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ก า ร บั ญ ญั ติ ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ว า 

“พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ” กําลัง
เปนประเด็นที่พระสงฆและฆราวาสบางกลุมได
เรียกรองใหมีในรัฐธรรมนูญฉบับที่กําลังรางอยู 
จนนําไปสูการถกเถียงกันในสังคมอยางกวางขวาง
วาการบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติในรัฐธรรมนูญน้ันเปนสิ่งที่เหมาะสม
หรือไม 

การบัญญัติรัฐธรรมนูญน้ันถือกําเนิดขึ้น
ในประเทศตะวันตกที่ปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตย การบัญญัติรัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งที่
ประเทศเราเรียนรูและรับเอาอิทธิพลของประเทศ
ตะวันตก ดังน้ัน เราจึงไมอาจหลีกเลี่ยงได 
ที่จะพูดถึงเหตุผลในการบัญญัติเร่ืองศาสนาไวใน
รัฐธรรมนูญของประเทศตะวันตก 

ประเทศในตะวันตกนั้นเปนดินแดนที่
เรียนรูเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางศาสนาหรือ
ระหวางนิกายในศาสนามายาวนานซึ่งเปนเหตุผล
สําคัญที่ทําใหมีการบัญญัติเร่ืองศาสนาไวใน
รัฐธรรมนูญ 
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  ปญหาความขัดแย งทางศาสนาใน
ตะวันตกสามารถยอนไปถึงสมัยกลางของยุโรป 
(Middle Ages) ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๖-๑๕  
ซ่ึงเปนยุคที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกโดยมี
สันตะปาปา (Pope) แหงกรุงโรมเปนศูนยกลาง
อํานาจ มีอํานาจอันยิ่งใหญครอบคลุมทั่วทวีป
ยุโรป โดยที่ศาสนจักรไดอางวาตองมีอํานาจเหนือ
อาณาจักรเพื่อจะนําพาสังคมมนุษยไปสูคุณธรรม 

แตความจริงที่เกิดขึ้นหาไดเปนเชนน้ัน
ไม อํานาจอันยิ่งใหญของศาสนจักรโรมันคาทอลิก
ไดครอบงํ าปดกั้ นการแสวงหาความรู ใหม 
ของมนุษย และนําไปสูการเบียดเบียน “พวกนอก
ศาสนา” และกอใหเกิดสงครามศาสนา ตลอดจน
กอใหเกิดการเสื่อมศีลธรรมและการฉอฉลของ
คณะสงฆ  ดังนั้น รัฐเทวาธิปไตย (Theocracy) ใน
สมัยกลางจึงเปนอันตรายตอเสรีภาพของราษฎร 
และเปนอันตรายตอศาสนาเอง เพราะสิ่งที่เปน
ใหญสูงสุดหาใชพระธรรมคําสอนของพระศาสดา
ไมแตกลับเปนกลุมนักบวชหรือผูคลั่งอํานาจ 
ซ่ึงกดขี่บีฑาเอารัดเอาเปรียบประชาชนในนาม 
ของพระเจา 

ในที่สุดจึงเกิดการกระดางกระเดื่องของ
ประชาชนไมยอมรับความชอบธรรมในอํานาจการ
ปกครองของพระสันตะปาปาที่กรุงโรมอีกตอไป 
จนเกิดกระบวนการที่เรียกวาการปฏิรูปศาสนา 
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(Reformation) และมีการตั้งนิกายขึ้นใหมเรียกวา
นิกาย “โปรเตสแตนท” (Protestant) อันเปนการ
ประกาศคัดคานและเลิกนับถืออํานาจศาสนจักร
และสันตะปาปาอยางเปนทางการ และหันมา 
นับถือพระเจาและคัมภีรไบเบ้ิลโดยไมผาน 
ศาสนจักร จนกระทั่งนําไปสูการลมสลายของ 
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทําใหศาสนาคริสต 
แตกออกเปนหลายนิกายในราวคริสตศตวรรษ 
ที่ ๑๖ 

ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางความคิดของ
นักปรั ชญาการเมื องของยุ โรปหลายท าน  
เชน ดังเต (Dante) และมารซิลิโอ แหงพาดัว 
(Marsilio of Padua) ในคริสตศตวรรษที่ ๑๔,  
มาคิอาเวลลี่ (Machiavelli) และฌอง โบแดง (Jean 
Bodin) ในคริสตศตวรรษที่ ๑๖ ที่ไดเสนอวา 
อํานาจอธิปไตยตองเปนของกษัตริย ไมใชเปน 
ของพระสันตะปาปา และขอเท็จจริงทางสังคม 
ที่ เกิดขึ้นก็คือเม่ือศาสนจักรโรมันคาทอลิก 
ลมสลายลง ทวีปยุ โรปซ่ึ งเคยเปนอันหน่ึ ง 
อั นเดี ยวกั นภายใต อํ านาจของศาสนจั กร
โรมันคาทอลิ กที่ อํ านาจอธิปไตยเปนของ
สั นต ะปาปาก็ ไ ด แ ตกออก เป น รั ฐ ช าติ 
(Nation-State) โดยที่มีกษัตริยคอยๆ รวมอํานาจ
เขาสูศูนยกลางจนมี อํานาจเด็ดขาดเปนรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy)  
ที่ อํ านาจอธิปไตยเปนของกษัตริย ในที่ สุ ด  
ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ 

แตกระนั้นปญหาทางศาสนาในยุโรป 
ก็ยั งไมจบลงเพราะผูปกครองในรัฐระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยตางตองการใหลัทธิความ
เชื่อศาสนานิกายที่ตนนับถือเปนกฎเกณฑที่ใช
บังคับแกประชาชนในฐานะที่เปนกฎเกณฑสากล
ที่ถูกตองในฐานะ “ศาสนาประจําชาติ” ซ่ึงกษัตริย
สมบูรณาญาสิทธิราชยมักจะใชอํานาจในการ
แทรกแซงความเชื่อทางศาสนาของประชาชนใน

ประเทศ ทําใหเกิดความวุนวายอันมีสาเหตุมาจาก
ความขัดแยงทางศาสนาขึ้นบอยคร้ัง จนนําไปสู
การเขนฆา เกิดเปนสงครามระหวางศาสนา
(นิกาย) จนทําใหมีการอพยพหนีออกจากประเทศ 
ดังเชนชาวอเมริกันสวนหนึ่งไดอพยพมาจากยุโรป
ก็ดวยสาเหตุจากความขัดแยงทางศาสนา 

หลั งจากต องต อสู กั บอํ านาจของ 
ศาสนจักรแลวสังคมตะวันตกตองตอสูกับอํานาจ
เด็ดขาดของกษัตริยสมบูรณาญาสิทธิราชย 
อีกครั้งเพ่ือสิทธิและเสรีภาพของตนซึ่งรวมถึง
เสรีภาพในการนับถือศาสนาดวย  โดยที่ความคิด
ของนักปรัชญาการเมืองเสรี นิยม (Liberalism) 
ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ อยางเชน  
จอหน ล็อค (John Lock) และ รุสโซ (Jean Jacques 
Rousseau) ไดมีอิทธิพลอยางสูงตอการนําประเทศ
ตะวันตกกาวไปสูการเปนรัฐเสรีประชาธิปไตย 
ที่ไดแยกรัฐและศาสนาออกจากกัน หรือเรียกวา  
“รัฐฆราวาส” (Secular State)  

การเปนรัฐฆราวาสนั้น รัฐจะไมเขาไป 
ยุงเกี่ยวในเรื่องของศาสนา เพราะถือวาศาสนาเปน
เรื่องของปจเจกบุคคล รัฐจะใหเสรีภาพในการ 
นับถือศาสนาแกประชาชนทุกคน ตราบเทาที่การ
นับถือศาสนานั้นไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของ 
บุคคลอื่น และความสงบเรียบรอยของสังคม  ดังที่ 
จอหน ล็อค เคยกลาวไววา 

“ประชาชนตั้ งรัฐบาลขึ้นมาเพื่อที่จะ
เสริมสรางและรักษาสิทธิทางธรรมชาติ ชีวิต 
เสรีภาพ และทรัพยสินของเขาไว แตรัฐบาลไมได
ถูกตั้งขึ้นเพ่ือดูแลใหวิญญาณของประชาชนเมื่อ
สิ้นชีวิตไปแลวไดไปพบกับพระเจาบนสรวงสวรรค 
ถึงแมวาการทําใหวิญญาณรอดพนไปสูสุคติ 
จะเปนเรื่องที่ดี  แตน้ันไมใชหนาที่ที่แทจริงของ
รัฐบาล  การรักษาโรคภัยไขเจ็บเปนภารกิจ 
ที่ดี แตไมใชภารกิจของคนที่ไมไดจบมาทาง
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แพทย การชวยใหวิญญาณรอดพนจึงไมใชกิจ
ของรัฐบาลแตเปนภารกิจของฝายศาสนา”๑ 
 ปจจุบันรัฐเสรีประชาธิปไตยในตะวันตก 
เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก จึงมีบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญที่แยกรัฐและศาสนาออกจากกัน
อยางชัดเจน 
  ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แนวความคิด
ดังกลาวไดสะทอนใหเห็นในบทแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญบทแรก (First Amendment) ในป  
ค.ศ. ๑๗๙๑ โดยบทบัญญัติดังกลาวมีใจความวา  
“สภานิติบัญญัติจะไมออกกฎหมายทําการ
สถาปนาศาสนาใดศาสนาหนึ่งขึ้นโดยเฉพาะ หรือ
หามการปฏิบัติศาสนกิจโดยเสรี” 
  สหรัฐอเมริกาจึงเปนประเทศที่ยึดหลัก
ของการแยกรัฐออกจากศาสนาโดยหามสถาปนา
ศาสนาประจําชาติ ดังที่ โทมัส เจฟเฟอรสัน 
(Thomas Jefferson) เคยกลาวไววา "ศาสนานั้น
เปนของมนุษยกับพระเจาเทานั้น องคอธิปตย
หรือฝายการเมืองตองไมมาเกี่ยวของดวย" 
  ซ่ึงตอมาในภายหลังไดมีการตีความโดย
ศาลแหงสหรัฐวา “ทั้งมลรัฐและรัฐบาลกลาง 
ไมสามารถสถาปนาศาสนาได ไมมีใครที่จะออก
กฎหมายชวยศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ชวยศาสนา 
ทุกศาสนา หรือใหสิทธิพิเศษศาสนาหนึ่งศาสนาใด
มากกวาศาสนาอื่น ไมมีใครที่จะสามารถบังคับ
หรือจูงใจบุคคลใหไปโบสถหรือไมไปโบสถโดยไม
เต็มใจได หรือบังคับใหเขามีความเชื่อหรือไมเชื่อ
ในศาสนาได”๒ 

                                                           
๑มอริซ  แครนสตัน  (Maurice Cranston)  

ส. ศิวรักษ (แปล), “บทสนทนาทางการเมืองเรื่องความมี 
ใจกวาง” ใน  ปรัชญาการเมือง (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๑๕), หนา  
๒๕–๕๐. 

๒คดี Everson V. Board of Education, ๓๓๐, 
U.S.๑, ๑๖(๑๙๔๗)  

  ในประเทศฝรั่งเศสแนวความคิดดังกลาว
ไดปรากฏในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙  มาตรา ๑๐ ซ่ึงบัญญัติวา 
“บุคคลยอมไมตองหวั่นเกรงตอการแสดงความ
คิดเห็นของตน แมจะเปนเรื่องทางศาสนาก็ตาม 
ถาการแสดงออกนั้นไมกระทบกระเทือนความสงบ
เรียบรอยที่กําหนดโดยรัฐบัญญัติ” 
  ตอมารัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ค.ศ. ๑๙๕๘ มาตรา ๑ บัญญัติวา “ฝรั่งเศสเปน
สาธารณรัฐที่มิอาจแบงแยกได เปนกลางทาง
ศาสนา เปนประชาธิปไตย และเปนของสังคม 
สาธารณรัฐรับรองความเสมอภาคตามกฎหมาย
ของพลเมืองโดยไมแบงแยกแหลงกําเนิด เชื้อชาติ 
หรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพตอความเชื่อของ 
ทุกนิกาย โครงสรางของสาธารณรัฐเปนการ
กระจายอํานาจทางปกครอง” 
  และได มี กฎหมายฉบั บลงวั นที่  ๙ 
ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๐๕ บัญญัติถึงการแยก 
ศาสนจักรออกจากอาณาจักรโดยเด็ดขาดวา 
“สาธารณรัฐไมรับรอง ไมสนับสนุนทางการเงิน 
และไมอุดหนุนใด  ๆแกทุก  ๆลัทธิ”  
  ประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสจึงเปน
ประเทศที่แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันอยาง
เด็ดขาด ทําใหรัฐตองเปนกลางทางศาสนา รัฐ 
ไมสามารถเขาไปมีสวนในการจัดการหรือการ
ดําเนินการของศาสนจักร ตลอดจนการใหเงิน
สนับสนุนในกิจกรรมใด ๆ ของศาสนา และรับรอง
เสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน แตการ
เปนรัฐฆราวาสที่แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันนั้น
ไมไดหมายความวาจะทําใหประชาชนไรศาสนา
หรือศีลธรรม แตเปนวิธีการขจัดความขัดแยงทาง
ศาสนาเทานั้น 
  สําหรับประเทศไทยซึ่งไดรับอิทธิพล 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและการบัญญัติ
รั ฐธรรมนูญมาจากประเทศตะวั นตกนั้ น 
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รัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา
มาตลอด แตก็บัญญัติใหพระมหากษัตริยทรงเปน
พุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก และ
ในทางปฏิบัติรัฐก็ใหการอุปถัมภศาสนามาตลอด 
ซ่ึงการที่รัฐใหการอุปถัมภศาสนานี้เองที่ถือไดวา
ประเทศไทยไมไดแยกรัฐออกจากศาสนาอยาง
เด็ดขาดเหมือนรัฐเสรีประชาธิปไตยในตะวันตก 
  อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับไมเคย
มีการบัญญัติใหศาสนาหนึ่งศาสนาใดเปนศาสนา
ประจําชาติมากอนเลย แตคนไทยก็เขาใจวา
ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติมาตลอด จึงมีกระแสเรียกรองใหมีการบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงปรากฏชัดเจนตั้งแตสมัยราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ แตก็ไมประสบความสําเร็จ และตอมาก็ได
เกิดกระแสเรียกรองอีกครั้งหน่ึงเม่ือมีการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมในปจจุบัน 
  ปญหาก็คือประเทศไทยเราจะบัญญัติ 
“รัฐธรรมนูญแบบไทยๆ” โดยบัญญัติให 
“พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํ าชาติ ”  
จะเหมาะสมหรือไม เพราะประเทศไทยไมเคยมี
ความขัดแย งทางศาสนาเหมือนประเทศ
ตะวันตก สภาพสังคมไทยก็ตางจากฝรั่ง หรือ
ดังที่มีผูกลาวอางอยูเสมอวา “ฝรั่งกินขนมปง 
คนไทยกินขาว” เราจึงไมตองตามฝรั่ง 
  เหตุผลของฝายที่ เรียกรองให มีการ
บัญญัติรัฐธรรมนูญรับรองใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติมีหลากหลาย แตก็พอที่จะสรุป
เปนประเด็นที่สําคัญไดดังน้ี 
  ๑. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่อยู 
คูกับชาติไทยมาตั้งแตอดีตและเปนรากฐานที่
สําคัญของวัฒนธรรมไทย 
  ๒. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาของ
ประชากรสวนใหญของประเทศไทย 

  ๓. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติจะทําใหพระพุทธศาสนาไดรับ
การคุมครองจากรัฐมากยิ่งขึ้น 
  ๔. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติจะทําใหพระพุทธศาสนาไดรับ
การอุปถัมภจากรัฐมากยิ่งขึ้น 
  ๕. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนา
ใหอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป 
  ๖. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติไมไดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ศาสนาอื่นจึงไมกอใหเกิดความขัดแยงในชาติ 
  ผู เขี ยนเปนฝ ายที่ ไม เห็นด วยที่ จะ 
ให มี การบัญญัติ ในรั ฐธรรมนูญรับรองให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ โดยขอให
เหตุผลโตแยงในแตละประเด็นดังตอไปน้ี 

 

  ๑. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่อยู 
คูกับชาติไทยมาตั้งแตอดีตและเปนรากฐาน 
ที่สําคัญของวัฒนธรรมไทย 
 

  ฝายที่เรียกรองใหรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ไดใหเหตุผลวาสังคมไทยเปนสังคมพุทธมาแต
โบราณ พระมหากษัตริยตั้งแตโบราณกาลจนถึง
ปจจุบันทรงเปนพุทธมามกะ และใหการอุปถัมถ
พระพุทธศาสนา โดยอางพระราชปรารภ พระราช
ปณิธาน พระราชนิพนธ ของพระมหากษัตริย
หลายพระองคที่แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติ๓ การที่พระพุทธศาสนา 
อยู คู กั บสั งคมไทยมาตั้ งแต โบราณนี้ เอง 
ที่ทําใหนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาบางทาน
ไดกลาวสรุปวา “ประวัติศาสตรของประเทศไทย

                                                           
๓ขอเท็จจริงดังกลาวมีผูกลาวรายละเอียดไว

จํานวนมากแลว จึงไมจําเปนตองกลาวในที่นี้อีก. 
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เป นประวั ติ ศาสตร ของชนชาติ ที่ นั บถื อ
พระพุทธศาสนา” ๔ และ “พระพุทธศาสนาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับความเปนไทย”๕ บางทาน
ถึงกับสรุปวา “สถาบันกษัตริยและสถาบันสงฆ
พรอมดวยชาวพุทธเทานั้นเปนผูกอตั้งประเทศ
ไทย”,“ชาวพุทธเปนผูกอตั้งประเทศไทยฉะนั้น
ประเทศไทยจึงเปนของชาวพุทธ”๖ และ “ศาสนา
อ่ืนไมมีสวนในการสรางชาติสรางแผนดิน”๗ 
  ประเด็นดังกลาวเราไมอาจปฏิเสธไดวา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่อยูคูกับชาติไทยมา
ตั้ งแต อดีต และเปนรากฐานที่ สํ าคัญของ
วัฒนธรรมไทย และรัฐไทยในอดีตก็ เคยใช
พระพุทธศาสนาเปนอุดมการณทางการเมือง และ
มีหลักฐานคือพระราชปรารภ พระราชปณิธาน 
พระราชนิพนธ  ของพระมหากษัตริยหลาย
พระองคที่แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติ แตขอสรุปในทํานองที่วา 
“พระพุทธศาสนาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความ
เปนไทย”ก็ดี หรือ“ประเทศไทยเปนของชาวพุทธ”
ก็ดี เปนการสรุปที่เกินเลยไป เพราะประวัติศาสตร
ก็ไดชี้ใหเห็นวามีคนที่นับถือศาสนาอื่นที่มีสวน
รวมในการสรางความเปนชาติไทยดวยเชนกัน 
ดังน้ัน จึงไมควรผูกมัดชาติไทยและความเปนไทย
ไวกับพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเทานั้น 

                                                           
๔พระธรรมปฎก ( ป.อ. ปยุตโต ), ความสําคัญ

ของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๓), 
หนา ๑,๔๘. 

๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๘. 
๖ดุสิต โสภิตชา, ทําไมรัฐธรรมนูญไมบัญญัติ

รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
(อุบลราชธานี : บริษัท โรงพิมพทองกมล จํากัด, ๒๕๔๕), 
หนา (๓). 

๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๕๘. 

  สิ่ งสํ าคั ญที่ ต องเข าใจก็ คื อแม ว า
ศูนยกลางอํานาจรัฐไทยในอดีตจะมีความสัมพันธ
กับพระพุทธศาสนาก็ตาม แตรัฐไทยในอดีตหาได
มีอํานาจเบ็ดเสร็จเหนือพ้ืนที่ที่เปนประเทศไทย 
ในปจจุบันทั้งหมดไม เม่ือรัฐไทยไดขยายอํานาจ
เปนรัฐชาติดังในปจจุบันก็ไดรวบรวมเอาดินแดน
ที่ไมใชเปนของชนชาติไทยและชาวพุทธไวดวย 
ดังที่เห็นไดชัดเจนคือหัวเมืองมลายูซ่ึงเปนถิ่นที่
อยูของชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามมาแตเดิม
ก็ไดถูกรวบรวมเขามาเปนจังหวัดชายแดนภาคใต
ในปจจุบัน หรือดินแดนชายขอบซึ่งเปนถิ่นที่อยู
ของชนเผาตางๆที่เปนชนกลุมนอยก็ไมไดนับถือ
พระพุทธศาสนา แตนับถือผี (Animism) ดังนั้น 
หากเราจะผูกมัด “ความเปนไทย” ไวกับการนับถือ
พระพุทธศาสนาก็เทากับกีดกันคนที่นับถือศาสนา
อ่ืนออกจาก “ความเปนไทย” 
  นอกจากนั้ นการที่ มี ผู เ รี ยกร องให
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติก็เพราะเห็นวาพระพุทธศาสนา
เปนหนึ่ งในสามสถาบันหลักของสั งคมไทย 
มาตั้งแตอดีต คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” 
  อันที่ จริ งแล ว สถาบัน“ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย” ที่สังคมไทยยึดถือวาเปน 
สถาบันหลักของสังคมไทยนั้นเกิดจากการที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล 
ที่ ๖) นําเอาคําขวัญของประเทศอังกฤษ คือ  
“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” (God, King and 
Country) มาอธิบายสถาบันหลักของสังคมไทย  
คําขวัญน้ีไดทําใหสามสถาบันกลายเปนอุดมการณ
ของรัฐไทย ทั้งในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย และ
สืบมาจนถึงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ในป พ.ศ. ๒๔๗๕๘ 
                                                           

๘นิธิ เอียวศรีวงศ, “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”, 
มติชนสุดสัปดาห  ปที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๒๕๗ วันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๔๗, หนา ๓๓. 
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  ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนวา “ศาสนา” ที่จะไปดวยกันไดกับ
อุดมการณ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” น้ัน
หมายถึง พระพุทธศาสนา ดังน้ัน “ศาสนา” ในที่น้ี
จึงหมายถึง “พระพุทธศาสนา” เทานั้น ไมรวมถึง
ศาสนาอื่นซ่ึงมีประชาชนนับถือ๙ แตตอมาหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ เรามี
รัฐธรรมนูญทําหนาที่กําหนดโครงสรางสถาบันทาง
การเมือง ซ่ึง “ชาติ และพระมหากษัตริย”  ไดรับ
การรับรองใหเปนสถาบันที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญ 
แต “ศาสนา” ไมไดรับการรับรองเปน “สถาบัน” 
ภายใตรัฐธรรมนูญแตอยางใด อาจจะดวยเหตุผล
วา “ศาสนา” ไมไดเปน “สถาบันทางการเมือง” 
ที่ใชอํานาจรัฐ ดังน้ันเรื่องศาสนาจึงเปนเรื่องที่
รัฐธรรมนูญไดเปดพื้นที่ใหเปนเรื่องสวนบุคคล 
ที่จะกําหนดเอาเอง  
  แตไมวาเปนเพราะเหตุใดก็ตาม การที่
ศาสนาไมไดรับรองใหเปน “สถาบัน” ในรัฐธรรมนูญ 
แตในวัฒนธรรมไทยกลับยังยึดถือสามสถาบัน
ดังกลาวเปนอุดมการณของรัฐอยูน้ันไดกอใหเกิด
ปญหาขึ้นมาวา คําวา “ศาสนา” ที่สังคมไทย 
ยังยึดถือวาเปนหนึ่งใน “สถาบัน” ทั้งสามอยูน้ัน 
ยังคงหมายถึงพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียว 
หรือหมายถึงทุกศาสนาที่มีคนไทยนับถือ  ดังน้ัน 
คําวา “ศาสนา” ในอุดมการณ “ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย” จึงกลายเปนคําที่คลุมเครือ แมจะ
มีผูพยายามใหนิยามใหมวาหมายถึงทุกศาสนาที่
คนไทยนับถือ แตก็มีผูที่เห็นวานี่คือการบังอาจ
แกไขพระบรมราชโองการของรัชกาลที่ ๖ ซ่ึงถือวา
เปนกฎหมาย๑๐ ในความเปนจริงแลวสังคมไทย 

                                                           
๙เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน. 
๑๐เสถียรพงษ วรรณปก, “พระพุทธศาสนาใน

ฐานะศาสนาประจําชาติไทย” หนังสือพิมพมติชน
รายวัน วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘, หนา ๖. 

ยังเชื่อวาพระพุทธศาสนาเปนหนึ่งในสามสถาบัน
หลักของสังคมมาตลอด 
  ดวยเหตุ น้ี เอง จึ งมี นักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาหลายทานเห็นวาในความเปนจริง
หรือทางพฤติ นัยเรายอมรับกันมาตลอดว า
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เพียงแต
ไมไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น  ดังนั้น 
ในเม่ือรัฐธรรมนูญไดเขียนเรื่องอ่ืนไวรอยเรื่อง 
พันเรื่องได ทําไมถึงเขียนคําวา “พระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติ” ไมได?๑๑  ซ่ึงเปนการ 
เขียนเพ่ือจะใหเปนไปตาม “ความเปนจริง” ทาง
ประวัติศาสตรของชาติ๑๒ หรือดังที่บางทานเห็นวา
การเขียนรัฐธรรมนูญเปนการนําเอาขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี วัฒนธรรมของชาติที่สืบสานกันมา
แลวแตอดีตมาลงไวเปนลายลักษณอักษรเทานั้น๑๓ 
  แตความเห็นดังกลาวอาจลืมไปวา การ
เขียนรัฐธรรมนูญน้ันเปนเขียนกติกาสูงสุดของ
สังคมที่กําหนดโครงสรางองคกรที่ใชอํานาจรัฐ 
กําหนดหนาที่ของรัฐ สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของ
ประชาชน เปนเรื่องของการกําหนดกติกาที่จะใช
กับเหตุการณ ในอนาคต รั ฐธรรมนูญไม ใช 
“จดหมายเหตุ” ที่ใชบันทึก “ความเปนจริง” ทาง
ประวัติศาสตร (ถึงแมจะเปนความจริง)  ดังนั้น 
หากการเขียนรัฐธรรมนูญเร่ืองใดไมกอใหเกิด
ประโยชนในอนาคตแลวก็ไมจําเปนตองเขียน 
ลงไปไมวาจะสั้นหรือยาว  ในเม่ือเราสามารถเขียน
รัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกติกาสูงสุดของสังคมไดเอง 
เราก็สามารถที่จะกําหนดสถาบันหลักของสังคมได 
เพราะเปนการเขียนรัฐธรรมนูญในระบอบ
ประชาธิปไตย หากเราไมยอมรับความจริงขอน้ี 

                                                           
๑๑ดุสิต โสภิตชา, อางแลว, หนา (๕). 
๑๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๙. 
๑๓พระ เทพดิ ลก  (ระแบบ  ฐิ ตญาโณ ) , 

พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ  (กรุงเทพฯ : บริษัท  
แปดสิบเจ็ด (๒๕๔๕) จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๖. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๗ 

เราก็ไมควรที่จะเขียนรัฐธรรมนูญ แตควรกลับไปใช
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย หาก
เราเขียนรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเราก็มี
สิทธิที่จะกําหนดให “ศาสนา” ไมเปน “สถาบันทาง
การเมือง” แตใหเปนเสรีภาพของประชาชนที่จะ
เลือกได เราไมจําเปนที่จะตองยึดติดกับอดีต 
แตอยางใด  
  นอกจากนั้นแลว แมวาเราจะไมบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาใหเปนศาสนาประจํา
ชาติลงในรัฐธรรมนูญ ก็ไมไดหมายความวาเรา
ปฏิเสธความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีตอ
ชาติไทยในอดีตแตอยางใด และสําหรับในอนาคต
น้ันตราบใดที่คนไทยยังนับถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาก็ยังมีความสําคัญในวัฒนธรรม
ไทย ดังที่ศาสตราจารย ดร.นิธิ  เอียวศรีวงศ  
ไดกลาวไววา “ถึงจะเขียนหรือไมเขียนไวใน
รัฐธรรมนูญวาพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
พุทธศาสนาก็เปนศาสนาประจําชาติไทยอยาง
ปฏิเสธไมได และตราไวอยางเปดเผยชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมอยูแลว”๑๔ 

 

 ๒. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาของ
ประชากรสวนใหญของประเทศไทย 
 

  เหตุผลสําคัญอันหน่ึงที่มีผูเรียกรองให
บัญญัติรัฐธรรมนูญรับรองพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติก็เพราะเห็นวาพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุด และมีผูเห็น
วาการบัญญัติใหพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนา
ของเสียงขางมากเปนศาสนาประจําชาติเปน 
การสอดคลองกับหลักการปกครองระบอบ

                                                           
๑๔นิธิ เอียวศรีวงศ, “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม

ไทย” ใน ชาติไทย,เมืองไทย,แบบเรียนและอนุสาวรีย 
(กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๘), หนา ๑๕๑. 

ประชาธิปไตยซึ่งเปนการปกครองโดยเสียงขาง
มาก๑๕ 
  แตความคิดดังกลาวอาจจะลืมไปวาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครอง 
โดยเสียงขางมากก็จริง แตยังตองรักษาสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของเสียงขางนอยดวย เราไม
สามารถอางเสียงขางมากไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานของเสียงขางนอยได คนที่ นับถือ
ศาสนาซึ่ งเปนเสี ยงข างน อยน้ันยั งมีสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานที่ไดรับการปฏิบัติจากรัฐเทาเทียมกับ
คนที่นับถือศาสนาของเสียงขางมาก การบัญญัติ
รัฐธรรมนูญใหรับรองพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติดวยเหตุผลวาเปนศาสนาของเสียง 
สวนใหญโดยคาดหวังวาจะไดรับการดูแลจากรัฐ
ดีกวาศาสนาของเสียงขางนอยจึงไมสอดคลองกับ
หลักการประชาธิปไตยแตอยางใด 
  นอกจากนั้น สําหรับเรื่องการนับถือ
ศาสนายังมีปญหาวาศาสนาของเสียงขางมาก
หมายถึงอะไร? จะใชหลักเกณฑใดตัดสิน? หาก
เราถือเอาวาการเปนชาวพุทธนั้นถือตามที่ปรากฏ
ในบัตรประจําตัวประชาชน เราก็ไมอาจปฏิเสธ 
ไดวาพระพุทธศาสนาคือศาสนาของเสียงขางมาก 
แตหากพิจารณาเนื้อหาสาระจริงๆแลวปญหาวา
ปจจุบันคนไทยเปนชาวพุทธที่แทหรือไม? หรือ
เปนชาวพุทธแคในบัตรประจําตัวประชาชน  
จริงๆ แลวนับถือทั้งผี ทั้งไสย ทั้งพราหมณ  
ทั้งพุทธ ผสมกัน ก็เปนประเด็นปญหาที่ถกเถียง
กันได อีกมากมายซึ่ งไม จํ าเป นต องกล าว
รายละเอียดไว ณ ที่น้ี 
  แตปญหาดังกลาวไมสําคัญเทากับการ
ที่เรามีหลักรัฐธรรมนูญที่สําคัญซ่ึงใชมาตลอดคือ
การใหเสรีภาพแกประชาชนที่จะนับถือศาสนาใด 

                                                           
๑๕ดุ สิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๑๓๘ : 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), อางแลว, หนา ๓๑. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๘ 

ก็ ไ ด แ ล ะ จ ะ ไ ม ถู ก เ ลื อ กปฏิ บั ติ โ ด ย รั ฐ 
อันเนื่องมาจากเหตุที่ถือศาสนาแตกตางจาก
บุคคลอ่ืน๑๖ ซ่ึงผูที่เสนอใหรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ก็ไมไดปฏิ เสธหลักการดังกลาว และยังคง
ตองการใหคงหลักการดังกลาวไว ซ่ึงหลักการ
ดังกลาวทําใหคนไทยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนการ 
นับถือศาสนาไปนับถือศาสนาใดก็ได  ดังน้ัน 
หากศาสนาประจําชาติหมายถึงศาสนาที่มีคนใน
ชาตินับถือมากที่สุด ถาสมมติวาในอนาคต 
มีคนไทยหันไปนับถือศาสนาอื่ นมากกว า
พระพุทธศาสนา เราจะถือวาพระพุทธศาสนายัง
เปนศาสนาประจําชาติอยูอีกหรือไม? หรือเรา
จะตองแกไขรัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาสนาอื่น
เปนศาสนาประจําชาติ? (ถึงแมวาความเปนจริง
จะมีโอกาสขึ้นไดนอยมากก็ตาม แตการเขียน
รัฐธรรมนูญตองเขียนเผื่อเหตุการณในอนาคต 
ไมใชเขียนเรื่องในอดีต) 
  ดวยเหตุ น้ีเองที่ เปนเหตุผลวาทําไม
ประเทศเสรีประชาธิปไตยที่รับรองเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาจึงไมมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญให
ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปนศาสนาประจําชาติ น่ันก็

                                                           
๑๖เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติวา 
“มาตรา ๓๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณใน

การถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
ศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปน
ปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึ่ง บุคคล
ยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ  อันเปน
การรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุ
ที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา 
หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น”. 

เพราะการบัญญัติใหมีศาสนาประจําชาติกับการ
ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาเปนตรรกะที่
ขัดแยงกันเอง ดังน้ัน หากศาสนาประจําชาติ
หมายถึงศาสนาที่ มีคนในชาตินับถือมากที่สุด  
เราก็ ไม สามารถบั ญญั ติ รั ฐธรรมนู ญให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติพรอมกับ 
การบัญญัติใหประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาได เวนเสียแตวาเราจะบัญญัติหามไมให
ประชาชนเปลี่ยนการนับถือศาสนาเทานั้นจึงจะไป
ดวยกันไดกับการบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติ แตในปจจุบันเราก็คงไมอาจทํา
เชนน้ันได 
  แนนอนวาชาวพุทธไมตองการใหคนไทย
ที่นับถือพระพุทธศาสนาเปลี่ยนไปนับถือศาสนา
อ่ืน แตหากเกิดเปนเชนนั้นจริงก็ตองทําใจยอมรับ 
ถึงแมวาไมอาจทําใจยอมรับไดและไมอยากให
เปน เราก็ไมอาจไปกีดกันเขาได เพราะการนับถือ
ศาสนาเปนเรื่องภายในจิตใจที่ไมอาจมีใครไป
บังคับได (หากจะบังคับไดก็เปนเรื่องของการ
แสดงออกและการปฏิบัติตามหลักศาสนาและ
ความเชื่อเทานั้น) 
 

  ๓. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติจะทําใหพระพุทธศาสนา
ไดรับการคุมครองจากรัฐมากยิ่งข้ึน 
  
 ฝายที่เห็นควรบัญญัติใหพระพุทธศาสนา
เป นศาสนาประจํ าชาติ ในรั ฐ ธ รรมนู ญ  
มักจะเกิดจากความกลัววาหากไมบัญญัติให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ศาสนาอื่น 
ก็จะเขามาเผยแผในประเทศไทยมากขึ้น ประเทศไทย
ก็จะกลายเปน“ตลาดเสรีทางศาสนา”๑๗ ทําให
“สงครามแยงชิงมวลชนทางศาสนา” ทวีความ

                                                           
๑๗ดุสิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๒๓๑. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๙ 

รุนแรง๑๘ ทําใหพระพุทธศาสนา“สูญเสียมวลชน” 
ซ่ึงการสูญเสียศาสนิกชนเปนเรื่อง “ศักดิ์ศรี”๑๙ 
และเปนการ“เปดประตูใหวัฒนธรรมตางชาติ 
เขามาครอบงําแผนดินไทย”๒๐ และเห็นวา “ถา
พระพุทธศาสนาอยูไมได ประเทศไทยก็จะไมมี”๒๑  
  ความคิดเห็นในทํานองดังกลาวหากเรา
พิเคราะหใหดีแลวยอมเห็นไดวาไดตั้งอยูบนฐาน
คิดที่วา “ประเทศไทยเปนของชาวพุทธ” น่ันเอง 
ซ่ึงความจริงแลวเรื่องของศาสนาเปนเรื่องของ
จิตใจภายในเปนเรื่องของความเชื่อความศรัทธา 
ไมใชเร่ืองของ “ศักดิ์ศรี” และไมควรเปนเรื่องของ
การแขงขัน “แยงชิงมวลชน”กัน หรือแขงขันกัน 
หาสมาชิกเหมือนกับการตลาดแบบ“ขายตรง” 
(แมวาความจริงจะมีบางศาสนาไดกระทําการ
ดังกลาว) เพราะจะไมมีประโยชนอันใดหากศาสนา
ใดมีสมาชิกเปนจํานวนมากแตเปนสมาชิกที่ไมได
ปฏิบัติตนดํารงอยูในหลักธรรมคําสอนของศาสนา
นั้น 
  สําหรับการที่ศาสนาอื่นไดเขามาเผยแผ
ในประเทศไทยโดยใชวิธีการที่ไมถูกตองเหมาะสม 
เชน การโจมตีพระพุทธศาสนา การบิดเบือน 
คําสอนของพระพุทธศาสนา หรือการลอกเลียน
พิธีกรรมและประเพณีของพระพุทธศาสนานั้น  
เราตองใชกฎหมายอื่น (ไมใชรัฐธรรมนูญ) 
คุมครองพระพุทธศาสนา (แตศาสนาอื่นก็มีสิทธิที่
จะไดรับการคุมครองดวยเชนกัน) ในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญน้ันกําหนดใหรัฐมีหนาที่คุมครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น๒๒ ก็เพียงพอแลว 

                                                           
๑๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๗๘. 
๑๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓๙. 
๒๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓๓. 
๒๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๔. 
๒๒เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติวา 

สวนจะคุมครองอยางไรควรจะกําหนดในกฎหมาย
อ่ืน และปญหาวากฎหมายที่ มีอยู ในปจจุบัน
สามารถใหความคุมครองเพียงพอหรือไมเปนเรื่อง
ตองพิจารณากันอีกตางหาก 
  ดังนั้น จึงไมสามารถอธิบายไดวา หาก
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติแลวจะสามารถปองกันไมให
ศาสนาอื่นเขามาครอบงําสังคมไทยและปองกัน
ไมใหคนไทยหันไปนับถือศาสนาอื่นไดอยางไร 
และก็ไมสามารถอธิบายไดวาจะสามารถปองกัน
ศาสนาอื่นทําลายพระพุทธศาสนาไดอยางไร
เชนกัน 
  สําหรับผูเขียนเห็นวาวิธีการที่ดีที่สุดใน
การปกปองพระพุทธศาสนาจากการกระทําของ
ศาสนาอื่นนาจะเปนวิธีการใชปญญาอธิบายตอบ
โตเพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองในหลักธรรม 
คําสอนของพระพุทธศาสนา แตก็ไมปฏิเสธที่จะใช
วิธีการทางกฎหมายดวย 

 

  ๔.  การบัญญัติใหพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติจะทําใหพระพุทธศาสนา
ไดรับการอุปถัมภจากรัฐมากยิ่งข้ึน 
 

  เน่ืองจากประเทศไทยไมไดมีการแยกรัฐ
กับศาสนาออกจากกันอยางเด็ดขาดแบบประเทศ
ตะวันตก เพราะรั ฐไทยได ใหการอุปถัมภ
พระพุทธศาสนาเปนพิเศษมาตั้งแตอดีต แต
รัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ก็ไมไดบัญญัติใหรัฐ 
มีหนาที่อุปถัมภพระพุทธศาสนาแตอยางใด การ
บัญญัติให รัฐมีหนาที่ ดังกลาวเพิ่งปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
                                                                                 

“มาตรา ๗๓ รัฐตองใหความอุปถัมภและ
คุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความ
เขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุก
ศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใช
เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๐ 

๒๕๔๐ มาตรา ๗๓ เปนครั้งแรก แตเม่ือ
รัฐธรรมนูญบัญญัติ ให รั ฐมีหน าที่ อุปถัมภ
พระพุทธศาสนาแลว ก็ตองบัญญัติใหรัฐมีหนาที่
อุปถัมภศาสนาอื่นดวย เพ่ือไมใหเปนการเลือก
ปฏิบัติดวยเหตุแหงความแตกตางทางศาสนา 
  การที่ ใ นอดี ต รั ฐ ให การอุ ปถั มภ
พระพุทธศาสนาเปนพิเศษ แตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได
บัญญัติวารัฐตองอุปถัมภศาสนาอื่นดวยนี้เอง 
จึงทําให มีผู เห็นวาเปนการ “ลดศักดิ์ศรีของ
พระพุทธศาสนาลงใหเทากับศาสนาอื่น” หรือ 
“เปนการยกระดับศาสนาอื่นๆ ใหมีศักดิ์ศรีเทากับ
พระพุทธศาสนา”๒๓ ผูที่เห็นดังกลาวจึงเสนอให
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติ เพ่ือใหรัฐตองอุปถัมภพระพุทธศาสนา
มากกวาศาสนาอื่นเปนพิเศษเหมือนที่เปนมา
ตั้งแตอดีต  โดยกลัววาหากรัฐธรรมนูญไมได
บัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
จะทําใหรัฐไมสามารถอุปถัมภพระพุทธศาสนา
มากกวาศาสนาอื่นเปนพิเศษได เพราะ
รัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจไว หากกระทําเชนนั้น
จะเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ๒๔ 
  ประเด็นดังกลาวผู เขียนเห็นวา การที่
พระพุทธศาสนาจะไดรับการอุปถัมภจากรัฐมาก
เพียงใดและมากกวาศาสนาอื่นหรือไมน้ัน ไมได
ขึ้ นกับว าได มีการบัญญัติ ในรั ฐธรรมนูญให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติหรือไม  
การใหการอุปถัมภศาสนารัฐสามารถพิจารณา 
ตามสัดสวนของแตละศาสนาวามีศาสนิกชน 
มากนอยเพียงใดได เม่ือพระพุทธศาสนาเปน 
ศาสนาของคนสวนใหญรัฐก็สามารถใหการอุปถัมภ

                                                           
๒๓ดุ สิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๒๓๐ : 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), อางแลว, หนา ๒. 
๒๔ดุสิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๒๕๓. 

มากกวาศาสนาอื่นได โดยไมเปนการเลือกปฏิบัติ
ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด 
  แตอยางไรก็ตามผูเขียนมีขอสงสัยวา 
การที่พระพุทธศาสนาไดรับการอุปถัมภจากรัฐ
มากขึ้นน้ัน จะเปนประโยชนตอการเผยแผ 
พระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา และสงผลให
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองและมีบทบาทตอ
สังคมมากขึ้นจริงหรือ? 
  ความเปนจริงในอดีตของพระพุทธศาสนา
น้ัน นอกเหนือจากไดรับการอุปถัมภจากรัฐแลว 
พระพุทธศาสนายังไดรับการอุปถัมภจากสังคม
(ชาวพุทธ) ดวย โดยพระสงฆไดรับปจจัย ๔ จาก
สังคม ขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ
ก็เปนที่ พ่ึงทางจิตใจและเปนแหลงความรูทาง
ธรรมของสังคม การที่พระสงฆกับสังคมพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกันทําใหสามารถตรวจสอบซึ่งกัน
และกันได เพราะเมื่อสังคมอุปถัมภปจจัย ๔ แก
พระสงฆ สังคมยอมตรวจสอบวาพระสงฆปฏิบัติ
ตนถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม  และ
เม่ือพระสงฆพ่ึงพาสังคมก็ยอมทําใหพ่ึงพารัฐนอย 
เม่ือพ่ึงพารัฐนอยโอกาสที่จะถูกครอบงําโดยรัฐ 
ก็ยอมนอยเชนกัน พระสงฆจึงเปนอิสระจากรัฐ
ระดับหน่ึงซ่ึงทําใหพระสงฆกลาที่จะตรวจสอบรัฐ
ไดดวยเพราะไมตองพ่ึงพารัฐเพียงฝายเดียว 
ดังน้ัน “พระพุทธศาสนา” “รัฐ” และ “สังคม (ชาว
พุทธ)” จึงเปนความสัมพันธสามเสาที่สมดุล 
ในอดีต  
  แตในทางตรงกันขาม หากใหพระพุทธ-
ศาสนาไดรับการอุปถัมภจากรัฐมากขึ้นเทาใด  
รัฐก็สามารถที่จะครอบงําพระพุทธศาสนาหรือ
พระสงฆมากขึ้นเทานั้น ซ่ึงจะทําใหพระพุทธศาสนา
กลายเปนสวนหนึ่งของรัฐหรือกลายเปนเครื่องมือ
ของรัฐ และทําใหคณะสงฆกลายเปนสวนหนึ่ง 
ของระบบราชการ (ซ่ึงปจจุบันก็เปนอยูแลว)   
ไมสามารถที่จะตรวจสอบรัฐได ขณะเดียวกันเม่ือ



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๑ 

พระสงฆได รับการอุปถัมภจากรัฐมากเกินไป 
พระสงฆก็จะใหความสําคัญกับการชวยเหลือ
อุปถัมภสังคมนอย และไมสนใจการตรวจสอบจาก
สังคม เพราะพระสงฆไมตองพ่ึงพาสังคมแตอยูได
ดวยการอุปถัมภจากรัฐ 
  ดังน้ัน โดยสวนตัวแลวผู เขียนเห็นวา 
พระพุทธศาสนาควรพึ่งรัฐใหนอยลงและควรสัมพันธ
กับสังคม (ชาวพุทธ) มากขึ้น พระพุทธศาสนาจึงควร
แยกออกจากรัฐมากขึ้น ไมใชดวยเหตุผลเพ่ือให
เหมือนกับประเทศตะวันตก แตดวยเหตุผลเพื่อให
พระพุทธศาสนามีบทบาทตอสังคมมากขึ้น (ซ่ึงยอม
สงผลดีตอรัฐดวย) และความเจริญรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนาเอง  แตการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติโดยหวังวา
จะไดรับการอุปถัมภจากรัฐมากขึ้นนั้น  มีแตจะทํา
ใหพระพุทธศาสนามีโอกาสถูกครอบงําจากรัฐ 
มากยิ่งขึ้น ซ่ึงไมสงผลดีตอพระพุทธศาสนาและ
สังคมแตอยางใด 

 

 ๕.  การบัญญัติใหพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติ เปนการสืบทอด
พระพุทธศาสนาใหอยู คู กั บสั งคมไทย
ตลอดไป 
 

  ฝายที่เรียกรองใหรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ได ให เหตุผลอีกประการหนึ่ งว า “จะทํ าให
พระพุทธศาสนามีความมั่นคงพัฒนาสถาพรอยูใน
ประเทศไทยตลอดไป”๒๕ 
  ความจริงแลวการบัญญัติใหศาสนาพุทธ
เปนศาสนาประจําชาติลงในรัฐธรรมนูญน้ันเปน
เพียงทําใหคําวา “พระพุทธศาสนา” ปรากฏเปน
ลายลักษณอักษรเทานั้น ซ่ึงไมมีประโยชนอันใด
หากสังคมไทยไมไดดําเนินชีวิตตามวิถีแหง

                                                           
๒๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๘๗-๖๘๘. 

พระพุทธศาสนาอีกตอไป การมีตัวหนังสือยืนยัน
วาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไมได
เปนหลักประกันวาพระพุทธศาสนาจะอยูคูกับ
สังคมไทยตลอดไปแตอยางใด 
  ส วนที่ มี ผู เ ห็ นว าเ ม่ื อรั ฐธรรมนูญ 
ไมบัญญัติรับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติก็เทากับไมอนุญาตใหพระพุทธศาสนา
มี“ที่ยืน”ในแผนดินไทย๒๖ น้ัน เราจะเห็นไดวาใน
อดีตรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ไมเคยบัญญัติรับรอง
ใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ แตก็ 
ไมปรากฏวาพระพุทธศาสนาไดสูญหายไปจาก
สังคมไทยแตอยางใด  
  ดังนั้น พระพุทธศาสนาจะมี  “ที่ยืน”  
ในแผนดินไทยหรือไมน้ัน ไมไดขึ้นอยูกับการที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติหรือไม แตขึ้นอยูกับวาคนไทยนับถือ
พระพุทธศาสนาและไดดําเนินชีวิตตามวิถีแหง
พระพุทธศาสนาหรือไม 
 

  ๖. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติไมไดลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของศาสนาอื่นจึงไมกอใหเกิดความ
ขัดแยงในชาติ 
  
 ฝายที่ตองการใหรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
เห็นวา การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติไมไดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของศาสนา
อ่ืนเพราะคนที่นับถือศาสนาอื่นยังมีสิทธิเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาของตนตอไป๒๗ และใน

                                                           
๒๖เสถียรพงษ วรรณปก, “พระพุทธศาสนาใน

ฐานะศาสนาประจําชาติไทย (๒)” หนังสือพิมพมติชน
รายวัน วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๘, หนา ๖. 

๒๗ดุสิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๑๔๖-๑๔๗ : 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), อางแลว, หนา ๙. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๒ 

ประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาไมเคยมีความ
ขัดแยงกับศาสนาใด ชาวพุทธไมเคยเบียดเบียน
หรือรังเกียจเดียดฉันทผูนับถือศาสนาอื่น ประเทศ
ไทยไมมีความขัดแยงระหวางศาสนาเหมือน
ประเทศตะวันตก๒๘ ดังน้ัน การบัญญัติ ให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติคงจะ 
ไมถึงกับทําใหเกิดความขัดแยงระหวางศาสนา
หรือเกิดความแตกแยกในชาติได 
  แตผู เขียนเห็นวาแมการบัญญัติ ให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไมได
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูที่ นับถือศาสนาอื่น 
ก็ตาม แตก็อาจทําใหผูที่นับถือศาสนาอื่นรูสึกวา
พระพุทธศาสนามีฐานะสูงกวาหรือมีความสําคัญ
มากกวาศาสนาอื่น อันอาจกอใหเกิดความรูสึกวา
เปนการถูกแบงแยกทางศาสนาไดซ่ึงไมใชสิ่งที่ดี
แนนอน ความรูสึกเชนนี้หากมีสาเหตุจากความ
แตกตางทางศาสนาเพียงอยางเดียวอาจจะ 
ไมกอใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงได แตหากมี
ปจจัยอ่ืนเขามารวมดวยเชน ความแตกตางเร่ือง
ชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม และอุดมการณทาง
การเมือง ก็อาจกอใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงได 
ซ่ึงในเรื่องนี้ประเทศเพื่อนบานของเราคือประเทศ
พมาเคยมีประสบการณเปนอุทาหรณแกเราได 
  ในประเทศพมานั้นพระสงฆเคยออกมา
เคลื่อนไหวเรียกรองใหศาสนาพุทธเปนศาสนา
ประจําชาติโดยอางเหตุผลวาเปนการทําเพื่อสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา นักการเมืองจึงไดใชนโยบาย
การใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติในการ 
หาเสียงเลือกตั้งเม่ือป ค.ศ. ๑๙๖๐ เพ่ือตองการ
คะแนนเสียงจากชาวพุทธ เม่ือชนะเลือกตั้งรัฐบาล
จึงประกาศใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ

                                                           
๒๘ดุสิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๑๔๖,๒๘๔ : 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), อางแลว, หนา ๑๑ :  
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), อางแลว, หนา ๕๑. 

โดยการออกพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. ๑๙๔๗ ครั้งที่ ๓  
  การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติของพมาไดกอใหเกิดผลตามมาคือ  
ชนกลุมนอยตาง  ๆและชาวพมาที่นับถือศาสนาอื่น
ที่ มีสํานึกในความเปนชาติพันธุและศาสนาที่ 
ไม เหมือนชาวพมาที่ นับถือพระพุทธศาสนา  
คนเหลานี้คิดวาการที่รัฐประกาศใหพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติเปนการกระทําที่ไมคํานึงถึง
ความแตกตางทางดานชาติพันธุและศาสนาของ
ประชาชนในพมา และคิดวารัฐบาลกําลังเอา
วัฒนธรรมพมามาครอบงําตน และกลัววาชาวพุทธ
จะมีสถานะทางสังคมและสิทธิพิเศษเหนือกวา 
ผูนับถือศาสนาอื่นๆ ดังน้ัน จึงกอใหเกิดความ
ขัดแยงภายในประเทศ แมวาตอมาไดมีการแกไข
รัฐธรรมนูญครั้งที่ ๔ โดยยอมรับสิทธิในการสอน
ศาสนาทุกศาสนาอยางเสรี แตก็ไมไดชวยใหความ
ขัดแยงผอนคลายลง เพราะพระสงฆจํานวนมาก
ออกมากอความวุนวาย ปญหาจากการแกไข
รัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ครั้ง  ประกอบกับปญหาอ่ืน ๆ
ของรัฐบาลไดทําใหรัฐบาลพมามีสถานะที่ไมม่ันคง
จนกระทั่งถูกทหารทําการปฏิวัติในป ค.ศ. ๑๙๖๒ 
  ผู เขียนเห็นวา ถึงแมประเทศไทยจะ
แตกตางจากประเทศพมาหลายประการ เชน ความ
แตกตางทางชาติพันธุ วัฒนธรรม และศาสนา  
มีไมมากเทากับประเทศพมา ดังนั้น การบัญญัติ
รัฐธรรมนูญรับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติไทยคงจะไมกอใหเกิดความขัดแยง 
ที่ รุนแรงได แตอยางไรก็ตามการบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติ ไทยก็ ไมก อให เกิดประโยชน ใดๆ ตอ
พระพุทธศาสนาและประเทศชาติได แนนอนวา
พระพุทธศาสนามีคุณประโยชนมหาศาลตอชาติ
ไทยที่ ไมอาจปฏิเสธได แตพระพุทธศาสนา 
ก็สามารถกอประโยชนแกมนุษยไดโดยไมจํากัด



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๓ 

วาเปนคนชาติไหน เร่ืองของศาสนาซึ่งเปนเรื่อง
ภายในจิตใจจึงไมผูกติดอยูกับประเทศชาติใด 
ดังน้ัน พระพุทธศาสนาจึงไมควรที่จะเปนศาสนา
ประจําชาติไทยเทานั้น แตควรที่จะเปน “ศาสนา
แหงปญญาของมวลมนุษยชาติ” 
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