเชื่อทางศาสนากลับกลายเป็นฐานที่มั่นเผชิญการ
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ท้าทายจาก “ข้างนอก” อันได้แก่ ศาสนาคริสต์และปรัชญาความคิดสมัย
ใหม่ที่รุกเข้ามาในยุคอาณานิคม (colonial age) พม่า ลาว กัมพูชา (และ
ประเทศต่างๆ ในเอเชีย) ล้วนถูกเปลี่ยนโครงสร้างการปกครอง (เปลี่ยน
โครงสร้างอำานาจส่วนบน) โดยประเทศเจ้าอาณานิคม คณะสงฆ์และชนชั้น
กลางใหม่ของประเทศเหล่านั้น ได้พยายามสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ความ
เป็นชาตินิยม (nationalism) ให้อิงอยู่กับพุทธศาสนาซึ่งถือกันว่าเป็นมรดก
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติที่สืบเนื่องมายาวนาน 

ทวา่พทุธศาสนาจะสามารถดำารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีความหมายในระบบการ
ปกครองแบบสมยัใหม ่กจ็ำาเปน็ต้องตีความใหม ่เชน่ ตคีวามพทุธศาสนาใหม้ี
ความเป็นเหตุผล เข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์ มีความเป็นประชาธิปไตย และ/
หรอืเปน็สงัคมนยิม จนเกดิความพยายามเสนอแนวคิดประชาธปิไตยแบบพทุธ 
(Buddhist democracy) สังคมนิยมแบบพุทธ (Buddhist socialism)14 ในพมา่ 
เวียดนาม ลาว กัมพูชาในระดับเข้มข้นแตกต่างกันไปตามบริบทของตัวเอง

พุทธศาสนากับรัฐสยามสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสมัยใหม่ของพุทธศาสนาในสยาม 

แม้จะเปลี่ยนในยุคอาณานิคมเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ 
แตเ่นือ่งจากสยามไมไ่ดต้กอยูใ่นอำานาจของประเทศเจา้อาณานคิมโดยสมบรูณ์
เหมือนประเทศอื่นๆ โครงสร้างอำานาจส่วนบนของรัฐจึงไม่ได้ถูกเปลี่ยนโดย
ประเทศเจา้อาณานคิม ฉะนัน้ ชนชัน้ปกครองสยามจงึเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
สู่สภาวะสมัยใหม่ภายใต้กรอบคิด “การปฏิรูป (reformation)” หมายถึง 
“การปรับปรุงให้ดีขึ้น” โดยการยกเลิกของเก่าที่ล้าหลังทิ้งไป รักษาของเก่า
ที่ดีเอาไว้ และรับเอาของใหม่ท่ีดีเข้ามา ภายใต้กรอบคิดนี้ชนชั้นนำาจึงเป็น
ผู้ผูกขาดอำานาจในการตัดสินว่าอะไรคือของเก่าที่ควรรักษาไว้และอะไรคือ
ของใหมท่ีค่วรรบัเขา้มา ซึง่การรกัษาของเกา่ไวแ้ละรบัของใหมเ่ขา้มาตอ้งตอบ
โจทย์สำาคัญว่าจะเป็นการรักษาความมั่นคงของสถานะ อำานาจของชนชั้นนำา
ไว้ได้หรือไม่ อย่างไร 

พทุธศาสนากถ็กูปฏริปูเพือ่ตอบสนองความมัน่คงแหง่สถานะ อำานาจ
ของชนชัน้นำา ดว้ยการกอ่ตัง้นกิายสงฆข์องราชสำานกัขึน้ใหม ่คอื “ธรรมยตุกิ
นิกาย” โดยรัชกาลที่ 4 (ขณะเมื่อผนวชเป็น “วชิรญาณภิกขุ” 27 พรรษา) 
ก่อตั้งศาสนจักรที่มีอำานาจทางกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ “มหาเถร
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สมาคม” เป็นระบบการปกครองสงฆ์สมัยใหม่ที่รวมศูนย์อำานาจปกครอง
พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรไว้ที่กรุงเทพฯ เลียนแบบระบบราชการที่สร้างขึ้น
ใหม่ และในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการตีความพุทธศาสนาเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ความเปน็ไทยภายใต้อดุมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์โดยรัชกาลที ่6 
ยนืยนัวา่ “พระพทุธศาสนาเปน็ศาสนาประจำาชาตขิองเรา...ศาสนาในสมยันีเ้ปน็
ของที่แยกจากชาติไม่ได้ ...เพราะเหตุฉะนั้น เป็นความจำาเป็นที่เราทั้งหลาย
ผูเ้ปน็คนไทย จะตอ้งมัน่อยู่ในพระพุทธศาสนาซ่ึงเปน็ศาสนาสำาหรบัชาตเิรา”15 
และใช้ “สีขาว” ในธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ เท่ากับทำาให้พุทธศาสนากลาย
เป็นพุทธศาสนาชาตินิยมสมบูรณ์แบบ 

นีค่อืพทุธศาสนาแบบทีเ่รารูจ้กักนัในปจัจบุนัวา่ “พทุธศาสนาไทย” (Thai 
Buddhism) ซ่ึงธงชยั วนิจิจะกูล เรียกวา่ “พทุธมรดกสมบรูณาญาสทิธริาชย”์16 
เพราะเป็นพุทธศาสนาที่ถูกวางกรอบโครงสร้างอำานาจคณะสงฆ์และกรอบ
การตีความคำาสอนสนับสนุนอุดมการณ์อนุรักษนิยมข้ึนมาตั้งแต่สมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ปัจจุบันแม้จะมีการตีความพุทธศาสนาในแง่ต่างๆ 
แต่ก็ไม่พ้นไปจากกรอบนี้ กล่าวรวมๆ แล้วเราสามารถมองเห็น “ปัญหา
แกนกลาง” ในความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับรัฐสยามในยุคปรับตัวเข้าสู่
สภาวะสมัยใหม่ ดังนี้

1. การก่อตั้งศาสนจักรของรัฐขึ้น ทำาให้เกิดปัญหาพื้นฐาน 2 
ประการ คอื (ก) ทำาใหเ้กดิคำาถาม (คลา้ยกบัคำาถามตอ่ศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิ
ในยุคปฏิรูปศาสนายุโรป) ว่า อำานาจศาสนจักรที่รัฐสยามตั้งขึ้นขัดหลักการ
ของระบบสงัฆะตามธรรมวนิยัหรือไม ่เพราะระบบสังฆะตามธรรมวนิยัทีพุ่ทธะ
ก่อตั้งขึ้นนั้น คือสังฆะที่เป็นอิสระจากรัฐและเน้นการกระจายอำานาจปกครอง
กันเองตามสายครูอาจารย์ ไม่มีองค์กรสงฆ์ท่ีเป็นศูนย์กลางอำานาจปกครอง 
และพระสงฆ์ตามธรรมวินัยย่อมไม่มียศศักดิ์ ตำาแหน่ง อำานาจทางกฎหมาย
ในโครงสร้างการปกครองของรัฐ และ (ข) อำานาจศาสนจักรขัดหลักเสรีภาพ
ทางศาสนาหรอืไม ่เพราะ “เสรภีาพทางศาสนา” (freedom of religion) ใน
ความหมายสมยัใหม ่คอืเสรภีาพตามกรอบคดิเสรนียิม (liberalism) ท่ีถอืวา่
การตคีวามคำาสอน และการปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนาใดๆ เปน็เสรภีาพของ
ปจัเจกบคุคลหรอืกลุม่บคุคล อำานาจรฐัจะเขา้ไปแทรกแซงขดัขวางไมไ่ดต้ราบที่
ไมม่กีารละเมดิสทิธิค์นอืน่ แตอ่ำานาจทางกฎหมายของมหาเถรสมาคมสามารถ
แทรกแซงขัดขวางเสรีภาพทางศาสนาได้ เช่น ลงโทษครูบาศรีวิชัยในข้อหา
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เป็นพระอุปัชฌาย์เถ่ือน ทั้งๆ ที่ตาม “หลักธรรมวินัย” และมติของสงฆ์ใน
สายครูอาจารย์เดียวกันถือว่าครูบาศรีวิชัยมีความชอบธรรมในการเป็นพระ
อปุชัฌาย ์ไมจ่ำาเปน็ตอ้งถูกแตง่ตัง้โดยคำาส่ังตามกฎหมายของมหาเถรสมาคม 
และตาม “หลักเสรีภาพทางศาสนา” ครูบาศรีวิชัยย่อมมีอิสระยึดถือปฏิบัติ
ตามความเชื่อทางศาสนาของตนเองได้

คำาถามดงักล่าวสะท้อน “ภาวะยอ้นแยง้” (paradox) ในระดบัพืน้ฐาน
คือ ขณะที่ศาสนจักรอ้างว่าใช้อำานาจตามกฎหมายในการรักษาความบริสุทธิ์
ถูกต้องของธรรมวินัย แต่อำานาจตามกฎหมายนั้นเป็นอำานาจเผด็จการที่ขัด
กับหลักการพื้นฐานของธรรมวินัยที่เน้นการกระจายอำานาจหรือไม่ และขณะ
ที่ศาสนจักรที่ตั้งขึ้นนั้นเป็น “ศาสนจักรสมัยใหม่” แต่อำานาจตามกฎหมาย
ของศาสนจักรขัดกับหลักเสรีภาพทางศาสนาในความหมายที่ใช้กันในสังคม
สมัยใหม่หรือไม่

2. การตีความพุทธศาสนาให้ทันสมัย คือ ตีความว่าพุทธศาสนา
เป็นศาสนาที่มีเหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ท่ีจริงแล้วไม่สามารถจะมีความ
เป็นเหตุผล (rationality) และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ (scientization) ได้
จรงิ เพราะความมีเหตุผลและเป็นวทิยาศาสตร์ในความหมายสมยัใหม ่ตอ้งมี
เสรภีาพจะตรวจสอบโดยการตัง้คำาถาม วพิากษว์จิารณ ์โตแ้ยง้หรอืพสิจูนห์กัลา้ง
ดว้ยขอ้มลูไดต้รงกนัขา้มไดอ้ยา่งถงึทีส่ดุ แตก่ารตคีวามพทุธศาสนาสนบัสนนุ
ความมีบุญบารมีและคุณธรรมของชนชั้นนำา ไม่สามารถใช้เสรีภาพดังกล่าว
ตรวจสอบได้

3. มกีารแยก “ทางธรรม” กบั “ทางโลก” โดยถอืวา่ทางธรรมเปน็
เรื่องของธรรมชั้นสูง (โลกุตตรธรรม) ท่ีควรสงวนไว้สำาหรับพระที่มุ่งปฏิบัติ
เพื่อความหลุดพ้น ส่วนทางโลก ฆราวาสควรปฏิบัติตาม “ศีลธรรมทางโลก” 
(โลกียธรรม) ที่เรียกว่า “คิหิปฏิบัติ” เช่น ศีล 5 ทิศ 6 การละเว้นอบายมุข 
การคบมิตรดี เป็นต้น แต่ย่อมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ “secular morality” 
ในโลกสมัยใหม่ ท่ีถือว่าการมีศีลธรรมไม่ได้ผูกติดอยู่กับการปฏิบัติตาม
ความเชื่อทางศาสนา ศีลธรรมเกิดจากปัจเจกแต่ละคน “คิดเอง” หรือใช้
เหตผุลอยา่งเปน็ตวัของตวัเองในการตดัสนิว่าอะไรถกูหรอืผดิ แตต่อ้งเคารพ
สิทธ ิเสรภีาพ ศักดิศ์รีความเปน็มนุษยข์องตวัเองและคนอืน่เสมอภาคกนั ทวา่
ศลีธรรมทางโลกของพทุธศาสนาไมไ่ดย้ดึโยงอยูก่บักรอบคดิเร่ืองสทิธ ิเสรีภาพ 
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของมนุษย์ในความหมายสมัยใหม่แต่อย่างใด 
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ฉะนัน้ ศลีธรรมทางโลกตามคำาสอนพทุธศาสนา จึงอยูใ่น concept ของ 
“religious morality” ไม่เกี่ยวใดๆ กับ concept ของ “secular morality” 
การปลกูฝงัศลีธรรมทางโลกตามคำาสอนพทุธศาสนาผ่านสถาบนัศาสนาและระบบ
การศกึษาของรฐั ตัง้แตส่มยัรัชกาลที ่5 จนถึงปจัจบุนั จงึอาจสรา้ง “คนดทีาง
ศาสนา” ทีน่ำาหลักธรรมพุทธศาสนาไปปฏิบัตเิพ่ือความสขุความเจรญิในการ
ดำาเนินชีวิตส่วนตัว แต่ไม่สามารถจะสร้าง “พลเมืองดี” ที่มีอุดมการณ์และ
จิตสำานึกปกป้องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของมนุษย์ตาม
กระบวนทัศน์โลกสมัยใหม่ได้ 

พุทธศาสนากับรัฐหลังปฏิวัติสยาม
หลังปฏิวัติสยาม 2475 พุทธศาสนาไทยก็ไม่เคยถูกท้าทายจาก

กระแสแนวคิดโลกวิสัยและขบวนการ secularization อย่างจริงจัง จึงไม่มี
การแยกศาสนาจากรัฐ-การเมือง อย่างไรก็ตาม มีประเด็นสำาคัญบางอย่าง
ที่ควรกล่าวถึง คือ

1. ชนช้ันนำาฝา่ยอนรุกัษนยิมพยายามตอ่สูเ้พือ่ฟืน้ฟ ู“อำานาจนำาทาง
การเมอืง” (political hegemony) กลบัคืนมา แตไ่มใ่ชก่ารกลบัคนืสูร่ะบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชย ์หากแตเ่ปน็ระบบการเมอืงภายใตช้ือ่ “ประชาธปิไตย
แบบไทย” ทีพ่วกเขามอีำานาจผกูขาดการกำาหนดนยิามความหมาย ลม้กตกิา 
และออกแบบกตกิาใหม ่พรอ้มๆ กบัมอีำานาจนำาทางการเมอืงทีอ่ยูเ่หนือหรอืมี
อำานาจกำากับรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน ในทีส่ดุฝา่ยอนรุกัษนยิม
กเ็อาชนะฝา่ยคณะราษฎรไดต้ัง้แตท่ศวรรษ 2490 ประชาธปิไตยแบบไทยถกู
สถาปนาขึน้ในชือ่ “ระบอบประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมขุ” 
ในรัฐธรรมนูญ 2492 เป็นต้นมา

แต่อำานาจนำาทางการเมืองจะประสบความสำาเร็จได้ จำาเป็นต้องได้รับ
ความเชือ่ถือและความจงรกัภกัดีจากประชาชน ฉะนัน้ การสรา้ง “อำานาจนำาทาง
วัฒนธรรม” (cultural hegemony) เพ่ือสนับสนุนอำานาจนำาทางการเมือง
จึงมีความจำาเป็น การตีความพุทธศาสนาสร้างอำานาจนำาทางวัฒนธรรมของ
ชนชัน้นำาฝา่ยอนุรกัษนิยมจงึเริม่ข้ึนโดยพระองคเ์จา้ธานนีวิตั ิ(พระวรวงศเ์ธอ 
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร) ซึ่งมีบทบาทสำาคัญหลังจากการรัฐประหาร 
พ.ศ. 2490 คือเป็น 1 ใน 5 ของคณะอภิรัฐมนตรี และคณะผู้สำาเร็จราชการ
แทนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานองคมนตรีและเคยเป็นพระอาจารย์
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ผู้ถวายการอบรมตระเตรียมยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์เพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์ 
พระองค์เจา้ธานนีวิตัมิองวา่ รฐัธรรมนญูหลงั 2475 ลว้นเปน็ “Pure Foreign 
Institution” (สถาบันที่แปลกปลอม)17 และเสนอว่า สถาบันกษัตริย์ไทยอยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญตามประเพณี คือพระมนูธรรมศาสตร์มาแต่โบราณ และมี
อำานาจภายในกรอบของ “ทศพธิราชธรรม” ตอ้งทรงเปน็ “ธรรมราชา” หรอืทรง
เปรยีบเหมอืนบดิาปกครองบตุร เปน็ The Great Elect อยูแ่ลว้ คอืประชาชน
ร่วมกันเลือกแล้วเทิดทูนขึ้นเป็นเจ้าชีวิต เจ้าแผ่นดินตามคติ “อเนกชนนิกร
สโมสรสมมติ”18 แต่ “ธรรมราชา” ที่ตีความกันใหม่น้ีคือ “ธรรมราชาสมัย
ใหม่” ต่างจากธรรมราชาสมัยโบราณท่ีกษัตริย์ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลประชาชน 
แตร่กัษาสถานภาพตวัเองและอยูใ่นวงั ไมจ่ำาเปน็ตอ้งทำาทกุอยา่ง แตก่ษตัริย์
ที่คิดว่าต้องรับใช้ประชาชนนั้นเป็นกษัตริย์สมัยใหม่19 

ถ้ามองจากเกณฑ์ “ความเป็นเหตุเป็นผล” (rationality) ซึ่งเป็น
ลักษณะสำาคัญอย่างหน่ึงของสภาวะสมัยใหม่ ก็ต้องถือว่าความคิดเรื่อง 
“ธรรมราชาสมัยใหม่” ที่เน้นการเสียสละเพื่อประชาชน ย่อมมีความเป็นเหตุ
เป็นผลมากกว่าธรรมราชาสมัยเก่าที่เน้นความเชื่อเรื่องบุญบารมี แต่ปัญหา
คือ เมื่อพูดถึงความเป็นเหตุเป็นผลในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่นั้น ย่อม
หมายถึงความเป็นเหตุเป็นผลภายใต้ “เสรีภาพ” ในการตั้งคำาถาม วิพากษ์
วิจารณ์ พิสูจน์หักล้างได้ด้วยทัศนะหรือข้อมูลด้านตรงกันข้ามอย่างถึงที่สุด 
ทวา่ธรรมราชาสมยัใหมก่ลบัมสีถานะและอำานาจตามรฐัธรรมนญูและกฎหมาย
อื่นอยู่เหนือเสรีภาพดังกล่าว20 เท่ากับว่าการตีความพุทธศาสนาสนับสนุน
อำานาจนำาทางวัฒนธรรมของฝา่ยอนรุกัษนยิมใหม้คีวามทนัสมยั เปน็เหตเุปน็
ผลมากขึน้ กลบั “ยอ้นแยง้” กบัอำานาจนำาทางการเมอืงทีถู่กสถาปนาขึน้โดย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นซึ่งอยู่เหนือเสรีภาพในการตั้งคำาถาม วิพากษ์
วิจารณ์ พิสูจน์หักล้างได้ด้วยทัศนะหรือข้อมูลด้านตรงกันข้าม

ปญัหาสำาคญัทีต่ามมาคอื การตีความพุทธศาสนาสรา้งอำานาจนำาทาง
วฒันธรรมดงักล่าวเทน้ำาหนกัไปที ่“ตวับุคคล” ขณะทีอ่ำานาจนำาทางการเมอืง
เชิง “สถาบัน” ที่สถาปนาขึ้นในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นคืออำานาจที่อยู่
เหนือกติกาเสรีประชาธิปไตย ย่อมเป็นการสร้างสภาวะย้อนแย้งที่กลายเป็น
ปญัหาของฝา่ยอนรุกัษนยิมเองวา่ จะสามารถสรา้งบุคคลท่ีมีบคุลกิภาพครอง
อำานาจนำาทางวัฒนธรรมต่อๆ ไปไม่สิ้นสุดได้อย่างไร และกลายเป็นปัญหา
สำาหรบัสงัคมไทยโดยรวมวา่ หากไมม่บุีคคลทีม่บุีคลกิภาพครองอำานาจนำาทาง
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วฒันธรรมเหนอืจติใจประชาชนแบบท่ีผา่นๆ มา ขณะทีอ่ำานาจนำาทางการเมอืง
ในเชงิสถาบนัยงัคงอยูใ่นรฐัธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ภายใตส้ภาวะยอ้นแยง้
เชน่นีก้ารสร้างประชาธปิไตย (democratization) จะดำาเนินไปอยา่งเปน็เหตุ
เป็นผลและอย่างสันติวิธีได้อย่างไร

2. ข้อเสนอ “แยกศาสนาจากรัฐ” ของปัญญาชนฝ่ายซ้าย เพื่อ
โตแ้ยง้การใช้พทุธศาสนาเปน็เครือ่งมือสนบัสนนุสถานะและอำานาจของชนชัน้
นำาฝ่ายอนุรักษนิยมช่วงทศวรรษ 2490 เห็นได้ในงานของอัศนี พลจันทร 
หรือ “นายผี” (พ.ศ. 2461-2532) เขาเขียนบทความ “ศาสนาถูกกระชาก
ไปสู่ตะแลงแกง” ในนามปากกา “อินทรายุธ” เผยแพร่ในอักษรสาส์น ฉบับ
ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2492 เสนอให้ “แยกศาสนาจากรัฐ” ว่า 

อันที่จริงศาสนาเป็นเร่ืองส่วนตัวของประชาชน ไม่ใช่เรื่องส่วนรวม 
จึงควรแยกกันให้เด็ดขาดจากรัฐและจากการอบรมสั่งสอนประชากรของ
ประเทศ ไม่ควรที่ใครจะถูกกีดกัน หวงห้าม หรือรังแก ในการที่ใครจะนับถือ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง…21 

ข้อเสนอดังกล่าวสะท้อนมุมมองแบบขบวนการ secularization แต่
ขณะเดยีวกนักเ็ปน็การวพิากษศ์าสนาบนจดุยืนลัทธมิารก์ซ (Marxism) ดว้ย
วา่ “...ศาสนาเปน็ยาเสพตดิ เพราะยอ่มกอ่ตัง้ขึน้บนศรทัธาของประชาชน จงึ
เป็นดังยาฝ่ินของประชาชน ฉะนั้น การจัดการศาสนาในทางที่ถูกต้องแล้ว 
ประชาชนทุกคนก็ย่อมมีความเสรี”22 อย่างไรก็ตาม การยืนยันว่า “ศาสนา
เป็นเรื่องส่วนตัวของประชาชน” ย่อมไม่ใช่ข้อเสนอเพ่ือทำาลายศาสนา หรือ
เสนอให้รัฐ “ไม่มีศาสนา” ดังที่ฝ่ายอนุรักษนิยมโจมตี เพียงแต่เป็นการเสนอ
ให้ศาสนามีตำาแหน่งแห่งที่อันเหมาะสมในสังคมสมัยใหม่เท่านั้น

ขณะที่ชนช้ันฝ่ายอนุรักษนิยมสร้าง “ความทรงจำาร่วม” ทาง
ประวัติศาสตร์ว่า พุทธศาสนากับสถาบันกษัตริย์และวิถีชีวิตของชนชาติไทย 
เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวมาโดยตลอด ทำาใหป้ระเทศชาตอิยูร่อดมาได ้เปน็ชาตทิีม่ี
เอกลกัษณท์างประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมเปน็ของตวัเองทีเ่ราควรภาคภมิูใจ 
ฉะนัน้ โดยความทรงจำารว่มทางประวตัศิาสตรด์งักลา่ว จงึไมม่เีหตผุลทีส่งัคม
ไทยต้องแยกศาสนาจากรัฐ เพราะนอกจากสังคมเราจะไม่มีการใช้ศาสนา
กดขี่ประชาชนเหมือนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกแล้ว ความเป็นอันหนึ่ง
อนัเดียวกันระหวา่งพทุธศาสนากบัสถาบนักษตัรยิ ์ยงัชว่ยใหช้นชัน้นำาปกครอง
โดยธรรมและหลอ่หลอมจติใจคนไทยใหเ้ปดิกวา้งตอ่ศาสนาอืน่ๆ ทีเ่ขา้มาเผยแผ่



สุรพศ ทวีศักดิ์  11

ในไทยได้อย่างเสรี โดยไม่มีความขัดแย้งจนเกิดสงครามศาสนาและระหว่าง
นิกายศาสนาดังที่เคยเกิดขึ้นในโลกตะวันตก23 

แต่จิตร ภูมิศักดิ์ (พ.ศ. 2473-2509) ได้เสนอข้อโต้แย้งบนกรอบคิด
แบบมาร์กซิสม์ที่มีนัยสำาคัญสนับสนุนข้อเสนอแยกศาสนาจากรัฐของนายผี 
ชัดเจนขึ้น ในบทความที่เขาเขียนขณะที่ยังเป็นนิสิตจุฬา ปี 2 ชื่อยาวว่า 
“พทุธปรชัญาแกส้ภาพสงัคมตรงกเิลส วตัถนุยิมไดอะเลคตคิแกส้ภาพ
สงัคมตรงตวัสงัคมเองและแกไ้ขดว้ยการปฏวิตั ิมใิชป่ฏริปูตามแนวทาง
ของสิทธารถ ปรัชญาวัตถุนิยมไดอะเลคติคกับปรัชญาของสิทธารถ
ผิดกันอย่างฉกรรจ์ที่ตรงนี้” ชื่อสั้นของบทความนี้คือ “ผีตองเหลือง” ซึ่ง
ได้กลายเป็นบทความประวัติศาสตร์ เพราะจิตรถูกนิสิตหัวอนุรักษนิยมจับ 
“โยนบก” และถูกสั่งพักการเรียน

สาระสำาคญัในบทความนีม้ ี2 สว่นหลกัๆ คอื การเสนอข้อโตแ้ยง้ปญัหา
เชิงโครงสร้างและปัญหาเชิงปรัชญาความคิด ปัญหาเชิงโครงสร้างที่จิตรชี้ให้
เหน็คอื ระบบสงฆไ์ทยไม่ไดช่้วยให้พระสงฆป์ระพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัการ
ที่แท้จริงของพุทธศาสนา หากเป็นระบบที่รองรับอภิสิทธิ์ของคนจำานวนหนึ่ง
ที่อาศัยผ้าเหลืองบวชเข้ามาเพื่อยกระดับทางชนชั้นของตนเอง และทำาให้คน
จำานวนหนึ่งใช้ “ผ้าเหลือง” บังหน้าทำามาหากินเอาเปรียบสังคม ส่วนปัญหา
เชงิปรชัญาความคดิ เปน็การโตแ้ยง้ความคดิของฝา่ยอนรุกัษนยิมทีท่ัง้ตคีวาม
พทุธศาสนาสนบัสนนุประชาธปิไตยแบบไทย รวมทัง้มฝีา่ยกา้วหนา้พยายาม
เสนอว่าพุทธศาสนาเป็นสังคมนิยม จิตรชี้ให้เห็นความแตกต่างว่า พุทธ
ปรชัญาแมจ้ะคลา้ยกับมาร์กซสิมใ์นแงท่ีต่อ้งการยกระดบัสงัคมใหย้ตุธิรรมขึน้ 
แตก่แ็ตกตา่งอยา่งสำาคญัตรงทีพ่ทุธปรชัญามุง่แกป้ญัหาสงัคมทีก่เิลสคน ทวา่
มาร์กซสิม์มุ่งแกป้ญัหาทีต่วัระบบหรอืโครงสรา้งทางสงัคม อกีอยา่ง สทิธารถ 
(พุทธะ) เป็นเพียง “นักปฏิรูป” ไม่ใช่ “นักปฏิวัติ” วิธีการของสิทธารถจึง
เป็นการ “ประนีประนอม” ที่ยังไงๆ ชนชั้นนำายุคเก่าก็สามารถดำารงสถานะ
ที่ได้เปรียบอยู่เสมอไป แต่มาร์กซิสม์มุ่งให้เกิดการปฏิวัติประชาชนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอย่างถึงราก

แม้จะถูก “ประชาทัณฑ์” เพราะบทความดังกล่าว แต่พลังความคิด
ที่ “ตกผลึก” ของจิตรก็ไม่มีอำานาจใดหยุดยั้งได้ ในเวลาต่อมาเขาได้เขียน
หนังสือ “โฉมหน้าศักดินาไทย” ในนามปากกา “สมสมัย ศรีศูทรพรรณ” 
เนือ้หาเป็นการฉายให้เห็นภาพโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัศาสนา
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ที่มีความหมายตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับความทรงจำาร่วมทางประวัติศาสตร์ท่ี
ฝา่ยอนุรกัษนิยมปลกูฝงัประชาชน โดยจติรชีใ้หเ้หน็วา่ ภายใตโ้ครงสรา้งความ
สัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐตามที่เป็นมาและเป็นอยู่ สถาบันการปกครอง
และสถาบันศาสนามีความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ค้ำาจุนกัน มีผลประโยชน์
รว่มกนัตลอดมา ภายใตค้วามสมัพนัธเ์ชน่นีศ้าสนายอ่มจะถกูใช้เปน็เครือ่งมือ
มอมเมาประชาชนใหส้ยบยอมและจงรกัภกัดอียูใ่ตอ้ำานาจผูป้กครองมากกวา่
จะมสีำานึกลกุขึน้มาตอ่สู้เรยีกรอ้งความเปน็ธรรมทางสงัคม และยอ่มเปน็ผลเสยี
ต่อพุทธศาสนาเอง เพราะทำาให้ “คงเหลืออยู่แต่เฉพาะร่างของพุทธศาสนาที่
กลายเปน็ยาฝิน่มอมเมาประชาชน”24 ซึง่ไมไ่ดห้มายความว่าจิตรปฏเิสธหลกั
ปรัชญาพุทธศาสนา

แต่สิ่งที่จิตรรวมทั้งนายผีปฏิเสธคือ ระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์
ระหว่างสถาบันการปกครองกับสถาบันศาสนา ที่ผลิตสร้างศาสนาในรูปของ
ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมสนับสนุนการปกครองที่ไม่ให้สิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาคแก่ประชาชน และสร้างสำานึกของผู้ใต้ปกครองให้สยบยอม
ต่ออำานาจของชนชั้นบน เพราะถูกปลูกฝังให้เชื่อในบุญบารมีและคุณธรรม
ผู้ปกครองตามคำาสอนทางศาสนา

วา่โดยสาระสำาคญั ขอ้เสนอ “แยกศาสนาจากรฐั” ตามความคดิของนายผี
และจติร กคื็อขอ้เสนอใหศ้าสนาเปน็เรือ่งสว่นตวัของประชาชน ซึง่สอดคลอ้ง
กบัหลกัการของรฐัโลกวสิยัในยคุสมยัใหม ่และสอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาพทุธ
เองทีมุ่ง่แกก้เิลสหรอืความทกุขท์างจติใจของปจัเจกบคุคล เพราะ “รา่ง” ของ
พุทธศาสนาที่รับใช้รัฐเป็นร่างที่ไร้ “จิตวิญญาณ” แห่งความพ้นทุกข์ แม้แต่
พลังจิตสำานึกที่อยากเห็นสังคมเสมอภาคมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของพุทธะ
ก็ถูกบิดเบือนไป เพราะรัฐได้สถาปนาศาสนจักรให้พระสงฆ์มีระบบชนชั้น
หรอืฐานนัดรศกัดิ ์เพือ่เป็นกลไกสนบัสนนุอำานาจและอดุมการณอ์นรุกัษนยิม
มายาวนาน

ข้อวิพากษ์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาของนายผีและจิตรได้
เผยใหเ้ราไดเ้หน็วา่ ประวตัศิาสตรส์ยามไทยในแงก่ารใชศ้าสนาครอบงำากดขีก่็
ไมต่า่งจากประวตัศิาสตรส์งัคมตะวนัตก เพียงแตอ่าจมรีะดบัและรายละเอยีด
ต่างกัน แต่การครอบงำาก็เหมือนกันคือ ทำาให้สังคมไม่สามารถจะมีเสรีภาพ 
ความเสมอภาคในความหมายสมัยใหม่ได้จริง
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ปัญหาพุทธศาสนากับรัฐในปัจจุบัน
รุสโซ (Jean-Jaques Rousseau, 1712–1778) เขียนไว้ในหนังสือ 

“สัญญาประชาคม/หลักแห่งสิทธิทางการเมือง” (Du Contract Social) 
บทที่ว่าด้วยศาสนาพลเมือง ใจความสำาคัญว่า มีศาสนา 3 ประเภท คือ 
“ศาสนาของปจัเจกบคุคล” ท่ีไมม่วัีด ไมม่แีท่นบูชา ไมม่พีธิกีรรม เปน็ศาสนา
ในความหมายทีแ่ต่ละคนสมัพันธ์กบัพระเจา้โดยตรงทางจติใจของตนเอง เปน็
ศาสนาตามพระวจนะบรสิทุธิ ์อยา่งทีส่องคอื “ศาสนาของพลเมอืง” หรอืศาสนา
แหง่รฐั ทีส่รา้งความเชือ่วา่พระเจา้คุ้มครองประเทศนัน้ มหีลกัคำาสอน พธิกีรรม 
การบวงสรวงที่เป็นกฎศักดิ์สิทธิ์ให้พลเมืองปฏิบัติตาม การปฏิบัติที่ต่างไป
จากกฎศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ผิดและมีบทลงโทษ อย่างสุดท้ายคือ “ศาสนา
ของพระ” ได้แก่ ศาสนาของลามะในทิเบต ของชาวญี่ปุ่น และศาสนาคริสต์
ในโรม ศาสนาเชน่นีเ้มือ่มาเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงหรอืรฐั จะทำาให้เกิดกฎหมาย 
2 ประเภท และชาตสิองชาตแิกป่ระชาชน ผลกค็อืการมกีฎผสมผสานทีเ่ขา้กนั
ไม่ได้นั้นได้ทำาลายเอกภาพของสังคม ทำาให้มนุษย์ขัดแย้งกับตัวเอง25 

แม้รุสโซจะไม่ได้ยกตัวอย่างพุทธศาสนาไทย แต่มุมมองของรุสโซ
เกี่ยวกับศาสนาของพระ ย่อมสะท้อนภาพปัญหาศาสนาของพระในไทยได้
ชัดเจน เพราะรัฐไทยได้บัญญัติกฎหมาย 2 ประเภท ที่ขัดแย้งกันและส่งผล
ใหป้ระชาชนขดัแย้งกับตวัเอง เชน่รัฐไทยบญัญตักิฎหมายรฐัธรรมนญูรบัรอง
เสรีภาพทางศาสนา ขณะเดียวกนักบั็ญญตักิฎหมายสงฆท์ีใ่หอ้ำานาจรฐัแทรกแซง
ขดัขวางเสรภีาพทางศาสนาได ้ส่งผลให้เกดิภาวะยอ้นแยง้ในตวัเองทัง้ภายใน
ระบบสงฆ์ โครงสร้างอำานาจรัฐส่วนบน และภาวะย้อนแย้งในหมู่ประชาชน

1. ภาวะย้อนแย้งภายในระบบสงฆ์ คือ ขณะที่ระบบสังฆะตาม
ธรรมวินัยพระสงฆ์ไม่มีตำาแหน่ง ฐานันดรศักดิ์ และอำานาจทางกฎหมาย 
ไม่เป็นกลไกสนับสนุนอุดมการณ์และนโยบายรัฐ แต่ระบบสงฆ์ปัจจุบันที่อ้าง
ว่าเป็นระบบที่ปกป้องความบริสุทธิ์ถูกต้องของธรรมวินัย กลับเป็นระบบที่
พระสงฆม์ทีกุอยา่งดงักลา่วทีข่ดักบัระบบสงัฆะตามธรรมวนัิยเสยีเอง ภายใต้
สภาวะย้อนแย้งในตัวเองเช่นนี้ทำาให้พระสงฆ์มี “สองบุคลิก” คือ บุคลิกภาพ
ของพระภิกษุผู้สละทางโลก ปฏิบัติเคร่งครัดตามธรรมวินัยเพื่อละกิเลส 
อันเป็นบุคลิกภาพเพื่อดึงดูดศรัทธาเพื่อดำารงสถานะเป็น “เนื้อนาบุญ” ของ
ประชาชน แต่อีกบุคลิกหนึ่งคือบุคลิกผู้แสวงหาความก้าวหน้าแบบโลกย์ๆ 
ในเรือ่งยศศกัดิฐ์านนัดร เพือ่เตมิเตม็ความพงึพอใจใหกั้บตวัเองและสร้างการ
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ยอมรับจากสังคม 
2. ภาวะย้อนแย้งในหมู่ประชาชน คือ ปรากฏการณ์ที่ประชาชน

ฝ่ายหนึ่งอ้างเสรีภาพทางศาสนาในรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องสิทธิเท่าเทียม
ทางศาสนาในบางเรื่อง ขณะเดียวกันอีกฝ่ายก็อ้างกฎหมายสงฆ์เพื่อยับยั้ง
การเรียกร้องสิทธินั้น เช่น การเรียกร้องสิทธิในการบวชภิกษุณี ย่อมสามารถ
อา้งเสรภีาพทางศาสนาตามรฐัธรรมนญูได ้แตข่อ้เรยีกรอ้งดงักลา่วก็ถูกปฏิเสธ
โดยอำานาจตามกฎหมายสงฆ์ คือโดยพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชบ้าง26 
โดยมติมหาเถรสมาคมบ้าง 

จรงิอยูค่ณะสงฆแ์ละชาวพทุธทีไ่มย่อมรบัการบวชภกิษุณ ีย่อมจะอ้าง
ธรรมวนิยัและการตคีวามประวตัศิาสตรว์า่ภกิษณุไีดข้าดสายไปแลว้ จึงทำาให้
ไม่สามารถประกอบพธิบีวชภกิษณุไีดอ้กี เนือ่งจากองค์ประกอบของการบวช
ตามที่ธรรมวินัยกำาหนดไว้ว่าต้องบวชใน “สงฆ์ 2 ฝ่าย” คือภิกษุณีสงฆ์และ
ภกิษสุงฆ์ไมค่รบ แตเ่มือ่ตคีวามเชน่นีแ้ลว้ คณะสงฆก์ใ็ชอ้ำานาจทางกฎหมาย
สั่งห้ามพระสงฆ์ไทยทั่วประเทศไม่ให้ทำาการบวชภิกษุณี ประเด็นคือ ไม่ว่า
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ไม่ว่ามติมหาเถรสมาคม หรือการใช้อำานาจ
รัฐในกรณีอื่นๆ ในการห้ามหรือยับย้ังการบวชภิกษุณี “ไม่ใช่อำานาจตาม
ธรรมวินัย” โดยตรงแต่อย่างใด ฉะนั้น ถ้าพุทธศาสนาแยกจากรัฐ คณะสงฆ์
ก็ไม่มีอำานาจทางกฎหมายในการแทรกแซงขัดขวางเสรีภาพทางศาสนาได้ 
ยอ่มเปน็ไปไดท้ีป่ระชาชนฝา่ยทีเ่รยีกรอ้งการบวชภิกษณีุจะอา้งเสรภีาพทาง
ศาสนาต่อรองกับพระสงฆ์ในสายครูอาจารย์ต่างๆ วัดหรือสำานักต่างๆ และ
เปน็ไปไดท่ี้พระสงฆส์ายครอูาจารยต์า่งๆ วดัหรอืสำานกัตา่งๆ ทีม่อีสิระตคีวาม
ธรรมวินัย จะตีความธรรมวินัยต่างกัน จึงเป็นไปได้ที่จะมีพระสงฆ์บางสาย 
ครูอาจารย์บางวัดหรือบางสำานักยอมรับทำาการบวชภิกษุณีตามข้อเรียกร้อง
ของชาวพุทธบางกลุ่มที่อ้างเสรีภาพทางศาสนาต่อรอง

3. การตีความพุทธศาสนาในทางการเมืองนำาไปสู่ “สอง
มาตรฐานทางศีลธรรม” เสมอไป เพราะยึดประเพณีตีความพุทธศาสนา
สนบัสนนุคณุธรรมของชนชัน้นำาฝา่ยอนรุกัษนยิม ขณะเดยีวกนักอ็า้งคณุธรรม
ผูป้กครองนัน้ตัง้คำาถาม วพิากษว์จิารณป์ญัหาคุณธรรมและจรยิธรรมนกัการเมอืง 
นอกจากน้ี ยงัอ้างธรรมหรอืศลีธรรมพทุธศาสนาลดทอนคณุคา่ของประชาธปิไตย
ในตัวมันเอง เช่น ที่เสนอกันว่าประชาธิปไตยต้องมีธรรมาธิปไตยกำากับ จึง
จะเป็นระบบท่ีดีได้ หรือเราจะปกครองระบบอะไรไม่สำาคัญแต่ขอให้ใช้ธรรม
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เป็นอำานาจ ไม่ใช่ใช้อำานาจเป็นธรรม27 กระทั่งตีความว่าถ้าคนมีศีล 5 สิทธิ
มนุษยชนก็ไม่จำาเป็น

...ถ้าหมู่มนุษย์ปฏิบัติอยู่ในศีล 5 ก็ไม่จำาเป็นต้องมีส่ิงที่เรียกว่าสิทธิ
มนุษยชน และถ้ามองให้ละเอียดลงไปก็จะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนสากลของ
สหประชาชาติท่ีแยกกระจายไปในรายละเอียดเป็นข้อย่อยมากมายน้ัน 
ก็อยู่ในขอบเขตของศีล 5 นี่เอง หรือพ้นจากนั้นไปก็อยู่ในหลักธรรม เช่น
เรื่องทิศ 6 เป็นต้น...28 

4. ในทางนตินิยัพทุธศาสนาไทยพฒันาไปในทางผกูตดิกบัรัฐมาก
ขึ้นโดยลำาดับ เช่น มีการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญ 
2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 73 ระบุว่า

รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกของทุกศาสนา 
รวมทั้งสนับสนุนการนำาหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ต่อมารัฐธรรมนูญ 2550 ส่วนท่ี 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
ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับพุทธศาสนามากขึ้นไปอีกว่า

รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ในการอปุถมัภแ์ละคุม้ครองพระพทุธศาสนาซึง่เป็นศาสนาท่ีประชาชน

ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
และการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนา
จิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อน
ทำาลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
มีส่วนร่วมในการดำาเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย

ขอ้ความในวรรค 2 เทา่กบัรฐัใหค้วามสำาคญัเป็นพเิศษแกพ่ทุธเถรวาท
ซึ่งขัดกับหลักความเป็นกลางและความเสมอภาคทางศาสนา ขณะเดียวกัน
การระบวุา่รฐัตอ้งมมีาตรการและกลไกในการปอ้งกันมใิหม้ ี“การบ่อนทำาลาย
พระพทุธศาสนาไมว่า่ในรปูแบบใด” ยอ่มมคีวามหมายในเชิงลดทอนเสรีภาพ
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ทางศาสนา เพราะข้อความท่ีเปิดช่องให้ตีความหมายได้ครอบจักรวาล
เช่นนั้นย่อมเป็นเงื่อนไขให้เกิดการ “ล่าแม่มด” ทางศาสนาได้ง่ายขึ้น สรุปก็
คอื ในทางนิตนัิยรฐัไทยเขา้มาควบคมุและแทรกแซงเสรภีาพทางศาสนามาก
ขึ้นโดยลำาดับ ในนามการให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนา

บทส่งท้าย
กล่าวโดยภาพรวม พุทธศาสนาในอาเซียนเคยเป็นพลังสำาคัญในการ

เผชิญกับลัทธิอาณานิคม โดยเป็นฐานทางภูมิปัญญาที่ใช้สร้างเอกลักษณ์
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ ข้อดีคือประเทศนั้นๆ มีฐานทาง
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยตัวเองจากอิทธิพลของ
ประเทศเจ้าอาณานิคม แต่เมื่อผ่านพ้นยุคอาณานิคม แทนที่รัฐกับศาสนาจะ
คล่ีคลายความสมัพนัธไ์ปในทางทีเ่ปน็อสิระจากกนั กลับผูกตดิกนัมากข้ึน ผลก็
คือทำาให้ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับศาสนา เสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนาปรากฏเป็น
ปัญหาเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ

โดยเฉพาะระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพุทธศาสนาไทยที่มี
ลักษณะขัดแย้งกับทั้งหลักการพุทธศาสนาเองและหลักเสรีภาพทางศาสนา
ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ กลายเป็นรากฐานของ “สภาวะย้อนแย้ง” 
ทั้งภายในระบบสงฆ์เองที่ทำาให้พระภิกษุไทยมีสองบุคลิกภาพที่ขัดกัน 
คือบุคลิกภาพผู้มุ่งสละทางโลกกับบุคลิกภาพผู้มุ่งยศศักดิ์ฐานันดรอย่าง
โลกย์ๆ ทำาให้รัฐไทยบัญญัติกฎหมายสองประเภทที่ขัดแย้งกันคือกฎหมาย
รัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพทางศาสนา แต่ก็บัญญัติกฎหมายสงฆ์ที่ลดทอน
เสรีภาพทางศาสนา และทำาให้ประชาชนต้องขัดแย้งกันเอง เพราะฝ่ายหนึ่ง
อ้างเสรีภาพทางศาสนาเพื่อให้ตนเองมีสิทธิเท่าเทียมทางศาสนา ขณะที่อีก
ฝ่ายหนึ่งก็เรียกร้องให้คณะสงฆ์ใช้อำานาจทางกฎหมายปิดกั้นสิทธิของฝ่าย
แรกได้ อีกทั้งเป็นรากฐานของการสร้าง “สองมาตรฐานทางศีลธรรม” ทำาให้
การอา้งธรรมหรอืศลีธรรมพทุธศาสนาในทางการเมอืงเปน็ไปเพือ่อวยชนชัน้
นำาจารตีและโจมตนีกัการเมืองทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชนอยูเ่สมอไป 
ภายใต้สภาวะเช่นนี้ พลังทางปัญญาและจิตวิญญาณของพุทธศาสนาไม่อาจ
งอกงามได้ ขณะที่ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนก็ถูกฉุดรั้งไม่ให้ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างที่ควรจะเป็น
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สาเหตุของปัญหาดังกล่าว เกิดจากการที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ศาสนาไมไ่ดถ้กูท้าทายจากแนวคดิโลกวสัิยและขบวนการทำาใหเ้ป็นโลกวิสยัใน
ประเดน็ “แยกศาสนาจากรฐั” อยา่งจรงิจงั หากตอ้งการแกป้ญัหาความสมัพนัธ์
ระหว่างรัฐกับศาสนาท่ีเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน และเป็นตัวบั่นทอนพลังทางปัญญาและจิตวิญญาณของ
พุทธศาสนาเอง แนวคิดโลกวิสัยและการแยกศาสนาจากรัฐเป็นเรื่องที่สังคม
ไทยควรหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างจริงจัง 
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โดยวิภาดา กิตติโกวิท, (กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2550), หน้า 219-231
 26 คณะสงฆ์ไทยมักอ้างพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์ พ.ศ. 2471 ห้ามภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย อุปสมบทให้แก่สตรี 
มติมหาเถรสมาคมครั้งต่อๆ มาก็มักอ้างพระบัญชาชั้น–ผู้เขียน
 27 การตีว่าระบบการปกครองใดๆ จะเป็นระบบที่ดีได้ต้องมีธรรมะ โปรดดู 
พทุธทาสภกิข,ุ ธรรมะกบัการเมอืง, (สรุาษฎรธ์าน ี: ธรรมทานมลูนธิ,ิ 2522), หนา้ 21
 28 พระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยตุโฺต), สทิธมินษุยชนสรา้งสนัตสิขุหรอืสลายสงัคม, 
(กระทรวงการต่างประเทศจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, 2541), หน้า 19 







รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2559

นางเพ็ชรี  สุมิตร ประธานและผู้จัดการ
นายเกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม รองประธานกรรมการ
นายพนัส  ทัศนียานนท์ ที่ปรึกษา
นายธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ กรรมการ
นายรังสรรค์  ธนะพรพันธุ์ กรรมการ
นายวิทยา  สุจริตธนารักษ์ กรรมการ
นางสาวศรีประภา  เพชรมีศรี กรรมการ
นายประจักษ์  ก้องกีรติ กรรมการ
นางสาวอุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์ กรรมการ
นายบดินทร์  อัศวาณิชย์ กรรมการ
นายชาญวิทย์  เกษตรศิริ กรรมการและเลขานุการ
นายธำารงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต ์ 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.  àß‡ √‘¡°“√®—¥∑”µ”√“¿“…“‰∑¬„π·¢πß —ß§¡»“ µ√å·≈–¡πÿ…¬»“ µ√å

∑—Èß√–¥—∫¡À“«‘‘∑¬“≈—¬ ·≈–°àÕπ¡À“«‘∑¬“≈—¬
Ú. ‡º¬·æ√àµ”√“¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘„πÀ¡ŸàºŸâ 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“



สัมมนาประจำาปี 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. พเิศษ ดร. มณฑล สงวนเสรมิศร ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา  
  กล่าวต้อนรับ / Welcoming
 - ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
  พะเยา กล่าวแนะนำามหาวิทยาลัยพะเยา 
 - ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ 
  ตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
 - คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า  
  มอเตอร์ ประเทศไทย จำากดั และกรรมการมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย  
  กล่าวเปิดงาน / Opening 
 - มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and 
  Group Photos 
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-Economic- 
 Cultural Connectivity” / อาเซยีน + ญีปุ่น่ : ความเชือ่มโยงสงัคม  
 เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
  คณุสรุศกัดิ ์สทุองวนั | คณุซนิยา อาโอก ิ| ดร. ชยนัต์ วรรธนะภูติ |  
  ผศ. ดร. ดวงใจ หลอ่ธนวณชิย ์| คณุอดศิกัดิ ์ศรสีม ดำาเนนิรายการ 
  และนำาอภิปราย  
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 ค่ำาคูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย
 ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong, 
 The Chao Phraya and The Salween Rivers” แมน่้ำาโขง เจา้พระยา 
  สาละวิน : ปัญหาน้ำาในอาเซียน 
  คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี | 
  ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย  
 ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
  ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ | 
  คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำารอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ | 
  อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
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 | 
  คุณปยิณฐั สรอ้ยคำา | ดร. สิงห ์สุวรรณกจิ | ผศ. กาญจน ีละอองศร ี 
  ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
 หอ้งที ่2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/  
 รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
  ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |  
  คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำาเนินรายการและ 
  นำาอภิปราย  
 หอ้งที ่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 คำาเป็ง | ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  

พิธีกรประจำาตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย


