เหตุผลทีช
่ าวพุทธไม่ควรเห็นชอบก ับร่างร ัฐธรรมนูญ
ั
ฉบ ับพุทธศกราช
2550
ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินนั ท์
http://www.bodhinanda.com
ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินนั ท์ สาเร็จการศึกษาเปรียญ ๙ ขณะเป็ นสามเณร วัดบวรนิเวศวิหาร, สาเร็จ
การศึกษาปริญญาโท สาขาบูรพคดีศกึ ษาจากวิทยาลัยบูรพคดีศกึ ษาและอาฟริกาศึกษา (School of Oriental and
African Studies) มหาวิทยาลัยลอนดอน และสาเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาบูรพคดีศกึ ษา (Oriental Studies)
จากสถาบันตะวันออก มหาวิทยาลัยอ๊ อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
ปั จจุบนั เป็ นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (ฺฺ Buddhist
Studies) หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ผมเห็นว่าชาวพุทธทัว่ ประเทศไทยสมควรไปใช้ สิทธิล์ งประชามติในระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่ควรเห็นชอบ
กับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พุทธศักราช 2550 ที่เพิ่งร่างเสร็จภายใต้ รัฐบาลที่แต่งตังโดยประธานสภาความมั
้
น่ คง
แห่งชาติ (คมช.) แต่ในการนาเสนอความเห็นต่อบรรดาชาวพุทธให้ ไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ผมขอยืนยัน
ว่ามีเหตุผลที่อธิบายได้ ในทางวิชาการและไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับคณะบุคคลหรือเครือข่ายของระบอบทักษิ ณใดๆ ทังสิ
้ ้น
อีกทังผมเองก็
้
มีสว่ นร่วมในการประท้ วงระบอบทักษิ ณกับกลุม่ พันธมิตรด้ วย
การที่ผมไม่เห็นชอบด้ วยกับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ ก็ด้วยผมมีมมุ มองในประเด็นทางวิชาการที่แตก
ต่างจากสสร.และผมมีความบริสทุ ธิ์ใจทางวิชาการที่จะนาเสนอ เหตุผลที่ผมเห็นว่าชาวพุทธทัว่ ประเทศควรจะไปลง
ประชามติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญมีดงั ต่อไปนี ้:
1.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีน .ต.ประสงค์ สุน่ ศิริ เป็ นประธานและมีนายเจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง เป็ นคณะ
กรรมการได้ แสดงความรู้สกึ อคติ ต่อชาวพุทธที่ชมุ นุมเรียกร้ องจนถึงประกาศไม่ยอมรับมาตังแต่
้ ต้น หลังจากที่ร่าง
รัฐธรรมนูญเสร็จและอยู่ระหว่างทาประชาพิจารณ์ ดร .เจิมศักดิ์ ปิ่ นทองซึ่งอยู่ในฐานะเป็ นประธานคณะอนุกรรมการ
ให้ สมั ภาษณ์โดยกล่าวว่าเวลาทาประชาพิจารณ์ มักมีกลุม่ ชาวพุทธจัดตังหลายกลุ
้
ม่ พยายามเข้ ามาร่ว มประชุมใน
ลักษณะก่อกวน แต่เบื ้องหลังก็คือการทาประชาพิจารณ์ของดร .เจิมศักดิ์ ปิ่ นทองไม่ได้ มุง่ ให้ ความรู้แก่ประชาชนอย่าง
แท้ จริงว่าถ้ าบัญญัติลงในรัฐธรรมนูญแล้ วจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้ าง แทนที่จะเชิญตัวแทนชาวพุทธที่เป็ นนักวิชาการ
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มาให้ ความรู้แก่ประชาชนในแต่ละท้ องที่ กลับพยายามเอาแนวคิดที่ไม่เห็นด้ วยของตนเองมาชี ้นาและในที่สดุ จึงได้ เกิด
กลุม่ ชาวพุทธจัดตังอย่
้ างที่ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทองกล่าวอ้ างได้
เมื่อมีการเดินทางไปดาเนินการเสวนาฟั งประชาพิจารณ์ในหลายๆ ภาคของประเทศก็ได้ แสดงพฤติกรรมที่น่า
สงสัยหลายประการ ดังที่ชาวพุทธบางกลุม่ ได้ บนั ทึกแล้ วแจกจ่ายกันว่า
‘โรงเรียนสตรีจงั หวัดนครสวรรค์ ฝ่ ายจัดประชุมไม่ให้ ผ้ ทู ี่เดินทางไปรับฟั งประชา
พิจารณ์เข้ าร่วมประชุม โดยอ้ างว่าไม่มีชื่อรับเชิญ จนกระทัง่ มีคนโทร.ไปแจ้ งผู้วา่ ราชการจังหวัดฯ
ไปเถียงกับผู้วา่ ฯ จนผู้วา่ ฯ ตอบว่าทาแบบนี ้ไม่ถกู ต้ อง ไม่ใช่ประชาธิปไตย จากนันจึ
้ งได้
รับการติดต่อให้ เข้ าร่วมประชุมได้ วิธีการทาประชาพิจารณ์ ตอนแรกให้ รวมกลุม่ กันก่อน
เพื่อมาดูวีซีดีของดร.เจิมศักดิ์ แล้ วจากนันก็
้ คอ่ ยแยกออกเป็ น 3 กลุม่ ทาประชาพิจารณ์
กลุม่ ละ 5 ข้ อ หลังจากทาประชาพิจารณ์เสร็จแล้ วก็ให้ โหวตยกมือ พอยกมือกลุม่ ย่อย
เสร็จแล้ ว ก็บอกให้ ชาวบ้ านกลับ แต่พอเหลือเฉพาะพวกของตัวเองแล้ วก็ให้ มาโหวตกัน
ใหม่อีกรอบหนึ่งในทุกประเด็น…’
‘ที่อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ มีการเปลี่ยนวันกะทันหัน ตอนแรกบอกว่า
จะทาวันที่ 10 พฤษภาคม ก็เลื่อนมาเป็ นวันที่ 9 โดยไม่แจ้ งใครเลย ประชาชนเขารู้กนั ก็รีบ
พากันไปก็ไม่ยอมให้ เข้ า บอกว่าไม่มีชื่อรับเชิญ เวลาจัดเวทีทกุ ครัง้ ก็กลัวเขาถ่ายรูป อัด
วีดิโอ จะคอยให้ เจ้ าหน้ าที่มาคอยดูวา่ ใครจะถ่ายรูป ถ่ายวีดิโอ กลัวเขาจะจับทุจริตมาก’
‘ที่จงั หวัดเชียงราย ประกาศว่าจะประชุมที่หนึง่ ก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งภายในวันเดียวกัน
พอคนตามไปทันก็ย้ายไปที่ใหม่ จนกระทัง่ ต้ องย้ ายจากอาเภอเมืองหนีไปอาเภอเทิง ห่างกัน
ตัง้ 70 กิโล แล้ วประชาพิจารณ์ก็ทาแค่ 3 ข้ อ ที่ทกุ แห่งทา 15 ประเด็น แต่เชียงรายทากันแค่
3 ประเด็น แค่เที่ยงก็พากันเลิก’
วัตถุประสงค์หลักที่รัฐธรรมนูญ (ฉบับชัว่ คราว) ส่งเสริมให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนก็เพื่อให้
หลุดพ้ นจากข้ อกล่าวหาจากนักประชาธิปไตยว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างขึ ้นในรัฐบาลของคมช. เป็ นรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ ้น
ภายใต้ ร่างทรงของเผด็จการ และไม่มีความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตย ดังนั น้ ในการทาประชาพิจารณ์ ประ ชา
ชนคนไทยทัว่ ควรทีจ่ ะมีโอกาสได้ รับความฟั งคิดเห็น ทังด้
้ านบวกด้ านลบของการบรรจุพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนา
ประจาชาติในรัฐธรรมนูญแล้ วแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็ นอิสระ ในการที่จะประสานงานให้ ประชาชนได้ ความ
รู้ทงสองด้
ั้
านดังกล่าวสภาร่างรัฐธรรมนูญสมควรต้ องจัดเวทีอภิปรายโดยให้ มีนกั วิชาการทังสองด้
้
านมาแสดงความเห็น
เพื่อให้ ความรู้ในเชิงวิชาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่พฤติกรรมของคณะกรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญหาได้ เป็ น
เช่นนันไม่
้
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นอกจากนัน้ ทังๆ
้ ที่ นายเจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง อยู่ในฐานะเป็ นประธานคณะกรรมาธิการประสานการมีสว่ นร่วม
และการประชามติ สภาร่างรัฐธรรมนูญ กลับให้ เหตุผลผิดๆ ในการโน้ มน้ าวจิตใจชาวพุทธให้ มาเห็นคล้ อยตามแนวคิด
ตน ระหว่างทาประชาพิจารณ์ เช่น อ้ างว่า
‘ถ้ ามีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติไทยแล้ ว
รัฐบาลไทยจะบังคับให้ คนรักษาศีล 5’ ซึ่งเป็ นแนวคิดเลื่อนลอย ไม่มีช าวพุทธหรือองค์กรพุทธใดๆ ในประเทศไทย
ที่แสดงเจตน์จานงจะไปบังคับให้ ใครรักษาศีล 5 ชาวพุทธและองค์กรพุทธที่ร่วมกันเสนอให้ บญ
ั ญัติคาว่า ‘พระพุทธ
ศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติไทย’ ก็ด้วยคานึงถึงความจริงทางประวัติศาสตร์วา่ พระพุทธศาสนาอยู่คกู่ บั ชาติไทยมา
ช้ านาน และหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาก็มีบทบาทต่อสังคมไทยในปั จจุบนั มากกว่าศาสนาอื่นๆ
ในฐานะที่เป็ นประธานคณะกรรมาธิการประสานการมีสว่ นร่วมและการประชามติ นายเจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง ควร
จะต้ องรู้ไว้ ด้วยว่าในปั จจุบนั มี 58 ประเทศในโลกที่ประกาศให้ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็ นศาสนาหลักหรือศาสนา
ประจาชาติ ทังนี
้ ้ ตามข้ อมูลที่ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต บาร์โร (Robert Barro) ซึ่งเป็ นศาสตราจารย์ทางด้ าน
เศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกาได้ วิจยั ศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ยกศาสนา
ใดศาสนาหนึ่งเป็ นศาสนาประจาชาติ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Quarterly Journal of Economics ซี่งเป็ น
วารสารวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่ทีสดุ (ตีพิมพ์ครัง้ แรกเมื่อพ.ศ.2429) ฉบับเดือน November 2005
หน้ า 1331-1370
เท่าที่ผมสังเกต ประเทศที่บญ
ั ญัติให้ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็ นศาสนาประจาชาตินนมี
ั ้ ลกั ษณะ 2 ประการ:1.สร้ างมาตรการซึ่งเป็ นข้ อจากัดให้ ผ้ คู นที่นบั ถือศาสนาอื่นในบางเรื่อง เช่น ประเทศมาเลเซียซึ่งบัญญัติให้
ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาประจาชาติ (Islam is the religion of the Federation) ตามมาตรา 3 วรรค 1 ของ
รัฐธรรมนูญปั จจุบนั (ตามข้ อมูลในวิกิพีเพีย: ประชากรมาเลเซีย 60.4% เป็ นมุสลิม, 19.2% เป็ นพุทธมามกะ,9.1%
เป็ นคริสต์ศาสนิกชนและ 6.3% นับถือศาสนาฮินดู)
รัฐธรรมนูญของมาเลเซียในปั จจุบนั เอื ้อประโยชน์ตอ่ ศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนาอื่นๆ โดยชัดแจ้ ง เช่น
รัฐธรรมนูญมาตรา 160 ระบุวา่ คนมาเลเซียต้ องเป็ นมุสลิมโดยกฎหมาย (A Malay is, among other things, a
person who professes the religion of Islam, H.P.Lee, 2006: 196) และคนมาเลเซียที่เป็ นมุสลิมก็ไม่สามารถ
เปลี่ยนศาสนาได้ ตามาตรา 160 วรรค 2 (Therefore, a person as long as he/she is a Malay and by definition
under art. 160 cl (2) is a Muslim, the said person cannot renounce his/her religion at all, Qouted in
H.P.Lee, 2006: 197) นอกจากนัน้ ยังมีบญ
ั ญัติเป็ นกฎหมายว่า ‘ถ้ าคนนับถือศาสนาอื่นพยายามเปลี่ยนคนมุสลิมให้
นับถือศาสนาเขาถือว่าละเมิดกฎหมาย แต่คนมุสลิมสามารถชักชวนให้ คนนับถือศาสนาอื่นมานับถือศาสนาอิสลามได้’
(Proselytizing to Muslims by other religions is an offense but not so if it is proselytizing to non-Muslims by
members of the Islamic faith, H.P.Lee, 2006:196) พูดง่ายๆ ก็คือ คนอื่นๆ สามารถหันมานับถือศาสนาอิสลามได้
แต่ห้ามมิให้ มสุ ลิมเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น’
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ถ้ าใครประสงค์จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นต้ องถูกนาขึ ้นศาลมุสลิมเพื่อให้ ศาลตัดสินตามกฎหมาย ซึ่งก็ยาก
ที่จะเปลี่ยนสถานะไปเป็ นผู้นบั ถือศาสนาได้ เช่นกรณีสตรีชาวมาเลเซียชื่อลีนา จอย (Lina Joy) ซึ่งเป็ นมุสลิมตังแต่
้
เกิด ต่อมาเธอ เรียกร้ องขอเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาอิสลามมาเป็ นศาสนาคริสต์และก็ตอ่ สู้มาหลายปี จนบัดนี ้ เรื่ อง
เธอก็ยงั คาราคาซังในศาลอยู่ เพราะรัฐบาลมาเลเซียไม่ยอมเปลี่ยนบัตรประชาชนมาระบุวา่ เธอนับถือศาสนาคริสต์จาก
เดิมที่เคยนับถือศาสนาอิสลาม กร ณีของลีนา จอยนี ้เ ป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางในหมูน่ กั วิชาการสาขาศาสนาเปรียบ
เทียบ กองทุนเบเก็ตเพื่ออิสรภาพทางศาสนา (The Becket Fund for Religious Liberty) แห่งสหประชาชาติก็เคย
หยิบมาช่วยเหลือเป็ นกรณีศกึ ษา
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญมาเลเซียก็อนุญาตให้ ศาสนาอื่นๆ เผยแผ่ได้ (Other religions may be practised in
peace and harmony in any part of the Federation) แต่ทว่าหนังสือทางศาสนาใดๆ ก็ตามที่คนนับถือศาสนาอื่น
นอกจากศาสนาอิสลามเขียน เจ้ าของหนังสือต้ องเขียนกากับไว้ ด้วยเสมอว่า For Non-Muslims Only (เพื่อให้ คนที่มิใช่
มุสลิมอ่านเท่านัน)
้
อินโดนีเซียก็คล้ ายมาเลเซีย หากแต่ไม่ประกาศให้ อิสลามเป็ นศาสนาประจาชาติในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี
ในทางปฏิบตั กิ ็มีการสร้ างมาตรการจากัดเสรีภาพในการปฏิบตั ิทางศาสนาเช่นเดียวกัน ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นั บ
ถือศาสนาอิสลาม ในจานวนประชากรซึ่งมีถึง 220 ล้ านคนนัน้ มีป ระชากรประมาณ 90% เป็ นมุสลิม กฎหมาย
ประเทศระบุให้ ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทว่าในปั จจุบนั กระทรวงกิจการศาสนาของอินโดนีเซียก็สร้ าง
ข้ อจากัดแก่คนนับถือศาสนาคริสต์ โดย ประกาศว่าชาวคริสต์ในอินโดนีเซียจะเปิ ดโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งได้ จะต้ องได้ รับ
ฉันทานุมตั จิ ากชาวบ้ านในพื ้นที่อย่างน้ อย 60% และต้ องมีชาวคริสต์ที่ศรัทธาอย่างน้ อย 90 คนจึงจะเปิ ดทาการได้ ถ้ า
มีคนศรัทธาน้ อยกว่านันเปิ
้ ดไม่ได้ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้นบั ถือศาสนาอื่นไม่ได้ รับเสรีภาพในการนับถืออย่างแท้ จริง
ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็ นศูนย์กลางหลักของศาสนาอิสลาม และประกาศให้ ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนา
ประจาชาติ ได้ ถือว่าเมืองสาคัญสองเมืองคือเมกกะ (Mecca) และเมดินะ (Medina) เป็ นนครอันศักดิ์สิทธิ์ ห้ ามคนนับ
ถือศาสนาอื่นๆ ทังหมด
้
ในโลกไปแวะเที่ยวโดยเด็ดขาด ประชากรเมืองนี ้ทังหมดจึ
้
งเป็ นมุสลิม ไม่มีนกั ท่องเที่ยวที่นบั
ถือศาสนาอื่นนอกจากอิสลามไปแวะเยี่ยมเพราะรัฐบาลซาอุดิอาระเบียห้ ามเข้ าโดยเด็ดขาด
2. ไม่ได้ สร้ างมาตรการเพื่อจากัดลิดรอนเสรีภาพคนนับถือศาสนาอื่นๆ เช่น สหราชอาณาจักร (ศาสนาคริสต์
นิกายแองกลิกนั เป็ นศาสนาประจาชาติ), ประเทศสเปน (ศาสนาคริสต์ นิกาย โรมันคาทอลิก), ประเทศอิตาลี (ศาสนา
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ), ฯลฯ ประเทศเหล่านี ้ ยกให้ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็ นศาสนาประจาโดยอาศัยข้ อเท็จจริง
ที่ปรากฏมาตังแต่
้ ประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ให้ เกียรติยกย่องคนนับถือศาสนาอื่นๆ ได้ ศกึ ษา, ปฏิบตั ิและเผยแผ่คา
สอนของศาสนาของตนได้ อย่างเต็มที่ ไม่ได้ ถือเป็ นบุคลากรชันสองแต่
้
ประการใด
การที่ประเทศเหล่านี ้ยกให้ ศาสนาใดศาสนาหนึง่ เป็ นศาสนาประจาชาติ ก็เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ใน
ประเทศนันนั
้ บถือ การประกาศ ให้ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งว่าเป็ นศาสนาประจาชาติจึงเป็ นสิ่งที่รัฐทุกรัฐสามารถกระทา
ได้ โดยชอบธรรม เพราะถือว่าให้ เกียรติแ ก่เสียงข้ างมากตามระบอบประชาธิปไตย โดยที่การประกาศเช่นนี ้ก็ไม่ได้ ทาให้
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เสียระบบธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด ดังตัวอย่างที่เห็น แม้ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วในยุโรปก็
ประกาศกัน
ในเมื่อประเทศที่ยกให้ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็ นศาสนาประจาชาติแล้ ว ยังมีรายละเอียดที่ แตกต่างกันในทาง
ปฏิบตั ิ กล่าวคือ มีทงประเภทสร้
ั้
างมาตรการพิเศษจากัดผู้นบั ถือศาสนาอื่นๆ ซึ่ง ทาให้ เกิดปั ญหาและก็มีทงไม่
ั ้ ได้ สร้ าง
มาตรการใดๆ เลย ประเทศไทยก็สามารถประกาศให้ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญได้ โดย
ไม่สร้ างมาตรการหรือเงื่อนไขในทางปฏิบตั ิเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการนับถือ, ศึกษาและปฏิบตั ิตามหลักศาสนา
อื่นๆ ได้ เพราะมีตวั อย่างให้ เห็นอยู่แล้ ว
คาถามที่วิญํูชนชาวพุทธต้ องถามก็คือเหตุใดดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นท องและน.ต.ประสงค์ สุน่ ศิริจึงพยายามกะ
เกณฑ์อธิบายต่อประชาชนว่าหากมีบญ
ั ญัติให้ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญแล้ ว คนไทย
พุทธจะใช้ อานาจรัฐกะเกณฑ์ให้ คนนับถือศาสนาอื่นต้ องรักษาศีล 5 เพื่อให้ เกิดกระแสต่อต้ าน? ทาไมทังสองคนจึ
้
ง
ต้ องพยายามชี ้นาว่าหากบรรจุไปแล้ วจะเท่ากับว่าคนไทยกาลังอคติกบั ศาสนาอื่นๆ? ทังๆ
้ ที่แนวคิดนี ้ เป็ นสิ่งที่ตวั ท่าน
เองคิดขึ ้นเองทังนั
้ น้ ไม่มีชาวพุทธคนใดที่รณรงค์ให้ บรรจุ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญจะ
ประสงค์ให้ เกิดปั ญหาโดยสร้ างมาตรการลิดรอนสิทธิในการนับถือศาสนาอื่นๆ การชี ้นาประชาชนคนไทยทังประเทศ
้
ด้ วยคนที่มีหน้ าที่ร่างรัฐธรรมนูญในแนวทางเช่นนี ้ รังแต่จะบ่ งชี ้ว่าพวกนี ้ยึดอัตตาตัวเองเป็ นที่ตงั ้ ไม่ยอมรับ ฟั งเสียง
เรียกร้ องจากประชาชนชาวพุทธซึ่งมีอยู่เป็ นจานวนมากในประเทศอย่างแท้ จริง
นอกจากนัน้ น.ต.ประสงค์ สุน่ ศิริและดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทองยังไม่พยายามหานักวิชาการซึ่งเป็ นตัวแทนชาวพุทธ
ที่ชมุ นุมเพื่อมาให้ ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้ างอย่างแท้ จริงว่า เมื่อบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ
แล้ วจะเกิดผลดีอะไร กลับพยายาม เน้ นนาเสนอเฉพาะด้ านเสีย (disadvantages) ของการบัญญัติลงในรัฐธรรมนูญ
ด้ านเดียว โดยเฉพาะ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทองแทบทุกครัง้ ที่มีการเสวนาเพื่อทาประชาพิจารณ์ ได้ นา เอากรณีพระภิกษุที่
ปฏิบตั ินอกรีตนอกรอยและกระแสสร้ างจตุคามรามเทพมาย ้าเน้ นให้ เห็นข้ อเสียในวงการสงฆ์ ทาให้ เกิดกระแสต่อต้ าน
กลุม่ ชาวพุทธที่ร่วมชุมนุม ซึ่งทาให้ คนทัว่ ไปเข้ าใจผิด ว่าชาวพุทธที่ชมุ นุมเรียกร้ องให้ บญ
ั ญัติ ’พระพุทธศาสนาเป็ น
ศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญ เป็ นกลุม่ เดียวกับพระสงฆ์ที่ปฏิบตั ิผิดหลักธรรมวินยั
พฤติกรรมต่อต้ านกลุม่ ชาวพุทธที่มาชุมนุมของน.ต.ประสงค์ สุน่ ศิริและดร .เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง เหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่
เห็นประจักษ์ตงแต่
ั ้ เริ่มร่างรัฐธรรมนูญและระหว่างทาประชาพิจารณ์ โดยเฉพาะ ดร.เจิมศักดิร์ ะหว่างดาเนินการเสวนา
ทาประชาพิจารณ์ ได้ พยายามใช้ ความสามารถ เชิงวาทศิลป์ล็อบบี ้ประชาชนที่เข้ ามาฟั งไปในตัว โดยการเปิ ดวีซีดีของ
ตนให้ ประชาชนฟั ง ซึ่งเท่ากับเป็ นการ ‘เลือกสรร’ ข้ อมูลให้ ประชาชนได้ เสพ เพื่อให้ ประชาชนได้ คล้ อยตามตน ดังนัน้
การทาประชาพิจารณ์จึงไม่น่าเชื่อถือ ถือว่ากระทาอย่างฉาบฉวย ไม่ได้ พยายามนาความรู้รอบด้ านให้ ประชาชนได้ รับ
เป็ นข้ อมูลและพิจารณาตัดสินด้ วยปั ญญา ผลของการทาประชาพิจารณ์จึงไม่ได้ สะท้ อนความรู้สกึ ของประชาชนอย่าง
แท้ จริง เมื่อดร .เจิมศักดิเ์ อาผลสรุปที่ได้ จากการทาประชาพิจารณ์ ที่ฉาบฉวยไม่น่าเชื่อถือเช่นนี ้ไปสรุปในที่ประชุมสภา
ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อยืนยันร่างรัฐธรรมนูญเดิม ไม่ยอมแก้ ไขตามข้ อเสนอของชาวพุทธที่ชมุ นุมประท้ วง จึงทาให้ ร่าง

6

รัฐธรรมนูญไม่น่าเชื่อถือไปด้ วยเพราะบกพร่องมาตังแต่
้ กระบวนการทาประชาพิจารณ์แล้ ว
และได้ ชี ้ให้ เห็นว่า
คณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ได้ มีคาตอบหรือปั กธงไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วว่าจะไม่ยอมบรรจุ ‘พระพุทธศาสนาเป็ น
ศาสนาประจาชาติ’ ไว้ ในรัฐธรรมนูญ
ในฐานะที่ผมเป็ นนักวิชาการ
ถ้ าผมยอมรับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้ มาด้ วยวิธีทาประชาพิจารณ์ซึ่งผมเห็นว่า
ฉาบฉวยและไม่น่าเชื่อถือ ผมก็เป็ นนักวิชาการที่ดไี ม่ได้
3.กลุม่ ชาวพุทธที่สนับสนุน ไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์ อย่างเดียว หากแต่เป็ นองค์กรพุทธซึ่งเป็ นแกนนาหลักของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยทังหมด
้
รวมแล้ วไม่ต่ากว่า 300 องค์กร ไม่เพียงเท่านัน้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ซึ่งเป็ น
ประธานคณะผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จพระสังฆราช ผู้ทาหน้ าทีป่ ระธานในที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งเป็ นองค์กร
ปกครองชาวพุทธที่สงู สุดของประเทศ ยังมีสมณลิขิตร่วมอนุโมทนาที่
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหากสภาร่าง
รัฐธรรมนูญจะบรรจุพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติลงในรัฐธรรมนูญ
การที่มหาเถรสมาคมเคลื่อนไหวเห็นชอบด้ วยการกระแสเรียกร้ องให้ บรรจุ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจา
ชาติ’ ลงในรัฐธรรมนูญ แสดงให้ เห็นว่าการเคลื่อนไหวให้ บรรจุพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติชอบด้ วยธรรม
เพราะองค์กรระดับสูงสุดของชาวพุทธคือมหาเถรสมาคมก็เห็นชอบด้ วย และที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือศูนย์
พิทกั ษ์ พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ แจกแบบฟอร์ม เพื่อล่ารายชื่อสนับสนุนให้ บญ
ั ญัติ ‘พระพุทธศาสนาเป็ น
ศาสนาประจาชาติ’ ลงในรัฐธรรมนูญ ระหว่างที่มีการยกร่าง ปรากฏว่ามีประชาชนจากทัว่ ประเทศส่งใบตอบรับกลับ
มาไม่ต่ากว่า 1 ล้ านกว่าฉบับ มากกว่าจานวนคนที่มีสิทธิ์เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญฉบับที่เพิ่งร่างเสร็จนี ้
กาหนดไว้ คือ 5 หมื่นคน ตามกฎหมายว่าด้ วยการเข้ าชื่อเสนอกฎหมาย (ดูรายละเอียดในหมวด 15 การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 291)
ข้ อนี ้ได้ แสดงให้ เห็นชัดเจนแล้ วว่าไม่เพียงแต่องค์ระดับสูงสุดของชาวพุทธจะสนับสนุน หากประชาชนชาว
พุทธทัว่ ประเทศก็ให้ การสนับสนุนด้ วย และก็ชี ้ให้ เห็นชัดว่าเสียงสนับสนุนให้ บรรจุ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจา
ชาติ’ เป็ นเสียงที่ใหญ่กว่ากลุม่ ที่คดั ค้ านในรัฐสภาซึ่งไม่ได้ มาจากการเลือกตังและจะถื
้
อว่าเป็ นตัวแทนประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราวพ.ศ. 2549) มาตรา 26 มีข้อความปรากฏชัดว่า ‘ให้
คณะกรรมาธิ การยกร่างรัฐธรรมนูญเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และเอกสารชี้แจงตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนทัว่ ไปทราบ
ตลอดจนส่งเสริ มและจัดให้มีการรับฟังความคิ ดเห็นจากประชาชนประกอบด้วย’ เจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญตาม
มาตรานี ้ก็คือให้ ประชาชนทังประเทศมี
้
สว่ นร่วมคิดร่วมแสดงความเห็นกับการยกร่าง
แต่การที่มีกลุม่ ชาวพุทธนับล้ านกว่าคนแสดงความประสงค์จะให้ บรรจุคาว่า ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนา
ประจาชาติ’ ลงในรัฐธรรมนูญ แล้ วคณะกรรม าธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อันมีน.ต.ประสงค์ สุน่ ศิริ หรือสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญอันมีนายนรนิติ เศรษฐบุตรเป็ นประธานสภาร่างไม่นาพาปรารมภ์ โดยที่ตนเองก็ไม่ได้ มาจากการเลือกตัง้
ของประชาชนในประเทศ เท่ากับว่าการทาป ระชาพิจารณ์อย่างฉาบฉวยที่ผา่ นมาเป็ นเพียงอุบายที่ต้องการทาเพื่อเอา
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ประชาชนบังหน้ าโดยตนเองมีคาตอบล่วงหน้ าอยู่ก่อนแล้ วเท่านัน้ แล้ วอย่างนี ้ จะต อบประชาชนได้ อย่างไรว่าคณะ
สมาชิกร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็ นร่างทรงของคมช. และจะให้ ประชาชนยอมรับได้ อย่างไรว่าคมช.ต้ องการร่างรัฐธรรม
นูญให้ เป็ นไปตามความต้องการของประชาชนซึ่งเป็ นคนส่วนใหญ่ในประเทศอย่างแท้ จริง
การปฏิเสธไม่บญ
ั ญัติคาว่า ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ ทังที
้ ่มีประจักษ์ พยานว่าประชาชนร่วมล้ านกว่าคนเรียกร้ องจึงขัดแย้ งกับมติประชาชนส่วนใหญ่ การ
เพิกเฉยไม่นาพามติของคนส่วนใหญ่ เท่ากับไม่เคารพในเสียงส่วนใหญ่ใน ระบอบประชาธิปไตยและน่าจะเข้ าข่ายแย้ ง
กับเจตนารมณ์มาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2549 ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถ
เข้ ามามีสว่ นร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้
4.นักวิชาการหลายคนอ้ างเหตุผลว่าถ้ าบัญญัติลงในรัฐธรรมนูญ จะทาให้ ปัญหาภาคใต้ บานปลายจนอาจจะ
มีการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ เกิดขึ ้น ผมเห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวเกิดจากโมหาติและภยาคติ โดยไม่ไตร่ตรอง
ข้ อเท็จจริง เพราะการแบ่งแยกดินแดนนันสามารถเป็
้
นเหตุผลได้ โดยตัวของมันเองอยู่แล้ ว หมายความว่าผู้ตงใจจะ
ั้
แบ่งแยกดินแดนนัน้ ไม่วา่ รัฐธรรมนูญประเทศจะเป็ นอย่างไรก็ตงใจจะแบ่
ั้
งแยกอยู่แล้ ว และเราก็ได้ เห็นชัดเจนว่า
ก.ขบวนการแบ่งแยกดินแดนได้ ก่อตัวมาก่อนการเรียกร้ องให้ บญ
ั ญัติพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ
ข.การบัญญัติวา่ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็ นศาสนาประจาชาติไม่เคยเป็ นเหตุผลในการแบ่งแยกดินแดน เพราะ
ชอบธรรม เนื่องด้ วยเป็ นการนาเอามติคนส่วนใหญ่ของประเทศไปบัญญัติ
ถ้ าการบัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญแล้ วจะก่อให้ เกิดการแบ่งแยกดินแดน ประเทศมาเลเซีย , ซาอุดิอาระเบีย,
อังกฤษ, สวีเดน, นอร์เวย์ ฯลฯ ที่บญ
ั ญัติให้ ศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือก็จะเต็มไปด้ วยผู้ก่อการร้ ายแ บ่งแยก
ดินแดน แต่ทว่าการยกให้ ศาสนาที่ผ้ คู นส่วนใหญ่นบั ถือเป็ นศาสนาประจาชาติในรัฐธรรม นูญนัน้ เป็ นการยอมรับซึ่ง
กันและกันในระบอบประชาธิปไตย ในขณะเดียวกัน ก็เป็ นการยอมรับหลักการพหุนิยม (Pluralism) ด้ วย เพราะในการ
พัฒนาสังคมที่เปิ ด (Open Society) ซึ่งตรงข้ ามกับสังคมที่ยอมรับวัฒนธรรมเดียวและเป็ นวัฒนธรรมที่ปิด (Closed
society) วิญํูชนย่อมจะต้ องมีใจกว้ างยอมรับวิถีชีวิตซึ่งเป็ นวัฒนธรรมของคนหมูม่ าก (dominant culture) ตามวิถี
ประชาธิปไตยโดยอัติโนมัติ
ผมเห็นเช่นเดียวกับนักวิชาการหลายท่านในประเทศว่าปั ญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นนั ้
สัง่ สมมา
จากหลายสาเหตุ เช่น ขบวน การค้ ายาเสพติด, ความแตกต่างทางด้ านเชื ้อชาติและภาษา, ปั ญหาด้ านกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งเป็ นความบกพร่องของฝ่ ายเจ้ าหน้ าที่รัฐ แต่ที่ผมเห็นแตกต่างจากบรรดานักวิชาการหลายท่านเหล่านันก็
้ คือ
ผมเห็นว่าเราสามารถให้ การบัญญัติ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญช่วยแก้ปัญหาในภาคใต้
ให้ สงบสุขดังเดิมได้ ซึ่งผมจะขอใช้ บทความนี ้อธิบายให้ เห็นคร่าวๆ ด้ วยมีเวลาอยู่ข้างจากัด
ก่อนอื่น ผมต้ องขอเสนอสาเหตุสาคัญที่สดุ ที่ทาให้ เกิดขบวนการผู้ก่อการร้ าย จนทาให้ เกิดการฆาตกรรมกันไม่
หยุดมี 3 ข้ อหลักคือ:
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1.พฤติ กรรมอันไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ หลายคนทังเจ้
้ าหน้ าทีท่ หาร, ตารวจและครูอาจารย์ตามโรง
เรียนต่างๆ ถูกส่งไปปฏิบตั ิงานจากภาคต่างๆ โดยไม่เข้ าใจทังภาษาและวั
้
ฒนธรรมท้ องถิ่น หลายคนอาจไม่ให้ ความ
เคารพต่อวัฒนธรรมความเชื่อในพื ้นที่เท่าที่ควร หลายคนอาจมีพฤติกรรม นอกรีตนอกรอยหรือคอรับชัน่ ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะพวกที่นบั ถือพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้ กระทาตัวให้ อยู่ในกรอบของพระศาสนาอย่างแท้ จริง เช่น เป็ น
พุทธมามกะแต่ไม่ได้ รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด, ปกครองคนในพื ้นที่ซึ่งผู้คนมีศีลธรรมตามหลักศาสนาแต่ตวั เองไม่
ค่อยมีศีลธรรม ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น มากชู้หลายเมียและเมาสุรา
หนาซ ้ายังไม่ให้ ความเคารพ
ประเพณีศาสนาท้ องถิ่น ฯลฯ ส่งผลให้ ประชาชนที่อยู่ห่างไกลอย่างสามจังหวัดภาคใต้บางกลุม่ เกิดความรู้สกึ ไม่พอใจ
และเมื่อความไม่พอใจทับถมมากเข้ าก็แสดงความไม่พอใจออกมาโดยการต่อต้ านนโยบายรัฐ และในที่สดุ ก็ปรารถนา
จะแบ่งแยกดินแดน โดยมีตา่ งชาติหนุนหลัง
2.รัฐบาลปล่อยปละละเลย 3 จังหวัดภาคใต้มาช้านาน จนไม่ทนั สมัยเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐกลันตันและตรัง
กานูในมาเลเซียซึ่งเป็ นประเทศเพื่อนบ้ าน ความจริงแล้ ว ประเทศไทยยังมีท้องที่หลายแห่งที่ถกู ปล่อยปล่ะโดยรัฐไม่เข้ า
ไปพัฒนา แต่ไม่เป็ นชนวนให้ เกิดปั ญหาเนื่องด้ วยภาษาและวัฒนธรรมเหมือนคนกลุม่ ใหญ่ในประเทศ ไม่เปราะบาง
เหมือนในสามจังหวัดภาคใต้ หนาซ ้าแม้ เมื่อเกิดปั ญหาในสามจังหวัดภาคใต้ แล้ ว รัฐบาลก็ไม่สามารถคิดค้ นหา
มาตรการให้ ความคุ้มครองประชาชนให้ ปลอดภัยได้ อย่างเต็มที่
ทาให้ ประชาชนไม่กล้ าให้ ความร่วมมือกับฝ่ ายรัฐ
รวมทังมี
้ วิธีการจัดการกับผู้ก่อการร้ ายที่ไม่มีประสิทธิภาพ
3.สภาพสังคมของท้องที่บางส่วนเป็ นสังคมปิ ด (closed society) หรืออยู่ในสังคมที่มีวฒ
ั นธรรมแบบอิสลาม
อย่างเดียว รัฐไม่ได้ เข้ ามาพัฒนาให้ เจริญรุ่งเรืองเป็ นระยะเวลาช้ านาน ขาดการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้คนภายนอก โดย
เฉพาะเมืองกรุงมากเกินไป ผมคิดว่าสังคมแบบนี ้มีสว่ นทาให้ กลุม่ คนบางกลุม่ เกิดทรรศนคติแยกตัว (exclucivist
attitudes หรือ exclucivism) แรงกล้ า
ไม่ยอมรับสังคมพหุนิยมทางวัฒนธรรมกระแสอื่นๆ นอก จากวัฒนธรรม
อิสลาม พูดอีกแง่ก็คือกลุม่ ก่อการร้ ายไม่ยอมรับสังคมพหุนิยม (Pluralistic society) เพราะเห็นว่าหากอยู่ร่วมกับ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกนัน้ จะทาลายวิถีชีวิตซึ่งเป็ นแบบแผนของมุสลิมซึง่ มีในรูปกฎหมาย
อิสลามหรือชะริอะฮฺ (Shari’ah) ซึ่งหากปฏิบตั เิ คร่งครัดตามตัวบททุกอย่างแล้ ว วัฒนธรรม หลายอย่างในสังคมไทยที่
รับจากพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นก็อาจเกิดความรังเกียจแล้ วรับไม่ได้ แม้ แต่การกล่าวคาว่า ‘สวัสดี’ ซึ่งเป็ นคา
ที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตก็ไม่ใช่วฒ
ั นธรรมอิสลามมาแต่เดิม ทังๆ
้ ที่ ศาสนาอิสลามโดยทัว่ ไปก็สง่ เสริมหลักพหุ
นิยมและการอยู่ร่วมกันโดยสันติอยู่มากไม่น้อยกว่าศาสนาอื่นๆ
สมมติฐานข้ อ 3 นี ้ ผมได้ จากความเคลื่อนไหวของนายพีรยศ ราฮิมมูลา อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และอดีต
อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานีที่เสนอให้ ตงสามจั
ั้
งหวัดในภาคใต้เป็ นนคร
อิสลามมีระบบบริหารในลักษณะเดียวกับรัฐกลันตัน ของมาเลเซีย กล่าวคือ ‘มีมขุ มนตรีทาหน้ าที่เสมือนนายกรัฐมนตรี
ประจารัฐขณะเดียวกันสุลต่านประจารัฐ ก็จะทาหน้ าที่ดแู ลงานด้ านพิธีการต่างๆ ซึ่งรูปแบบนี ้จะไม่ใช่การปกครอง
ตนเองหรือแบ่งแยกดินแดน แต่เรียกว่าเป็ นการปกครองเฉพาะพื ้นที’่ (หนังสือพิ มพ์โพสต์ทูเดย์ 10 ก.ค. 2550)
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ดังนัน้ เมื่อเหตุทงั ้ 3 กรณีมาเกิดครบองค์และสะสมเป็ นระยะเวลานาน ขบวนการก่อการร้ าย ซึ่งเกิดมาจาก
ความประสงค์ที่จะปฏิวตั ิอย่างรุนแรงหรือพลิกจากหน้ ามือเป็ นหลังมือก็เกิดขึ ้นเพือ่ แบ่งแยกดินแดน เพื่อให้ สามารถนา
กฎหมายอิสลามหรือบทบัญญัตศิ าสนาอิสลามมาใช้ ในการปกครองชุมชนของตนเต็มที่โดยไม่มีวฒ
ั นธรรมอื่นๆ ที่ไม่
พึงปรารถนามารบกวนวิถีชีวิต
ผมสันนิษฐานเองว่าเพราะผู้ก่อการร้ ายอยู่สงั คมที่มีองค์ประกอบทัง้ 3 ประการข้ างต้ นมาช้ านาน หนาซ ้ายัง
ได้ รับการปลูกฝั งโดยกลุม่ นักวิชาการศาสนาที่อ้างว่าทาเพื่อศาสนา ดังที่สื่อมวลชนได้ ตีแผ่วา่ กลุม่ ผู้ก่อการร้ ายเหล่านี ้มี
กลุม่ คณะทางานที่เรียกตนเองว่าเป็ นสภา ‘อูลามะ’ (สภานักวิชาการ) เพื่อสัง่ การให้ ก่อเหตุแต่ละครัง้ ด้ วย จึงไม่กลัวว่า
ฆาตกรรมใดๆ
ที่ตนกระทาจะบาปเพราะตนกระทาเพื่อศาสนาของตนและมีสภาอูลามะซึ่งอยู่เบื ้องหลังรับรอง
นอกจากนัน้ เรายังได้ ข้อมูลจากคาให้ สมั ภาษณ์ของพลตรีสาเร็จ ศรีหร่าย ผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการผสมพลเรือน
ตารวจ ทหาร (ผบ.ผตท) ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก (19 มิถนุ ายน 2550) หลังจากสามารถบุกจับแนวร่วมได้ 7
คน พร้ อมหลักฐานคืออาวุธปื นครบครันว่าก่อนออกปฏิ บตั ิการ ผู้ก่อการร้ ายเหล่านี ้จะ ‘สาบานต่อคัมภีร์อลั กุรอานและ
เมื่อถึงขัน้ ตอนสาบานต่อคัมภีร์อลั กุรอานแล้ว ก็จะปฏิ บตั ิ ทกุ อย่างที่เขาสัญญาไว้’ เพราะสภาอูลามะมาจากโรงเรียน
หลายแห่ง ผู้ก่อการร้ ายจึงสามารถหาแนวร่วมตามโรงเรียนต่างๆ ได้ เช่น โรงเรียนอิสลามบูรพา อ .เมือง จ.นราธิวาส
ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายรัฐได้ เข้ าตรวจค้ นและค้ นพบอาวุธมากมายเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
ขบวนการก่อการร้ ายหัวรุนแรงสุดโต่งเช่นนี ้ ที่จริง ก็ มีในประเทศมุสลิมหลายประเทศ ต่างจากมุสลิมส่วนใหญ่
ซึ่งเดินสายกลางและรักสันติอย่างแท้ จริง การ เคลื่อนไหวเพื่อให้ เอากฎหมายอิสลามซึ่งครอบคลุมวิถีการใช้ ชีวิตของ
มุสลิมทุกๆ ด้ านมาใช้ ปกครองอย่างเคร่งครัด โดยไม่ประนีประนอม วัฒนธรรมอื่นๆ รอบตัวเด็ดขาดสามารถก่อให้ เกิด
พฤติกรรมรุนแรงได้ เช่น เร็วๆ นี ้ ก็มี เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ ้นที่อินโดนีเซีย กล่าวคือกลุม่ มุสลิมไม่ต่ากว่าร้ อยคนได้ บกุ
เข้ าทาลายโบสถ์คริสต์ในประเทศอินโดนีเซีย พร้ อมทังเรี
้ ยกร้ องให้ ปิดโบสถ์ลง เพราะไม่ประสงค์จะให้ ศาสนิกชนใน
ศาสนาอื่นเข้ ามาประกอบพิธีในชุมชนมุสลิม (ดูรายละเอียดใน The Journal of Turkish Weekly, Monday, 04 June
2007) อินโดนีเซียเป็ นประเทศที่ประชากรส่วนมากเป็ นมุสลิม แม้ จะไม่ได้ บรรจุให้ ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาประจา
ชาติในรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีกฎหมายลิดรอนสิทธิมิให้ คนนับถือศาสนาอื่นประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่
ไม่นานมานี ้เช่นกัน นักบวชกาซี (Abdul Rashid Ghazi) ในประเทศปากีสถานได้ นากองกาลังติดอาวุธ
ราว 50-60 คน ควบคุมสุเหร่าแดงและจับผู้หญิงและเด็กหลายร้ อยคนในสุเหร่าแห่งนัน้ ไว้ เป็ นตัวประกันเพื่อกดดันให้
รัฐบาลนากฎหมายอิสลาม (Shari’ah) ของกลุม่ ทาลีบนั มาใช้ ในกรุงอิสลามาบัดนัน่ เอง (ได้รายละเอียดจาก The
Telegraph ในสหราชอาณาจักร ฉบับออนไลน์ , 12/07/2007)
ปั ญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นนั ้ ถ้ ามาจากสาเหตุหลักทัง้ 3 ข้ อข้ างต้ นก็สามารถแก้ ไขได้ ถ้ามีการ
บัญญัติ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ในรัฐธรรมนูญ เพราะหลังจากบัญญัติแล้ ว เราสามารถสร้ างระเบียบ
ให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญว่าข้ าราชการที่จะไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในภาคใต้ โดยเฉพาะกลุม่ คนที่เป็ นชาวพุทธ จะต้ อง
1.มีศีลมีธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ ไปเอารัดเอาเปรียบหาไม่ก็แสวงหาประโยชน์
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โดยมิชอบจากคนในพื ้นที่
2.ถ้ าเป็ นนักปกครองที่ไปจากส่วนกลาง ต้ องดาเนินรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
กล่าวคือมีทศพิธราชธรรมเพื่อจะดูแลประชาชนในพื ้นที่
3.การเปิ ดสอนวิชาต่างๆ ที่ครูอาจารย์จากส่วนกลางรับผิดชอบสอนตามโรงเรียนรัฐต่างๆ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิ
หน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ประจาอาเภอทุกท้ องทีต่ ้ องคานึงถึงวัฒนธรรมของท้ องที่ เช่น เปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหน้ าที่
หรือนักศึกษาหยุดเรียนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จาเป็ นได้
ที่จริงแล้ ว แม้ รัฐบาลไทยเองก็เคยตระหนักในประเด็นเรื่องคุณธรรมดังกล่าวนี ้ เห็นได้ จากคณะรัฐมนตรี ได้ มี
คาสัง่ ลงวันที่ 22 มิถนุ ายน 2520 ว่าด้ วยการคัดเลือกข้ าราชการไปปฏิบตั ิราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วา่ ‘หาก
ข้ าราชการนันมิ
้ ได้ เป็ นทังคนไทยมุ
้
สลิมและไม่อาจพูดภาษามลายูได้ ก็ควรเป็ นคนที่จริงใจและมีคณ
ุ งามความดี อีกทัง้
มีความเข้ าใจต่อขนบธรรมเนียมท้ องถิ่นอย่างเพียงพอ’ (อ้างถึงใน สุรินทร์ พิ ศสุวรรณและชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ,
2527:122) แต่การที่ประเทศไทยมีผ้ กู ่อการร้ ายไม่หยุดยังตลอดก็
้
แปลว่าเจ้ าหน้ าที่รัฐยังไม่สามารถปรับปรุงตัวเองให้
เป็ นไปตามความคาดหวังของคณะรัฐมนตรีสมัยนันได้
้
แปลว่าไม่ใช่นโยบายไม่ถกู ต้ อง แต่หาก เพราะในทางปฏิบตั ิ
จริงๆ เจ้ าหน้ าที่รัฐไม่สามารถพัฒนาตนให้ มีคณ
ุ ธรรมได้ ทกุ คนดังที่รัฐบาลตังความหวั
้
งเอาไว้ ดังนัน้ ถ้ ามีการบัญญัติ
ให้ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญแล้ วรัฐใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการพัฒนาบรรดาข้ าราชการชาว
พุทธทุกคนให้ มีคณ
ุ ธรรมมากกว่าเดิมก็ย่อมกระทาได้ เพราะยิ่งชาวพุทธมีคณ
ุ ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพียงไร
ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ ก็จะอยูร่ ่มเย็นเป็ นสุขไปด้ วยเพียงนัน้ สังคมไทยสามารถร่มเย็นได้ ด้วยธรรมดังกล่าวนี ้
ปัญหาหลักจึงอยู่ที่ว่าเมื่อบัญญัติ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญแล้ว จะมีการ
ดาเนิ นการอย่างไรในทางปฏิ บตั ิ ซึ่งตรงนี้คือประเด็นที่หลายๆ ฝ่ ายวิ ตกกังวลอยู่ค่อนข้างมาก กระนัน้ ก็ดี อุทาหรณ์
จากประเทศต่างๆ ทาให้เรามองเห็นทางเลือกอยู่ 2 ทาง กล่าวคือ 1.บัญญัติแล้วลิ ดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพของศาสนิ กชนใน
ศาสนาอื่นๆ ดังที่เราพบเห็นกรณี ของศาสนาอิ สลามในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซี ย 2.บัญญัติแล้ว
ส่งเสริ มให้ศาสนิ กชนของทุกศาสนายังคงสามารถเผยแผ่ศาสนธรรมและศาสนพิ ธีของตนเองได้อย่างเสรี ซึ่งก็ มีตวั
อย่างในหลายๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ เป็ นต้น
จุดยืนของผมก็คือประเด็นที่ 2 กล่ าวคือสนับสนุนให้ บรรจุ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’
ในรัฐ ธรรมนูญซึ่งไม่ เพียงจะเป็ นไปเพื่อยืนยันความจริงทางประวัติศาสตร์ หากเพื่อให้ ส่งเสริมการศึกษา
และปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่ างจริงในหมู่ประชาชนและข้ าราชการ รวมถึงนักธุรกิจทุกระดับ
ชัน้ ที่เป็ นชาวพุทธด้ วย นอกจากนัน้ การบรรจุดังกล่ าวยังจะเป็ นธงชัยที่สาคัญในการออกกฎหมายลูกที่
ส่ งเสริมหลักพระธรรมวินัยให้ คณะสงฆ์ สามารถกาจัดอลัชชีออกจากสังฆมณฑลโดยง่ ายดายยิ่งขึน้ ด้ วย
ถ้ าเรายอมรับหลักการทัว่ ไปว่าสังคมทุกวันนี ้ต้ องมีหลักพหุนิยมทางศาสนา (Religious Pluralism) และ
ยอมรับหลักประชาธิปไตย เราก็จะ สามารถยอมรับหลักการสากลว่าประเทศใดก็ตามที่มีประชาชนนับถือศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งมากกว่าศาสนาอื่น ก็ย่อมมีสิทธิ์อนั ชอบธรรมในระบอบประช าธิปไตยที่จะประกาศให้ ศาสนานันเป็
้ น
ศาสนาประจาชาติได้ โดยไม่ได้ ขดั กับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเรามีตวั อย่างหลายๆ ประเทศในโลกนี ้เป็ นตัวอย่างรับรอง
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เราชาวไทยพุทธใจกว้ างสามารถรับได้ และไม่ร้ ูสกึ ตังข้
้ อรังเกียจที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย, มาเลเซีย, สหราช
อาณาจักร, สวีเดน, นอร์เวย์ ฯลฯ ประกาศให้ ศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์เป็ นศาสนาประจาชาติเพราะประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศนันๆ
้ นับถือศาสนาอิสลาม /ศาสนาคริสต์มากกว่าศาสนาอื่นๆ เราจึงหวังให้ เพื่อนพี่น้องชาว
คริสต์และอิสลามมีใจกว้ างยอมรับ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติไทย’ เช่นเดียวกัน เพราะประเทศไทยเป็ น
ประเทศเดียวที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นพุทธมามกะ โดยมีประชาชนส่วนใหญ่เป็ นพุทธมามกะ และชาวพุทธทัว่ โลก
ยอมรับให้ เป็ นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและมีสานักงานใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ซึ่งเป็ น
ศูนย์รวมของชาวพุทธทัว่ โลกตังอยู
้ ่ การยอมรับให้ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็ นศาสนาประจาชาติ โดยอาศัยจานวน
ประชากรจานวนมากเป็ นเครื่องตัดสิน จึงเป็ นครรลองหนึ่ง อันชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตย และเป็ นการแสดง
ความใจกว้ างต่อศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือด้ วย
ชาวมุสลิ มในมาเลเซี ยและซาอุดิอาระเบียประกาศให้ศาสนาอิ สลามเป็ นศาสนาประจาชาติ เพื่อให้สามารถนา
หลักอิ สลามมาใช้ประโยชน์ต่อชาวมุสลิ มได้มากฉันใด การที่เราชาวพุทธ พยายามรณรงค์ให้บญ
ั ญัติในรัฐธรรมนูญว่า
‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ก็มีนยั เดียวกัน กล่าวคือหวังจะใช้คาสอนของพระพุทธเจ้าปรับปรุงชาวไทย
พุทธให้มีศีลมีธรรมมากยิ่ งขึ้น ในวิ ถีทางที่ยอมรับกันได้โดยไม่ละเมิ ดหรื อลิ ดรอนสิ ทธิ ผนู้ บั ถือศาสนาอื่นๆ
ผมมัน่ ใจว่าถ้ ามีการบัญญัติให้ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ลงในรัฐธรรมนูญแล้ วส่งเสริมให้
ประชาชนชาวไทยพุทธซึ่งเป็ นส่วนใหญ่ของประเทศอย่างจริงจัง ถือเป็ น ‘วาระประชาชน’ ชาวพุทธที่จะต้ องช่วยกันไป
ทัว่ ประเทศแล้ วไซร้ จะสามารถช่วยลดปั ญหาที่สะสมในภาคใต้ ได้ โดยตรง โดยเฉพาะสาเหตุหลักที่เป็ นข้ อที่ ๑ และ ๒
ดังกล่าวข้ างต้ น
5.ในบรรดาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ทังหมดซึ
้
่งมีหน้ าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้ ประเทศไทยอันได้ ชื่อว่า
เป็ นดินแดนพระพุทธศาสนานัน้ น่าสังเกตว่าแม้ จะได้ รับการคัดเลือกมาจากบุคคลหลายสาขาอาชีพ แต่ ก็ไม่มีใครสัก
คนเป็ นนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา คนเหล่านี ้ทังหมดไม่
้
เพียงแต่ความเข้ าใจในหลักธรรมในพระพุทธศาสนายังไม่
รู้ลกึ ซึ ้งพอ แม้ แต่ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่ อนบ้ านตื ้นๆ ก็ยงั ไม่เคยศึกษาอย่างเป็ นระบบ ทาให้ เกิด
ปั ญหาในระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
1.มองไม่เห็นข้ อดีในการบัญญัติคาว่า ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญ
2.ไม่มีใครสามารถกล่าวแก้ หรื ออธิบายข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวพระพุทธศาสนาที่ชดั เจนเพียงพอ
3.ปล่อยให้ มีการใช้ เหตุผลผิดๆ มาต่อต้ านกลุม่ ชาวพุทธที่ชมุ นุมเรียกร้ องให้ บญ
ั ญัติ ‘พระพุทธศาสนาเป็ น
ศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญ โดยที่ตวั เองก็ไม่ร้ ูวา่ เหตุผลที่นามาอ้ างนันก็
้ ผิดไปด้ วย
เช่นนายเกียรติชยั พงษ์ พาณิชย์อ้างเหตุผลที่ตนเองปฏิเสธไว้ วา่
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‘ประเทศที่บญ
ั ญัติพทุ ธศาสนาเอาไว้ อย่างประเทศศรีลงั กาก็มีปัญหาเพราะทันทีที่มีการบัญญัติ ก็เกิดความ
แตกแยก ระหว่างศรีลงั กากับทมิฬ ความขัดแย้ งก็ยงั คงอยู่จนถึงทุกวันนี ้ เช่นเดียวกับประเทศพม่าก็ต้อง
เผชิญหน้ ากับเรื่องศาสนา จากชนกลุม่ น้ อยที่ไม่ได้ นบั ถือพุทธศาสนากลายเป็ นความขัดแย้ ง ร้ าวลึก โดยดูจาก
กะเหรี่ยงพุทธและกะเหรี่ยงคริสต์ เราต้ องตระหนักถึงสิ่งที่อาจจะเกิดตามมา ในทันทีที่ประกาศจะทาให้ พวก
คลัง่ ศาสนา ลุกมาเรียกร้ องให้ สงั คมนี ้เป็ นสังคมที่บริสทุ ธิ์ ล้ มล้ างพัฒนาการสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวตั น์ เรามี
ความหลากหลาย แต่ก็อยู่กนั อย่างกลมกลืน อยู่มาได้ ด้วยดีจนถึงยุคปั จจุบนั เราจะกลับไปเผชิญกับปั ญหาใน
อดีตของประเทศ ที่ได้ บญ
ั ญัติเอาไว้ หรือ?’ (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 29 มิถนุ ายน 2550)
เหตผลนี ้ที่จริงแล้ ว เกิดจากการชี ้นาของเมตตานันโท ภิกขุซึ่งเขียนลงมติชน (2 เมษายน 2550) ก่อนนันว่
้ า
‘ประวัติศาสตร์แบบเดียวกันนี ้เองเกิดขึ ้นในสหภาพพม่า เมื่อสี่สิบปี มาแล้ วเมื่ออูนไุ ด้ รับเลือกเป็ น
ประธานาธิบดี พระภิกษุเลือดรักชาติออกโรงเดินขบวนต่อต้ านนโยบายเปิ ดกว้ างให้ สิทธิหมอสอนศาสนาเข้ า
มาเผยแพร่ในประเทศ ให้ รัฐให้ สิทธิในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนเท่าเทียมกัน การประท้ วงรุนแรงขึ ้นทุก
ขณะจนรัฐบาลเข้ าขันวิ
้ กฤตและนามาสูร่ ัฐประหารที่นาโดยนายพลเนวิน…สถานการณ์แบบเดียวกันอุบตั ิขึ ้น
อีกในศรีลงั กา เมื่อชาวพุทธซึ่งส่วนใหญ่เป็ นชาวสิงหลที่นบั ถือพุทธต้ องการทีจ่ ะให้ เชื ้อสายและศาสนาของ
ตนเองเป็ นใหญ่จึงให้ มีการระบุในรัฐธรรมนูญว่ามีภาษาสิงหลเป็ นภาษาประจาชาติ ทันทีที่รัฐธรรมนูญฉบับนี ้
ประการใช้ กระบวนการพยัคฆ์ทมิฬเกิดขึ ้นทันที’
เหตุผลทังของนายเกี
้
ยรติชยั พงษ์ พาณิชย์และเมตตานันโท ภิกขุเหล่านี ้คลาดเคลื่อนจากข้ อเท็จจริง ในฐานะ
ที่ผมเป็ นนักวิชาการ ผมสามารถบอกได้ วา่
ทังสองคนนี
้
้ใช้ ข้อมูลซึ่งไม่น่าเชื่อถือไปเป็ นฐานในการปฏิเสธข้ อเสนอให้
บัญญัติ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ลงในรัฐธรรมนูญ วิญญูชนต้ องเข้ าใจว่ ารัฐธรรมนูญเป็ นกฎ
หมายสูงสุดของประเทศ เหตุผลที่จะ สนับสนุนหรือคัดค้ านประเด็นใดประเด็นหนึ่งควรได้ รับการตรวจสอบ
ว่ าถูกต้ องตามหลักฐานเสียก่ อนค่ อยเอาไปใช้ ถ้ าหากเหตุผล ที่ใช้ คัดค้ านหรือเสนอมาจากฐานข้ อมูลที่ไม่
น่ าเชื่อถือแล้ วรัฐธรรมนูญจะน่ าเชื่อถือได้ อย่ างไร?
ข้ อเท็จจริงก็คือรัฐธรรมนูญศรีลงั กาไม่ได้ ประกาศให้ พระพุทธศาสนาเป็ น ‘ศาสนาประจาชาติ’ ดังที่นายเกียรติ
ชัย พงษ์ พาณิช ย์และเมตตานันโท ภิกขุยกขึ ้นอ้ าง และก็ไม่ได้ ลิดรอนสิทธิประโยชน์ใดๆ กับศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ
ทังสิ
้ ้น รัฐธรรมนูญของประเทศศรีลงั กาที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เป็ นพ.ศ.2515 ได้ ระบุข้อความว่า:
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The Republic of Sri Lanka shall give to Buddhism the formost place and accordingly it shall
be the duty of the State to protect and foster Buddhism while assuring to all religions the
rights secured by Section 18(i) (d)…)
‘สาธารณรัฐศรีลงั กาจะให้ ความสาคัญแก่พระพุทธศาสนาอย่างสูงและจะถือเป็ นหน้ าที่ของรัฐที่จะ
พิทกั ษ์ รักษาพระพุทธศาสนา พร้ อมกันนัน้ ก็ประกันสิทธิในการนับถือศาสนาอื่นๆ ด้ วยตามหมวดที่
18’
การยกย่องพระพุทธศาสนาให้ โดดเด่นในรัฐธรรมนูญในลังกานี ้สอดคล้ องกับความเชื่อ
และประเพณีของ
คนส่วนใหญ่ในประเทศ เพราะคนส่วนใหญ่เป็ นพุทธมามกะ ชาวฮินดูก็ดี ชาวมุสลิมก็ดี ชาวคริสต์ก็ดี ยอมรับกันได้ ซึ่ง
ถ้ ามองถึงอกเขาอกเรา ก็ต้องยอมรับได้ วา่ ในโลกนี ้ มีหลายๆ ประเทศที่ยกย่องให้ ศาสนาคริสต์หรืออิสลาม เป็ นศาสนา
ประจาชาติ เมื่อศรีลงั กามีชาวพุทธมากกว่า ก็ไม่ได้ ติดใจอะไร เพราะความชอบธรรมมีอยู่วา่ ประเทศไหนมีประชากร
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาใดก็สามารถยกให้ เป็ นศาสนาประจาชาติได้ บรรดาประเทศหลายประเทศในยุโรป เช่น อังกฤษ,
สวีเดน, นอรเวย์ ฯล ก็กระทาในลักษณะเดียวกัน
ประเทศสหรัฐอเมริ กานัน้ ถือเป็ นข้อยกเว้นเพราะเกรงว่าศาสนาทัง้ หลายจะขวางการพัฒนาทุนนิ ยมเสรี จึง
พยายามแยกศาสนาออกจากรัฐ และพยายามใช้นโยบายนี้ไปแยกศาสนาออกจากรัฐในประเทศต่างๆ เพื่อมิ ให้คนใน
ท้องที่ยึดมัน่ ศาสนาจนปฏิ เสธทุนนิ ยมเสรี ดังนัน้ นักรัฐศาสตร์ ก็ดี นักกฎหมายก็ดีที่สาเร็จมาจากสหรัฐอเมริ กาหรื อ
ได้รับอิ ทธิ พลจากตาราของคนอเมริ กนั เขียน ก็มกั จะนิ ยมแยกศาสนาออกไปจากรัฐ เมืองไทยที่มีปัญหาคนเสื่อมจาก
ศีลธรรมมากก็เพราะยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง รัฐบาลถูกตาราฝรั่งมอมเมามากจนต้องแยกการศึกษาที่เคยอยู่ในวัดออกมา
บริ หารต่างหาก แล้วพยายามลดวิ ชาพระพุทธศาสนาลงเพื่อรองรับกระแสทุนนิ ยมเสรี นนั่ เอง ดังนัน้ ปัญหาคนขาด
ศีลธรรมในปัจจุบนั ว่าไปแล้วก็มาจากแนวคิ ดโง่ๆ ของนักการศึกษาไทยในอดีตที่พยายามลดวิ ชาพระพุทธศาสนา
นัน่ เอง
ส่วนกรณีรัฐบาลสิงหลกับทมิฬแบ่งแยกดินแดนนันต้
้ องเข้ าใจร่วมกันว่า ได้ พยายามก่อตัวมาก่อนที่ประเทศศรี
ลังกาจะได้ เอกราชจากอังกฤษและมีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศในปั จจุบนั
เมื่อประเทศศรีลงั กาได้ ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ.2515 สามปี ถัดจากนัน้ คือพ .ศ.2518 ชาวทมิฬกลุม่ นี ้ก็ประกาศตังเป็
้ นองค์กรขึ ้นเรียกว่า The
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) หรื อเรี ยกสันๆว่
้ าทมิฬไทเกอร์ (Tamil Tigers) เพื่อฉวยโอกาสที่
ประชาธิปไตยกาลังเบ่งบานในลังกาในจังหวะที่เพิ่งได้ เอกราชไม่นาน หาช่องทาง รุกเข้ าหามวลชนมาช่วยเป็ นโล่กาบัง
และฉวยโอกาสหาแนวร่วมจากทมิฬอื่นๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งห่างไกลจากการดูแลของรัฐบาลเพิ่มเติม
ชาวทมิฬที่พยายามแบ่งแยกดินแดนมานานเหล่านี ้ ถ้ าเราศึกษาจากเอกสารต่างๆ ก็ได้ ข้อมูลว่ าพวกเขา
เหล่านี ้พัฒนาตัวเองมาจากกองโจรปล้ นสะดมภ์ที่เคยใช้ วิธีหาเงินด้ วยวิธีที่ทจุ ริตต่างๆ นานา เช่น ปล้ นสะดมจากเรือที่
ผ่านไปมาในน่านน ้าใกล้ เคียง (sea piracy), ค้ ายาเสพติด (drug trafficking), การลักลอบนาคนเข้ าประเทศที่พฒ
ั นา
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แล้ ว โดยรับค่าจ้ างในอัตราที่สงู (human smuggling) เช่นนาชาวทมิฬไปเข้ าประเทศแคนาดา, การค้ าอาวุธเถื่อน
(gunrunning) ฯลฯ มีเป็ นส่วนน้ อยที่ได้ จากความช่วยเหลือที่สจุ ริต ดังนัน้ จึงมีบรรดามิตรประเทศไม่น้อยกว่า 32
ประเทศในปั จจุบนั เช่น สหรัฐอเมริกา , มาเลเซีย, แคนาดา, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักรจัดให้ เป็ น
ขบวนการก่อการร้ าย (terrorist organization) เราจะเห็นว่ากลุม่ ชาวทมิฬแบ่งแยกดินแดนเหล่านี ้ สามารถก่อตัว
ขึ ้นมาได้ เพราะความที่ประเทศศรีลงั กายังยากจนไปทัว่ ประเทศ ดูแลประชากรไม่ทวั่ ถึงหรือรัฐบาลกลางขาดการดูแล
เอาใจใส่อย่างใกล้ ชิดมานานนัน่ เอง
หันไปดูกรณีประเทศพม่า ผมเห็นว่านายเกียรติชยั พงษ์ พาณิช ย์และเมตตานันโท ภิกขุ มองความเคลื่อนไหว
ของชาวพุทธที่สนับสนุนให้ บรรจุพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติในรัฐธรรมนูญ
ด้ วยสายตาที่เป็ นศัตรูมาก
เกินไป เหตุที่เป็ นเช่นนี ้เพราะไม่เข้ าใจบริบทประวัติศาสตร์พม่าก่อนหน้ าจะมีการเรียกร้ องให้ บรรจุ ‘พระพุทธศาสนา
เป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญ
ความจริงถ้ ายังไม่ได้ ศกึ ษาประวัติศาสตร์พม่าให้ ถ่องแท้ ก็ไม่ควรด่วนสรุปแล้ วเขียนวิจารณ์
เพราะมันดูน่า
สมเพชเวทนาที่คนเป็ นถึงสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนอีกคนก็สาเร็จปริญญาทังจากอ๊
้
อกซฟอร์ด, ฮาร์วาร์ด
และฮัมบวร์กจะแสดงความเห็นไร้ สาระเช่นนัน้
ผมวิเคราะห์ข้อเขียนของเมตตานันโท ภิกขุ อย่างผ่านๆหลายครัง้
(โปรดดูที่เวปไซต์ผม http://www.bodhinanda.com) พบว่าท่านมีนิสยั เขียนใส่สีเกินความจริง (ซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่า
blow out of all proportion หรือ dramatise the event) เกินกว่าที่ข้อมูลจะบอก เมื่อท่านวิจารณ์พระสงฆ์พม่าจึง
กลายเป็ นว่าพระภิกษุพม่าที่เรียกร้ องให้ บรรจุ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญเป็ นพวกนอกรีต
ไปเสียกระนัน้
ก่อนอื่น ผมขอแก้ ประเด็นทางวิชาการ (ซึ่งผมเองก็เคยเข้ าใจผิด)ว่าที่จริงแล้ ว รัฐธรรมนูญพม่านัน้ ไม่เคย
บัญญัติวา่
’พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ (Buddhism as the State Religion) แต่อย่างใด หากแต่มี
ข้ อความบัญญัติไว้ คล้ ายๆ ประเทศศรีลงั กา กล่าวคือประกาศให้ พระพุทธศาสนาเป็ น Foremost Religion (‘ศาสนาที่
สาคัญที่สดุ ’ [ในฐานะเป็ นศาสนาของคนส่วนใหญ๋ในประเทศ]) อย่างไรก็ดี ประเด็นสาคัญที่ผมจะกล่าวแก้เมื่อสรุป
แล้ วมี 2 ประเด็นคือ 1.ความขัดแย้ งระหว่างชาวพุทธและชาวคริสต์ที่นายเกียรติชยั พงษ์ พาณิชกล่าวอ้ าง 2. การ
ปฏิวตั ิรัฐบาลนายอูนุ
นายกรัฐมนตรีของพม่าโดยนายพลเนวินเพราะยกย่องพระพุทธศาสนาเกินหน้ าศาสนาอื่นๆ
ดังกล่าวนันเป็
้ นเหตุดงั ที่เมตตานันโท ภิกขุกล่าว อ้ าง ผมเห็นว่าทังสองคนนี
้
้เสนอข้ อมูลคลาดเคลื่อนจากความจริง
อย่างสิ ้นเชิง ส่อว่าให้ เห็นว่าไม่มีงานทางวิชาการรองรับ แต่ได้ ความรู้มาจากการคาดเดา
เป็ นความจริงว่า เมื่อรัฐธรรมนูญของพม่ าสมัยนายอูนเุ ป็ นนายกรัฐมนตรีได้ ยกให้ พระพุทธศาสนามีบทบาท
เด่นในรัฐธรรมนูญ แล้ วทาให้ ชาวคริสต์ไม่พอใจ
ถ้ าเราไม่อา่ นประวัติศาสตร์ให้ ร้ ูแน่เราก็จะรู้สกึ ว่าชาวพุทธกาลัง
พยายามเบียดเบียนคนนับถือศาสนาอื่น แต่ความเป็ นจริงแล้ ว ถ้ าพิจารณาอย่างเป็ นธรรมด้ วยสายตานักวิชา การ
เราจะพบว่าชาวคริสต์นนร้
ั ้ อนตัวไปเอง เพราะรัฐธรรมนูญพม่าไม่ได้ ใช้ กฎหมายกดขี่คนนับถือศาสนาอื่นใดๆ ทังสิ
้ ้น
นอกจากนัน้ มาตรา 21 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญพม่ายังระบุไว้ ชดั เจนว่า The State shall not impose any

15
diabilities or make any discrimination on the ground of religious faith or belief (รัฐจะไม่สร้างมาตรการ

ลิ ดรอนสิ ทธิ์ หรื อแสดงพฤติ กรรมอคติ บนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา) เพื่อคุ้มครองศาสนาอื่นๆ ทังหมดในประเทศเอา
้
ไว้ ด้วย
แต่การที่ช่วงนันชาวคริ
้
สต์เกิดอาการร้ อนตัวก็เพราะว่า ในสมัยที่องั กฤษปกครองพม่าอยู่เป็ นระยะเวลาหลาย
ปี กล่าวคือ ตังแต่
้ พ.ศ. 2367 (1824) ถึงพ.ศ.2491 (1948) ชาวคริสต์ได้ ร่วมกับอังกฤษทาลายพระพุทธศาสนาด้ วย
ระหว่างนี ้ รัฐบาลอังกฤษพยายามกอบโกยและทาลายบูรณภาพพม่าต่างๆ นานา เช่น พยายามล้ มระบอบกษัตริย์สมัย
พระเจ้ ามินดง โดยกระตุ้นให้ ชนกลุม่ น้ อยต่างๆ กระ ด้ างกระเดื่อง ขณะเดียวกันก็พยายามย่ายีพระพุทธศาสนาไปด้ วย
ชาวอังกฤษเห็นว่ากลุม่ ชนพม่าที่เป็ นชาวพุทธซึ่งเป็ นชุมชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็ นกลุม่ ฝ่ ายต่อต้ านจักรวรรดินิยมที่
สาคัญและดึงมวลชนมาสนับสนุนมาก เช่น ความเคลื่อนไหวของขบวนการวันทานุ เป็ นต้ น
ระหว่างที่ปกครองพม่าอยู่
นอกจากอังกฤษจะพยายามไล่นกั วิชาการหรือนักศึกษาชาวพุทธที่กระด้ าง
กระเดื่องจากสถานศึกษา โดยไล่ออกทังจากโรงเรี
้
ยนและมหาวิทยาลัยแล้ ว ยังสนับสนุนให้ พวกมิชชันนารีเข้ าไปเกลี ้ย
กล่อมชนกลุม่ น้ อย เช่น คะฉิ่น กะเหรี่ยง ซึ่งได้ รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในภาคกล างน้ อยให้ เปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาคริสต์ โดยข้ าหลวงอังกฤษสนับสนุนให้ บาทหลวงคริสต์เหล่านี ้ทังอ
้ านาจการเมืองและเงินทองเพื่อให้ ชกั ชาชน
กลุม่ น้ อยเหล่านี ้มานับถือศาสนาคริสต์ให้ ได้ มากที่สดุ ด้ วย
นอกจากนัน้ อังกฤษยังได้ ร่วมมือกับแกนนาชาวคริสต์วางแผนดึงโรงเรียนที่เคยมีในวัดวาอารามซึ่งเคยมีมา
แต่เดิมมาตังนอกวั
้
ด ไม่ให้ พระบริหารและไม่ให้ เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้ วย เพราะเห็นว่าพระพุทธศาสนานี ้เองทาให้
ชาวพม่าคล้ อยตามทุนนิยมแบบตะวันตกได้ ยาก ถ้ าจะให้ พม่าอ่อนแอต้ องดึงพระพุทธศาสนาออกจากโรงเรียนและ
ออกจากวัดให้ ได้ รัฐบาล ใต้ อาณัติของอังกฤษจึงไม่เพียงจะยุติการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสิ ้นเชิง การศึกษาใดๆ ที่
สาเร็จมาจากวัดรัฐบาลก็ไม่ให้ การรับรอง แล้ วรัฐบาลก็ร่วมมือชาวคริสต์ตงโรงเรี
ั้
ยนของคณะผู้เผยแผ่ศาสนาคริสเตียน
ขึ ้นเป็ นจานวนมากแล้ วก็เกณฑ์คนให้ เข้ าไปศึกษาแทนโรงเรียนวัดเดิมที่ถกู ยุบไป โรงเรียนคริสเตียนเหล่านี ้ ยังนา
พระพุทธศาสนาเข้ าไปวิจารณ์ในโรงเรียนของตัวเองอย่างเสียๆ หายๆ ในที่สดุ พระสงฆ์ในภาคกลางของพม่าก็อยู่ไม่ได้
เพราะถูกการเมืองกดดัน และไม่ได้ รับการอุปถัมภ์จากรัฐบาลและประชาชนเพราะมิชชันน ารีชาวคริสต์ปลุกระดมให้
ประชาชนเกลียดพระสงฆ์จนต้ องอพยพจากภาคกลางขึ ้นไปตอนบนของพม่าซึ่งสถานการณ์ยงั ดีกว่า
เมื่อรัฐบาลอังกฤษเบียดเบียนพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ชาวพุทธมากเข้ า กลุม่ ชาวพุทธที่มีอดุ มการณ์
ชาตินิยมทังสงฆ์
้ และฆราวาสก็รวมตัวประท้ วงรัฐบาลอังกฤษและต่อสู้จนพม่าได้ เอกราชจากอังกฤษเมื่อ 4 มกราคม
2491 หลังจากได้ เอกราชจากอังกฤษ พม่าก็สรรหาตัวบุคคล จะเป็ นนายกรัฐมนตรี ในที่สดุ นายอูนซุ ึ่งเป็ นหนึ่งในแกน
นาชาวพุทธที่ตอ่ สู้ให้ พม่าได้ เอกราชก็ได้ รับเลือกเป็ นนายกรัฐมนตรีอย่างท่วมท้ น เพราะมีบทบาทเป็ นนักต่อสู้เพื่อเอก
ราชและพระพุทธศาสนาตังแต่
้ สมัยเป็ นประธานสหพันธ์นกั ศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (Rangoon University) ซึ่งสมัย
นัน้ นาย อองซานเป็ นเลขานุการสหพันธ์นกั ศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งด้ วย เขาได้ รับเลือกเป็ นนายกรัฐมนตรี อยู่หลาย
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ช่วง กล่าวคือ ระหว่าง 1 มกราคม 2491 (1948) ถึง 12 มิถนุ ายน 2499 (1956), ตังแต่
้ 28 กุมภาพันธ์ 2500 (1957)
ถึง 28 ตุลาคม 2501 (1958), และท้ ายสุด ตังแต่
้ วนั ที่ 4 เมษายน 2503 (1960) ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2505
เพราะรัฐบาลอังกฤษและแกนนาชาวคริ สต์เคยย่ายีพระพุทธศาสนาในพม่าอย่างมาก ชาวพุทธซึ่งเป็ นแกนนา
ในการต่อสูก้ บั อังกฤษ จึงพยายามเรี ยกร้องให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาหลักของประเทศในรัฐธรรมนูญเพื่อ
ป้ องกันมิ ให้เกิ ดมีการย่ายีอีก เราจะเห็นว่ากระแสต้านการบรรจุพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาหลักในรัฐธรรมนูญของ
พม่าที่เกิ ดขึ้นเมื่อครั้งรัฐบาลของนายอูนนุ นั้ ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชาวคริ สต์ซึ่ง ‘ร้อนตัว’ เพราะกลัวว่าชาวพุทธจะใช้
อานาจรัฐแก้แค้นกลุ่มตนทีเ่ คยกระทาร้ายต่อชาวพุทธสมัยอังกฤษปกครองนัน่ เอง
ที่จริง ชาวพุทธมีสิทธิ์ที่จะโกรธแค้ นชาวคริสต์ที่เคยร่วมมือกับอังกฤษพยายามทาลายพระพุทธศาสนา และแม้
พม่าจะได้ เอกราชและอังกฤษหมดอานาจในพม่าแล้ ว แต่ชาวพุทธพม่าจานวนมากก็ยงั มองเห็นแกนนาชาวคริสต์ บาง
กลุม่ เป็ นเหมือนตัวแทนอานาจจักรวรรดิ์นิยมหรือตัวแทนประเทศนักล่าอาณานิคมที่ยงั เหลืออยู่ในพม่า กระนันก็
้ ตาม
ชาวพุทธพม่าก็ไม่ได้ แก้ แค้ นอะไร ถ้ าวิญํูชนพิจารณาข้ อเท็จจริง ทางประวัติศาสตร์ ก็ย่อมจะรู้สกึ ว่าสมควรอย่างยิ่งที่
ชาวพุทธพม่าจะพยายามให้ ความสาคัญแก่พระพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญอย่างนัน้
ประเด็นที่ 2 ก็คือการปฏิวตั ิรัฐบาลของนายอูนขุ องนายพลเนวินซึ่งเกิดขึ ้นเมื่อพ.ศ. 2505
ประเด็นนี ้
เมตตานันโท ภิกขุ ไม่เข้ าใจข้ อเท็จจริงแล้ วด่วนสรุป เพราะความจริงแล้ ว การประท้ วงของชาวค ริสต์ไม่ได้ มีผลมาก
มายต่อรัฐบาลแต่อย่างใด เพราะชาวพม่าทุกคนที่เป็ นชาวพุทธย่อมต้ องรู้วา่ แกนนาชาวคริสต์เคยกระทาต่อพระพุทธ
ศาสนาอย่างใดบ้ าง และตลอดระยะเวลาที่นายอูนเุ ป็ นนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยสร้ างมาตรการกดขี่คนนับถือศาสนา
อื่นๆ ไม่วา่ ศาสนาคริสต์หรือิสลาม
แต่ ท่ รี ัฐบาลนายอูนุถูกนายพลเนวินปฏิวัติ ก็เพราะชุมชนกลุ่มน้ อยหลายกลุ่มพยายามแยกตัวเป็ น
อิสระจากรัฐบาลกลาง เพราะระหว่ างนัน้ เป็ นช่ วงกาลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาสู่ระบอบประชา
ธิปไตย นายพลเนวินนัน้ นิยมระบอบสังคมนิยมมากกว่ าประชาธิปไตย และต้ องการเอากาลัง ทหารรัฐมา
จัดการกลุ่มที่พยายามแบ่ งแยกดินแดนให้ เด็ดขาดมากกว่ าจะเปิ ดเวทีเจรจา
ด้ วยวิถปี ระชาธิปไตยตาม
แนวคิดนายอูนุ ดังนัน้ จึงก่ อการปฏิวัติยดึ อานาจ ทาให้ รัฐบาลนายอูนุพร้ อมทัง้ รัฐธรรมนูญพม่ าที่ยกให้
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาหลักของประเทศก็ล้มไปด้ วย ถ้ าเรา ศึกษาที่มาที่ไปก็จะพบว่ ารัฐบาลเผด็จการ
ของพม่ าในปั จจุบันก็ล้วนสืบทอดมาจากนายพลเนวินทัง้ สิน้
การที่เมตตานันโท ภิ กขุและนายเกี ยรติ ชยั พงษ์ พาณิ ชย์ อ้างว่ารัฐบาลสมัยอูนถุ ูกล้มไปเพราะมีการบัญญัติว่า
‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญของพม่า จึงเป็ นการอ้างข้อมูลเท็จและให้เหตุผลเท็ จ การที่
สมาชิ กสภาร่างรัฐธรรมนูญปฏิ เสธไม่ยอมบรรจุ ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ โดยอาศัยข้อมูลเท็จหรื อ
เหตุผลเท็จนัน้ ชี้นาทาให้รัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้เชื่อถือไม่ได้ เพราะ เป็ นการปฏิ เสธข้อเสนอให้บญ
ั ญัติ ‘พระพุทธศาสนา
เป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเหตุผลอันควร ซ้ายังบ่งชี้วา่ สมาชิ กสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เชื่อถือข้อมูล
เหล่านี้ขาดวิ จารณญาณพอจะวิ เคราะห์แม้แต่เหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาไม่กี่ทศวรรษให้เข้าใจถ่องแท้
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6. รัฐธรรมนูญมาจากภาษาอังกฤษว่า constitution หมายถึง ‘กฎหมายสูงสุด’ ของประเทศใดประเทศหนึ่ง
การที่สภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแต่งตังโดยคมช.
้
ไม่เห็นชอบที่จะให้ บรรจุคาว่า ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’
ลง ในรัฐธรรมนูญเท่ากับไม่ให้ ความสาคัญต่อพระพุทธศาสนาที่มีคณ
ุ ปู การต่อประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลาช้ านาน
และมองข้ าม ไม่ให้ ความสาคัญแก่พระราชดารัสของพระมหากษัตริย์ไทย ไม่วา่ ในอดีตหรือปั จจุบนั ซึ่งทรง ให้ ความ
สาคัญต่อพระพุทธศาสนามาก
แม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยในปั จจุบนั
ก็เคยทรงรับสัง่ เมื่อคราวทรงลาผนวชเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2499 ว่า ‘อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็ นศาสนาประจาชาติ ของ
เรานี้ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดี เห็นเป็ นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคาสัง่
สอนให้คนประพฤติ ตนเป็ นคนดี ทัง้ เพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสยิ่ งนัก'
ในทรรศนะส่วนตัว ผมเห็นว่าการไม่บรรจุคาว่า ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญ
เท่ากับต้ องการให้ คนไทยทังประเทศเริ
้
่มประวัติศาสตร์ใหม่ ตังแต่
้ มีระบอบการปกครองมาเป็ นประชาธิปไตยเมื่อพ.ศ.
2475
เพราะรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ นัน่ แปลว่าต้ องการให้ คนไทยลืมความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาที่อยู่คกู่ บั ชาติไทยมาช้ านาน รวมทัง้ มรดกทางวัฒนธรรมอันมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาอันมีมา
ในสังคมไทยมาช้ านาน อย่างน้ อยที่สดุ ตังแต่
้ ตงอาณาจั
ั้
กรสุโขทัยมาเมื่อประมาณพ.ศ.1761 แม้ วา่ พระพุทธศาสนาจะ
มีคณ
ุ ปู การต่อประเทศไทยมาช้ านาน ก็ไม่คิดจะระบุให้ เป็ นเกียรติแก่ศาสนาที่บรรพบุรษุ อุตส่าห์รักษามาและใช้ สอน
อบรมศีลธรรมมาหลายศตวรรษในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ด้ วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี ้ ผมจึงเห็นว่าสมควรจะลงมติ ‘ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ’ ฉบับนี ้ เพราะสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ไม่ได้ ใส่ใจเสียงเรียกร้ องของประชาชนชาวพุทธซึ่งเป็ นส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะ นา
เหตุผลที่มีนกั วิชาการบ้ าง นักกิจกรรมสังคมบ้ างชี ้นาผิดๆ มาใส่ใจมากเกินไป เช่นว่า ถ้ าบัญญัติในรัฐธรรมนูญแล้ วจะ
เปลี่ยนให้ ประเทศไทยผูกขาดอยู่กบั พระพุทธศาสนาเท่านันบ้
้ าง หากบัญญัติในรัฐธรรมนูญแล้ วจะทาให้ เกิดก่อการ
ร้ ายมากขึ ้นบ้ าง ฯลฯ
ทังๆ
้ ที่ในโลกนี ้ มีประเทศหลายประเทศที่อาศัยเสียงข้ างมาก ยกย่องศาสนาที่ประชากรนับถือมากขึ ้นเป็ น
ศาสนาประจาชาติในรัฐธรรมนูญและทัว่ โลกก็ยอมรับว่าชอบธรรม เพราะยึดถือเสียงข้ างมากตามระบอบประชาธิป
ไตยเป็ นเกณฑ์และทังๆที
้ ่คนไทยเราสามารถบัญญัติคาว่า ‘พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ’ ในรัฐธรรมนูญ
แบบสายกลาง กล่าวคือไม่สร้ างเงื่อนไขลิดรอนสิทธิในการนับถือ , ศึกษาและปฏิบตั ิศาสนาอื่นๆ ด้ วย วิธีประการใด
ประการหนึ่งดังที่หลายประเทศกระทาอยู่ในเวลานี ้ด้ วย.
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