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ปฐมบท : สนับสนุนหรือคัดคานการบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาต?ิ 
 
สังคมไทยขณะนี้ แบงความเห็นเก่ียวกับการสนับสนุนและคัดคาน ดวยเหตุผลนานัปประการ 
 
ขอสนับสนุนท่ีวาทําไมควรบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ  

(๑) ศาสนาพุทธเปนศาสนาของคนสวนใหญในประเทศ ๙๔.๖๐% (สํานักงานสถิติแหงชาติ ๒๕๕๔) เม่ือคน
สวนใหญตองการใหบรรจุ จึงเปนไปตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยโดยแท เรื่องนี้ไมใชเรื่องการเมือง แต
เปนการปกปองคุมครองรักษาพระพุทธศาสนา 

(๒) ในประวัติศาสตรชนชาติไทย เรามีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติมาชานาน เริ่มอาณาจักรตั้งแต
สมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน มีพระพุทธศาสนาอยูคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด และมีพระมหากษัตริยเปน
ศาสนูปถัมภก  

(๓) พระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณของชาติ โดยมีพระธรรมเปนเบาหลอมวิญญาณ จนกลาย เปนวัฒนธรรม
ไทย เปนวิถีแหงชาวพุทธ  

(๔) ป ๒๕๔๗ และป ๒๕๔๘ เปนปท่ีผูนําชาวพุทธท่ัวโลก ซ่ึงมาประชมุพรอมกันท่ีประเทศไทย มีมติยกยอง
ยอมรับใหประเทศไทยเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก 

(๕) ธงชาติไทยเรามี ๓ สี น้ําเงิน ขาว แดง สถาบันชาติก็มีกําหนดในรัฐธรรมนูญ สถาบันพระมหากษัตริยมี
รับรองไวในรัฐธรรมนูญ สีขาวในธงชาติ องครัชกาลท่ี ๖ ผูทรงกําเนิดธงไตรรงคกําหนดไววาสีขาวหมายถึงพระ
ไตรรัตน หมายถึงพระพุทธศาสนา กลับไมไดมีการรับรองสถานะใดๆ ในรัฐธรรมนูญ มีเพียง กรมศาสนา และ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติท่ีดูแลเทานั้น"  
 
สวนแนวคิดท่ี "ไมเห็นดวย" ท่ีมาแรงขณะนี้ ก็คือ  "นายวิจักขณ พานิช" วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาบัณฑิตดาน "ประวัติศาสตรศาสนา" จากสถาบันนาโรปะ พุทธสายมหายาน 
รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา นักวิชาการอิสระรายนี้ไมเห็นดวยและขอคัดคานการบัญญัติศาสนาพุทธเปน
ศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

๑. การใหเหตุผลวา ประเทศไทยมีคนนับถือพุทธเปนประชากรสวนใหญของประเทศอยูแลว การบัญญัติ
ดังกลาวจึงไมเห็นจะเสียหายตรงไหน (พมาเขายังทําได มาเลเซียยังทําได) เสียหายแนนอน อยางท่ีเห็นความ
รุนแรงของพุทธศาสนาในพมา และนโยบาย “ภูมิบุตรา” ในมาเลเซีย ท่ีเอาชาติพันธุกับศาสนามาเปนเครื่องมือ
กีดกันทางการเมือง (ไทยพุทธ มาเลยมุสลิม สิงหลพุทธ เปนตน) 

๒. ประเทศท่ีมีคนนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปนประชากรสวนใหญ ไมจําเปนตองยกศาสนานั้นๆ เหนือ
ศาสนาอ่ืน และไมจําเปนตองกําหนดรูปแบบรัฐ โดยเอาศาสนามากํากับการเมืองอีกทีหนึ่ง  
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ยกตัวอยางอินเดีย ท่ีมีประชากรเปนฮินดูกวา ๘๐% ของประเทศ แตไมเคยยกศาสนาพราหมณฮินดูเปน
ศาสนาประจําชาติ แตอินเดียคงไวซ่ึงความเปน secular state ตลอดมาตั้งแตมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกหลัง
ประกาศเอกราชจากอังกฤษ อินเดียเปนตัวอยางของประเทศท่ีมีความชัดเจนในรูปแบบรัฐ และเห็นวา 
พัฒนาการประชาธิปไตยและการสงเสริมศีลธรรมแบบสมัยใหม แทนท่ีธรรมะแหงชาติของศาสนาใดศาสนา
หนึ่ง จะชวยใหสังคมอินเดียสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางหลากหลายไดดีท่ีสุด 

๓. การอางวา “ธรรมาธิปไตย” จะมากํากับประชาธิปไตย คือ แนวคิดของกลุมพระสงฆและชาวพุทธท่ีฝกใฝ
ระบอบเผด็จการเปนทุนเดิมอยูแลว การเอาศาสนามากํากับประชาธิปไตย ก็คือการไมเอาประชาธิปไตยนั่น
แหละ 

๔. เวลาบอกวาอยากได “พุทธศาสนาประจําชาติ” มีการอธิบายอยางชัดเจนหรือไมวา พุทธศาสนาแบบไหน? 
เอาสันติอโศกเปนศาสนาประจําชาติ? เอาพุทธอิสระเปนศาสนาประจําชาติ? เอาพระสุเทพเปนศาสนาประจํา
ชาต?ิ เอาสมณศักดิ์พัดยศเปนศาสนาประจําชาติ หรือเอาธรรมกายเปนศาสนาประจําชาติ? 

ความคลุมเครือของคําวา “พุทธศาสนาประจําชาติ” คือ หีบหอท่ีภายนอกดูเหมือนจะดีแตขางในแอบซุกซอน
อะไรอยูบางไมมีใครรู 

๕. ศาสนธรรมท่ีมีบทบาทอยูในจิตใจผูคนในปจจุบัน ไมใชศาสนาพุทธแบบท่ีกําลังถูกผลักดันใหเปนศาสนา
ประจําชาติ ตรงกันขาม ศาสนธรรมท่ีสัมพันธอยูกับจิตใจผูคนงอกงามไดอยางเปนอิสระจากรัฐ เปนศาสนธรรม
ท่ีมีความหลากหลาย มีจินตนาการ และสัมพันธกับความทุกขของคนเล็กคนนอย ซ่ึงการมีพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติ ไมไดมีสวนสงเสริมการงอกงามของศาสนธรรมในทิศทางนี้ 

๖. พุทธศาสนาประจําชาติ คือ พุทธศาสนาแบบทางการ ท่ีมีเปาหมายสําคัญในการตีความศาสนาไปรับใช
อุดมการณชาติ ศาสน กษัตริย เปนศาสนาแบบทางการท่ีไมเคยเปดรับการตีความคําสอนท่ีหลากหลาย และจะ
ไมแปลกเลยหากการเกิดข้ึนของพุทธศาสนาประจําชาติจะยิ่งนําไปสูการปดก้ันเสรีภาพทางความคิดของ
ประชาชน จัดการคนท่ีเห็นตางทางความคิด โดยอางวาเปนการ “ลบหลูดูหม่ินพุทธศาสนา” 

๗. ไมเห็นดวยกับการ “รับๆ ไปกอน” แลว “แกทีหลัง” 

 
สวนตัวผมขอนําเสนอวา วันนี้ พุทธศาสนากําลังเผชิญกับภัยคุกคามอันรุนแรงท่ีมาพรอมกับ "กระแสโลกา
ภิวัตน" ซ่ึง "เงิน" คือ "พระเจา" และ "การกอการรายจากกลุมคนหัวรุนแรง" ซ่ึงปฏิบัติการเห้ียมโหดและ
รุนแรงตอพระสงฆและศาสนิกตางศาสนา อยาปลอยใหเหตุการณเขนฆาพระสงฆและชาวพุทธเกิดข้ึนซํ้า
แลวซํ้าเลา ตองสะทอนใหภาครัฐรูเห็นทราบและมีมาตรการปองกันท่ีชัดเจน และพระพุทธศาสนายังตอง
เผชิญกับ "ภัยคุกคามรายแรง" คือ "ภัยใน" ท่ีเกิดจากพวกเราชาวพุทธซ่ึงรายแรงและนาสะพรึงกลัวกวา 
ซ่ึงมีท้ังปญหาเกิดจาก "ศีล" และ "ทิฐิ" ไมเสมอกันและแตกตางจนแตกแยกทางความคิดและแนวปฏิบัติ
ในเวลานี้ จนสังคมสับสนแยกแยะไมออกและไมรูจะเช่ือใคร และจําเปนอยางย่ิงท่ีชาวบานจะตองเลิกเช่ือ
คําพูดวา "ช่ัวชางชี ดีชางสงฆ" อยาปลอยปละละเลยวาธุระไมใช ตองชวยกันเปนหูเปนตาสอดสองเอาใจ
ใส "การพระศาสนา" ถือเปนภาระธุระท่ีสําคัญ  
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พวกเราชาวพุทธในฐานะอุบาสกและอุบาสิกาตองลุกข้ึนมาชวยคณะสงฆดูแลระมัดระวังมิใหเกิด "สัทธรรม
ปฏิรูป" ปลอมแปลงดัดแปลงคําสอนพระพุทธเจา ดังท่ีปรากฏในเวลานี้ และ "การเลนพรรคเลนพวก" ระบบ
อุปถัมภในวงการสงฆ ขาวคราววงการสงฆในแงลบท่ีสื่อนําเสนอและขุดคุยเรื่องไมดีตางๆ ทําใหเสื่อมศรัทธา 
ลวนเปนประเด็นนาเปนหวง และหลายเรื่อง "เปนความจริง" มีสาระสําคัญท่ีควรนํามาเสนอใหพระท่ีปกครอง
สงฆกําหนดเปนนโยบายเปนประเด็นปองกันมิใหเกิดเรื่องอ้ือฉาวข้ึนซํ้าแลวซํ้าเลา  

 
ท้ังนี้เพราะการละเลยและหยอนหยานในการเขมงวดกวดขันใหพระสงฆและสามเณรยึดม่ันประพฤติปฏิบัติตน
เหมาะแกพระธรรมวินัยเปนเหตุใหเกิดขาวคราวอ้ือฉาวในวงการสงฆ ซ่ึงเปนองคการขนาดใหญของประเทศ 
พวกเราชาวพุทธ ตองชวยพระคิด ชวยพระทํา ชวยพระทานวางระบบท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ท้ังการบริหารวัด 
บริหารเงิน บริหารปกครองสงฆ อยาปลอยใหพระสงฆชั้นปกครองระดับตางๆ ตั้งแต  "เจาอาวาส"  "เจาคณะ" 
ระดับตางๆ ประมาท เลินเลอ ลวงละเมิดพระธรรมวินัย ตองชวยกันสนับสนุนใหทานยึดม่ันในพระธรรมวินัย  
สํารวมระวังกายวาจาและใจ  ไมลืมตัว ลุแกอํานาจ ไมปลอยให "คนสนิท" มีอํานาจเหนือพระธรรมวินัย อยา
ปลอยให "ยศศักด์ิ" "ปจจัย" "พวกพอง" ครอบงํา "วงการสงฆ" จนกลายเปน "วงจรอุบาทว" อยาปลอยใหพระ 
"ผูเห็นแกตัว" มีอํานาจเหนือพระผูท่ี "เสียสละ" พระผูมี "อุดมการณ" จะตองชวยกันผลักดันสนับสนุนและ
สงเสริมใหพระหนุมเณรนอยท่ีมี "อุดมการณ" ไมลําเอียงเพราะอคติ ๔ ผูตั้งใจบวชและอุทิศตนเพ่ือสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา ไดมี "ยศศักด์ิ" สมแกความรูความสามารถศีลาจารวัตรท่ีมี  ตองชวยกันสนับสนุนพระปฏิบัติ
ถูกตองตามพระธรรมวินัยศีล ๒๒๗ เครงครัดใหไดเปนผูนําวงการสงฆ มีอํานาจวาสนาไดครองวัดตางๆ  เพราะ
ถาเราไดพระผูทรงศีลาจารวัตรมีศรัทธาและปญญามีภาวะผูนําสงฆชึ้นเปน "ผูบริหาร" กิจการคณะสงฆ ไม
ลําเอียงเพราะอคติ ๔ ไดครองวัดนั้นวัดนี้ กิจการคณะสงฆก็จะรุงเรืองรุดหนาสืบไป ไมทรงและทรุดอยางท่ีเห็น
และเปนอยูในขณะนี้   

 

"บัญญัต"ิ ทําไม ? ทําไม "บัญญัต"ิ? 
ประเด็นนี้เปนประเด็นสําคัญ คณะกรรมการรณรงคใหมีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
อานแลวจะไดแงคิดบางประการเล็กๆ นอยๆ เพ่ือนําไปใชประกอบการประชุมระดมสมองและวางแผนการ
จัดการการรณรงคฯ ซ่ึงแตละฝายกําลังตางคนคิด ตางคนทํา หรือรวมกันคิด รวมกันทํา ซ่ึงหลักๆ จะ
ประกอบดวย ยุทธศาสตร ยุทธวิธี กลยุทธ กลศึก กลอุบาย แผน และโครงการตางๆ  ท่ีเขียนและนําเสนอผาน
สื่อสังคมออนไลนคือ Social Media ไดแกเว็บไซตและเฟซบุก จะไดเห็นไดอานกันทันที ทันใด ทันใจ สามารถ
นําไปคิด นําไปใชไดทันที ไมตองเสียเวลาเชิญประชุม เรียกประชุม โทรศัพทมาคุย ผมเนน Faster Model 
เพ่ือใหเกิดผลลัพธ ผลผลิต ผลกระทบ ผลสัมฤทธิ์ และผลสําเร็จ ท่ีทุกฝายตองการบรรลุ  
 
ทุกบรรทัด ทุกขอเขียน เอยถึง พาดพิงถึงนามทานหนึ่งทานใด ขอกราบเรียนวา ผมตั้งใจเขียนข้ึนติหรือชมโดย
สุจริต ติเพ่ือกอ มิใชยอเพ่ือทําลาย มิไดเขียนข้ึนดวยเจตนาอาฆาตพยาบาทมาดรายขุนเคือง แคนเคือง หรือมี
อคติตอทานหนึ่งทานใด ซ่ึงท่ีผมเอยนาม ตางลวนรูจักกันดี แตทวาบางที การเลือกวิธีสื่อสารโดยนําเสนอแงท่ี
คิดแลวเขียนมีเวลาเรียบเรียงลําดับความคิดผมมองวานาจะดีกวาไปนั่งประชุมแลวจบลงโดยแยกจากกันแลว
ไมไดสาระสําคัญใดๆ ดวยเหตุท่ีผมเบ่ือระบบ "ประชุม" NATO: No Action Talk Only ไมเคยนําไป
ปฏิบัติ มีแตพูดเทานั้น แลวทุกอยางก็จบ  ดังนั้น การเลือกนําเสนอ "มุมมอง" และ "ทัศนะ" ในเรื่องนี้ ผมมอง
วาเปน "การใหญ" เปนเรื่อง "สําคัญ" ดังนั้น จงอยาคิดระแวงไปในทางอ่ืน ผมขอเปนเพียงแค "จิ้งจกทัก" สวน



P a g e  | 5 
 

ทานจะฉุกคิดหรือผานเลย ก็สุดแทแต  
 
ผมตั้งใจเขียนและตั้งใจนําเสนอโดยยึดหลัก  

"สองคนยลตามชอง  คนหนึง่เห็นโคลนตม  

คนหนึ่งตาแหลมคม  เห็นดวงดาวอยูพราวพราย" 
 

ยุทธศาสตรบรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ :  

การใหญครั้งน้ี จะบรรจุในรัฐธรรมนูญไดหรือไม? 
 
จะสําเร็จหรือไมอยูท่ี "ทีม" คือ "คน" จะสําเร็จไดเพราะผูนํา ลมเหลวก็เพราะผูนํา  

ซ่ึงแวดวงชาวพุทธเราก็ตองมี "ผูนํา" "ผูประสาน" "ผูติดตาม" "ผูล็อบบี้" "ผูสนับสนุน" "ผูชี้นํา" 
ผมใหน้ําหนักไปท่ี "ผูประสาน" กับ "ผูชี้นํา" ซ่ึงตอง "ล็อบบี้" "สนับสนุน" ใหเกิดการ "พบ" กันเงียบๆ  
และเปน "ความลับ" ท่ีสุด ในสถานท่ี "ลับ" ท่ีสุด เพราะการใหญคราวนี้ ผมเนนและย้ําวาตอง "ลับ" 
ระดับ "สุดยอด" เทานั้น  

การใหญบางเรื่อง เนน "ประชาธิปไตย" เสียงขางมาก แตการใหญอีกหลายเรื่อง ผมเห็นวา ผานบังคับ
ใชได ก็ในคราวและยุคสมัยท่ีบานเมืองปกครองโดยสภาวะ "อะปกติ"  
 
เก็บความขอนี้ไปคิดสําหรับผูเก่ียวของทุกทาน 
 
ผมพิจารณาภาพใหญดูแลว มองเห็นวา ขอเพียงให "ผูนํา" เพียงตัวเลข "หลักเดียว" พบกัน "การใหญ" จะ
สําเร็จหรือลมเหลว ก็จะมีคําตอบ "ชัดเจน"  
 
ผมมองวา "ผูนํารัฐบาล" ไมคอยสบายใจนัก หากจะมีการเคล่ือนพล ระดมพล ระดมมวลชน เหมือนยุค
ประชาธิปไตยเต็มรอย เพราะเกรง "ปจจัยแทรกซอน" ซ่ึงฝายความม่ันคง ยังคงวิตกและกังวล ทาที จุดยืน 
และการแสดงออก ทามกลางบรรยากาศ "ปรองดอง" ท่ีเบ้ืองลึกเบ้ืองหลังเหมือน "แกวราว"  

 

ใครเปนผูนําประเทศชาติบานเมืองยามนี้ ก็คงกินไมไดนอนไมหลับกับสภาพท่ีหลับท่ีนอนในบานชองท่ีมีแตรอย
ราวรอยแยก จะนอนจะหลับใหสนิททีไรก็สะดุงผวา เพราะ "แผนดินไหว" คอยสั่นสะเทือนเขยาขวัญ
ตลอดเวลา!  
 
ผมเชื่อม่ันกลศึกซุนวูท่ีแนะนําไววา "รูเขารูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง"  
ผมเชื่อพระพุทธเจาสอนวา "อธิษฐานบารมี" คนเราขอใหตั้งใจ ตั้งม่ัน เตรียมการ เตรียมพรอม เตรียมตัว 
เตรียมใจไว ม่ันคง แนวแน ไมผันแปร ก็จะ "สําเร็จ" ไดดั่งใจจง ขอเพียง "กุสลเจตนา" นั้นตอง ใส ซ่ือ บริสุทธิ์ 
ปราศจาก "ชองวาง" ระหวางบรรทัด ท่ีคนท่ัวไปมองออกวา "การเคลื่อนไหว" คนนี้ไดอะไร คนนั้นไดอะไร  

 
จะทํา "การใหญ" ตองสงบและสยบ "ระแวง" ตอง "ระมัดระวัง" ทําการโดย "ละเอียด" และ "รอบคอบ"  
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คนสวนใหญมองวาการเคลื่อนไหวใดๆ ลวนเปนไปเพียงเพ่ือตัวตนและพวกพองคนใดคนหนึ่ง กลุมใดกลุมหนึ่ง 
เสียงสวรรค จึงออนยวบ ลดฮวบทันตาเห็น แตถาสื่อ "สาร" ไปยังคนกลุมใหญ และตาง "ศาสนิก" ไมให 
"ระแวง" และ "ระวัง" แรงตานก็จะคอยๆ สลายและคลี่คลายลงไปไดเอง  

เหมือนพมาท่ีสามารถบรรจุ "พุทธศาสนา" เปนศาสนาประจําชาติไดสําเร็จ เพราะมีการเจรจาท้ังกับชาวพุทธ
ดวยกัน และเพ่ือน "ตางศาสนา" ทําแบบคูขนาน สําคัญท่ีสุด เจรจากับ "ผูนํา" ระดับ "ประมุข"  
ซ่ึงพอเห็นดีเห็นงามและคลอยตามดวย ทุกสิ่งทุกอยางก็ราบรื่น   
  

จะบรรจุไดหรือไม  ก็ตองระดมสมอง ระดมทีม ชวยกันคิด ชวยกันทํา 
ปญหาวงการสงฆก็เหมือนหนวยงานรัฐท่ีใหญโตอ่ืนๆ ซ่ึงมีปญหาหมักหมมสะสมและเรื้อรังมานาน 
และมหาเถรสมาคมผูนําสงฆสายการปกครองสงฆสูงสุดทานเองก็อยูใน "ปจฉิมวัย" กอปรกับ "เคยชิน"  
บรรยากาศเขาประชุมและฟง "หัวโตะ" คอยสั่งการ และทุบโตะ มวนเดียวจบ  การอยูเฉยๆ ดูจะดีท่ีสุดในหวง
เวลานี้และก็เปนอยางนี้ทุกๆ วงการในบานนี้เมืองนี้ 

 

ใหมๆ ผมไดยินไดฟงระบบประชุมของกรรมการมหาเถรสมาคม ผมก็ถึงกับ "อ้ึง" และ "ท่ึง" เหมือนกัน 
ครั้นตนเองไดเปนใหญเปนโต มีอํานาจวาสนาไดนั่งบริหารกิจการระดับหม่ืนลานในตลาดหลักทรัพย ก็ "อ้ึง" 
และ "ท่ึง" กับบรรยากาศ "ลอ็บบี้" และระบบหัวโตะขอความรวมมือ "จุดเดียวจบ" แมไมเห็นดวยก็ตองโหวต
ตาม ก็เลยเขาใจบรรยากาศ "องคกร" แบบไทยๆ วา ตถตา มันเปนเชนนั้นเอง  
 
นึกถึงบรรยากาศในรัฐสภาและวุฒิสภาท่ีเคยไปนั่งประชุมในกรรมาธิการตางๆ หลายครั้ง และหลายคณะ ก็พบ
เห็นวาคลายกัน ก็เลยเขาใจวา ท่ีเมืองไทยเรา ไปไมสุดซอย ไมวาจะวิธีไหน ก็เพราะ "เกรงใจ" และ "รอมชอม" 
นี่เองท่ีฉุดทุกระบบให "ลาหลัง" ถาชวยกันล็อบบี้จน "ประมุข" แตละองคกรเขาใจก็จะเขาถึงและพัฒนาไดใน
ทายท่ีสุด จริงหรือไมก็คิดกันเอาเอง 
 

ประมุขสงฆกับนายกรัฐมนตรี : คียแมนสําคัญท่ีจะบัญญัติพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติไดหรือไม?คิดและทบทวนดูวา "จริง" หรือ "ไม" ?  
วันนี้ ความหวัง ความฝน และจินตนาการใดๆ วัดตางๆ ตองฝากไวกับ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย" 
ประมุขสูงสุดเพียงรูปเดียวถาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยทานตั้งใจ และจริงจังท่ีจะใหคณะสงฆท้ังประเทศ
สนับสนุนให "บัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ" ก็ตองเจริญพร "นายกรัฐมนตรี" เทานั้น แต
นายกรัฐมนตรีจะรับฟงหรือไม?  ข้ึนอยูกับใครพาไปคุย และคนท่ีคุยดวย "ระดับไหน"  
 
ไมตองสอนทานเลย ดวยประสบการณ ในฐานะ "รัตตัญู" ทานเปนกรรมการมหาเถรสมาคมมายาวนาน ทาน
ในฐานะผูนําสูงสุด ยอมมีหลักคิด หลักทํา หลักการเปนตัวของตัวเอง  
 
ผมเชื่อวาทานเองดวยประสบการณอันยาวนาน อายุและพรรษาเฉียด ๑๐๐ ป ทานยอมสุขุม ลุมลึก ยอมมี
ยุทธศาสตร ยุทธวิธี แผน โครงการ เปาหมาย วิธีการ มีคน งบประมาณ เครื่องมือ และวิธีการจัดการท่ีชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
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ผมขอแนะนํา "คณะกรรมการรณรงคฯ" นัดเลขาฯ ทานคือเจาคุณแปะฯ ขอเขาพบขอคําแนะนําตางๆ ก็เชื่อวา
นาจะ "ได" ในระดับมีนัยสําคัญ "สงผล" ตอสําเร็จหรือลมเหลว มีผลตอการตัดสินใจวาจะ "เดินหนา" หรือ 
"ถอยหลัง" 

 

การพระพุทธศาสนา : การเมือง ตองแยกกันใหออก 
จะเดินหนาก็ตองไดรับไฟเขียวตลอดเสนทางท่ัวสังฆมณฑล 
 
ผมมองวา "การบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ" ตองใหทุกฝาย หมดระแวง ระวังวาเปน 
"การเมือง" ท่ีกลุมนั้น กลุมนี้ จะได "คะแนน" เต็มๆ เพราะฉะนั้น จึงเปนวิบากกรรมท่ี "พุทธ" กับ "พุทธ" 
ทะเลาะ วิวาท ขัดแยง ขัดแขง ขัดขากันเอง เทาท่ีสดับตรับฟงความลมเหลวในอดีต พระเถระชั้นผูใหญและ
ผูใหญระดับพลเอกทานหนึ่งเคยบอกผมวา มิไดถูกตางศาสนาคัดคาน มีแต "พุทธ" กับ "พุทธ" นี่แหละท่ี "วีน" 
ออกอาวุธใสกันเอง ดังนั้นตอง "ระมัดระวัง" ความละเอียดออนในจุดนี้  เพราะ "ขาประจํา" ชาวพุทธดวยกันท่ี
คอยคัดคาน มีอยูมากมาย เปนกลุม เปนพวกในสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตถาทําทุกวิถีทางใหมีโอกาสนําเสนอ
จน "ประมุขรฐั" เคลิบเคลิ้มเห็นชอบคลอยตามดําริและจะบรรจุใหได ทุกอยางก็จบ ยิ่งในยุคสมัยแหงมาตรา 
๔๔ ดวยแลว ไมลองไมรู!  

 

แตแนะนําดวยความเปนหวงวาอยาลองของลองเชิงลองดีกับประมุขรัฐดวยวิถีและวิธีท่ี "ประมุขรฐั" ไมชอบ 
นั่นคือ "ระดมมวลชน" ตองเลือกเปดเพลงแบบ "เมโลดี้" หามดีเจเปดเพลง "ร็อกแอนดโรล" ยกพลขยมเขยา
ขวัญเวทีคอนเสิรตดิ้นกันแดดิ้นแบบ "คอนเสิรตคาราบาว" อยาใหเอามันเขาวาถึงขนาดยกพลชางพลมาปลุกใจ
กันมาแบบ "ตมยําลําซ่ิง" ก็รูอยูวาผูมีอํานาจในรัฐไมชอบวิธีการ "คนหมูมาก"  ดังนั้น ตองออกแบบและ
วางแผนโดยใชหลัก Do less for More ใชคนนอยแตไดผลมาก ใชคนดีคนเกงคนมีฝมือซ่ึงกรรมการมหาเถร
สมาคมและหลวงพอสมเด็จฯทานมีรอบตัวอยูแลว ดําเนินการ "ล็อบบี้" ใหดีๆ เนนเพลงบรรเลงแบบ "สปา" ดื่ม
ด่ําในจินตนาการ เงียบๆ เนิบนาบ ชาๆ การใหญก็อาจสําเร็จไดดังประสงค 
 
เรื่องการวางแผนทําการใหญๆ เทาท่ีผมเห็นผลงาน ผมช่ืนชมวิธีการของ "พระราชภาวนาจารย (เผด็จ 
ทตฺตชีโว)" วัดพระธรรมกาย แนวคิด "พระมหาโพธิวงศาจารย (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)" วัด
ราชโอรสาราม ผสมผสานกับ "พระพรหมวชิรญาณ" วัดยานนาวา "พระพรหมเมธี" วัดสัมพันธวงศ "พระ
พรหมสิทธิ" วัดสระเกศ และ "พระเทพโพธิวิเทศ" วัดไทยพุทธคยา ซ่ึงทานก็บินมาเมืองไทยประจํา ถา
ทานอาจารย ดร. บรรจบ อาจารยเอกภพ และอาจารยรักสยาม รวมถึงทานเจาคุณตางๆ ท่ีผนึกกําลังจาก
ทีมบุรีรัมยยูไนเต็ดจนกาวกระโดดเปนทีมชาติท่ีจะไปดับทีมอิรักในเดือนมีนาคม ซุมเงียบซอมๆๆ คิดและ
ทํากันตลอดเวลา ถาไดมีโอกาสเขาพบเขาถึงเขาหาก็นาจะ "คิด" และ "ทําการใหญ" ไดสําเร็จ  

 

ยามนี้ ทุกฝายตอง "เลิกพวก" "ถือขาง" กันชั่วคราว ตองยึดหลัก "ขวานไทยใจหนึ่งเดียว" เพราะขวานท่ีไมมี
ดามยามจะฟนยอมไรพลัง ถาคณะสงฆไทยเลิกแบงพวกเลิกขาง โอกาสชนะก็พอมี แตชัยชนะท่ีดูริบหรี่ ก็มีมาก
เชนกัน  
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การแสดงออกท่ัวสังฆมณฑลในไทยและตางประเทศตองเปนเอกภาพ เงียบแตมีพลัง 
 
ผมมองวา "สื่อ" คือ "ภาพ" และ "เสียง" จากสังฆมณฑลท่ัวแผนดินผานโซเซียลมีเดียมีพลัง  เฟซบุกและเว็บไซต
วัดตางมีพลังมากมายมหาศาล ยกตัวอยางเว็บไซต www.alittlebuddha.com ท่ีadmin คือทานพระมหา
นรินทร นรินฺโท ป.ธ. ๙ วัดไทยลาสเวกัส ก็มีแนวคิดและกลศึกท่ีคณะรณรงคฯ สมควรอีเมลไปคุยไปหารือขอ
พลังอํานาจความคิด ทานพระมหานรินทร เทาท่ีผมสัมผัส ทานเปน "ตัวตาย" "ตัวแทน" พระพุทธศาสนาได
อยางดี พระเถระชั้นผูใหญ ถาตัดความโกรธและโทสะจากขอเขียนอันคมกริบของทานและคอยๆ พิจารณาดวย
สายตาเปนธรรม จะพบวาทาน "ติเพ่ือกอ" มิใช "ยอเพ่ือทําลาย"  ผมทราบวาทานเจาคุณ "พระพรหมสิทธิ" วัด
สระเกศ นิยมชมชอบและชื่นชอบทานพระมหานรินทรเปนการสวนตัวมาก ถามีอํานาจคงดําเนินการถวาย
สมณศักดิ์ใหเปน "พระราชาคณะ" ไปแลว จะติดก็ตรงท่ีในสวนเจาคณะกทม. และเจาคณะใหญหนกลาง 
รวมถึงเจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ท่ีอาจยังกังขากับบทบาทของทานมหานรินทร แตถาไดใคร
สักคนชี้แนะใหเห็นถึงความจําเปนและการมีอยูของ "ปสาง" คือทานพระมหานรินทร ก็นาจะยกยองเชิดชูให
ทานเปน "ผูนําสงฆ" รุนใหมตอไป เชนเดียวกับทาน ว. วชิรเมธี และทานมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ถึงเวลาท่ีคณะ
สงฆสมควรยกยองเชิดชูถวายสมณศักดิ์ใหทานเลื่องชื่อระบือนามใหเกียรติคุณปรากฏเกียรติยศลือชาในวงกวาง  
 
ดังนั้นถาจะเดินหนาโดยคณะทํางานรณรงคและขับเคลื่อนฯ จะตองทําใหสังคมท่ัวไปเห็นภาพชัดเจนวาไดรับ
การสนับสนุนชัดเจนเปนทางการจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย สมเด็จพระราชาคณะท้ัง ๒ นิกาย อาทิ 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ เจาคณะใหญหนกลาง พระพรหมดิลก เจาคณะกรุงเทพมหานคร ฝายมหานิกาย  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆท้ัง ๒ แหง 

 

ผมมองวาบทบาทของ "ทานเจาคุณพิมพ" ยามนี้ โดดเดนมาก ในฐานะรูมือ รูทางกันอยู  "พระพรหม
เสนาบดี" วัดปทุมคงคา เปน "มือประสานสิบทิศ" ท่ีไมธรรมดา เขาไดทุกสาย เนน "พุทธศาสนา" อยูในลม
หายใจทุกเวลาทุกวินาที ซ่ึงวากันวา "หนเหนือ" ท้ังหน จะแท็กทีมยกทัพสนับสนุนไดไมยากขอเพียงทานเจา
คุณพิมพ "รับหลักการ" และลงมือขับเคลื่อนจริงจัง แตผมเชื่อวาทานจะกลาเดินหนาตอไปได ก็ตองไดรับไฟ
เขียวชัดเจนโดยตองมี  "หลวงพอชวง" กดปุม  

 

อยามองขามหนและภาคท่ีมีพระสงฆจํานวนมากนั่นคือหนอีสานและหนตะวันออกซ่ึงมี "สมเด็จพระพุฒา
จารย" วัดไตรมิตรวิทยาราม เปนผูนํา ถาฝายรณรงคเขาหาหลวงพอสมเด็จฯ หารือขอกําลังสนับสนุน และได
เลขานุการทานคือ "ดร.พระมหากวิพัฒน สุขเมธี ป.ธ. ๙, PhD" ยุวสงฆผูนํารุนใหมท่ีมีเครือขายคอนเน็คชัน
กวางขวางท้ังภาคอีสานและภาคตะวันออกรวมถึงเพ่ือนๆ ฆราวาสระดับผูนําองคกรใน "สถาบันพระปกเกลา" 
หนุนนํา ขอเพียงใหเจาประคุณสมเด็จฯ รับหลักการ ขอเพียงทานไฟเขียว "เอยปาก" เปนทางการใหเจาคณะ
ตางๆ ท่ัวอีสาน และภาคตะวันออก เห็นความสําคัญและสนับสนุน  และตองมีภาพลักษณผูนําสงฆรุนใหมท่ีคม
ความคิด คมท้ังวิธีปฏิบัติอยาง พระเทพเสนาบดี (ดร. พระมหาประเทือง) เจาคณะจังหวัดลพบุรี หนกลาง 
ในฐานะเพ่ือนเรียนบาลี ป.ธ. ๓ ดวยกันมา ผมนับถือศรัทธาและเชื่อม่ันใน "มันสมอง" รวมถึง "สติปญญา" อัน
ลึกล้ําของทาน ซ่ึงทานเจาคุณประเทืองรูปนี้ทานเชี่ยวกรากและจัดเจนในกลศึกกลวิธีกลลวงกลอุบายทาง
การเมือง ขอเพียงใหทานรวมคิดรวมทํารวมวางแผน ผมวาก็มีหวังมีหนทางท่ีจะเอาชนะ "การใหญ" ครั้งนี้ได 
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อยาลืม พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช ป.ธ. ๙, MA นักเรียนทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ) วัด
พระราม ๙ กาญจนาภิเษก เจาคณะจังหวัดเชียงราย ธรรมยุติกนิกาย ทานรูปนี้  "ไมธรรมดา"  
 
ยิ่งถาได พระเทพศาสนภิบาล (แยม) วัดไรขิง สามพราน จ. นครปฐม เปน "ทุน" และ"ทีม" สนับสนนุการผลิต
เอกสารสิ่งพิมพ ซ่ึงเปนงานท่ีทานถนัด ซ่ึงผมเชื่อวาทานพรอมท่ีจะ "หนุน" ทุกนโยบาย ถาเปนไปเพ่ือบวร
พระพุทธศาสนาแทจริง มิใชเปนไปเพ่ือพวกพองตัวตนและเราเขา และขาดไมไดตองมี  "พระเทพรัตนากร" 
เจาคณะจังหวัดอยุธยา วัดพนัญเชิง อยุธยาไมสิ้นคนดีเปนแนวรวม 
 

ตองยอมรับความจริงวายุคนี้เปนยุค "อย" หรือ "สหภูมิอยุธยา" พระสงฆจังหวัดนี้ในกรุงเทพมหานครนั้น 
ทานกําลังเรืองอํานาจในเพลานี้ สหภูมิอยุธยานี่รูกันในวงการวาทานรักกันจริงสงเสริมและสนับสนุนกันทุก
นิกาย ขนาดสหภูมิสุพรรณบุรีท่ีนําดวยสโลแกนวา "มาดวยกันไปดวยกันเลือดสุพรรณ" ก็ยังไมชะงัด
เหมือนยาขนาน "อย" ถาได "อย" หนุนเต็มตัว ก็จะติดลมบนไดทันที ผมเองเคารพนับถือและศรัทธาท้ัง 
พระเถระในกลุม "อย" ท้ังกลุม "สพ" ผมมองวาการคณะสงฆเวลานี้ ขับเคล่ือนและนําโดย "อย" และ 
"สพ" สหภูมิชาวเหนือ สหภูมิอีสาน สหภูมิชาวใต แมจะเปนสงฆหมูใหญ มวลชนกลุมมาก ยังไมไดมี
บทบาทในแวดวงสงฆขณะนี้ ภาพการทํางานของ "อย" และ "สพ" มีท้ังดานบวกและลบ ดานดีคือรวมกัน
คิดรวมกันทํา แตดานเสียวงการสงฆกลุมอ่ืนๆ ก็มองวาทานเลนพรรคเลนพวกกัน ก็เปนปกติธรรมดาทุก
วงการยอมมีท้ังดอกไมและกอนอิฐ ปกติทานเจาคุณสุชาติ หรือ "พระราชปริยัติเวที" รองเจาคณะ 
กรุงเทพมหานคร วัดสุวรรณาราม ในฐานะแกนนํา อย. (นี่ก็เพ่ือนผมเหมือนกัน อิอิ) เปนพระเถระชั้นผูนํา ท่ีผม
ไมไดเชียรเพราะเปนเพ่ือนนะ แตเปนพระหนุม ไฟแรง มีผลงาน ผลสําเร็จ นาจับตามอง ทานทําโครงการ
สนับสนุนและสงเสริมสรางพระและสามเณรเปน "นักเทศนมหาชาติ" เปนผลงานนาชื่นชมมาก เพราะรวมคิด 
รวมทํา รวมทุนทํากันเอง ทานพระมหามนตรี ฯ วัดประสิทธิเวช คลอง ๑๕ นครนายกยังมาออกปากชื่นชม
ผลงานทานใหผมฟงเลย ทราบวาทานเจาคุณสุชาติฯ ก็หนุนเรื่องนี้เต็มตัวอยูแลว อาจไดไฟเขียวจาก "พระ
พรหมดิลก" เจาคณะกทม. หรือ "สมเด็จพระพุทธชินวงศ" วัดพิชยญาติการาม แลวก็เปนได  แตถา "อย" ระดับ 
"หลวงพอแวววัดเชิง"  "ทุนหนา" หนุน การใหญก็จะเบาแรง เพราะสวนมากพวกเราชาววัด มีแตตัว แตบจี๊กัน 
ก็เลยไมคอยไดเปนใหญเปนโตกัน ผมสังเกตจากเวลาท่ีพรรคการเมืองจะคัดเลือกนักการเมืองไปเปนรัฐมนตรี ก็
คัดเอาคนท่ี "ทุนหนา" "หนุนพรรค" ใครมีเงินทุนสนับสนุนมากก็มีโอกาสเปนเสนาบดีมาก ท่ีจะไดดิบไดดีเปน
เลขาฯ เปนทีมงานรัฐมนตรี ถาไมเจงจริงแบบ ทาน ผศ. ดร. เสถียร วิพรมหา ท่ีแมจะเงินนอย แตมากดวย
อุดมการณทางการเมือง นานๆ จะเห็นคนแบบนี้ไดดิบไดดีสักคน ในแวดวงการเมือง "เงิน" เปนพลังอํานาจ 
เปนเรื่องปกติธรรมดามาก 
 

ซ่ึงผมม่ันใจวาการใหญคราวนี้ "อย" ตอง "หนุน" และเปดทางให "นํา" พระพุทธศาสนาบัญญัติเปนศาสนา
ประจาํชาติในรัฐธรรมนูญใหได หรือเผื่อเหลือเผื่อขาด หากไมไดจริงๆ ก็ตองมี "กอก ๒" คือไดมาซ่ึง 
"งบประมาณ" ไวสนับสนุนใหทํา "โครงการ" "หลักการ" "วิธีการ"  "องคการ" ท่ีทํางานภายใต
พระราชบัญญัติเอ้ือตอการปฏิบัติศาสนกิจของชาวพุทธ ในฐานะผูเสียภาษีอันดับแรกของประเทศ จะไดไม
ตองพ่ึงพาเพียงแค "กฐิน" "ผาปา" ทํางานกันแบบ "ม้ือตอม้ือ" เหมือนท่ีเห็นและเปนอยูทุกครั้งท่ีประชุมกับ
กลุม อพท. ๕๖ ซ่ึงมีทานพลเอกธงชัย เกื้อสกุล เปนประธาน และมีพระเทพวิสุทธิกวี เปนประธานฝายสงฆ
ซ่ึงเคยเปนแกนนําและโตโผใหญจัดงานวิสาขบูชาท่ีทองสนามหลวง และทํางานกันระดมทุนจัดงานแบบ "กฐิน
ผาปา"  "ม้ือชนม้ือ" ทุกป แตก็เสียสละและอุทิศตัวเพ่ือพระพุทธศาสนากันยาวนาน ไดสิทธิจัดงานวิสาขบูชากัน
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ไดท่ีทองสนามหลวงเปนประจําหลายสิบป เพ่ิงจะมา "เสียแชมป" ดวยเหตุผลกลใดไมปรากฏใหแก "กรมการ
ศาสนา" ถูก "กระทรวงวัฒนธรรม" แยงเอาผลงานไปทําเม่ือปสองปท่ีผานมา นี่แหละผมถึงย้ํานักย้ําหนาวา ถา
จะคิดและทําเพ่ือ "พระพุทธศาสนา" ก็ตองเพ่ือพระพุทธศาสนาจริงๆ ! 

 

คน : ปจจัยแหงความสําเร็จ "มันสมอง" "สองมือ" รวมมือรวมแรงรวมใจ 
งานใหญก็เปนงานเล็ก งานยากก็เปนงานงาย  
ฝากไววา คณะรณรงคฯ ตองไมลืม "พระเทพสุวรรณโมลี" ท่ีปรึกษาเจาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี หรือหลวงพอ
สอ้ิง วัดปาเลไลยก "พระเทพปริยัติเมธี" วัดนครสวรรค เจาคณะจังหวัดนครสวรรค "พระราชวชิรเมธี" 
มันสมองระดับ "ดร." รองเจาคณะจังหวัด วัดพระบรมธาตุ กําแพงเพชร ซ่ึงการรณรงคบัญญัติพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติ  "การใหญ" เชนนี้ "สมอง" ของแตละทาน "เฉียบคม" ยิ่งนัก 
"พระสุธีธรรมานุวัตร" วัดพระเชตุพน ผมวาทานก็คิดอานไมธรรมดา กลาชนกับ "พระไพศาล"  เจาอาวาสวัด
ปาสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ผูซ่ึง ส. สิวรักษหนุนหลังสุดตัว และไมมีใครกลาแตะไดนี่  "หลวงพ่ีเทียบ" เรายอมไม
ธรรมดา ระดับ "อาจารยเรือง" ชิดซายตองเตะลูกออกใหฝายตรงขามทุมทันที  555   

 

อยาลืมชื่อนี้ในแถบอีสานตอนใต ผมวา "พระราชธีราจารย" เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี นี่ก็เปนพระสุปฏิปน
โน พระเกง ทานมีความคิดระดับ ป.ธ.๙บวก PhD และมีผลงานเปนท่ีประจักษ แกนนํารณรงคฯตองโทรศัพท
พูดคุย หารือ ก็จะไดมุมมองท่ีลึกซ้ึงและแตกตาง  รวมถึง "พระเทพปญญาโมลี" นี่ก็ ป.ธ. ๙ และปริญญาโท
ระดับเจาอาวาสวัดประชุมโยธี เจาคณะจังหวัดพังงา รูปนี้ก็สุขุมและลุมลึก คมความคิด ฝไมลายมือก็ไมเปน
สองรองใครแถบทองทะเลอาวอันดามัน อยาลืม "พระเทพสาครมุนี" เจาคณะจังหวัดสมุทรสาคร รูปนี้เปน
สงฆมีศีลาจารวัตรนากราบนาไหว เปนพระสุปฏิปนโน ลมหายใจเขาออกเพ่ือบวรพระพุทธศาสนาแทจริง   
สําคัญคือ ทางภาคอีสานมี "พระราชปริยัติโสภณ" เจาคณะจังหวัดขอนแกน "ทานเจาคุณถนอม" เปนผูนํา
ออกหนาและเดินทัพเต็มอัตราศึกอยูแลว คลื่นมหาชนท้ังพระท้ังโยมก็จะไหลหลากมาเปนกองทัพมหึมา  ซ่ึง 
"พลังอํานาจ" มหาศาล เกิดจาก "พลังศรัทธา" ท่ีศรัทธาสาธุชนมีตอพระสงฆวัดตางๆ จะประมาทมิได!  

 

ท่ีนาเขาไปกราบขอพลังสนับสนุนเปนแนวรวมคือ "หลวงพอพระธรรมมงคลญาณ" หรือ "หลวงพอวิริยังค" 
ทานมีลูกศิษยลูกหามากมาย  และอีกวัดท่ีสําคัญคือวัดบวรนิเวศวิหาร การใหญคราวนี้คณะรณรงคฯจําตอง
หาทางเขาพบกราบอาราธนาให "สมเด็จพระวันรัต" วัดบวรนิเวศวิหาร ชวยสนับสนุน  เอยถึง "วัดบวรนิเวศ
วิหาร" แลว วัดนี้ "ขรึม" และ "ขลัง" มีพลังอํานาจและแผอิทธิพลตอ "สายวัง" เพราะเปน "สายตรง"  ยิ่งถาได 
"บัณฑูร ลํ่าซํา" ไวยาวัจกรวัดบวรนิเวศวิหาร เปนแนวรวม เห็นความจําเปน รวมสนับสนุนและผลักดัน การ
ใหญครานี้ ก็นาจะสําเร็จไดราบรื่น เพราะทราบจากคนสนิทวาทานเปนถึง "ซูเปอรบอรด" ของรัฐบาลชุดนี้ 
 
มีหลายคนชื่นชมและศรัทธาในตัว "สมเด็จพระธีรญาณมุนี" วัดเทพศิรินทราวาส เลาใหผมฟงมาก ตางเรื่อง 
ตางวาระ แตทุกเรื่องลงทายวาทานเปนพระสุปฏิปนโน มีวัตรปฏิบัตินาเลื่อมใสศรัทธาเปนอยางยิ่ง รายลาสุดก็ 
"พระราชวิริยาลังการ" วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ ทานชื่นชมและยกยอง "เจาประคุณสมเด็จ" รูปนี้มาก แสดงวา
เปนพระเถระชั้นผูใหญท่ีไมธรรมดา ผมเองกลับนึกถึงผลงานทานเจาประคุณสมเด็จฯ ท่ีเหลาศิษยของทานได
รวมกันสราง "หลวงพอทวด" ใหญท่ีสุดในภาคลางไวท่ี "หลักกิโลเมตรท่ี ๔๔"  เสนทางบางปะอิน-นครสวรรค 
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ตรงแถวอําเภอมหาราช ผานเสนนั้นทีไรผมมีโอกาสและเวลาจะตองหยุดรถลงกราบไหวเปนสิริมงคลทุกคราว
ไป ก็ "สาธุ" และตั้งจิต "อนุโมทนา" ไดทําบุญกับทานเสมอ  

 

พระอีกรูปท่ีเพ่ือนตางศาสนาชมใหผมฟงคือ "พระพรหมเมธี" วัดสัมพันธวงศ ซ่ึงกรรมการมหาเถรสมาคมรูป
นี้มีเพ่ือนตางศาสนามากและเปนท่ีนับถือของทานเจาสัวตระกูลตางๆ ในแถบเยาวราช แตละทานท่ีเอยมา เปน
พระเถระชั้นผูใหญ มีลูกศิษยลูกหาเปนใหญเปนโตเต็มบานเต็มเมืองในวงกวาง ขอเพียงใหคณะกรรมการ
รณรงคกลาท่ีจะ "เดินสาย"  เดินชน เขาถึงตัว ขอกําลัง "สนับสนุน" ดานความคิด วิธีการ วิธีทํางาน 
กําลังคน กําลังงบประมาณ กําลังผลิตเอกสาร และใหแตละทาน "ไฟเขียว" เต็มรอย การใหญก็จักสําเร็จ
ลุลวงไดดั่งท่ีใจประสงค  

 

สําคัญวาคณะกรรมการรณรงคฯ จะมีเวลามากนอยแคไหน เพราะเรื่องแบบนี้ "กองทัพเดินดวยทอง" ตองมี
คาใชจายในเบื้องตนท้ังนั้น ท้ังคาน้ํามันรถ คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาเอกสาร ท่ีคนทอและเบื่อ "การกุศล" ก็แบบนี้ 
คือ "ควักและจายทางเดียว" แตผมเชื่อวา "ทานพระครูธรรมธรสัมพันธ ถิรธมฺโม" เจาอาวาสวัดจันทรสุข 
รังสิตคลอง ๒ ปทุมธานี ฐานานุกรมของสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ทานรูปนี้ เปนพระท่ีใจใหญ ใจถึง พ่ึงได ทานใหการสนับสนุนเกินรอยและเกินคาด ! 
ผมเชื่อแนวแนวาทานพระครูไมทอดท้ิงแนๆ   
 
ขอเพียงคณะกรรมการรณรงคฯใชพลังอํานาจ "เครือขาย" "สายสัมพันธ" รวมพลัง รวมใจเปนหนึ่งเดียวได
หรือไม?   

 

กราบเรียนดวยความเคารพ ถึงบรรทัดนี้ เปนจุดสําคัญ ผมขอช้ีจุดเปนจุดตาย จุดแตกหัก การใหญจะ
สําเร็จหรือลมเหลวอยูท่ี "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย" และเหลานายพลเอก "๔ป" คนใดคนหนึ่งเทานั้น 
มิใชผมมองวา "การกอม็อบ" "การนอนขางถนน" "การอดอาหาร" จะไมสําคัญ แตท่ีจะลุลวงถึงข้ัน "ประมุขรัฐ" 
ท้ัง ๔ คนใดคนหนึ่งจะเล็งเห็นและใหความสําคัญ...ดังพระราชปณิธานรัชกาลท่ี ๑ มีรับสั่งไววา   

"ตั้งใจจะอุปถัมภก   ยอยกพระพุทธศาสนา  

จะปองกันขอบขัณฑสีมา  รักษาประชาชนแลมนตรี" 

 
การใหญจะสําเร็จลุลวงได ก็ดวย "วัด-เวียง-วัง" บูรณาการและเห็นพองเห็นขอบตองตามกัน 

ผมนึกถึงขอความในหนังสือ "ผจญมาร" นิพนธของ "สมเด็จพระพุฒาจารย อาจ อาสภมหาเถร" อธิบดีสงฆ
วัดมหาธาตุ หนาท่ี ๑๙๐-๒๐๑ สาระสําคัญมีวาไดมีพระภิกษุสามเณรกวา ๕๐๐ รูปจากตางจังหวัดโดยเฉพาะ
ภาคอีสาน เดินทางมารวมชุมนุมกันท่ีลานอโศก วัดมหาธาตุ เพ่ือรองเรียนใหมหาเถรสมาคมดําเนินการให
ความเปนธรรมแกอดีตพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) ซ่ึงผลจากการ "กอม็อบ" ก็ไดเกิดมีการทบทวน
คําสั่งและไดมีคําสั่งใหมแตงตั้งใหพระเถระระดับตางๆ มีหนาท่ีวินิจฉยเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรม มหาเถร
สมาคมไดออกคําสั่งแตงตั้งท่ีปรึกษากฎหมาย โดยใชบุคลากรจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ออกคําสั่ง
ระงับอธิกรณ และเสนอใหทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําหนังสือถึงสํานักราชเลขาธิการเพ่ือขอ
พระราชทานพระมหากรุณาใหพระเถระกลับคืนมีสมณศักดิ์ดังเดิม  
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"ยุทธศาสตร" ซ่ึงรวมถึงยุทธวิธี กลยุทธ กลศึก กลอุบาย แผน และโครงการรณรงคเพ่ือบรรจุ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญ ก็ดําเนินการไปคลายๆ กันคืออาจตองอาศัยพลัง
ของ "พระสงฆสามเณร" วัดตางๆ ท่ัวไปผนึกประสานเขากับพลังของ "มหาเถรสมาคม"ถายทอดพลังไป
ทาง  "สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ" เช่ือมโยงเขากับพลังของ "สํานักนายกรัฐมนตรี" และพลังของ 
"สํานักพระราชวัง" ซ่ึงยอมรวมถึงพลังของ "สภานิติบัญญัติแหงชาติ"  สิริรวมนับได ๖ พลัง การบรรจุ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติจึงจะสําเร็จ 
 
คณะกรรมการรณรงคใหบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติครั้งนี้  แตละทานลวนเปนระดับมหา
ปราชญผูมีสติปญญาฉลาดและปราดเปรื่อง นี่คือ "ความคิดรวบยอด" ท่ีฝากไวใหเดินแบบ "ยน" และ "ยอ"  
 

ฤาจะรบโดยไมตองรบ? 
ยกเวนเสียแตวาจะ "รบโดยไมตองรบ" เปลี่ยนพ้ืนท่ีการรบใหม ล็อบบี้ โนมนาว ชี้ใหเห็นความสําคัญ ยามนี้
พระเถระชั้นผูใหญ วาทะคมคาย พูดเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย พูดแลวพระมหาเถระรับฟง มองไปท่ัวสังฆ
มณฑล "การใหญ" เชนนี้ผมมองไมเห็นใคร ก็เห็นเพียงแต "พระพรหมสิทธิ" นี่แหละไมใชใครอ่ืนไกล ทีมงาน
รณรงคฯ ตองเขาพบ ตองหารือ ตองออนวอน ตองเรียกรอง ตองขอรอง ใหทานเดินทางเขาเฝา ไดเขาเฝา 
กราบอาราธนา โนมนาวอธิบายชี้หลักการชักแมน้ําท้ังหาสายให "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย" เขาพบ "ผูนํา 
๔ป" เอาคนท่ีเปน "เบอร๑" "เบอร๒" นั่นแหละ  ไมวาจะผานทางสายวังคือ "พลเอกณพล บุญทับ" หรือ "พล
เอก" ทานใดทานหนึ่งท่ีทานสนิทสนมคุนเคยคอยชวยเหลือและคอยเจรจาล็อบบี้ประสานงานให ถาพลเอก "๔ 
ป" ทานใดทานหนึ่งรับหลักการ ผมวาฝาย "บรรจุ" คืออาจารยมีชัย ฤชุพันธุ ก็จะตอบรับไดไมนาจะยากเย็นนัก 
ผมวา "การใหญ" ก็จะรบเร็วจบเร็วไมยืดเยื้อเหมือนครั้งท่ี "สมเด็จพระพนรัตน" วัดปาแกว เรงรีบเขาพบ 
"สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ขอบิณฑบาตชีวิตแมทัพนายกองนับหม่ืนชีวิตคราวสงครามยุทธหัตถีท่ีตามเสด็จ
ไมทันท้ังกองทัพ วิกฤตครานั้นนับเปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญทางประวัติศาสตรสะทอนใหเห็นถึงการ
พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอการปกครองของพระมหากษัตริย  มีผลทําใหชีวิตแมทัพนายกองและครอบครัว
เรือนพันเรือนหม่ืนรอดพนจากความตายไดหวุดหวิด เปนภาพสะทอนบวรพุทธศาสนาท่ีเรืองแสงถึงบัดนี้ 

 

เหมือนจะรบแพแตชนะ  
ทุกการศึก ตองมีเปาหมายการรบ แต "อยาเล็งผลเลิศ" ไมไดท่ียืน "เต็มรอย" แตได "อานิสงส" ผลพลอยไดอ่ืนๆ 
ท่ีคุมคากับบวรพระพุทธศาสนามีผลใหชาวพุทธไดอะไรท่ีทัดเทียมเทากับ "ตางศาสนา" ได ผมวาก็ "บรรลุ" 
เปาหมายท่ีเล็งและวางไว ระหวาง "การมีชื่อ" เปนทางการ กับ "การไดสิทธิ" เต็มรอย เทากับศาสนาอ่ืนๆ ไดรับ
สวนตัวผมมองวา "อยางหลัง" คุมคา ดีกวาท่ีจะดื้อดึงดันท่ีจะเอาเพียงแค "มีชื่อเปนทางการ" เทานั้น และ
ทายท่ีสุด เรียกรองแลวกลับ "ควาน้ําเหลว" เหมือนครั้งท่ีแลว ก็อยาเสียเวลา เสียหนา ซํ้าแลวซํ้าเลาอีกเลย ! 

 

แมนํ้าใหญไหลลงรวมกันได การใหญก็จักสําเร็จดังประสงค 
ซ่ึงแนนอนวาไมใชเลือกท่ีจะ "รบโดยไมรบ" ท่ีตองเรงรีบทําคูขนานคือเล็งเห็นและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะวางแผน
ประชุมแบงสายแบงงานรีบเดินสายพบปะเจรจาขอสัญญาณ "ไฟเขียว" กับคณะกรรมการมหาเถรสมาคม เจา
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คณะใหญจีนนิกาย และทุกนิกายในประเทศไทย เจาคณะหน เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ 
เจาคณะตําบล และเจาอาวาสอยาง "เปนทางการ"   แผนฉุกเฉินตองมีไวสํารอง กรณีแผนหลัก "ผิดพลาด"  

 

การใหญครั้งนี้ยากจะสําเร็จถาไมปรึกษา "เหลาอุบาสก" ขอคําชี้นําชี้แนะชี้ชองจากผูนําองคกรรัฐและเอกชนท่ี
เปน "แมเหล็ก" ดึงดูดคนไดมากมายมหาศาลอยาง พลเอก ณพล บุญทับ พลเอกธงชัย เก้ือสกุล นายศิริธัช โรจ
นพฤกษ นายวิชัย ศรีวัฒนประเภา นายอนันต อัศวโภคิน นายบุญชัย เบญจรงคกุล นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
นายธนินท เจียรวนนท ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศ.เกียรติคุณ รอ. ดร.ทินพันธ นาคะ
ตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายมีชัย ฤชุพันธุ สภานิติบัญญัติแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  หวงเวลานี้ "อุบาสก" ชวย "พระ" 
ทํางาน ถูกตองแลว เพราะกรอบการกําหนดนโยบายและรูปแบบมหาเถรสมาคมโดยโครงสราง  เทาท่ีพระ
เถระผูใหญระดับ "มหาเถรสมาคม" เลาใหฟง ทานมิไดวางนโยบายวางแผนและสงตัวแทนพุทธศาสนาเขาไปมี
สวนรวมนําเสนอกฎหมายเพ่ือวงการสงฆท่ีแทจริง คาถา "พระสงฆหามยุงการเมือง" มีผลชะงัดตอบทบาทของ
มหาเถรสมาคม แตกตางจาก "สํานักจุฬาราชมนตรี" ท่ีนั่นการเมืองนําการศาสนาเต็มรอย! นี่ก็ไดยินจากปาก
ผูนํา "สํานักจุฬาราชมนตรี" คียแมนคนสําคัญคนหนึ่งเลาใหฟง ก็นํามาเลาเทาท่ีรู หนท่ีแลวรณรงคฯพังเพราะ
พุทธดวยกันเอง ปดแขง ปดขา กีดกัน เหยียบขากันเอง จนสะดุดลมลง หวังวาหนนี้ คงไมพลาดซํ้าอีก !   
 

รัฐสภาวนาราม : ความพายแพในอดีต 
การรณรงคเพ่ือบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ป ๒๕๕๐ ครั้งท่ีผานมาผูนําองคกรชาวพุทธได
รวมกันทํางานเขมแข็งมาก รายชื่อเทาท่ีผมพอจะจําไดคือทานดร. พระมหาโชว ทสฺสนีโย ดูจากผลงาน ทาน
ทํางานเขมแข็งมาก ไมเคยปริปากบน ไมเหนื่อย ไมทอ ไมลา ไมมีปญหา พอท่ีจะเปนเจาฟาเจาคุณได อยา
ลืมปหนาตองลุนใหหลวงพอเณร วัดศรีสุดาราม ล็อบบ้ี อย.!  ทานพลเอกธงชัย เกื้อสกุล ในนามของศูนย
สงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย วัดบวรนิเวศวิหาร เฉพาะ "พ่ีเก้ือ" เกณฑชาวพุทธมาไดมากถึง
เกือบพันองคกร มีท้ังพระสงฆและฆราวาสสนับสนุนเต็มกําลัง ไดพลังจากมวลชนมากมายมหาศาล ทราบวา
ทาน ดร. สัญชัย พรหมฤาษี ก็เกณฑชาวพุทธมาหลายพันคนเชนกัน รวมถึงทานพระมหาบุญถึงชุตินฺธโร เจา
อาวาสวัดตะลอม ยานฝงธนบุรี ทานเจาคุณพระเทพวิสุทธิกวี วัดราชาธิวาส รณรงคในนามของผูนําศูนย
พิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 
 
วีรกรรมอันหาวหาญฮึกเหิมสมควรบันทึกไว เปนของพระสงฆผูหาญกลาประกาศจุดยืน "แพเปนโจร ชนะเปน
เจา" พระราชาคณะรูปนี้คือทานเจาคุณพระราชปญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต, ป.ธ. ๙, PhD) ขณะรณรงค
นั้นทานดํารงตําแหนงผูชวยเจาอาวาสวัดจันทาราม พระอารามหลวง เขตธนบุรี และมีอีกตําแหนงคือรอง
อธิการบดีมหาจุฬาฯฝายตางประเทศ  
 

ศัพทบัญญัติยุคนั้นคือ "รัฐสภาวนาราม" แปลตรงตัววาวัดปาตั้งอยูในรัฐสภา รณรงคกันถึงขนาดมีพระ
ยอมอดขาวอดน้ําอดอาหาร นอนและจําวัดกันขางถนน แตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสมัยนั้นก็ไมสนใจ 
และสุดทายก็พายแพชาวพุทธกันเอง อยาโทษตางศาสนิก ตองโทษวาเราไมสามารถช้ีแจงชาวพุทธดวยกัน
ใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีตองบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ เม่ือเราช้ีแจงไมชัดก็แพอยางยอยยับ! 
 

https://www.facebook.com/Drphramahashow
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ผมเคยถาม "พ่ีเกื้อ" หรือพลเอกธงชัย เกื้อสกุล ท่ีเคารพนับถือศรัทธากันยาวนาน  ทานอารมณดีเลาใหฟง
วาการศึกคราวนั้น ทานเองก็รับบทเปน "ผูนํา" ชาวพุทธ ทานไดรณรงคออกตัวออกส่ือเปนตัวจริงเสียง
จริง ชัดเจน ดวยสมองระดับ "พลเอก" ทานไดนําชาวพุทธช้ันผูนําบุกเขาไปในรัฐสภา และเดินออกมาบอก
ชาวพุทธขางนอก แตเสียงสนับสนุนไมมากพอ เราจึงแพ  
 
ยุคนั้น ทานเจาคุณสมชัยฯ ไดทุมสุดฤทธิ์ หมายม่ันจะบรรจุพระพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญใหสําเร็จใหจงได 
ลงทุนระดมพลจากพุทธมณฑลเดินเทาเปลายกพลชางจากสุรินทรขามสะพานพระปนเกลามาเปนขบวนใหญโต
เอิกเกริก สือ่มวลชนไทยและเทศรุมกันถายทอดสดทําขาวไปท่ัวโลก ทานไดประชุมและวางแผนตั้ง "รัฐสภา
วนาราม" ทํางานเปนทีม มีผูนํา ผูตาม ท่ีปรึกษา และผูสนับสนุนครบเหมือนสมัยนี้ ทานยืนยันวาจะปกหลักอยู
รัฐสภาไมไลไมเลิก อดอาหารถึงตายก็มีพระสงฆอาสากลาตายกลาแลกจริงจัง เดือดรอนถึงรัฐบาลทหารคือ 
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท และประธานคณะกรรมการความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) ซ่ึงก็คือ คือพลเอกสนธิ 
บุญยรัตกลิน เจาของคําพูดปริศนา "ถึงตายก็พูดไมได"  ตางกังวลวาม็อบพระกับม็อบเพ่ือทักษิณจะ
กลายเปนม็อบเดียวกัน จากขาวในอดีต ทานเจาคุณสมชาย ไดถือยามบุกเดี่ยวเดินเขากองบัญชาการ
กองทัพบกไปขอสัจจะลูกผูชายคือคํายืนยันจากปากของพลเอกสนธิบุณยรัตกลิน  ผูบัญชาการทหารบก ซ่ึงมี
สถานะเปนไทยมุสลิมทานสนธิก็รับปากทานเจาคุณวาไมขัดของท่ีจะบัญญัติพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
และมีเสียงขานรับสนับสนุนจากรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท แตสุดทายถูก "เบี้ยว" ในทายท่ีสุด 

 

สมรภูมิรบคราวนั้น "คายบางระจัน" คือ "กลุมชาวพุทธ" สายตางๆ เลาเทาท่ีรู นัดแลวไมมาตามนัดก็มี แตก
สามัคคีกันก็มาก ท่ีแนๆ ขนาดเจาคณะภาคบางภาคก็ยังถอนตัวไมมาประชุมท่ีวัดสระเกศตามท่ีนัดไว คงมีแต
กลุมชาวพุทธท่ีมีตัวและหัวใจศรัทธาพุทธเต็มรอยยอมเสียชื่อเสียเครดิตยอมถูกวิพากษณวิจารณยอมถูกดา
ออกมาเรียกรองเดินขบวนเคลื่อนไหวนอนขางถนนอูทองเพ่ือใหบัญญัติพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ  แต
สุดทายเม่ือเสียงสนับสนุนมีนอย และปรากฏวา "พายแพ" ชัดเจน แกนนําก็ประกาศตัวยอมแพตกเปนเชลยศึก
ทีละรายสองราย และสุดทายก็ยอมแพยอมสลายตัวกันแตโดยดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับท่ี ๒  
 
มีขอสังเกตวาทาที "กรุงศรีอยุธยา" คือ "มหาเถรสมาคม"  ยุคท่ีวัดสระเกศครองเมืองนั้น พระผูใหญทานก็พา
กันสนับสนุนเต็มท่ีเต็มสูบ เดินทางกันสะดวก รัฐบาลยุคนั้นก็ใจดีกับพระสงฆ เปดทางโลงตลอดเสนทางตั้งแต
อีสานยันถึงพุทธมณฑล แตทวาก็ยังพายแพเพราะ "ฟาปด" เครื่องบินข้ึนตอไมได ทัศนวิสัยย่ําแย  ตอนนั้นชาว
พุทธทุกคนพากันจําชื่อ น.ต. ประสงคสุนศิริ ประธานรางรัฐธรรมนูญ และ ดร. เจิมศักดิ์ ปนทองกันแมนยํา  
ผลการลงมติสรุปวาเสียงคัดคานชาวพุทธท่ีคัดคานมีมากถึง ๖๖ เสียงชนะเสียงชาวพุทธฝายสนับสนุนท่ีเหลือ
เพียงแค ๑๙ เสียงเทานั้น มีท่ีงดออกเสียงเดาวาเปนศาสนิกศาสนาอ่ืน ๔ เสียงและงดลงคะแนน ๑ เสียงทราบ
วากาลตอมา "พระอาจารยธรรมโชติ" หรือทานเจาคุณสมชัยฯ ยอมหักไมยอมงอ พายแตไมประกาศวาแพ 
แมจะยับเยินและบอบช้ําท่ีสุดในชีวิต เม่ือ "ชนะเปนเจา" ไมได ทานก็ทําตามสัจวาจา ไมมีคําวา "แพ" หลุดออก
จากปากทาน มีเพียงคําบอกลาคณะสงฆแบบถาวร ทานไดวางมือละขาดจากภาระธุระพระศาสนาทุกอยาง
เลือกเดินธุดงคไปหางไกลผูคนเลือกไปเยียวยาสภาพจิตใจอันบอบช้ําท่ีวังน้ําเขียวเพียงลําพัง และไดประกาศ
ลาออกจากทุกตําแหนงไมหวนกลับมาเตรียมตัวเปน "เจาอาวาส" วัดจันทารามพระอารามหลวงยานฝงธนบุรี
กระท่ังบัดนี้  สมณศักดิ์ท่ี "พระราชปญญาเมธี" กวา ๘ ปแลวท่ีหายไปจากหนาประวัติศาสตรทําเนียบสมณ
ศักดิ์ หยุดอยูกับท่ีไมเคลื่อนไหว นาเสียดายท่ีเราเสีย "ขุนศึก" ระดับ "แมทัพธรรม" ไป ๑ รูป! 
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ผมฉายภาพในอดีตเพ่ือสะทอนวา"พุทธ"ตองรวมพลังเปนหนึ่งเดียวจึงจะชนะการศึกในคราวนี้ซ่ึงผม
ประเมินวาโอกาสดีกวาคราวกอนมาก ทองฟาแจม อาทิตยจา แตตอง"รบ"บนเอกสารหาทางเสนอใหผูมี
อํานาจดําเนินการ "บรรจ"ุ อักขระเพียงหนึ่งยอหนาในรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทยใหจงได  

นี่คือประเด็นทาทาย คณะกรรมการรณรงคใหบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ  ซ่ึงผมก็ยังไมแนใจ
วาครั้งนี้ ระหวางสมาคมนักวิชาการเพ่ือพระพุทธศาสนากับสมาคมเปรียญธรรม ๙ ประโยค ตกลงใครเปนแกน
นํากันแน ท่ีแนๆ แกนนําฝายหนึ่งถูกเรียกไปปรับทัศนคติแลว สวนแกนนําอีกฝายเปนทหารดวยกันยังแคลว
คลาด "ภาพลักษณในอดีต" นี่สําคัญ...ถากุสลเจตนาชัดเจน ไมมีอะไรแอบแฝงก็นาจะทําการใหญไดลุลวง !  
 
ผมตั้งจิตอธิษฐานขออวยพรใหกุศลเจตนาและยุทธศาสตรของทุกๆทานทุกๆ รูป สําเร็จ สําเร็จ สําเร็จ สาธ ุ

 
ศาสตราจารย ดร.อุทิส ศิริวรรณ 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

เอกสารอางอิง 
ฉบับท่ี ๑ 

คําถามคําตอบการบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 

ในรัฐธรรมนูญ เม่ือป ๒๕๕๐ ในเว็บไซตตางๆ   
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
ท่ีมา: http://larndham.org/index.php?/topic/26708-ขอเท็จจริงเรื่องพระพุทธศาส/ 

 

ถาม ท่ีผานมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเคยบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติจริง

หรือไม 

ตอบ ไมจริง รัฐธรรมนูญท่ีผานไมเคยมีการบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ผูรางท่ีผาน

มาใหเหตุผลวา ไมตองการใหศาสนาเขามาเกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง และ ปองกันการแตกแยก

ของคนในชาติในมิติของศาสนา 

ถาม หากบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติแลว จะทําใหประเทศชาติแตกแยกมากย่ิงข้ึน และ 

อาจจะทําใหปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตรุนแรงมากย่ิงข้ึน 

ตอบ เปนเรื่องท่ีหลายฝายคาดเดากันไปเองลวงหนา ท่ีผานมาประเทศไทยก็ไมเคยมีความแตกแยกกัน

ทางดานศาสนาอยางรุนแรง และถึงแมท่ีผานมาจะไมมีการบรรจุศาสนาประจําชาติ ปญหาในสามจังหวัดก็

ยังคงรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากสาเหตุของปญหาไมใชความแตกแยกทางศาสนา แตเปนเรื่องความอ

ยุติธรรมในพ้ืนท่ี ความตองการแยกดินแดน และ ความแตกตางทางดานชาติพันธ วัฒนธรรม ระหวางไทย
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กับมลายู ศาสนาเพียงถูกดึงไปใชเปนเครื่องมือในภายหลังเทานั้น ดังนั้นหากมีการบัญญัติศาสนาประจํา

ชาติ เหตุการณจะรุนแรงข้ึนหรือทุเลาลง มันข้ึนอยูกับหลายๆ ปจจัย เชน หากบรรจุแลวเกิดแนวคิด

ศาสนานิยมแลวไปออกกฎหมายรังแกศาสนาอ่ืน อันนี้ก็จะทําใหเกิดปญหารุนแรง หรือ หากบรรจุแลวมี

การออกกฎหมายลูก หรือ มีการใหความสําคัญในการนําพระธรรมคําสอนไปประยุกตใชการบริหาร

ราชการแผนดินหรือแกปญหาของชาติ ก็จะสามารถทําใหบานเมืองเกิดความสงบสุขได ข้ึนอยูกับ ใครจะ

เอาขอความดังกลาวไปใชประโยชนอยางไร เหมือนดาบสองคม 

ถาม ศาสนาเปนของสูง รัฐธรรมนูญเปนของต่ําดังนั้น เราไมควรเอาศาสนาไปใสไวในรัฐธรรมนูญ เพราะ 

รัฐธรรมนูญเปล่ียนได โดนฉีกบอย 

ตอบ สถาบันชาติเปนของสูง สถาบันพระมหากษัตริยเปนของสูง รัฐธรรมนูญก็ตั้งอยูบนพานทองสองช้ัน 

นั่นก็แสดงวาเปนของสูง ดังนั้นแนวคิดดังกลาวเปนเรื่องท่ีไมมีเหตุผลและไมสมควรเอามาเปนขอกลาวแยง

ในเรื่องการไมบรรจุศาสนาประจําชาติ 

ถาม หากบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไวในรัฐธรรมนูญแลว จะทําใหประชาชนชาวไทย

สามารถธํารงครักษาพระพุทธศาสนาไวตราบนานเทานาน และ จะทําใหพระศาสนาเจริญรุงเรื่องสถาพร 

ตอบ ไมจริง การบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เปนเพียงการประกาศขอเท็จจริง ในเอกลักษณของชาติเทานั้น 

เชน ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การเขียนใน

รัฐธรรมนูญเปนเพียงการเขียนเพ่ือเทิดทูนและใหความเคารพในพระพุทธศาสนาเทานั้น ไมมีผล หรือ 

สงผลใหเกิดการทํานุบํารุงพระศาสนาในทางปฏิบัติแตอยางใด การทํานุบํารุงหรือสงเสริมกิจการพระ

ศาสนานั้นอยูในมือของพุทธบริษัทส่ีเทานั้น การออกกฎหมายลูก หรือ การตราพระราชบัญญัติตางๆท่ี

เกี่ยวของจะมีผลสงเสริมพระพุทธศาสนามากกวาการเขียนบัญญัติศาสนาประจําชาติ 

ถาม เหตุใดเราจึงไมแยก รัฐ และ ศาสนา ออกจากกันอยางส้ินเชิงเหมือนประเทศอเมริกา 

ตอบ อเมริกา เปนประเทศท่ีไมมีรากทางวัฒนธรรมประกอบข้ึนมาจากชนหลายชาติ หลายภาษา และ 

หลายศาสนา แตกตางจากประเทศไทย ท่ีคนสวนใหญผูกพันนับถือพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทมาตั้งแต

สมัยสุโขทัย พระมหากษัตริยทุกๆพระองคก็ผูกพันอยูกับพุทธศาสนามากวาเจ็ดรอยป รัฐธรรมนูญของไทย

นั้นใชรูปแบบคลายคลึงกับของประเทศอังกฤษนั้นคือใชสถาบันพระมหากษัตริยเปนตัวเช่ือมสถาบัน

ศาสนา โดยการบังคับกําหนดการเลือกนับถือศาสนาใหกับสถาบันพระมหากษัตริย ดังนั้นรัฐธรรมนูญของ

ไทยจึงไดกําหนดใหพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะมาตลอด เหมือนกับท่ีประเทศอังกฤษกําหนดให

สมเด็จพระราชินีตองนับถือคริสตนิกายแองกิกลัน 

ถาม หากกําหนดใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติแลว จะทําใหศาสนาอ่ืนไมไดรับความคุมครอง

อยางเทาเทียมกัน 



P a g e  | 17 
 

ตอบ ไมจริง รัฐธรรมนูญมาตรา 78 ไดเขียนไว วารัฐจะตองใหความคุมครองศาสนาอ่ืนๆ และ 

พระพุทธศาสนา อยางเทาเทียมกัน 

ถาม หากบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติแลว จะทําใหภัยท่ีคุกคามพระพุทธศาสนาหมดไป

จริงหรือไม 

ตอบ ไมจริง ภัยท่ีจะทําใหพระศาสนาเส่ือมนั้น มีท้ังจากภายนอกและภายใน พระพุทธเจาทรงให

ความสําคัญกับภัยภายในมากกวาภัยภายนอก ภัยภายในคือการท่ีพระภิกษุไมประพฤติตนอยูในพระธรรม

วินัย บิดเบือนพระธรรมวินัย พุทธบริษัทไมใหความสําคัญกับพระธรรมคําส่ังสอน ไมนําพระธรรมคําส่ัง

สอนไปปฏิบัติ ไมทํานุบํารุงพระศาสนา การบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เปนเรื่องของการเทิดทูน

พระพุทธศาสนาเปนลายลักษณอักษรในกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไมไดมีผลทําใหภัยท่ีคุกคาม

พระพุทธศาสนาลดนอยถอยลง แต เปนหนาท่ีของพุทธบริษัทตางหากท่ีจะตองชวยกันปองภัยของ

พระพุทธศาสนาไมใชการหวังพ่ึงขอความในรัฐธรรมนูญโดยไมทําอะไร 

ถาม ท่ีเขาบอกวา พระพุทธศาสนาจะรุงเรืองหรือประจําชาติอยูท่ีการปฏิบัติตนพุทธบริษัทส่ี ไมใชอยูท่ีการ

บัญญัติศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญ 

ตอบ ถูกตอง พระพุทธศาสนาจะรุงเรืองหรือเส่ือมลง อยูท่ีการปฏิบัติตนของพุทธบริษัท เชน พระสงฆ

ประพฤติตนอยูในพระธรรมวินัย อุบาสก อุบาสิกา นอมเอาพระธรรมคําส่ังสอนไปใช และ ฆราวาสชนช้ัน

ปกครองใหความเอาใจใส เทิดทูน คุมครองพระอริยสงฆและพระพุทธศาสนา การตราพระราชบัญญัติ 

หรือ การเขียนบัญญัติขอความท่ีเทิดทูนพระพุทธศาสนาลงในรัฐธรรมนูญ เปนเพียงวิธีการหนึ่งของการ

เทิดทูนพระพุทธศาสนาในมิติของกฎหมายเทานั้น  

ประเทศเวียดนามใตเปนตัวอยางหนึ่งของการท่ีชนช้ันปกครองไมใชพุทธศาสนิกชน แตประชาชนสวนใหญ

นับถือพุทธ เม่ือชนช้ันปกครองไมศรัทธาในศาสนาพุทธก็มีการออกกฎหมายทําลายพระพุทธศาสนา 

ประเทศเกาหลีใตก็เชนกัน เม่ือมีประธานาธิบดีนับถือศาสนาอ่ืน ก็ละเลยไมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา จน

ทําใหประชากรจากเดิมท่ีเคยนับถือพุทธอยูถึง 80 % ลดลงเหลือ 40 % ในปจจุบัน เหตุการณการณแบบ

นี้เคยเกิดข้ึนมาแลวเม่ือครั้งท่ีพระพุทธศาสนาเริ่มเส่ือมไปจากอินเดียเชนกัน 

ถาม ประเทศไทยในเวลานี้เหมาะสมหรือไมสําหรับการ บัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ

ในรัฐธรรมนูญ 

ตอบ หากดูแงมุมตางๆ ในรัฐธรรมนูญ เรามีขอบังคับใหสถาบันพระมหากษัตริยเปนพุทธมามกะ เรามี

ขอความท่ีระบุใหมีการคุมครองพระพุทธศาสนาในมาตรา 78 บางทานอาจจะคิดวาไมเพียงพอ และ 

ตองการเทิดทูนพระพุทธศาสนามากกวาท่ีเปนอยู การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติก็

สามารถทําได เพราะเปนขอเท็จจริงอยูแลววาพุทธศาสนาเปนศาสนาของคนสวนใหญ ในขณะท่ีบางคน
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อาจจะมองวา บัญญัติตางๆท่ีม่ีอยูเดิมนั้นเพียงพออยูแลวท่ีจะทํานุบํารุงพระศาสนา ไมจําเปนตองไปเขียน

ขอความเพ่ิมเติมใหซํ้าซอนและไมจําเปน 

อันนี้ก็แลวแตคนจะมอง เพราะ มุมมองและความรูสึกของแตละคนไมเหมือนกัน แตตองมาดูขอเท็จจริงกัน

วา บัญญัติแลวแยจริงแบบท่ีเขาวาหรือเปลา หรือ ไมบัญญัติแลวจะแยเหมือนท่ีเขาวาหรือเปลา ตอง

พิจารณากันเอง 
  

ฉบับท่ี ๒ 

ปดฉาก รัฐสภาวนาราม หนึ่งในการตอสูของสงฆทางการเมือง 

โดย MGR Online     

30 กันยายน 2550 23:58 น. 

ท่ีมา:  

http://www.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9500000109717 

หลังการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2549 ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากมาย ซ่ึงหนึ่ง

ในนั้นก็คือ การดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม แทนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ป 2549 ของคณะ

มนตรีความม่ันคงแหงชาติ(คมช.) ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการเลือกตั้ง เพ่ือใหไดมาซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอยาง

แทจริง 

        ดังนั้นเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2550 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญ (สสร.) 100 คน เพ่ือมาทําหนาท่ีดังกลาว 

       • คณะสงฆและองคกรชาวพุทธเริ่มตนเรียกรอง กําหนด ‘พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาต’ิ 

        ในชวงเวลานี้เองท่ีคณะสงฆและองคกรชาวพุทธตางเห็นวานาจะเปนโอกาสดีท่ีจะใหมีการบัญญัติคําวา 

‘พระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจําชาต’ิ ลงในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เนื่องจากในประวัติศาสตร

รัฐธรรมนูญของไทยนั้น ยังไมเคยมีการบรรจุเนื้อหาหรือถอยคําดังกลาวแตอยาง ใด ดวยเหตุผลท่ีวาประชาชน

ชาวไทยกวารอยละ 90 นับถือพระพุทธศาสนา และขณะนี้พระพุทธศาสนากําลังถูกคุกคาม จากภัยภายในและ

ภัยภายนอก การกําหนดใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ จะเปนวิธีคุมครองปกปองพระพุทธศาสนา

ท้ังทางตรงและทางออมอยางไดผลดียิ่ง  

        การเคลื่อนไหวเรียกรองใหบัญญัติคําวา ‘พระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจําชาติ’ จึงไดเริ่มตนข้ึน

อยางจริงจัง โดยวันท่ี 8 เมษายน ศูนยพิทักษพุทธศาสนาแหงประเทศไทยรวมกับเครือขายองคกรชาวพุทธแหง
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ประเทศไทย ไดจัดแถลงจุดยืนคว่ํารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 หากไมมีการ บัญญัติไววา ศาสนาพุทธเปน

ศาสนาประจําชาติ   

       • ตั้งวัดช่ัวคราว ‘รัฐสภาวนาราม’ อดขาว อดน้ํา ประทวง 

        จากนั้นจึงไดมีการรวมตัวเรียกรองในหลายรูปแบบ เชน การจัดขบวนธรรมยาตราธรรมาธิปไตย จาก

พุทธมณฑล จ.นครปฐม เดินเทาไปยังบริเวณหนารัฐสภา ขบวนดังกลาว ประกอบดวย พระภิกษุสงฆ นับรอย

รูป/คน โดยมีการนําชาง 9 เชือกเขารวมขบวนในครั้งนี้ดวย เพ่ือเปนสัญลักษณของการตอสู ขณะเดียวกันก็ได

มีการกําหนดเขตหนารัฐสภา ซ่ึงอยูติดกับสวนสัตวเขาดินวนา พรอมกับตั้งชื่อวา ‘รัฐสภาวนาราม’ เพ่ือใหเปน

เขตสงฆในการปกหลักชุมนุม ซ่ึงพระมหาบุญถึง ชุตินธโร หนึ่งในกรรมการเรียกรองใหบัญญัติศาสนาพุทธเปน

ศาสนาประจําชาติ ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ไดบอกวา ‘รัฐสภาวนาราม’ ก็เหมือนวัดชั่วคราว โดยนําคําวา 

‘รัฐสภา’ กับ ‘เขาดินวนา’ และ ‘อาราม’ มาสนธิกัน 

        แตการตอสูเรียกรองดวยวิธีตางๆก็ยังไมประสบผล จึงเปนท่ีมาของการท่ีพระภิกษุจํานวน 15 รูป 

ประทวงดวยการ ‘อดอาหาร’ ซ่ึงพระราชปญญาเมธี แกนนําพระสงฆในการชุมนุมกลาววา การกระทําดังกลาว 

เรียกวา ‘พุทธอหิงสา’ เพ่ือเปนการเตือนตัวเองใหยึดม่ันในธรรมและสติสัมปชัญญะและยังเปนการแสดงออก

เพ่ือเตือน สสร. ใหมีการบรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ โดยมีฆราวาสสวนหนึ่งรวมอดอาหารในครั้งนี้

ดวย     

        การอดอาหารดําเนินไปถึง 14 วัน แตก็ไรผลเชนเคย กระท่ังพระสงฆจํานวน 5 รูป ใน 15 รูป ท่ีได

ประกาศอดอาหาร คือ พระธาดา อธิจิตโต พระประจักษ ทีปธัมโม พระสุวัฒน สุวัฒฑโน พระเนาว อธิสัทโธ 

และพระฉัตรชัย ปชโชโต ตั้งจิตท่ีจะปฏิบัติอหิงสธรรมข้ันอุกฤษฏ ดวยการเพ่ิม การอดน้ําและลงไปนอนปฏิบัติ

ธรรมในโลงศพ โดยกลาววา หากการณครั้งนี้ไมสําเร็จ ก็จะขอถวายชีวิตเปนพุทธบูชา     

       • สสร. ไมบัญญัติตามเสียงเรียกรอง 

        ในขณะท่ี น.ต.ประสงค สุนศิริ ประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กลาววาตองการให

พระสงฆใชสติพิจารณาเรื่องนี้อยางรอบคอบ และชี้แจงวา การท่ีไมไดบรรจุ คําวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนา

ประจําชาติมีเหตุผล 2 ประการคือ 1.ขอพิจารณาดานรัฐศาสตร 2.ขอพิจารณาดานพระพุทธศาสนา โดย

เหตุผลดานรัฐศาสตรคือ รัฐจะไมใชความเช่ือของใครเปนเครื่องมือในการจัดระเบียบ แตจะใชกฎหมาย

บังคับใหคนในรัฐปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงประเทศไทยไมไดใชพระพุทธศาสนาเปนกฎหมายรัฐ 

หรือกฎหมายของประเทศ ฉะนั้นการนําศาสนาไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญจึงเปนวิธีการท่ีไมสอดคลองกับ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

        แมการปฏิบัติอหิงสธรรมดังกลาวของพระสงฆ จะถึงข้ันเปนลมหมดสติ และตองหามสงโรงพยาบาล 

แตก็ไมมีทาทีตอบสนองใดๆจากฝายการเมือง ดังนั้น เม่ือถึงวันท่ี 29 มิ.ย. สภารางรัฐธรรมนูญไดมีการ

พิจารณารางรัฐธรรมนูญในมาตรา 2 และมาตรา 78 เก่ียวกับการบัญญัติพระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจํา
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ชาติ กลุมผูชุมนุมท้ังพระสงฆ สามเณร และฆารวาส ไดประกาศเลิกการปฏิบัติธรรมข้ันอุกฤษฏดวยการอด

อาหารและน้ํา ซ่ึงพระมหาบุญถึง ใหเหตุผลวา เนื่องจากไดอธิษฐานไววาจะปฏิบัติเชนนี้จนถึงวันท่ี 28 มิ.ย. 

เทานั้น ไมวา สสร. จะบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติหรือไมก็ตาม 

        ในท่ีสุด สสร. ก็เห็นตามรางของกรรมาธิการยกรางฯ คือ ไมบัญญัติเรื่องพุทธศาสนา ดวยคะแนน

เสียง 66 ตอ 19 งดออกเสียง 4 และไมลงคะแนน 1 เสียง 

        

       • คณะสงฆรวมควํ่าบาตรหนารัฐสภา กอนยุติช่ัวคราว เกรงการเมืองเขาแทรก 

        ทันทีท่ี สสร. มีมติไมบัญญัติใหพุทธศาสนาเปนศาสนา ประจําชาติ ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม กลุม

พระสงฆ และฆราวาสท่ีปกหลักท่ีรัฐสภาวนาราม จึงนําบาตรจําลองขนาดใหญท่ีมีปายขอความวารัฐธรรมนูญป 

2550 ซ่ึงกอนหนานี้ไดใชเปนสัญลักษณในการขอบิณฑบาตถอยคําดังกลาวจาก สสร . มาพลิกคว่ํา เพ่ือเปน

สัญลักษณวาทางกลุมจะคว่ําบาตรรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และจะปกหลักชุมนุมท่ีหนารัฐสภาเพ่ือเรียกรองเรื่องนี้

ตอไป นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค ชาวพุทธท่ัวประเทศใหคว่ํารางรัฐธรรมนูญท้ังฉบับดวย พรอมกับ

ยืนยันวาการตอสูในครั้งนี้มิใชการแพหรือชนะของฝายใดฝายหนึ่ง 

        ตอมาคณะสงฆท่ีชุมนุมหนารัฐสภาก็ไดเดินขบวนธรรมยาตราไปยังกองบัญชาการทหารบก เพ่ือหารือ

เก่ียวกับรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นการบรรจุศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ และมอบดอกบัวใหกับ 

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก และประธานคณะมนตรี ความม่ันคงแหงชาติ 

        อยางไรก็ตาม กลุมพระสงฆรัฐสภาวนารามและองคกร ชาวพุทธก็ไดมีการหารือประเมินสถานการณ 

และลงความเห็นกันวานาจะยุติการชุมนุมชั่วคราว เพราะเกรงวาจะถูกนําไปเชื่อมโยงกับกลุมการเมือง 

เนื่องจากมีกลุมการเมืองกลุมหนึ่งไดมารวมใชสถานท่ีหนารัฐสภาเพ่ือตอตานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และ

สภานิติบัญญัติแหงชาติท่ีมาจากการรัฐประหาร 

       • พระราชดํารัส ‘พระราชิน’ี ไมควรนําพุทธศาสนา ไปไวกับรัฐธรรมนูญ 

        เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2550 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯลง ณ ศาลาดุสิดา

ลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล ประกอบดวย คณะรัฐมนตรี ขาราชการ ทหาร 

ตํารวจ นิสิต นักศึกษา พอคา ประชาชน และผูแทนมูลนิธิ สมาคม สโมสร องคการตางๆ รวม 474 คณะ 

จํานวน 15,455 คน เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม 

2550 

        ในโอกาสนี้ไดทรงมีพระราชดํารัสเลาถึงการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียอยางเปนทางการ และเสด็จ

เยือนประเทศอ่ืนๆ อาทิ ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด และเยอรมนี เปนการสวนพระองค  
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        พระราชดํารัสตอนหนึ่งไดทรงกลาวถึงเรื่องการบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความวา 

        “...ขาพเจาขอไปท่ีมิวนิกอีกแหงหนึ่ง... ขาพเจาก็ไดพบปะคนไทย และนักเรียนไทยในเยอรมันนับพัน

คน ซ่ึงหลายคนอุตสาหใชเวลาเดินทางมาพบหลายชั่วโมง และมีความยินดีท่ีไดพบกันอยางแทจริง คําแรกท่ีเขา

ถามวา ในหลวงสบายดีหรือเปลา ก็บอกวาสบายดี แข็งแรงข้ึนทุกวันแลว หลังจากผาตัด สวนมากจะหวงใย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และก็หวงใยบานเมือง 

        แลวก็ขาพเจาไดพบปะกับนักเรียนไทยประมาณ 4,000 คนได เขาขอพบ ไดถามขาพเจา ขาพเจาก็ไม

คิดวาจะไดถูกถามเรื่องพระพุทธศาสนา กับรัฐธรรมนูญ ซ่ึงขาพเจาไมคิดเลยวา ท่ีจะโดนถามอยางนั้น ขาพเจา

ก็อธิบาย ไมไดมีกระดาษอะไรเลย ก็ตองอธิบายวา ขาพเจาคิดเองวา พระพุทธศาสนานี้เปนสิ่งท่ีประเสริฐสุด

สูงสงแลว และไดรับการสนับสนุนมาโดยตลอดตั้งแตสมัยสุโขทัยจากคนไทยท้ังชาติ พระบวรพุทธศาสนาเปน

ของท่ีสะอาดสูงสุด ทุกคนก็คิดวาไมอยากใหเขาไปพัวพันกับคําวาการเมือง ขาพเจาพูดเชนนั้นตอหนานักเรียน

ไทย 4,000 คน ควรเทิดทูนเอาไวเหนือเกลา วาเปนแสงสวางในหัวใจของคนไทยท้ังหลาย การเมืองบางครั้งก็มี

ความผิดพลาด บางครั้งก็มัวหมองไดหลายเรื่อง เพราะฉะนั้นไมควรเอาพระบวรพุทธศาสนาไปไวกับกฎหมาย

สูงสุดแหงประเทศไทย คือรัฐธรรมนูญ ควรจะท้ิงพระบวรพุทธศาสนาไวเชนนี้ ท่ีถูกเทิดทูนโดยประชาชนท้ัง

ชาติ พอขาพเจาพูดจบเลาเหตุผลจบ นักเรียนไทยก็ปรบมือดังสนั่นลั่นไปท่ัวงาน ในเมืองไทย ขาพเจาไดทราบ

วาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีคนนับถือมากกวา 90 เปอรเซ็นต คงจะไมใหใครมาแตะได ขาพเจาเขาใจวา

การเมืองบางครั้งก็มีอะไรหลายอยางไมคอยตรงไปตรงมานัก เพราะฉะนั้นดีแลวท่ีพระบวรศาสนาแยกไปเสียให

พนจากการเมืองจะดีกวา ไมทราบวาทุกทานในท่ีนี้เห็นดวยอยางเดียวกับขาพเจาหรือเปลาอันนี้ขาพเจาถาม

นักเรียนไทย 

        ผูเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตรบอกวา พระบวรพุทธศาสนาเปนศาสนาของชาวไทยมาตั้งแตสมัย

สุโขทัย พระเจาแผนดินองคแรกๆของสุโขทัย เวลาจะข้ึนเปนพระเจาแผนดินก็จะตองกลาวคําปฏิญาณวาจะ

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาไวดวยชีวิต ซ่ึงเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระองคนี้ก็เชนกัน ก็ยังถือ

ธรรมเนียมเหมือนอยางคนไทยท้ังหลาย ถือวาพระบวรพระพุทธศาสนาเปนสิ่งท่ีล้ําคาของชีวิตคนไทยท่ีจะ

พ่ึงพาเวลามีปญหาเกิดอะไรข้ึนกับชีวิต พระบวรพระพุทธศาสนาเปนแสงสวาง เพราะฉะนั้นไมมีวันใหสลาย

หรือลมลงไปเปนอันขาด และดินแดนของชาวพุทธนี้ ชาวพุทธไดทําชื่อเสียงมากมาย เชน ตอนสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 ขาพเจาไดขาววาเชลยศึกสมัยท่ีตอนนั้นทางญี่ปุนไดยึดครองประเทศไทย เชลยศึกตางชาติไดรับการ

ชวยชีวิตไดรับการปอนน้ําเสี่ยงกับชีวิตตนเอง และปอนอาหารซอนตัวเขาดวย ท่ีพูดอยางนี้ ไมอยากจะทําให

ใครตองเสียใจ แตพูดใหทราบความจริงวาบรรพบุรุษของไทยเรา แมแตในท่ีผานมาไมเทาไหรไมก่ีป ก็ยังปฏิบัติ

ตนทําใหตางประเทศชื่นชมและนับถือประเทศไทย และน้ําใจของคนไทย ท่ีมีความเมตตากรุณา และมีความ

กลาหาญ ท่ีจะเเสดงความเมตตากรุณาดวย อันนี้ขอใหทานคิดดูดีๆ 
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        และชาวตางประเทศมาพูดกับขาพเจา ท่ีเขาชอบ กรุงเทพมหานครเหลือเกิน เพราะวาเมืองหลวงของ

ประเทศไทยนามหัศจรรย โบสถพุทธ โบสถพราหมณ โบสถคริสต สุเหราอิสลาม ทุกศาสนาอยูใกลเคียงกัน ไม

เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอ่ืนเลย ใหอิสระ สิทธิเสรีภาพ ในการจะนับถือศาสนา ใดก็ได 

ซํ้าสนับสนุน นี่แหละฝรั่งเขาบอก คือการปฏิบัติตอกันของคนท่ีมีความเจริญอยางแทจริง เจริญสุดทางดาน

จิตใจ อันนี้นาชื่นใจมาก ถึงเวลาสวด ของใคร ใครก็ไป ถึงเวลาใครทําพิธีของใครก็ไป โดยไมไปรังแกซ่ึงกันและ

กัน อันนี้ตางประเทศเขาบอก ยอดสุดๆคนไทย ขาพเจาก็คิด พูดเฉพาะกับทานวา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

ถือจะเปนกรณีพิเศษ นักเรียนไทยท่ีเยอรมันก็ฮากันตูมลั่น เพราะวาเขาก็จะไป เขาก็จะฆาพระ รังแกพระไมให

ออกบณิฑบาต ไมเหมือนกับคนไทยท้ังชาติ ท่ีเคยทํามา พวกเราตองมีอารมณเย็น เราไมเคยไปเบียดเบียนรังแก

อะไรใครท่ีเก่ียวของกับศาสนา ความเชื่อของแตละบุคคล เราถือวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเต็มท่ีในการจะเชื่อใน

ศาสนาใดก็ไดท้ังนั้น แตวาถามากเกินไปก็ตองคอยเตือน แตก็นาเศราใจ ...” 

       • ผูนําชาวพุทธฯ สนองพระราชดํารัส ประกาศยุติการเคล่ือนไหว 

        หลังจากสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีกระแสพระราชดํารัสในเรื่องนี้แลว ผูนําชาว

พุทธท้ังพระสงฆและฆราวาส ท่ีเคลื่อนไหวเรียกรองในชวงท่ีผานมานั้น ตางออกมานอมรับไปเปนแนวทางใน

การปฏิบัติ 

        พล.อ.ธงชัย เก้ือสกุล ประธานองคกรชาวพุทธแหงประเทศไทย ผูนําฝายฆราวาสในการเคลื่อนไหว

เรียกรอง ไดเปดเผยวา องคกรชาวพุทธฯ ซ่ึงมีเครือขาย 800-900 องคกร ซ่ึงทํางานเทิดทูน 3 สถาบันสูงสุด

ของประเทศ เม่ือสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับพระพุทธศาสนาเชนนั้น 

องคกรชาวพุทธฯ ก็จะยึดเปนแนวทางปฎิบัติ และยุติการเคลื่อนไหวใหมีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติไวในรัฐธรรมนูญ โดยจะรอดูการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญในวันท่ี 19 สิงหาคม 2550 

จากนั้นจะทําตามสิทธิคือการเขาชื่อประชาชน 5 หม่ืนชื่อเพ่ือขอใหเพ่ิมเติมแกไขรัฐธรรมนูญตอไป 

        สวนพระเทพวิสุทธิกวี เลขาธิการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย กลาววา ทางศูนย

พิทักษฯ คงตองหยุดบทบาทใหมีการบัญญัติพระพุทธศาสนาฯ เชนกัน เพราะไมตองการทําใหระคายเคืองเบื้อง

พระยุคลบาท แตสิ่งท่ีพระสงฆตองทําตอไป คือหาวิธีการท่ีจะทําใหพุทธศาสนามีความม่ันคงและอยู รอดได 

เนื่องจากขณะนี้กําลังทรุดโทรมอยางหนัก 

        ขณะท่ี พระมหาบุญถึง ชุตินฺธโร ประธานรัฐสภาวนาราม ก็ไดออกมาแถลงยุติการชุมนุม เม่ือวันท่ี 14 

สิงหาคม เชนกัน 

       • คนท่ัวประเทศลงมติรับรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 

        สําหรับการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550 ท่ัวประเทศ เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม ท่ีผานมา

นั้น ผลปรากฏวา มีผูมาใชสิทธิลงประชามติ 25,978,954 คน คิดเปนรอยละ 57.61 จากจํานวนผูมีสิทธิลง
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ประชามติ 45,600,000 คน โดยมีผูเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญรอยละ 57.81 หรือคิดเปน 14,727,407 คน 

และไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ รอยละ 42.19 หรือ 10,747,310 คน 

       (จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับท่ี 82 ก.ย. 50 โดย กองบรรณาธิการ) 


