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ความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
ในฐานะศาสนาประจําชาต*ิ1 

พระพุทธศาสนาน้ัน เราถือกันวาเปนศาสนาประจําชาติ 
การถืออยางน้ี เปนประเพณีท่ีสืบตอมาโดยถูกตองตาม
สมควรแกเหตุ คือ การท่ีพระพุทธศาสนากับชนชาติไทยไดมี
ความสัมพันธแนบแนนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ท้ังในทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  

ในทางประวัติศาสตร ความเปนมาของชนชาติไทย
เน่ืองมาดวยกันกับความเปนมาของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
นับตั้งแตสมัยท่ีชนชาติไทย มีประวัติศาสตรอันชัดเจน ชาวไทย
ก็ไดนับถือพระพุทธศาสนาตอเน่ืองตลอดมา จนกลาวไดวา 

                                                           
*

1 หนังสือ ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ น้ี พระ
ราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) เขียนข้ึนตามคําอาราธนาของคณะอนุกรรมการ
จัดทําหนังสืออนุสรณพุทธบูชา ในคณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑล 
ลงพิมพเปนบทความแรกในหนังสือ พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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ประวัติศาสตรของประเทศไทย เปนประวัติศาสตรของชนชาติ
ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา 

ในดานวัฒนธรรม  วิ ถี ชี วิตของคนไทยไดผูกพัน
ประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และหลักปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนา ตลอดเวลายาวนาน จนทําใหเกิดการ
ปรับตัวเขาหากัน และสนองความตองการของกันและกัน 
ตลอดจนผสมคลุกเคลากับความเช่ือถือและขอปฏิบัติสาย
อื่นๆ ท่ีมีมาในหมูชนชาวไทย ถึงข้ันท่ีทําใหเกิดมีระบบความ
เช่ือและความประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่เปน
แบบของคนไทยโดยเฉพาะ อันมีรูปลักษณะและเน้ือหาของ
ตนเอง ท่ีเนนเดนบางแงบางดานเปนพิเศษ แยกออกไดจาก
พระ พุทธศาสนาอย า ง ท่ั วๆ  ไป  ซ่ึ ง เ รี ยก ได ว า  เป น
พระพุทธศาสนาแบบไทย หรือพระพุทธศาสนาของชาวไทย  

วัฒนธรรมไทยทุกด านมี รากฐานสํ า คัญอยู ใน
พระพุทธศาสนา ถอยคํามากมายในภาษาไทยมีตนกําเนิด
มาจากภาษาบาลี และมีความหมายท่ีสืบเน่ือง ปรับ แปร 
หรือเพ้ียนมาจากคติในพระพุทธศาสนา แบบแผน และ
ครรลองตามหลักการของพระพุทธศาสนา ไดรับการยึดถือ
เปนแนวนําและเปนมาตรฐานสําหรับความประพฤติ การ
บําเพ็ญกิจหนาท่ี และการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
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ทุกระดับ ท้ังสถาบันพระมหากษัตริยท่ีปกครองประเทศ และ
ไพรฟาขาแผนดิน  

คนไทยท่ัวท้ังหมด ตั้งแตองคพระเจาแผนดินลงมา 
จนถึงผูชายชาวบานสามัญแทบทุกคน ไดบวชเรียนรับ
การศึกษา จากสถาบันพระพุทธศาสนา ดังมีประเพณีบวช
เรียนเปนหลักฐานสืบมา  

วัดเปนศูนยกลางการศึกษาของสังคมไทย เปนแหลง
คําสั่งสอน การฝกอบรม และอํานวยความรู ท้ังโดยตรงแกผู
เขาไปบวชเรียนอยูในวัด และโดยออมแกทุกคนในชุมชนท่ี
อยูแวดลอมวัด  ชุมชนทุกแหง  แมแตหมูบานในชนบท
หางไกล ตางก็มีวัดประจําเปนศูนยรวมจิตใจ และเปน
ศูนยกลางกิจกรรมของชุมชน  

กิจกรรมใหญท่ีมีความสําคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดี 
จะมีสวนประกอบดานพระพุทธศาสนาเปนพิธีการ เพ่ือเนน
ยํ้าความสําคัญและเสริมคุณคาทางจิตใจ  

แมแตกิจกรรมเล็กนอยจนถึงการประกอบกิจสวนตัว
ของบุคคลในชีวิตประจําวัน เชน ตื่นนอน ลางหนา ออก
เดินทางไปทํางานจนถึงเขานอน ก็อาจเครงครัดถึงกับนําคํา
สอนและขอปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเขาแทรกเปนสวน
นําสําหรับเตือนสติ กระตุนเราในทางกุศล หรือเพ่ือความเปน
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สิริมงคล (ดังปรากฏตอมาภายหลัง บางทีเลือนลางเหลือ
เพียงเปนการทําตามๆ กันมา เปนเร่ืองโชคลาง หรือสักวาทํา
พอเปนพิธี)  

เหตุการณท้ังหลายในชวงเวลาและวัยตางๆ ของชีวิต 
เ ช น  การ เ กิด  การแต ง งาน  และการตาย  ก็ ทํ า ให มี
ความสําคัญและดีงามดวยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
กลาวไดวา ชีวิตของคนไทยผูกพัน อิงอาศัยกันกับ
พระพุทธศาสนาเต็มตลอด ตั้งแตเกิดจนถึงตาย 

สภาพท่ีกลาวมาน้ี ไดเปนมาชานาน จนฝงลึกในจิตใจ
และวิถีชี วิตของชาวไทย  กลายเปนเคร่ืองหลอหลอม 
กลั่นกรองนิสัยใจคอพื้นจิตของคนไทย ใหมีลักษณะเฉพาะ
ตน ท่ีเรียกวาเปนเอกลักษณของสังคมไทย และทําใหพูดได
อยางถูกตองมั่นใจวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม เมื่อ ๑๐๐ ปเศษลวงมาน้ี ประเทศไทย
ไดถูกคุกคามโดยลัทธิอาณานิคม เปนเหตุใหตองมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบแบบแผนตางๆ ในการบริหารประเทศ 
ตามแบบอยางประเทศตะวันตก เพ่ือเรงรัดปรับปรุงตัวให
เจริญทัดเทียมท่ีจะตานทานปองกันอํานาจครอบงําของ
ประเทศท่ีกําลังเท่ียวลาอาณานิคมอยูในเวลาน้ัน เร่ิมแต



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕ 

เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ไปจนถึงเปลี่ยนแปลงระบบ
การปกครองในท่ีสุด  

พรอมกันน้ัน วัฒนธรรมแบบตะวันตกก็หลั่งไหลเขามา
มากขึ้นตามลําดับ ทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปใน
แนวทางท่ีแปลกแยกหางเหินจากวัฒนธรรมไทยเดิมย่ิงขึ้นทุก
ที แมวาเอกราชของประเทศชาติจะไดรับการดํารงรักษาให
รอดพนปลอดภัยมาได แตเอกลักษณของสังคมไทยก็ไดถูก
กระทบกระแทกจนสึกกรอน และเลือนจางลงไปเปนอันมาก 

เมื่อเวลาผานมาจนถึงยุคปจจุบัน ความแปลกแยก
หางเหินจากวัฒนธรรมของตน และความกรอนเลือนไม
ชัดเจนของเอกลักษณไทย ก็ทําใหคนไทยจํานวนไมนอยเกิด
ความไมมั่นใจหรือลังเลท่ีจะพูดวา พระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติของประเทศไทย  

โดยเฉพาะในดานการเมืองการปกครอง  แมวา
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญขอวา “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธ
มามกะ” จะมีผูตีความวาเปนการบงบอกโดยนัยวา 
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เพราะกําหนด
ตายตัวใหพระพุทธศาสนาเปนสถาบันคูกันกับสถาบัน
พระมหากษัตริย และเปนหลักประกันวา องคพระประมุข
ของชาติทรงเปนศาสนิกแหงศาสนาเดียวกันกับประชากร
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สวนใหญของประเทศของพระองค แตกระน้ัน คนไทยไม
นอย แมผูมีหนาท่ีรับผิดชอบชะตากรรมของประเทศ ก็ยัง
ขาดความมั่นใจ ตางก็พยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะพูดถึงคําพูด
ประโยคสั้นๆ ท่ีวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติน้ี 
หรือไมก็พูดออกมาอยางอึกอักออมแอม 

ภาวะลังเล ขาดความมั่นใจ และไมแนวแนเขมแข็งท่ี
เร่ิมกลายเปนความขัดแยงกันน้ี ไดครอบงําสังคมไทยอยู 
ชวงเวลาหน่ึง จนกระท่ังในท่ีสุด ความยืนยันตัวเองก็กลับ 
คืนมาไดอีกคร้ังหน่ึง เมื่อชาวไทยท่ัวประเทศไดฟงกระแส 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีตรัสตอนรับ
พระสันตะปาปา จอหน ปอล ท่ี ๒ ประมุขแหงศาสนจักร
คาทอลิก ในคราวท่ีเขาเฝา ณ พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท  ใน
วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๒๗ มีความจําเพาะตอนน้ีวา  

“คนไทยเป็นศาสนิกท่ีดีท่ัวกัน ส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจําชาติ”  

หลังจากไดความมั่นใจ ดุจเปนพระราชวินิจฉัยจาก
พระราชดํารัสคร้ังน้ีแลว บุคคลและวงการตางๆ ก็พากันมี
ความกลาหาญท่ีจะพูด หรือเขียนใหชัดแจงออกมาวา 
“พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ” 
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เหตุผลท่ีถือวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ  
มิใชเฉพาะท่ีกลาวไวคราวๆ ขางตนเทาน้ัน แตมีมากหลาย
ประการ ซ่ึงพอจะประมวลไดดังน้ี 



- ๑ - 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาของประชากร 
สวนใหญของประเทศไทย 

ใน จํานวนประชากรของประ เทศไทยปจ จุ บัน 
ประมาณ ๕๓ ลานคน∗ มีพลเมืองท่ีนับถือพระพุทธศาสนา 
ประมาณรอยละ ๙๕ หรือพูดไดวา คนไทยเกือบทุกคนเปนผู
นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อพูดอยางกวางๆ หรือเอาสวน
ใหญเปนหลัก โดยไมตองประกาศอยางเปนทางการ  ก็ถือได
วา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของประเทศไทย 

 อาจมีผูตั้งขอสงสัยวา ถึงแมพระพุทธศาสนาจะเปน
ศาสนาของประชากรส วนใหญ ก็จ ริง   แตการ ถือว า
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ จะกลายเปนการไม
ยอมรับ หรือไมใหความสําคัญ ตลอดจนเปนการกีดก้ันขมข่ี
ศาสนาของคนสวนนอยท้ังหลายไปหรือไม  
                                                           
∗ ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประชากรประมาณ ๖๓ ลานคน 
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ขอสงสัยน้ี ตอบไดวา ลักษณะการนับถือศาสนา
โดยท่ัวไป แยกไดเปน ๒ แบบ คือ  

การนับถือศาสนาอยางหน่ึง  เปนแบบยึดติดถือมั่นวา 
ขอท่ีพวกตนถือปฏิบัติเทาน้ันจึงจะถูกตอง ใครถืออยางอื่น
เปนผิดท้ังสิ้น อาจถือถึงขนาดท่ีวา ความเช่ือถือปฏิบัติหรือ
ศาสนาอื่นเปนบาป เปนมารรายท่ีจะตองใชกําลังกําจัด
กวาดลางใหหมดสิ้นไป อยางนอยก็ถืออยางเปนเหตุใหแบง
พวกแบงหมู ในลักษณะท่ีเปนปฏิปกษกัน เขากันไมได น้ี
แบบหน่ึง   

การถือศาสนาแบบน้ี  ถาพวกท่ีถือเปนคนสวนใหญ  ก็
จะตองไมยอมรับและจะตอง กีด ก้ันขม ข่ี  หรือถึง กับ
เบียดเบียนกําจัดกวาดลางลัทธิศาสนาของพวกคนสวนนอย
อยางแนนอน  

อยาวาแตพวกท่ีถือตางกันจะเปนคนสวนใหญกับคน
สวนนอยเลย แมแตจะเปนกลุมเปนหมู ท่ีใหญเทาๆ กัน 
ใกลเคียงกัน หรือเปนกลุมเปนหมูเล็กๆ ดวยกัน ก็ตองมีการ
ขัดแยงกัน มีการกระทบกระท่ังรุนแรงหรือรบราฆาฟนกัน ไม
วาจะมีศาสนาใดศาสนาหน่ึงเปนศาสนาประจําชาติหรือไมก็
ตาม ดังปรากฏใหเห็นอยูเดนชัดในหลายประเทศในปจจุบัน  
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สวนการนับถือศาสนาอีกแบบหน่ึงน้ัน เปนการดําเนิน
ไปตามหลักธรรมดาท่ีวา การที่จะมีชีวิตท่ีดีงามน้ัน สําหรับ
สามัญชน ก็จะตองมีหลักความเช่ือถือและระบบความ
ประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเปนแบบแผน หรือเปน
แนวนํา จึงเลือกรับหรือรับชวงสืบทอดเอาศาสนาอยางหนึ่ง
มานับถือ โดยเลื่อมใสศรัทธาและไดพิจารณาเห็นวา คํา
สอนและขอปฏิบัติของศาสนาน้ันดีงามเปนคุณประโยชน
เหมาะสมท่ีจะนําทางชีวิตของตน และเปนความจริงแทเทา 
ท่ีตรองเห็นดวยสติปญญาแลววามีคุณคา ซ่ึงจะไมพาไปสู 
ความหลงผิด  

การนับถือแบบน้ี มีแตการเห็นคุณคาและความดีงาม
ท่ีมองเห็นตระหนักแกตน โดยไมตองมีการรังเกียจเดียดฉันท 
หรือเพงโทษความเช่ือถือปฏิบัติท่ีเรียกวา ศาสนาของคนอื่น
พวกอื่น ไมเปนเหตุแบงแยก ขัดแยงหรือเบียดเบียนกับใครๆ 
แตอยูรวมและยอมรับกันได มองคนอื่นโดยเห็นวาเปนสิทธิ
หรือเปนความเหมาะกันกับตัวเขาท่ีจะเชื่อถือปฏิบัติอยางน้ัน  

แมนถาหากจะเห็นวาความเช่ือถือปฏิบัติของคนอื่น
น้ันผิด ก็ยอมคิดท่ีจะชวยแกไขดวยความรักใครปรารถนาดี 
โดยทาทีแหงความการุณยตอมิตร และดวยวิธีการแหง
ปญญาเพียงอยางเดียว คือทําใหเขามองเห็น รูเขาใจและ
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ยอมรับดวยตนเองเทาน้ัน ไมมีการบีบบังคับลอเอาหรือยัด
เยียดให  

โดยนัยน้ี ถาผูนับถือศาสนาแบบหลังเปนคนสวนใหญ 
การท่ีศาสนาของคนเหลาน้ันไดเปนศาสนาประจําชาติ 
ยอมจะไมเปนเหตุใหมีการกีดก้ันขมเหงตอศาสนาของชน
สวนนอยแตประการใด แตในทางตรงขาม หมูชนสวนนอยท่ี
นับถือศาสนาอื่น จะกลับพลอยรวมไดรับประโยชนและผลดี
ตามไปดวย ดังจะเห็นไดจากความท่ีจะกลาวตอไป  

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา หมูชนท่ีนับถือศาสนา
แบบหลังน้ี ไมวาจะเปนชนสวนใหญหรือชนสวนนอยก็ตาม 
แมถึงจะเปนเจาของศาสนาประจําชาติ แตถาอยูรวมดวยกับ
หมูชนท่ีนับถือศาสนาแบบแรก ก็มักจะตกอยูในฐานะ
เสียเปรียบ โดยถูกรุกไลเบียดเบียนจากผูถือศาสนาแบบแรก
แมท่ีเปนชนกลุมยอย กลายเปนฝายต้ังรับ รนถอย และรอย
หรอลงไปเรื่อยๆ 

ในการเก่ียวของสัมพันธกับศาสนาน้ัน รัฐตางๆ มีวิธี
ปฏิบัติท่ีแยกไดอยางงายๆ เปน ๒ ประเภท คือ สัมพันธแบบ
ใหความสําคัญ ตลอดจนชวยโอบอุมอุปถัมภ กับสัมพันธ
แบบวางเฉยไมเก่ียวของ ตลอดจนปฏิบัติอยางเปนปฏิปกษ  
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แตไมวาจะสัมพันธแบบใด ก็ลวนเปนการปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชนแกรัฐท้ังสิ้น กลาวคือ เปนเร่ืองของการปกครอง ซ่ึง
ดําเ นินการในวิถีทางตางๆ  ท่ีจะทําใหศาสนาอํานวย
ประโยชนแกรัฐ หรือรักษาผลประโยชนของรัฐไวไมใหถูก
กระทบกระเทือนจากฝายศาสนา  

ประเภทแรกเปนความสัมพันธในทางบวก ประเภท
หลังเปนความสัมพันธในทางลบ  

รัฐท่ีมีความสัมพันธกับศาสนาในทางลบ ก็เพราะเห็น
วา ความสัมพันธกับศาสนาในทางบวกจะกอใหเกิดปญหา
แกรัฐ เชน ในประเทศที่มีผูนับถือลัทธิศาสนาตางกันมากหลาย 
และลัทธิศาสนาเหลาน้ันมีลักษณะการนับถือแบบยึดติดแบง
พวกแบงหมู ไมยอมรับกัน มีความขัดแยงสูง การเก่ียวของกับ
ลัท ธิศาสนาเหล า น้ัน  มี แต จะก อให เ กิ ดปญหาความ
กระทบกระท่ัง แกงแยงกัน ตลอดจนความรุนแรงตางๆ มาก
ขึ้น รัฐก็จะวางเฉยไมเก่ียวของกับลัทธิศาสนาใดๆ โดยตรง  

ในบางประเทศท่ีรัฐปกครองดวยลัทธินิยมซ่ึงเปน
ปฏิปกษกับศาสนา ลัทธินิยมน้ันก็เสมือนเปนศาสนาผูกขาด
ของรัฐน้ัน รัฐน้ันจึงอาจปฏิบัติในลักษณะท่ีเปนปฏิปกษตอ
ศาสนาอื่นๆ เชน ไมใหเสรีภาพในการเผยแผศาสนา แตให
เสรีภาพในการโจมตีศาสนา ท้ังน้ีเพ่ือปองกันไมใหศาสนาอื่น
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มาชักจูงประชาชนใหหันเหออกไปจากลัทธินิยมประจํารัฐ
ของตน หรือในบางกรณี ถาเปนไปได ก็อาจถึงกับใหนักบวช
ในศาสนาอื่นเปนสื่อเผยแพรลัทธินิยมน้ันเสียเลย 

ในประเทศท่ีประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาเดียวกัน 
และศาสนาน้ันมีลักษณะการนับถือแบบไมผูกขาด ไม
รังเกียจเดียดฉันทผูนับถือศาสนาอื่นๆ ไมแบงพวกแยกหมู  
ยอมเปนการสมควรท่ีรัฐจะยอมรับใหเปนท่ีปรากฏชัดวา 
ศาสนาน้ันเปนศาสนาประจําชาติ  ดังเชนในกรณีของ
พระพุทธศาสนาท่ีเปนศาสนาประจําชาติของประเทศไทย 
ท้ังน้ี เพ่ือจะไดเกิดความสะดวกหรือคลองตัว ในการท่ีรัฐหรือ
สังคมจะเก่ียวของสัมพันธ  และปฏิบัติตอศาสนาและ
องคประกอบของศาสนาน้ันไดอยางถูกตองเหมาะสม และ
ไดผลดีโดยสมบูรณ  เฉพาะอยางย่ิง  ในแง ท่ีจะถือเอา
ประโยชนจากศาสนาน้ันไดอยางเต็มท่ี เชน ในการสงเสริม
สนับสนุนใหศาสนานั้นมีกําลังความสามารถท่ีจะอํานวย
ประโยชนสุขอยางสูงสุดแกรัฐและแกสังคม เปนตน  

อน่ึง ในการปฏิบัติเชนน้ี ผลดียอมเกิดข้ึนแกศาสนา
ตางๆ ของชนกลุมนอยท้ังหลายดวย เพราะการท่ีศาสนาของ
คนสวนใหญปรากฏตัวเดนชัดข้ึนมา ยอมทําใหศาสนาอื่นๆ 
ของชนกลุมนอยท้ังหลายพลอยปรากฏตัวเดนชัดข้ึนมาดวย 
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เชนทําใหรัฐและสังคมรูเห็นเขาใจวา ศาสนาอื่นท่ีคนใน
ประเทศเดียวกับตนนับถือยังมีศาสนาอะไรอีกบาง ศาสนา
ใดมีชนกลุมนอยพวกไหนนับถือ  มีจํานวนเทาใด มีขอ
แตกตางในธรรมเนียมปฏิบัติและการท่ีจะเขาไปเก่ียวของ
อยางไรเปนตน ซ่ึงในเมื่อไมมีการแบงแยกกีดก้ันขมเหงกัน
ดังกลาวแลว ความปรากฏตัวเดนชัดน้ี ก็จะชวยใหเกิดความ
สะดวกหรือคลองตัวในการท่ีจะเกี่ยวของปฏิบัติตอศาสนา
น้ันๆ ในแนวทางของการสงเสริมสนับสนุนเชนเดียวกัน ตาม
สัดสวนท่ีเหมาะสม 

ควรทําความเขาใจใหชัดเจนเกี่ยวกับคําพูดท่ีวา รัฐพึง
เก่ียวของสัมพันธและถือเอาประโยชนจากศาสนา เพราะถา
ตีความคําพูดน้ีไมถูกตอง อาจเขาใจความหมายผิดพลาด 
และเห็นไปในทางตรงขามตามท่ีมีผูถือวา การท่ีรัฐถือเอา
ประโยชนจากศาสนาเปนความช่ัวราย   

ความจริง การท่ีรัฐถือเอาประโยชนจากศาสนา หรือ
ชวยใหศาสนาอํานวยประโยชนแกรัฐน้ัน เปนหลักธรรมดา
ของการปกครองทีเดียว ในทางตรงขาม ถารัฐไมถือเอา
ประโยชนจากศาสนาน้ันแหละ จะเปนการผิดวิสัยของการ
ปกครอง และเปนความบกพรองของการปกครองน้ันดวย  
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ปญหามีเพียงวา การถือเอาประโยชนจากศาสนาน้ัน 
เปนไปโดยชอบธรรมหรือไม  

การปกครองท่ีถือเอาประโยชนจากศาสนาโดยชอบ
ธรรม  หมายถึง  การชวยสงเสริมสนับสนุนรวมมือหรือ
เอื้ออํานวยโอกาสใหศาสนาสามารถบําเพ็ญกิจหนาท่ีเพ่ือ 
ประโยชนสุขของประชาชน ทําใหประชาชนเปนคนดีมี
ศีลธรรมอยูรวมกันอยางรมเย็น เปนสังคมท่ีมีสันติสุข ซ่ึงเปน
จุดหมายรวมกันท้ังของการปกครองของรัฐ และของศาสนา   

แตถาผูปกครองใชศาสนาหรือองคประกอบของ
ศาสนาเปนเคร่ืองมือเสริมอํานาจ หรือความมั่นคงแหง
สถานะของตน หรือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวอยางหนึ่ง
อยางใด ก็เรียกวา เปนการถือเอาประโยชนจากศาสนาโดย
ไมชอบธรรม   

เปนธรรมดาวา ในการปกครองน้ัน ไมวาจะมีสิ่งหน่ึง
สิ่งใดก็ตาม ท่ีจะยังผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน 
รัฐหรือผูปกครองจะตองสนใจเก่ียวของ และปฏิบัติตอสิ่งน้ัน 
ในทางท่ีจะบังเกิดผลดีตอประชาชน  

ศาสนาเปนสถาบันท่ีสําคัญย่ิง และมีอิทธิพลอยาง
มากมายตอชีวิตจิตใจและความเปนอยูของประชาชน ถา
ศาสนามีกําลังทํากิจหนาท่ีอยางถูกตอง ก็จะเปนปจจัย
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สําคัญท่ีนําประโยชนสุขมาใหแกประชาชน แตถาศาสนา
ออนแอหรือถูกนํามาปฏิบัติอยางผิดพลาดคลาดเคลื่อน ก็
อาจทําใหเกิดความสูญเสียประโยชน หรือกอโทษแกสังคมได
อยางกวางขวางลึกซ้ึง  

ดังน้ัน จึงจําเปนอยางหลีกเลี่ยงมิได ท่ีรัฐหรือผูปกครอง
จะตองเก่ียวของสัมพันธกับศาสนา และชวยใหศาสนากอ
ประโยชนอยางถูกตอง เพียงแตวาจะตองระวังใหเปนการ
ถือเอาประโยชนจากศาสนา  หรือทําใหศาสนาอํานวย
ประโยชนแกรัฐโดยชอบธรรม อยางท่ีกลาวแลวขางตน   

การปกครองน้ัน มีหลักการท่ีจะสรางสรรคประโยชน
สุขแกประชาชนทั่วท้ังหมด และในทางปฏิบัติ ยอมเปนการ
สมควรท่ีรัฐจะดําเนินการใหประโยชนสุขน้ันเกิดข้ึนแก
ประชาชนจํานวนมากท่ีสุด ในเวลาอันรวดเร็วท่ีสุด  

ดังน้ัน ในกรณีท่ีประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา
เดียวกันอยูแลว การเก่ียวของสัมพันธดวยดี หรือการสงเสริม
สนับสนุนศาสนาน้ัน ก็เทากับเปนการสรางสรรคอํานวย
ประโยชนสุขแกประชาชนแทบท้ังประเทศไดพรอมกัน
ท้ังหมดในคราวเดียว  

ปญหามีเพียงวา ถาคนสวนใหญท่ีนับถือศาสนา
เดียวกันน้ัน  มีลักษณะการนับถือแบบใจแคบ รังเกียจ
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เดียดฉันทกีดก้ันศาสนาอื่น การสงเสริมศาสนาของคนสวน
ใหญน้ัน ก็จะกลายเปนการสนับสนุนใหคนสวนใหญมีกําลัง
มากข้ึนในการท่ีจะขมเหงรังแกหรือเบียดเบียนคนสวนนอย 
และการมีศาสนาประจําชาติในกรณีอยางน้ี  ก็ยอมมี
ความหมายเปนการกีดก้ันตัดรอน ตลอดจนทําลายชนกลุม
นอยท้ังหลายท่ีนับถือศาสนาอื่นๆ   

แตถาศาสนาของคนสวนใหญมีลักษณะการนับถือ
แบบใจกวาง มีความเขาใจและไมตรีตอคนท่ีนับถือศาสนา
อื่นในฐานะเพ่ือนมนุษยเสมอกัน มิใชเห็นเปนคนบาปหรือ
พวกมารราย การยกศาสนาน้ันข้ึนเปนศาสนาประจําชาติ 
ยอมกลายเปนหนทางลัดในการท่ีจะสรางสรรคประโยชนสุข
แกประชาชนทั้งชาติไดในเวลาอันรวดเร็วท่ีสุด โดยกาวแรก
ข้ันเดียว ก็ครอบคลุมคนสวนใหญท้ังหมด แลวกาวตอไป
เพียงอีกนิดนอย ก็แผประโยชนสุขไปใหท่ัวถึงแกคนกลุม
ยอยๆ ท่ีเหลืออยูไดอยางงายดาย 



- ๒ - 
พระพุทธศาสนาเปนแกนนํา 

และเปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย 

ดังไดกลาวแลวขางตนวา วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู
อยางแนบแนนกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อถือและหลัก
ปฏิ บัติ ในพระพุทธศาสนา  ซึมแทรกผสมผสานอยู ใน
แนวความคิดจิตใจ และกิจกรรมแทบทุกดานของชีวิตไทย
ตลอดเวลายาวนาน โดยยังคงเน้ือหาสาระเดิมท่ีบริสุทธิ์ไวได
ก็มี ถูกดัดแปลงเสริมแตง ตลอดจนปนเปกับความเชื่อถือ
และขอปฏิบัติสายอื่น หรือผันแปรไปดวยเหตุอื่นๆ จน
ผิดเพ้ียนไปจากเดิมก็มาก 

ในทางจิตใจ เห็นไดชัดวา หลักธรรมความประพฤติ
ปฏิบัติ การดําเนินชีวิต และกิจกรรมตางๆ ท้ังในและเน่ืองดวย
พระพุทธศาสนา ไดหลอหลอมชีวิตจิตใจและลักษณะนิสัย
ของคนไทย ใหเปนผูมีจิตใจกวางขวางและราเริงแจมใส ชอบ
เอื้อเฟอเผื่อแผ แสดงความเปนมิตร เขากับใครๆ ไดงาย ยินดี
ในการใหและแบงปน  พรอมท่ีจะบริจาคและใหความ
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ชวยเหลืออยางท่ีเรียกวา เปนคนมีนํ้าใจ อันเปนลักษณะ
เดนชัดท่ีชนตางชาติมักสังเกตเห็นและประทับใจ จนต้ังสมญา
เมืองไทยวาเปนดินแดนแหงความย้ิมแยม หรือ สยามเมืองยิ้ม 

ประเพณีและพิธีการตางๆ ในวงจรชีวิตของแตละ
บุคคลก็ดี ในวงจรเวลาหรือฤดูกาลของสังคมหรือชุมชนก็ดี 
ลวนเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาโดยตลอด ถาไมเปนเร่ือง 
ของศาสนาหรือสืบเน่ืองจากพระพุทธศาสนาโดยตรง ก็ตอง
มี กิ จ ก ร ร ม ต า ม ค ติ ค ว า ม เ ช่ื อ ห รื อ แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น
พระพุทธศาสนาแทรกอยูดวย  

สําหรับวงจรชวิีตของบุคคล เชน ตั้งช่ือ โกนผมไฟ บวช 
แตงงาน ทําบุญอายุ พิธีศพ เปนตน ซ่ึงไมวาจะจัดยอย
ละเอียดถ่ีมากกวาน้ี หรือตัดออกบางใหนอยกวาน้ี เหลือ
เฉพาะท่ีสําคัญหรือจําเปน ก็พูดรวมๆ ไดวา ตั้งแตเกิดจน
ตาย ลวนจัดใหเน่ืองดวยคติในพระพุทธศาสนา  

สวนในวงจรกาลเวลาของสังคมและชุมชน ก็มีงาน
ประเพณี และเทศกาลประจําป ท้ังท่ีเปนเร่ืองทางพระพุทธ 
ศาสนาโดยตรง เชน มาฆบูชา วิสาขบูชา เขาพรรษา ออก
พรรษา กฐิน เปนตน และท่ีจัดใหเขาในคติของพระพุทธ 
ศาสนา เชน ตรุษ สงกรานต สารท ลอยกระทง เปนตน 
ตลอดจนงานนมัสการปูชนียวัตถุสถานประจําปของวัดตางๆ  
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ดวยเหตุน้ี ในทองถ่ินท้ังหลายทั่วสังคมไทย ฤดูกาลจึง
ผานเวียนไปโดยไมวางเวนจากงานพิธีทางพระพุทธศาสนา 
จนชีวิตและสังคมไทยผูกพันแนบสนิทเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกับพระพุทธศาสนา ดังไดกลาวขางตน   

เทศกาล งานประเพณี และพิธีการตางๆ เหลาน้ี 
นอกจากเปนเคร่ืองผูกพันและรอยประสานรวมใจประชาชน
ท่ัวท้ังถ่ินและท้ังสังคมใหกลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียว มี
ความสามัคคีกันแลว กิจกรรมบุญกุศลในโอกาสเหลาน้ี ลวน
โนมนอมไปในทางการให การบริจาค สละ และสลัดคลาย
ความยึดติด จึงเปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจ และฝกนิสัยของ
คนไทย ใหมีอัธยาศัยกวางขวางเผื่อแผ มีไมตรีและนํ้าใจ 
อยางท่ีไดกลาวมาแลว 

ภาษาเปนสวนประกอบสําคัญย่ิงของวัฒนธรรม และ
คําบาลีสันสกฤตก็เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของภาษาไทย 
คําบาลีน้ันมาจากพระพุทธศาสนาโดยตรง สวนคําสันสกฤต
มาจากพระพุทธศาสนาบาง มาจากศาสนาฮินดูบาง แตรวม
ความแลว พระพุทธศาสนาก็เปนแหลงใหญแหงความเจริญ
งอกงามของภาษาไทย   

แมแตถอยคําสามัญท่ีใชในชีวิตประจําวัน ก็เปนคํา
ท่ีมาจากบาลีสันสกฤตหลายสวน  
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ยกตัวอยางงายๆ เชน ในประโยควา “คุณวรินทร 
รับประทานอาหารเชาแลว ก็ขับรถยนตพาบุตรหญิงคนเล็ก
ไปสงใหคุณครู ท่ีโรงเรียนอนุบาล แลวแวะสงภรรยา ซ่ึงเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย ท่ีสถาบันของเธอ จากน้ันจึงไปยังท่ี
ทํางาน” คําวา อาหาร รถยนต บุตร ครู อนุบาล ภรรยา อาจารย 
มหาวิทยาลัย และ สถาบัน เปนคําบาลีสันสกฤตท้ังสิ้น  

อีกตัวอยางหน่ึง ลองดูขาวในหนังสือพิมพรายวันฉบับ
หน่ึง ในวันท่ี ๑๔ ต.ค. ๒๕๓๐  น้ีวา “ในการพิจารณาเร่ืองน้ี 
กระทรวงเกษตรฯ ไดเนนเร่ืองการประกันภัยเกษตรกร โดย
ใหกลุมสหกรณชาวนาเปนผูดําเนินการ แตกระทรวงพาณิชย
ไมเห็นดวย และเสนอวากลุมสหกรณยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการดําเนินงาน ท้ังทางดานการบริหาร...”  คําวา 
พิ จ า รณา  เ กษตร  ภั ย  เ กษตรกร  สหกรณ  การพาณิ ชย 
ประสิทธิภาพ และ บริหาร ก็เปนคําบาลีสันสกฤตท้ังน้ัน  

ย่ิงในภาษาราชการ และภาษาทางวิชาการ ก็ย่ิงมี
ถอยคําท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤตมากขึ้น ตลอดกระท่ัง
การต้ังช่ือบุคคลและสถานท่ีตางๆ เพ่ือใหไพเราะ หรือเพ่ือให
เห็นสําคัญ ก็นิยมตั้งเปนคําบาลีสันสกฤต ย่ิงกวาน้ัน ยังนิยม
ใหพระสงฆท่ีเคารพนับถือเปนผูตั้งใหเพ่ือความเปนสิริมงคล
อีกดวย 
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ภาษาเปนอุปกรณของวรรณกรรม และวรรณกรรมก็
ชวยใหภาษาเจริญเติบโต อุดมสมบูรณย่ิงข้ึน นอกจาก
ภาษาของพระพุทธศาสนา คือบาลี รวมท้ังสันสกฤต จะเปน
เคร่ืองมือหลักของกวีไทยท้ังหลายแลว เร่ืองราวตางๆ ใน
คัมภีรพุทธศาสนายังเปนท่ีมาแหลงใหญของบทประพันธ
และกวีนิพนธท้ังหลายในประเทศไทย สืบแตโบราณอีกดวย  

วรรณคดีไทยเร่ืองสําคัญๆ ท่ีเปนมรดกตกทอดมาแต
อดีต เปนเร่ืองราวในพระพุทธศาสนาโดยตรงบาง ไดรับ
อิทธิพลโดยออมบาง เปนผลงานนิพนธของพระสงฆในวัด
เองบาง ประพันธโดยทานท่ีไดรับการศึกษาไปจากวัดบาง   

แมวาในปจจุบัน ภาษาไทยและวรรณกรรมไทยจะ
ข ย า ย ตั ว เ จ ริญ เ ติ บ โ ต ข้ึ น  โ ด ย ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก
ภาษาตางประเทศสายอื่น  และเร่ืองราวแปลกใหมใน
ขอบเขตที่กวางขวางออกไป จนบางคร้ังทําใหถอยคําท่ีมา
จากบาลีสันสกฤตบางสวน และวรรณคดีไทยเกาๆ เหลาน้ัน 
ดูเหมือนจะกลายเปนเร่ืองของอดีตนานไกลท่ีลวงผานพน
สมัยไปแลว แตกระน้ันก็ตาม  ถอยคําและวรรณคดีไทยเกาๆ 
ท้ังหลาย ก็ยังคงความสําคัญ ในฐานะเปนท่ีสืบคนความเปน
ไทย และความเปนมาของไทย พรอมท้ังภูมิธรรมภูมิปญญา
ของไทยอยูตอไป  
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ย่ิงกวาน้ัน การท่ีจะนําสังคมไทยใหเดินหนาไปสูความ
เจริญพัฒนา อยางไดผลดี มีเน้ือหาสาระแทจริง โดยไม
ลมเหลวเสียกอน และท้ังไมสูญเสียความเปนไทยดวยน้ัน  
คนไทยในชวงตอแหงยุคสมัยน้ี จะตองเปนผูฉลาดท่ีจะสืบ
ทอดความเปนไทยเอาไวเปนแกนในของตัว พรอมไปดวยกัน
กับการรับเอาความเจริญใหมๆ จากภายนอกเขามาผนวก
และกลั่นยอยเสริมตัวใหเติบขยายและกาวหนาตอไป 

นอกจากภาษาและวรรณคดีแลว ศิลปะและดนตรี 
ไทยก็เน่ืองอยูดวยกันกับพระพุทธศาสนา เพราะเหตุวา  
นอกจากวัง ซ่ึงเปนสวนเฉพาะของเจานายแลว สําหรับ 
ประชาชนท่ัวไป ก็มีแตวัดเทาน้ันท่ีเปนแหลงใหญ ท่ีกําเนิด 
รักษา สืบทอด พัฒนา หรือสนับสนุนศิลปะและดนตรี  

วัดเปนศูนยกลางของชุมชน  เปนศูนยกลางแหง
กิจกรรมทางสังคม และเปนสมบัติสวนรวมรวมกันของชุมชน 
ศิลปะและดนตรีจึงอาศัยวัดเปนท่ีจัดแสดงหรือปรากฏตัว    

ดนตรีถูกใชประกอบพิธีกรรมตางๆ ทางพระศาสนา 
แมแตการแสดงพระธรรมเทศนา เปนเคร่ืองเสริมคุณคาทาง
อารมณ ความละเมียดละไม โออา และความรูสึกเปนจริง
เปนจัง ตั้งแตงานสมโภชไปจนถึงงานอวมงคล  
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จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมตางๆ 
ไดรับการสรางสรรคข้ึนดวยแรงบันดาลใจเพื่อแสดงถึง
ศรัทธาในพระศาสนา และเปนสื่อถายทอดหลักธรรม  

สิ่งกอสรางตางๆ ในวัด ไดรับการจัดสรางใหใหญโต 
และมีความวิจิตรบรรจงเปนพิเศษ แมแตกุฏิ ท่ีอยูของ
พระภิกษุ ก็ไดรับความเอาใจใสจัดสรางอยางดีพิเศษย่ิงกวา
เรือนท่ีอยูของชาวบานสามัญ เพราะเปนสมบัติรวมกันของ
ทุกคนในชุมชน มิใชสมบัติสวนตัวของบุคคลใดๆ แตเปนดุจ
หอพักท่ีทุกคนมีสิทธิท่ีจะมาอยูพักอาศัย ในระหวางระยะ 
เวลาท่ีเขามาบวชเรียนอยูในวัด หมุนเวียนกัน ตั้งแตรุนปูทวด
จนถึงหลานเหลนและตอๆ ไป จนกวาจะสิ้นสภาพของมัน  

โดยนัยเดียวกัน กุฏิเจาอาวาสอาจไดรับการจัดสราง
ใหมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกพร่ังพรอม ย่ิงกวากุฏิอื่นๆ 
เพราะมิใชเปนเพียงท่ีอยูอาศัยของพระภิกษุเทาน้ัน แตมี
ฐานะเปนสํานักงานกลางของชุมชน ซ่ึงผูนํา กลาวคือเจา
อาวาสน้ัน เขาอยูตามตําแหนง โดยความยอมรับของชุมชน 
และท้ังเปนท่ีตอนรับอาคันตุกะ โดยเฉพาะผูนําจากชุมชนอื่น 
คือเปนท่ีแสดงตัวของชุมชนน้ัน ตอผูท่ีมาจากชุมชนอื่น  

สาระสําคัญท่ีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เปนสมบัติ
รวมกันของชุมชน และเปนท่ีปรากฏแสดงตัวของชุมชนทองถ่ิน
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น้ัน ตอชุมชนอื่น หรือตอคนภายนอกท้ังหมดน้ี เปนเน้ือแท
ของวัฒนธรรมท่ีจะตองเขาใจใหถูกตองและรักษาไวใหได  

หากเขาใจเขวไป หรือรักษาสาระไวไมได เชน 
ความหมายของเสนาสนะสงฆในความสัมพันธกับชุมชนลาง
เลือนไป ทําใหเสนาสนะสงฆใหญโตเกินกําลังฐานะและการ
ใชประโยชนของชุมชนโดยไมสมเหตุผล เปนตน ก็เรียกไดวา 
เกิดความคลาดเคล่ือนทางวัฒนธรรม เมื่อน้ันความเสื่อม
โทรมก็จะคืบคลานเขามาแทนท่ีความเจริญมั่นคง และเปน
ความเสื่อมโทรมท่ีจะตองประสบรวมกัน ท้ังฝายสถาบันพระ
ศาสนาคือวัด และชุมชนน้ันเอง   



- ๓ - 

พระพุทธศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ 
ทําใหเกิดความสามคัคีในหมูชนชาวไทย 

ตามปกติ คนท้ังหลายจะอยูรวมกันไดดี มีความพรอม
เพรียง ตอเมื่อมีหลักความเช่ือหรือเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ
อยางหน่ึงอยางเดียวกัน เปนเหมือนแกนหรือสายเชือกท่ีรอย
ประสานกันไว  

ในบรรดาหลักความเช่ือ หรือเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ
ท้ังหลายน้ัน กลาวไดวา ศาสนาเปนหลักความเช่ือท่ีมีกําลัง
มากท่ีสุด และเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจที่เหนียวแนนลึกซ้ึง
ท่ีสุด ดังน้ัน ในประเทศชาติใด ประชาชนท้ังหมด หรือคน
สวนใหญนับถือศาสนาเดียวกัน ก็ตองนับวาประเทศชาติน้ัน
มีโชคดีอยางย่ิง ท่ีจะไมตองประสบความยากลําบาก ในการ
ท่ีจะทําใหประชาชนมีจิตใจประสานรวมเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน และม่ันใจไดวาจะสามารถสรางเสริมความพรอม
เพรียงสามัคคีข้ึนไดโดยงาย 
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อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีพลเมืองสวนใหญนับถือศาสนา
เดียวกัน แมวาจะมีความสามัคคีในระหวางชนสวนใหญน้ัน
แลวก็ตาม แตก็ยังไมเปนการแนนอนวาประชาชนท้ังชาติจะ
มีความสามัคคีกันดวยดีอยางแทจริง  

ท้ังน้ีเพราะวา ถาความสามัคคีของชนสวนใหญน้ันไม
เปนไปโดยชอบ ก็จะเกิดปญหาระหวางประชากรสวนใหญ 
กับชนสวนนอยท่ีนับถือศาสนาตางกัน และแทนท่ีจะเกิด
ความสามัคคีในชาติ ก็จะกลายเปนการแตกแยกขัดแยง
เบียดเบียนกัน โดยที่ชนสวนใหญจะบีบค้ันขมเหงคนกลุมนอย   

ถาอยางน้ี ก็ตองนับวา ความมีโชคดี กลับกลายเปน
เคราะหราย เหมือนมีรมอยูในมือ แทนท่ีจะใชกางคุมฝนกัน
แดด กลับใชอยางเปนทอนเหล็กทอนไมสําหรับไลตีไลแทงกัน   

แตถาเปนความสามัคคีโดยชอบธรรม นอกจากทําให
รวมกําลังพรอมเพรียงกันในหมูผูท่ีถือศาสนาเดียวกันแลว ก็
จะไมเปนเหตุแบงแยกถือพวกถือหมูกีดก้ันคนพวกอื่นดวย 
แตตรงขามจะแผไมตรีจิตมิตรภาพแกศาสนิกพวกอื่นดวย ใน
ฐานะท่ีวา แมจะนับถือศาสนาตางกัน แตก็เปนเพ่ือนมนุษย
ดวยกัน จึงไมทําใหเสียสามัคคีในชาติ 

ศาสนิกชนในบางลัทธิศาสนา ไมเพียงแตจะแบงแยก
เบียดเบียน ยอมรับหรืออยูรวมกันไมไดกับศาสนิกชนที่นับถือ
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ศาสนาอ่ืนเทานั้น แมแตกับศาสนิกชนของศาสนาเดียวกัน แต
ตางนิกายกับตน ก็ทนกันไมได ตองยกเอาความถือตางทาง
ศาสนานั้น เปนเหตุวิวาทขัดแยง หรือถึงกับพิฆาตเขนฆากัน  

ในกรณีเชนน้ี การยกศาสนาใดศาสนาหน่ึงข้ึนเปน
ศาสนาประจําชาติ ยอมหมายถึงการยกนิกายใดนิกายหน่ึง
ข้ึนสูฐานะน้ัน และการปฏิบัติเชนน้ัน ยอมไมมีทางทําใหเกิด
ความสามัคคีท่ีแทจริงของคนท้ังชาติ จะมีไดก็แตเพียงความ
สามัคคีของคนกลุมหน่ึง เพ่ือจะปะทะกันกับคนอีกกลุมหน่ึง
ท่ีมีความสามัคคีในแบบเดียวกัน หรือความสามัคคีของคน
กลุมใหญ ท่ีจะเขาบีบคั้นครอบงําหรือทําลายคนกลุมนอย 
ตลอดจนความสามัคคีในแตละกลุมของคนมากมายหลาย
กลุม ท่ีแกงแยงชวงชิงอํานาจและผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
ลบหลูดูหมิ่นกัน หรือวิวาทขัดแยงกันในเร่ืองหลักความเช่ือ
และขอปฏิบัติทางศาสนาโดยใชวิธีรุนแรง  

ประโยชนสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีรัฐท้ังหลายคาดหวังจาก
ศาสนา ก็คือ การทําใหเกิดความสามัคคีในชาติ และรัฐ
เหลาน้ันก็แสวงหาและใชวิธีการตางๆ กันท่ีจะใหสําเร็จผล
ตามความมุงหวังน้ี   

บางรัฐยกศาสนาหน่ึงขึ้นเปนศาสนาประจําชาติแลว ก็
สรางความสามัคคีไดสําเร็จ บางรัฐทําเชนน้ันแลว ก็ทําใหเกิด
ปญหาคนสวนใหญกับชนสวนนอยเบียดเบียนบีบคั้นขมเหงกัน  
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บางรัฐก็ยกศาสนาท่ีเปนสถาบันรูปธรรมข้ึนเปน
ศาสนาประจําชาติ บางรัฐก็ยกเอาศาสนาในดานนามธรรม
ข้ึนเปนศาสนาประจําชาติ  

บางรัฐก็จําเปนตองรักษาสามัคคีดวยการไมใหมี
ศาสนาประจําชาติ  

ยกตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังท่ีประชาชน
สวนใหญนับถือศาสนาเดียวกัน แตเมื่อประกาศอิสรภาพต้ัง
เปนประเทศในป พ.ศ. ๒๓๑๙ (ค.ศ. 1776) แลว ตอมาก็ได
ตราบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญวา ไมใหยก(สถาบัน)ศาสนา
ใด ข้ึนเปนศาสนาท่ีรัฐสถาปนา คือ ไมมีสถาบันศาสนาใด 
เปนศาสนาประจําชาติ (First Amendment: Congress shall 
make no law respecting an establishment of religion,…) 

ตรงน้ีตีความกันมาวา ใหรัฐกับศาสนาแยกตางหากกัน 
หรือศาสนจักรกับอาณาจักรอยูคนละสวน (เปน separation of 
church and state อยางท่ีประกาศในปฏิวัติฝร่ังเศส)  

สาเหตุสําคัญท่ีประเทศอเมริกาไมใหยกศาสนาใด 
ศาสนาหน่ึงข้ึนเปนศาสนาประจํารัฐ ก็เพราะวา คนอเมริกัน
ไดผานประสบการณอันขมข่ืนทางศาสนามาจากทวีปยุโรป  

กลาวคือ ชาวอเมริกันจํานวนมาก เปนผูประสบภัย
จากการกดข่ีขมเหงระหวางศาสนิกในศาสนาเดียวกันแต
ตางนิกายในทวีปยุโรป จึงอพยพหลบหนีเอาชีวิตรอดออกมา 
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คนเหลาน้ีไดตั้งถ่ินฐานใหมในทวีปอเมริกาดวยใจ
ใฝหาเสรีภาพ แมกระน้ัน เม่ือตั้งประเทศใหมของตนข้ึนไดแลว 
ศาสนิกท้ังหลายในศาสนาเดียวกันน้ัน ซ่ึงมีหลายนิกาย ตาง
ก็หวาดกลัวกันวา ถานิกายอื่นไดรับการสถาปนาจากรัฐ 
นิกายของตัวจะประสบฐานะตอยตํ่า หรือตองเผชิญชะตา
กรรมท่ีเดือดรอนลําบาก ดังบทเรียนท่ีไดประสบมาแลวใน
ทวีปยุโรปกอนอพยพ จึงตางก็พยายามเก่ียงแยงไมยอมกัน  

สาเหตุระหวางศาสนาเดียวกันแตตางนิกายน้ี มีถึง ๓ 
ขอ และมีเหตุผลอื่นอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงก็เปนบทเรียนทาง
ศาสนาจากยุโรปเชนเดียวกัน คือ ความต่ืนตัวทางปญญา
จากการท่ีวิทยาศาสตรเจริญข้ึน ไดบ่ันทอนความเช่ือแบบ
บังคับศรัทธา ท่ีตองยอมตามคําบงการจากสวรรคใหเสื่อม
คลายลง ชนชาติใหมท่ีนิยมอิสรเสรีภาพ จึงมองเห็นเหตุผล 
และโอกาสอันสมควรท่ีจะปลดเปลื้องกิจการของรัฐจาก
อิทธิพลครอบงําของศาสนจักร  

สรุปวา ประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีศาสนาประจําชาติ 
เพราะไมมีเอกภาพทางศาสนา ถาจะใหมีศาสนาประจําชาติ 
ก็ตองยกนิกายใดนิกายหน่ึงข้ึนเปนใหญ เมื่อยกนิกายหน่ึง
ข้ึนมา ก็จะเกิดแตกสามัคคีกันข้ึน การมีศาสนาประจําชาติ ก็
จะกลายเปนการทําใหเกิดความไมสามัคคี ดังนั้นจึงจําเปนตอง
เลี่ยง โดยรักษาสามัคคีดวยการไมมีศาสนาประจําชาติ  
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อยางไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงตองการ
ใหศาสนาซึ่งเปนหลักยึดเหน่ียวทางจิตใจ ชวยทําใหเกิด
ความสามัคคีอยูน่ันเอง ในเมื่อศาสนิกชนแบงแยกเปนหลาย
นิกายนัก จะอาศัยศาสนาท่ีเปนสถาบันอยางรูปธรรมชวย
สรางความสามัคคีน้ันก็ไมได จึงตองหาวิธีอยางอื่น  

ในท่ีสุด สหรัฐอเมริกาก็หาทางออกได โดยยกเอาตัว
ศาสนาท่ีเปนนามธรรมข้ึนมาสถาปนาเปนหลักของชาติ 
ทํานองยกเปนศาสนาประจําชาติกลายๆ กลาวคือ ในป พ.ศ. 
๒๔๙๗ (ค.ศ. 1954) รัฐสภาอเมริกัน ไดมีมติใหเพ่ิมคําวา 
under God เขาตอทายคําวา one nation ในคําปฏิญาณธง
ของอเมริกาเปน one nation under God (ประเทศอเมริกา เปน
ประชาชาติอันหนึ่งอันเดียว ภายใตองคพระผูเปนเจา)  

แลวตอมาในป ๒๔๙๙ (ค.ศ. 1956) รัฐสภาอเมริกัน ก็
ไดมีมติยกขอความ In God We Trust (เรามอบชีวิตฝากจิตใจไวใน
องคพระผูเปนเจา) ข้ึนเปนคําขวัญของชาติ (national motto)  

 “ศาสนา” “ศาสนาประจําชาติ” “แยกรัฐกับศาสนา” ฯลฯ คําพวก
น้ี คนไทยมักรูสึกนึกคิดเขาใจไปตามความหมายของฝร่ัง ซ่ึงมี
เน้ือหาสาระเร่ืองราวและภูมิหลังของเขา อันแตกตางหางไกลจาก
ของไทย พึงรูทันวาเปนเพียงคําเทียบเคียง มิใชแทนความจริง เมื่อ
จะเกี่ยวของ ตองไมอยูแครูสึก แตพึงศึกษาใหรูเพียงพอกอน เมื่อ
เขาใจ เห็นใจ วางใจถูกแลว จึงคิด พูด ทํา สูปฏิบัติการดวยปญญา  
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รูนิดๆ แคเรื่อง Pilgrims บรรพบุรุษที่มาอเมริกาในป 1620 
(๒๑๖๓) ตั้งแตหนีภัยจากอังกฤษ และเรื่องราวท่ีมาที่ไปของปฏิวัติ
ฝร่ังเศส (French Revolution 1789/๒๓๓๒) กพ็อไดปญญามานําใจ 

ในประเทศไทยน้ี พระพุทธศาสนาไดพิสูจนตัวเอง 
มาแลวตลอดประวัติศาสตรอันยาวนานวา พุทธศาสนิกชน 
นอกจากมีหลักยึดเหน่ียวจิตใจเปนอันเดียวกันในหมูพวกตน
แลว ก็ยังอยูรวมกันดวยดีกับศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ โดยมี
ไมตรีจิตมิตรภาพตามฐานะที่เปนเพ่ือนมนุษยผูรวมเกิดแก
เจ็บตายดวยกัน ไมเคยมีการเบียดเบียนขมเหงศาสนา หรือ 
ศาสนิกชนพวกอื่น  

ไมตองพูดถึงศาสนิกชนตางนิกายในพระพุทธศาสนา
ดวยกัน ซ่ึงมีแตไมตรีและความสัมพันธในทางชวยเหลือ
เก้ือกูล ไมเคยมีปญหาความขัดแยงใดๆ เลย นอกจากขอ
เห็นแยงทางปญญา ซ่ึงก็แกไขไปตามวิธีการแหงปญญาท่ี
เปนทางแหงสันติโดยแท 

ดวยเหตุน้ี การท่ีประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติ  จึงเปนการสรางความสามัคคีในหมู
ประชาชนชาวไทยท่ัวท้ังหมด โดยกอใหเกิดความเปนอันหน่ึง
อันเดียวกันในประดาคนสวนใหญ พรอมท้ังไมเสียสามัคคี
ตอคนกลุมนอย มีแตไมตรีจิตมิตรภาพ และความมีนํ้าใจท่ี
แผออกไปกวางขวางท่ัวผืนแผนดิน 



- ๔ - 

พระพุทธศาสนาเปนหลกัการที่ชวยดํารง 
รักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

ในสังคมไทย  ตลอดประวัติศาสตรของการนับถือ
พระพุทธศาสนา  เสรีภาพทางศาสนาเปนสิ่งท่ีมีมาเอง  
เปนไปเอง เปนลักษณะของสังคมท่ีถายทอดกันมาโดยไมตอง
รูตัว  สืบเน่ืองจากหลักการของพระพุทธศาสนา  ท่ีเชิดชู
เสรีภาพในการใชปญญา โดยไมมีการบังคับศรัทธา   

เพราะฉะน้ัน ในประวัติของชนชาติไทย จึงไมตองมีการ
ตอสูเพ่ือใหไดมาซ่ึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา (freedom 
of religion) อยางท่ีไดเกิดข้ึนเปนเร่ืองรุนแรงมากในหลาย
ประเทศ 

นอกจากชาวพุทธจะอยูรวมดวยดีกับศาสนิกชนของ
ศาสนาอื่นๆ ท่ีมีอยูแลว แมเมื่อมีลัทธิศาสนาใหมๆ เขามา
จากภายนอก ก็ไดพบการตอนรับอยางดี และเปดโอกาสหรือ
ถึงกับชวยเอื้อเฟอใหมีการเผยแพรโดยสะดวกดวยซํ้า 
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ในหลายสังคม  แมเพียงขันติธรรม (tolerance) ตอกัน 
ระหวางศาสนา ก็เปนสิ่งท่ีไดมาแสนยาก แตสําหรับ
สังคมไทย ชาวพุทธมิใชมีเพียงขันติธรรม (tolerance) เปน
ปกติธรรมดาเทาน้ัน  แตยังมีความสัมพันธเชิงบวก คือถึงกับ
ชวยเหลือเอื้อเฟอเก้ือกูล หรือประสานรวมมือ ดวยเมตตา
กรุณาเลยทีเดียว   

ดังน้ัน เมื่อพระพุทธศาสนาแพรหลายอยูเปนศาสนา
ของคนสวนใหญ จึงกลายเปนปจจัยและเปนสื่อท่ีชวยให
ศาสนาตางๆ ท่ีแตกตางหลากหลาย สามารถอยูรวมกันได
ดวยดี อยางมีสันติ (peaceful coexistence) 

มองในแง น้ี  ถาไมมีพระพุทธศาสนาคอยเอื้ออยู 
หรือไมมีพระพุทธศาสนาเปนบรรยากาศท่ัวไปของสังคมท่ี
คอยชวยประสานไว ความขัดแยงระหวางศาสนาตางๆ จะมี
โอกาสเกิดไดมากข้ึนๆ  

เพราะฉะน้ัน การท่ีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาของ
ประชาชนสวนใหญ จึงเปนเคร่ืองชวยรักษาเสรีภาพทาง
ศาสนา และชวยสงเสริมใหศาสนาตางๆ อยูรวมกันดวยดี 

เร่ืองท่ีสังคมชาวพุทธไทยมีใจกวาง เอื้อโอกาสแกลัทธิ
ศาสนาท้ังหลาย ท้ังท่ีมีอยูแลวภายใน และท่ีเขามาใหมจาก
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ภายนอกน้ี เปนท่ีทราบชัดกันเปนอยางดีแกคนตางชาติ 
โดยเฉพาะนักเผยแพรศาสนาจากตะวันตก ตั้งแตกอนท่ี
ประเทศเหลาน้ันจะไดรูจักเสรีภาพทางศาสนา   

ดังจะเห็นวา ฝร่ังท่ีเขามาเมืองไทย จะเปนราชทูต 
บาทหลวง พอคา หรือทหารก็ตาม ไมวาในสมัยอยุธยาก็
ตาม ในสมัยรัตนโกสินทรก็ตาม ตางออกปาก แสดงความ
ช่ืนชมหรือประทับใจในเร่ืองน้ีไว 

ในท่ีน้ีจะไมยกคําพูดของคนไทยท่ีกลาวถึงตนเองมา
อางเลย แตจะนําเอาคําพูดหรือบันทึกเร่ืองราวตางๆ ท่ี
บาทหลวง มิชชันนารี และคนชาติตะวันตกอื่นๆ ไดพูด
เก่ียวกับเร่ืองน้ีไวมาแสดงใหเห็นเปนตัวอยาง 

ใน จดหมายเหตุการเดินทางของพระสังฆราชแหงเบริธ
ประมุขมิสซัง สูอาณาจักรโคจินจีน (กรมศิลปากร, ๒๕๓๐;  
เบริธ/Berythe) ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช แหง
สมัยอยุธยา บาทหลวง ฌอง เดอ บูรซ (Jean de Bourges) ได
บันทึกไวตอนหน่ึง (หนา ๕๒) วา 

 “ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะมีประเทศใดในโลก ท่ีมี
ศาสนาอยู่มากมาย และแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติ
พิธีการของตนได้อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยาม” 

 และอีกตอนหน่ึงวา (หนา ๕๒) 
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“ความคิดของชาวสยามที่ว่าทุกศาสนาดี ดังน้ัน
พวกเขาจึงไม่แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอื่นใด 
หากศาสนาน้ันๆ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ภายใน
กฎหมายของรัฐ” 

ในสมัยรัตนโกสินทร ก็เชนกัน ในหนังสือ บันทึกเรื่องมิสซัง
แหงกรุงสยาม (กรมศิลปากร. ๒๕๒๔) โดย มุขนายก ฌอง แบปติสต 
ปาลเลอกัวซ (Bishop Jean-Baptiste Pallegoix) ก็ไดเขียนไววา 

 “นับแต่โบราณกาล  ผู้ปกครองของไทยมี
เจตนารมณ์อันดีงามท่ีจะปล่อยให้แต่ละชาติ ปฏิบัติ
พิธีการทางศาสนาของตนได้อย่างเสรี” 

และ ทานยังไดเลาตัวอยางเหตุการณประกอบไวดวย
อันแสดงถึง freedom of religion ท่ีมีอยูเปนปกติธรรมดาวา 

“…น่ีเองคือเสรีภาพในส่วนท่ีเก่ียวกับการนับถือ
ศาสนา อันเป็นสิ่งท่ีคนท้ังหลายได้ชื่นชมกันอยู่ใน
ราชอาณาจักรแห่งน้ี” 

นาสังเกตวา เมื่อมองกลับเขาไปท่ีจิตใจของบาทหลวง
หรือนักเผยแพรศาสนาจากตะวันตกเหลาน้ี เขากลับมี
ความรูสึกท่ีตรงขามกับคนไทย คือ เขาเดินทางเขามาพรอม
ดวยความรูสึกไมดีไมงามท่ีตั้งไวกอนแลวตอพระพุทธ 
ศาสนา โดยจะพูดถึงดวยคําเรียกหรือเอยอางอยางดูหมิ่น  
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ขอใหดู เชน ในหนังสือ  รวมเรื่องแปลหนังสือและ
เอกสารทางประวัติศาสตร ชุดที่ ๒ (กรมศิลปากร, ๒๕๓๕) 
หนา ๓๑ คณะบาทหลวงเยซูอิต (Jesuits) ซ่ึงเดินทางมา
โดยพระราชโองการของพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ (Louis XIV) ใน 
พ.ศ. ๒๒๒๙ กลาวถึงพระพุทธศาสนา โดยใชคําเรียกวา 
“ศาสนาป่าเถ่ือน” (กรมศิลปากร, ๒๕๓๕)  

ในหนังสือชุดเดียวกันน้ัน ชุดที่ ๑ หนา ๖๖ ศาสนาจารย 
คารล ฟรีดริค กุตสลาฟฟ (Karl Friedrich August Gützlaff) ซ่ึง
เ ข า ม า เ ผยแพร ศ าสนา ใน ร าว  พ .ศ .  ๒๓๗๑  ก็ จั ด
พระพุทธศาสนาเขาในคําเรียกวา “ศาสนาจอมปลอม” 

เร่ืองความรูสึกท่ีดีของคนไทยตอศาสนาอื่นน้ัน เปน
เร่ืองท่ีฝร่ังนักเผยแพรศาสนาทราบกันดี และพูดถึงบอยมาก 
ขอยกตัวอยางมาอีก เชน ใน ประชุมพงศาวดาร เลม ๑๙ ภาค
ที่ ๓๒ (คุรุสภา, ๒๕๐๘) มีบันทึกของบาทหลวง เดอ ชัวซี 
(Abbé de Choisy) ตอนหน่ึง (หนา ๒๔๙) วา  

“จริงอยู่ จนถึงเวลาปัจจุบันน้ี พวกมิชชันนารียัง
ไม่ได้ทําการใหญ่โตในเมืองไทยอย่างใด พวกไทยมี
นิสัยอ่อนน้อม ไม่ชอบการโต้เถียงและโดยมากเชื่อ
เสียว่า ศาสนาทุกศาสนาเป็นคําสั่งสอนท่ีดีท้ังน้ัน” 
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ท้ังท่ีมองเห็นความรูสึกท่ีดีของคนไทย แตนักเผยแพร
ศาสนาเหลาน้ัน ก็หาไดมองดีตอบตอพุทธศาสนาไม  และมัก
พูดแสดงความรูสึกที่ไมดี  อยางท่ีหนังสือ รวมเร่ืองแปลหนังสือ
และเอกสารทางประวัติศาสตร ชุดท่ี ๑ (กรมศิลปากร, ๒๕๓๒) 
หนา ๖๗ ศาสนาจารย กุตสลาฟฟ (สมัย ร.๓) เขียนไวอีกวา 

“ถึงแม้ว่าจริงๆ แล้ว ประเทศสยามเปิดโอกาส
ให้กับทุกๆ ศาสนา แต่ศาสนาพุทธก็ยังคงเป็น
ศาสนาประจําชาติ และสถาบันของรัฐท้ังหมดได้ให้
การสนับสนุนความเชื่อท่ีผิดๆ น้ี…พวกเราได้รับ
อนุญาตให้ไปแสดงธรรมท่ีวัดในพุทธศาสนา…” 

นอกจากความต้ังความรูสึกไมดีมาแลว ฝร่ังเหลาน้ี  ก็
ยังตั้งเจตนาไมดีในการท่ีจะปฏิบัติตอไปดวย คือคิดหาทาง
ทําลายพระพุทธศาสนาเสียเลย ดังใน ประชุมพงศาวดาร เลม 
๒๓ ภาคที่ ๔๐ (คุรุสภา, ๒๕๑๑) หนา ๒๒๗ พิมพบันทึก
จดหมายเหตุของคณะพอคาฝร่ังเศสไววา 

“ถ้าพระเจ้าหลุยส์ ท่ี ๑๔ ได้ทรงชักชวนแล้ว 
สมเ ด็จพระนารายณ์ ก็คงจะหันเข้ าหาศาสนา
โรมันคาทอลิก เป็นแน่ ถ้าการเป็นได้เช่นน้ีจริงแล้ว 
จะเป็นพระเกียรติยศแก่พระเจ้าหลุยส์สักเพียงไร 
เพราะในเวลาพระองค์ได้ทรงจัดการศาสนาในพระ
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ราชอาณาเขตของพระองค์ ยังได้ทรงจัดการทําลาย
ศาสนาอันไม่ดีในแผ่นดินฝ่ายตะวันออก ซึ่งนับว่า
เป็นประเทศที่เจริญท่ีสุดอยู่แล้ว” 

แมว าทางฝายศาสนาท่ี เข ามาเผยแพร น้ีจะ ต้ัง
ความรูสึกท่ีไมดีไว  และมีเจตนารายตอพระพุทธศาสนา
อยางน้ี  ถาไมถึงกับแสดงออกเปนเหตุการณราย คนไทยก็
ไมตั้งจิตคิดรายตอบ และคงเอื้อเฟอตอไปตามปกติ 

ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช  บาทหลวง
ไดรับการอุปถัมภในการเผยแพรศาสนาอยางเต็มท่ี ดังจะ
เห็นตัวอยาง เชนท่ีบันทึกไวใน ประชุมพงศาวดาร เลม ๑๖ 
ภาคที่ ๒๗ (คุรุสภา, ๒๕๐๗) หนา ๒๖–๒๗ วา 

“…อนุญาตให้บาทหลวง มิชชันนารี เทศน์สั่ง
สอนศาสนาได้โดยไม่ต้องมีใครห้ามปรามขัดขวาง
อย่างใด และอนุญาตให้พวกมิชชันนารีได้สอน
หนังสือ รักษาพยาบาลโรคต่างๆ และรับคนเข้ารีตได้
ท่ัวพระราชอาณาจักร โดยอยู่ในความปกครองและ
อุดหนุนของพระเจ้าแผ่นดิน การท่ีได้อนุญาตเช่นน้ี 
มีแต่ข้อห้ามอย่างเดียวเท่าน้ัน คือ ห้ามมิให้
บาทหลวง มิชชันนารี สอนการอย่างใด อันจะทําให้
ราษฎรพลเมืองกลับใจทรยศ หรือคิดร้ายต่อรัฐบาล 
และกฎหมายของบ้านเมือง…” 
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ความท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงใกลชิดและ
เอ้ือเฟอตอคณะบาทหลวงนั้น เปนเหมือนที่บาทหลวง เดอ ชัวซ ี
(Abbé de Choisy) บันทึกไว ปรากฏใน ประชุมพงศาวดาร 
เลม ๑๙ ภาคที่ ๓๒  (คุรุสภา, ๒๕๐๘) หนา ๒๕๑ วา 

“พระเจ้ากรุงสยามโปรดให้สร้างโบสถ์ และจะ
โปรดพระราชทานสิทธิพิเศษให้แก่ศาสนา ในพระท่ี
น่ังท่ีประทับมีไม้กางเขนอันหน่ึง และทรงอ่านคัมภีร์
ของศาสนาท่ี มองซิเออร์ เดอเมเตโล โปลิศ ได้แปล
ความเป็นภาษาไทย” 

ความมีเมตตาการุณยเอาพระทัยใสทะนุบํารุงกิจการ
ของคณะผูเผยแพรศาสนาคริสต และสนพระทัยศึกษาหลัก
ศาสนา ของพระมหากษัตริยไทยอยางน้ี ซ่ึงไมใชเร่ืองแปลก
ประหลาดสําหรับพระพุทธศาสนา และไมมีหลักการทาง
พระพุทธศาสนาหามปรามขัดขวาง กลายเปนเร่ืองแปลก
สําหรับบาทหลวงท้ังหลาย ซ่ึงทําใหทานเหลาน้ันเขาใจเอง
วา สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงมีพระทัยเอนเอียงไป
ในทางท่ีจะนับถือคริสตศาสนา 

 ในวงการบาทหลวงและขาราชการฝร่ังเศสท่ีเขามา
เมืองไทยสมัยน้ัน ยอมทราบกันดีวา การท่ีพระเจาหลุยสท่ี 
๑๔  เจ ริญพระราชไมตรี กับก รุงศ รีอ ยุธยา น้ัน  ทรงมี
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วัตถุประสงคย่ิงใหญอยูท่ีการเผยแพรคริสตศาสนา ดังใน 
ประชุมพงศาวดาร เลม ๑๖ ภาคที่ ๒๗ (คุรุสภา, ๒๕๐๗) หนา 
๗๔–๗๙  กลาวถึงคําสั่ ง ท่ี เสนาบดีฝ ร่ัง เศสมอบไวแก 
มองซิเออร เดฟาช (le Général Desfarges) ผูไดรับหนาท่ี
เปนจอมพลผูบังคับการคาย  และกองทัพบก ซ่ึงบอกชัดเจน
ในความประสงค ๒ ขอ ของพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ วา 

“…และการท้ังหลายทั้งปวง จะเป็นการสําเร็จ
ตามพระราชดําริของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส ก็ด้วยผล
การค้าขายได้ต้ังเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็จริงอยู่ แต่
มองซิเออร์ เดฟาช์ ก็ควรจะทราบไว้ว่า ข้อสําคัญท่ี
ทําให้พระเจ้ากรุงฝรั่งเศส ทรงพระราชดําริจะให้ชาว
ฝรั่งเศสไปอยู่โดยมั่นคงถาวรในเมืองไทยน้ัน ก็
เพราะ มีพระราชประสงค์จะ ให้การศาสนา  ไ ด้
แพร่หลายเจริญย่ิงขึ้นไปด้วย” 

เสนาบดีฝร่ังเศสไดมีคําส่ังเน้ือความคลายกันน้ีแก
มองซิเออร ลาลูแบร (De la Loubère) ซึ่งเปนอัครราชทูตมี
หนาที ่ไปพูดทางโปลิติกและไปจัดการทางศาสนา และแก
มองซิเออร เซเบเรต (Cébérét) หัวหนาราชทูตอีกคนหน่ึง ซ่ึงมี
หนาท่ีโดยเฉพาะท่ีจะไปจัดในเร่ืองคาขาย  โดยใหท้ังสองทาน 
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“เป็นธุระตรวจตราดําริว่า จะจัดการอย่างใด จึงจะ
เหมาะเพื่อให้สมพระราชประสงค์ ของพระเจ้ากรุง
ฝรั่งเศส ท่ีทรงดําริไว้ในข้อสําคัญ ๒ ข้อ กล่าวคือ 
ให้ศาสนาคริสเตียนได้แพร่หลายไปท่ัวทิศฝ่าย
ตะวันออก และให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ได้
ทําการค้าขายในฝา่ยทิศตะวันออกท่ัวไปด้วย” 

การที่บรรดาบาทหลวงฝร่ังเศสมั่นใจวา พระมหากษัตริย
ไทยทรงมีพระทัยพรอมที่จะรับนับถือคริสตศาสนานี้  ก็ไดเปน
เหตุใหพระเจาหลุยสที่ ๑๔ สงราชทูต เดอ โชมองต (Chevalier 
de Chaumont) นําพระราชสาสนมากราบทูลอัญเชิญใหทรง
เขารีต ดังที่ ประชุมพงศาวดาร เลม ๑๙ ภาคท่ี ๓๒ (คุรุสภา, 
๒๕๐๘) หนา ๒๐๒ แสดงจดหมายเหตุเขียนโดยบาทหลวง 
เดอ ชัวซี (Abbé de Choisy) วา 

“ต่อได้อ่านพระราชสาสน์ของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส
แล้ว พระเจ้ากรุงสยามจึงได้ทรงทราบว่า ท่ีได้แต่ง
ราชทูตมาใหญ่โตในครั้งน้ี ไม่มีความประสงค์อย่างใด
นอกจากจะต้องการให้พระเจ้ากรุงสยามได้กลับนับถือ
ศาสนาคริสเตียนเท่าน้ัน” 

แมจะไมไดมีพระราชประสงคอยางท่ีฝายฝร่ังเศส
เขาใจ แตสมเด็จพระนารายณมหาราชก็ไมไดทรงตอบ
ปฏิเสธโดยตรง แตทรงตอบดวยพระราชปรีชาญาณ  
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ในการน้ี ทรงอางหลักการของคริสตศาสนานั้นเองวา 
พระเปนเจาทรงสรางสรรคบันดาลสิ่งท้ังหลายและการท่ัว
ปวง การท่ีมีความนับถือศาสนาตางกันอยูน้ี คงจะเปนพระ
ประสงคขององคพระเปนเจา ฉะน้ัน การท่ีพระองคจะเขารีต
น้ัน ก็มอบถวายสุดแตองคพระเปนเจาจะตัดสินจัดสรรให
เปนไป และมิไดขัดเคืองพระราชหฤทัยในเร่ืองน้ี และไดทรง
อุปถัมภบํารุงคณะนักเผยแพรศาสนาคริสตมากข้ึนตอไป 

ใน ประชุมพงศาวดาร เลม ๑๙ ภาค ๓๒ น้ันเอง หนา 
๑๔๙  ไดกลาวถึงขอเ ขียนท่ีมองซิเออร  วาเช  (Father 
Bénigne Vachet) รวบรวมไว ตอนหน่ึงวา 

“พระสังฆราชฝรั่งเศส ซึ่งได้ประสาทพรพระเป็น
เจ้า ก็ได้เอาเมืองไทยเป็นท่ามกลางสําหรับคณะ
บาทหลวงท่ัวไป และได้พยายามแผ่พระธรรมของ
พระเยซูเจ้าได้แพร่หลายท่ัวไป” 

มองซิเออร ลาลูแบร (De la Loubère) ไดเขียนไวใน
หนังสือของตน  ซ่ึงประชุมพงศาวดาร เลม ๑๖ ภาคที่ ๒๗ หนา 
๖๒ ไดนํามาพิมพเปนเชิงอรรถไววา 

“…เหตุใดเราจึงอุตส่าห์ข้ามนํ้าข้ามทะเลต้ัง 
๖,๐๐๐ ไมล์ สําหรับจะไปชักชวนประเทศอินเดีย 
ประเทศสยาม ประเทศจีน และญี่ปุ่น ให้ถือศาสนา 
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คริสเตียนเล่า…บางทีพวกไทยก็ฟังคําสั่งสอนพวก
บาทหลวงก็มีเป็นบางคร้ังบางคราว และอนุญาตให้
พวกบาทหลวงสร้างวัดและสอนศาสนาตามหน้าท่ี
ของเขาได้ ความจริงจะว่าใครใจดี เขาหรือเรา” 

ในเร่ืองน้ี  นายพล ฟอรบัง ไดเขียนบันทึกความจําไว
ปรากฏใน ประชุมพงศาวดาร เลม ๕๐ ภาคที่ ๘๐ (คุรุสภา, 
๒๕๒๗) หนา ๙๔ วา 

“ความจริงพระนารายณ์มหาราช ไม่เคยมีพระ 
ราชดําริเช่นน้ันเลย พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเช่ือว่า 
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยทรงมีพระราช
ศรัทธาท่ีจะทรงเข้ารีตจริง จึงทรงแต่งต้ังเชวาลิเอร์ 
เดอ โชมองต์ เป็นราชทูต มาเชื่อมทางพระราชไมตรี
กับพระนารายณ์มหาราช” 

เชวาลิเอร เดอ ฟอรบัง (Chevalier de Forbin) น้ี เปน
นายทหารฝรั่งเศสท่ีเขามากรุงศรีอยุธยา ในคณะของราชทูต 
เดอ โชมองต และไดอยู รับราชการในเมืองไทย  ได รับ
พระราชทานยศเปนนายพลเรือและผูบัญชาการทหารบก  มี
บรรดาศักด์ิเปน  ออกพระศักดิสงคราม และไดไปเปนผู
บัญชาการทหารท่ีปอมเมืองบางกอก  
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ตอมา หลังเดินทางกลับไปรับราชการอยูในประเทศ
ฝร่ังเศส เชวาลิเอร เดอ ฟอรบัง ไดเขียนบันทึกความจําไว 
เปน “จดหมายเหตุฟอรบัง” อยูใน ประชุมพงศาวดาร เลม ๕๐ 
ภาคที่ ๘๐ (คุรุสภา, ๒๕๒๗)   

เมื่อกลับไปฝร่ังเศสแลว คร้ังหน่ึง พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ 
ไดโปรดเกลาฯ ใหเลาเร่ืองศาสนาของประเทศไทย และได
รับสั่งถามวา คณะผูสอนศาสนาทําการไดผลมากเพียงไร 
และชักชวนคนไทยเขารีตไดมากเทาไร (หนา ๑๙๓) ซ่ึงฟอรบัง
ไดกราบทูลวา 

“ผู้สั่งสอนศาสนาชักชวนคนไทยเข้ารีตไม่ได้สัก
คนเดียว” 

ตอมา ฟอรบัง ไดไปสนทนากับแปร เดอ ลาเชส (Père 
de La Chaise เปนบาทหลวงใหญผูทําหนาท่ีรับสารภาพ
บาปประจําพระองคของพระเจาหลุยสท่ี ๑๔) ซ่ึงก็ไดถามวา 
ผูสั่งสอนศาสนาไดทํากิจการสําเร็จผลเพียงไร ฟอรบัง ไดเลา
ความตามท่ีไดกราบทูลพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ และเติมความ
วา (หนา ๑๙๗–๒๐๐) 

“ท่ีทําให้คริสต์ศาสนาแผ่ไพศาลไปไม่ได้เร็วน้ัน 
ต้องโทษจรรยาวัตรของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีความ
อดทนและเคร่งครัดมาก พระภิกษุสงฆ์เหล่าน้ีไม่เสพ
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สุราเมรัย ฉันแต่ของท่ีคนใจบุญถวายเป็นวันๆ ไป
เท่าน้ัน ของที่ได้มากเกินความจําเป็น ก็บริจาคแก่
คนจน ไม่เก็บไว้สําหรับวันรุ่งขึ้นเลย… 

“…ตามปรกติใจความของพระธรรมเทศนาน้ัน
แนะนําให้คนทําบุญ จึงท่ัวพระราชอาณาจักรน้ันมี
คนใจบุญมากมาย เพราะฉะน้ันเราจะไม่แลเห็นคนท่ี
จนต้องขออาหารมารับประทาน 

“…ธรรมจรรยาของเขาเลิศกว่าของเรามาก เขา
หานับถือผู้สั่งสอนศาสนาของเราไม่ เพราะว่าผู้สั่งสอน
ศาสนาไม่เคร่งครัดเท่าพระภิกษุสงฆ์ 

“เมื่อผู้ส่ังสอนศาสนาของเราแสดงคริสต์ธรรม คน
ไทยซึ่งเป็นคนว่านอนสอนง่าย น่ังฟังธรรมปริยายนั้น
เหมือนฟังคนเล่านิทานให้เด็กฟัง ความพอใจของ
เขาน้ัน ไม่ว่าจะสอนศาสนาใดก็ชอบฟังท้ังน้ัน… 

“พระภิกษุสงฆ์ไม่เถียงเรื่องศาสนากับผู้หนึ่งผู้ใด
เลย เมื่อมีคนยกคริสต์ศาสนาหรือศาสนาใดๆ มาพูดกับ
ท่าน  ท่านก็เ ห็นว่ า ดีทั้ งนั้น  ถ้ามีคนมาปรักปรํ า
พระพุทธศาสนา ท่านก็ตอบอย่างเย็นใจว่า เม่ืออาตม-
ภาพเห็นว่าศาสนาของท่านเป็นศาสนาที่ดี เหตุไรท่าน
จึง ไม่ เ ห็นว่ า  พระพุทธศาสนาเ ป็นศาสนา ท่ี ดี
เหมือนกันเล่า…” 
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ในประเทศไทยน้ี แมจะเคยมีผูพยายามยกตัวอยาง
กรณีท่ีดูเหมือนวาเปนการบีบคั้นขมข่ีศาสนิกชนในศาสนา
อื่นข้ึนมาเอยอาง แตเมื่อพิจารณาโดยใกลชิด ก็จะเห็นชัดวา
เปนกรณีท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากปญหาการเมืองการปกครอง ท่ี
กระทบตอความมั่นคงของรัฐ เปนการละเมิดขออนุญาต
อยางท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงกําหนดไว  ดังท่ีอาง
แลวขางตน  

(ความท่ีอางคือ “อนุญาตให้บาทหลวง มิชชันนารี เทศน์
สั่งสอนศาสนาได้โดยไม่ต้องมีใครห้ามปรามขัดขวางอย่างใด…มีแต่
ข้อห้ามอย่างเดียวเท่าน้ัน คือห้ามมิให้…สอนการอย่างใด  อันจะ
ทําให้ราษฎรพลเมืองกลับใจทรยศ หรือคิดร้ายต่อรัฐบาล และ
กฎหมายของบ้านเมือง”)   

ถ า มิ ฉ ะ น้ั น ก็ เ ป น ก า ร ฝ า ฝ น ล ะ เ มิ ด ต อ อ ง ค
พระมหากษัตริย (ขอใหพิจารณาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสมัย
พระเพทราชา ทายแผนดินพระเจาตากสิน และปลายสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา) โดยท่ีในบางครั้งก็มีกรณีท่ีนัก
เผยแพรศาสนาไดติเตียนกลาวรายตอพระพุทธศาสนาไว
กอน มาเปนขอผสม ซ่ึงคงตองยกใหเปนเร่ืองวิสัยของจิตใจ
ปุถุชน ท่ีมีความยึดมั่นรักใครหวงแหนในสิ่งท่ียึดถือวาเปน
ของตน ซ่ึงแสดงออกมาบางเปนบางคร้ังบางคราว  
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อยางไรก็ดี ขอท่ีสําคัญก็คือ ไมมีหลักคําสอนใดๆ ใน
พระพุทธศาสนาท่ีจะยกข้ึนอางอิงเปนหลักฐานสนับสนุนให
เกิดการเบียดเบียนข้ึนได ไมวาในกรณีใดๆ   

อีกท้ังเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับกรณีรายแรงซ่ึงเกิดข้ึน
ในท่ีมากมายหลายแหงในประเทศชาติศาสนาอื่นๆ ท่ีศา
สนิกชนอางหลักศาสนาข้ึนมารบราฆาฟนทํารายกันอยาง
รุนแรง เปนสงครามใหญก็มีหลายคร้ัง ไมวาระหวาง ศาสนิก
ตางศาสนา หรือศาสนิกในศาสนาเดียวกันแตตางนิกาย ก็
ตาม ก็จะเห็นไดวา กรณีขัดแยงบีบคั้น ท่ีมีเพียงประปรายใน
ประเทศไทยน้ัน เปนเร่ืองเล็กนอยอยางไมอาจยกข้ึนมา
เปรียบเทียบกับเขาไดเลย 

ปจจุบัน ท่ัวโลกติดตอถึงกันงายดายเหมือนเปนชุมชน
อันเดียว ในสภาพเชนน้ี ถาศาสนาตางๆ ยังมีทาทีความรูสึก
และพฤติการณดูหมิ่นดูแคลนเปนปฏิปกษตอกันและกัน  
และมีหลักการแหงการบังคับศรัทธาเปนพ้ืนฐาน ก็ยอมจะมี
การกีดก้ันเบียดเบียนบีบคั้น ตลอดจนกําจัดกันระหวาง
ศาสนาอยูตอไป และในสภาพเชนน้ัน พระพุทธศาสนาซ่ึง
เปนศาสนาท่ีไมมีความรุนแรง ก็ยากท่ีจะดํารงรอดอยูได   

โลกจึงตองการศาสนาท่ีมีลักษณะเช่ือมประสาน และ
มหีลักการท่ีเอื้อตอเสรีภาพ  
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ปรากฏวา โลกทุกวันน้ียังเต็มไปดวยปญหาความ
ขัดแยงรบราฆาฟนกันระหวางหมูชนท่ีนับถือศาสนาตางกัน  
โลกจึงนับวันจะตองการศาสนาท่ีมีลักษณะเช่ือมประสาน
อยางน้ันมากย่ิงข้ึน  เพ่ือใหสันติสุขของโลกดํารงอยูได 

พระพุทธศาสนามีทาทีความรูสึกท่ีดี และไดแสดง
ความเอื้อเฟอตอศาสนาอื่นทุกศาสนาตลอดมา จนกระท่ัง
แมแตนักเผยแพรศาสนาอ่ืน ท่ีมีทาทีไมเปนมิตร ก็ยังยอมรับ  
ท้ังเปนศาสนาท่ียึดถือหลักการแหงเสรีภาพในการใชปญญา
อีกดวย    

ดังน้ัน การท่ีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ   
จึงทําใหมั่นใจไดวา นอกจากพระพุทธศาสนาเองจะดํารงอยู
ไดแลว ก็จะชวยใหศาสนาอื่นๆ ท้ังหลายอยูรวมกันไดดวยดี 
ในบรรยากาศแหงความมีเสรีภาพทางศาสนาดวย 

โ ด ย นั ย ดั ง ก ล า ว ม า  ก า ร ท่ี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ จึงเทากับเปนการ
ยกหลักการแหงเสรีภาพในการนับถือศาสนาข้ึนมาสถาปนา
ไว ซ่ึงเปนฐานท่ีค้ําจุนชวยใหไมมีการเบียดเบียนกันทาง
ศาสนา และเสริมสรางบรรยากาศท่ีเอื้ออํานวยใหศาสนา
ตางๆ ท้ังหลายดํารงอยูและดําเนินกิจการกันไปไดดวยดีโดย
สงบสุข 



- ๕- 

พระพุทธศาสนาเปนสถาบันคูชาติไทย 

ไดกลาวแลวในเบ้ืองตนวา นับแตประเทศไทยไดมี
ประวัติศาสตรท่ีตอเน่ืองชัดเจนเปนของตน ชนชาติไทยก็ได
นับถือพระพุทธศาสนาสืบตอกันมาโดยตลอด กิจการและ
เหตุการณสําคัญตางๆ มากมายในบานเมือง เปนเร่ืองราว
ของพระพุทธศาสนา เก่ียวของกับวัดวาอาราม หรือมิฉะน้ัน 
ก็ผสมผสานกับคติทางพระพุทธศาสนา จนกลาวไดวา 
ประวัติศาสตรของประเทศไทย เปนประวัติศาสตรของชน
ชาติท่ีนับถือพระพุทธศาสนา หรือประวัติศาสตรของชาติ
ไทย ก็เปนประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาดวย  

แมในยุคปจจุบัน ก็ยังมีคําขวัญท่ีถือกันตอๆ มาวา  
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเปนความหมายท่ีแสดงโดยสีท้ังสาม
ของธงไตรรงค ซ่ึงเปนธงชาติของไทย และเปนเคร่ืองยืนยัน
ถึงการท่ีไดถือวา ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ท้ังสาม
น้ัน เปนสถาบันหลักของประเทศท่ีดํารงอยูคูเคียงกัน  
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โดยเฉพาะ ศาสน์ หรือ ศาสนาน้ัน ยอมหมายถึง 
พระพุทธศาสนา ดังหลักฐานจากบทพระราชนิพนธของ
พระองคผูทรงออกแบบธงไตรรงคน้ันเอง คือพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงไดทรงกําหนดไวใหสีธงแตละสี
เปนสัญลักษณของสถาบันท้ังสามท่ีกลาวแลวน้ัน ดังปรากฏ
ในหนังสือ ดุสิตสมิต ฉบับพิเศษ ๒๔๖๑ หนา ๔๒ วา  

ขอร่ํารําพันบรรยาย  
ความคิดเครื่องหมาย 
แห่งสีท้ังสามงามถนัด 

ขาว คือบริสุทธ์ิศรีสวัสด์ิ  
หมายพระไตรรัตน์ 
และธรรมะคุ้มจิตไทย 

แดง คือโลหิตเราไซร้  
ซึ่งยอมสละได้ 
เพื่อรักษะชาติศาสนา  

นํ้าเงิน คือสีโสภา  
อันจอมประชา 
ธ โปรดเป็นของส่วนองค์ 

จัดริ้วเป็นทิวไตรรงค์  
จึ่งเป็นสีธง 
ท่ีรักแห่งเราชาวไทย 
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ตามหลักการแหงสถาบันหลัก และสัญลักษณของธง
ไตรรงคน้ี เมื่อขยายความออกไป ยอมไดความหมายในสวน
ของพระพุทธศาสนาวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําพระมหากษัตริยไทย 

การท่ีถือวา พระพุทธศาสนาเปนสถาบันหลักคูชาติ
บานเมืองน้ี ไดเปนมาตลอดประวัติศาสตรอันยาวนาน จะ
เห็นไดจากหลักฐานท่ีสําคัญย่ิง คือ พระราชดํารัสขององค
พระมหากษัตริยในทุกยุคทุกสมัย ดังตัวอยางท่ีจะยกมาอาง 

ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริย
รัชกาลท่ี ๓ แหงกรุงสุโขทัย ไดบรรยายตอนหน่ึง ปรากฏใน
หนังสือ ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑ (กรมศิลปากร, ๒๕๑๙) หนา ๑๗ วา 

“...พ่อขุนรามคําแหง เจ้าเมืองสุโขทัยน้ี ท้ังชาว
แม่ชาวเจ้าท่วยป่ัวท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ท้ังสิ้น
ท้ังหลาย  ท้ั งผู้ ช ายผู้หญิงฝูง ท่วยมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออก
พรรษากรานกฐินเดือนหน่ึงจึงแล้ว...” 

ในคราวที่คณะทูตพิเศษของพระเจากรุงฝรั่งเศสเขาเฝา
กราบบังคมทูลสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา 
แจงการท่ีพระเจากรุงฝร่ังเศสอัญเชิญพระองคใหเขารีตเปน
คาทอลิก พระองคไดตรัสตอบผานมองซิเออร ฟอลคอน   
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พระราชดํารัสคร้ังน้ี แสดงถึงความท่ีทรงม่ันคงใน
พระพุทธศาสนา  โดย ท่ีพรอมกัน น้ัน  ก็ทรงมีพระทัย
กวางขวางตามหลักการของพระพุทธศาสนา ท่ีเอื้ออํานวย
เสรีภาพทางศาสนา และทรงมีพระปรีชาญาณในการนําเอา
หลักการของศาสนามาใชสื่อสารรักษาพระราชไมตรี โดยไม
ตองทรงตอบปฏิเสธโดยตรง   

พระราชดํารัสน้ีปรากฏในหนังสือ ประชุมพงศาวดาร 
เลม ๒๔ ภาคท่ี ๔๑ (คุรุสภา, ๒๕๑๑) หนา ๑๔๑–๑๔๒ ตอน
หน่ึงวา 

“…เราก็มีความประหลาดใจมากว่า พระเจ้ากรุง
ฝรั่งเศสเพ่ือนรักของเรา ได้มาเป็นพระธุระในการอัน
เป็นกิจของพระเป็นเจ้า เพราะเราก็เห็นว่าพระเป็น
เจ้าเองก็หาได้ฝักใฝ่ในเรื่องน้ีไม่ เพราะการท่ีมนุษย์
เรามีร่างกายมีวิญญาณ มีธรรมชาติอย่างเดียวกัน 
ไม่ใช่พระเป็นเจ้าเป็นผู้ทําให้เป็นเช่นน้ันดอกหรือ ถ้า
พระเป็นเจ้าจะโปรดให้มนุษย์ท้ังปวงได้มีความนับ
ถือศาสนาอันเดียวกันแล้ว พระเป็นเจ้ามิทําให้
มนุษย์ท้ังหลายเกิดมาร่วมศาสนาเดียวกันหรือ แต่น่ี
พระเป็นเจ้าก็ไม่ต้องการให้เป็นเช่นน้ัน กลับปล่อย
ให้มีศาสนาต่างๆ กันท่ัวโลก ต้ังแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว  
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เมื่อเป็นเช่นน้ี เราจะไม่ควรเชื่อหรือว่าพระเป็นเจ้ามี
ความประสงค์จะให้มนุษย์เราได้นับถือและบูชา
พระองค์ด้วยวิธีและลัทธิต่างๆ กัน…แต่อย่างไรก็ดี
เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าการท้ังปวงจะเป็นอย่างไร ก็สุด
แล้วแต่พระเป็นเจ้าจะส่ังให้เป็น…” 

ความท่ีไดตรัสน้ี  ไดทําเปนเอกสารราชการ คือคําตอบ
จดหมายท่ี เชวาลิเอร เดอ โชมองต เอกอัครราชทูตของพระ
เจาหลุยสท่ี ๑๔ ไดถวายสมเด็จพระนารายณพระเจากรุง
สยาม เมื่อวันท่ี ๒๘ เดือนตุลาคม ค.ศ. 1685 (พ.ศ.๒๒๒๘) 
หนังสือตอบน้ันปรากฏใน ประชุมพงศาวดาร เลม ๒๔ ภาคที่ 
๔๑ น้ันเอง หนา ๖๙ ดังน้ี 

“…และขอให้พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงดําริด้วยว่า 
ถ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างดินและสร้างสิงสาราสัตว์
อันมีรูปพรรณสัณฐานและนิสัยต่างๆ  กัน จะ
ประสงค์ให้มนุษย์ท้ังหลายได้นับถือศาสนาอย่าง
เ ดียวกันทุกคน  และใ ห้มนุษย์ ท้ังหลายอ ยู่ ใน
กฎหมายอันเดียวกันหมดแล้ว พระเจ้าก็คงจะทําให้
เป็นเช่นน้ันได้ง่ายท่ีสุด แต่สิงสาราสัตว์ต้นหมากราก
ไม้และของท้ังปวง พระเจ้าก็ได้สร้างให้มีรูปพรรณ
และลักษณะต่างกันท้ังสิ้น จึงเป็นพยานให้เห็นได้ว่า  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๕

การท่ีเก่ียวด้วยศาสนาน้ัน พระเจ้าก็คงต้องการให้ถือ
ต่างกันเหมือนกัน เพราะเหตุฉะน้ัน พระเจ้ากรุง
สยามนายของข้าพเจ้า ทรงยอมให้พระเจ้าได้ตัดสิน
ในเรื่องน้ี…” 

ในศาลพระเจาตากสินมหาราช พระเจากรุงธนบุรี ณ 
วัดอรุณราชวราราม มีคําจารึกวา 

    อันตัวพ่อ  ชื่อว่า  พระยาตาก  
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ  พระศาสนา 
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น  พุทธบูชา 
แด่พระศาสนา  สมณะ  พระพุทธโคดม 

ให้ยืนยง  คงถ้วน  ห้าพันปี 
สมณะพราหมณ์ช ี ปฏิบัติ  ให้พอสม 
เจริญสมถะ  วิปัสสนา  พ่อชื่นชม 
ถวายบังคม  รอยบาท  พระศาสดา 

คิดถึงพ่อ  พ่ออยู่  คู่กับเจ้า 
ชาติของเรา  คงอยู่  คู่พระศาสนา 
พุทธศาสนา  อยู่ยง  คู่องค์กษัตรา 
พระศาสดา  ฝากไว้  ให้คู่กัน 
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เมื่ อ ข้ึนตนสมัย รัตนโกสินทร  ใน  พ .ศ .  ๒๓๒๕ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรง
ประกาศพระราชปณิธาน ในการเสด็จข้ึนครองราชย  (พระ
ราชนิพนธ นิราศทาดินแดง) วา 

ต้ังใจจะอุปถัมภก  ยอยกพระพุทธศาสนา 
ป้องกันขอบขัณฑสีมา  รักษาประชาชนและมนตรี 

ความขางตนน้ีปรากฏใน พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ (กรมศิลปากร, ๒๕๒๖) หนา ๖๑ วา 

“แล้วมีพระราชโองการปฏิสันถารแก่เจ้าพระยา
และพระยาท้ังปวงว่า ‘สิ่งของท้ังน้ี จงจัดทํานุบํารุง
ไว้ให้จงดี จะได้ป้องกันรักษาแผ่นดิน ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา และพระราชอาณาเขตสืบไป’…” 

และอีกตอนหน่ึง หนา ๑๑๓ วา 
“ครั้งน้ีขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าท้ังปวงจงมี

อุตสาหะในฝ่ายพระพุทธจักรให้พระไตรปิฎกบริบูรณ์
ขึ้นให้จงได้ ฝ่ายข้างอาณาจักรท่ีจะเป็นศาสนูปถัมภก
น้ันเป็นพนักงานโยม โยมจะสู้เสียสละละชีวิตบูชา
พระรัตนตรัย สุดแต่จะให้พระปริยัติบริบูรณ์ เป็นมูล
ท่ีจะต้ังพระพุทธศาสนาจงได้” 
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ในเอกสาร “ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว” ก็มีพระบรมราชาธิบาย ตอนหน่ึง ซ่ึง
แสดงน้ําพระทัยตอพระพุทธศาสนา พรอมท้ังสถานะของ
พระพุทธศาสนาในแผนดินไทย วาดังน้ี 

“อน่ึงในพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสสรรเสริญว่า 
ศาสนาใดๆ ไม่ประเสริฐกว่าพระพุทธศาสนา รับสั่ง
ดังน้ีทุกพระเจ้าแผ่นดินมาจนทุกวันน้ี ก็ซึ่งรับสั่ง
ดังน้ี ก็ดูเหมือนจะเอาใจพระสงฆ์ ซึ่งเป็นเจ้าของ
ศาสนา โตอยู่ในแผ่นดิน ก็ท่ีแท้พระสงฆ์ราชาคณะท่ี
เป็นประธานในศาสนา ก็ยังโง่งมงาย ไม่รู้แผ่นดิน
แผ่นฟ้า...แต่พระเจ้าแผ่นดินองค์น้ี...ทรงทายสูรย์
จันทร์ถูกต้องแน่นอน ...ก็เมื่อเป็นดังน้ี ท่านยัง
สรรเสริญว่าพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาท้ังปวง แลทรง
อุตสาหะประพฤติตามพุทธศาสนาอยู่ ก็เห็นชัดว่า
เป็นเพราะพ่ึงพาอาศัยพุทธศาสนาอยู่...” 

คร้ันถึงรัชกาลท่ี ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระปยะมหาราช ก็ไดทรงแสดงนํ้าพระทัยของ
พระองคตอพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขา
ถึง เซอร เอดวิน อารโนลด ผูแตงหนังสือ ประทีปแหงทวีปอาเซีย 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ความตอนหน่ึงวา 
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“พระราชบิดาของฉัน ได้ทรงสละเวลาเป็นส่วน
ใหญ่ในการศึกษาและคุ้มครองศาสนาของชาติ ส่วน
ฉันได้ขึ้นครองราชย์ในขณะอายุยังน้อย จึงไม่มีเวลา
ท่ีจะเป็นนักศึกษาอย่างพ่อ ฉันเองมีความสนใจใน
การศึกษาหนังสือหลักธรรมต่างๆ  สนใจ ท่ีจะ
คุ้มครองศาสนาของเรา และต้องการให้มหาชนทั่วไป
มีความเข้าใจถูกต้อง”                                    

แมแตการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ก็ถือวาเปน 
ภารกิจของรัฐ ซ่ึงรัฐบาลจะตองเอาใจใสดูแล เพราะวัดเปน
ศูนยกลางการศึกษาของสังคมไทยสืบมาแตโบราณ ดังท่ี
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเลาไวใน “อธิบาย
เรื่องการสอบพระปริยัติธรรม” วา  

“การสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร 
นับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหน่ึงด้วย อยู่ในพระ
ร า ช กิ จ ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า แ ผ่ น ดิ น ผู้ เ ป็ น พุ ท ธ
ศาสนูปถัมภก” 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ 
ไดมีพระราชดํารัสมากมายเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ดัง
ตัวอยางท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาทเร่ือง เทศนาเสือปา 
ตอนหน่ึงวา 
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“พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาสําหรับชาติเรา... 
ศาสนาในสมัยน้ีเป็นของท่ีแยกจากชาติไม่ได้...เป็น
ความจําเป็นท่ีเราท้ังหลายผู้เป็นไทย จะต้องมั่นอยู่
ในศาสนาพระพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาสําหรับชาติเรา” 

“...เพราะฉะน้ัน เป็นหน้าท่ีของเราท้ังหลายท่ีจะ
ช่วยกันบํารุงรักษาพระพุทธศาสนา อย่าให้เสื่อม
ศูนย์ไป การท่ีจะบํารุงพระพุทธศาสนา เราต้องรู้สึก
ก่อนว่า หลักของพระพุทธศาสนาคืออะไร?”  

“...เราจะถือว่า เราเป็นไทยด้วยกันหมด เรา
จะต้องรักษาความเป็นไทยของเราให้ย่ังยืน เรา
จะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาการ 
อย่างท่ีเป็นมาแล้วหลายชั่วโคตรของเราท้ังหลาย” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ป จ จุ บัน  ก็ ไดทรง มีพระราชดํา รัสประกาศไว ในการ
พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรวา 

“ข้าพเจ้าถือว่า พระพุทธนวราชบพิตรเป็นท่ีต้ัง
แห่งคุณพระรัตนตรัย อันเป็นท่ีเคารพสูงสุด และ
เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
ของประเทศไทย และของคนไทย...” 
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พระราชดํารัสท้ังหลายท่ีไดยกมาอางน้ี หากเปนของ
พระมหากษัตริยพระองคเดียว ก็อาจมีผูแยงไดวา เปนพระ
ราชมติสวนพระองค แตเมื่อปรากฏชัดตามท่ีแสดงไวน้ีวา 
พระมหากษัตริยท่ีทรงความสําคัญย่ิงหลายพระองค และใน
ทุกยุคสมัย ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน จึงยอมเปนหลักฐาน
ยืนยันท่ีชัดเจน ซ่ึงตองถือวา เปนระบบการและแบบแผน
ของประเทศไทย  

เฉพาะอยางย่ิง จะตองมองเห็นและเขาใจดวยวา การ
ท่ีองคพระประมุขของชาติมีพระราชดํารัสดังน้ี มิใชเปนเพียง
แนวทางพระราชดําริขององคพระมหากษัตริยเทาน้ัน แตเปน
การตรัสในฐานะผูนําของประเทศ แทนเสียงประชานิกรของ
พระองค เปนเคร่ืองสะทอนภาพรวมของสังคมไทย อันเปน
ประมวลแห งประเพณี  คติ นิยม  และพฤติกรรมของ
ประชาราษฎรท่ัวไปในแผนดิน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีรองรับการ
ปกครองของประเทศ  

จึงกลาวไดโดยชอบธรรมวา พระพุทธศาสนาเปน
สถาบันคูชาติของประเทศไทย  



- ๖ - 

พระพุทธศาสนาสอดคลองกบัลักษณะนิสัย    
ของคนไทย ท่ีรักความเปนอสิระเสรี 

เปนท่ียอมรับกันท่ัวไป หรืออยางนอยคนไทยท้ังหลาย
ก็มีความรูสึกและพูดหรือเขียนกันเองบอยๆ วา ชาวไทยเปน
ชาติท่ีรักความเปนอิสระเสรี ไมยอมและทนไมไดท่ีจะอยูใต
อํานาจบังคับของใคร  

ในแงสวนรวมของชาติ ก็หมายถึงความเปนเอกราช 
ซ่ึงชนชาติไทยก็รักษามาไดโดยตลอด ถาพูดถึงอดีตนานไกล
กอนพันปมาแลว  เมื่ อดินแดนของตนถูก รุกรานหรือ
ครอบครอง ก็ไมยอมอยูใตอํานาจครอบครองน้ัน แตพากัน
อพยพรนถอยลงมาตั้งถ่ินฐานใหม  

ถาพูดถึงระยะ ๑๐๐-๔๐๐ ปมาน้ี ไทยก็เปนประเทศ
หน่ึง ในจํานวนนอยประเทศนักในทวีปอาเซีย ท่ีสามารถ
รักษาตัวรอดพนจากความเปนเมืองข้ึนของประเทศนักลา
อาณานิคมมาได  
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สวนในแงบุคคลหรือชาวไทยแตละคน ก็รักความเปน
อิสระสวนตัว ชอบเปนตัวของตัวเอง ชอบทําอะไรดวยตัวเอง 
หรือชอบทําอะไรๆ เฉพาะตัวเปนอิสระ  

จนมีบอยๆ ท่ีหมิ่นเหมจะเลยเถิดไปจนกลายเปน
มานะ  ซ่ึงเปนกิเลสท่ีทําใหถือตัวเปนใหญ ลงกันไมได 
รวมมือกันไม เปน  ตลอดจนชวง ชิง กันเปนใหญ  หรือ
กลายเปนการทําอะไรๆ ตามใจตัวเอง เอาแตใจของตน 
อยางท่ีพูดกันจนเปนคําลอเลียนวา ทําไดตามชอบใจคือไทยแท  

ถาคนไทยสามารถรักษาความรักอิสรเสรีภาพไวได ให
อยูในขอบเขตท่ีแทจริงของมัน คือไมโตเลยเถิดไปเปนมานะ 
และไมกลายเปนการเอาแตใจของตัว ก็ยอมเปนความดีงาม
และความประเสริฐอันชอบธรรมยิ่ง   

กลาวกันวา ความเปนชาติและเปนชนท่ีรักอิสรเสรีภาพ
ของคนไทยน้ี  ปรากฏให เห็นแมแตในคําท่ีเปนช่ือเรียก 
ประเทศชาติและประชาชน  

คําเรียกช่ือประเทศและคนไทยน้ัน รูจักกันท่ัวไปวา มี 
๒ อยาง คือ ไทย กับ สยาม  

แตไมวาจะเ รียกวา  ไทย  หรือ  สยาม  ก็ตาม  ก็มี
ความหมายเล็งถึงความเปนอิสระเสรีเชนเดียวกัน  
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คําท้ังสองน้ี จะมีรากศัพทท่ีแทจริงมาอยางไร ในท่ีน้ี
จะไมขอวิเคราะหเชิงวิชาการทางนิรุกติศาสตรใหเครงครัด 
แตพูดเพียงเทาท่ีอาจเปนไปได หรือนาจะเปนไปได หรือแมแต
สวมรับเอาในเมื่อเห็นวามีความหมายเขากันไดดี 

คําวา ไทย อาจจะเปนคําเดียวกับ ไท หรือมาจาก ไท  
ในหนังสือเกาๆ เคยพบเรียกคนไทยวา ไท ก็มี   

“ไท” แปลวาเปนใหญในตัว คือ เปนอิสระ ไมข้ึนตอคน
อื่น อยางท่ีพูดบอยๆ วา เปนไทแกตัว ซ่ึงก็ตรงกับมีอิสรภาพ 
หรือเปนอิสระเสรีน่ันเอง  

สวนคําวา สยาม  ดูเหมือนจะเลือนลางกวาในเร่ือง
ท่ีมาของศัพท และถาจะใหพบรากศัพทท่ีแทแนนอน ก็คงยัง
ตองเถียงกันอีกมาก แตในท่ีน้ี จะขอใชวิธีงายๆ โดยลาก 
หรือดึงเขาหาบาลี  

ในภาษาบาลีมีคําหน่ึงท่ีใกลเคียงกับ “สยาม” มาก ท้ัง
โดยรูปศัพท การออกเสียง และความหมายท่ีตรงกับ “ไท”  
กลาวคือคําวา สยํ  

สยํ น้ี เขียนอยางไทยเปน สยัง ถาเขียนเลียนแบบ
สันสกฤต ก็เปน สยมฺ (สยัม) แปลวา เอง โดยตนเอง ใน
ตัวเอง หรือลําพังตน  
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สยํ หรือ สยมฺ น้ี ท่ีใชในความหมายตรงกับ “ไท” หรือ 
เปนอิสระเสรี ก็คือ เมื่อมาในคําวา สยํวสี (สยมฺวสี หรือ สยัมวสี) 
แปลวา มีอํานาจในตัว หรือเปนตัวของตัวเอง สามารถจะทํา
อะไรๆ ไดตามใจของตน  

คําวา สยํวสี (สยมฺวสี หรือ สยัมวสี) น้ี ตามปกติมารวม
กับ เสรี เปนคําชุดวา “เสรี สยํวสี” ซ่ึงมีความหมายทํานอง
เดียวกัน หรือเปนคําเสริมกัน (เชน ใน ม.ม.๑๓/๒๘๓/๒๗๗)  

โดยนัยน้ี แมแตวาตามรูปศัพทหรือคําท่ีเปนช่ือเรียก 
คนไทย หรือชาวสยาม ก็หมายถึงคนท่ีรักความเปนอิสระเสรี 
ชอบเปนตัวของตัวเอง 

พระพุทธศาสนาน้ัน  เ รียกไดวา เปนศาสนาแหง
อิสรภาพ จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเรียกช่ืออยาง
หน่ึงวา “วิมุตติ” แปลวา ความหลุดพน ความปลอดพนจาก
สิ่งผูกรัดบีบคั้นครอบงําจํากัดขัดของ ไมตองข้ึนตออะไรๆ 
หรือตอใครๆ  ไดแก ความเปนอิสระน่ันเอง   

นิพพานซ่ึงเปนบรมธรรม คือ ธรรมสูงสุด มีไวพจน คือ
คําพองความหมาย ใชแทนกันไดหลายคํา และไวพจนของ
นิพพานคําหน่ึงก็คือ อิสสริยะ หรือ อิสรภาพ ท่ีแปลวาความ
เปนอิสระ  
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การประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาน้ัน เปน
การดําเนินในแนวทางของความเปนอิสระ และเพ่ือความ
เปนอิสระทุกข้ันตอน ดังจะเห็นไดวา ศรัทธาจะตองมีปญญา
ควบคุม และจะตองนําไปสูปญญา เพราะปญญาทําให
พ่ึงตนเองได เปนอิสระ  

สาวกอาศัยพระศาสดาเปนกัลยาณมิตร ในฐานะทรง
เปนเพียงผูช้ีทางท่ีจะตองเดินดวยตนเอง ศรัทธาจะตองระวัง
ไมใหกลายเปนความติดในตัวบุคคล และในท่ีสุดผูปฏิบัติจะ
เห็นแจงสัจธรรม รูความจริงดวยตนเอง โดยไมตองข้ึนตอ
องคพระศาสดา และจะมีชีวิตอยูดวยปญญา เรียกวาเปนผู
พ่ึงตนเองได ทุกคนจะตองทําตนใหพ่ึงตนได ตามหลักการ
พ่ึงตนท่ีวา “ตนแล เปนท่ีพ่ึงของตน”  

พุทธพจนบทหน่ึงแสดงคติของพระพุทธศาสนาวา 
สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ    สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํ 

แปลวา อยูใตอํานาจคนอื่น เปนทุกขสารพัน อิสรภาพสัพ
สรรพ จึงเปนความสุข (ขุ.อุ.๒๕/๖๓/๙๙)  

ความสัมพันธระหวางคนไทยผูรักความเปนอิสระเสรี
กับพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาแหงอิสรเสรีภาพน้ัน จะ
เปนไปในลักษณะท่ีวา  คนไทยนับถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาจึงทําใหคนไทยเปนผูรักความเปนอิสระเสรี 
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หรือจะเปนไปในแนวทางที่วา เพราะเหตุท่ีคนไทยเปนผูรัก
ความเปนอิสระเสรี คนไทยจึงรับนับถือพระพุทธศาสนาท่ีเปน
ศาสนาแหงอิสรเสรีภาพ ขอน้ีไมอาจช้ีชัดหรือตัดสินไดในท่ีน้ี  

แตอยางนอย  ยอมเปนความจริง ท่ีพูดได โดยไม
ผิดพลาดวา การท่ีคนไทยผูรักความเปนอิสระเสรี ยอมรับนับ
ถือพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนาแหงอิสรเสรีภาพน้ัน เปน
ภาวะท่ีสอดคลองกัน และเปนเคร่ืองสนับสนุนใหคนไทยมี
ลักษณะนิสัยเชนน้ันเขมขนเดนชัดย่ิงข้ึน  

พูดอีกอยางหน่ึงวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหง
อิสรเสรีภาพ สอดคลองกับลักษณะนิสัยของคนไทยผูรัก
ความเปนอิสระเสรี และเปนเคร่ืองสนับสนุนใหคนไทยดํารง
รักษาคุณลักษณะน้ันไวไดอยางหนักแนนชัดเจนตลอดมา 

ขอท่ีจะตองไมประมาทในทางธรรม เพ่ือใหชาติไทย
ดํ า ร ง รั กษาอิ ส รภาพ ไว ไ ด ด ว ย ดี  พร อม ท้ั งมี ค ว าม
เจริญรุงเรืองดวยประโยชนสุขไปดวยในเวลาเดียวกัน มีอยู
ประการหนึ่งคือ คนไทยจะตองประจักษชัดในความหมาย
ของความเปนอิสระเสรี หรืออิสรภาพและเสรีภาพอยาง
ถูกตองชัดเจน แลวประพฤติปฏิบัติดํารงชีวิตและดําเนิน
ก ิจการอยู ภายในอิสรภาพและเสรีภาพท่ีถูกตองตาม
ความหมายน้ัน  
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คนไทยตองมิใชอิสระเสรีอยางผิดๆ ชนิดท่ีเลยเถิด 
กลายเปนประมาทพลาดจากอิสรภาพและเสรีภาพไป 
กลายเปนมานะท่ีทําใหถือตัวเปนใหญ อยากใหญใฝเดน 
และแขงขันชวงชิงอํานาจกัน ลงกันไมได ไมยอมกันตาม
เหตุผล รวมมือและทํางานดวยกันไมได  

หากแตเปนคนไทยท่ีอิสระเสรีโดยรูจักพ่ึงตนเอง สลัด
ความเห็นแกตัวได และชวยกันทําใหอิสรภาพเปนเคร่ือง
อํานวยโอกาสเพ่ือการสรางสรรคประโยชนสุขรวมกัน  

ถาปฏิบัติไดเชนน้ี พระพุทธศาสนาก็จะสอดคลองกับ
ลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีรักความเปนอิสระเสรี และจะเปน
เคร่ืองสนับสนุนลักษณะนิสัยน้ันใหหนักแนนมั่นคงอยางมี
คุณคาไดโดยแทจริง  



- ๗ - 

พระพุทธศาสนาเปนแหลงสําคัญท่ีหลอหลอม 
เอกลักษณของชาติไทย 

ความรักอิสรเสรีภาพ ท่ีกลาวมาแลวในขอกอนน้ัน 
เปนเอกลักษณอยางหน่ึงของชนชาติไทย แตเพราะเปน
คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญโดดเดน  และมีแง ท่ีควร
พิจารณาเปนพิเศษ จึงไดแยกพูดเปนขอหน่ึงตางหาก 

นอกจากความรักอิสรเสรีภาพแลว เอกลักษณไทยท่ี
คอนขางเดนชัด ก็คือ ความมีนํ้าใจเมตตาอยางเปนสากล 
ความรูสึกผอนคลาย สบายๆ เ ร่ือยๆ ปลงใจได ไมชอบ 
ความรุนแรง และความรูจักประสานประโยชน   

ลักษณะเหลาน้ีเปนเอกลักษณแตละอยางๆ  แต
ท้ังหมดทุกอยางน้ันสัมพันธเช่ือมโยงกัน หรือมีแกนสอด
ประสานอันเดียวกัน และพระพุทธศาสนาเปนแหลงสําคัญท่ี
หลอหลอมใหเกิดเอกลักษณเหลาน้ี หรือวา หลักความ
เช่ือถือและการปฏิบัติท่ีสืบเน่ืองมาจากพระพุทธศาสนา เปน
แกนรอยประสานเอกลักษณเหลาน้ี 
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ความมีนํ้าใจ เปนลักษณะเดนอยางหน่ึงของคนไทย  
ซ่ึงชาวตางชาติมักกลาวขวัญถึง อยางท่ีเคยเอยอางแลว
ขางตน   

ความมีนํ้าใจของคนไทยนี้ เปนไมตรีจิตอยางสากล 
คือ แสดงออกแกคนท่ัวไปเสมอเหมือนหรือคลายคลึงกัน ไม
แบงพวกแบงหมู ไมจํากัดชาติศาสนา  

คนไทยใหเกียรติแกคนตางชาติตางศาสนา ยินดี
ตอนรับคนตางถ่ินตางลัทธิ บางทีใหเกียรติแกคนตางชาติ
ตางถ่ิน ตอนรับดวยความมีนํ้าใจ อยางเปนพิเศษ ย่ิงกวาท่ี
แสดงออกตอคนชาติ เดียวกัน  แมวาในบางกรณี  จะมี
ทัศนคติไมสูดีตอคนบางกลุมบางพวกบาง แตก็ไมเปนไป
อยางรุนแรง และไมผูกใจเหนียวแนนยาวนาน   

ลักษณะน้ีแสดงออกอีกดานหน่ึง คือ การปรับตัวเขาได
งายและอยูรวมกันไดดี กับคนที่มีชาติหรือถือศาสนาตางกัน   

ความมีไมตรีอยางสากลน้ี สอดคลองกับหลักการของ
พระพุทธศาสนาท่ีถือวา มนุษยและแมสัตวอื่นทุกอยางต้ังแต
ดิรัจฉานเปนตนไป ลวนเปนเพ่ือนทุกข มีความเกิด แก เจ็บ 
ตาย เปนธรรมดา  เสมอกันท้ังสิ้น เสมอกันตอหนากฎ
ธรรมชาติ โดยตางก็มีกรรมเปนของตน เปนไปตามอํานาจ
ของกรรมท่ีตนกระทําเชนเดียวกัน   
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พรอมกันน้ันก็สอนใหมีเมตตาอยางเปนอัปปมัญญ-
ธรรม คือ  แผออกไปอยางกวางขวางไมมีประมาณ ไม
จําเพาะแดน ไมจํากัดขอบเขต ท่ัวถึงสรรพสัตวทุกหมูเหลา 

คนไทยมีลักษณะจิตใจท่ีไมยึดติดถือมั่นอยางรุนแรง
ตอสิ่งท้ังหลาย จึงไมเอาเร่ืองเอาราวอะไรจริงจังเกินไป แม
จะเกิดความเส่ือม ความสูญเสีย ความพลัดพรากตางๆ ก็
ยอมรับความจริงไดงาย มองเห็นความเปนธรรมดา ปลงใจ
ได ไมเศราโศกเสียใจมากเกินไปหรือนานเกินควร   

แมจะเกิดเร่ืองราวถูกเบียดเบียนบีบคั้นขมเหง คนไทย
ก็ลืมงาย ไมผูกใจโกรธเกลียดนาน จึงเปนคนไมเครียด มี
ความรูสึกผอนคลาย เร่ือยๆ สบายๆ ไมพยาบาทจองเวร 
และไมชอบความรุนแรง เหตุรายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงมักเปน
ประเภทช่ัววูบแลวก็ผานไป  

ท้ังน้ีเขาทํานองท่ีวา “ไมเปนไร ลืมเสียเถิด” “แลวก็
แลวกันไป อโหสิกันเสียเถิด” “อนิจจัง มีเกิดก็มีดับ” และ 
“เกิดแกเจ็บตายเปนของธรรมดา ทําใจเถอะนะ”  

ลักษณะจิตใจอยางน้ี มีหลักพระพุทธศาสนาเปนฐาน
หลอเลี้ยง และสนับสนุนหลายประการ เฉพาะอยางย่ิง หลัก
อนิจจัง ท่ีสอนใหรูเทาทันธรรมดาของสังขารท้ังหลายวาเปน
ของไมเท่ียง เกิดข้ึนแลวก็จะตองดับไป  
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แลวก็โยงตอไปหาหลักความไมยึดติดถือมั่น ใหไถ
ถอนสลัดละอุปาทาน และหลักการวางใจตอโลกธรรม
ท้ังหลาย ตลอดจนหลักท่ีวา เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร 
และหลักเมตตากรุณาธรรมท่ีกลาวมาแลว   

นอกจากน้ัน ความไมยึดติดถือมั่นอยางใดอยางหน่ึง
เหนียวแนนรุนแรงจนเกินไปน้ี ยังสงผลสืบเน่ืองตอไปอีก 
ชวยใหชาวไทยเปนคนปรับตัวเขากับคนใหมสิ่งใหมไดงาย  

คนไทยพรอมท่ีจะรับวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งสนอง
แปลกใหมจากภายนอก  และรู จักประสานประโยชน 
สามารถมองขามสวนหรือลักษณะท่ีขัดแยง ท่ีไมเหมาะไม
เขากัน ท่ีไมเปนผลดี หรือท่ีไมพอใจ จับฉวยแตสวนหรือ
ลักษณะท่ีใชได ไปกันไดเหมาะกัน เอื้ออํานวย เปนคุณเปน
ประโยชน เอามาผสมผสาน หรือจัดสรรใหสอดคลองในทาง
ท่ีจะบังเกิดผลเปนประโยชน 

คุณลักษณะท้ังหลายที่จะเกิดเปนเอกลักษณของชาติ
ข้ึนไดน้ัน จะตองเปนท่ียอมรับเช่ือถือปฏิบัติกันจนเคยชิน
อยางกวางขวางท่ัวไปในสังคม  และไดรับการปลูกฝงถายทอด
สืบกันมาตลอดเวลายาวนานจนแนบแนนซึมซาบอยูในชีวิต
จิตใจอยางเปนปกตินิสัยของคนสวนใหญ และแสดงออกมา
ทางพฤติกรรมตางๆ อยางเปนไปเอง  
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ก า ร ท่ี ห ลั ก ค ว า ม เ ช่ื อ ถื อ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ น
พระพุทธศาสนาไดหลอหลอมตัวออกมาเปนเอกลักษณของ
คนไทยเชนน้ี  แสดงให เ ห็นวา  พระพุทธศาสนาได เขา
กลมกลืนสนิทอยูในชีวิตจิตใจของคนไทย จนถึงข้ันท่ีกลาว
ไดวา พระพุทธศาสนาเปนอันหน่ึงอันเดียวกับความเปนไทย   

อยางไรก็ตาม วาโดยท่ัวไป สิ่งท้ังหลายท่ีแมจะดี ก็
ยอมมีดานท่ีเสียหรือสวนท่ีดอยอยูดวยในตัว  ลักษณะตางๆ 
ท่ีกลาวมาน้ี ถาปฏิบัติผิดเร่ืองผิดท่ี และขาดหลักการท่ีเปนคู
กํากับ หรือเปนสวนเติมเต็มใหเปนการปฏิบัติท่ีครบวงจร ก็
อาจกอผลเสียหายเปนโทษได  

ดังตัวอยางเชน ความเปนคนเร่ือยๆ สบายๆ ปลงใจได 
ไมจริงจังกับเร่ืองราวท้ังหลายมากนัก อาจทําใหกลายเปน
คนท่ียอมรับสภาพท่ีเปนอยู หรือท่ีประสบ โดยไมคิดแกไข
ปญหา  ไมคิด เปลี่ ยนแปลงและปรับปรุง  ขาดความ
กระตือรือรน ตลอดจนเปนคนเฉื่อยชา และปลอยปละละเลย 
ไมปองกันแกไข และไมกาวหนาสรางสรรค  

การท่ีจะเกิดโทษอยางน้ีข้ึน ก็เพราะถายทอดสืบตอ
คุณลักษณะเหลาน้ันตามๆ กันมา โดยไมไดตรวจสอบ
ตนเอง และไมไดทบทวนหลักความเช่ือและหลักการปฏิบัติ
ทางพระศาสนา  ซ่ึง เปนพ้ืนฐานท่ีมาของคุณลักษณะ
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เหลาน้ัน  ให ชัดเจนมองเห็นท่ัวตลอดอยู เสมอ  เ พ่ือให
แนวความคิด และพฤติกรรมของตนดําเนินไปสูการปฏิบัติท่ี
ครบวงจร   

ขอใหดูอีกตัวอยางหน่ึง เชนท่ีวา มองเห็นความเปน
อนิจจังแลวปลงใจได สบายใจหายทุกขรอน เลยหยุดน่ิงอยู
แคน้ัน ไมใชปญญามองหาเหตุปจจัยในกระบวนการของ
ความเปนอนิจจัง และดําเนินการแกไขปรับปรุง ใหตรงเหตุ
ตรงปจจัย ดวยความไมประมาท  

คุณธรรมท่ีจะตองใชกํากับเอกลักษณท้ังหลายอยู
เสมอ ขาดไมไดเลยในทุกเวลา ก็คือ ปัญญา และ อัปปมาท-
ธรรม หรือพูดใหงาย ก็ไดแก ปญญา และ สติ แลวไปๆ มาๆ 
ก็คือ สติ-ปญญา ท่ีพูดกันเร่ือยเปอยเพลินไป จนกลายเปน
พูดโดยประมาท ขาดท้ังสติ และปญญา 

เปนอันตองยํ้าอีกทีวา ไม่ประมาท และ ไม่ขาดปัญญา 



- ๘ - 

พระพุทธศาสนาเปนมรดก 
และเปนคลังสมบัติอันล้ําคาของชนชาติไทย 

นอกจากความเช่ือถือและคุณธรรมตางๆ ท่ีปลูกฝง
ถายทอดกันมาจนติดเปนนิสัยใจคอ ดังเชนเอกลักษณ
ท้ังหลาย ซ่ึงเปนมรดกทางจิตใจ และเปนสมบัติประจําตัว
ดานในแลว พระพุทธศาสนายังเปนมรดกและคลังสมบัติ
ทางดานรูปธรรมท่ีล้ําคาของชนชาติไทยอีกดวย  

โบราณสถานและโบราณวัตถุท้ังหลาย เปนมรดกและ
เปนสมบัติ ท่ีสําคัญย่ิงของประเทศชาติ  นอกจากเปน
หลักฐานสําหรับสืบคน และยืนยันความเปนมาในประวัติ-
ศาสตรของชาติแลว ยังเปนของมีคาอยางสูงอีกดวย  

ค ว า ม มี ค า ท่ี ว า น้ี  มิ ใ ช เ ฉ พ า ะ คุ ณ ค า ท า ง
ศิลปวัฒนธรรมเทาน้ัน แตรวมถึงคุณคาทางเศรษฐกิจดวย 
ท้ังน้ีโดยเหตุผลถึงสองประการ  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๕

ประการแรก ในสวนอดีต วาโดยตนกําเนิดหรือตัวของ
วัตถุสถานน้ันเอง โบราณวัตถุสถานเหลาน้ัน เกิดจากแรง
ศรัทธา หรือไมก็เปนผลงานสรางสรรคของพระมหากษัตริย 
คนมีฐานะสูง หรือชุมชนท้ังหมด จึงมักสรางข้ึนดวยวัสดุท่ีดี
ท่ีสุด และสรางอยางดีท่ีสุด  

ประการท่ีสอง ในสวนปจจุบัน วาโดยความเปนแหลง
แหงรายไดของประเทศ โบราณวัตถุสถานท้ังหลายมีสวน
สําคัญอยางย่ิง ในการดึงดูดความสนใจ ทําใหคนตางถ่ิน
และตางประเทศเดินทางเขามาทัศนาจร จึงเปนปจจัยสําคัญ
อยางหน่ึง ท่ีชวยใหประชาชนจํานวนมากมีงานทํา ทําให
ทองถ่ินขยายตัวเฟองฟู และเพ่ิมพูนรายไดของประเทศชาติ  

โบราณสถานและโบราณวัตถุท้ังหลายในประเทศไทย
ของเราน้ี สวนใหญก็คือปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ซ่ึงมีอยู
ตามวัดวาอารามท้ังหลาย ท้ังท่ีรางแลว และท่ียังเปนสํานัก
อยูในปจจุบัน อันลวนเปนของเกิดในพระพุทธศาสนา  

วาท่ีจริง ไมเฉพาะแตปูชนียวัตถุสถานท่ีเปนของโบราณ
เทาน้ัน แมปูชนียวัตถุสถานมากมายในสมัยอันใกลจนถึง
ปจจุบัน ก็มีคุณคาในเชิงท่ีกลาวมาน้ีไมนอยเหมือนกัน 
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ประวัติศาสตรของชาติไทยยุคตนๆ  นอกจากอาศัย
โบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยเฉพาะปูชนียวัตถุสถานใน
พระพุทธศาสนา เปนหลักฐานสืบคนและยืนยันแลว ก็
ปรากฏอยูในวรรณกรรมจําพวกตํานาน เปนตน ซ่ึงสวนมาก
เปนวรรณคดีในพระพุทธศาสนา หรือนิพนธข้ึนโดยพระภิกษุ
ในอารามตางๆ  

เอกลักษณของชาติ น้ัน  มิใชมี เฉพาะสวนท่ี เปน
นามธรรมอยางท่ีกลาวถึงในขอกอนเทาน้ัน แมเอกลักษณท่ี
เปนรูปธรรม ซ่ึงปรากฏอยูตามวัตถุตางๆ ก็มีอยูเปนสําคัญ 
อีกสวนหน่ึงดวย  

เอกลักษณดานน้ี จะพบไดในศิลปะไทยทุกสาขา ท้ัง
จิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปตยกรรม  รวมท้ัง
วรรณศิลปในกวีนิพนธท้ังหลาย และความเปนเจาบทเจา
กลอนของคนไทย  ซ่ึ ง เหลือมาในวรรณกรรมพื้นบาน 
ตลอดจนดนตรีประเภทตางๆ 

ศิลปกรรมท้ังหลายและดนตรีเหลาน้ี สวนมากเปนของ
เกิดในพระพุทธศาสนา ในสถาบันพระพุทธศาสนา หรือไมก็
เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา  
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นอกจากจะเปนเคร่ืองแสดงถึงเอกลักษณของชาติไทย
แลว จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม เปนตน
เหลาน้ี ก็เปนมรดก และเปนคลังสมบัติอันมีคาย่ิงอยูในตัว
ของมันเอง ดังเชนท่ีเปนปูชนียวัตถุและปูชนียสถาน ตามท่ี
ไดกลาวมาแลว   



- ๙ - 
พระพุทธศาสนาเปนหลกันําทาง 

ในการพฒันาชาติไทย 

ปจจุบันน้ี ไดเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปแลววา การท่ีจะ
พัฒนาประเทศใหสําเร็จผลดีบรรลุจุดหมายท่ีตองการได
อยางแทจริงน้ัน จะพัฒนาเพียงดานวัตถุอยางเดียวเทาน้ัน
ไมเพียงพอ  

ประสบการณในการพัฒนาตลอดเวลายาวนานท่ีผาน
มา ไดสอนใหเห็นตระหนักวา การมุงพัฒนาวัตถุภายนอก
อยางเดียวน้ัน แมจะระดมทุนระดมแรงลงไปแลวอยาง
มากมาย ก็ไมทําใหสังคมบรรลุความมั่งคั่งรุงเรืองและสันติ
สุขท่ีแทจริงไดตามวัตถุประสงค  

แมว า เมื่ อมองดูผ านๆ  เผินๆ  จะเ ห็นเหมือนวา
บานเมืองไดเจริญเฟองฟูแปลกหูแปลกตาไปมากมาย แต
เมื่อตรวจสอบดูกับเกณฑเปาหมายท่ีไดตั้งไว ก็เห็นชัดเจนวา 
การพัฒนายังหางจากผลสําเร็จท่ีตองการ แมแตจะเอาแค
ดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ก็ยังไปไมถึงไหน  
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มาถึงบัดน้ี ป พ.ศ. ๒๕๓๐ ปญหาบางอยางท่ีไมเคยมี 
ก็เกิดมีข้ึน หรือท่ีมีนอย ก็ระบาดแพรหลายมากข้ึน ความ
ยากจนแรนแคนยังแผขยายท่ัวไป ท้ังในกลางเมืองและใน
ชนบท การกระจายรายไดของประชากรไมดําเนินไปดวยดี 
ฐานะทางเศรษฐกิจของคนกลับหางไกลกันมากข้ึน  

ในดานสุขภาพ แมแตสาธารณสุขมูลฐานก็ยังขาด
แคลน และไมเฉพาะสุขภาพกายเทาน้ัน สุขภาพจิตก็เสื่อม
โทรมลง ชีวิตคนในถ่ินท่ีเรียกวาเจริญ มีลักษณะสับสนวุนวาย 
คนมีทุกขใจมากข้ึน เปนโรคจิตโรคประสาทมากข้ึน 

ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาก็ยังอยูใน
ภาวะสัมฤทธิ์ผลไดยาก*

2 การพัฒนาประชาธิปไตยกาวหนาไป
ไดไมมากกวาท่ีถอยหลัง มีความไมสะอาดและความไม
ซ่ือตรงทวมทนในกระบวนการ การฉอราษฎรบังหลวง
กลายเปนของชินชา อีกไมชาคงยกใหเปนเรื่องที่ไมตองถือสา 

แมวาถนนหนทางจะมีเพ่ิมข้ึนมากมาย แตการจราจร
ก็ไมเรียบรอย ผูคนไมมีระเบียบวินัยในการใชถนน อุบัติเหตุ
มีสถิติสูง ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนปญหา
หนักย่ิงข้ึน จนคนจํานวนมากมีชีวิตอยูดวยความหวาดกลัว 
                                                           
*

2 ในชวง พ.ศ. ๒๕๓๐ ประเทศไทยยังผจญปญหาความไมเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาท่ีตอเน่ืองมานาน แตอีก ๒๕ ปตอมา โดยเฉพาะในป 
๒๕๕๖ ปญหาการศึกษาเส่ือมถอยดอยคุณภาพ ไดโผลเดนข้ึนมาแทน 
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อาชญากรรมยังแพรหลาย คดีปลน ฆา ขมขืน ท่ีรายแรง 
ปรากฏบอย    

ความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมมีกระแสแรง จน
กลายเปนของสามัญ คานิยมท่ีไมพึงปรารถนาและไมเอื้อตอ
การพัฒนา เชน คานิยมบริโภค และความนิยมฟุงเฟอ แผ
กระจายไปท่ัว  

ปญหาทางเพศเพ่ิมสูง อบายมุขระบาดท่ัวไปท้ังในกรุง
และชนบท ชาวบานฝากความหวังในชีวิตไวกับการพนันใน
รูปแบบตางๆ  และหมกมุนจนยากท่ีจะแกไข  เยาวชน
มากมายทําลายอนาคตของตนเองและกอปญหาแกสังคม
โดยเปนผลสืบเน่ืองจากการติดสิ่งเสพติด  

ปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทวีสูงข้ึน ปาไมถูกทําลายไป
มาก ตนนํ้าลําธารรอยหรอลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล  
แผนดินแหงแลง ทําใหเกษตรกรรมยากลําบากมากข้ึน 
สงผลตอความยากจนแรนแคนย่ิงข้ึนไปอีก   

แม ถึงจะผลิตพืชผลไดมาก ก็ประสบปญหาทาง
การตลาด มีการเอารัดเอาเปรียบกันมาก กลายเปนวา ขาย
ขาวไดมาก กลับย่ิงยากจนลง  

ในขณะเดียวกัน มลภาวะก็แพรกระจายกวางขวาง
ออกไป ทั้งในดิน ในนํ้า และในทองฟา คุกคามตอชีวิต
และสุขภาพของประชากรท่ัวทุกคน  
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การพัฒนาประเทศยังไมสามารถกาวขามพนภาวะ
เปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

ไมเฉพาะในประเทศท่ีกําลังพัฒนา และดอยพัฒนา
เทาน้ัน แมในประเทศท่ีเรียกวาพัฒนาแลวท้ังหลาย สภาพท่ี
พัฒนาแลวก็เปนไปในดานรูปธรรม คือจําพวกวัตถุและ
ระบบการเปนสวนใหญ สวนดานจิตใจก็พัฒนาเฉพาะท่ี
เก่ียวกับรูปธรรมเปนสําคัญ เชน นิสัยการทํางาน และการ
เคารพกฎเกณฑ แตปญหาดานจิตใจแทๆ กลับเพ่ิมมากข้ึน   

คนพัฒนาวัตถุมาแกปญหาชีวิตดานหน่ึง กลับไปเพ่ิม
หรือกอปญหาชีวิตอยางใหมข้ึนอีกดานหน่ึง พรอมกันน้ัน 
ขางในตัวคนเอง ก็ไมไดพัฒนาจิตใจข้ึนมาใหสามารถเปน
เจานายท่ีจะใชวัตถุท่ีพัฒนาข้ึนมาใหเปนประโยชนไดจริง 
และไมพอไมทันท่ีจะรับมือกับปญหาชีวิตอยางใหมท่ีเกิด
ข้ึนมา เลยกลายเปนวาวัตถุกาวหนา แตจิตใจดอยพัฒนา  

จิตใจท่ีพัฒนาไมทันและไมถูกทางน้ัน ก็สับสนวุนวาย 

เกิดความเครียด ความงุนงาน  ความรูสึกแปลกแยก ความ
อางวาง วาเหว เหงา เรารอน เพราะสรรพกิเลสซ่ึงเมื่อแกไข
และหาทางออกไมถูกตอง ก็ดันกลับออกมาเปนพฤติกรรมท่ี
กอปญหาแกสังคม เชน เปนโรคจิตกันมาก ฆาตัวตายตาม
กัน  เยาวชนมั่วยาเสพติด มีพฤติกรรมวิปริตทางเพศแบบ
ตางๆ ละทิ้งสังคมและกฎเกณฑของสังคม  
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แลวในวงกวาง ก็มาจนมุมอัดอั้นกันอยูท่ีทางตันของ
การแขงขันแยงชิงและหวาดระแวงกันระหวางชาติใหญท่ี
พัฒนาแลว ความหวาดกลัวสงครามนิวเคลียร และปญหา
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม โดยเฉพาะมลภาวะท่ี
เพ่ิมขีดอันตรายสูงข้ึนๆ ทุกที 

บทเรียนจากการพัฒนาน้ันสอนใหรูวา การพัฒนา
จะตองดําเนินไปอยางรอบดานท่ัวถึง ไมใชมุงพัฒนาแต
เพียงดานวัตถุอยางเดียว  

โดยเฉพาะตัวคนนี่แหละ เปนผูท่ีพัฒนาวัตถุ พัฒนา
สังคม และเปนผูเสวยผลของการพัฒนาน้ัน คนจึงตองไดรับ
การพัฒนาเปนอยางดี เขาจะไดไปพัฒนาวัตถุ พัฒนาสังคม
ใหถูกตองถูกทาง มิฉะน้ันการพัฒนาก็จะผิดจะเสียไปหมด 
แนวการพัฒนาจึงตองหันมาเนนท่ีการพัฒนาคน  

ในการพัฒนาคนน้ัน สวนสําคัญท่ีสุด ซ่ึงเปนตัวจริง
ของเขา ก็คือ จิตใจ ดังน้ัน ในยุคปจจุบัน งานพัฒนาจึงหัน
มาใหความสนใจแกการพัฒนาจิตใจมากข้ึน  

การพัฒนาจิตใจน้ัน  รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนสุขภาพจิตโดยท่ัวไป แตท่ีจริงตองพัฒนา
ถึงขั้นปญญา ท่ีจะมาตรวจตราดูแลและปรับแกจิตใจน้ันอีกที 
ถึงตรงน้ี จึงจะพัฒนาคนครบเต็มท้ังคน 
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การพัฒนาจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาคนทั้งคนน้ัน เปน
งานหลักของพระพุทธศาสนา พูดอีกอยางหน่ึงวา คําสอน
ท้ังหมดในพระพุทธศาสนามีศูนยรวมอยูท่ีการพัฒนาคน 

ความจริง พระพุทธศาสนา ท้ังสวนหลักธรรมคําสอนท่ี
เปนนามธรรม และสวนสถาบันคือพระสงฆและวัดวาอาราม
เปนตน ไดมีสวนรวมอยางสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
มาโดยตลอด 

โดยเฉพาะในอดีต (และแมปจจุบันในชนบทหลายแหง) 
พระสงฆไดเปนผูนําในการพัฒนา และวัดไดเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา เพราะพระสงฆเปนผูนําทางจิตใจและทาง
ปญญาของชุมชน และวัดก็เปนศูนยกลางของชุมชน  

เร่ิมแตบทบาทสําคัญท่ีสุดคือ วัดเปนศูนยกลางการ 
ศึกษาของประชาชน โดยมีพระสงฆเปนครูอาจารย  

แตเดิมมา ศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ พัฒนาข้ึนในวัด 
หรือออกไปจากวัด คนมีการศึกษาท้ังหลายลวนเปนผูเลา
เรียนไปจากวัด เมื่อไปอยูในชุมชน ก็ใชความรูหลักธรรมวินัย
และความรูวิชาการอื่นท่ีไดศึกษาจากวัดน้ัน เปนเคร่ืองนํา
ครอบครัวและชุมชน ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
การงานใหเจริญกาวหนาและอยูรวมกันดวยดี มีความรมเย็น
เปนสุขตามควรแกความประพฤติปฏิบัติ  
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ตอมา เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมจาก
ประเทศตะวันตกแพรหลายเขามา และระบบการตางๆ แบบ
ตะวันตกไดรับการสถาปนาเปนหลักของบานเมือง  แนว
ทางการพัฒนาก็เปลี่ยนแปลงไป วัดก็เหินหางออกไปจาก
กระบวนการพัฒนาตามลําดับ   

โดยเฉพาะเม่ือการพัฒนามุงเนนดานวัตถุ บทบาท
ของวัด พระสงฆ และพระศาสนา ก็ย่ิงลางเลือนลง จน
โดยมากเหลือแตบทบาทในดานการเอื้อตองานพัฒนา เชน 
อํานวยสถานท่ีและอุปกรณของวัด การใหกําลังใจและคํา
กลาวสอนสนับสนุนในคราวชุมนุมอยางมีพิธีกรรม เปนตน 
ซ่ึงไมสูมีความหมายเปนแกนสารอะไรนัก  

คร้ันถึงบัดน้ี เมื่อแนวโนมของการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปอีก โดยหันมาเนนการพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาตัวคน
มากข้ึน ก็เปนโอกาสท่ีวัดและพระสงฆหรือพระพุทธศาสนา
ท้ังหมด จะไดร้ือฟนบทบาทในการพัฒนาและบทบาทของ
ผูนําการพัฒนาข้ึนใหม โดยปรับตัว ปรับวิธีการ และปรับ
บทบาทน้ัน ใหเขากับสภาพปจจุบัน 

การท่ีจะนําทางการพัฒนาและสวมรับบทบาทตางๆ 
ในการพัฒนาใหไดผลดีน้ัน  นอกจากจะตองมีความชัดเจน
เก่ียวกับบทบาทท่ีเหมาะสม และขอบเขตของการดําเนิน
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บทบาทของวัดและพระสงฆแลว สิ่งท่ีสําคัญย่ิงก็คือ จะตอง
มีหลักธรรมนําทาง สําหรับชี้แนวทางของการพัฒนาอยาง
ชัดเจน ไมใชทํากันอยางพราๆ กระจัดกระจาย แบบจับ 
ปะติดปะตอ คนละทางสองทาง ไมประสานสอดคลอง ไม
รวมกําลังแลนแนวไปดวยกัน ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาไม
สําเร็จผลดี หรือถึงกับลมเหลวซํ้ารอยเดิมอีก 

ขอยกตัวอยาง เบ้ืองแรกควรจะมีหลักธรรมหมวดใหญ
ท่ีช้ีนําแนวทางการพัฒนาเปนพ้ืนฐานกอน หลักธรรมใหญ
เหลาน้ี จะแสดงหลักการท่ัวไปของการพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะ
สําคัญ ๒ ประการ คือ ครบรอบ และครอบคลุม หรือ รอบดาน 
และตลอดวงจร (ครบรอบ ตลอดวงจร, ครอบคลุม รอบดาน)  
๑. ในแง รอบด้าน หรือ ครอบคลุม ถาเปนการพัฒนาคน  
พระพุทธศาสนาสอนใหพัฒนาใหครบ ครอบคลุมท้ัง ๔ ดาน  
เรียกวา ภาวนา (การฝกอบรม เจริญ หรือ พัฒนา) ๔ คือ  

๑) กายภาวนา แปลวา พัฒนากาย ขอน้ีมิใชเฉพาะ
การพัฒนารางกายใหแข็งแรง ไรโรค มีสุขภาพดีเทาน้ัน แต
ทานเนนการพัฒนากาย ในความหมายวาเปนการพัฒนา
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เร่ิมแตปจจัย ๔ 
เปนตนไป อยางถูกตองดีงาม ในทางท่ีเปนคุณประโยชน  
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ตัวอยางเชน สัมพันธกับอาหาร โดยกินเพ่ือชวยให
รางกายมีกําลัง มีสุขภาพดี จะไดเปนอยูผาสุก ทํางานไดผล 
ไมใชมุงแคเอร็ดอรอย อวดโก โชวฐานะ สัมพันธกับโทรทัศน 
โดยดู เพ่ือติดตามขาวสาร แสวงหาความรู สงเสริมปญญา 
มิใชเพ่ือหมกมุนอยูแคจะสนุกสนานบันเทิง หรือเอาเปน
เคร่ืองมือเลนการพนัน ตลอดจนกอการไมดีตางๆ สัมพันธ
กับธรรมชาติใหร่ืนรมยใจไดสิ่งแวดลอมท่ีเปนรมณีย     

๒) ศีลภาวนา แปลวา พัฒนาศีล หมายถึงการพัฒนา
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคมใหเปนไปดวยดี เร่ิม
แตไมเบียดเบียน ไมทําความเดือดรอนแกผูอื่น ประพฤติสิ่งท่ี
เปนประโยชนเ ก้ือกูลตอผูอื่น ตอสังคม มีระเบียบวินัย 
ประกอบสัมมาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร ฝกอบรมกาย
วาจาของตนใหประณีต ปราศจากโทษ กอคุณประโยชน 
และเปนเคร่ืองสนับสนุนการฝกอบรมจิตใจยิ่งข้ึนไป 

๓) จิตภาวนา แปลวา พัฒนาจิต คือ พัฒนาจิตใจให
มีคุณสมบัติดีงามพร่ังพรอม ซ่ึงแบงไดเปน ๓ ดาน ดังน้ี 

ก.  คุณภาพจิต คือ ใหมีคุณธรรมตางๆ ท่ีเสริมสราง
จิตใจใหดีงาม เปนจิตใจที่สูง ประณีต เชน มีเมตตา มีความรัก 
ความเปนมิตร มีกรุณา อยากชวยเหลือ ปลดเปล้ืองทุกขของผูอ่ืน 
มีจาคะ คือมีนํ้าใจเผ่ือแผ มีคารวะ มีความกตญัู เปนตน 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๗ 

ข.  สมรรถภาพจิต  คือ ใหเปนจิตท่ีมีความสามารถ 
เชน มีสติดี มีวิริยะ คือความเพียร มีขันติ คืออดทน มีสมาธิ 
คือจิตต้ังมั่นแนวแน มีสัจจะ คือจริงจัง มีอธิษฐาน คือเด็ด
เดี่ยวแนวแนตอจุดหมาย เปนจิตใจท่ีพรอมและเหมาะท่ีจะ
ใชงาน โดยเฉพาะงานทางปญญา คือการคิดพิจารณาให
เห็นความจริงแจมแจงชัดเจน 

ค.  สุขภาพจิต คือ ใหเปนจิตท่ีมีสุขภาพดี มีความสุข 
สดช่ืน ราเริงเบิกบาน ปลอดโปรง สงบ ผองใส พรอมท่ีจะย้ิม
แยมได มีปติ ปราโมทย ไมเครียด ไมกระวนกระวาย ไมคับ
ของ ไมขุนมัวเศราหมอง ไมหดหูโศกเศรา เปนตน 

๔) ปญญาภาวนา แปลวา พัฒนาปัญญา คือ พัฒนา
ความรูความเขาใจ ใหเกิดความรูแจงเห็นจริง และ ใชความรู
แกปญหาทําใหเกิดประโยชนสุขได  

ท้ังน้ี เร่ิมแตรูเขาใจศิลปวิทยา เรียนรูถูกตองตามเปน
จริง ไมบิดเบือนหรือเอนเอียงดวยอคติ คิดวินิจฉัยใชปญญา
โดยบริสุทธิ์ใจ รูเขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง มองเห็นสิ่ง
ท้ังหลายตามเหตุปจจัย รูจักแกไขปญหา และทําการให
สําเร็จตามแนวทางของเหตุปจจัย   
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ปญญาไมจบแคน้ี แตครอบคลุมตลอดขึ้นไปจนถึงข้ัน
รูเทาทันธรรมดาของสังขาร ถึงข้ันท่ีทําใหมีจิตใจเปนอิสระ 
หลุดพนจากกิเลสและความทุกขโดยสิ้นเชิง 
๒. ในแง ครบรอบ หรือ ตลอดวงจร การพัฒนาทุกดานหรือ
ทุกอยาง ควรตรวจสอบใหเปนการปฏิบัติท่ีครบวงจร ไมใช
คร่ึงๆ กลางๆ ซ่ึงจะทําใหไดผลคร่ึงๆ กลางๆ หรือไดผลดีไม
สมบูรณ อาจจะดีคร่ึงหน่ึง เสียคร่ึงหน่ึง หรือดีดานหน่ึง แต
ไปเสียอีกดานหน่ึง   

ขอยกตัวอยางการปฏิบัติธรรมสักขอหน่ึง ซ่ึงใชไดใน
การพัฒนาทุกอยาง ดงัเชน การปฏิบัติตามหลักอนิจจัง   

อนิจจัง หมายถึง ความไมเท่ียง มีหลักการในทาง
ปฏิบัติ ซ่ึงแบงออกไดเปน ๒ ชวง คือ 

ชวงท่ี ๑  ทําจิต  หรือปรับใน  เปนชวงรู เทาทันคติ
ธรรมดาของสิ่งท้ังหลายท่ีไมเท่ียงแทแนนอน เปนไปตามเหตุ
ปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของใคร เกิดข้ึนแลวก็
จะตองดับสลายไป ทําใหปลงใจได หายทุกขโศก สบายใจ 
ไมหว่ันไหวไปตามโลกธรรม 

ชวงท่ี ๒ ทํากิจ หรือปรับนอก เปนชวงสืบคนเหตุปจจัย
ของความไมเท่ียง ท่ีปรากฏออกมาเปนอาการอยางน้ันๆ 
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(เชนวา เสื่อม หรือเจริญ) วาทําไมจึงเสื่อม ทําไมจึงเจริญ ทํา
อยางไรจึงจะไมเสื่อม ทําอยางไรจึงจะเจริญ แลวลงมือแกไข
หรือสรางเสริมดวยความไมประมาท ใหเปนไปในแนวทางท่ี
ตองการ (เชนวา ใหเจริญ ไมใหเสื่อม) ดวยการทําการท่ีตัว
เหตุตัวปจจัยน้ันๆ ทําใหทําการไดสําเร็จผลดีตามตองการ 
หรือตามท่ีควรจะเปน 

ถาปฏิบัติครบท้ัง ๒ ชวง  ก็เรียกวาเปนการปฏิบัติท่ี
ครบรอบ หรือตลอดวงจร ไดผลสมบูรณ ท้ังสบายใจหาย
ทุกข และทํางานหรือแกปญหาสําเร็จ    

แตถาปฏิบัติไมตลอดวงจร ก็ไดผลคร่ึงเดียว และอาจ
ตามมาดวยผลเสียหลายอยาง เชน เมื่อประสบความเสื่อม
หรือความสูญเสียอยางใดอยางหนึ่งแลว รูเทาทันธรรมดาท่ี
เกิดดับตามเหตุปจจัย ก็สบายใจหายเศรา เปนอันจบชวงท่ี 
๑ แตไมตอชวงท่ี ๒ คือ ไมคิดสืบสาวเหตุปจจัยและไม
จัดการกับเหตุปจจัยน้ัน ก็เกิดผลเสีย คือ ตกอยูในความ
ประมาท ไมไดแกปญหา ไมไดทําการสรางสรรค นานเขาบอย
เขาอาจกลายเปนคนเฉื่อยชาเกียจครานไป  

ตรงขาม ถาขามชวงท่ี ๑ เสีย ปฏิบัติแตชวงท่ี ๒ ก็อาจ
ทําการสําเร็จ แตทําดวยความเรารอนกระวนกระวาย จิตใจ
ไมสบาย ไรความสุข 
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ถาศึกษาพระพุทธศาสนาใหเขาใจชัดเจน รูจักเลือก
รูจักจับธรรมใหถูกหลัก นํามาใชอยางฉลาด ปฏิบัติใหรอบ
ดาน และตลอดวงจร การพัฒนาก็มีทางท่ีจะสัมฤทธิ์ผลดี
โดยสมบูรณ เปนการพัฒนาท้ังทางวัตถุและทางจิตใจ เปน
การพัฒนาท้ังตัวคนและสิ่งท่ีคนไปพัฒนา แกไขขอผิดพลาด
ท่ีสืบมาจากอดีต และเสริมสวนท่ีขาดไปของปจจุบัน  

อยางนอย เมื่อดํารงในอัปปมาทธรรม เอาใจใส
ขวนขวายท่ีจะแกไขและสรางสรรคอยูตลอดเวลา การ
พัฒนาก็ยากท่ีจะลมเหลวหรือผิดพลาด   

ถาจะกลาวสรุปในแงหน่ึง พระพุทธศาสนาก็เปนท้ัง
แกนนํา และเปนสวนเติมเต็มของการพัฒนา ชวยใหการ
พัฒนาประเทศชาติดําเนินไปอยางถูกทิศทางและครบถวน
สมบูรณ นํามาซ่ึงความเจริญมั่นคงและสันติสุขแกประชาชน
ไดอยางแทจริง 



- ๑๐ - 

พระพุทธศาสนาเปนแหลงของดีมีคา 
ท่ีชนชาติไทยมอบใหแกอารยธรรมของโลก 

ชนช า ติ ห น่ึ ง ๆ  นอ กจ า กมี ห น า ท่ี ต อ ง พัฒน า
ประเทศชาติของตนเองแลว ก็พึงมีสวนรวมในการสรางสรรค 
และสงเสริมอารยธรรมของโลกดวย  

ตามประวัติศาสตร จะเห็นไดวา ชนชาติบางชนชาติก็มี
สวนรวมอยางมากมายในการทําใหเกิดความเจริญกาวหนาแหง
อารยธรรมของมนุษย บางชนชาติก็มีสวนรวมเล็กนอย บางชน
ชาติก็ไมปรากฏวาไดมีบทบาทใดๆ ท่ีชัดแจงในเร่ืองน้ีเลย  

ชนชาติไทยเปนชนชาติท่ีเกาแกมากชนชาติหน่ึง มี
วัฒนธรรมท่ีเจริญกาวหนาอยางสูงมาตลอดเวลายาวนาน 
จึงไดมีสวนรวมในการสรางเสริมอารยธรรมของโลกดวย 
แมวาจะอยูในขอบเขตท่ีไมกวางนัก  

สวนรวมท่ีวาน้ี ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซ่ึงพัฒนาข้ึน
มาจนมีแบบแผนเปนของตนเอง อยางท่ีเรียกวามีเอกลักษณ
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ของความเปนไทยเดนชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหลาน้ี มี
พระพุทธศาสนาเปนแหลงกําเนิดใหญ ดังไดกลาวมาแลว 

ศิลปวัฒนธรรมไทย ท่ีวาไดพัฒนามาจนมีเอกลักษณ
ของตนเองน้ัน เปนเร่ืองของอดีตแทบท้ังสิ้น สวนท่ีเปน
ปจจุบันมีนอยอยางย่ิง เพราะศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีสืบมาแต
เดิมน้ัน ถึงปจจุบัน ตองนับวาอยูในสภาพท่ีเรียวมาก  

ในชวง  ๑  ศตวรรษเศษๆ ท่ีผานมา  สังคมไทยได
เปลี่ยนแปลงไปมาก คนไทยหันไปสนใจสิ่งแปลกใหมท่ี
ยอมรับกันวาเปนความเจริญจากตะวันตก และรับเอา
วัฒนธรรมภายนอกเขามาอยางไมอั้นไมย้ัง โดยเฉพาะใน
สวนของระบบการตางๆ และเทคโนโลยี พรอมท้ังสิ่งเสพ
บริโภคท้ังหลาย  

ในชวงเวลาน้ี ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีสืบกันมา ก็ถูกเมิน
เฉยละเลย และแมกระท่ังทอดท้ิง จนบางสวนบางอยาง
เลือนลางหดหาย หรือถูกตัด ขาดตอน หมดไปเลยก็มี   

สวนวัฒนธรรมใหม หรือของใหมท่ีเรารับเขามาจาก
ภายนอกน้ัน ก็มีการพัฒนาอยางรวดเร็วจากแหลงอื่นหรือ
แหลงเดิมของมัน ทําใหมีสวนเพ่ิมพูนท่ีหลั่งไหลเขามาอยาง
นองเนือง จนแมแตเพียงรับเอาก็แทบไมทัน  
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ภาพของสังคมไทยท่ีปรากฏเดนชัดในปจจุบัน ไดแก
ความมีคานิยมตามอยางวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะการ
ตกอยูในภาวะเปนผูตาม ดวยการคอยรอรับความเจริญ
ใหมๆ จากภายนอก 

ในเมื่อมีทาทีแหงการรับเอา และไมไดต้ังตัวคิดเตรียม
วาตนควรจะปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันอยางเปนตัวของตัวเอง
อยางไร อาการของคนไทยตอวัฒนธรรมภายนอกในสมัยใหม
น้ี จึงเปนไปในลักษณะของผูเสพหรือผูบริโภคแทบท้ังสิ้น  

ในเมื่ออยูในฐานะของผูเสพหรือบริโภค ก็ไมไดชวย
พัฒนาแมแตวัฒนธรรมหรือของใหมท่ีรับเขามา สังคมไทย
ในสภาพเชนน้ี จึงแทบไมมีอะไรเปนของตัวเอง และแทบไมมี
สวนรวมในการสรางเสริมอารยธรรมของโลก เพราะไมมี
อะไรท่ีตนสรางสรรคข้ึนใหมเอง ท่ีจะเอาไปเพ่ิมใหเขา  

สิ่งท้ังหลายท่ีถือวาเปนความเจริญใหมๆ ทันสมัย ซ่ึง
มองเห็นหรูหราโออาอยูในเมืองใหญและในกรุง ก็ลวนเปน
ของรับเอามาจากเขา หรือทําตามอยางเขา ซ่ึงเขาเองก็มีอยู
แลว หรือมีดีเหนือกวาดวยซํ้า  

เมื่อจะแสดงอะไรที่เปนของตนเองแกคนพวกอื่น ก็จึง
ตองหันไปหยิบยกเอาศิลปวัฒนธรรมสมัยเกาๆ ออกมาอวด  
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แมถึงคนพวกอ่ืนจากภายนอกท่ีเขามาเย่ียมเยือน 
ศึกษามองหาความเปนไทย หรือของดีของไทย ก็ช่ืนชมเห็น
คุณคาแตเฉพาะศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีสืบมาหรือหลงเหลือ
จากอดีต พากันนําไปเผยแพรหรือกลาวขวัญ มิไดเห็น
ความสําคัญหรือช่ืนชมตึกระฟา รถยนตโออารุนลาสุด 
เคร่ืองบินยักษจัมโบ โทรทัศน คอมพิวเตอร เปนตน ซ่ึงพวก
เขาก็มีหรือเห็นไดในท่ีอื่น แมแตชนิดท่ีดีกวา กาวหนาย่ิงกวา  

การมีวัตถุอุปกรณและระบบการตางๆ ท่ีทันสมัยมี 
คุณคามีประโยชนท้ังหลายนั้น ก็เปนสิ่งท่ีดี มิใชขอเสียหาย 
เขาหลักท่ีวา มีดีท่ีเขามี  

แตท่ีจะใหเขาเห็นคุณคาเคารพนับถือจริง และไดช่ือ
วามีสวนรวมสรางเสริมอารยธรรมของโลกดวยน้ัน นอกจาก
มีดีท่ีเขามีแลว จะตอง มีดีท่ีเขาไม่มี หรือทําใหดีเหนือกวา ใน
สิ่งท่ีเขามีดวย  

โดยเหตุน้ี คนไทยจะตองชวยกันคิดชวยกันพิจารณา
วา จะพัฒนาประเทศชาติอยางไร ใหเรามีสิ่งท่ีดีมีคุณคา ซ่ึง
เกิดข้ึนหรือพัฒนาข้ึนจากภูมิธรรมภูมิปญญาของเราเอง อัน
จะทําใหเราเปนผูท่ีไดมีสวนรวมในการเสริมสรางอารยธรรม
ของโลก ชวยใหมนุษยชาติเจริญกาวหนามีโอกาสบรรลุสันติ
สุขไดดีย่ิงข้ึน   



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๕

พระพุทธศาสนา นอกจากเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยให
ชนชาติไทยมีศิลปวัฒนธรรมท่ีเจริญกาวหนามาในอดีตแลว 
ก็ยังคงเปนสถาบันหลักของประเทศ และเปนองคประกอบ 
สําคัญของสังคมไทยอยูแมในปจจุบัน   

เพียงแตรอเวลา และรอความสามารถของคนไทย ท่ี
จะนําศักยภาพของพระพุทธศาสนาท่ีมีอยูอยางสูง เอามาใช
ใหเปนประโยชนในการรวมพัฒนาภูมิธรรมภูมิปญญาของ
มนุษยชาติ ใหอารยธรรมของโลกเจริญประณีตย่ิงข้ึน  

ปจจุบันน้ี ถามองกวางออกไปในโลก ก็จะเห็นวา คน
จํานวนมากมาย โดยเฉพาะผูท่ีมีการศึกษา ในประเทศท่ี
พัฒนาแลวอยางสูง พากันหันมาสนใจศึกษามองเห็นคุณคา
ของพระพุทธศาสนามากข้ึนๆ (นาสังเกตอยางชวนแปลกใจ
ดวยวา ในทางกลับกัน พระพุทธศาสนาดูเหมือนวาจะเรียวรี
และกําลังเสื่อมโทรมหรือสูญหายเหลือนอยลงไปทุกทีจาก
ประเทศท่ีดอยพัฒนา หรือลาหลังท้ังหลาย)  

ท้ังน้ี เพราะพระพุทธศาสนามีสิ่งท่ีชนชาติเหลาน้ันไมมี 
ซ่ึงสามารถนําไปเสริมเติมสวนท่ีบกพรองขาดแคลนในภูมิ
ธรรมภูมิปญญาของเขาใหบริบูรณข้ึนมาได  

ประชาชนในประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลายน้ัน รู
ตระหนักแลววา แมประเทศชาติของเขาจะเจริญกาวหนาใน
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ดานวัตถุและระบบการตางๆ แลวอยางมากมาย แตก็ยัง
เกลื่อนกลนไปดวยปญหานานัปการท้ังท่ียังแกไมได และท่ี
เกิดประดังข้ึนมาใหม ไมสามารถบรรลุสันติสุขท่ีแทจริง  

ดวยเหตุน้ัน เขาจึงคิดวา วัฒนธรรมและอารยธรรม
ของเขาไดเดินทางผิดพลาด หรือมิฉะน้ันก็คงขาดปจจัยหรือ
องคประกอบสําคัญบางอยางไป และจึงพากันแสวงหา
วิถีทางท่ีถูกตอง หรือปจจัยสําคัญท่ีขาดไปน้ัน  

ในท่ีสุด หลายคนก็ไดมาพบคําตอบในพระพุทธศาสนา 
และมองเห็นวา พระพุทธศาสนาสามารถช้ีและชักจูงพวกเขา
เขาสู วิถีทางแหงการพัฒนาท่ีถูกตอง พรอมท้ังสามารถ
อํานวยองคประกอบหรือปจจัยสําคัญท่ีขาดไปในอารยธรรม
ของเขา ซ่ึงจะทําใหเขาแกไขปญหาท่ีคางคาอยู เขาถึงชีวิตท่ี
มีความหมายและความสุขท่ีแทจริงได  

สิ่งท่ีขาดไปในอารยธรรมของชนชาติท่ีพัฒนาแลว
เหลาน้ี  ก็คือ การพัฒนาด้านจิตปัญญา หรือ การพัฒนา
จิตใจ  และการพัฒนาปญญา ท่ีเรียกวา สัมมาปญญา ซ่ึง
เปนการพัฒนาสองดานหรือสองระดับ ท่ีเปนแดนถนัดเปน
พิเศษของพระพุทธศาสนา   

ดังน้ัน พระพุทธศาสนาจึงอํานวยประโยชน มีคุณคา
อยางย่ิง ตออารยธรรมของมนุษยชาติ เพราะสามารถช้ีนํา
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บอกทาง ท่ีจะทําใหการพัฒนาอารยธรรมดําเนินไปอยาง
ถูกตองสมบูรณ สงผลใหมวลมนุษยประสบสันติสุขและ
อิสรภาพไดตามความมุงหมาย 

ในทางตรงขาม ประเทศดอยพัฒนา หรือลาหลัง บาง
ประเทศ กลับปลอยใหพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมหรือสูญ
หายไปจากประเทศของตน ท่ีถึงกับตั้งเจตนาตัดรอน หรือ
ทําลายลางเสียก็มี  

การท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะเหตุวา ประเทศเหลาน้ี ไดเร่ิม
นับถือพระพุทธศาสนาต้ังแตคร้ังท่ีตนยังมีความเจริญนอย  

การยอมรับนับถือในคร้ังน้ัน ก็คือ การตกลงท่ีจะ
ป ฏิ บั ติ จ า ก จุ ด ท่ี ต น ยั ง อ ยู ห า ง ไ ก ล ห ลั ก ก า ร ข อ ง
พระพุทธศาสนา  ใหกาวหนาไปในทิศทางท่ีจะเขาถึง
พระพุทธศาสนามากข้ึนๆ ตามลําดับ และรับเอาไดเฉพาะ
แตหลักการและคุณคาบางสวนท่ีตนจะรู เขาใจและใช
ประโยชนไดในเวลาน้ันๆ หรือเทาท่ีผูเผยแพรหลักธรรมในยุค
สมัยน้ันจะสามารถนําเสนอได 

ตอมา เมื่อปฏิบัติเจริญกาวหนาไปบางระยะหน่ึง ก็
กลับเสื่อมถอยลง เพราะเหตุปจจัยตางๆ เชน เหตุการณทาง
การเมือง มีศึกสงครามภายนอกบางภายในบาง ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในทางท่ีไมเอื้ออํานวย
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บาง ศาสนศึกษาและสถาบันศาสนาเสื่อมโทรมเสียเองบาง 
ความเช่ือถือหรือลัทธิศาสนาอื่นเขามาปะปนบาง เปนตน 
รวมท้ังภูมิหลัง ซ่ึงไมมีพ้ืนฐานท่ีหนักแนนเพียงพอท่ีจะตอรับ
กับคุณคาใหมไดดี  

ตอมา แมจะมีการปรับปรุงและกลับเจริญข้ึนอีก แลวก็
กลับเสื่อมลงอีก เจริญและเสื่อมสลับกันมาตลอดเวลา
ยาวนาน และระหวางน้ัน รูปแบบตางๆ ท่ีพัฒนาข้ึนมาทีละ
นอยๆ ก็คอยๆ สะสมพอกพูนมากข้ึน จนทําใหเน้ือหาสาระ
ของพระพุทธศาสนาถูกจํากัดปกคลุมอยูภายในเคร่ืองหอหุม
แหงรูปแบบท่ีจับตัวแข็งท่ือ 

จากภาวการณท่ีเปนมาอยางน้ี เมื่อใกลจะถึงยุค
ปจจุบัน ก็อยูในสภาพที่เฉื่อยชา ซึ่งจัดไดวาอยูขางเสื่อม  
ศาสนิกชนสวนใหญยังอยูหางไกลจากหลักการของพระ
ศาสนา หรือมิฉะน้ัน ก็ดึงหลักการของพระศาสนาลงมาปรับ
ใหเขากับสภาพของตน  ความรูความเขาใจแทจริงในพระ
ศาสนามีนอย พระพุทธศาสนาถูกพอกดวยความเช่ือถือและ
ขอปฏิบัติท่ีเขามาปะปนจากภายนอกเปนอันมาก  

ในสภาพท่ีวาน้ี พอดีวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตก
หลั่งไหลเขามา ประชาชนเห็นสิ่งดีแปลกใหมท่ีตนไมมี 
โดยเฉพาะความเจริญกาวหนาทางวัตถุท้ังหลาย ก็ตื่นเตน 
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หันมาระดมใหความสนใจ ตอนรับเอาเขามาๆ และเพลินช่ืน
ชม ซ่ึงในเวลาเดียวกันน้ัน ก็เปนเหตุใหละเลยไมไดเอาใจใส
ศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของตน  

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมน้ัน เมื่อย่ิงถูกปลอยปละ
ละเลยไมเอาใจใส ก็ย่ิงเฉื่อยย่ิงเสื่อมลงไปอีก ชนชาติน้ันก็
มัวเพลิดเพลินกับส่ิงดท่ีีตนไม่มี  ซ่ึงระดมรับเอาเขามา พรอม
กับท่ีไมใสใจและไมรู จักท่ีจะใชประโยชนจากพระพุทธ 
ศาสนา เพราะตนเองก็ไมมีความรูและไมไดศึกษาใหเขาใจ 
เปนอันไมไดประโยชนจากส่ิงดีท่ีตนมี  

ในท่ีสุด ก็มองไมเห็นคุณคา พระพุทธศาสนาจึงคอยๆ 
เสื่อมโทรมหรือสูญหายหรือถึงกับถูกตัดรอนทําลายดวย
เจตนา  

พูดสั้นๆ วา ประเทศเหล่าน้ีมัวสนใจแต่สิ่งดีท่ีตนไม่มี ไม่ใส่
ใจสิ่งดีท่ีตนมี ย่ิงกวาน้ัน ยังไมเพียรพยายามทําสิ่งดีท่ีตนไมมี
ใหมีข้ึนเปนของตนเอง โดยไมตองคอยรับเอาจากพวกอื่น 
และสิ่งดีท่ีตนมี ก็กลับทอดท้ิง หรือคิดทําลาย แทนท่ีจะ
พยายามขุดคนคุณคาหาทางนํามาใชใหเปนประโยชน อัน
เปนสภาพอยางหนึ่งของประเทศท่ีลาหลังหรือดอยพัฒนา
ท้ังหลาย   
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สภาพท่ีเปนไปในประเทศพัฒนาแลวอยางสูง และ
ประเทศดอยพัฒนา ท่ีไดกลาวมาตามลําดับน้ี ท้ังสองฝาย
เปนบทเรียนท่ีมีคาสําหรับชนชาติไทย  

ฝายแรก มีสิ่งดีท่ีตัวทําไดเปนของตนเอง คือมีความ
เจริญดานวัตถุและระบบการตางๆ และแสวงหาสิ่งดีท่ีตนไม
มี (หรือมีไมพอ) โดยใฝจะรับเอาคุณคาทางจิตปญญาจาก
แหลงท่ีศึกษาหาได ดังท่ีมาพบในพระพุทธศาสนา  เพ่ือเติม
สวนท่ีตนยังขาดอยูใหบริบูรณ  

ฝายหลัง สิ่งดีท่ีตนไมมี ตนอยากจะได คืออยากได
และคอยรับเอาความเจริญทางวัตถุท่ีตนไมมีและท่ีตนทํา
ไมได  สวนสิ่งดีท่ีตนมี กลับไมอยากไดหรือไมใสใจ ไดแก 
ละเลยหรือทอดท้ิงคุณคาทางจิตปญญาในพระพุทธศาสนา
ท่ีตนมีอยูแลว ไมรูจักศึกษานํามาใชใหเปนประโยชน  

พูดอีกอยางหน่ึงวา ฝายแรกกําลังจะมีหรือทําใหมีครบ
ท้ังสองอยาง สวนฝายหลัง กําลังจะหมดหรือทําใหไมมีท้ัง
สองอยาง   

จะเห็นวา ฝายแรกปฏิบัติถูก และกําลังจะกาวไปสู
ความสมบูรณ ฝายหลังปฏิบัติผิด และกําลังจะไมมีอะไร
เหลือเปนของตนเองเลยแมแตอยางเดียว  

จะดูความหมายท่ีวาพัฒนาหรือไม ก็ดูไดที่ปญญาตรงนี้ 
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วาท่ีจริง ท้ังสองฝายตางก็มีคนละอยาง และขาดคน
ละอยาง สิ่งท่ีฝายแรกมี ฝายหลังไมมี สิ่งท่ีฝายหลังมี ฝาย
แรกไมมี  

วิ ธี ปฏิ บั ติ ท่ี ถู กต อ ง  ก็ คื อกา ร ทํ าอย า ง เ สมื อน
แลกเปล่ียนกัน หมายความวา แตละฝายตางก็รักษาและ
ฟนฟูหรือขัดเกลาสิ่งดีท่ีตนมีอยูแลวใหใชประโยชนไดเต็มท่ี 
และตางก็ทําสิ่งดีท่ีตนยังไมมี ซ่ึงอีกฝายหน่ึงมี ใหมีข้ึนเปน
ของตนเองบาง โดยทําข้ึนมาใหมีอยางเขา กลาวคือ   

ฝายแรก(ประเทศท่ีพัฒนาอยางสูงแลว) รักษาความ
เจริญทางวัตถุท่ีตนมี ใหอยูในขอบเขตท่ีพอดี และศึกษา
เสาะหาคุณคาทางจิตปญญา (ในกรณีน้ี คือ พระพุทธ 
ศาสนา) ท่ีตนไมมีหรือบกพรอง มาเสริมระบบชีวิตของพวก
ตนใหสมบูรณ  

ฝายหลัง (ประเทศท่ีลาหลัง หรือกําลังพัฒนา) ศึกษา
พระพุทธศาสนาท่ีตนมีอยู แลวนําเอาคุณคาทางจิตปญญา
มาใชนําทางการจัดระบบชีวิตใหไดผลดี และเพียรพยายาม
สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางวัตถุ วิทยาการ และ
ระบบการตางๆ ท่ีตนไมมีหรือยังลาหลัง ใหมีข้ึนอยางเพียง
พอท่ีจะเปนพ้ืนฐานรองรับคุณคาทางจิตปญญาในระบบ
ชีวิตท่ีพัฒนาอยางสมบูรณ 
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บทเรียนโดยสรุปคือ รักษาส่ิงดีท่ีตนมีอยู่แล้ว ให้มี
คุณค่าอํานวยผลดีอย่างแท้จริง และสร้างสรรค์ส่ิงดีท่ีตนยัง
ไม่มี ให้มีข้ึนเป็นของตนเอง ทําใหมีข้ึนครบถวน ๒ อยาง ท้ัง
ความเจริญทางวัตถุใหเปนพ้ืนฐานท่ีเพียงพอสําหรับการมี
ชีวิตท่ีดี และคุณคาทางจิตปญญาจากพระพุทธศาสนาพอ
สําหรับนําทางการดําเนินชีวิตท่ีดี  

ความท่ีกลาวมาน้ี ช้ีใหเห็นวา การท่ีชนชาติไทยใน
ปจจุบันจะมีความเปนตัวของตัวเอง  และมีอะไรท่ีจะชวย
เปนสวนเสริมใหแกอารยธรรมของมนุษยชาติไดน้ัน จะตอง
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 ก. รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยในสวนท่ี
ดีงาม ซ่ึงมีมาแตอดีต สามารถพัฒนาตอใหเติบขยาย งอก
งาม มีคุณคาสบสมัย คือใหผลดีสอดคลองเขากันกับสภาพ
ท้ังปจจุบันและท่ีจะเปนตอไป (ตออดีตกับปจจุบัน และโยง
ถึงอนาคต) 

 ข. นอกจากสืบตอ พัฒนา และถายทอดสิ่งดีท่ีตนมี
ตามขอ ก. แลว จะตองเพียรพยายามสรางสรรคสิ่งดีท่ีตนยัง
ไมมี ใหเปนของทําไดดวยตนเอง และใหมีเปนของตนเอง จน
มีครบท้ังสองอยาง ท้ังสิ่งดีท่ีตนมีก็ยังคงมีอยู และสิ่งดีท่ีตน
ไมมีก็ทําใหมีข้ึน  
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 โดยเฉพาะคุณคาทางจิตปญญาท่ีเคยมีมาใน
พระพุทธศาสนาของตน ก็ดํารงรักษาไว และสืบคนเอาข้ึนมา
ใชได ความเจริญทางวัตถุของคนอื่นท่ีตนตองการและควรจะมี 
ก็เพียรพยายามใหมีข้ึนโดยใหเปนของท่ีทําไดดวยตน ไมใช
เปนอยูเพียงในฐานะผูเสพหรือบริโภคของท่ีรอรับจากคนอื่น 

ค. ชนชาติไทยมีพระพุทธศาสนาเปนสมบัติล้ําคา อัน
แสดงหลักการพัฒนาทางจิตใจและสัมมาปญญาท่ีจะใช
แกปญหาของโลกปจจุบันน้ีไดดี หลักการน้ีเปนสิ่งท่ีขาดไป
หรือพรองอยูในอารยธรรมของมนุษยชาติ ซ่ึงชนชาติท่ี
เรียกวาพัฒนาแลวก็ยอมรับกันมากข้ึน  

 ชนชาติ ไทย น้ัน  นอกจากจะพึงศึกษาคนคว า
พระพุทธศาสนาอยางจริงจัง และจับเอาเน้ือหาสาระของ
หลักการน้ีมาใชพัฒนาประเทศชาติของตนแลว ก็พึงเห็นเปน
โอกาสท่ีจะชวยแกปญหาของมวลมนุษย และพัฒนาอารย
ธรรมของโลกใหสมบูรณ ดวยการนําเสนอพุทธธรรมแก
ชาวโลก เฉพาะอยางย่ิงแกชาวประเทศพัฒนาแลวท่ีกําลัง
ตองการอยูน้ัน โดยวิธีฉลาดเฟน ฉลาดแสดงอยางสบสมัย
สบสถานการณ 

 ขอพึงปฏิบัติ ๓ อยางท่ีกลาวมาน้ีสัมพันธตอเน่ืองกัน  
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แตขอซ่ึงเปนท่ีรวมแหงคุณคาอันสูงสุด ก็คือ ลําดับ
สุดทาย ไดแก การท่ีชนชาติไทยสามารถมีสวนรวมในการ
เสริมสรางอารยธรรมของโลก ดวยการเจียดแจกสมบัติอันล้ํา
คาของตน กลาวคือ พุทธธรรม ใหแกชนทุกชาติท่ีกําลัง
ตองการ ในฐานะท่ีพระพุทธศาสนาน้ัน เปนสวนเติมเต็มแหง
อารยธรรมของมวลมนุษย  



สรุป 
 
พระพุทธศาสนาเทาท่ีคนไทยเราเก่ียวของ อาจแยกได

เปน ๒ ดาน คือ  
- ดานท่ีเปน ธรรมวินัย โดยเฉพาะสวนท่ีเรียกวาพุทธ
ธรรม อยางหน่ึง และ 

- ดานท่ีเปน วัฒนธรรม อีกอยางหน่ึง  
อยางแรกคือ ธรรมวินัย หมายถึงหลักการเดิมแทๆ 

ล วนๆ  ของพระ พุทธศาสนา  ห รือตั วแท ตั วจ ริ งของ
พระพุทธศาสนาน้ัน ตามท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอน หรือทรง
แ สด ง แ ล ะท ร ง บัญ ญั ติ ไ ว  ซ่ึ ง ป ร า กฏอ ยู ใ น คั มภี ร
พระพุทธศาสนา และรักษาสืบทอดตอกันมาดวยการจารึก
จดจําและสื่อสารอางอิงพระคัมภีรเหลาน้ัน  

อยางหลังคือ วัฒนธรรม หมายถึง พระพุทธศาสนา
อยางท่ีคนไทยรูเขาใจ และประพฤติปฏิบัติสะสมสืบตอกัน
มา จนซึมแทรกเขาไปในชีวิตจิตใจ กลายเปนสวนหน่ึงแหง
ลักษณะนิสัยและความเปนอยู ซ่ึงปรากฏออกมาทางวิถีชีวิต
ของหมูชน และอาศัยหมูชนท่ีดําเนินตามวิถีชีวิตน้ันน่ัน
แหละเปนเคร่ืองรักษาสืบทอดตัวมันเอง  
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พระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัย ตองอาศัยการศึกษา
เลาเรียน และต้ังใจปฏิบัติ จึงจะปรากฏตัวและแสดงผลได 
แตพระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรม ปรากฏตัวและแสดงผล
อยางเปนไปเองในวิถีชีวิตท่ีดําเนินอยูโดยไมตองรูตัว 

พระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัย และพระพุทธศาสนา
ฝายวัฒนธรรมน้ัน ตางก็สัมพันธอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน   

กลาวคือ การท่ีพระพุทธศาสนาจะกลายเปนพระพุทธ 
ศาสนาของไทย เปนสวนหน่ึงของชีวิตไทย หรือเปนอันหน่ึง
อันเดียวกับความเปนไทยได ก็เพราะไดสะสมสืบทอดซึม
แทรกเขาไปในชีวิตจิตใจของคนไทยทั่วไปจนกลายเปน
วัฒนธรรมของไทย   

แตในเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัย ก็
เปนหลักกลางหรือเปนมาตรฐานสําหรับทบทวนตรวจสอบ
วา พระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรมเขาใกลหรือถอยหาง
ออกไปจากหลักการท่ีแทจริงของพระพุทธศาสนา และเปน
แหลง ซ่ึงอํานวยเ น้ือหาสาระสําหรับปรับหรือชวยดึง
พระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรมใหเขาสูหรือใหใกลเขามาสู
หลักการท่ีแทจริงของพระพุทธศาสนามากย่ิงข้ึนๆ  

พูดงายๆ วา  
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- ถาไมกลายเปนพระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัยก็ไมอาจเขาสูความ
เปนไทย และ 

- ถาไมไดศึกษาตรวจสอบและคอยเพ่ิมสาระจาก
พระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัย พระพุทธศาสนาฝาย
วัฒนธรรมก็จะถอยหาง  หรือเคลื่อนคลาดจาก
หลักการท่ีแทจริงของพระพุทธศาสนาออกไปเร่ือยๆ 
พระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัย โดยเฉพาะพุทธธรรม 

ไมมีการเสื่อม ไมมีการเจริญ เพราะเปนความจริงท่ีดํารงอยู
ตามธรรมดาของมัน และเปนหลักการท่ีเปนกลางๆ สุดแตใคร
จะศึกษา และนํามาใชใหไดผลดีเหมาะกับกาลเทศะอยางไร   

คํา ท่ีพูดวา  พระพุทธศาสนาเจริญหรือเสื่อมน้ัน 
หมายถึง พระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรม หรือพระพุทธ 
ศาสนาท่ีเช่ือถือและปฏิบัติกันอยูในวิถีชีวิตของหมูชนน้ันๆ  

คําวา “พุทธศาสนาเส่ือม” หมายความวา พุทธศาสนาท่ี
หมูชนน้ันเช่ือถือและปฏิบัติอยูในเวลาน้ัน เลือนลางหรือหาง
เหินจากหลักการท่ีแทจริง คือจากธรรมวินัยไกลออกไปมาก
ข้ึน ความรูความเขาใจและการปฏิบัติตามธรรมวินัย จาง
คลาย และลดนอยลงไปจากวิถีชีวิตของหมูชนน้ัน  
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คําวา  “พระพุทธศาสนาเจ ริญ ” หมายความวา 
พระพุทธศาสนาที่หมูชนน้ันเช่ือถือและปฏิบัติอยูในเวลาน้ัน 
หนักแนนหรือใกลเคียงมากข้ึนในทางท่ีเปนไปตามหลักการ
ท่ีแทจริง คือ ธรรมวินัย ความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
ตามธรรมวินัยเฟองฟู และซึมแทรกเขาไปอยูในวิถีชีวิตของ
หมูชนน้ันมากข้ึน 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ไดผ านความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ มามากมายตลอดเวลายาวนานใน
ประวัติศาสตร มีท้ังความเสื่อมและความเจริญสลับกันไป   

มองในแงหน่ึง ความเจริญและความเสื่อมเปนเร่ือง
ธรรมดา เพราะสิ่งท้ังหลายไมเท่ียง ตามหลักของความเปน
อนิจจัง จะใหคงท่ีอยูอยางเดิม เปนไปไมได  

โดยเฉพาะความเส่ือมยอมเกิดข้ึนไดงายกวาความ
เจริญ เหมือนลอเลื่อนท่ีตั้งอยู ณ จุดหน่ึงบนทางลาด ถา
ปลอยก็ยอมเลื่อนไหลในทางท่ีต่ําลงไป   

การท่ีจะไมใหไหลลง แมแตเพียงจะใหทรงอยูกับท่ี ก็
ตองใชความพยายามขืนไว ไมตองพูดถึงการท่ีจะใหเลื่อนข้ึน
ไป ซ่ึงจะตองใชกําลังมากมายในการขับเคลื่อนหรือผลักดัน 
ย่ิงถาใหข้ึนบนทางยาวจนถึงจุดสูงสุด ก็ย่ิงยากแทบสุดเข็น   
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ขอเปรียบเทียบน้ีเปนเพียงเร่ืองของวัตถุ ซ่ึงไมมีชีวิต
จิตใจ ใชแตกําลังเพียรพยายามดวยแรงกาย ก็ยังยาก  

ย่ิงวัฒนธรรมน้ี มีองคประกอบสลับซับซอน และเปน
เร่ืองของมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจ การจัดการใหเปนไปในทางท่ี
มุงหมาย ก็ย่ิงยากมากกวาน้ัน  

พระพุทธศาสนาท่ีไดกลมกลืนเขามาเปนเน้ือหาของ
วัฒนธรรมไทย เมื่อผานกาลเวลายาวนาน ถาไมเพียร
พยายามคอยตรวจสอบเน้ือหาน้ันกับหลักการท่ีแทคือธรรม
วินัย ไมคอยดึงใหเดินหนาใกลเขามาสูหลักการท่ีแทน้ันมาก
ข้ึนๆ หรือไมหมั่นเติมเน้ือหาสาระของธรรมวินัยเขาไปเสริม
ไวเร่ือยๆ ก็ยอมเสื่อมโทรมและเลอะเลือนไปอยางแนนอน   

สาเหตุ ซ่ึงมักพวงมากับความเกาแกค รํ่าคร า ท่ี
เน่ืองจากความลวงกาลผานเวลายาวนาน อันทําใหเกิด
ความเสื่อมโทรมเลอะเลือนแกพระพุทธศาสนา มีขอท่ีสําคัญ 
ดังน้ี 

ก. ภาวะลงร่อง และแข็งท่ือ ซ่ึงทําใหจํากัดตัวคับแคบ
เวียนวนอยูในท่ีเดิม หรือยํ่าอยูกับท่ี และยากตอการแกไข
ปรับปรุง ยากท่ีจะปรับใชใหเกิดประโยชนสบสมัย สบ
เหตุการณ  
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ภาวะน้ีมักเกิดข้ึนเพราะเหตุวา สิ่งท่ีเช่ือถือและปฏิบัติ
สืบๆ กันมายาวนาน เมื่อสักวาทําตามๆ กันไป ก็มักทําให
เกิดการยํ้าเนนเดนชัดอยูในความหมายเพียงแงหน่ึงแงเดียว 
หรือเกิดความซ้ําท่ีซํ้าทางตายตัว ตลอดจนเกิดมีรูปแบบ
ข้ึนมาจับตัวแข็งท่ือ และกลายเปนเคร่ืองหอหุมคลุมปดไว 

ข. ภาวะคลาดเคลื่อน และไขว้เขว ซ่ึงทําใหวิปริต 
ผิดเพ้ียนหางไกลออกไปจากหลักการและความหมายท่ี
แทจริง ตลอดจนหลงพลาดออกไปนอกลูนอกทาง  

ภาวะน้ีเกิดข้ึนเพราะการแปลความหมายผิดพลาด 
และปฏิบัติดวยความประมาท ไมหมั่นตรวจสอบกับหลักการ
เดิมแทใหถูกตองชัดเจนอยูเสมอ 

ค. ภาวะเคลือบพอก และปะปน ซ่ึงทําใหลางเลือน 
และเลอะเลือน มองไมเห็นของจริง และสับสน จับผิดจับถูก 
หลงเอาสิ่งท่ีเคลือบท่ีพอกหรือปลอมปนอยู เปนตัวแทตัวจริง   

ภาวะน้ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ และปลอย
ใหความเชื่อถือและขอปฏิบัติภายนอกเขามาหุมหอบดบัง 
หรือคลุกเคลาปนเปกับเน้ือหาสาระท่ีแทจริง จนเห็นสิ่ง
เคลือบพอกเปนของจริง หรือแยกของจริงไมออก 
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ง. ภาวะถดถอย และล้าหลัง ซ่ึงทําใหไมสามารถ
กาวหนาใกลเขาไปสูหลักการท่ีแทของพระพุทธศาสนา แต
กลายเปนหางไกลออกไปจากหลักการท่ีแทน้ันมากย่ิงข้ึน  

ภาวะน้ีเกิดจากความขาดการศึกษา ขาดความรูความ
เขาใจและปลอยปละละเลย มัวแตจมอยูกับเร่ืองราวเกาๆ 
ไมปรับปรุงความเชื่อถือและการปฏิบัติ ดวยการคอยดึงให
ใกลเขาไปๆ สูหลักการท่ีแทของพระศาสนา ไมศึกษาธรรม
วินัยใหรูเขาใจ โดยสัมพันธกับสภาพความคิดนึกและความ
เปนไปตางๆ ท่ีเปนอยูจริงในเวลาน้ันๆ  

ปจจุบันน้ี พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีสภาพดังท่ี
ไดกลาวขางตน คือ คนไทยสวนใหญละเลยหรือทอดท้ิง
ศิลปวัฒนธรรมของตนท่ีสืบมาแตอดีต หันไปต่ืนเตนสนใจ
รับและลอกเลียนวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตก สภาพ
เชนน้ีไดเปนมาตลอดเวลา ๑ ศตวรรษเศษๆ  

อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาประมาณ ๒ ทศวรรษท่ีผาน
มาน้ี เปนท่ีสังเกตวา ประชาชนท่ัวไป รวมท้ังคนรุนหนุมสาว 
ไดหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนากันมากข้ึน โดยเฉพาะ
คนท่ีสนใจในการปฏิบัติบําเพ็ญสมาธิ หรือจิตภาวนา นับวา
มีจํานวนมากทีเดียว  
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โดยนัยน้ี  สภาพปจจุบันของพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย เมื่อพิจารณาตามเกณฑแบงท่ีเคยพูดไว จึงตอง
แยกพูดเปน ๒ ดาน คือ พระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัยกําลัง
ได รับความสนใจ ตื่นตัวศึกษาปฏิบัติกันแพรหลาย แต
พระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรมกําลังเสื่อมถอย เลอะเลือน 
และถูกละเลย   

ภาวะท่ีแบงออกเปน ๒ ดานน้ี จะบังเกิดเปนผลดี ก็
ตอเมื่อมันเปนเพียงจุดเร่ิมตนแหงการท่ีจะกลับเขาประสาน
กลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกันตอไป 

การท่ีพระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรม เสื่อมถอย เลอะ
เลือน และถูกละเลย ยอมเกิดจากสาเหตุสําคัญ ๒ ประการ 
คือ 

ประการแรก คนไทยปลอยใหศิลปวัฒนธรรมของตน
ตกอยูในภาวะลงรอง แข็งท่ือ ภาวะคลาดเคลื่อน ไขวเขว 
ภาวะเคลือบพอก แฝง ปะปน และภาวะถดถอย ลาหลัง  

ประการท่ีสอง คนไทยหันไปตื่นเตนกับความเจริญทาง
วัตถุและระบบการตางๆ ท่ีเขามาใหมจากภายนอก จน
มองข าม  ดู ถู ก  ไม เ ห็นคุณค าและความสํ า คัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของตน  
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สาเหตุเหลาน้ีเปนปจจัยหนุนแกกันและกันเองดวย 
กลาวคือ เม่ือวัฒนธรรมของตนถูกปลอยใหตกอยูในภาวะลง
รอง แข็งท่ือ ตลอดจนลาหลังแลว ก็ยอมชวนใหเบ่ือหนาย ไม
นาสนใจ คนก็ย่ิงหันไปชื่นชมวัฒนธรรมจากภายนอกมากข้ึน  

เมื่อคนหันไปเอาใจใสเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมจาก
ภายนอก วัฒนธรรมของตนเองก็ย่ิงถูกปลอยใหอยูในภาวะ
แข็งท่ือ เปนตน ตลอดจนลาหลังย่ิงข้ึน  

ผลรวมก็คือ ความเสื่อมโทรม เลอะเลือน และถูก
ละเลยแหงวัฒนธรรมของตนเองมากยิ่งๆ ข้ึนไป 

ความจริง ความเสื่อมโทรม เลอะเลือน และถูกละเลย
แหงวัฒนธรรมของตน  พรอมกับการหลั่งไหลเขามาของ
วัฒนธรรมจากภายนอก น้ัน  นับว า เปนการประสบ
สถานการณรายและความกระทบกระเทือน ซ่ึงถาวางทาที
ใหถูกตอง ก็จะทําใหเกิดผลดี คือเปนเหมือนสัญญาณปลุก 
ท่ีทําใหเกิดความรูตัว ตื่นตัว และลุกข้ึนมาแกไขปรับปรุง  

อยางนอยก็จะไดเกิดความตระหนักรูเทาทันธรรมดา 
ท่ีวา พระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรมท่ีถูกปลอยใหเปนไป
เร่ือยๆ เฉื่อยๆ จะตกอยูในภาวะแข็งท่ือ คลาดเคลื่อน ถูก
ปะปน และลาหลัง  
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เมื่อรูตระหนักอยางน้ีแลว ก็จะไดรีบเรงดําเนินการ
ตรวจสอบทบทวนตัวเอง ทําการชําระสะสาง เคาะขูดสนิม 
ลางสิ่งท่ีพอก ลอกสิ่งท่ีเคลือบ รอนกรองสิ่งปลอมปนทิ้งไป 
และจัดปรับใหมใหเขาท่ีเขาทาง กระปร้ีกระเปรา พรอมท่ีจะ
เคลื่อนไหวอยางคลองตัวตอไป  

ย่ิงมาประจวบพอดีวา ขณะน้ีคนไทยหันมาสนใจ
ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัยมากข้ึน ก็เทากับ
เปนโอกาสเหมาะท่ีสุด  

ท้ังน้ี ดวยเหตุผลดังไดกลาวมาแลววา ความเสื่อม
โทรมเลอะเลือนของพระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรม จะแกไข
ไดก็ดวยการตรวจสอบกับหลักการท่ีแทในพระพุทธศาสนา
ฝ า ย ธ ร ร ม วิ นั ย  แ ล ะ ค อ ย นํ า เ อ า เ น้ื อ ห า ส า ร ะ ใ น
พระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัยมาเติมใสอยูเสมอๆ เพ่ือไมให
จางคลาย และเพื่อดึงใหเดินหนาเขาไปหาหลักการท่ีแทน้ัน
มากย่ิงข้ึนๆ  

เมื่อคนหันมาสนใจ ศึกษาปฏิบัติตามธรรมวินัยกัน
แลว ก็เทากับไดเคร่ืองตรวจสอบและเนื้อหาสาระท่ีตองการ
ใชแกไขปรับปรุงน้ันมา โดยไมตองรอหรือหนักแรงกับการทํา
เร่ืองน้ีอีก 
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ในเวลาเดียวกัน แมวาจะเปนการดีท่ีคนไทยหันมา
สนใจศึกษาปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัยกัน
มากข้ึน แตผูท่ีเห็นแกประโยชนสุขของประเทศชาติอยาง
แทจริง ก็ไมควรพอใจเพียงเทาน้ัน พึงตระหนักในหลักการท่ี
กลาวมาแลววา พระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัยจะกลายเปน
พระพุทธศาสนาของไทย ก็ตอเมื่อไดซึมซาบกลมกลืนเขาไป
อยูในวิถีชีวิตของคนไทย จนกลายเปนพระพุทธศาสนาฝาย
วัฒนธรรม   

ถาตระหนักดังน้ีแลว การท่ีคนไทยหันมาสนใจศึกษา
ปฏิบัติพระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัย ก็เทากับเปนการยาง
เขาสู ข้ันตอนท่ีสําคัญของการพื้นฟูพระพุทธศาสนาฝาย
วัฒนธรรมใหกลับเจริญรุงเรืองข้ึนใหมและกาวหนาตอไปไดอีก 

ร ว ม ค ว า ม ว า  ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัย เปนปจจัยท่ีขาดไมไดสําหรับ
การดํารงรักษาและพัฒนาพระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรม  

ดังน้ัน ในสภาพปจจุบัน แมวาพระพุทธศาสนาฝาย
วัฒนธรรมจะเสื่อมโทรม เลือนลาง และถูกละเลย แตเมื่อคน
หันมาสนใจศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาฝายธรรม
วินัยกันมากขึ้น ก็จึงเปนนิมิตดีวาพระพุทธศาสนาฝาย
วัฒนธรรมจะกลับมีชีวิตชีวารุงเรืองเฟองฟูข้ึนไดอีก  
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แตการจะเปนอยางน้ีได จะตองเปนการกระทําดวย
ความสํานึกตระหนักในเปาหมาย และต้ังใจโนมการปฏิบัติ
ใหสงผลมายังเปาหมายน้ัน คือใหการศึกษาและปฏิบัติตาม
หลักการแหงพระธรรมวินัย สงผลตอพระพุทธศาสนาฝาย
วัฒนธรรม ดวยการประสานกลมกลืนเน้ือหาสาระแหงพระ
ธรรมวินัยน้ันใหซึมซาบเขาไปในกระแสความรูความเขาใจ 
และการประพฤติปฏิบัติท่ีเปนวิถีชีวิตของหมูชน  

ถาการศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาฝาย
ธรรมวินัย  กับการรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาฝาย
วัฒนธรรม ยังดําเนินอยูคู เคียงกัน โดยมีความสัมพันธ
ในทางท่ีอิงอาศัยเก้ือกูลกันดังไดกลาวมา พระพุทธศาสนา
ของชาวไทยก็จะยังเจริญมั่นคงอยูในประเทศไทย เพ่ือ
ประโยชนสุขโดยตรงแกชนชาติไทย และโดยออมแกมวลชน
ชาวโลก ตลอดกาลนาน 

พุทธมณฑล คือ พ้ืนท่ีภายในขอบเขตพิเศษท่ีไดอุทิศ
ถวายแดพระพุทธเจา หรือบริเวณท่ีอุทิศใหเปนศูนยกลาง
ของพระพุทธศาสนา  ซ่ึ ง ได จัดสร าง ข้ึนเ พ่ือแสดงถึง
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ 
เปนหลักฐานและเปนท่ีประกาศยืนยันความจริงท่ีวา  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๗

พระพุทธศาสนา 
- เป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย  
- เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย  
- เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชนชาวไทยต้ังอยู่ในสามัคคี  
- เป็นหลักการแห่งเสรีภาพในการนับถือศาสนา  
- เป็นสถาบันท่ีดํารงยืนยงมาคู่ชาติไทย   
- เป็นหลักคําสอนสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยท่ี
รักความเป็นอิสระเสรี  

- เป็นแหล่งสําคัญท่ีหล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติไทย  
- เป็นมรดกและเป็นคลังสมบัติอันล้ําค่าของชนชาติไทย  
- เป็นหลักนําทางในการพัฒนาชาติไทย และ 
- เป็นแหล่งของดีมีค่าท่ีชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรม
ของโลก  
ศูนยกลางของศาสนาประจําชาติน้ี  พึงเปนจุดรวม

พลังชีวิตของพระพุทธศาสนา ดุจหัวใจเปนศูนยรวมพลังชีวิต
ของบุคคล  เปนแหลงแพรกระจายหลักการท่ีแทของ
พระพุทธศาสนาออกไปหลอเลี้ยงวัดวาอาราม และองคกรท่ี
เผยแพรพระธรรมวินัย  ดุจหัวใจเปนแหลงสูบฉีดโลหิตไป
หลอเลี้ยงอวัยวะท้ังปวงท่ัวรางกาย 
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พุทธมณฑล ในอุดมคติ พึงเปนศูนยกลางท่ีประมวล 
รักษา และเผยแพรพระพุทธศาสนาฝายธรรมวินัย เปนท่ี
ทบทวนตรวจสอบพระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรมท่ีเช่ือถือ
และประพฤติปฏิบัติกันมาในสังคมไทย ใหคงอยูและคืนเขา
สูมาตรฐานและครรลองท่ีถูกตอง พรอมท้ังแพรกระจาย
เน้ือหาสาระของพระธรรมวินัยออกไปผสมผสานซึมซาบเขา
สูวิถีชีวิตของประชาชน ใหพระพุทธศาสนาฝายวัฒนธรรมมี
กําลังมั่นคง และเจริญกาวหนาตามแนวทางแหงหลักการท่ี
แทของพระพุทธศาสนา  

ถาการณเปนไปไดเชนน้ี พุทธมณฑลท่ีรมร่ืนดวยสวน
ปาอันงอกงามนาร่ืนรมย  ก็จะเปนสัญลักษณแหงความ
เจริญงอกงามของพุทธธรรมท่ีแพรหลายออกไป อํานวยสันติ
สุขและความรมเย็นเบิกบานแกประชาราษฎรท่ัวท้ังสังคม 

 
  
 


