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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาวิจ ัยเรื่อง “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า 

(๒๕๕๖-๒๕๗๖)”  จากการศึกษาเอกสาร งานวจิยั การสมัภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการ

สมัมนาในเวทีต่างๆ ทําให้พบบทบาทที่พึงประสงค์ใน ๖ ประเด็นหลกัคือ (๑) บทบาทในฐานะ

วศิวกรจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสนัตวิธิ ี(๒) บทบาทพระสงฆก์บัการชีแ้นะและชีนํ้าทางการเมอืง 

(๓) บทบาทในการพฒันาพลเมืองของรฐัตามระบอบประชาธิปไตย (๔) บทบาทในการใช้สิทธิ

วพิากษ์วจิารณ์นกัการเมอืงและนโยบายแห่งรฐั (๕) บทบาทในการชุมนุมเพื่อเรยีกรอ้งความต้องการ

ทางการเมอืง (๖) บทบาทในการใชส้ทิธเิลอืกตัง้นกัการเมอืง 

 ในขณะที่ชุมชน และสงัคมกําลงัเผชญิหน้ากบัความแตกแยกและแบ่งฝ่ายอย่างร้าวลกึ

ในช่วง ๑๐ กว่าปี บทบาทที่ถือได้ว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนของของพระสงฆ์คือการเข้าไปหน้าที ่

“วศิวกรสนัตภิาพ” เพื่อเสรมิสรา้งความปรองดองให้เกดิขึน้แก่สงัคมไทยตามนโยบายของรฐับาล 

และขอ้เสนอแนะ คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและคน้หาความจรงิเพื่อการปรองดองแห่งชาตทิีว่่า 

“บุคลากรทางศาสนาควรเพิม่บทบาทในการลดความแตกแยก ส่งเสรมิสนัตภิาพ และแก้ไขความ

ขดัแย้งในสังคมโดยสนัติวิธี” ฉะนัน้ “ทุกฝ่ายควรให้ความสําคญักับการฟ้ืนฟูหลกัศีลธรรมและ

จรยิธรรม และสนบัสนุนใหส้ถาบนัศาสนาเขา้มามบีทบาทในการลดความขดัแยง้ และยุตกิารใชค้วาม

รุนแรง”   โดยการเปิดพื้นที่ให้พระสงฆ์เข้าไปเป็นผู้นํากระบวนการกลุ่มเปิดเวทีพูดคุยเพราะ

คุณสมบตัเิด่นของพระสงฆค์อื “การเป็นนักฟงัทีด่”ี (Mindful Listening) เพราะดํารงความเป็นกลาง

ระหว่างผูท้ีไ่มม่สี่วนไดส้่วนเสยีในกลุ่มต่างๆ  

นอกจากน้ี การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเชื่อว่า “การปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยทีด่มีจีุดเริม่ต้นมาจากพลเมอืงทีด่”ี พระสงฆถ์อืว่าเป็นพลเมอืงของประเทศชาตทิีค่วร

เขา้ไปทําหน้าที่ในการช่วยรฐัพฒันา “คนด”ี ใหก้ลายเป็น “พลเมอืงที่ด”ี ของประเทศชาต ิและของ

โลก  ซึ่งหลกัการในพระพุทธศาสนาเอื้อต่อแนวทางในการพฒันาดงักล่าว  ไม่ว่าจะเป็นหลกัสงัคห
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วตัถุธรรม หลกัสุจรติธรรม หลกัคารวธรรม หลกัเมตตาธรรม และหลกัสนัติธรรม  ในการพฒันา

พลเมอืงอย่างรอบดา้นจาํเป็นต้องเปิดใจให้มกีารพูดคุยและวพิากษ์วจิารณ์กลุ่มคนต่างๆ  พระสงฆ์

ควรพฒันาทกัษะใน การทีจ่ะสื่อสารทางการเมอืง (Political Communication) โดยเขา้ใจวธิกีารและ

กระบวนการสื่อสารทัง้ระบบตามหลัก SMCR 1ประกอบด้วย ผู้ส่ง (Source)  ข้อมูลข่าวสาร 

(Message)  ช่องทางในการส่ง (Channel)  และ 1ผูร้บั (Receiver)  (๔) การเปิดใจ (Open Mind) รบั

ฟงัจากรฐั ผูนํ้า หรอืนกัการเมอืงดว้ยใจทีเ่ป็นกุศล 

ในปจัจุบนัและอนาคตนัน้ การดําเนินกจิการทางการเมอืงของพระสงฆโ์ดยการชุมนุมเพ่ือ

ประท้วงนักการเมืองหรือรฐันั้น  แม้ว่าประเพณีในสังคมไทย พระธรรมวินัย และกฎหมาย

รฐัธรรมนูญจะเปิดพื้นทีใ่ห ้ (ก) พระสงฆส์ามารถดําเนินการประกาศควํ่าบาตรดว้ยมตขิองสงฆ ์ทัง้

ระดบัหมู่บา้นจนถงึระดบัประเทศต่อกลุ่มบุคคลทีก่ระทําผดิต่อพระพุทธศาสนา (ข) ควํ่าบาตรต่อรฐั 

หรอืนักการเมอืที่ดําเนินนโยบายกระทบต่อวถิวีถิีชวีติของพลเมอืงและวถิธีรรมของชุมชน สงัคม 

และศาสนา เพื่อรกัษาผลประโยชน์และวฒันธรรมอนัดงีามของสงัคมไทย แต่พระสงฆค์วรระมดัระวงั

ท่าทกีารแสดงออกทางกาย วาจา และใจเพราะอาจจะส่งผลต่อความอยู่รอดพระพุทธศาสนาในรูป

ขององคก์รในระยะสัน้ และระยะยาว โดยดาํเนินการประทว้งภายใตเ้กณฑช์ีว้ดัใน ๓ ประเดน็คอื (๑) 

แนวคิด (Concept)  (๒) เน้ือหา (Content)  และ (๓) บริบท (Context)  

สาํหรบัแนวโน้มบทบาทพระสงฆก์บัสทิธกิารเลอืกตัง้ในอนาคตขึน้อยู่ตวัแปร ๓ ประการคอื 

(๑)  การดําเนินนโยบายของรัฐ ต่อพระพุทธศาสนาที่ขาดความเข้าใจ และไม่สนับสนุน

พระพุทธศาสนาอยา่งจรงิจงั แมว้่าประชาชนส่วนใหญ่ของสงัคมไทยจะนับถอืพระพุทธศาสนากต็าม 

(๒) การขาดการตระหนักรูข้องนักการเมอืงต่อชาตากรรมของพระพุทธศาสนา  ทัง้ในเชงิพฤตนิัย

และนิตินัย  (๓) การดําเนินนโยบายของศาสนิกและศาสนาอื่นๆ ที่กระทบต่อความรู้สึกของ

พุทธศาสนิกชน หรอืการไม่สามารถที่ป้องกนัมใิหศ้าสนาหรอืศาสนิกของศาสนาอื่นๆ ทํารา้ย หรอื

กระทาํการณ์ทีบ่ ัน่ทอนพระพุทธศาสนาในลกัษณะต่างๆ  
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Project Title Trend in Sangha’s Role towards Thai Politics  

in the Next Two Decades 

Name of the Investigators Assoc. Prof. Phramaha Hansa  Dhammahaso (Nithibunyakorn) 

 

Abstract 

Research into the ‘direction and role of the monastic sangha in Thai politics over the 

next two decades (2013-2033)’ obtained from various documents, research reports, group 

forums, and seminars reveals six key functions of the sangha: 1) the role of dealing with 

social conflict by using Buddhist methods of peace; 2) the role of offering political advice 

and guidance; 3) the role of developing people in accord with democratic principles; 4) 

exercising the right to criticize politicians and state policies; 5) the role in gathering together 

in order to make political requests; 6) the role in exercising the right to vote. 

The political gatherings and the deepening rift in society between political factions in 

Thailand over the past ten years have created an urgent need for the sangha to perform 

the role of ‘peace engineer,’ in order to foster reconciliation in Thai society. This accords 

with those government policies and recommendations by independent inquiry committees 

aiming for national unity, which state: ‘Religious personnel should increase their role in 

reducing social conflict, fostering peace, and attending to social discord through peaceful 

means.’ Therefore, ‘Each party should give importance to restoring moral and ethical 

principles, and support religious institutions to have a role in decreasing conflict and 

bringing an end to violence.’ This can be achieved by giving the monastic community the 

leadership in establishing forums for discussion. Essential attributes of the members of the 

monastic community include being ‘mindful listeners’ and not having personal interests at 

stake in regard to one party or another.  

Moreover, principles of democratic governance state that ‘a good democratic 

government begin with virtuous citizens.’ The monastic sangha sees it as everyone’s 

responsibility to help the state develop people in virtue for the welfare of the nation and the 

world. Many Buddhist teachings are conducive to this development, including the four bases 



 (ง) 

of social solidarity (sangaha-vatthu), the principles of honesty (sucarita-dhamma), the 

principles of respect (gārava-dhamma), the principles of loving-kindness (mettā-dhamma), 

and the principles of peace (santi-dhamma). A comprehensive development of the general 

public requires a healthy discussion and constructive criticism between various parties. 

Members of the monastic community should acquire skills for engaging in political 

discussion by understanding and applying the model of communication referred to as 

SMCR, which includes: needs of the Sender, compatible Messages, compatible Channels, 

and needs of the Receiver. Furthermore, one should maintain an open mind, by listening to 

those government leaders and politicians with a wholesome state of mind.  

In regard to present and future political activities and demonstrations, the tradition of 

Thai society, the monastic discipline (Vinaya), and constitutional laws permit the monastic 

sangha the following expedients: A) with consensus by the wider monastic community, the 

monks can announce the measure of ‘turning over the almsbowl,’ both on a village and a 

state level, in order to protest against individuals who violate the Buddhist religion; B) ‘Turn 

over the almsbowl’ vis-à-vis the state or vis-à-vis those politicians who enact policies having 

an adverse effect on the lives of the general public or on righteous principles belonging to 

religion or society, in order to preserve the wellbeing and goodness of Thai society. Sangha 

members should be careful, however, in how they express themselves by way of body, 

speech, and mind, because their actions may affect the survival of Buddhist institutions, 

both in the long term and the short term. Their protests should be performed by using the 

three criteria of (1) concept; (2) content; and (3) context.  

The role of the sangha in regard to voting in future elections depends on three 

variables: (1) the government through a lack of understanding passes state policy 

negatively affecting Buddhism, or it neglects Buddhism, even though the majority of Thai 

people are Buddhists; (2) there is a lack of awareness by politicians of the course and 

development of Buddhism, both in a factual sense and in a legal sense; (3) adherents of 

other religious traditions enact policy that is considered hostile by Buddhists, or Buddhists 

feel they cannot defend themselves against harmful or undermining actions by members of 

other religious traditions.  



 (จ) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอน้อมถวายความพากเพยีรอยา่งแขง็ขนัจากการจดัท าวจิยัเล่มนี้เป็น “พทุธบูชา” แด่องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระผูซ้ึ่งเป็นสญัลกัษณ์แห่ง  “สนัติภาพ”  และ ทรงชีเ้ครื่องมอืแห่ง 
“สนัติวิธี” ในการย่างก้าวไปสู่สนัตภิาพ อกีทัง้ ทรงเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆไ์ดม้บีทบาทส าคญัในการน า
หลกัธรรมซึ่งเปรยีบประดุจ “เมลด็พนัธุ์แห่งสนัติภาพ” ไปหว่านในจติของบุคคล ชุมชน และสงัคม
ตาม “ปฐมบรมพุทโธบาย” ทีว่่า “เธอทัง้หลาย จงเทีย่วไปเพือ่เกื้อกูล เพือ่ความสุข และเพือ่อนุเคราะห์
ชาวโลก” 

ขออนุโมทนาขอบคุณศูนยพ์ุทธศาสน์ศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัทีไ่ดใ้หก้ารสนับทุน
ในการท าวจิยัครัง้นี้เป็นจ านวนเงนิ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พรอ้มกนันี้ ขออนุโมทนาขอบคุณ ศ.กิตติคุณ
ปรีชา ช้างขวญัยืน  ผูอ้ านวยการศูนยพ์ุทธศาสน์ศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีม่บีทบาทส าคญั
ในการผลกัดนัให้ผู้วจิยัได้ด าเนินการศึกษาวจิยัเรื่องนี้ โดยการให้การช่วยเหลอื และให้ค าแนะน า  
พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมาตลอดช่วงระยะเวลา ๑ ปีในการศกึษาวจิยั   

ขออนุโมทนาขอบคุณ ศ.ดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า ทีไ่ด้
เปิดโอกาสให้ผู้วจิยัได้เข้ารบัการศึกษาในหลกัสูตรการเมอืงการปกครองส าหรบัผู้บรหิารระดบัสูง 
(ปปร.) รุ่นที่ ๑๕  ภายใต้การสนับสนุนของพระพรหมบณัฑิต, ศ.ดร. อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั อนุโมทนาขอบคุณ รศ. ดร.นิยม รฐัอมฤต ผู้นวยการวทิยาลยัหลกัสูตร
การเมอืงการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้  และคณาจารยข์องสถาบนัพระปกเกลา้ทุกท่านทีม่ ีทีม่สี่วน
ส าคญัในการใหค้ าปรกึษา และชีแ้นะ พรอ้มทัง้ใหอ้งคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยตลอดเวลา ๑๐ เดอืน ซึ่งการเรยีนในหลกัสูตรนี้ ท าให้ผู้วจิยัเปิดโลกทศัน์เกี่ยวกบั
การเมอืงการปกครอง และเอือ้ต่อการศกึษางานวจิยัเล่มน้ีไดอ้ยา่งลุ่มลกึ และรอบดา้นมากยิง่ขึน้ 

ขออนุโมทนาขอบคุณนักศึกษาร่วมรุ่นในหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรบัผู้บริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี ๑๕ สถาบนัพระปกเกล้า ซึง่ประกอบด้วย
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิรฐัสภา ขา้ราชการระดบัสูงทัง้ภาครฐั และเอกชน รวมไปถงึนักการ
ทตู และผูบ้รหิารระดบัสงูของมหาวทิยาลยั  ทีม่สี่วนส าคญัในการใหค้ าปรกึษา แลกเปลีย่น สมัภาษณ์ 
และวพิากษ์ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกบังานวจิยัจนท าให้งานนี้สามารถดงึบทบาทเด่นของพระสงฆ์กบั
การเมอืงออกมาไดส้อดรบักบัสถานการณ์ปจัจบุนั และความเป็นจรงิของสงัคมมากยิง่ขึน้  

ขออนุโมทนาขอบคุณ คณุวิทยา  คชรกัษ์ คุณยายนิทรา  คชรกัษ์  และ ดร.สุเมธ โสฬส
ยงัคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูว้จิยัในขณะเดนิทางไปเขยีนงานทีเ่ขือ่นท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุร ี  
อีกทัง้อนุโมทนาโยมศรีเพญ็ จตัทุะศรี ผูบ้รหิารศูนยพ์ฒันาศาสนาแคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ทีม่สี่วน
ส าคญัในการใหก้ารอนุเคราะหท์ีพ่กัแก่ผูว้จิยัทีเ่ดนิทางไปเขยีนงาน 



 (ฉ) 

อนุโมทนาขอบใจนิสติปรญิญา สาขาพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั ซึ่งประกอบด้วยพระมหาวฒันา ปญฺญาทีโป พระมหาอดิเดช สติวโร โยมเบญจวรรณ 
วงศช์ูแก้ว       โยมอดุม จนัทรร์วีงาม และวรญัญา เถากลุ ทีท่ าหน้าที่ในการช่วยคน้ควา้ และรวบ
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ  และประชุมกลุ่มย่อยในหลายๆ เวท ีจนท าใหง้านวจิยันี้ประสบความส าเรจ็ใน
ระยะเวลาตามทีก่ าหนด 

ขออนุโมทนาขอบคุณ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จุฬ าล งกร ณ์ มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย ธ ร รมศาสตร์  มหาวิทยาลัย เ กษตรศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ สถาบนัพระปกเกล้า  หอสมุดแห่งชาติ และแหล่งค้นคว้าอื่นๆที่ได้ให้ความ

สะดวกเกี่ยวกบัการคน้ควา้หาขอ้มลูในการท าวจิยั  ขออนุโมทนาขอบคุณโยมสงัเวียน หรอืโยมเลก็ 

เจา้หน้าทีข่องศูนยพ์ุทธศาสน์ศกึษา ทีท่ าหน้าทีป่ระสานงานและใหข้อ้แนะเกี่ยวกบักระบวนการท างาน

ดว้ยดเีสมอมา 

ขอผลานิสงสแ์ห่งคุณงามความดอีนัเกดิจากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้จงโปรดมแีก่คุณพ่อพบ  
คุณแมส่มบตั ิ นิธบุิณยากร และ คร ูอุปชัฌาย ์อาจารย ์ผูม้อุีปการคุณทุกท่านทีผู่ว้จิยัไมส่ามารถทีจ่ะ
เอ่ยนามได ้ และขอใหส้รรพสตัวท์ัง้หลายในโลกนี้จงอยู่ร่วมกนัอยา่งสนัตสิบืไป. 

 

 

 

 

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธบิุณยากร) 
๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ช) 

 

ค าอธิบาย  สญัลกัษณ์ และค าย่อช่ือคมัภีรใ์นพระพทุธศาสนา 

(เฉพาะท่ีใช้ในงานวิจยัฉบบัน้ี) 

 

๑. ค าย่อภาษาไทย 

 ๑.๑ ค าย่อเก่ียวกบัพระไตรปิฎก 

        อกัษรย่อในวทิยานิพนธ์ฉบบันี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบบั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  การอ้างอิงใช้ระบบระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า  หลงัค าย่อชื่อคัมภีร์  ดัง

ตวัอย่างเช่น ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๖/๑๐  หมายถงึ ทฆีนิกาย  มหาวรรค พระไตรปิฎก  เล่มที ่๑๐  ขอ้ที ่

๑๖  หน้า ๑๐ 

 

พระวินัยปิฎก 

 

ว.ิม.   (ไทย) =  วนิยัปิฎก  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

 

 ท.ีส.ี  (ไทย)=  สตัตนัตปิฎก  ทฆีนิกาย  สลีขนัธวรรค (ภาษาไทย) 

 ท.ีม.  (ไทย)=  สนัตนัตปิฎก  ทฆีนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย) 

 ท.ีปา. (ไทย)=  สนัตนัตปิฎก ทฆีนิกาย  ปาฏกิวรรค (ภาษาไทย) 

 ม.ม.ู  (ไทย)=  สนัตนัตปิฎก มชัฌมินิกาย มลูปณัณาสก ์(ภาษาไทย) 

 ม.ม.  (ไทย)=  สนัตนัตปิิฎก  มชัฌมินิกาย มชัฌมิปณัณาสก ์(ภาษาไทย) 



 (ซ) 

 ม.อุ.  (ไทย)=  สนัตนัตปิฎก  มชัฌมินิกาย อุปรปิณัณาสก ์(ภาษาไทย) 

 ส .ส.  (ไทย)=  สนัตนัตปิฎก  สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

 ส .สฬา. (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  สงัยตุตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 

 ส .ม.  (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  สงัยตุตนิกาย  มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 

 องฺ.ทุก. (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 

 องฺ.ตกิ. (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย  ตกินิบาต (ภาษาไทย) 

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 

 องฺ.ปญฺจก. (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย  ปญัจกนิบาต (ภาษาไทย) 

 องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย  อฏัฐกนิบาต (ภาษาไทย) 

 องฺ.ทสก. (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 

 ข.ุสุ.  (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก   ขทุทกนิกาย  สุตตนิบาต  (ภาษาไทย) 

 ข.ุป.  (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  ขทุทกนิกาย  ปฎสิมัภทิา (ภาษาไทย) 

 ข.ุอป. (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  ขทุทกนิกาย  อปทาน  (ภาษาไทย) 

 ข.ุพุทฺธ. (ไทย)=  สุตตนัตปิฎก  ขทุทกนิกาย  พุทธวงศ ์ (ภาษาไทย) 

 

พระอภิธรรมปิฎก 

 อภ.ิว.ิ (ไทย)=  อภธิรรมปิฎก  วภิงัค ์ (ภาษาไทย) 

 อภ.ิก. (ไทย)=  อภธิรรมปิฎก  กถาวตัถุ (ภาษาไทย) 

 

 

 



 (ฌ) 

 

 ๑.๒  ค าย่อเก่ียวกบัคมัภีรอ์รรถกถา 

          อกัษรยอ่ทีใ่ชอ้า้งองิคมัภรีอ์รรถกถา ใชร้ะบบระบุชื่อคมัภรี ์ ล าดบัเล่ม (ถ้าม)ี / หน้า  

ตวัอย่างเช่น  ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๘๐  ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  หมายถงึ  ทฆีนิกาย  สุมงฺคล

วลิาสนีิ  สลีขนฺธวคฺคอฎฺฐกถา  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

อรรถกถาพระสตุตนัตปิฎก 

 

 ท.ีส.ีอ. (บาล)ี=  ทฆีนิกาย  สมุงฺคลวลิาสนิี  สลีขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา (ภาษาบาล)ี 

 ท.ีม.อ. (บาล)ี=  ทฆีนิกาย  สมุงฺคลวลิาสนิี มหาวคฺคอฏฺฐกถา (ภาษาบาล)ี 

 ท.ีม.อ. (ไทย)=  ทฆีนิกาย  สมุงัคลวลิาสนิี มหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

 ม.ม.ูอ. (ไทย)=  ทฆีนิกาย  ปปญฺจสทูนี  มลูปณฺณาสกอฏฺฐกถา (ภาษาบาล)ี 

 องฺ.ทกุ.,ตกิ.อ. (บาล)ี=  องฺคตุตรนิกาย  มโนรถปรูณี  ทกุาทนิิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาล)ี 

 องฺ.ทสก.อ.  (บาล)ี=  องฺคตุตรนิกาย มโนรถปรูณี ปญฺจกาทนิิปาตอฏฺฐถา (ภาษาบาล)ี 

 องฺ.ทสก.อ. (ไทย)=  องัคุตตรนิกาย  มโนรถปรูณี  ปญัจกาทนิิบาตอรรถกถา(ภาษาไทย) 

 ข.ุส.ุอ. (บาล)ี=  ขทุทกนิกาย  ปรมตฺถโชตกิา  สตฺุตนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาล)ี 

 ข.ุชา.อ. (บาล)ี=  ขทุทกนิกาย  ชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาล)ี 

 ข.ุพทฺุธ.อ.  (บาล)ี=  ขทฺุทกนิกาย  มธุรตัถวลิาสนิี  พทฺุธว สอฎฺฐกถา (ภาษาบาล)ี 

 

ปกรณวิเสส 

 มลินฺิท.  (บาล)ี=  มลินฺิทปญฺหาปกรณ (ภาษาบาล)ี 

 สารตฺถ. (บาล)ี=  สารตฺถทปีนี (ภาษาบาล)ี 



 (ญ) 

 

สารบญั 
เร่ือง                     หน้า 

 

บทคดัย่อภาษาไทย          ก-ข 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ          ค-ง 

กิตติกรรมประกาศ          จ-ฉ 

ค าอธิบายสญัลกัษณ์และค าย่อ        ซ-ฌ 

สารบญั           ญ-ฏ 

บทท่ี ๑ บทน า           ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา      ๑ 

๑.๒ วตัถุประสงคใ์นการวจิยั        ๖ 

๑.๓  ปญัหาทีต่อ้งการทราบ        ๖ 

๑.๔  ขอบเขตของการศกึษา        ๖ 

๑.๕  ค าจ ากดัความของศพัทท์ีใ่ชใ้นการวจิยั      ๗ 

๑.๖  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและเอกสารอา้งองิ      ๘ 

๑.๗  วธิดี าเนินการวจิยั         ๑๑ 

๑.๘  สถานทีท่ าการวจิยั         ๑๔ 

๑.๙  หน่วยงานทีน่ าผลการวจิยัไปและผลทีจ่ะไดร้บั     ๑๔ 

๑.๑๐  ประโยชน์ทีไ่ดร้บั         ๑๕ 

บทท่ี ๒ บทบาทพระสงฆก์บัการเมืองในประเทศศรีลงักา พม่า และกมัพชูา   ๑๖ 
 

๒.๑ ความหมายของบทบาท        ๑๗ 

๒.๒ ความหมายและขอบเขตของการเมอืงในบรบิทสมยัใหม่    ๑๘ 

๒.๓ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงในต่างประเทศ     ๒๙ 



 (ฎ) 

๒.๓.๑ บทบาทพระสงฆก์บัการเมอืงในประเทศศรลีงักา    ๓๐ 

 ๒.๓.๒ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงในประเทศพม่า    ๓๖ 

 ๒.๓.๓ บทบาททางการเมอืงของพระสงฆก์มัพชูา     ๔๓ 

บทท่ี ๓ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมืองในสงัคมไทย     ๕๒ 

๓.๑ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในยคุสมบรูณาญาสทิธริาชย ์   ๕๕ 

๓.๑.๑ บทบาทในฐานะเป็นทีป่รกึษา      ๕๗ 

๓.๑.๒ บทบาทในฐานะผูส้นับสนุนกระบวนการสรา้งสนัตภิาพ   ๖๐ 

๓.๑.๓ บทบาทในการชีแ้นะผูน้ าทางการเมอืง     ๗๒ 

๓.๑.๔ บทบาทในการช่วยเหลอืกจิการบา้นเมอืง     ๗๖ 

๓.๑.๕ บทบาทในการดือ้แพ่งต่ออ านาจรฐั     ๘๓ 

๓.๑.๖ บทบาทในการประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งต่อผูป้กครอง    ๙๐ 

๓.๒ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงในในยคุประชาธปิไตย    ๙๔ 

๓.๒.๑ บทบาทในฐานะเป็นทีป่รกึษา      ๙๕ 

๓.๒.๒ บทบาทในการชีแ้นะและชีน้ าทางการเมอืง     ๙๘ 

๓.๒.๓ บทบาทในการสนองตอบต่อนโยบายทางการเมอืง    ๑๐๕ 

๓.๒.๔ บทบาทในการไกล่เกลีย่ประนีประนอมขอ้พพิาททางการเมอืง  ๑๐๗ 

๓.๒.๕ บทบาทในการประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งความตอ้งการจากรฐั   ๑๑๑ 

๓.๒.๖ บทบาทในการสนบัสนุนพรรคการเมอืง     ๑๒๓ 

๓.๒.๗ บทบาทในการลงสมคัรรบัการเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ๑๒๗ 

บทท่ี ๔  บทบาทพระสงฆก์บัการเมืองในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท   ๑๓๑ 

๔.๑ รฐักบัการเมอืงการปกครองในความหมายของพระพุทธศาสนาเถรวาท   ๑๓๒ 

 ๔.๒ บทบาทของพระพุทธเจา้และพระสาวกกบัการเมอืงในสมยัพุทธกาล   ๑๓๗ 

  ๔.๒.๑ บทบาทในการใหค้ าปรกึษา      ๑๓๘ 

  ๔.๒.๒ บทบาทในการชีแ้นะ และชีน้ า      ๑๔๒ 

  ๔.๒.๓ บทบาทในการไกล่เกลีย่ประนีประนอมขอ้พพิาท    ๑๕๑ 

  ๔.๒.๔ บทบาทในการประทว้งต่อผูน้ าทางการเมอืง    ๑๖๕ 

  ๔.๒.๕ บทบาทในการพฒันาพลเมอืงของรฐั     ๑๖๗ 

  ๔.๒.๖ บทบาทในการน าการเมอืงมาเป็นฐานสรา้งความเป็นใหญ่   ๑๖๘ 



 (ฏ) 

๔.๓ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงในสมยัหลงัพุทธกาล    ๑๗๑ 

๔.๔ ธรรมวนิยั: เกณฑใ์นการแสดงบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืง   ๑๗๓ 

บทท่ี ๕  แนวโน้มของบทบาทของพระสงฆก์บัการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า  ๑๙๔ 

๕.๑ บทบาทในฐานะวศิวกรจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสนัตวิธิ ี    ๒๐๒ 

๕.๒ บทบาทพระสงฆก์บัการชีแ้นะน าและชีน้ าทางการเมอืง    ๒๑๙ 

๕.๓ บทบาทในการพฒันาพลเมอืงของรฐัตามระบอบประชาธปิไตย   ๒๓๐ 

๕.๔ บทบาทในการใชส้ทิธวิพิากษ์วจิารณ์นกัการเมอืงและนโยบายแห่งรฐั   ๒๔๗ 

๕.๕ บทบาทในการชุมนุมเพื่อเรยีกรอ้งความตอ้งการทางการเมอืง    ๒๕๓ 

๕.๖ บทบาทในการใชส้ทิธเิลอืกตัง้นกัการเมอืง      ๒๖๖ 

บทท่ี ๖  บทสรปุ และข้อเสนอแนะ        ๒๘๑ 

 ๖.๑ บทสรุป          ๒๘๑

 ๖.๒ ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั        ๒๙๖ 

บรรณานุกรม           ๓๐๕ 

ประวติัผูวิ้จยั           ๓๑๙ 

 

 

 



บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสําคญัในทวปีประเทศเอเชยี ซึ่งมบีทบาท และมอีทิธพิล

อย่างยิ่งต่อการศึกษา สังคม จิตวิทยา เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งสะท้อนผ่านแง่มุมมอง

ทางด้านปรชัญา พิธีกรรม ความเชื่อ วฒันธรรม ประเพณี และวิถีปฏิบตัิของพระสงฆ์และ

พุทธศาสนิกชนที่ยดึถือเป็นหลกัปฏบิตัิ๑ และเมื่อวเิคราะห์อทิธพิลของพระพุทธศาสนาผ่าน

สงัคมสงัคมไทยจะพบว่า พระสงฆ์กบัชาวบ้านมคีวามสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกันมาเป็นระยะเวลาอัน

ยาวนานกว่า ๗๐๐ กว่าปี 

บทบาทและความสาํคญัของพระสงฆใ์นฐานะปจัเจก และองคก์รสามารถวเิคราะหไ์ด้

จากความสมัพนัธร์ะหว่างพระสงฆก์บันกัปกครอง และประชาชนทัว่ไปตัง้แต่สมยัสุโขทยัเป็นต้น

มา พระสงฆ์ทําหน้าที่สําคญัในฐานะเป็นที่ปรกึษาของพระมหากษัตรยิ์ และบางครัง้สามารถ

นําเสนอทางเลอืกของการตดัสนิของกษตัรยิต่์อการบรกิารกจิการบา้นเมอืงดงัจะเหน็ได้จากพ่อ

ขุนรามคําแหง พระญาลไิท และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรอืกรณีที่ชาวบ้านบางระจนัที่

กําลงัเผชิญหน้ากับสงคราม พระสงฆ์ได้เข้าไปมีบทบาทสําคัญในการเสรมิสร้างพลังให้แก่

นักการเมอืง และประชาชน เพื่อให้บ้านเมอืงสามารถผ่านวกิฤตกิารณ์ต่างๆ มาได้  จะเหน็ว่า 

ประวตัศิาสตรข์องการพฒันาชาตบิ้านเมอืงตัง้แต่สมยัสุโขทยัเป็นต้นมานัน้ พระสงฆไ์ด้เขา้มา

ช่วยเป็น “แกนกลาง” ในการเชื่อมทัง้ผูป้กครอง และประชาชนใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ

สุขบนพืน้ฐานของการนําเสนอหลกัการทางพระพุทธศาสนา 

เมือ่ถงึจดุเปลีย่นแห่งยคุสมยั พระสงฆท์ีน่ับถอืพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทบางกลุ่ม

ทัง้ในประเทศศรลีงักา พม่า กัมพูชา รวมถึงประเทศไทย ไม่ได้ดํารงตนให้อยู่ในสถานะและ

บทบาทของตนเองในแง่มุมของการเป็น “ที่ปรึกษาของผู้ปกครอง” โดยการนําเสนอ

ทศพธิราชธรรมเท่านัน้ หากแต่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการการเมอืงทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ไม่ว่าจะ

เป็นพระสงฆ์ในประเทศศรลีงักาที่เข้าไปเลือกตัง้นักการเมอืง และเข้ารบัสมคัรเลือกตัง้เป็น

นักการเมอืง พระสงฆใ์นประเทศพม่าได้เดนิขบวนควํ่าบาตรรฐับาลทหารพม่า หรอืเขา้ไปร่วม

สนับสนุนกลุ่มคนที่ตวัเองชื่นชอบให้เป็นนักการเมอืงเพื่อปรบัเปลี่ยนนโยบายทางการเมอืงให้

สอดรบักบัสิง่ทีต่วัเองประสงค ์  

                                                        
๑Jerrold Schecter, The new face of Buddha: Buddhism and Political power in Southeast 

Asia, (London:Victor Gollancz LTD, 1967), Introduction XI. 



       

๒ 

แนวโน้มการเดนิขบวนเพื่อประท้วงรฐับาลหรอืนักการเมอืงดงักล่าว ได้เกิดขึ้นใน

สงัคมไทยอย่างชดัเจนเช่นเดยีวกนั และได้รบัการจดัตัง้เป็นขวนการมากยิง่ขึ้นในช่วงเวลาที่

สงัคมไทยก้าวเขา้ไปสู่ระบอบการเมอืงการปกครองแบบประชาธปิไตย  และในหลายกรณี หรอื

เหตุการณ์พระสงฆไ์ดเ้ขา้ไปประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งต้องการ และความชอบธรรม เช่น กรณีการ

เรยีกรอ้งความชอบธรรมให้แก่พระพิมลธรรม (อาจ อาสภะมหาเถระ) กรณีการเรยีกร้องให้

บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ และกรณีของพระสงฆ์ที่เข้าไปร่วมสนับสนุน

ขบวนการทางการเมอืงของมวลชนเสือ้แดง และเสือ้เหลอืง 

กรณีศกึษาดงักล่าวมไิด้ปรากฏขึน้เฉพาะกลุ่มพระสงฆท์ี่ประท้วงเพื่อต่อต้านรฐับาล

เพื่อเรยีกรอ้งความต้องการเท่านัน้ แต่บางสถานการณ์พระสงฆบ์างกลุ่มได้สนับสนุนท่าทขีอง

รฐับาลให้ดําเนินการบางอย่างโดยการตคีวามหลกัการทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้รฐับาลเกิด

ความชอบธรรมในการตดัสนิใจทางการเมอืงดงัเช่นกรณีของพระกิตติวุฑโฒที่ชี้ว่า “การฆ่า

คอมมวินิสตไ์มบ่าป” แนวทางดงักล่าวทาํใหน้กัวชิาการบางท่านมองว่าพระสงฆพ์ยายามทีจ่ะทํา

ให้รฐับาลเกิดความชอบธรรมในการสลายการชุมนุม จบักุม และคุมขงันักการเมือง นิสิต 

นกัศกึษา ประชาชน และพระสงฆฝ์า่ยซา้ย
๒
 สอดรบักบัผลงานวจิยัของรตันาภรณ์ พงษ์พฒันา

ที่ศึกษาพระพุทธศาสนากับการเมืองว่า “รฐับาล และผู้นําทางการเมอืงในประเทศที่นับถือ

พระพุทธศาสนาพยายามอย่างยิ่งที่จะนําหลักการทางศาสนามาสร้างความชอบธรรมทาง

การเมอืง”
๓
    

บทสรปุของรตันาภรณ์ พงษ์พฒันาไดส้อดรบักบับทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงใน

ประเทศศรลีงักา และพม่าอย่างมนีัยสําคญั เพราะพระเจา้ทุฏฐคามนีิอภยัในขณะที่พุ่งรบกลุ่ม

ทมฬิทรงให้พระสงฆเ์ป็นทพัหน้าในการสรา้งความชอบธรรมทางการเมอืง และเมื่อเกดิความ

สูญเสยีในการสู้รบ พระสงฆไ์ดพ้ยายามจะปลอบโยนพระเจา้ทุฏฐคามนีิอภยัทีเ่สยีกําลงัใจจาก

การผดิศีลเน่ืองจากการฆ่าชาวทมฬิจํานวนมากว่า “พระองค์อย่ากงัวลไปเลย การฆ่าบุคคลที ่

เป็นมารของศาสนาไม่ถือว่าเป็นบาป”
๔
    ในขณะที่ประเทศพม่าปี พ.ศ.๒๔๙๒ อูนุเห็นว่า

พระสงฆ์และศาสนาควรมบีทบาทมากขึ้นในการเมอืงพม่า จงึประกาศอุดมการณ์ของประเทศ

เป็น “พุทธสงัคมนิยม” โดยตีความมาร์กซิสม์และทดลองผสานเข้ากับหลกัของพุทธศาสนา 

                                                        
๒ สมบูรณ์ สุขสาํราญ, ความขดัแย้งทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆก์รงุเทพมหานคร, 

สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, ๒๕๒๒,  น. ๑๕. 
๓ รตันาภรณ์ พงษ์พฒันา “การใช้ศาสนาสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรฐับาลพม่า” 

วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรม์หาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 
๔ พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย, (กรุงเทพฯ: 

คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพฒันา, ๒๕๓๕), น.๑๔-๑๕. 



       

๓ 

ภายใต้กรอบแนวคดิว่าลทัธสิงัคมนิยม
๕
 ซึง่ทําใหพ้ระสงฆเ์ขา้ไปเป็นแนวร่วมและสนับสนุนเป็น

จาํนวนมาก   

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว  ทําใหเ้กดิคําถามสําคญัต่อบทบาทและท่าทขีองพระสงฆ์

ทัง้ในเชิงปจัเจก และองค์กรว่า “สอดรบั และเหมาะสมกับหลกัการ หรอืแนวคิดพื้นฐานใน

พระพุทธศาสนาหรอืไม่อย่างไร” แท้ที่จรงิแล้ว พระพุทธเจ้าได้ออกแบบ หรอืวางสถานะของ

พระสงฆใ์หม้บีทบาทพระสงฆไ์มค่วรยุง่เกีย่วโดยเดด็ขาดใช่หรอืไม ่หรอืว่าพระองคเ์ลอืกทีจ่ะเขา้

ไปสมัพนัธก์บัความรนุแรงทางการเมอืงในลกัษณะยดืหยุน่โดยใหเ้ขา้ไปสมัพนัธไ์ดใ้นบางกรณ ี 

คาํว่า “บางกรณ”ี นัน้ สามารถวเิคราะหไ์ดจ้ากการทีพ่ระพุทธเจา้เขา้ไปทําหน้าทีเ่ป็น 

“ผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพระญาติทําสงครามแย่งน้ํา”
๖
 และ “กรณีการห้ามมใิห้พระเจ้าวิฑูฑภะทํา

สงครามฆ่าล้างเผ่าพนัธุเ์จา้ศากยะ”
๗
  ท่าทขีองพระพุทธเจา้ในลกัษณะน้ีสะท้อนอะไรในบรบิท

ของความขดัแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกบันักการเมอืงและประชาชน คําถามคอื ในบาง

บรบิททีน่กัการเมอืงเผชญิหน้ากบัสงครามและความรนุแรง” พระองคเ์ลอืกทีจ่ะทรงน่ิงเงยีบ เช่น 

กรณีทีพ่ระเจา้อชาตศตัรสู่งกองกําลงัไปโจมตแีละยดึเมอืงเวสาลี
๘
  หรอืแมก้ระทัง่การทีพ่ระเจา้

อชาตศตัรสู ัง่ทํารา้ยพระเจา้พมิพสิารซึง่เป็นบดิา และเป็นพระสหายของพระองค ์พระองคเ์ลอืก

ทีจ่ะไม่เขา้ไปแทรกแซงประเดน็ความรุนแรงเกี่ยวกบัการแย่งชงิอํานาจทางการเมอืงในลกัษณะ

ดงักล่าว ยิง่กว่านัน้ ในกรณีที่พระเจ้าปเสนทโิกศลทําศึกษาสงครามกับพระเจ้าอชาตศตัร ู

พระองคท์ราบเรื่องราวทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด จนทําใหพ้ระองคต์รสักบัพระสงฆว์่า “ผูช้นะย่อมก่อเวร 

ผูแ้พย้อ่มนอนเป็นทุกข”์
๙
 ถงึกระนัน้ พระองคม์ไิดเ้ขา้ไปแทรกแซงสงครามระหว่างสองแควน้ใน

ลกัษณะดงักล่าว 

 หากวิเคราะห์ท่าทีของพระองค์ต่อสงครามและความรุนแรงข้างต้นอาจจะทําให้

พระสงฆ์บางกลุ่มสายเถรวาทตีความ และสรุปเองว่า “หากความขดัแย้งและความรุนแรง

เกี่ยวขอ้งกบัญาตทิางสายเลอืด พระสงฆส์ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้โดยเฉพาะประเดน็ความ

ขดัแยง้ระหว่างประชาชนในสงัคมไทย” พระสงฆอ์าจจะออกไปทําหน้าทีร่ะงบั หรอืแสดงออกใน

                                                        
๕ Melford Spiro, Buddhism and Society: the GreatTradition and its Burmese 

Vicissitudes, second expanded edition, (USA: University of California Press, 1982), p. 389-390. 
๖ มหามกุฎราชวทิยาลยั, ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคท่ี ๒ ตอนท่ี ๓, หน้า  ๓๖๓. 
๗ ข.ุส.ุ (บาล)ี ๒๕/๔๗/๒๕, ข.ุส.ุ (ไทย) ๒๕/๔๗/๔๑, 
๘ องฺ.สตฺตก.  (ไทย) ๒๓/๒๒/๓๓. องฺ.สตฺตก. (บาล)ี ๒๓/๒๒/๑๕, องฺ.สฺตตก.อ. ๓/๒๒/๑๗๐. 
๙ ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๒๕/๑๔๖-๑๔๘. ส.ํส.๑๕/๑๒๖/๑๔๘-๑๔๙. ส.ํส.อ.๑/๑๒๕-๑๒๕/๑๔๖-๑๔๗. 

ส.ํส.ฏ.ี ๑/๑๒๕-๑๒๖/๑๙๘. 



       

๔ 

เชงิสญัลกัษณ์หรอืทางตรงระหว่างคู่กรณีทีก่ําลงัมขีอ้พพิาทกนัอยู่  แต่หากเป็นสงครามระหว่าง

รฐัต่อรฐั พระสงฆ์อาจจะต้องระมดัระวงัท่าทใีนการเข้าไปแทรกแซง หรอืกระทําการอย่างใด

อยา่งหน่ึง 

 ปรากฏการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรสัห้ามมใิห้พระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องในบางบรบิทนัน้ 

กลบัเป็นประเดน็ที่ผูป้กครองรฐั หรอืประชาชนตัง้ขอ้สงัเกตถงึความไม่เหมาะสมที่พระสงฆจ์ะ

เขา้ไปยุ่งเกี่ยวหรอืสมัพนัธ์กบัสิง่ที่ไม่ได้ใชภ้ารกจิหรอืหน้าที่ของตวัเอง  ซึ่งประเดน็น้ีจะทําให้

เกิดการตีความของคําว่า “เหมาะสม” คอือะไร ในกรณีของพระเจ้าปเสนทโิกศล
๑๐

นัน้มองว่า 

พระสงฆค์วรจะอยู่ในอาวาสเพื่อบําเพญ็สมณธรรมไม่ควรเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเยีย่มชมการ

จดัการกองทพัซึ่งเป็นประเด็นทางโลก และเกี่ยวข้องกบัการศีลข้อที่ ๑ จงึมองเห็นความไม่

เหมาะสมทีพ่ระจะเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 

 เมื่อเทยีบกบัสถานการณ์ในสงัคมไทยกลบัพบว่า พระราชาได้นิมนต์ให้พระสงฆท์ํา

หน้าทีป่ระพรมน้ําพุทธมนตท์หารที่กําลงัจะเดนิทางไปรบกบัคนทีม่องว่าเป็นศตัร ูอกีทัง้เน้นให้

พระสงฆเ์ทศนาเพื่อปลุกเรา้เหล่าทหารใหเ้กดิความฮกึเหมิเพื่อใหต่้อสูก้บัศตัรตูรงกนัขา้ม ซึง่นัน่

หมายถงึการสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการว่าด้วยการผดิศลีขอ้ที่ ๑ ตามมา  คําถามคอืในสมยั

พุทธกาลพระเจา้ปเสนทโิกศลมองว่า เป็นการไม่เหมาะสมหากพระสงฆจ์ะเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบั

ทหารแมก้ระทัง่การเยีย่มชม หรอืพกัคา้งแรม แต่ในสถานการณ์ปจัจุบนัการเมอืงพยายามที่จะ

ดงึพระสงฆเ์ขา้ไปให้กําลงัใจโดยการประพรมน้ําพระพุทธมนต์ใหท้หารออกไปทําหน้าทีเ่พื่อฆ่า

เพื่อนมนุษย์  หลกัการเหล่าน้ี เราจะอธิบายบทบาทและความสัมพนัธ์ระหว่างพระสงฆ์กับ

การเมอืงอยา่งไรจงึจะอยูใ่นสถานะทีถู่กตอ้งและเหมาะสม 

 จากตวัอย่างเกี่ยวกบับทบาทที่พระสงฆเ์ขา้ไปสมัพนัธ์กบัการเมอืงดงักล่าวนัน้ จงึมี

ความจาํเป็นต้องกลบัมาถามว่า “บทบาทที่แท้จรงิของพระสงฆค์อือะไร” หากวเิคราะหจ์ากบท

บรบิทตามหลกัการในพระพุทธศาสนาจะพบว่า “บทบาทพระสงฆค์อืการศกึษา การปฏบิตั ิการ

เผยแผ่หลกัธรรม และการปกป้อง และรกัษาพระพุทธศาสนา”  คําถามคอื “การเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง

กบัการการเมอืง ถอืไดว้่าเป็นบทบาททีค่วรจะเป็น หรอืต้องเป็นของพระสงฆต์ามหลกัพระธรรม

วนิัยหรอืไม่” ประเดน็ทีห่ลายท่านพยายามจะตอบประเดน็น้ีในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนัคอื “ต้อง

นิยามว่าการเมอืงคอือะไร” หากเขา้ใจชดัเจนว่าการเมอืงคอือะไร หลงัจากนัน้ เราจงึจะตอบได้

ว่า พระสงฆค์วรเขา้ไปเกีย่วขอ้งหรอืไม ่ กลุ่มคนทีพ่ยายามแสวงหาคาํอธบิายเกี่ยวกบัประเดน็น้ี 

เช่น พทุธทาสภิกขุ
๑๑

 พระพรหมคณุาภรณ์
๑๒

 (ป.อ.ปยุตฺโต)  นิธิ เอียวศรีวงค์
๑๓

 และสุรพศ 

                                                        
๑๐ ว.ิ (ไทย) ๒/๓๒๒/๔๕๘. 
๑๑ พุทธทาสภกิข,ุ ธมัมิกสงัคมนิยม, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๕). 
๑๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ,กรณีสนัติอโศก,พมิพค์รัง้ที ่๖, (กรุงเทพฯ),๒๕๓๑. 



       

๕ 

ทวีศกัด์ิ
๑๔

  ถึงกระนัน้ ท่าทขีองการที่จะพยายามสร้างคํานิยามเพื่อให้พระสงฆ์มคีวามชอบ

ธรรมในการทีเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงนัน้ นักคดิของตะวนัตกบางท่านตัง้ขอ้สงัเกตว่า “เป็น

การคอรปัชัน่หลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้”
๑๕

 เพราะในความเป็นจรงินัน้ พระพุทธศาสนาไม่ไดม้ี

นัยให้พระสงฆไ์ปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง แต่ที่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งพระสงฆส์ายเถรวาทพยายามจะ

ตคีวามพระธรรมวนิัยไปรบัใช้บทบาทในการเข้าไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง ทัง้ๆ ที่เจตนารมณ์

ของพระสตูรนัน้ไมไ่ดใ้หแ้นวทางทีพ่ระสงฆส์ามารถจะเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง
๑๖

 

 ฉะนัน้ งานวจิยัเรือ่งน้ี จงึพยายามทีต่อบคาํถามการวจิยัว่า (๑) พระสงฆใ์นยุคปจัจุบนั

ในกลุ่มประเทศเถรวาท คอื ศรลีงักา พม่า กมัพูชา และไทยนัน้เขา้ไปเกี่ยวขอ้ง สมัพนัธ์และมี

บทบาทต่อการเมอืงในลกัษณะใด (๒) การเขา้ไปสมัพนัธห์รอืมบีทบาทต่อการเมอืงในลกัษณะ

ต่างๆ นัน้สอดรบักบัฐานความคดิดัง้เดมิของพระพุทธศาสนาหรอืไม่ อย่างไร หรอืว่าในความ

เป็นจรงิแลว้ พระพุทธเจา้ไมไ่ดว้างสถานะ บทบาท หรอืขยายขอบเขตของการเขา้ไปสมัพนัธก์บั

การเมอืงดงัเช่นทีพ่ระสงฆใ์นยุคปจัจุบนัพยายามทีจ่ะตคีวามเพื่อขยายขอบเขตไปเกี่ยวขอ้งและ

สมัพนัธ ์โดยใชข้อ้อา้งต่างๆ เช่น ความมัน่คงของพระพุทธศาสนา และการร่วมกําหนดนโยบาย

สาธารณะใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้  (๓) การขยายขอบเขตการตคีวาม หลกัการ และแนวปฏบิตัขิอง

พระสงฆเ์หล่านัน้นําไปสู่การตัง้ขอ้สงัเกตในประเดน็ว่าสอดรบักบัพระธรรมวนิัยหรอืไม่ รวมไป

ถงึความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสมณสารปูมากน้อยเพยีงใด  

 จากคําถามการวจิยัดงักล่าว จงึนําไปสู่การแสวงหาแนวทางในการออกแบบท่าททีี่

ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกบัความเป็นไปของสภาพทางสงัคม และการเมอืงที่เป็นจรงิ 

บนฐานของสถานการณ์หรอืบรบิททีเ่ป็นจรงิในยุคปจัจุบนั  ซึง่มลีกัษณะทีไ่ม่มคีวามเหมอืนหรอื

คลา้ยคลงึกบัสงัคมในยุคพุทธกาลหรอืในอดตี หากเป็นเช่นน้ี พระสงฆเ์หล่าน้ีมสีทิธทิีจ่ะตคีวาม

ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทไดห้รอืไม่  ซึง่ท่าทเีหล่าน้ีจะนําไปสู่การอธบิายและนําเสนอว่า “แนวโน้ม

ของพระสงฆใ์นยุคปจัจุบนั และอีก ๒๐ ปีขา้งหน้า ควรมบีทบาท หรอืวางท่าทใีห้สมัพนัธ์กบั

การเมอืงอย่างไร” จงึจะทําให้พระสงฆ์ทัง้ในแง่ของส่วนตวัและองค์กรสามารถสนองตอบต่อ

สถานการณ์ความเป็นไปของสงัคม อกีทัง้ใหส้ถาบนัสงฆส์ามารถอยู่รอดไดใ้นสถานการณ์ความ

ขดัแยง้ทางการเมอืงและสงัคมดงัเช่นทีป่รากฏอยูใ่นขณะน้ี  

                                                                                                                                                               
๑๓ นิธ ิเอยีวศรวีงศ,์  “พระกบัการเมอืง” , มติชนรายสปัดาห,์(วนัที ่๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที ่

๒๔ ฉบบัที ่๑๒๕๑),หน้า ๓๖. 
๑๔ สรุพศ  ทวศีกัดิ,์ พระทาํไมต้องแดง : เสีย้วประวติัศาสตรก์ารต่อสู้ของสงฆไ์ทยในสงคราม 

แบ่งสี (กรุงเทพมหานคร : ธงธรรม, ๒๕๕๔), หน้า ๔๒. 
๑๕ Ian Harris, Editor, Buddhism, Power and Political Order (Oxford: Routledge, 2007),P. 3. 
๑๖ Rechard F. Gombrich, Theravadha Buddhism: A social history from ancient Benares 

to modern Colombo (USA: Routledge,2006), P.88. 

http://www.matichon.co.th/weekly/weekly.php?srctag=0418060847&srcday=2004/08/06&search=no
http://www.matichon.co.th/weekly/weekly.php?srctag=0418060847&srcday=2004/08/06&search=no


       

๖ 

๑.๒ วตัถปุระสงคข์องการวิจยั      

๑.๒.๑  ศกึษาวเิคราะหบ์ทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทย 

๑.๒.๒  ศกึษาวเิคราะหบ์ทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงทีป่รากฏใน 

          พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๒.๓  เพื่อนําเสนอแนวโน้มบทบาทพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้า   

  

๑.๓ ปัญหาท่ีต้องการทราบ 

 ๑.๓.๑  บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในอดตีและปจัจุบนัเป็นอย่างไร และ

สงัคมมเีจตคตต่ิอบทบาทของพระสงฆใ์นสงัคมไทยอยา่งไร 

 ๑.๓.๒  บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงตามทีป่รากฏในคมัภรีท์าง

พระพุทธศาสนามรีปูแบบและแนวปฏบิตัอิย่างไร    

 ๑.๓.๓  แนวโน้มบทบาทพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้า มคีวาม

น่าจะเป็นไปในทศิทางใด จงึจะสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการเมอืงไทยในยคุ

ปจัจบุนัและในอนาคต  

 

๑.๔ ขอบเขตของการศึกษา 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตของเอกสารการวิจยั   เอกสารหลกัในพระพุทธศาสนาทีผู่ว้จิยัจะ

ใชเ้ป็นกรอบในการศกึษาวจิยั และอา้งองินัน้ คอื คมัภรีพ์ระไตรปิฎก ทัง้ภาษาบาลแีละ

ภาษาไทย คมัภรีอ์รรถกถา ฎกีา อนุฎกีา และปกรณ์วเิสส ในขณะทีเ่อกสารชัน้รองทีเ่กีย่วขอ้ง

นัน้ ผูว้จิยัจะใชห้นงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของพระสงฆก์บัการการเมอืงไทยทีเ่ขยีนโดย

นกัวชิาการทัง้ใน และต่างประเทศ รวมไปถงึบทความทางวชิาการ และบทใหส้มัภาษณ์ของ

พระสงฆ ์นกัวชิาการ และนักการเมอืงต่อบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืง 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตของเน้ือหาในการวิจัย  ผู้วิจ ัยจะเริ่มต้นศึกษาบทบาทของ

พระสงฆก์บัการเมอืงใน ๓ ประเทศ คอื ศรลีงักา พม่า และกมัพูชา เพราะเป็นประเทศที่นับถอื

พระพุทธศาสนาเถรวาท และปกครองตามระบอบประชาธปิไตย ซึ่งมวีฒันธรรมทางการเมอืง

การปกครองสอดรบักับประเทศไทยอย่างมนีัยสําคญั  หลงัจากนัน้ จงึจะนําเน้ือหาเกี่ยวกับ

บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงของ ๓ ประเทศ มาเป็นกรอบในการศกึษาวเิคราะห์บทบาท

พระสงฆ์กบัการเมอืงในสงัคมไทย  ซึ่งบทบาทเหล่านัน้ จะเป็นตวัแปรสําคญัในการนํามาเป็น

กรอบในการศกึษาวเิคราะห์ สมัภาษณ์ วพิากษ์วจิารณ์ และสมัมนากลุ่มย่อย เพื่อให้ได้มาซึ่ง

บทบาทของพระสงฆ์กับการเมอืงไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเริม่ตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง 

พ.ศ. ๒๕๗๖ ต่อไป 



       

๗ 

๑.๔.๓ ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ผู้วจิยัจะดําเนินการสมัภาษณ์

พระสงฆ์ ประชาชนทัว่ไป และนักการเมอืงทัง้ในต่างประเทศ คอื ศรลีงักา พม่า และกมัพูชา 

เพื่อนํามุมมองดงักล่าวมาเป็นกรอบในการอธิบายและวเิคราะห์บทบาทของพระสงฆ์กบัการ

เมืองไทย  และหลังจากนัน้ จึงดําเนินการสัมภาษณ์พระสงฆ์ นักวิชาการ ประชาชน และ

นักการเมืองไทย โดยการนํามุมมองทัง้สองส่วนมาเป็นกรอบในการกําหนดแนวทางที่พึง

ประสงค์ของพระสงฆ์กบัการเมอืงในสองทศวรรษหน้าถึงความน่าจะเป็น ขัน้ตอนสุดท้าย จะ

ดําเนินการสมัมนากลุ่มย่อย (Focus Group) และการสมัมนากลุ่มย่อย เพื่อร่วมนําเสนอ และ

พจิารณาแนวโน้มบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้าต่อไป 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตของเวลาในการศึกษา  ผู้ว ิจยัจะดําเนินการศึกษาวิจยัโดยใช้

ระยะเวลา ๑ ปีเตม็ โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ถงึ วนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖   

 

๑.๕ คาํจาํกดัความของศพัทท่ี์ใช้ในการวิจยั 

 แนวโน้ม  หมายถงึ ความเป็นไปไดใ้นอนาคตเกี่ยวกบัหลกัการ แนวทาง กจิกรรม

และการแสดงออกที่ถูกต้อง สอดคล้อง และเหมาะสมกบัพระธรรมวนิัย กฎหมาย สภาพทาง

สงัคม และการเมอืงของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้า สาํหรบัแนวโน้มท่ีผู้วิจยั

จะนําเสนอนัน้เป็นแนวโน้มตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึง พ.ศ. ๒๕๗๖ 

 บทบาท  หมายถึง ท่าท ีมุมมอง และกระบวนการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของ

พระสงฆก์บัสถานการณ์ทางการเมอืงไทย 

 พระสงฆ์  หมายถงึ  พระภกิษุในพระพุทธศาสนาตามพระธรรมวนิัย และตามที่

บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์๒๕๐๕ และแกไ้ขเพิม่เตมิ ๒๕๓๕  

 การเมือง ในงานน้ีหมายถงึ  การเมอืงใน ๒ มติ ิคอื (๑) การเมอืงในฐานะที่เป็น

เป้าหมาย (Politics as a Goal)  กล่าวคอื การเมอืงที่เน้นความสงบ และอยู่ด้วยกนัอย่าง

เรยีบร้อย มกีารเคารพในกฎกติกา ความแตกต่าง และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ เน้นเสรภีาพ 

เสมอภาพ และภราดรภาพ ใช้หลักสันติวิธีในการแก้ไขปญัหา รวมไปถึงการมีจิตสํานึก

สาธารณะ และรบัผิดชอบต่อตัวเองและสังคม และ (๒) การเมืองในฐานะที่เป็นเครื่องมือ 

(Politics as a Tool)  กล่าวคอื  การจดัการหรอืการกระทาํใหค้นหมูม่ากอยู่ดว้ยกนัโดยไม่ต้องใช้

อาชญา การแสวงหาความยุติธรรม การสร้างโอกาส และการแบ่งปนัผลประโยชน์และความ

ตอ้งการอยา่งทัว่ถงึ เท่าเทยีม และเทีย่งธรรม และเป็นการเมอืงทีอ่ยูบ่นฐานของศลีธรรม  

 

 

 

 



       

๘ 

๑.๖ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและเอกสารอ้างอิง 

 

 ในการทําวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัจะดําเนินการวจิยัเกี่ยวกบัพระสงฆแ์บบจารตีโดยศกึษา

ขอ้มูลที่เป็นหลกัฐานจากพระไตรปิฎก อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกาปกรณวเิสส เป็นลําดบั และ

พระสงฆแ์นวใหม่จากเอกสารทีผู่้ทรงคุณวุฒไิด้ศกึษาคน้ควา้แลว้เผยแพร่ปรากฏอยู่ในปจัจุบนั

โดยลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 พระเทพเวที
๑๗

 (ประยุทธ ์ปยุตฺโต) กล่าวว่า บทบาทของพระสงฆใ์นทางการเมอืง

คอืการแนะนําสัง่สอนธรรมเกีย่วกบัการเมอืง โดยเฉพาะการแสดงหลกัการปกครองทีด่งีาม ชอบ

ธรรมและเป็นธรรม สอนให้นักการเมอืงหรือผู้ปกครองเป็นนักการเมืองหรือผู้ปกครองที่มี

คุณธรรม ดําเนินกจิกรรมทางการเมอืงหรอืปกครองโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

พระสงฆจ์าํเป็นต้องตัง้อยู่ในธรรม มคีวามเป็นกลางอนัจะเป็นหลกัประกนัใหพ้ระสงฆใ์นยุคสมยั

ต่างๆแสดงบทบาทปฏบิตัหิน้าทีท่างการเมอืงของตนสบืต่อเน่ืองกนัไดเ้รือ่ยไปอย่างราบรืน่
๑๘

 

 พระเมธีธรรมาภรณ์๑๙ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต) กล่าวว่า “พระองค์ไม่ไดเ้ขา้ไปจดัการ

เงือ่นไขในทางสงัคม หรอืไม่ไดเ้ป็นพลงัทางสงัคมทีจ่ะทําการเปลีย่นแปลง จงึทําใหบ้ทบาทของ

พระองค์อยู่ในลกัษณะที่เหมอืนผู้ชี้นําทาง บทบาทของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการเมอืง จงึมี

ลกัษณะเหมอืนกบั “ปุโรหติ” คอื ที่ปรกึษาทางศาสนาของพระเจ้าแผ่นดนิ เป็นที่ปรกึษาเรื่อง

ธรรมะ  ในขณะที่บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงเป็นบทบาทแค่การแนะนํา ไม่ใช่การเขา้ไป

จดัการ เพราะเมือ่พจิารณาจากคาํสอนของพระพุทธเจา้จะพบว่ามขีอบเขตของพระวนิัยในเรื่องน้ี 

เพราะการเขา้ไปใกล้ชดิสนิทสนมกบักลุ่มนัน้ๆ เป็นเรื่องของการประจบตระกูลเป็นฝกัเป็นฝ่าย 

กลายเป็นว่า ตวัเองไดป้ระโยชน์ พระสงฆจ์งึอยูใ่นฐานะการใหค้าํสอนแนะนํา”
๒๐

 

 พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่า พระทีอ่อกมาประทว้งนัน้ผดิหรอืไม่ ถ้าพูดถงึกฎหมาย

กค็งไม่ผดิ หากเป็นการประทว้งโดยสงบสนัต ิแต่จะผดิธรรมเนียมหรอืไม่เป็นอกีเรื่องหน่ึง จะ

เป็นทีย่อมรบัแค่ไหนขึน้อยูก่บัประเดน็และวธิกีารดว้ย เช่น เมื่อเกอืบ ๔๐ ปีก่อนพระกลุ่มหน่ึง

เคยประท้วงโดยมีการอดอาหารด้วยเพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พระพิมลธรรมซึ่งถูก

นกัการเมอืงกลัน่แกลง้จนถงึกบัตดิคุกและถูกถอดสมณศกัดิ ์ในกรณเีช่นน้ีผูท้ีเ่หน็ดว้ยกม็ไีม่น้อย 

                                                        

 ๑๗ ปจัจบนัดาํรงสมณศกัดิเ์ป็นพระราชาคณะชัน้พรหมที ่“พระพรหมคุณาภรณ์” 

 ๑๘ พระเทพเวท ี(ประยุทธ ์.ปยุตฺโต). กรณีสนัติอโศก. (กรุงเทพมหานคร: เปรยีญธรรมสมาคม

,๒๕๓๑), หน้า ๒๗. 
๑๙ ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็นพระราชาคณะชัน้พรหมที ่“พระพรหมบณัฑติ” 
๒๐ พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจตฺิโต), พระพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย, อา้งแล้ว, 

น.๒๕. 



       

๙ 

เพราะเป็นการเรยีกรอ้งเพื่อความถูกต้องชอบธรรม แต่ถ้าเป็นการประทว้งในทางการเมอืง ที่

ไกลจากประเดน็ทางศาสนา หรอืใชว้ธิกีารแบบไมส่งบสาํรวม คนไทยส่วนใหญ่ยงัไมย่อมรบั
๒๑

 

 จาํนงค ์ทองประเสริฐ กล่าวว่า “ในสมยัพุทธกาล พระพุทธศาสนาไม่ไดยุ้่งเกี่ยวกบั

การเมอืงเลย พระพุทธเจา้ได้ทรงดําเนินการพระศาสนาอย่างอสิระ ไม่ขึน้ต่อพรรคการเมอืงใด 

หรอืต่อระบอบการปกครองใดๆ ทัง้สิน้ เพราะฉะนัน้ พระองคท์รงสามารถประกาศพระศาสนาไป

ได้ในทุกประเทศแว่นแควน้ ไม่เลอืกว่าแว้นแคว้นนัน้ๆ จะมกีารปกครองในระบบใด... การเผย

แผ่พระศาสนาจงึดาํเนินไปดว้ยด ีและบรสิุทธิผ์ุดผ่องยิง่ ในสมยันัน้ ไม่มนีักการเองใดทีจ่ะใชพ้ระ

ศาสนาเป็นเครื่องมอืในการรกัษาอํานาจ หรอืในการหาเสยีงเลย พระศาสนาจงึสามารถทรงตวั

อยูไ่ดด้ว้ยด ีและอยา่งบรสิุทธิผ์ุดผ่องตลอดมา”
๒๒

 

นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์  กล่าวว่า พระควรเขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัการเมอืงที่ไม่ใช่เกมแยงชงิ

อํานาจ และจะตอ้งระวงัไมต่กไปเป็นเครือ่งมอืของกลุ่มทีแ่ยง่อํานาจกนั ในขณะเดยีวกนัจะต้องมี

วธิยีุง่เกีย่วทีป่ระกอบไปดว้ยปญัญาและเมตตาดว้ย
๒๓

   

สรุพศ ทวีศกัด์ิ กล่าวสรุปไวว้่า  “พระสงฆค์วรวางตวัเป็นกลาง” ทางการเมอืงไม่ใช่

หลกัการตายตวั เพราะเมื่อพจิารณาหลกัการตามพระวนิัยจะเหน็ว่าพระวนิัยไม่ไดห้า้มพระสงฆ์

ยุง่เกีย่วกบัการเมอืง และ/หรอืเลอืกฝ่ายทางการเมอืงเอาไวโ้ดยตรง เมื่อพจิารณาแบบอย่างการ

เขา้ไปเกี่ยวข้องทางการเมอืงของพระพุทธเจา้ จะเห็นว่าการเป็นกลางทางการเมอืงหรอืเลอืก

ฝ่ายทางการเมอืงย่อมขึน้อยู่กบับรบิทของการแบ่งฝ่ายทางการเมอืง สิง่ทีพ่ระสงฆค์วรคํานึงอยู่

เสมอในการเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการเองไมว่่ากรณเีลอืกฝา่ย หรอืเป็นกลาง คอืต้องเป็นการเขา้ไป

เกีย่วขอ้งเพื่อใชห้ลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อป้องกนัความรุนแรง เพื่อยนัยนัแนวทางสนัติ

วธิ ีสนัตภิาพ และความเป็นธรรมของสงัคม
๒๔

 

 สุลกัษณ์ ศิวลกัษณ์ กล่าวว่า พระสงฆย์งัคงเกี่ยวขอ้งทางการเมอืงโดยแอบแฝงมา

ตลอด หากการเมอืง หมายถงึ การกระจายประโยชน์ออกสู่สาธารณะอย่างทัว่ถงึทีสุ่ดแลว้ พระ

จงึยงัจาํเป็นและเขา้ไปมสี่วนร่วมทางการไดใ้น ๒ ประเดน็ต่อไปน้ี ประเดน็แรก คอื การราํลกึ

                                                        

 ๒๑ พระไพศาล วสิาโล. บทปุจฉา-วิสชันา “พระกบัการเมือง”. (วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๕๔) 

เขา้ถงึขอ้มลูเมื่อ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔. http://www.visalo.org/QA/Q540802.htm 
๒๒ จาํนงค ์ทองประเสรฐิ, พระพทุธศาสนากบัสงัคมและการเมอืง, (กรุเทพฯ: โรงพมิพม์หา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๖๕๖), น. ๑๖๑. 

 ๒๓ นิธิ  เอี่ยวศรีวงษ์ .  พระพุทธศาสนาในความเปล่ียนแปลงทางสังคมไทย 

(กรุงเทพมหานคร : มลูนิธโิกมลคมีทอง,๒๕๔๓), หน้า ๑๒๓. 

 ๒๔ สุรพศ  ทวศีกัษ์. พระทําไมต้องแดง : เส้ียวประวติัศาสตรก์ารต่อสู้ของสงฆ์ไทยใน

สงคราม แบ่งสี  กรุงเทพมหานคร : ธงธรรม, ๒๕๕๔), หน้า ๔๒. 



       

๑๐ 

และเจรญิสตอิยู่ในไตรสกิขา การเจรญิสตกิเ็พื่อจะสรา้งสภาวะทางความคดิแก่คนในทุกชนชัน้

สามารถตกัเตอืนทัง้ชนชัน้ปกครองและชนชัน้ซึง่ถูกปกครอง
๒๕

 

 วฒิุนันท ์กนัทะเตียน กล่าวว่า “พระสงฆม์คีวามเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงได ้แต่

ต้องไม่ผดิพระวนิัย และแนวคิดและบทบาทของพระสงฆ์ในทางการเมอืงมทีัง้สอดคล้องกับ

หน้าทีต่ามพระธรรมวนิยั ในส่วนทีส่อดคลอ้งพบว่า พระสงฆม์จีุดหมายในการแสดงแนวคดิ และ

บทบาทในทางการเมอืงเพื่อความผาสุกของบ้านเมอืงโดยปราศจากอคต ิวางตนเป็นกลาง ไม่

ประพฤตเิอนเอยีงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แสดงตนอยู่ในฐานะทีป่ระชาชนรบัได ้และไม่ผดิพระ

ธรรมวนิัย ในส่วนที่ไม่สอดคล้อง พบว่า  พระสงฆท์ี่เขา้ไปมบีทบาทนัน้ ฝกัใฝ่ในอํานาจ และ

มุง่หวงัผลประโยชน์จนเกดิขอบเขต ซึง่ประชาชนรบัไมไ่ด ้และผดิพระธรรมวนิยัดว้ย”
๒๖

 

 

 จากแนวคดิเกีย่วกบับทบาทของพระสงฆใ์นทางการเมอืงไทยของนักวชิาการศาสนา

และนักวชิาการที่เกี่ยวขอ้งต่างมคีวามเห็นสอดคล้องกนัในแง่มุมของบทบาทพระสงฆใ์นทาง

การเมอืงว่า พระควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมอืงได้ เข้าใจง่ายๆคือ พระยุ่งกบัการเมอืงได้

นัน่เอง พระภกิษุสงฆน์ัน้กเ็ป็นส่วนหน่ึงของสงัคม มหีน้าทีท่ีจ่ะต้องช่วยประคบัประคองสงัคมให้

ดํารงอยู่อย่างผาสุกโดยผ่านบทบาทการเป็นผู้ชี้นํา ให้ความคดิ ให้สต ิให้ความรู้ทางธรรมแก่

สมาชกิของสงัคมใหถู้กตอ้งและเหมาะสม  

 ถึงกระนัน้ เอกสาร และงานวจิยัเหล่านัน้ เป็นการนําเสนอแนวคดิ และบทบาทที่

สมัพันธ์กับพระธรรมวินัยในวงกว้าง  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพเพื่อจะตอบคําถามใน

ขัน้ตอนสุดท้ายว่า “ผิดหรอืไม่? และผิดอย่างไร?”  อย่างไรก็ตาม งานวิจยัเรื่อง “แนวโน้ม

บทบาทพระสงฆ์กบัการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า” เป็นจํากดัวงไปที่การนําเสนอว่า 

“บทบาททีค่วรจะเป็นใน ๒๐ ขา้งหน้านัน้ ควรจะเป็นไปในลกัษณะใด? จงึจะสอดคลอ้งกบัพระ

ธรรม อกีทัง้สอดรบักบับรบิททางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมใน ๒๐ ปีขา้งหน้า 

 

 

 

 
 

                                                        

 ๒๕ สุลกัษณ์ ศวิลกัษณ์. พระกบัการเมือง ปัจฉิมกถา สุลกัษณ์ ศิวลกัษณ์ ( ๒๒ ก.ค. ๔๗) 

เขา้ถงึขอ้มลูเมื่อ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔, http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/content1/show.pl?0190 
๒๖ วุฒนิันท์ กนัทะเตียน, “พระสงฆก์บัการเมอืง: แนวคิดและบทบาทในสงัคมไทยปจัจุบนั”, 

ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาศาสนาเปรยีบเทยีบ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล, 

๒๕๔๑. 



       

๑๑ 

๑.๗ วิธีดาํเนินการวิจยั 

การดําเนินการวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ(Qualitative Research)  มุ่ง

ศกึษาวเิคราะห์ขอ้มลูจากคมัภรีพ์ระไตรปิฎก  อรรถกถา และวรรณกรรมพุทธศาสนาในยุค

ปจัจุบนั(Documentary Research)  ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นแนวคดิ ทฤษฎ ี และปฏบิตักิารเกี่ยวกบั  

“พระสงฆก์บัการเมอืง”  ทัง้ในต่างประเทศ และสงัคมไทย  ซึ่งใชว้ธิกีารศกึษาวเิคราะห์จาก

เอกสารทางวชิาการ การสมัภาษณ์เชงิลกึอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การสงัเกตแบบ

มสี่วนร่วม   สงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม  ฉะนัน้ ในการศกึษาวจิยัเรื่อง “แนวโน้มบาทพระสงฆ์

กบัการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า”  ผู้วิจยัได้จดัขัน้ตอนของการดําเนินการวิจยั 

(Research Process)  ดงัปรากฏในหน้าถดัไปต่อไปน้ี 

 



       

๑๒ 
 

 

บทบาทของ

พระสงฆก์บั

การเมอืงในสมยั

พุทธกาลใน

พระไตรปิฎกและ

อรรกถกถา 

วเิคราะห์

เปรยีบเทยีบ

ความเหมอืน

และความ

แตกต่าง 

สมัภาษณ์ สนทนากลุ่ม 

(Focus Group) และ

สมัมนากลุ่ม 

นําเสนอฉากทศัน์ท่ีพึงประสงคต่์อ

แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กบัการ

เมืองไทยในสองทศวรรษหน้า 

ปรบัปรงุ 

บทบาทพระสงฆ์

กบัการเมอืงใน

ประเทศต่างๆ คอื 

ศรลีงักา พมา่  และ

กมัพชูา 

บทบาทพระสงฆ์

กบัการเมอืงใน

สงัคมไทยตัง้แต่

อดตีจนถงึปจัจบุนั 

กาํหนดรา่งขอ้เสนอ

แนวโน้มบทบาทของ

พระสงฆก์บัการ

เมอืงไทยในสอง

ทศวรรษหน้า 

ศกึษาวเิคราะหบ์ทบาท 

ทา่ทขีองทีพ่ระพทุธเจา้ 

และสาวกเขา้ไปเกีย่วขอ้ง

กบัการเมอืงในมติต่ิางๆ 



 
๑๓ 

จากกระบวนการวิจยัข้างต้นนัน้ พบว่า การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมทีัง้สิ้น ๕ ขัน้ตอน 

กล่าวคอื  

(๑) ขัน้ตอนท่ี ๑ การศกึษาวเิคราะห์เกี่ยวกบับทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงใน

ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และการเมอืงการปกครองของแต่ละประเทศนัน้ใช้

ระบอบประชาธปิไตย ได้แก่ ประเทศศรลีงักา ประเทศพม่า ประเทศกมัพูชา และประเทศไทย 

เพื่อทีจ่ะตอบคาํถามว่า พระสงฆใ์นประเทศทัง้ ๔ นัน้มบีทบาทและความสมัพนัธก์บัการเมอืงใน

ระบอบประชาธปิไตยอยา่งไร  รปูแบบและแนวทางทีเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัรฐั หรอืนักการเมอืงนัน้

มลีกัษณะอย่างไร ในขณะที่ส ังคมมคีวามขดัแย้งและนําไปสู่การประท้วงของประชาชนนัน้ 

พระสงฆเ์หล่านัน้เขา้ไปเกีย่วขอ้งอยา่งไร และมวีตัถุประสงคห์ลกัในการประทว้งอย่างไร สอดรบั

กบัพระธรรมวนิยั หรอืกฎหมายของแต่ละประเทศหรอืไมอ่ยา่งไร 

(๒) ขัน้ตอนท่ี ๒ ผูว้จิยัจะดําเนินการศกึษาหลกัการและแนวปฏบิตัขิองพระสงฆก์บั

การเมอืงตามที่ปรากฏในคมัภรีห์ลกัในพระพุทธศาสนาว่า มรีูปแบบและแนวทางของการเปิด

พืน้ที่ใหพ้ระสงฆเ์ขา้เกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงในลกัษณะใด ห้ามเขา้ไปเกี่ยวขอ้งโดยสมบูรณ์ หรอื

ว่าหากมเีหตุผลอนัควรพระสงฆส์ามารถเขา้ไปเกีย่วขอ้งได ้  

(๓) ขัน้ตอนท่ี ๓ นําข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบับทบาทพระสงฆ์กับการเมอืงที่ได้จาก

ต่างประเทศ และ ในประเทศไทย มาออกแบบเพื่อที่จะนําเสนอว่า “แนวโน้มบทบาทของ

พระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้า” ควรเป็นไปในลกัษณะใดจงึจะถูกต้อง เหมาะสม

และสอดรบักบัสถานการณ์ของการเมอืง และสงัคมไทย  ซึ่งการออกแบบดงักล่าว จะต้องสอด

รบักบัขอ้เทจ็จรงิตามทีป่รากฏในคมัภรีพ์ระพุทธศาสนา  จงึจะเป็นฐานสําคญัในการช่วยอธบิาย 

และตีความให้สอดรบักบัข้อเท็จจรงิและความเป็นไปของสภาพทางการเมอืง เศรษฐกิจ และ

สงัคมในบรบิทต่างๆ  

(๔) ขัน้ตอนท่ี ๔ เมื่อออกแบบขอ้เทจ็จรงิทีว่่าดว้ยแนวโน้มบทบาทของพระสงฆก์บั

การเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้าแล้ว ผูว้จิยันําชุดขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวไปสมัภาษณ์เชงิลกึ การ

สมัมนากลุ่มยอ่ย และสมัมนาในเวทต่ีางๆ เพื่อสอบทานหลกัการ และแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

ว่า ถูกต้อง สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัสภาพทางการเมอืง และสงัคมไทยอย่างไร หลงัจากนัน้ 

จงึนําขอ้เทจ็จรงิทีว่่าดว้ยแนวโน้มดงักล่าวมาปรบัปรงุใหส้อดรบักบักระบวนการวจิยั 

(๕) นําเสนอฉากทศัน์ว่าด้วย “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กบัการเมืองไทยใน

สองทศวรรษหน้า”  ซึง่ฉากทศัน์ดงักล่าวจะนําเสนอทัง้หลกัการ และหลกัปฏบิตัขิองพระสงฆท์ี่

ควรมคีวรเป็นต่อการเมอืงไทยว่าอกี ๒๐ ปีขา้งหน้านัน้ พระสงฆ ์ซึง่หมายถงึพระสงฆใ์นฐานะ

ปจัเจก และองคก์รควรวางบทบาทและท่าทต่ีอการเมอืงอย่างไร จงึจะทําใหส้ามารถดํารงตนอยู่

ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง และเหมาะสมต่อสภาพความเป็นจรงิของสงัคม และการเมอืง 



 
๑๔ 

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว   การศกึษาวจิยัตามขัน้ตอนดงักล่าวแลว้ในเบือ้งต้นนัน้   

นอกจากทาํใหท้ราบประเดน็ทีเ่กีย่วกบับทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงในประเทศต่างๆ รวมถงึ

ประเทศไทยแล้ว   งานวจิยัเรื่องน้ี  จะได้เสนอว่า  “แนวโน้มบทบาทของพระสงฆ์กบัการ

เมืองไทยในสองทศวรรษหน้าควรเป็นอย่างไร” เพื่อประยุกต์ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการดําเนิน

กจิกรรมต่างๆ ของพระสงฆ ์และพุทธศาสนิกชนกลุ่มอื่นๆ  รวมไปการวางบทบาทและท่าทใีน

มติอิื่น ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในโอกาสต่อไป 

 

๑.๘ สถานท่ีทาํการวิจยั 

ผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร   โดยศกึษาค้นควา้ขอ้มลูจากเอกสาร

ขัน้ปฐมภูม ิ (Primary Source) คอืพระไตรปิฎก และจากเอกสารขัน้ทุตยิภูม ิ (Secondary  

Source)  คอืส่วนที่เป็นอรรถกถา ฎกีา  พรอ้มทัง้เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง  โดย

การศกึษาจากแหล่งขอ้มลูต่อไปน้ี 

 (๑)  หอสมดุกลางมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

 (๒)  หอสมดุกลางมหาวทิยาลยั มหามกุฎราชวทิยาลยั 

 (๓)  หอสมดุกลางมหาวทิยาลยัศลิปากร 

 (๔)  หอสมดุกลางจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (๕) หอสมดุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 (๖) หอสมดุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 (๗) หอสมดุสถาบนัพระปกเกลา้ 

 (๘) หอสมดุกลางมหาวทิยาลยัมหดิล 

 (๙)  หอสมดุกลางมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

 (๑๐)  หอสมดุแห่งชาต ิ เป็นตน้ 

 

๑.๙ หน่วยงานท่ีจะนําผลการวิจยัไปใช้และผลท่ีจะตามมา  

 ๑.๙.๑ สถาบนัสงฆ ์สามารถนําผลทีไ่ด้จากการศกึษาไปปรบัปรุงนโยบาย และวาง

กรอบ รวมแนวปฏบิตัขิองพระสงฆใ์หส้อดรบักบัสถานการณ์ทางการเมอืงในสงัคมปจัจุบนั 

 ๑.๙.๒ สถาบนัการศกึษาทางพระพุทธศาสนา จะได้นําขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาไป

เป็นเครื่องมอืในการวจิยั และวเิคราะห์การวางท่าทขีองพระสงฆ์กบัการเมอืงไทยในมติต่ิางๆ 

โดยไมส่ญูเสยีจดุยนืของพระพุทธศาสนา 

 ๑.๙.๓ สถาบนัทางการเมอืง จะได้นําข้อมูลที่ได้จากการศกึษาไปเป็นเครื่องมอืใน

การวางบทบาท และท่าททีี่เหมาะสมต่อพระสงฆ์กบัการเมอืงไทยในมติิต่างๆ อีกทัง้สามารถ



 
๑๕ 

นําไปกําหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อการพฒันาพระพุทธศาสนาทัง้ดา้นศาสนธรรม และศาสน

บุคคลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในโอกาสต่อไป 

 ๑.๙.๔ ผู้ที่ได้ศึกษาจะเกิดความเชื่อมัน่ในการค้นคว้าและเผยแผ่หลกัคําสอนของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท  และเชื่อมัน่ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

  

๑.๑๐ ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

 ๑.๑๐.๑ ไดท้ราบถงึบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในอดตีและปจัจบุนั 

 ๑.๑๐.๒  ไดท้ราบถงึบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงทีป่รากฏในคมัภรีท์าง

พระพุทธศาสนา 

  ๑.๑๐.๓  ไดนํ้าเสนอหลกัการและแนวทางปฏบิตัทิีพ่ ึง่ประสงคข์องพระสงฆต่์อ

แนวโน้มบทบาทพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้า  



บทท่ี ๒ 
บทบาทพระสงฆก์บัการเมืองในประเทศศรีลงักา พม่า และกมัพชูา 

 
 

 ในบทนี้ ผู้วจิยัจะก าหนดกรอบการน าเสนอโดยการอธบิายแง่มุมเกี่ยวกบัความหมาย
ของการเมอืง เพราะการเขา้ใจการเมอืงในมติต่ิางๆ จะท าใหต้อบค าถามไดว้่า พระสงฆเ์ขา้ไปมี
บทบาทต่อการเมืองในประเด็นใดบ้าง และในแต่ละบทบาทที่เข้าไปเกี่ยวข้องนัน้มีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมต่อบทบาททีแ่ทจ้รงิของพระสงฆใ์นพระธรรมวนิัยอยา่งไร  
 การที่จะเข้าใจพัฒนาการเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของพระสงฆ์ต่อการเมืองใน
สงัคมไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั  จ าเป็นเช่นเดยีวกนัที่จะต้องศกึษาแง่มุมเกี่ยวกบับาทของ
พระสงฆ์กบัการเมอืงในประเทศต่างๆ โดยงานนี้จะเลอืกน าแง่มุมใน ๓ ประเทศ คอื ประเทศ  
ศรีลังกา พม่า และกัมพูชา เหตุผลที่เลือกน าเสนอเพราะ (๑) เป็นกลุ่มประเทศที่นับถือ
พระพุทธศาสนาเถรวาท และ (๒) เป็นกลุ่มประเทศทีม่กีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
 การเข้าใจบทบาทของพระสงฆ์กับการเมอืงของทัง้ ๓ ประเทศ จะท าให้เราได้เห็น
แนวทางในการศกึษาและวเิคราะหพ์ฒันาการเกี่ยวกบับทบาทของของพระสงฆก์บัการมเองใน
สงัคมไทยชดัเจนมากยิง่ขึน้  ทัง้การทีน่ักการเมอืงเขา้มาวางสถานะและบทบาทของพระสงฆใ์ห้
สอดรบักับระบอบประชาธิปไตย และการที่พระสงฆ์ได้ปรบัตวัจากระบอบการปกครองแบบ    
สมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่การระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งทิศทางในการวาง
บทบาทของตวัพระสงฆอ์าจจะมแีงม่มุทีเ่ปิดกวา้งมากยิง่ขึน้ หากวเิคราะหบ์นฐานของหลกัการที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกทีพ่ระพุทธเจา้ได้ออกแบบบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงมา ๒,๕๐๐ 
ปีแลว้ 
 การน าเสนอพัฒนาการเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์กับการเมอืงไทยในงานนี้ จึง
ออกแบบเอาไว้เป็น ๒ ยุคใหญ่ๆ คอื บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงในยุคการปกครองด้วย
ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาช และยุคที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปิไตยที่เริม่ต้นตัง้แต่ พ.ศ. 
๒๔๗๕  จากการวเิคราะหใ์นเบื้องต้นนัน้ บทบาทของพระสงฆต่์อการเมอืงนัน้มคีวามแตกต่าง
กนัในรายละเอียด และพระสงฆ์เข้าไปสมัพนัธ์กับการเมอืงในเชิงลึกมากยิง่ขึ้น ซึ่งแนวทาง
ดงักล่าวจงึก่อใหเ้กดิความถามต่อความถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆใ์นประเทศ 
ศรลีงักา ประเทศพมา่ และประเทศกมัพชูา  

ฉะนัน้ การเริม่ต้นดว้ยการสรา้งความเขา้ใจความหมายและขอบเขตการเมอืงในบรบิท
ทัง้เก่าและใหมจ่ะน าไปสู่การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจบทบาทของพระสงฆท์ีเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง
มากยิง่ขึน้ และท าใหส้ามารถตอบค าถามถงึความถูกตอ้งและเหมาะสมของพระสงฆก์บัการเมอืง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จะท าใหเ้ราสามารถตอบค าถามไดว้่า แนวโน้มบทบาทพระสงฆก์บัการเมอืง



 

 

 

๑๗ 

ที่พึงประสงค์ในอนาคตควรจะได้ร ับการจัดวางในลักษณะใด จึงจะสอดรับกับบริบทของ
สงัคมไทย และพระธรรมวนิยัอยา่งประสานสอดคลอ้ง 

 
๒.๑ ความหมายของค าว่าบทบาท 
 อทุยั หิรญัโต ให้ความหมายของบทบาทเอาไว้ว่า “หมายถงึการปฏบิตัหิน้าที่หรอืการ
แสดงออกของคนซึง่คนอื่นคาดคดิ หรอืหวงัว่าเขาจะท า”๑ ในขณะทีก่มลรตัน์ หล้าสุวงษ์ใหค้ า
นิยามว่า “บทบาท (Role) หมายถงึ การประพฤตปิฏบิตัขิองบุคคลตามต าแหน่งและสถานะใน
สงัคมนัน้ๆ เช่น ครมูหีน้าทีส่อนหนงัสอืตามต าแหน่ง แต่ครใูหญ่มสีถานภาพสูงกว่าครปูระจ าชัน้ 
ต้องรบัผดิชอบมากกว่า ผู้ชายมสีถานภาพเป็นบดิา มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร แต่มสีถานะสูง
กว่าบุตร บุตรตอ้งสรา้งความเคารพนบัถอืเชื่อฟงั เป็นตนั”๒ 
 เติมศกัด์ิ สุวรรณประเทศมมีุมมองทีส่อดรบักนัว่า “บทบาท หมายถงึการปฏบิตัติาม
สทิธหิน้าทีข่องสถานภาพที่มลีกัษณะทีเ่คลื่อนไหว (Dynamic Aspect) ของตวัสถานภาพ  เช่น 
เราพูดถึงบทบาทของนางสาวสดีาในสงัคมซึ่งประกอบด้วยบทบาทย่อยต่างๆ มากมาย เช่น 
บทบาทครู บทบาทพี่สาว บทบาทผูเ้สยีภาษา บทบาทนักกฬีาทมีชาต ิบทบาทนายกสมาคมผู้
บ าเพญ็ประโยชน์ฯลฯ”  ถงึกระนัน้ สาระส าคญัของการแสดงบทบาทดงักล่าวจ าเป็นต้องสอดรบั
กบัความคาดหวงัของสงัคมดงัที่แมคโคนาด และเซเลบอรก์ ได้น าเสนอเอาไว้ว่า “บทบาท 
หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและพฤตกิรรม อนัเป็นทีค่าดหวงัของสมาชกิของสงัคมทีม่ ี
ต่อบุคคลนัน้”๓   

สรุปแล้ว บทบาทโดยภาพรวมจงึหมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก หรอืลงมอื
ปฏบิตัติามความคาดหวงัของผู้อื่น ตามสถานภาพและต าแหน่งทีต่นด ารงอยู่ในขณะนัน้ๆ  ซึ่ง
สอดรบักบัค าว่า “บทบาท” ในงานวจิยัเรื่อง “แนวโน้มบทบาทพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสอง
ทศวรรษหน้า”  ทีมุ่่งเน้นอธบิาย และน าเสนอว่า “พระสงฆใ์นฐานะที่เป็นสมาชกิหนึ่งของสงัคม 
ได้แสดงออก หรอืลงมอืปฏบิตัต่ิอการเมอืงในมติต่ิางๆ อย่างไร? จงึจะสอดรบักบัสถานการณ์
และความคาดหวงัของสงัคมที่มุ่งหวงัให้พระสงฆไ์ด้แสดงออกตามบทบาทและสถานภาพของ
พระสงฆต์ามกรอบของพระธรรมวนิยั วฒันธรรมประเพณ ีและกฎหมาย   

                                                           
๑ อุทยั หริญัโต, สงัคมวิทยาประยุกต,์ (กรุงเทพฯ: โรงพมิพเ์จรญิผล,๒๕๑๙), น. ๑. 
๒ ดเูพิม่เตมิใน กมลรตัน์ หลา้สวุงษ์, จิตวิทยาสงัคม, ภาควชิาแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร,์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, ๒๕๒๗). 
๓ ดารณี ประยูรวงศ,์ “บทบาทผูน้ าชุมชนในระดบัทอ้งถิน่ตามนโยบายของแผนพฒันาชุนชน : 

ศกึษาเฉพาะกรณีอ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชียงใหม่ หมู่บ้านแม่ปะ และหมู่บ้านแม่ขาน ”, วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๕), น. ๕๔. 



 

 

 

๑๘ 

อยา่งไรกต็าม บทบาทในพระพุทธศาสนามไิดม้นีัยทีบ่่งชีถ้งึสทิธติามมุมมองที่เติมศกัด์ิ
ไดอ้ธบิาย พระพุทธศาสนามไิดไ้ดเ้น้น “สทิธ”ิ แต่เน้นไปทีบ่ทบาททีค่วรแสดงออกใหส้อดรบักบั
ความคาดหวงัของสงัคม ดงัที่ปรากฏในหลกัการของทศิ ๖ ที่พระพุทธเจ้าเน้นให้พระสงฆ์ย ้า
เตือนให้คฤหสัถ์ยดึมัน่ในความด ีและหลกีหนีจากความชัว่ จะเห็นว่า สทิธจิะเน้นไปที่การ
เรยีกรอ้งที่รบัจากบุคคลอื่น สงัคม หรอืรฐั ในขณะที่หน้าที่จะเน้นไปที่การให้บุคคลอื่นๆ ตาม
บทบาททีส่งัคมมุง่หวงัใหเ้ป็น 

 
๒.๒ ความหมายและขอบเขตของการเมืองในบริบทสมยัใหม่ 

 

การเมอืงเป็นเรือ่งใกลต้วัทีม่คีวามเกี่ยวพนักบัทุกคน ไม่ว่าบุคคลจะเป็นผูป้กครอง ผูถู้ก

ปกครอง และมคีวามเกี่ยวขอ้งกบับุคคลทุกบทบาทหน้าที ่ไม่เว้นแมก้ระทัง่พระภกิษุสงฆ ์ดว้ย

เหตุที่การเมอืงเป็นเรื่องใกล้ตวัเช่นนี้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจจะศกึษาว่า การเมอืงมคีวามหมาย

อย่างไรตามคมัภีร์พระพุทธศาสนา ทัง้ในแง่มุมของการเมืองตามตัวอักษร ตามทัศนะของ

นักวชิาการ และตามนัยของพระพุทธศาสนา รวมไปถงึท าการศกึษาถงึบรบิททางการเมอืงใน

คมัภรีพ์ระพุทธศาสนา และความสมัพนัธร์ะหว่างพระพุทธศาสนากบัการเมอืงว่ามคีวามเป็นมา

อยา่งไร   

เมื่อกล่าวถึงค าว่า “การเมอืง” ผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงความหมายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปกครอง เพราะมคีวามหมายใกลเ้คยีงและใชแ้ทนกนัได ้ด้วยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการศกึษาถงึ

ความหมายของการเมอืงในคมัภรีพ์ระพุทธศาสนา โดยแบ่งความหมายออกเป็น ๓ หวัขอ้ (๑) 

นิยามและความหมายตามตวัอกัษร (๒) นิยามและความหมายตามทศันะของนักวชิาการทัว่ไป

และ (๓) นิยามและความหมายตามทศันะของนกัวชิาการดา้นพระพุทธศาสนา 

๒.๒.๑ นิยามและความหมายตามตวัอกัษร 

ค าว่า “การเมอืง” หรอื “political” มรีากศพัท์มาจากภาษากรกีว่า “politikos” มี

ความสมัพนัธก์บัค าว่า “polis” นกัวชิาการส่วนใหญ่อนุโลมใหใ้ชค้วามหมาย polis “มาจากภาษา

กรกี แปลว่า นครรฐัซึง่เป็นการรวมตวักนัทางการเมอืงทีใ่หญ่กว่า ระดบัครอบครวัหรอืเผ่าพนัธุ์ 



 

 

 

๑๙ 

นครรฐัในกรกีสมยัโบราณ ได้แก่ เมอืงเอเธนส์และสปารต์า เป็นต้น”๔ หมายถงึ รฐั นคร 

อาณาจกัร หรอืบา้นเมอืง ส าหรบัชาวกรกีโบราณค าว่า political เป็นค าทีใ่ชส้ื่อความหมายในสิง่

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั polis ซึง่หมายถงึความหมายรว่มกนั หรอือะไรกต็ามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทุก ๆ 

คน๕  

หากพิจารณาความหมายตามตัวอักษร จะพบว่า “political” หรือ “การเมือง” 

หมายถงึ รฐั ประเทศ หรอืชาต ิซึง่ตรงกบัค าว่า “รฐั” ในพระพุทธศาสนา และตรงกบัภาษาบาลี

ว่า “รฏฺฅ” แปลว่า ประเทศ หรอื แว่นแควน้๖ ส่วนมากแลว้ในพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยมกัจะ

ใชค้ าว่า “แควน้” มากกว่าค าว่า รฐั แต่ค าว่า “รฐั” กม็ใีช้เหมอืนกนั เช่นค าว่า “พระเจา้พมิพสิาร

จอมทพัมคธรฐั”๗ เป็นตน้ นอกจากศพัทว์่าแควน้แลว้ ศพัทอ์ื่น ๆ ทีใ่ชใ้นความหมายว่า รฐั ทีใ่ช้

ในพระไตรปิฎกยงัมอีกีหลายค า เช่น ชนบท๘ ราชธานี๙ พระนคร๑๐ เมอืง๑๑ เป็นตน้ 

ด้วยเหตุที่ การเมือง หมายถึง รัฐ (State) ที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 

ประเทศ และชาติ ท าให้ค าทัง้ ๓ นี้มคีวามหมายที่มจีุดร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มจีุดที่

แตกต่างกนั ความส าคญัของค าว่า “ประเทศ” เน้นอยู่ที่ดนิแดนและสภาพภูมศิาสตร ์ส่วนค าว่า 

“ชาติ” เน้นอยู่ที่ประชาชน ความรูส้กึนึกคดิและผลประโยชน์ร่วมกนัของประชาชน ส่วนค าว่า 

“รฐั” ไดม้ผีูใ้หค้ าอธบิายความหมายไวแ้ตกต่างกนัออกไป  

                                                           
๔ Prof. S.N., Modern Comparative Politics, (New Delhi: Prentice Hall of India Prive 

Ltd., 1999), p 4. 

๕ รอ้ยต ารวจเอก หม่อมหลวง สนัธกิร วรวรรณ, “นยัทางการเมอืงในวรรณกรรมเรื่องศรธีนญ
ชยั”, วิทยานิพนธป์ริญญารฐัศาสตรมหาบณัฑิต, (สาขาวชิาการปกครอง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
๒๕๔๒), น. ๘. 

๖ สชุพี ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศพัท์พระพุทธศาสนา ไทย-องักฤษ องักฤษ-ไทย, พมิพ์
ครัง้ที ่๖, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์รอืนแกว้การพมิพ,์ ๒๕๓๕), น.๒๑๒. 

๗ ข.ุส.ุ (ไทย) ๒๕/๕๕๓/๖๓๒. 
๘ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๕๕/๓๑. 
๙ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๕/๑๔๗. 
๑๐ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๔๖/๑๔๑. 
๑๑ ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. 



 

 

 

๒๐ 

J.W. Garner ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า รฐั คอื ชุมชนของมนุษยท์ีม่บีุคคลจ านวนมาก 

ซึง่ได้ท าการครอบครองดนิแดนแห่งหนึ่งเป็นการถาวร แน่นอน เป็นเอกราช ไม่อยู่ภายใต้การ

ควบคุมจากภายนอก “มรีฐับาลทีจ่ดัตัง้ขึน้ซึง่ประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามเคารพและยอมรบั”๑๒  

แมกซ ์เวเบอร ์(Max Waber) อธบิายว่า “รฐัในสมยัปจัจบุนั คอื ทีร่วมของอ านาจใน

ด้านต่าง ๆ ในรูปของสถาบนัเพื่อผูกขาดการใช้ก าลงัโดยธรรม ซึ่งเป็นวธิกีารครอบง าภายใน

ดนิแดนที่มอีาณาเขตแน่นอน บรรดาผู้น าจงึได้รวบเอาเครื่องมอืการบรหิารไว้ในมอืเพื่อใช้ให้

บรรลุจดุหมายน้ี”๑๓ 

จรูญ สุภาพ ได้อธบิายความหมายของรฐัว่า “รฐั คอื ชุมชนที่มอี านาจอธปิไตย มี

อสิรภาพ มคีวามสามารถที่จะแก้ไขขอ้บกพร่องและอ านาจบงัคบับญัชาภายในรฐัได้ รวมทัง้มี

อ านาจทีจ่ะต่อต้านอ านาจภายนอกทีเ่ขา้มาก้าวก่ายในกจิการภายในของรฐั รฐัควรจะมบีทบาท

ในการใหค้วามยุตธิรรม ในการแก้ไขขอ้ขดัแยง้ระหว่างประชาชน การป้องกนัชุมชนใหพ้้นจาก

การกระท าทีร่นุแรง และเพิม่พนูเสรมิสรา้งสวสัดกิารสาธารณะ”๑๔ 

สนิ สภาวสุ ได้ให้ความหมายของรฐัไว้ว่า “รฐัคอืชุมชนแห่งมนุษย ์ซึ่งตัง้มัน่อยู่ใน

ดนิแดนที่มอีาณาเขตที่แน่นอน ภายใต้อธปิไตยอนัเป็นอสิระ มกีารปกครองเป็นระเบยีบ เพื่อ

สวัสดิภาพของชนในสังคม”๑๕ จากความหมายนี้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับในทาง

พระพุทธศาสนา หรอืพุทธจกัร ท าใหม้องเหน็ว่า พุทธจกัรเปรยีบไดก้บัรฐั ๆ หนึ่งนัน่เอง เพราะ

พระพุทธเจา้ทรงน าเอารฐัในอุดมคตมิาก่อตัง้เป็นรปูธรรมขึน้ โดยมสีงัคมสงฆเ์ป็นชุมชนตวัอยา่ง 

สรุปความได้ว่า ค าว่า “การเมอืง” ในนิยามและความหมายตามตวัอกัษรว่า 

การเมอืง หมายถงึ รฐั คอื ชุมชนของมนุษยท์ี่มบีุคคลจ านวนมากมาอาศยัอยู่ร่วมกนั และไดท้ า

การก าหนดเขตแดนอันเป็นที่อยู่อาศัยในดินแดนที่มอีาณาเขตที่แน่นอน โดยอยู่ภายใต้การ

ปกครองเดยีวกนั ทีก่่อใหเ้กดิความเป็นระเบยีบรว่มกนัแก่ชนในสงัคม 

                                                           
๑๒ ชลธิชา ศาลคิุปต์, สงัคมและการเมือง, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์ ว. เซอร์วิส, ๒๕๓๙), 

น.๑๙๕. 
๑๓ คณะกรรมการกลุ่มผลติชุดวชิาสงัคมศกึษา ๖, สงัคมศึกษา ๖ (รฐัศาสตรส์ าหรบัครู) 

หน่วยท่ี ๑-๘, (นนทบุร ี: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช, ๒๕๒๗), น.๖๖. 
๑๔ เรื่องเดยีวกนั น.๖๖. 
๑๕ สนิ สภาวส,ุ ทางรอดของมนุษยช์าติ, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์กัษรสมยั, ๒๕๒๖), น.๑๙. 



 

 

 

๒๑ 

๒.๒.๒ นิยามและความหมายตามทศันะของนักวิชาการ 

ค าว่า “การเมอืง” ในทางรฐัศาสตร์มคีวามหมายค่อนข้างกินความไปได้อย่าง

กวา้งขวางมาก โดยยากทีจ่ะก าหนดใหแ้น่นอนตายตวัและชดัเจนลงไปได้ นักปรชัญาหรอืผู้รู้

ทางการเมอืงจงึมคีวามเหน็ทีห่ลากหลายแตกต่างกนัออกไป โดยทัว่ไปจะนิยาม ค าว่า การเมอืง 

ดว้ยการอธบิายถงึลกัษณะการเมอืงหรอืองคป์ระกอบของการเมอืง๑๖ ผูว้จิยัไดร้วบรวมไวด้งันี้ 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ไดใ้หน้ิยามค าว่า “การเมอืง” ว่า การเมอืง คอื 

งานทีเ่กีย่วกบั รฐั หรอืแผ่นดนิ เช่น วชิาการเมอืง ไดแ้ก่ วชิาทีว่่าดว้ยรฐั การจดัส่วนแห่งรฐัและ

การด าเนินการแห่งรฐั๑๗  ส่วนค าว่า “รฐั” แปลว่า แควน้ เช่น รฐัปาหงั บา้นเมอืง เช่น กฎหมาย

สงูสุดของรฐั ประเทศ เช่น รฐัวาตกินั๑๘ 

พจนานุกรมศพัทป์รชัญาองักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ไดใ้หค้ าจ ากดัความ

ค าว่า ปรชัญาการเมอืง (Political Philosophy) ว่า ปรชัญาที่ศกึษาเกี่ยวกบัการเมอืงการ

ปกครองและรฐั เช่นธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของรฐั  สิทธิอันชอบธรรมที่จะปกครอง 

สมัพนัธภาพระหว่างเสรภีาพของปจัเจกบุคคล กบัอ านาจรฐั๑๙ 

Dictionary of American Politic ไดน้ิยามค าว่า “การเมอืง” คอื สาขาหนึ่งทีเ่กี่ยวกบั

การจดัท านโยบาย มคีวามเกี่ยวพนัธก์บัหน่วยงานและเครื่องมอืต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการวางนโยบาย 

ทัง้น้ีรวมถงึนิตบิญัญตัแิละฝา่ยอื่น ๆ ทัง้หมด นอกจากนี้ การบรหิารอย่างแทจ้รงิของฝ่ายบรหิาร 

รวมตลอดไปถงึการเลอืกตัง้และพรรคการเมอืง นอกจากนี้ยงัมคีวามเกี่ยวพนักบัผลงานทัง้ปวง

อนัเกดิขึน้จากกจิกรรมของรฐับาลในภาวะดงักล่าวอกีดว้ย ในขัน้ต้นย่อมถอืว่าการเมอืง คอื 

                                                           
๑๖ ดร. สรุพล สยุะพรหม, การเมืองกบัการปกครองของไทย, ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุา

ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗), น.๒. 
๑๗ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ( กรุงเทพฯ : 

บรษิทันานมบีุ๊คสพ์บัลเิคชัน่ส.์ ๒๕๔๖), น.๒. 

๑๘ เรื่องเดยีวกนั, น.๙๔๑. 
๑๙ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมศพัท์ปรชัญาองักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน,  

(กรุงเทพฯ : อรุณการพมิพ,์ ๒๕๔๐), น.๗๙. 



 

 

 

๒๒ 

จุดหมายของสาธารณชน และการบรหิาร (การปกครอง) คอื วธิกีารทีจ่ะน าไปสู่จุดหมายนัน้ 

ทัง้นี้แมว้่าจะมบีางอยา่งสอดแทรกกอยูร่ะหว่างกลางของทัง้สองอยา่งกต็าม๒๐ 

เพลโต้ (Plato) นักปรชัญาการเมอืงชาวกรกี ไดใ้หค้วามหมายเกี่ยวกบัการเมอืงไว้

ว่า “การเมอืงคอืพฤตกิรรมของรฐั ทีร่ฐัจ าเป็นจะต้องท าเพื่อใหเ้กดิกจิกรรมต่าง ๆ การกระท าใด 

ๆ ทีร่ฐัควรท าและต้องท าทัง้ในอดตี ปจัจุบนัและอนาคต ตัง้แต่การวางนโยบาย ออกกฎหมาย 

และ บรหิารงานต่างๆของรฐั เพื่อใหเ้กดิความสงบสุขขึน้ในสงัคม”๒๑ และเป็นเรื่องการแสวงหา

ความยุตธิรรม เพื่อด ารงชวีติทีด่งีาม๒๒ แสดงว่าการเมอืงกค็อืการทีผู่ท้ ีม่อี านาจในการปกครอง

สงัคมต้องเป็นผู้จดัสรรผลประโยชน์ใด ๆ ให้เกดิขึน้กบัสงัคมโดยรวมได้อย่างเหมาะสมลงตวั 

เพื่อใหส้งัคมนัน้ ๆ สามารถทีจ่ะอยู่ร่วมกนัโดยปราศจากความขดัแยง้ใด ๆ ทีม่คีวามรุนแรงเกนิ

กว่าจะแกไ้ขได ้

อรสิโตเตลิ (Aristotle) บดิาแห่งรฐัศาสตรไ์ด้สะทอ้นความคดิเกี่ยวกบัการเมอืงสมยั

กรกีโบราณไดเ้ป็นอย่างดใีนหนังสอื politics ของอรสิโตเตลิ ซึง่ไดเ้สนอแนวคดิทางการเมอืงไว้

ว่า มนุษยเ์ป็นสตัวก์ารเมอืงที่มธีรรมชาตอิยู่ร่วมกนัในสงัคมขนาดใหญ่ที่เรยีกว่าเมอืงหรอืรฐั  

“ดงันัน้ การกระท าร่วมกันของบุคคลตัง้แต่สองคนขึ้นไปจงึเป็นการกระท าทางการเมอืง ”๒๓ 

มนุษยไ์ม่สามารถแยกกนัอยู่เป็นหน่วยย่อยตามล าพงั ทัง้นี้เพราะต่างต้องพึง่พาอาศยักนัเพื่อ

การด ารงชพี และความมัน่คงปลอดภยั ดงันัน้มนุษยจ์งึรวมตวักนัตัง้รฐัขึน้มา รฐัจงึเป็นสถาบนัที่

เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิและเป็นสิง่จ าเป็น รฐัส าคญักว่าครอบครวัหรอืมนุษยแ์ต่ละคน ทัง้นี้เพราะ

รฐัมคีวามสมบูรณ์ในตวัเอง จงึไม่ต้องพึง่พาอาศยัใคร แต่ครอบครวัและปจัเจกชนยงัต้องพึง่พา

                                                           
๒๐ อุทยั หริญัโต, สารานุกรมศพัท์ทางรฐัศาสตร,์ ( กรุงเทพฯ : ส านักพมิพโ์อเดยีนสโตร,์ 

๒๕๒๔), น.๕๖๐. 

๒๑ ดานุภา ไชยพรธรรม, การเมืองการปกครอง (ฉบบัชาวบ้าน), (กรุงเทพฯ : ส านักพมิพม์า
ยกิ, ๒๕๓๗), น.๓๐. 

๒๒ พรศกัดิ ์ผ่องแผว้, รฐัศาสตร ์พฒันาการและแนวการศึกษา, ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพศ์รี
อนนัต,์ ๒๕๒๔), น.๔๐. 

๒๓ Carton Clymer, International Political Science, (New York : Harper & Row 
Publishers, 1983), p. 2. 



 

 

 

๒๓ 

อาศยัผูอ้ื่น จงึจ าเป็นต้องรวมตวักนัเป็นรฐั ดงัทีอ่รสิโตเตลิกล่าวว่า “ผูไ้ม่อาจอยู่ในสงัคมหรอืไม่

ตอ้งการอยูใ่นสงัคมเพราะพึง่ตนเองไดน้ัน้ ถา้ไมเ่ป็นสตัวก์ต็อ้งเป็นเทพเจา้”๒๔  

มาเคยีวเวลล ีเสนอแนวคดิทางการเมอืงไวว้่า มนุษยเ์ราโดยธรรมชาตแิลว้ เตม็ไป

ดว้ยตณัหา และความทะเยอทะยาน เพราะธรรมชาตถิูกสรา้งมาใหม้นุษยน์ัน้เพื่อครอบครองสิง่ที่

อยู่เหนือความถูกต้อง ความสนใจในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตวัของมนุษย์ จงึเป็นสิง่ทีน่ าไปสู่

ความขดัแยง้ แต่คนส่วนน้อยจะเป็นฝ่ายปกครองเสมอไป การมคีวามปรารถนาที่จะพทิกัษ์

ตนเองของมนุษย์ รวมทัง้การมองการณ์ไกล ท าให้มนุษยต์้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมทาง

การเมอืง หรอืถูกเชดิไดโ้ดยง่าย ในระบบการเมอืงทีม่เีหตุผล มาเคยีวเวลล ีมคีวามคดิว่า โดย

ธรรมชาตขิองมนุษยแ์ลว้ ผูท้ีสุ่ขุมรอบคอบควรด าเนินตามรอยของผูย้ ิง่ใหญ่ และลอกเลยีนแบบ

บุคคลผูม้ชีื่อเสยีง ควรใชก้ าลงัความสามารถนัน้จ าต้องอาศยัแบบอย่างจากคนอื่นๆ ทีป่ระสบ

ความส าเรจ็มาแลว้๒๕ 

พฤทธสิาณ ชุมพล ได้ให้ความหมายของทางการเมอืงไว้ว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกบัการ

ตดัสนิตกลงใจ เพื่อทีจ่ะจดัสรรทรพัยากรและเพื่อควบคุมการด ารงชวีติร่วมกนัในสงัคมดว้ยการ

ก าหนดและปฏบิตัิตามขอ้บญัญตัิ รวมทัง้การยอมรบัการใช้อ านาจในสงัคม โดยที่มกัจะมผีล

บงัคบั (Sanction) ในรปูแบบของการลงโทษหรอืการใหร้างวลัอยูเ่สมอ๒๖ 

สุขมุ นวลสกุล ไดใ้หท้รรศนะของค าว่า “การเมอืง” ไวว้่า “การเมอืง” หมายถงึ เรื่อง

การแขง่ขนั หรอืการแสวงหาอ านาจ ซึง่ส่งผลกระทบต่อสงัคม ทัง้สงัคม หรอืส่วนใหญ่๒๗ 

เดโช สวนานนท์ ไดใ้หน้ิยามค าว่า “การเมอืง” ไวใ้นพจนานุกรมการเมอืงไวว้่า 

“การเมอืง” มนีิยามค าศพัท์แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก บา้งกก็ล่าวว่าการเมอืงเป็นเรื่องของการ

แสวงหาอ านาจโดยแทจ้รงิ อย่างไรกต็าม ความหมายทีใ่ช้กนัมากกค็อื การปฏบิตัหิรอืการ

ด าเนินการในศาสตรห์รอืศลิป์แห่งการเมอืงการบรหิารรฐั หรอืองคก์รทางการเมอืงอื่น เช่น การ

                                                           
๒๔ Adler, M. J., Aristotle for Everybody : Difficult thought Made Easy, (Bantam Books, 

Toronto, 1985), pp. 1-4. 
๒๕ เรือ่งเดียวกนั. น.๑๒๖. 
๒๖ พฤทธสิาณ ชุมพล, ม.ร.ว., ระบบการเมือง : ความรูเ้บือ้งต้น, พมิพค์รัง้ที ่๓, (กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๙), น.๒๓. 
๒๗ รศ. สขุมุ นวลสกุล และรศ.วศิษิฐ ์ทวเีศรษฐ, การเมืองการปกครองไทย, น.๒. 



 

 

 

๒๔ 

บรหิารพรรคการเมอืง เป็นต้น เราอาจนิยามความหมายสัน้ ๆ ไดว้่า การเมอืงคอืศลิปศาสตรใ์น

การบรหิารหรอืปกครองบา้นเมอืง๒๘ 

จนัทมิา เกษแก้ว ไดใ้หน้ิยามและความหมายของค าว่า “การเมอืง” ว่า หมายถงึ 

แบบแผนความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัอ านาจและการปกครอง รวมทัง้การจดัสรร

ผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม๒๙ 

นงเยาว ์เกษแกว้ ไดใ้หน้ิยามและความหมายของค าว่า “การเมอืง” ว่า การเมอืงเป็น

เรื่องทีเ่กี่ยวพนัธก์บัอ านาจและการปกครอง ไม่ว่าสภาวการณ์ใดหรอืสถาบนัใด หากมกีารต่อสู้

แข่งขนักนั เพื่อแสวงที่เหนือกว่า ก็เป็นการเมอืงทัง้สิ้น นอกจากนี้การเมอืงยงัเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการปกครอง การดูแลจดัการให้มนุษย์อยู่กันอย่างเป็นธรรมและเป็นระเบยีบ 

การเมอืงจงึเป็นส่วนหนึ่งของชวีติมนุษย์ และเป็นสิง่ที่ดงีาม เป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ของการ

ปกครอง ซึง่สามารถศกึษาและเรยีนรูไ้ดเ้ช่นเดยีวกบัศาสตรแ์ละศลิป์สาขาอื่นทีม่ใีนโลก๓๐ 

สรุปความได้ว่า ค าว่า “การเมอืง” ในนิยามและความหมายตามทศันะของ

นักวชิาการ ว่าหมายถงึ การดูแลจดัการใหม้นุษยอ์ยู่กนัอย่างเป็นธรรมและเป็นระเบยีบภายใต้

การปกครองเดยีวกนัทีม่คีวามเสมอภาค มกีารจดัสรรผลประโยชน์ร่วมกนัทีเ่ป็นธรรม และเสมอ

ภาคแก่มนุษยท์ุกคนผูอ้ยูร่ว่มในสงัคมเดยีวกนั 

 

 

 

 

                                                           
๒๘ เดโช สวนานนท,์ พจนานุกรมศพัท์การเมือง, (กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกวา้ง, ๒๕๔๕), 

น.๔๑. 
๒๙ จนัทมิา เกษแกว้, ผศ., การเมืองการปกครอง, (กรุงเทพฯ :สถาบนัราชภฏัสวนดุสติ, 

๒๕๔๐), น.๒ 

๓๐ นงเยาว ์ พรีะตานนท์, การเมืองการปกครอง, ( กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฏัสวนดุสติ, 
๒๕๔๑), น.๗. 



 

 

 

๒๕ 

๒.๒.๓ นิยามและความหมายตามนัยของนักวิชาการด้านพระพทุธศาสนา 

นอกจากความหมายของการเมอืงตามตวัอกัษร และตามทศันะของนักวชิาการแลว้ 

ผู้วจิยัยงัได้ท าการศกึษาถึงความหมายของการเมอืงตามนัยของพระพุทธศาสนาไว้ด้วย ดงัมี

รายละเอยีดต่อไปนี้   

พุทธทาสภิกขไุด้ให้ความหมายของการเมอืงว่าเป็น “ระบอบของการจดัหรอืการ

กระท าเพื่อใหค้นจ านวนมากอยู่กนัโดยปราศจากปญัหา โดยไม่ต้องใชอ้าชญา”๓๑ ท่านพุทธทาส

ได้จดัให้การเมอืง คือ การปฏิบตัิตามหน้าที่อนัถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ เนื่องจากโดย

ธรรมชาตขิองมนุษยแ์ล้ว ไม่มใีครสามารถหลกีพ้นการเมอืงไปได้ เพราะมนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติที่

ต้องอยู่ร่วมกนัเป็นจ านวนมาก มนุษย์จงึต้องสนใจการเมอืง ท่านพุทธทาสวเิคราะห์การเมอืง

จากค าว่า politics ซึ่งมคีวามหมายตามความเหน็ของท่านว่า “เกี่ยวกบัคนมาก” การเมอืงใน

ความหมายของท่านจงึเป็นสิง่ที่เป็นไปเพื่อสนัตสิุขของคนในโลก คอื ให้คนในโลกอยู่กนัอย่าง

ผาสุก อยู่ได้ในภาวะแห่งความเป็นปกติของมนุษย์ ซึ่งก็คือมชีีวติอยู่อย่างมศีีลธรรมนัน่เอง 

นอกจากนี้ จากการใหค้วามหมาย “การเมอืง” ในลกัษณะของท่านพุทธทาสเช่นนี้ การเมอืงจงึ

ประกอบไปดว้ยสิง่ทีเ่รยีกว่า “ธรรมะ” ดว้ย๓๒ นอกเหนือไปจากนี้แลว้ ท่านพุทธทาสมคีวามเหน็

ว่าไมใ่ช่สิง่ทีเ่รยีกว่า “การเมอืง” โดยท่านไดก้ล่าวว่า “ถ้าการเมอืงเป็นเรื่องสกปรกแลว้ กค็วรจะ

ไมใ่ช่การเมอืงเพราะเป็นเรือ่งไรศ้ลีธรรม ไมอ่ยูใ่นรปูของศลีธรรม...การเมอืงสกปรกนี้ ต้องไม่ถอื

ว่าเป็นการเมอืง”๓๓ 

การที่มนุษย์เราต้องมี “การเมอืง” ขึ้นมานัน้ ท่านพุทธทาสอธบิายว่า มสีาเหตุมา

จากการที่ส ังคมมนุษย์เกิดปญัหาขึ้นมา เมื่อมกีารอยู่ร่วมกันมาก ๆ ซึ่งในมุมกลบัเป็นการ

สะท้อนให้เหน็ว่าแต่เดมินัน้มนุษย์อยู่อย่างไม่มปีญัหา ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “ทนีี้มนุษยท์ี่ยงั

เหมอืนสตัวน์ัน้ หวิกอ็อกไปหากนิ กนิแลว้กม็านอนในถ ้า มนักเ็อาส่วนเกนิไม่ได ้มนัไม่มยีุง้ไม่มี

ฉาง ไม่มปีญัญา ไม่มคีวามคดินึกว่าจะเอามากกัตุน น้ีเราเรยีกว่า มนัยงัไม่มสี่วนเกนิเกดิขึน้ใน

                                                           
๓๑ พุทธทาสภกิข,ุ ธรรมะกบัการเมือง, (กรุงเทพฯ : การพมิพพ์ระนคร, ๒๕๒๒), น.๗๖. 
๓๒ เรื่องเดยีวกนั, น.๑๔. 
๓๓ ร้อยต ารวจเอก สมศกัดิ ์เนียนเลก็, “วเิคราะหค์วามคดิทางการเมอืงของพุทธทาสภิกขุ”, 

วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รฐัศาสตร)์, (สาขาวชิารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 
๒๕๔๔), น.๕๒. 



 

 

 

๒๖ 

โลก และไมม่ผีูเ้อาส่วนเกนิ ยงัไมรู่จ้กักอบโกยเอาส่วนเกนิ มนักม็คีวามสงบสงดัเงยีบ ปญัหามนั

ไมม่”ี๓๔ 

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) ไดก้ล่าวว่า การเมอืง คอื งานของรฐัหรอืงาน

ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ ได้แก่ การบรหิารราชการแผ่นดนิเป็นงานที่มวีตัถุประสงค์เพื่อรกัษา

ความสงบสุขเรยีบรอ้ยของสงัคม๓๕ ทศันะดงักล่าวชีใ้หเ้หน็ว่า การเมอืงกค็อืการปกครอง ซึง่เป็น

หน้าทีข่องคนกลุ่มหน่ึง (ผูป้กครองหรอืผูบ้รหิาร) ทีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของ

คนส่วนใหญ่ ท าให้คนส่วนใหญ่ด ารงอยู่ร่วมกนัด้วยด ีดงันัน้การเมอืงจงึไม่ใช่เรื่องของอ านาจ 

แต่เป็นหน้าที่ที่มนุษย์พึงมต่ีอกันต่อสงัคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเมอืงในทศันะของ

พระเทพเวทจีงึเป็นสิง่ที่ดดีงัค ากล่าวของท่านที่ว่า “โดยเนื้อแท้การเมอืงเป็นสิง่ที่ดงีามและมี

ความส าคญัเป็นอย่างมาก” เมื่อการเมอืงคือการปกครอง การเมืองจงึเกี่ยวพันโดยตรงกับ

ผู้ปกครองซึ่งเป็นคนส่วนน้อย และผู้อยู่ใต้ปกครองคือคนส่วนใหญ่ที่มีหน้าที่ต่อกันภายใต้

วตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์สุขของสงัคม การเมอืงจงึเกี่ยวขอ้งและส่งผลกระทบต่อทุก ๆ คนใน

สงัคม 

ความเชื่อของพระพรหมคุณาภรณ์ที่ว่า “การเมอืงคืองานของรฐั หรอืงานของ

แผ่นดนิ เป็นงานทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม” สอดคล้องกบัทศันะ

ว่าดว้ยการเกดิขึน้ของรฐัและอ านาจรฐัของพระพุทธศาสนาในอคัคญัญสูตรซึง่มเีนื้อหาโดยย่อว่า 

สภาวะดัง้เดมิตามธรรมชาตมินุษยอ์ยู่ดว้ยกนัอย่างสงบ สนัต ิร่มเยน็ในดุลยภาพอนัสมบูรณ์ของ

ธรรมชาต ิและในความรูจ้กัพอของมนุษยท์ีบ่รโิภคอย่างพอเหมาะพอด ีไม่สุดโต่งไปทางใดมาก

เกนิไปหรอืน้อยเกนิไป ไม่มกีารสะสมส่วนเกนิ ต่อมามนุษยเ์ริม่มคีวามก าหนัด มคีวามโลภและ

ความเกยีจครา้น เกดิการสะสมส่วนเกนิ ความสมบูรณ์ในธรรมชาตคิ่อย ๆ หมดไปผลผลติทีจ่ะ

ตอบสนองความตอ้งการมน้ีอยกว่าปรมิาณความตอ้งการ สิง่ทีเ่ป็นผลกระทบตามมาคอืเริม่มกีาร

แบ่งแยกและมสีถาบนัในกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่กดิขึน้ เมื่อมสีถาบนักรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ สิง่

ทีเ่กดิเชื่อมโยงตามมากค็อื ปรากฏการณ์ของการละเมดิกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิดงักล่าว เกดิการ

ขโมย เกดิการติเตยีนทะเลาะกนั เกิดการกล่าวเทจ็และเกดิการท ารา้ยกนัถงึฆ่ากนัตามล าดบั 

สุดทา้ยกเ็กดิความจ าเป็นต้องมสีถาบนัปกครอง และชนชัน้ปกครองเพื่อควบคุมและจดัระเบยีบ
                                                           

๓๔ พุทธทาสภกิข,ุ เมื่อธรรมครองโลก, (กรุงเทพฯ : การพมิพพ์ระนคร, ๒๕๒๓), น.๔๕๒. 
๓๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), กรณีสนัติอโศก, พมิพ์ครัง้ที่ ๖, (มปพ., ๒๕๓๑), 

น.๓๓. 



 

 

 

๒๗ 

การอยู่ร่วมกนัของคนในสงัคม๓๖ การเกดิขึน้ของผู้ปกครองและการใช้อ านาจของผู้ปกครองจงึ

เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสนัตสิุขของหมู่มนุษย์ดงัค าเรยีกผูป้กครองว่า ราชา หมายถงึผูท้ีท่ าให้

เกดิความพงึพอใจ ทศันะว่าดว้ยความหมายของการเมอืงของพระเทพเวท ีผูเ้ขยีนเหน็ว่า คงมา

จากอทิธพิลของพุทธศาสนาว่าดว้ยการเกดิของรฐั และเรื่องอ านาจรฐัดงักล่าว อกีประการหนึ่ง  

คงมาจากจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาต่อสังคมคือการสร้างประโยชน์สุขให้กับสังคม ดัง      

พุทธพจน์ทีส่่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนาว่า “พวกเธอจงจารกิไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชน

จ านวนมาก เพื่ออนุเคราะหช์าวโลก เพื่อประโยชน์เกือ้กูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์”๓๗ 

ในลกัษณะเดยีวกนักบัการมองการเมอืง พระพรหมคุณาภรณ์จงึมองว่าการเมอืงควรจะเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่โดยนัยนี้ ความเป็นไปของการเมอืงและความเป็นไปของ

พระพุทธศาสนาต่อสงัคมก็มวีตัถุประสงค์เดยีวกนั พุทธศาสนาจงึไม่ขดัต่อความเป็นไปของ

การเมอืง หากแต่มสี่วนช่วยเสรมิสนบัสนุนช่วยชีท้างใหก้ารเมอืงเดนิทางไปในแนวทางทีถู่กต้อง 

พุทธศาสนาจงึเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง ดงัที่พระเทพเวทเีหน็ว่า พระสงฆ์ก็มบีทบาทและหน้าที่

จ าเพาะในทางการเมอืง๓๘ 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจตฺิโต) ได้กล่าวว่า การเมอืงเป็นเรื่องของการ

แสวงหาอ านาจทางการปกครองระดบัใดระดบัหนึ่ง เพื่อพทิกัษ์ผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่ม๓๙  

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ ไดอ้ธบิายในเรื่องความหมายของรฐัว่า พระพุทธเจา้

ไม่ไดม้องเป็นประเดน็ทีส่ าคญั พระองคม์ไิดต้รสัความหมายของรฐัเอาไวโ้ดยตรง แต่เท่าทีไ่ด้

ประมวลจากบรบิทแห่งค าสอน โดยเฉพาะในบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิทางการเมอืง ท าใหพ้อ

                                                           
๓๖ ดูรายละเอยีดใน สุนัย เศรษฐบ์ุญสรา้ง, “อุดมการณ์ทางการเมอืงในพระพุทธศาสนาศกึษา

กรณีแนวคิดของส านักสันติอโศก”, วิทยานิพนธ์ปริญญารฐัศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๓), น.๑๓-๑๕. 

๓๗ “จรถ ภกฺิขเว จารกิ  พหุชนหติาย พหุชนสขุาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หติาย สขุาย เทวมนุสฺ
สาน ” (ว.ิม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐). 

๓๘ สมยศ จนัทะวงษ์, “ความคดิทางการเมอืงของพระเทพเวท ี(ประยุทธ ์ปยุตฺโต)”, สารนิพนธ์
รฐัศาสตรม์หาบณัฑิต, (สาขาการปกครอง คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๕), น.๕๐-๕๑. 

๓๙ พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), มองสงัคมไทย, พมิพ์ครัง้ที่ ๒, (กรุงเทพฯ : 
อมรนิทรพ์ริน้ติง้กรุ๊พ, ๒๕๓๖), น.๙๑. 



 

 

 

๒๘ 

สรุปไดว้่า รฐัในทรรศนะของพระพุทธเจา้ไม่ไดเ้ป็นอะไรมากไปกว่าสถานทีค่น้หาสจัธรรม และ

การอยูด่กีนิดขีองประชาชน๔๐ 

เทพ สุนทรศารทูล ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การเมอืง คอื การปกครองประเทศชาติ

บา้นเมอืงโดยมจีุดมุ่งหมายตรงกนัคอื เพื่อความมัน่คงปลอดภยัของประเทศชาตแิละเพื่อความ

ผาสุกของประชาชน๔๑ 

จ านงค์ อดิวฒันสิทธ์ิ ได้ให้ความหมายของทางการเมืองไว้ว่า การเมือง คือ 

กจิกรรมทางสงัคม หรอืความสมัพนัธท์างสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอ านาจสงัคมมแีบบแผนต่าง ๆ ที่

เกี่ยวกบักจิ หรอืความสมัพนัธท์างอ านาจ เช่น แบบแผนก าหนดว่าใครเป็นผูม้อี านาจ การทีจ่ะ

ได้อ านาจมกีฎเกณฑว์ธิกีารอย่างไร การแบ่งอ านาจกนัอย่างไร มวีธิกีารและขอบเขตในการใช้

อ านาจอย่างไร ตลอดจนแบบแผนในการสืบทอด หรอืเปลี่ยนแปลงอ านาจ แบบแผนเหล่านี้

เรียกว่า สถาบนัการเมือง นักสังคมวิทยาถือว่า สถาบันการเมอืงเป็นส่วนหนึ่งของการจดั

ระเบียบสังคม ในฐานะเป็นวิธีการควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการ (Formal Social 

Control)๔๒ 

สมบูรณ์ สุขส าราญ ได้ให้ความหมายของการเมืองไว้ว่า การเมอืง หมายถึง 

ความคดิ กจิกรรม และการกระท าต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวพนักบัการใช้อ านาจเพื่อการบรหิารรฐักจิ การ

จดัระเบยีบสงัคมของรฐั รวมตลอดถงึการให้ได้มาซึ่งอ านาจ การใช้อ านาจและการให้ได้มาซึ่ง

อทิธพิล การใช้อทิธพิลเพื่อให้เกดิการจดัสรรคุณค่าในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นอ านาจที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย และกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม เศรษฐกิจ ทรัพย์และคุณค่าที่เป็นนามธรรม ซึ่งมี

ความหมายต่อบุคคลในสงัคม เช่น เกียรตยิศ ชื่อเสยีง การได้รบัการยอมรบัจากสงัคม ดงันัน้ 

การที่คณะบุคคลพยายามที่จะให้ได้ซึ่งอ านาจ เพื่อมอีิทธพิลเหนือบุคคลอื่น หรอืการที่รฐับาล

พยายามสนองต่อกลุ่มต่าง ๆ ที่แข่งขนักันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด หรอืกิจกรรมใด ๆ ที่

                                                           
๔๐ Phramaha Chanya Khongchinda, The Buddha’s Socia-Politial Ideas, (New Delhi : 

Mrs. Nirmal Singal for NAVRANG, 1993), pp. 72-73. 

๔๑ เทพ สนุทรศารทลู, พระเล่นการเมือง, พมิพค์รัง้ที ่๒, (กรุงเทพฯ : บรษิทัประยรูวงศ ์จ ากดั
,๒๕๓๑), หน้า๑๑. 

๔๒ จ านงค ์อดวิฒันสทิธ ์และคณะ, สงัคมวิทยา, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 
๒๕๓๓), น.๑๐๑. 



 

 

 

๒๙ 

เกี่ยวพนักบัการเข้าไปมสี่วนร่วมในการปกครองตนเองของกลุ่มต่าง ๆที่แข่งขนักนั เพื่อให้ได้

ประโยชน์สงูสุด หรอืกจิกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วกนักบัการเขา้ไปมสี่วนร่วมในการปกครองตนเองของ

กลุ่ม คณะบุคคล หรอืประชาชน เพื่อมอีิทธิพลต่อการตัดสินใจของรฐับาลหรอืองค์กรการ

ปกครอง หรือการที่ผู้มอี านาจดงักล่าวพยายามที่จะรกัษาอ านาจไว้ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น

กจิกรรมทางการเมอืงทัง้สิน้๔๓  

จากความหมายของค าว่า “การเมือง” ตามที่กล่าวมา จึงสามารถสรุปได้ว่า 

การเมอืง เป็นกระบวนการที่ท าให้บ้านเมอืงมีความสงบสุข มัน่คง ปลอดภัย โดยมกีารจดั

ระเบยีบสงัคมของรฐั รวมถึงการใช้อ านาจการตดัสนิใจเพื่อให้สงัคมมรีะเบยีบและอยู่ร่วมกนั

อยา่งมคีวามสุข เป็นการปกครองเพื่อการศกึษาทีท่ าใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ยโดยใชธ้รรมะ 

สรุปความไดว้่า นิยามและความหมายของค าว่า “การเมอืง” หมายถงึ การปกครอง

ดแูลแผ่นดนิทีเ่ป็นอาณาเขตรฐัของตน รวมถงึการดูแลบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุขใหแ้ก่ประชาราษฎรท์ี่

อาศยัอยูภ่ายในแผ่นดนิ เมื่อการเมอืงเป็นสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้ง และส่งผลกระทบต่อทุก ๆ คนในสงัคม 

ดงันัน้ทุกคนต้องเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัการเมอืง และต้องยอมรบัว่าบุคคลในสงัคมต้องเกี่ยวขอ้ง

กบัรฐั  

 
๒.๓ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมืองในต่างประเทศ 

 การที่จะท าให้การวเิคราะห์แนวโน้มบทบาทของพระสงฆ์กบัการเมอืงไทยในสอง

ทศวรรษหน้าเป็นไปอย่างชัดเจนในทุกมิติ การศึกษาวิจัยครัง้นี้มีความจ าเป็นจะต้องน า

กรณีศกึษาเกี่ยวกบับทบาทของพระสงฆ์ที่เขา้ไปสมัพนัธ์กบัการเมอืงจาก ๓ ประเทศมาเป็น

กรอบในการศกึษาวเิคราะห์ อธบิายและตคีวาม กล่าวคอื ประเทศศรลีงักา ประเทศพม่า และ

ประเทศกัมพูชา เหตุผลส าคัญเพราะ (๑) ประชากรส่วนใหญ่จากทัง้สามประเทศนับถือ

พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) พระสงฆท์ัง้สามประเทศประเทศไดเ้ขา้ไปเกี่ยวกบัและสมัพนัธก์บั

การเมอืงในมติต่ิางๆ และ (๓) ประเทศทัง้สามปกครองด้วยระบอบประชาธปิไตย  ซึ่งเป็นการ

เปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆเ์ขา้ไปเกีย่วขอ้งในแงม่มุต่างๆ ในลกัษณะทีเ่ปิดกวา้งมากยิง่ขึน้ 

                                                           
๔๓ สมบรูณ์ สขุส าราญ, พทุธศาสนากบัความชอบธรรมทางการเมือง, งานวจิยัล าดบัที ่๒๕, 

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๕), น.๔-๕. 



 

 

 

๓๐ 

๒.๓.๑ บทบาทพระสงฆก์บัการเมืองในประเทศศรีลงักา 

ศรีลงักาเป็นประเทศที่มปีระวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมอืงโดยมศีาสนาหลาย
ศาสนาเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ยมาตัง้แต่ยุคสมยัก่อนครสิตกาล จนถงึปจัจุบนั เรื่องราวของศาสนา
และการเมอืงในประเทศนี้ น่าศึกษาส าหรบัคนไทยเป็นอย่างยิ่ง เหตุผลก็คือ ศรีลงักาเป็น
ประเทศทีป่ระชาชนส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธเช่นเดยีวกบัไทย  ลกัษณะศาสนาพุทธมคีวาม
คลา้ยคลงึกนัมาก เพราะไทยรบัศาสนาพุทธมาจากศรลีงักา  และพระสงฆบ์างส่วนในศรลีงักาก็
รบัศาสนาพุทธนิกายสยามวงศไ์ปจากไทย   

ประเทศศรลีงักา (Sri Lanka ) หรอื ลงักา ชื่อเดมิในภาษาองักฤษคอืซลีอน (Ceylon) 
เป็นเกาะในมหาสมุทรอนิเดยี อยู่ทางตอนใต้ของอนิเดยีประมาณ ๘๐ กโิลเมตร โดยม ีGulf of 
Mannarและช่องแคบ Palk คัน่กลางอาณาเขต ทศิเหนือและตะวนัออกจรดอ่าวเบง็กอล ทศิใต้
และทศิตะวนัตกจรดมหาสมุทรอนิเดยี  มปีระชากร ๑๙ ล้านคน (๒๕๔๒) ประกอบด้วยหลาย
เชื้อชาติ แต่ที่ส าคญัม ี๔ เชื้อชาติ คือ สิงหล (๗๔%) ทมฬิศรลีงักา (๑๒.๖%) ทมฬิอินเดีย 
(๕.๕) แขกมวัร ์(มสุลมิจากอนิเดยีและตะวนัออกกลาง ๗.๑%) และอื่น ๆ คอื พวกเชือ้ชาต ิดทัช ์
โปรตุเกส และองักฤษ (เรยีกว่า Burgher) มศีาสนาหลกั ๆ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถอืพุทธ
ศาสนา (๖๙.๓%) ฮนิด ู(๑๕.๕%) อสิลาม (๗.๖%)ครสิเตยีน (๗.๕%) และอื่น ๆ อกี ๐.๑% ส่วน
ภาษาราชการ คอื สงิหล และทมฬิ ภาษาองักฤษใช้ตดิต่อสื่อสารเป็นภาษากลาง เงนิตราที่ใช้
เป็นเงนิตราสกุล Rupee.๔๔ 

ในคมัภรีม์หาวงศ์ระบุว่าศรลีงักาเป็นแผ่นดนิอนัศกัดิส์ทิธิท์ ีพ่ระพุทธเจา้ทรงเลอืกให้
เป็นสถานทีป่ระกาศพระพุทธศาสนาใหรุ้่งเรอืง ๔๕   กษตัรยิท์ุกพระองคถ์อืเป็นกรณียกจิส าคญั
ในการที่จะท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา   นับตัง้แต่นัน้พระสงฆ์ได้เข้ามามบีทบาทแทนพวก
พราหมณ์ในเรื่องการศกึษา  และการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  บทบาทที่ส าคญัอย่างหนึ่ง
คอืการเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาและเป็นทีพ่ึง่ทางจติวญิญาณของกษตัรยิผ์ูป้กครองอาณาจกัร   ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากในคราวทีพ่ระเจา้ทุฏฐคามณ ี(พ.ศ. ๓๘๒ - ๔๐๖)ท าสงครามกบักษตัรยิท์มฬิเอฬาระ
ที่ยึดครองอนุราธปุระซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยนัน้  พระองค์ได้โปรดให้อัญเชิญพระบรม
สารรีกิธาตุมาไวท้ีพ่ระแสงหอก  พรอ้มกบัพระสงฆจ์ านวน  ๕๐๐ รปูร่วมไปกบักองทพัเพื่อเป็น
ขวญัและก าลงัใจแก่ไพรพ่ล    

                                                           
๔๔วันแห่งเอกราช : สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.pakxe.com/jl_pakse/index.php?option=com_content&view=article&id=๑๘๖๖&catid=๕๑๐%๓A๒๐๑๑-
๑๒-๑๖-๐๕-๒๘-๐๖&Itemid=๖๒&showall=๑ [๔ มี.ค. ๒๕๕๕] 
 ๔๕ ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน สุเทพ  พรมเลิศ,  คัมภีร์มหาวงศ์  ภาค ๑ แต่งโดย พระมหานามเถระและคณะบัณฑิต, 
(พระนครศรีอยุธยา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา้  ๕. 

http://www.pakxe.com/jl_pakse/index.php?option=com_content&view=article&id=1866&catid=510%3A2011-12-16-05-28-06&Itemid=62&showall=1
http://www.pakxe.com/jl_pakse/index.php?option=com_content&view=article&id=1866&catid=510%3A2011-12-16-05-28-06&Itemid=62&showall=1


 

 

 

๓๑ 

ชาวสงิหลและทมฬิเขา้มาตัง้รกรากอยู่ในศรลีงักาประมาณ ๕๐๐ ปี และ ๓๐๐ ปีก่อน
ครสิตกาลตามล าดบั โดยต่างกอ็พยพมาจากอนิเดยี อาณาจกัรสงิหลไดก่้อตัง้ขึน้ในบรเิวณทีร่าบ
ทางภาคเหนือของศรลีงักา โดยมเีมอืงอนุราธปุระเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกยาวนานถงึประมาณ 
๑,๒๐๐ ปี ต่อมาในศตวรรษที ่๑๓ จงึไดเ้สื่อมลง พรอ้มกบัการเกดิขึน้ของอาณาจกัรทมฬิ โดยมี
เมืองโปลอนนารุวะเป็นเมืองหลวงยาวนานประมาณ ๒๐๐ ปี ชาวทมิฬจึงได้อพยพไปตัง้
อาณาจกัรจาฟนาทางคาบสมทุรจาฟนา ตอนเหนือของประเทศส่วนชาวสงิหลไดถ้อยร่นลงไปตัง้
รกรากอยู่ทางใต้ ก่อตัง้เป็นอาณาจกัรแคนดี ซึ่งมเีมอืงแคนดีเป็นเมอืงหลวง นอกจากนี้ก็มี
อาณาจกัรโกฏเฏและอาณาจกัรรุหุนะ โดยอาณาจกัรแคนด ีเป็นอาณาจกัรที่มอี านาจมากที่สุด
ประมาณศตวรรษที่ ๑๕ อทิธพิลของตะวนัตกเริม่เขา้มามบีทบาทในศรลีงักา เริม่จากโปตุเกส 
ดทัช ์และองักฤษตามล าดบั 

ในปี ๒๐๔๘ โปรตุเกสไดเ้ขา้ยดึครองพื้นทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลและปกครองประเทศ 
ต่อมาชาวดทัช์จะเขา้ครอบครองดนิแดนศรลีงักาในปี พ.ศ. ๒๒๐๑ และต่อมาองักฤษสามารถ
ครอบครองศรลีงักาเป็นเมอืงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ภายใต้อนุสญัญา Kandyanรวมเวลาที่ศรี
ลงักาตกเป็นเมอืงขึน้ของต่างชาติเกือบ ๕๐๐ ปี และองักฤษได้ใช้ศรลีงักาเป็นฐานปฏบิตัิการ
ทางทหาร ที่ส าคญัแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอนิเดยีในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่๒ ศรลีงักาได้รบัเอก
ราชจากองักฤษ เมือ่วนัที ่๔ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๑.๔๖ 

พระพุทธศาสนาแรกเริม่เข้าสู้ประเทศศรลีังกาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖ และกลายมาเป็น
ศาสนาทีช่าวสงิหลนบัถอืตัง้แต่นัน้มา๔๗ตามประวตัศิาสตร ์เมื่อพระจกัรพรรดอิโศกมหาราชแห่ง
อนิเดยีทรงแต่งตัง้โมคคลบีุตรตสิสะเถระท าการปฏริปูพระพุทธศาสนาและทรงส่งพระโสนะและ
พระอุตตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายงัดนิแดนสุวรรณภูม ิพรอ้มทัง้ส่งมหนิทะเถระ พระโอรส
มายงัลงักาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานัน้ ตรงกบัรชัสมยัพระเจา้เทวานัมปิยะตสิสะ กษตัรยิอ์งค์
ที่ ๗ แห่งอนุราธปุระในศรลีงักา คณะธรรมทูตของท่านมหนิทะประกอบด้วยพระภกิษุ ๔ รูป 
สามเณร ๑ รปู และฆราวาส ๑ คน ทัง้หมดไดร้บัการต้อนรบัอย่างอบอุ่นจากพระเจ้าเทวานัมปิ
ยะตสิสะและชาวลงักา มปีระชาชนจ านวนมากขออุปสมบท และพระเจา้แผ่นดนิก็ทรงโปรดให้
สรา้งวหิารและศาสนสถานเป็นอนัมาก รวมทัง้เจดยีธ์ูปะรามซึ่งเป็นเจดยีแ์ห่งแรกในลงักา และ
โลหะปราสาทซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งจากโลหะ 

ต่อมาเมือ่พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืง ประเทศศรลีงักาประสงคใ์หม้พีุทธบรษิทัมิาก
ขึน้ พระราชนิีอนุละเทวทีรงส่งราชทูตเพื่อทูลขอภกิษุณีสงัฆมติตา (Sanghamitta) ราชธดิาของ
พระเจา้อโศกแห่งอนิเดยี มาอุปสมบทใหแ้ก่ผูห้ญงิลงักา อนัเป็นจุดเริม่ต้นของภกิษุณีในศรลีงักา 

                                                           
๔๖ผศ.เชาวลี จงประเสริฐ. ความรุนแรงในศรีลังกา.  [ออนไลน์]. แหล่งที่มา 

http://www.ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/.../๑๒๘๙  [๒ มี.ค. ๒๕๔๔] 
๔๗H.R. Perera, Buddhism in Sri Lanka: A Short History. (Kandy: Buddhist Publication Society, ๑๙๘๘) p.๓. 



 

 

 

๓๒ 

เชื่อกนัว่าภกิษุณีสงัฆมติตาทรงน ากิง่พระศรมีหาโพธิ ์(จากต้นโพธิเ์ดมิทีพุ่ทธคยา) มาปลูกไว้ที่
อนุราธปุระ ซึง่ปจัจุบนักลายเป็นต้นไมป้ระวตัศิาสตรท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก (อายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี) 
พระบรมสารรีกิธาตุกถ็ูกน ามายงัลงักาหลายครัง้ดว้ยกนั  

ในปจัจุบันน้ีคณะสงฆ์ลังกาได้แบ่งออกเป็น ๒ นิกาย คือ นิกายมหาวิหาร 
(Mahavihara) ฝ่ายเถรวาท และนิกายอภยัครี ี(Abhayagiri) ฝ่ายมหายานการด ารงอยู่ของ
พระพุทธศาสนาทัง้ ๒ นิกาย แสดงถงึพฒันาการอนัมัง่คัง่และหลากหลายของพระพุทธศาสนา
มากกว่าจะเป็นความแตกแยก เมื่อฟาเสยีน (FaHsien) พระภกิษุชาวจนีผู้มชีื่อเสยีงเดนิทาง
มาถงึลงักา (ครสิต์ศตวรรษที ่๕) ท่านได้บนัทกึถงึความรุ่งเรอืงของพระพุทธศาสนาโดยระบุว่า 
พระภกิษุฝา่ยอภยัครีมีจี านวนถงึ ๕๐,๐๐๐ รปู และฝ่ายมหาวหิารอกี ๓,๐๐๐ รปู แต่สุดทา้ยแลว้
มหายานไดค้่อย ๆ เลอืนหายไปจากศรลีงักาจนถงึปจัจุบนัน้ี 

รปูแบบการปกครองมรีฐัสภาเป็นระบบสภาเดยีวโดยสมาชกิทัง้หมด ๒๒๕ คน ไดร้บั
เลอืกจากประชาชนทุก ๆ ๖ ปี ผู้มสีทิธอิอกเสยีงต้องมอีายุ ๑๘ ปีขึน้ไป ประธานาธบิดมีาจาก 
การเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน อยู่ในต าแหน่ง ๖ ปี มฐีานะเป็นประมุขของประเทศและ
หวัหน้ารฐับาล เป็นผู้แต่งตัง้นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ีและมอี านาจถอดถอนนายก รฐัมนตรี
และรฐัมนตร ีการปกครองทอ้งถิน่แบ่งออกเป็น ๒๔ เขตการปกครอง แต่ละเขตปกครองโดยผูว้่า
ราชการ (Governor) ที่มาจากการแต่งตัง้ และแต่ละเขตมสีภาการพฒันา (Development 
Council) ซึ่งมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน๔๘ พรรคการเมอืงปจัจุบนัมพีรรค
การเมอืงใหญ่น้อยประมาณ ๓๐ พรรค มพีรรคการเมอืงส าคญั ๆ ไดแ้ก่  พรรค  Sri Lanka 
Freedom Party (SLFP), United National Party (UNP), Tamil United Liberation Front 
(TULF),  Ceylon Workers’ Congress (CWC), Sri Lanka Mahajana Party (SLMP), 
JanathaVimuktiPeramuna (JVP), Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) และพรรคที่มี
พระสงฆเ์ป็นหวัหน้าพรรค คอื JathikaHelaUrumaya (JHU)๔๙ 

ศรลีงักาเป็นประเทศที่ประกอบด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ ศาสนา แต่การเมอืง
ภายในมพีรรคการเมอืงที่ส าคญัเพยีง ๒ พรรคของชนชาติสิงหล คือ SLFP (Sri Lanka 
Freedom Party) และพรรค UNP (United National Party) ทีแ่ขง่ขนัช่วงชงิอ านาจทางการเมอืง 
พรรคการเมอืงอื่น ๆ ซึ่งเป็นพรรคของชนเชื้อสายทมฬิและชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ เป็นพรรคย่อย
และมคีวามส าคญัน้อย นับแต่ศรลีงักาได้รบัเอกราชจากอังกฤษในปี ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) 
จนถงึปจัจุบนัพรรค SLFP และพรรค UNP ผลดักนัเป็นรฐับาลมาโดยตลอด โดยทัง้สองพรรค

                                                           
 ๔๘กระทรวงการต่างประเทศ. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  
http://www.mfa.go.th/web/๒๓๘๖.php?id=๒๓๓ [๔ มี.ค. ๒๕๕๕]   

๔๙ Sri Lanka News Updates with Discussions. JathikaHelaUrumaya Profile (JHU).[ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  
http://www.lankanewspapers.com/news/profiles/jhu.jsp [๔ มี.ค. ๒๕๕๕] 



 

 

 

๓๓ 

ดงักล่าวนิยมระบอบประชาธปิไตยเหมอืนกนั แต่ต่างกนัทีน่โยบายเศรษฐกจิของพรรค SLFP มี
ลกัษณะเป็นสงัคมนิยม ในขณะทีพ่รรค UNP มนีโยบายเศรษฐกจิเสร ี  ชาวสงิหลและทมฬิมี
ความขดัแยง้ระหว่างกนัมานานนับศตวรรษ การสู้รบระหว่างเชื้อสายเผ่าพนัธุ์ตลอดมา ตัง้แต่
สมยัอาณาจกัรอนุราธปุระเป็นราชธานี และเป็นอาณาจกัรแรกตามประวตัิ-ศาสตรข์องประเทศ 
คงฝงัรากแห่งความขดัแยง้ต่อเน่ืองมาจนกระทัง่ปจัจุบนั 

ในปี ๒๕๒๖ ได้มีการต่อสู้ระหว่างชาวทมฬิและสิงหลในคาบสมุทรจาฟนาอย่าง
รุนแรงเป็น ครัง้แรก และด าเนินเรื่อยมาจนถึงปจัจุบนั เพื่อเรยีกรอ้งให้มกีารแบ่งแยกดนิแดน
ภาคเหนือและตะวนัออกของศรลีงักาเป็นอสิระ และก่อตัง้เป็นมาตุภูมทิมฬิ (Tamil Eelam) กลุ่ม
ก่อการรา้ยแบ่งแยกดนิแดนชาวทมฬิ ที่ส าคญัและก่อปญัหาให้แก่รฐับาลศรลีงักามากทีสุ่ด คอื 
กลุ่มแบ่งแยกดนิแดนพยคัฆท์มฬิอแีลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam : LTTE) รฐับาล
พยายามด าเนินการปราบปรามและผลกัดนัการปฏริูปการปกครอง โดยการกระจายอ านาจการ
ปกครองไปสู่ท้องถิ่น รวมทัง้ได้ใช้นโยบายการทูตในการกดดนัการด าเนินการของกลุ่ม LTTE 
ในประเทศต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา ๓-๔ ปีที่ผ่านมา LTTE ได้ตอบโต้การรุกทางทหารอย่าง
หนกัหน่วงของฝา่ยรฐับาล สลบักบัการใชก้ารก่อวนิาศกรรมในกรงุโคลมัโบและเมอืงใหญ่ ๆ ของ
ศรลีงักาเพื่อสรา้งความไมส่งบ โดยไดป้ฏบิตักิารระเบดิพลชีพีหลายครัง้ อาท ิการระเบดิโรงแรม
กาลดาร ิ(Galadari) (ส.ค. ๒๕๔๐) การระเบดิวดัดาลดามาลคิาวา (DaladaMaligawa) เมอืง
แคนด ี(ม.ค. ๒๕๔๑) การระเบดิใกลก้องบญัชาการกองทพัอากาศทีก่รุงโคลมัโบ (ก.พ. ๒๕๔๑) 
การระเบดิพลชีพีในระหว่างการหาเสยีงเลอืกตัง้ของพรรค SLFP ซึ่งเป็นพรรครฐับาลของศรี
ลงักาในกรุงโคลมัโบ (ธ.ค. ๒๕๔๒) ท าใหป้ระธานาธบิดจีนัทรกิา (Chandrika) ไดร้บับาดเจบ็ที่
ดวงตาขา้งขวา และล่าสุดเมือ่วนัที ่๗ ม.ิย. ๒๕๔๓ ท าการระเบดิพลชีพีในระหว่างการเดนิขบวน
พาเหรดฉลองวันวีรบุรุษแห่งชาติ ส่งผลให้ นายซีวี คูเนรัตนะ (C.V. Cooneratne) 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพฒันาอุตสาหกรรมของศรลีงักาเสยีชวีติ 

จากการที่นักการเมอืงไม่สามารถตอบโจทย์ในการปกป้องและท าหน้าที่คุ้มครอง
พระพุทธศาสนาทัง้ในมติิของการด าเนินนโยบายที่สอดรบักบัธรรม และสนับสนุนกจิการพระ
ศาสนา จงึท าใหพ้ระสงฆต์ดัสนิใจตัง้พรรค “Jathika Hela Urumaya: JHU” ขึน้  ดว้ยมุ่งหวงัที่
จะท าหน้าทีร่บัใชพ้ระพุทธศาสนาตามรปูแบบของนักการเมอืง  การตดัสนิใจดงักล่าวสอดรบักบั
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตีทีพ่ระเจา้ทุฏฐคามนิีอภยัทีต่่อสูก้ษตัรยิข์องทมฬิ ต่อจากนัน้กป็กครอง
เมือ่งอนุราธปรุะ ตวัพระเจา้ทุฏฐคามนิีอภยักท็รงประกาศเองว่าทีต่่อสูน้ัน้ไม่ใช่เพื่ออาณาจกัรแต่
เพื่อพระพุทธศาสนา๕๐  หลงัจากไดร้บัชยัชนะแลว้พระเจา้ทุฏฐคามณีไม่สบายพระทยัทีท่รงฆ่า
ศตัรเูป็นจ านวนมาก    พระสงฆจ์งึแสดงธรรมเพื่อใหท้รงหายจากการปรวิติกว่า  พระองคไ์ดฆ้่า

                                                           
๕๐RichardGombrich, Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. 

(London: British Library Cataloguing in PublicationData, ๒๐๐๓) p. ๑๔๑. 



 

 

 

๓๔ 

มนุษยเ์พยีงคนครึง่เท่านัน้ เพราะคนไมน่บัถอืไตรสรณคมณ์ เป็นคนมจิฉาทฏิฐ ิ คนทุศลี ตายไป
ก็มคี่าเหมอืนปศุสตัว์๕๑  ในสมยัโบราณเราจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์มบีทบาททางการเมอืงมาก
นอกจากจะใหค้ าปรกึษาแลว้ยงัถงึขัน้แต่งตัง้หรอืเลอืกตัง้กษตัรยิไ์ดด้ว้ย  การกระท าของกษตัรยิ์
และขุนนางที่ส่งผลกระทบต่อสถาบนัสงฆ ์ อาจมผีลกระทบถงึเสถยีรภาพความมัน่คงของราช
บลัลงัก์ได้ ๕๒ ตามข้อมูลประวตัศิาสตร์ท าให้เราทราบว่า พระพุทธศาสนามคีวามส าคญัและมี
ความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรม  สงัคมและการปกครอง ของประเทศศรลีงักาอย่างแนบแน่นเป็น
ระยะเวลายาวนานกว่าสองพนัสามรอ้ยปีจนกระทัง่ถงึปจัจบุนัน้ี 

จากตวัแปรทางประวตัศิาสตร ์และตวัแปรทางสงัคมและการเมอืงดงักล่าว จงึท าให ้
พระสงฆใ์นศรลีงักาไดต้ดัสนิใจส่งตวัแทนเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรครัง้
แรก ในการเลือกตัง้ทัว่ไป ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมกีารแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยผู้น า
พระสงฆข์องพรรค JHU จ านวน  ๔ รปู คอื อูดูว ีธรรมะโลกาเถระ (UduweDamalokaThera), 
เอลลาวาลา เมตตานันทเถระ (EllawalaMethanandathera), อาธุ เรลิเย รัตนเถระ 
(AthureliyeRatthanaThera), และพระโคลานนาว ี สุมงัคลา (KolannaweSumangala) ซึ่ง
เหตุผลทีส่ าคญัพอสรปุไดด้งันี้ 

พระสุมงัคลา หวัหน้าผู้สมคัรในกรุงโคลมัโบเหน็ว่า  “การเลอืกตัง้เป็นเพยีงสงคราม
ธรรม (DhammaYuddhaya) หรอืธรรมยุทธ ์เพื่อปกป้องศาสนาพุทธและชนชาตสิงิหล” ท่าน
เมตตานันทะกล่าวว่า “นักการเมอืงไม่ไดใ้หค้วามสนใจชาวสงิหลแมแ้ต่น้อยตัง้แต่ศรลีงักาไดร้บั
เอกราช”  ท่านธรรมโลกาบอกว่า “รฐับาลลม้เหลวในการปกป้องศาสนาพุทธ จนท าใหพ้ระสงฆ์
ต้องออกมาต่อสูเ้พื่อใหไ้ดก้ฎหมายป้องกนัการเปลีย่นศาสนาโดยไรจ้รรยา ..... ดงันัน้ พระสงฆ์
จ าเป็นต้องสมคัรรบัเลอืกตัง้ เพื่อป้องกนัประเทศ และปิดกัน้ไม่ให้นักการเมอืงกระหายอ านาจ
เขา้มา”  

อย่างไรก็ด ีมอีงค์กรพระสงฆ์จ านวนมากไม่เห็นด้วยกบัการลงเลอืกตัง้ครัง้นี้ เช่น
องคก์ารพระสงฆท์ุกเกาะ (All Island Clergy Organization-AICO) ไดอ้อกมาแถลงว่า พระสงฆ์
ฝา่ยมหายานและผูน้ าพระสงฆจ์ านวนมากไมเ่หน็ดว้ยและไมร่บัรองการลงสมคัรเลอืกตัง้ครัง้น้ีว่า
เป็นการกระท าในนามพระสงฆท์ัง้ประเทศ ภายใตร้ฐัธรรมนูญปจัจุบนั พระสงฆใ์นศรลีงักามสีทิธิ
ทางการเมอืงเท่าคนธรรมดาทัว่ไป คือมสีิทธิเลือกตัง้ เป็นผู้แทนราษฎร ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองได้ถึงเป็นประธานาธิบดี แต่ส่วนใหญ่จะจ ากัดบทบาทตนเองแค่วิจารณ์การเมือง 
ปราศรยัหาเสยีงช่วยนักการเมอืง หรอืหาเสยีงให้ตวัเองนักการเมอืงสามารถนิมนต์พระไปช่วย
ปราศรยัหาเสยีง หรอืเป็นหวัคะแนนไดเ้ป็นเรือ่งปรกต ิ 

                                                           
 ๕๑ เร่ืองเดียวกัน, หนา้๒๓๕-๒๓๖.   

๕๒  ปิยะนาถ  (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของศรีลังกา  สมัยโบราณถึงก่อนสมัยอาณานิคม  และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างศรีลังกากับไทย, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๒๗๔. 



 

 

 

๓๕ 

พรรค JHU คอืพรรคการเมอืงหลกัทีต่่อต้านการเจรจากบัพวกทมฬิแทบทุกครัง้ โดย
ยนืกรานทีจ่ะไมย่อมลดขอ้ต่อรองใดๆ กบัพวกทมฬิทัง้นัน้ ไมว่่าในเรือ่งจะใชภ้าษาทมฬิบางส่วน 
หรอืแบ่งแยกดนิแดนไปมเีขตปกครองพเิศษ ที่ยอมให้พวกทมฬิมกีฎหมายพเิศษกว่าคนเผ่า
อื่นๆ ในศรลีงักา  โดยอ้างเหตุผลของความเป็นหนึ่งเดียว ภาษาเดยีว และรกัษามรดกทาง
วฒันธรรมของชาต ิ

ประเด็นความไม่เห็นที่พระสงฆ์เข้าไปท าหน้าที่ในสภาพได้สะท้อนให้เห็นจาก
พระสงฆร์ปูหน่ึงทีฝ่่ายรฐับาลได้ประท้วงไม่ใหส้าบานตนเขา้รบัต าแหน่งกลางสภา และเกดิเหตุ
รุนแรงถงึขัน้ทุบตพีระสงฆ์รูปนัน้จนต้องเขา้โรงพยาบาล การมสี่วนร่วมทางการเมอืงสูง เช่นนี้ 
ท าให้นักการเมอืงบางกลุ่มไม่เคารพย าเกรงในตวัในพระสงฆบ์างรปูดงัที่ปรากฏในยุคก่อน อกี
ทัง้มโีตเ้ถยีงจนน าไปสู่การท ารา้ยพระสงฆเ์นืองๆ  ถงึกระนัน้ จุดเด่นต่อการเขา้ไปท าหน้าทีข่อง
พระสงฆจ์ะพบว่า พระสงฆม์ที่าทต่ีอความไมถู่กตอ้ง และความไม่ชอบธรรมทางการเมอืงสูงกว่า
นักการเมอืงทัว่ไป  เพราะหากมปีระเดน็ใดทีอ่่อนไหวต่อการท าหน้าทีข่องนักการเมอืงจะท าให้
พระสงฆไ์ดร้วมตวักนัประทว้งเพื่อคดัคา้นนโยบายและโครงการต่างๆ ของรฐั  

พลงัต่อรองทางการเมอืงของคณะสงฆใ์นศรลีงักานัน้สูงมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากในวนัที ่
๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ไดม้กีารก าหนดท าประชามตเิพื่อซาวเสยีงประชาชนว่าจะยอมใหช้น
เผ่าทมฬิแยกตวัออกไปปกครองตนเองหรอืไม่ สภาสงฆแ์ห่งชาตริ่วมกบัสมาพนัธ์อื่นๆ  (The 
National Sangha Council, National Joint Council and the Movement to Save the 
Motherland) ไดร้วมกนัชุมนุมคดัค้านไม่ให้มกีารท าประชามตคิรัง้นี้  มพีระสงฆเ์ขา้ร่วมชุมนุม
กว่า ๒,๐๐๐ รปู ท าใหร้ฐับาลตอ้งเลื่อนการท าประชามตอิอกไป การเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง
ของพระสงฆใ์นพรรค LHU ไดร้บัเลอืกเขา้ไปนัง่ในสภาไดท้ าหน้าทีเ่ป็นกระบอกเสยีงของพุทธ
ศาสนา เตอืนสตแิละคดัคา้นความ ไม่ชอบธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะคดัคา้นกฎหมายต่าง ๆ ทีจ่ะ
เป็นการท าลายศลีธรรม ท าลายวฒันธรรมทีรุ่่มรวยหลากหลาย ท าลายธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มอนั
บรสิุทธิง์ดงาม ท าลายวถิีชวีติอนัร่มเยน็เป็นสุข ของชาวศรลีงักา น่ีเป็นเจตนารมณ์ของพรรค
การเมอืงสงฆพ์รรคแรกในโลกของพระพุทธศาสนา 
 จากภาพรวมของการที่พระสงฆ์ในประเทศศรีลังกาเข้าไปด าเนินกิจกรรมทาง

การเมอืงในลกัษณ์ดงักล่าว นกัคดิหลายท่านมองว่า เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัที ่พระวลัโปละ 

ราหุละ ได้ให้แรงบนัดาลใจแก่ชาวพุทธโดยเฉพาะพระสงฆต์ระหนักถงึหน้าที่ในการที่จะรกัษา

มรดกของชนชาตสิงิหลให้รอดพ้นจากเงือ้มมอืของคนต่างศาสนา๕๓ จนน าไปสู่การสรา้งวาท

กรรมว่า “พระนักการเมือง” ด้วยท่านได้ช้ีน าว่า  "เพราะเหล่าพุทธบุตร (sons of the 

Buddha) ผูป้ระพฤตหิ่างไกลจากการโกงกนิและหลอกลวง  มบีุคลกิน่าเชื่อถอื  ไดร้บัการศกึษา

                                                           
 ๕๓ Walpola Rahula, The Heritage of the  Bhikkhu, ( Newyork : Grove Press,[๑๙๔๖] ๑๙๗๔). 



 

 

 

๓๖ 

ชัน้สูงตามยุคสมยั  ผู้ไม่ยอมก้มหวัให้อ านาจและเงนิตรา  แต่มุ่งมัน่ท างานเพื่อประโยชน์แก่

สามัญชนโดยไม่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  พระภิกษุที่ซื่ อสัตย์เช่นนี้   เรียกว่าพระ

นกัการเมอืง"๕๔ 

 ๒.๓.๒ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมืองในประเทศพม่า 

 ประเทศพม่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่มคีวามส าคญั

ทางประวตัศิาสตร ์มอีารยธรรมทีม่คีวามเจรญิ  ในดา้นเศรษฐกจิ  การเมอืงการปกครอง  ศลิปะ

และวฒันธรรม  ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของพมา่นัน้มคีวามยาวนานและซบัซอ้น มปีระชาชน

หลายเผ่าพันธุ์เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้  เผ่าพนัธุ์เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏได้แก่ชาวมอญ 

 พุทธศตวรรษที่ ๑๓ พม่าได้อพยพลงมาจากบรเิวณพรมแดนระหว่างจนีและทเิบต 

เขา้สู่ที่ราบลุ่มแม่น ้าอิระวด ีและได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครองประเทศในเวลาต่อมา 

ความซบัซ้อนของประวตัิศาสตร์พม่าเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานมาของชุมชนต่างๆที่มา

อาศยัในลุ่มแมน่ ้าอริะวดที าใหเ้กดิการขยายตวักลายเป็นเมอืงและอาณาจกัรในเวลาต่อมา  

ในประเทศพม่านัน้ พระพุทธศาสนาขึน้สู่ยุคทองในรชัสมยัของพระเจ้าอนุรุทธะ(หรอื 

อนรธา พ.ศ. ๑๕๘๘-๑๖๒๑) เป็นช่วงที่พม่าสามารถรวมประเทศได้ส าเรจ็เป็นครัง้แรก โดยมี

เมอืงหลวงตัง้อยูท่ีป่ากนั(พุกาม) และเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาทีย่ ิง่ใหญ่ หลงัจาก

การยดึครองของมองโกลภายใต้การน าของพระมหากษัตรยิ์กุบไลข่านยุติลง (ระหว่าง พ.ศ. 

๑๘๓๑-๑๘๔๕) พระพุทธศาสนากไ็ดก้ลบัมาเฟ่ืองฟูอกีครัง้หนึ่งภายใต้การอุปถมัภข์องพระเจา้

ธรรมเจดยี(์พ.ศ. ๒๐๐๔-๒๐๓๕)  ในช่วงระหว่างหกศตวรรษต่อมาพระพุทธศาสนาในพม่ามี

ความมัน่คงและก้าวหน้า มกีารส่งพระสงฆ์จากลงักามารบัการอุปสมบทและน าวธิอุีปสมบท

กลบัไปทีล่งักา  

การศกึษาพระอภธิรรมเจรญิรุ่งเรอืงมาก มกีารแปลคมัภรีภ์าษาบาลเีป็นภาษาพม่าและ

มกีารเขยีนต าราทางพระพุทธศาสนาโดยนักปราชญ์ชาวพม่า มกีารท าสงัคายนาทีเ่รยีกว่า มหา

สงัคายนาครัง้ที่ ๕ จดัขึ้นที่มณัเลย์ ภายใต้การอุปถมัภ์ของพระมหากษตัรยิ์มนิดน ในปี พ.ศ. 

๒๔๑๕ และมกีารจารกึกพระไตรปิฎกลงลงแผ่นหนิอ่อนจ านวน ๗๒๙ แผ่น ประดษิฐานไวท้ีเ่ชงิ

เขามณัฑเลย์เมื่อตกอยู่ภายใต้ปกครองขององักฤษระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๙๒ ก่อให้เกิด

                                                           
 ๕๔ ลังกากุมาร, กรณีพระสงฆ์ศรีลังกาเล่นการเมือง  รจนาโดย พระวัลโปละ ราหลุเถระ, (กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๓), ค านิยมหน้า ๓.  



 

 

 

๓๗ 

ความรู้สึกทางชาตินิยมในทางศาสนาพุทธขึ้นซึ่ งผสมผสานไปกับความรู้สึกชาตินิยมทาง

การเมอืงอนัน าไปสู่เอกราชทางการเมอืงและการปกป้องศาสนาแห่งชาต ิ 

หลงัจากที่พม่าได้เอกราชแล้ว ผู้น าแห่งชาติและผู้น าทางพระพุทธศาสนาก็มคีวาม

กระฉบักระเฉงในการใหก้ารสนับสนุนและใหก้ารส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและกจิกรรมต่างๆของ

พระพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ รฐับาลพม่าดว้ยความร่วมมอืกบัประเทศต่างๆและกลุ่มชาว

พุทธในประเทศต่างๆได้จดัการท าสังคายนาที่เรียกว่า มหาสังคายนาครัง้ที่ ๖ ซึ่งจดักันที่

กรงุยา่งกุง้เพื่อท่องจ าและแกไ้ขคมัภรีพ์ระบาลแีละเฉลมิฉลองวาระ ๒๕๐๐ ปีของการปรนิิพพาน

ของพระพุทธเจา้ 

ในช่วงเวลาที่ประเทศพม่าตกอย่าภายใต้การเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ  
ประเทศพม่าจดัไดว้่าเป็นจงัหวดัหนึ่งของประเทศอนิเดยีซึง่องักฤษครอบครองอยู่กว่า ๒๐๐ ปี 
ชาวพุทธจ านวนมากไดร้บัการกดีกนัในการเขา้ท างานกบัรฐับาล  ในขณะทีต่วับทของกฎหมาย
มไิด้ห้ามคนศาสนาอื่นเข้ารบัราชการ แต่ในเชิงพฤตินัย รฐับาลในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นของ
ประเทศองักฤษไดพ้ึง่พาแรงบานของคนทีเ่ป็นชาวอนิเดยี ชาวองักฤษกลุ่มคนทีเ่ป็นลูกครึง่พม่า  
จดัไดว้่าพนักงานของรฐัโดยภาพรวมนับไดว้่าส่วนใหญ่เป็นชาวองักฤษ  ประเดน็ทีน่่าสนใจ คอื 
กลุ่มประชาชนทีน่บัถอืพระพุทธศาสนาซึง่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ และกลุ่มคนดัง้เดมินัน้กลายเป็น
กลุ่มพลเมอืงชัน้สองทีร่ฐับาลองักฤษมไิดใ้หค้วามใส่ใจในวถิชีวีติและอาชพีการท างาน ยิง่ไปกว่า
นัน้ รฐับาลองักฤษได้น าเขา้ “ครสิต์ศาสนา” โดยเชญิบาทหลวงเขา้มาตัง้ศาสนสถาน ทัง้ในมติิ
เป็นทีพ่ึง่พาทางใจของชาวองักฤษ  จนน าไปสู่ต่อตา้นองักฤษและต่อสูเ้พื่อเอกราชของพม่า เช่น
เป็นผูถ่้ายทอดโองการและหมายสัง่ต่าง ๆ นัดหมายใหว้ดัต่าง ๆ ลุกฮอืขึน้ท าลายเสน้ทางรถไฟ
และสายโทรเลข๕๕ ซึง่เรยีกปรากฏการณ์นี้ว่า “กบฏเกือก”๕๖ (The Shoe Question)  

ในขณะเดยีวกนั  พระสงฆท์ีน่บัว่ามบีทบาทส าคญัในการปลุกระดมใหป้ระชาชน และ
พระสงฆต่์อต้านระบอบจกัรวรรดนิิยม คอื “พระอูโอตตะมะ” โดยท่านได้ท าหน้าที่ส าคญัในการ
ปกป้องพระพุทธศาสนามใิหไ้ดร้บัผลกระทบต่อการท าลายของรฐับาลทหารองักฤษ  ผลจากการ
ต่อสูท้ าให้องักฤษได้ตัง้ค่าหวัพระอูโอตตะมะจ านวน ๒๐๐ รปีู  ผลจากการปลุกระดมประชาชน
เพื่อต่อสู้ดงักล่าว จงึท าให้องักฤษจงึกุมได้ และน าไปสู่การตดัสนิประหารชวีติในที่สุด  ความ
มุง่มัน่ดงักล่าวไดส้่งผลโดยตรงต่อการลุกขึน้ต่อสู่ของพระสงฆอ์กีเป็นจ านวนมาก  พระสงฆก์ลุ่ม

                                                           
 ๕๕ดูเพิ่มเติมใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, พม่า ประวัติศาสตร์และการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๔  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต ารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๔). 

๕๖
 ธีรภาพ โลหิตกุล,  กบฏเกือก : เมื่อเลอืดอิระวดีกรุ่น, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๓๙). 

http://branch.nlt.go.th/nkp/d-library/index.php?author=%22%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E+%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%22&search=Search


 

 

 

๓๘ 

ดงักล่าวได้ร่วมมอืกนัต่อต้านโดยการเผาสถานที่ราชการขององักฤษ   ซึ่งในที่สุดองักฤษได้
ด าเนินการประหารชวีติเช่นเดยีวกนักบัพระอูโอตตะมะ๕๗   

สิง่ทีส่อดคลอ้งในทศิทางเดยีวกนักบัประเทศศรลีงักา คอื การทีร่ฐับาลองักฤษใหส้ทิธิ
ในอาชีพ  และการศึกษาแก่กลุ่มคนที่หันมานับถือคริสต์ศาสนา  ซึ่งให้กลุ่มคนที่นับถือ
พระพุทธศาสนาจ านวนมากหนัมาเปลีย่นศาสนาเพื่อความอยู่รอดในทางอาชพี การศกึษา และ
การยอมรบัของกลุ่มคนชัน้สูงในสังคมสมยันัน้  ประจกัษ์พยานส าคัญคือ การบังคับให้ใช้
ภาษาองักฤษ  และการจดัการศึกษาแบบองักฤษโดยให้มชิชัน่นารตีัง้โรงเรยีนขึ้นมา แล้วให้
ยกเลกิการจดัการศกึษาในโรงเรยีนวดัทีด่ าเนินการสอนโดยพระสงฆซ์ึง่ไดจ้ดัการศกึษามาตัง้แต่
โบราณ  จงึส่งผลให้บทบาทของพระสงฆ์ในสงัคมพม่าได้รบัการยอมรบัน้อยลง และจ านวน
นกัเรยีนทีเ่คยเขา้เรยีนตามโรงเรยีนวดัต่างๆ ประมาณ ๖๐ เปอรเ์ซน็ต์ ของนักเรยีนทัว่ประเทศ
ในปี ๑๘๘๕ ไดล้ดลงเหลอืน้อยกว่า ๑๐ เปอรเ์ซน็ตใ์นเวลาต่อมา  

อย่างไรก็ตาม  สิ่ง เหล่านี้  ได้กลายเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนมองเหน็สภาพปญัหา รวมถงึวกิฤตกิารณ์ทีก่ าลงักระทบกบัสถานการณ์ความอยู่
รอดของพระพุทธศาสนา จงึท าใหพ้ระสงฆไ์ดก้ลายเป็นแกนหลกัในการต่อสู ้ ทัง้ดา้นอุดมการณ์ 
วธิคีดิ และการแสดงออกทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อวกิฤตกิารณ์ดงักล่าว   ผลจากการต่อสู่ของ
พระสงฆต่์อลทัธลิ่าอาณานิคมขององักฤษ ท าใหพ้ระสงฆเ์สยีชวีติจ านวนมาก  จากการจองจ า 
และการประหารชวีติ รวมถงึการมรณภาพในสนามรบอนัเกดิจากการต่อสูเ้พื่อมใิหท้หารองักฤษ
เขา้มายดึครอง  รวมไปถงึการประกาศตวัเพื่อแย่งชงิเอกราชคนืจากรฐับาลองักฤษทีค่รอบครอง
ประเทศพมา่ 

หลงัจาก รฐับาลทหารองักฤษได้คนืเอกราชให้แก่ประเทศพม่าเพื่อด าเนินการบรหิาร
จดัการดว้ยตวัเองแลว้  พระสงฆก์ระกระแสหลกัในประเทศพม่าไดร้่วมกนัสนับสนุน “อูนุ”  เป็น
ผูน้ าประเทศ  จากความส าพนัธร์ะหว่างพระสงฆ์ และพระพุทธศาสนาดงักล่าว จงึท าใหอู้นุออก
นโยบายทางการเมอืงที่สอดรบักบัมติิทางสงัคมนิยมแนวพุทธ  โดยพยายามตีความเข้าข้าง
ตนเอง ว่า “เนื่องจากโลภ โกรธ หลง ตามหลกัพระศาสนาพุทธนัน้ท าใหเ้กดิความทุกข ์ในทาง
เศรษฐกิจก็จะท าให้เกิดความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจ การจดัระบบเศรษฐกิจใหม่จึงเป็น
สิ่งจ า เ ป็นเพื่ อก าจัดความอยุติธรรมเหล่ านี้…”ยิ่งกว่ านั ้นอู นุ ได้พยายามที่จะท า ให้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ๕๘ 

จากฐานคดิดงักล่าว  แนวคดิสงัคมนิยมผสมพระพุทธศาสนาอูนุ ไดร้บัการสนับสนุน
จากมวลชนมากทีสุ่ด จนแมเ้มื่ออูนุหนัมาสนใจพระพุทธศาสนา และท างานทางการเมอืงภายใต้

                                                           

 ๕๗ วิกพิีเดีย สารานุกรมเสรี, ขบวนการตอ่ต้านของพม่า พ.ศ. ๒๔๒๘–๒๔๓๘ ใน https://th.wikipedia.org/wiki 
๕๘ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, พม่า ประวัติศาสตร์และการเมือง, อ้างแล้ว. 



 

 

 

๓๙ 

การสนับสนุนของพระสงฆ์จ านวนมาก  รวมไปถึงชาวพม่าที่นับถือพระสงฆ์ได้หนัมาให้การ
ยอมรบัอูนุเพิม่มากยิง่ขึน้  แนวทางดงักล่าวนี้ท าใหพ้บว่า อูนุมองเหน็ฐานมวลชนของพระสงฆ ์
และวธิกีารทีจ่ะท าใหป้ระชาชนหนัมายอมรบัการท างานทางการเมอืงไดด้ทีีสุ่ด คอื การแสวงหา
แนวทางการท างานรว่มกบัพระสงฆ ์ เคารพและยกยอ่งพระสงฆ ์และพระพุทธศาสนา  สิง่ทีต่อก
ย ้าประเด็นนี้มากที่สุด คอื ภายหลกัที่อูนุชนะการเลอืกตัง้ในปี ๑๙๖๐ อย่างท่วมท้น  เขาได้
ประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ หรือเป็นรฐัพระพุทธศาสนา (Buddhist 
State) โดยย ้าใหเ้หน็ถงึลกัษณะพเิศษในการใหค้วามส าคญัแก่พระพุทธศาสนาว่า (๑) ประกาศ
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ (๒) รฐับาลจะปกป้อง เทดิทูน และสนับสนุนพุทธศาสนา 
พระธรรมค าสอน และการตรสัรู ้ (๓) รฐัจะช่วยเหลอืในการสรา้งเจดยีแ์ละโรงพยาบาลส าหรบั
สงฆ ์(๔) จะใหม้กีารสอนศาสนาพุทธในโรงเรยีนต่างๆ และโรงเรยีนทีจ่ะตัง้ขึน้ใหม่ในธรณีสงฆ ์
(๕) ก าหนดวนัหยุดและเฉลมิฉลองตามพธิศีาสนาพุทธ (๖) เจา้หน้าที่รฐับาลไม่จ าเป็นต้องนับ
ถอืพุทธ (๗) ประกนัสทิธแิละเสรภีาพในการสวดมนต ์บวงสรวงของทุกศาสนา 

 
อยา่งไรกต็าม  การประกาศแนวทางดงักล่าวนัน้ แมจ้ะท าให้ชาวพุทธ ทัง้ในส่วนของ

พระสงฆ์ และประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาพึงพอใจต่อการให้ความส าคัญแก่
พระพุทธศาสนา ทัง้ ๕ ประเดน็ ตัง้แต่ขอ้ที ่๑ ถงึ ๕  แต่พุทธศาสนิกชนกระแสหลกัจ านวนมาก
ไมเ่หน็ดว้ยกบัหลกัการในขอ้ที ่๖ และ ๗ เพราะทัง้สองขอ้นัน้  เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ว่า อูนุมไิด้
ให้ความส าคญัแก่พระพุทธศาสนาอย่างเพยีงพอ โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่รฐัไม่
จ าเป็นตอ้งนบัถอืพระพุทธศาสนา    

จากความไม่พอใจต่อแนวทางดงักล่าว จงึท าให้พระสงฆ์จ านวนมากออกมาแสดง
ความไมเ่หน็ดว้ย และวพิากษ์วจิารณ์นโยบายของอูนุว่าเป็นการเปิดพืน้ทีใ่หศ้าสนาอื่นๆ   แมว้่า
อูนุจะประกาศให้ประเทศพม่าเป็นรฐัพระพุทธศาสนาก็ตาม  ในที่สุด  กลุ่มยุวสงฆ์ พระสงฆ์
กระแสหลกั รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสนับสนุนนายพลเนวิน  จนน าไปสู่การท า
รัฐประหารในปี ๑๙๖๒ เป็นที่ น่าสังเกตว่า การเมืองของพม่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่องในยุคหลงัสงครามโลกครัง้ที่ ๒  รฐับาลยุคต่างๆ จะ
แสวงหาแนวทางสนับสนุนจากชาวพุทธ แม้กระทัง่การขึ้นสู่อ านาจของเนวินปรากฎชดัว่า 
สถาบนัสงฆน์ิยมลทัธมิารก์ซแ์ละพระภกิษุชื่อ ชนิ โอกกาตา (Shin Okkahta)  ไดม้สี่วนส าคญัใน
การวางแผนท ารฐัประหาร และแนวนโยบายในการบรหิารของเนวนิไดน้ าเอาพระพุทธศาสนามา
กล่าวอา้งอยูเ่สมอ 
 รฐับาลทหารพยายามจะเขา้ไปแทรกแซงการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์โดยการปฏริูป
ระบบบรหิารดงัจะเหน็ไดจ้ากการการทีร่ฐับาลของนายพลเนวนิได้จดัตัง้สงัฆมหานิกายซึง่เป็น
สงัฆสภาสูงสุดประกอบด้วยพระสงฆ ์๔๗ รูปทีบ่รหิารสงัฆสภา และกลุ่มพระสงฆ ์๑,๒๑๙ รูป 



 

 

 

๔๐ 

เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ทัง้หมดในทุกระดบั๕๙  มกีารตัง้สมณศักดิ ์และพระสงฆ์ทุกรูปต้องจด
ทะเบียนภายในปี ๒๕๒๓ ในขณะเดียวกัน รฐับาลได้พยายามเข้าไปก ากับ และควบคุม
การศึกษาของพระสงฆ์ อีกทัง้ปฏิรูปคณะกรรมการของวัดต่าง ๆ ด้วยการส่งนายทหารที่
เกษยีณอายเุขา้ไปท าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของวดั๖๐ 

อย่างไรก็ตาม ๒๖ ปีต่อมา กล่าวคอื ในปี ๑๙๘๘ได้การปฏิวติัผ้ากาสาวพสัตร ์
(The Saffron Revolution)๖๑ โดยยวุสงฆไ์ดร้่วมมอืกบัประชาชนชาวพม่าไดร้่วมกนัประทว้งการ
ใช้อ านาจของเนวนิ และกลุ่มการเมอืงที่ส าพนัธ์กบัการใช้อ านาจ ภายใต้นามพรรคสงัคมนิยม
พม่า (The Burma Socialist Programme Party: BSPP)  ในฐานะทีเ่ขาและเจา้หน้าทีร่ะดบัสูง
ของพรรคได้พากนัทุจรติคอรปัชนัสมบตัสิาธารณะ  จนน าไปสู่การประท้วงทัง้ประเทศภายใต้
เหตุการณ์ที่เรียกว่า “เหตุการณ์ ๘๘๘๘”   คือ “วันที่ ๘ สิงหาคม ๑๙๘๘  พระสงฆ์และ
ประชาชนไดอ้อกมาประทว้งกนัอย่างสนัต ิเพื่อเรยีกรอ้งประชาธไิตยทีค่รองมาอย่างยาวนานถงึ 
๒๖ ปี โดยการย ้าเตือนกลุ่มทหารด้วยบทเพลงว่า “เรารกัพวกท่าน  ท่านเป็นพีน้่องเรา เรา
ต้องการอิสรภาพ พวกท่านเป็นทหารของประชาชน  โดยมาอยู่ข้างเราเถิด เราเพยีงต้องการ
อสิรภาพเท่านัน้” ซึง่จากเหตุการณ์นี้ ท าใหน้ายพลเนวนิ ไดส้ัง่การใหเ้ปิดฉากระดมยิง่พระสงฆ ์
นักศกึษา และประชาชนชาวพม่าตายไปเป็นจ านวนมาก จนในทีสุ่ด  นายพลอาวุโส ซอ หม่อง 
ไดต้ดัสนิใจด าเนินการรฐัประหารยดึอ านาจการปกครองประเทศจากนายพลเน วนิ 

แมข้ัว้อ านายทางการเมอืงจะเปลีย่นไป พระสงฆใ์นประเทศพม่ายงัมวีถิทีางทีส่มัพนัธ์
กบัการเมอืงเช่นเดมิต่อไป ดงัจะเหน็ไดจ้ากการที่ยุวสงฆจ์ านวนมากได้ร่วมกนัสนับสนุนพรรค
การเมอืงNational League for Democracy: NLD ของนางออง ซาน ซูจ ีอย่างเปิดเผย  จนท า
ใหช้นะการเลอืกตัง้ ๓๙๒ ทีน่ัง่ จากที ่๔๕๕ ในขณะทีพ่รรครฐับาลทหารไดเ้พยีง ๑๐ ทีน่ัง่  แต่
รฐับาลทหารปฏเิสธทีจ่ะถ่ายโอนอ านาจการบรหิาร และหาช่องทางด าเนินความผดิต่อนางออง 
ซาน ซูจเีป็นระยะเวลาเกอืบ ๒๐ ปี ถงึกระนัน้ ยุวสงฆจ์ านวนมากยงัท าหน้าทีใ่นการสนับสนุน
นางออง ซาน ซจูอียา่งเปิดเผยเช่นเดมิ 

 
จุดเปลีย่นส าคญัที่น าไปสู่การความขดัแยง้และความรุนแรงระหว่างพระสงฆก์บัรฐับาล

ทหารพม่า คอื “การประท้วงการปรบัขึน้ราคาน ้ามนั” ที่พระสงฆ์ได้น ามาเป็นตวัแปรส าคญัให้
รฐับาลทหารพม่าได้รบัผดิชอบต่อผดิพลาดดงักล่าว อนัเป็นการด าเนินนโยบายที่กระท าต่อวถิี
ชวีติของประชาชนชาวพม่า รฐับาลทหารพม่าซึง่ผูกขาดการจ าหน่ายเชื้อเพลงิแต่เพยีงผู้เดยีว 

                                                           
 ๕๙ดูรายละเอียดใน Sylvia Gil, The Role of Monkhood in Contemporary Myanmar Society, Specialist on 
South East Asia and Theravada Buddhism, p. ๗. 
 ๖๐ David I. Steinberg, BURMA/MYANMAR: What everyone needs to know, (USA: Oxford University 
Press, ๒๐๑๐), p. ๗๒. 

๖๑ ใน https://en.wikipedia.org/wiki/Saffron_Revolution เข้าถึงเมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 



 

 

 

๔๑ 

และเคยให้เงินอุดหนุนเพื่อพยุงราคาน ้ ามัน  ได้ขึ้นราคาดีเซลจากเดิม ๑,๕๐๐ จ๊าต หรือ
ราว ๓๘ บาท เป็น ๓,๐๐๐ จ๊าตหรอื ๗๖ บาท ต่อแกลลอน หรอืประมาณ ๓ ลติรกว่า ๆ ส่วน
ก๊าซชนิดบรรจุถังขนาด  ๖๕  ลิตร  ขึ้นราคาจาก  ๕๐๐  จ๊าต  หรือประมาณ  ๑๓  บาท 
เป็น ๒,๕๐๐ จ๊าต หรือประมาณ ๖๔ บาท แม้จะไม่มีการให้เหตุผลของการขึ้นราคาอย่าง
กระทนัหนัออกมาอย่างเป็นทางการ แต่หลายคนก็เชื่อว่าเป็นเพราะรฐับาลขาดแคลนเงนิตรา
ต่างประเทศที่จะน าไปซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ พม่าประสบภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิง
เน่ืองจากต้องจ ากดัการผลติน ้ามนัภายในประเทศและมปีญัหาเรื่องเงนิทุนส ารองต่างประเทศ 
โดยมกีารขึน้ราคาเชือ้เพลงิในพม่ามขีึน้ครัง้สุดทา้ยเมือ่ปี ๒๕๔๘๖๒ 

จากการขึ้นราคาน ้ามนัดงักล่าวท าให้มปีระชาชนจ านวนมาก น าโดยนายมนิ โก นาย 
ออกมาเดนิขบวนประทว้งทีเ่มอืงยา่งกุ้งเป็นกลุ่มแรก เนื่องจากการขึน้ราคาน ้ามนัสะทอ้นใหเ้หน็
ความยากล าบากทีป่ระชาชนก าลงัเผชญิหน้าอยู่ ท าใหช้าวบา้นไม่สามารถจ่ายค่าโดยสารรถเมล์
และแทก็ซี่ได้ ต่อมาก็มปีระชาชนออกมาเคลื่อนไหวเป็นระยะ สาเหตุของการออกมาประท้วง
ของประชาชนยงัเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รฐับาลทหารพม่าได้ปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน
ชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยผู้บริสุทธิ ์การจับกุมคุมขังผู้น านักศึกษา  นักการเมืองฝ่าย
ประชาธปิไตย รวมทัง้นางออง ซาน ซูจ ีนับตัง้แต่ปี ๒๕๓๑เป็นต้นมา ได้ปรากฏให้เหน็อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถงึปญัหาทัง้ทางเศรษฐกจิทีท่บัถมทบทวคีวามอดอยากยากจน ในขณะทีช่นชัน้น า
ในรฐับาลกลบัร ่ารวยแตกต่างราวฟ้ากบัดนิ 

แต่จุดเปลี่ยนที่ส าคญั คอื ในระหว่างนัน้เองรฐับาลทหารพม่าได้มกีารจบักุมผู้ประท้วง
จ านวนมาก จนท าให้ประชาชนหลายคนทนไม่ไหวออกมาประท้วงเพิ่มขึ้น  ประกอบกับใน
ระหว่างนัน้เองเมื่อวนัที่ ๕ กนัยายน ๒๕๕๐ มพีระสงฆก์ลุ่มหนึ่งในอ าเภอปะโคะกู่  ศูนย์กลาง
ส าคญัของการเรยีนรู้ของศาสนาพุทธ ที่ออกมาประท้วงได้ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่
ทหารเข้าสลายการประท้วง และเกิดการปะทะกนัขึน้ ท าให้พระจ านวน ๓ รูปถูกเจา้หน้าที่ท า
รา้ยจนไดร้บัความบาดเจบ็ โดยผูด้แูลเจดยี ์Phaungdawoo ซึง่เหน็เหตุการณ์เล่าว่า พระจ านวน
สามรูปถูกทางเจา้หน้าที่มดัตวัตดิไว้กบัเสาไฟฟ้าและตดี้วยด้ามปืนและดิว้ โดยพระรูปหนึ่งชื่อ
พระอูส่านดมิะ (U Sandima) ได้รบับาดเจบ็ที่ศรีษะอย่างหนัก ขณะที่มขี่าวลอืว่าพระรูปหนึ่ง
ไดร้บับาดเจบ็จนเสยีชวีติ โดยพบว่าทางเจา้หน้าทีต่ ารวจและทหารส่วนใหญ่เป็นการรวมตวัของ
สมาคมเอกภาพและกลุ่ม paramilitary group Swan Arr Shin เพื่อเขา้ขดัขวางกลุ่มผูป้ระทว้ง 
ท าใหพ้ระสงฆใ์นกลุ่มเกดิความโกรธแคน้ไมพ่อใจเจา้หน้าที่ จนในทีสุ่ดพระสงฆบ์างรปูไดบุ้กเขา้

                                                           

๖๒ หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์, บทบรรณาธกิาร,ในลิงค์ http://www.palungdham.com/t๒๖๑.html เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 



 

 

 

๔๒ 

ไปท าลายรา้นค้าของชาวบ้านที่ให้การสนับสนุนรฐับาลเผด็จการทหารพม่าที่เมอืงพะโค ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของยา่งกุง้๖๓ 

รฐับาลทหารพม่ายงัได้ใชแ้ก๊สน ้าตา ยงิปืนขึน้ฟ้าเพื่อขู่พระสงฆป์ระมาณ ๑,๐๐๐ รูปที่
เดนิขบวนประทว้งในเมอืงซทิทเว(Sittwe) ใหยุ้ตกิารประทว้ง หรอืการทีท่างการพม่าในเมอืงมติ
จนีา เมอืงหลวงของรฐัคะฉิ่นไดส้ัง่หา้มพระสงฆอ์อกจากวดั เนื่องจากพระสงฆใ์นเมอืงมติจนีาได้
ออกมาเดนิขบวนประท้วงให้รฐับาลขอขมาที่ใช้ความรุนแรงสลายการประท้วงของพระสงฆใ์น
อ าเภอปะโคะกู่ดว้ยจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวท าใหพ้ระสงฆจ์ านวนมากในประเทศพม่าขู่ที่
จะไม่รบับาตรจากทหาร จนกว่ารฐับาลทหารจะยอมขอโทษที่ท าร้ายร่างกายพระสงฆ์ในวนัที่ 
๑๗ กนัยายน การไม่รบับาตรจากทหารถอืเป็นการประท้วงที่รุนแรงมากต่อกองทพั แต่พอถึง
วนัที่ ๑๗ รฐับาลก็ไม่ยอมขอขมาต่อพระสงฆ์ ท าให้กลุ่มพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวเรียกร้องให้
พระสงฆ์ทัว่ประเทศงดรบับณิฑบาตและของถวายจากคณะรฐับาลทหารพม่าตัง้แต่วนัที่ ๑๗ 
กันยายนเป็นต้นไป พร้อมทัง้เรียกร้องให้พระสงฆ์เริ่มท าการประท้วงในวันอังคารที่  ๑๘ 
กนัยายนต่อเนื่อง 

การประท้วงเพื่อน าเสนอขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าวได้รบัการตอบโต้จากรฐับาลพม่าอย่าง
รุนแรง  จนน าไปสู่การประกาศ “คว ่าบาตร” จากพระสงฆจ์ านวนมากในประเทศพม่าท่ามกลาง
การสนับสนุนของประชาชนจ านวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย และท่าทีการปราบปราม
พระสงฆ์ที่ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงนัน้ เหตุผลส าคญัที่น าไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงนัน้ 
รฐับาลทหารมองว่าเบื้องหลงัทีแ่ทจ้รงิของการประท้วงนัน้มไิด้เกดิจากประเดน็น ้ามนั หากเป็น
การมุง่เน้นการประทว้งเพื่อโคน้ล่มรฐับาลทหารพมา่รว่มกบัพรรคการเมอืงของนางออง ซาน ซูจ ี 
ซึง่บทบาทในลกัษณะนี้มใิช่หน้าทีข่องพระสงฆจ์ะเขา้มาด าเนินการ  ทัง้ๆ ทีร่ฐับาลพยายามกนั
พืน้ทีแ่สดงออกทางการเมอืงของพระสงฆพ์ม่าออกไป ดว้ยเหตุผลทางประวตัศิาสตรท์ีพ่ระสงฆ์
มกัจะเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัประเดน็การรฐัประทหาร หรอืการเปลีย่นอ านาจทางการเมอืง 
 กล่าวโดยสรุปแลว้ การขบัเคลื่อนอุดมการณ์และกจิกรรมทางการเมอืงของพระสงฆ์

ในประเทศพมา่นัน้สมัพนัธแ์ละสอดรบักบัขบวนการลทัธชิาตนิิยมในพม่า ซึง่เป็นปรากฏการณ์ที่

เกิดจากการปลดปล่อยตนเองให้เป็นเอกราช จากอ านาจของเจ้าอาณานิคม ( อังกฤษ ) 

ขบวนการชาตนิิยมเริม่แรกของพม่า ได้อทิธพิลจากพุทธศาสนา องักฤษมไิด้ให้ความสนใจใน

เรื่องของศาสนา โดยถอืว่าตนใหเ้สรภีาพกบัประชาชนเต็มทีใ่นเรื่องของการนับถอืศาสนา  เกดิ

การก่อตัง้สมาคมชาวพุทธหนุ่ม จนเกิดการประท้วงขึน้ในกลุ่มพระสงฆ ์(กบฏเกอืก)ในกรณีที่

                                                           
 ๖๓ส า เ ห ตุ ก า ร ป ร ะ ท้ ว ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ พ ม่ า  แ ล ะ บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ณี พ ร ะ ส ง ฆ์ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
http://www.prachatai.com/journal/๒๐๐๗/๐๙/๑๔๓๓๐ 



 

 

 

๔๓ 

ฝรัง่เศสสวมรองเท้าเขา้วดั ซึ่งประเดน็นี้ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ๖๔มองว่าขบวนการชาตนิิยมใน

พม่านัน้มสีาเหตุมุ่งเน้นเรื่องของศาสนาที่มคีวามแตกต่างกัน โดยอังกฤษเองไม่ได้ไม่ได้ให้

ความส าคญักบัพระพุทธศาสนาซึง่เป็นศาสนาที่ประชาชนชาวพม่านับถอื จนท าใหพ้ระสงฆต์้อง

ออกมาชุมนุมประทว้ง และรุกลามกลายเป็นขบวนการชาตนิิยมของกลุ่มนักศกึษาต่อไป  สอด

รบักบั ศิวพร  ชยัประสิทธิกลุ๖๕ ที่มองว่า การก่อตัวของขบวนการชาตินิยมนัน้มาจาก

สาเหตุที่รฐับาลองักฤษเขา้มา ควบคุมนโยบายหลกัของประเทศ เกดิการคอรปัชัน่มากมายใน

นักการเมือง หนังสือพิมพ์ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง รฐับาลไม่สนใจปากท้องของ

ประชาชน และความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาในมติต่ิางๆ  จงึเกดิช่องว่างระหว่างประชาชน 

พระสงฆก์บันกัการเมอืงจงึเป็นสาเหตุทีน่ าไปสู่ขบวนการชาตนิิยมเพื่อเรยีกรอ้งในประเทศพม่า  

 ๒.๓.๓ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมืองในประเทศกมัพชูา 

กัมพูชา (Cambodia) มีชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom of 
Cambodia) ปกครองแบบราชาธปิไตยภายใต้รฐัธรรมนูญ  มเีมอืงหลวงชื่อพนมเปญ และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด เคยตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรัง่เศสเกอืบรอ้ยปี ไดร้บัเอกราชอย่างเป็นทางการใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ๖๖นอกจากนี้ กมัพูชาไดร้บัอารยธรรมวฒันธรรมธรรมทางศาสนาจากประเทศ
อินเดียมาเป็นเวลาช้านานที่สาคญัคอืได้รบัอิทธพิลทัง้ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานบัว่าเป็นศาสนาทีม่หีลกัคาสอนแทรกซมึเขา้เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั
กบัวถิีชวีติของผู้คน๖๗ในขณะที่พระพุทธศาสนาในยุคต้นๆนี้ค่อนข้างจะเป็นศาสนาในรูปแบบ
มหายานมากกว่าก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทเตม็รปูแบบในต้นครสิต์ราชที่๔
จนถงึปจัจบุนัน้ีดว้ยเหตุน้ีจงึนบัไดว้่ากมัพชูาเป็นประเทศเมอืงพุทธ๖๘หลกัฐานหลายแหล่งยนืยนั
ตรงกนัว่า พระพุทธศาสนาตัง้อยูใ่นดนิแดนแห่งนี้ตัง้แต่พุทธศตวรรษที่ ๓ เช่น หลกัฐานจากศลิา
จารกึทีค่น้พบ ณ เมอืงโวกญั อนัเป็นศลิาจารกึทีเ่ก่าแก่ ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ในอดตี
กัมพูชาคือดินแดนส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิ อันเป็นถิ่นที่พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ

                                                           
๖๔ดูเพิ่มเติมใน ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, พม่า ประวัติศาสตร์และการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๔  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๔). 
๖๕ ดูเพิ่มเติมใน ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้โดยสังเขป, (กรุงเทพฯ : ยงเกียรติการพิมพอ์ิม

ปอร์ต, ๒๕๔๔). 
๖๖เดวิดแชนด์เลอร์, ประวัติศาสตร์กัมพชูา, แปลโดยพรรณงามเง่าธรรมสารและคณะ, พิมพ์ครั้งที่๓,(กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า๑๘. 
๖๗สุชาติหงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศยาม, ๐๐๗), 

หน้า๖ - ๖ . 
๖๘Yang Sam, Khmer Buddhism and Policics ๑๙๕๔ – ๑๙๘๔ , (United States of America : KhmerStudies 

Institute , ๑๙๘๗) , p. ๑. 
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๔๔ 

เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตัง้แต่บัดนั ้นพระพุทธศาสนาในกัมพูชาจึงค่อยๆ 
เจรญิรุง่เรอืงขึน้ตามล าดบั๖๙ 

 

ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่๑๔ พุทธศาสนาเถรวาทได้กลายเป็นศาสนาของชาวกมัพูชา

ส่วนใหญ่ หลงัจากที่กัมพูชาได้รบัเอกราชจากฝรัง่เศส พุทธศาสนาก็ได้เข้ามามบีทบาทต่อ

การเมอืงของกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิง่นับตัง้แต่ทศวรรษที่ ๑๙๕๐ เป็นต้นมา และผู้ที่มี

บทบาทในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาคอื เจ้านโรดมสหีนุ ผู้ซึ่งน าเสนอ "พุทธสงัคมนิยม" 

(Buddhist Socialism) ในลกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากแนวคดิ "สงัคมนิยม" ของทัง้ตะวนัตกและ

ตะวนัออก พุทธสงัคมนิยมของพระองคต์ัง้อยูบ่นฐานคดิของพุทธศาสนาและโครงสรา้งทางสงัคม

วฒันธรรมกัมพูชา โดยการเน้นหลักความเสมอภาค ความเป็นอยู่ที่ดีของคนยากจน และ

เอกลกัษณ์ของชาต ิพระองคท์รงย ้าว่าความเป็นกลางทางการเมอืงระหว่างประเทศของกมัพูชา 

มาจากหลกั "ทางสายกลาง" ในพระพุทธศาสนา 

ผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในทางพระพุทธศาสนาเพราะถอืว่ารบัเอาอทิธพิลทางศาสนาจาก
เมอืงไทยไปคอืเจา้นโรดม เจา้นโรดมสหีนุ(๑๘๖๐-๑๙๐๔) ไดเ้ขา้มาศกึษาในกรุงเทพมหานคร 
ได้เรยีนรู้และได้รบัการสนับสนุนจากราชวงค์ไทย เราะฉะนัน้พระองค์ก็รบัเอาประเพณีและ
พธิกีรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชท้ี่กรุงพนมเปญราชธานีขณะนัน้๗๐ ต่อมาถูกนายพลลอนนอล 
(Lon Nol) กระท ารฐัประหารเมื่อวนัที่ ๑๘ มนีาคม ค.ศ. ๑๙๗๐และต่อมาในเดอืนตุลาคมปี
เดยีวกนั นายพลลอนนอลไดป้ระกาศใหก้มัพชูาเป็นสาธารณรฐัพุทธ 

ชนชัน้ปกครองของสาธารณรฐักัมพูชาได้สญัญากับประชาชนว่า จะยกย่องพุทธ
ศาสนาใหเ้ป็นศาสนาประจ าชาต ิและจะเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวกมัพูชา บทบาท
ทางศาสนาที่เคยปฏิบัติโดยพระมหากษัตริย์จะถูกแทนที่โดยประธานาธิบดี และเพื่อเป็น
หลกัประกนัแก่ประชาชน มกีารจารกึบนอนุสาวรยีส์าธารณรฐัหน้าพระราชวงัว่า "พุทธศาสนา
สอนให้เราซื่อสตัย ์ปฏเิสธความเหน็แก่ตวั และส่งเสรมิการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เหนือสิง่อื่น
ใดพุทธศาสนาคอืสญัลกัษณ์ของเสรภีาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ความก้าวหน้า และความ
สมบูรณ์พูนสุข" นายพลลอนนอลไดเ้รยีกรอ้งใหป้ระชาชนออกมาต่อต้านคอมมวินิสต์เขมรแดง
และเวยีดนาม โดยใหเ้หตุผลเป็นค าขวญัว่า "ถา้คอมมวินิสตม์า พุทธศาสนาจะหมดสิน้ไป" 

                                                           
๖๙ดูเพิ่มเติมใน Anne Ruth Hansen, How to Behave Buddhism and Modernity in Colonial Cambodia 

๑๘๖๐– ๑๙๓๐,(Chiangmai : Silkworm Books, ๒๐๐๘). 
๗๐Ian Harris, Buddhism and Politic in Twentieth-Century Asia.(London: Cromwell Press, ๑๙๙๙). p.๕๕.  



 

 

 

๔๕ 

สงครามกลางเมอืงสิ้นสุดลงในเดอืนเมษายน ค.ศ.๑๙๗๕ ด้วยชยัชนะของเขมรแดง 
รฐับาลเขมรแดงปกครองประเทศอย่างเขม้งวด และเปลี่ยนแปลงสงัคมกมัพูชาอย่างถงึรากถงึ
โคน รฐัธรรมนูญคอมมวินิสต์ไดถู้กประกาศใชโ้ดยกล่าวถงึเสรภีาพทางศาสนาในมาตรา ๒๐ ว่า
พลเมอืงกัมพูชาทุกคนมสีทิธิที่จะนับถือศาสนาหรอืไม่นับถือศาสนาก็ได้ ศาสนาปฏกิิรยิาซึ่ง
ขดัขวางกมัพูชาประชาธปิไตยและประชาชนเป็นสิง่ต้องห้าม" ภายใต้รฐับาลเขมรแดง พุทธ
ศาสนาต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวงทัง้ในด้านค าสอน คณะสงฆ ์และวดั พระ
ธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ถูกตคีวามให้รบัใช้การปฏวิตั ิพระสงฆต์้องเขา้รบัการศกึษาใหม ่
และต้องใช้แรงงานเช่นเดยีวกบัฆราวาสทัง้ในทอ้งนา การก่อสรา้งถนนและเขื่อน มกีารท าลาย
วดัวาอารามและพระพุทธรูป มกีารเผาคมัภรีแ์ละต าราทางศาสนา ภายในระยะเวลาเพยีงสี่ปี
พุทธศาสนาเกอืบสญูสิน้ไปจากประเทศประชาชนส่วนหนึ่งไดห้ลบภนัมายงัประเทศไทย๗๑   

ประเด็นนี้  พระระพิน ด้วงลอย ชี้ว่า  สถานภาพพระสงฆ์กัมพูชาตกต ่าเนื่องจาก
อุดมการณ์คอมมวินิสต์ของรฐับาลที่นามาใช้ในการปกครองประเทศท าให้สถานภาพพระสงฆ์
ทางด้านการศึกษาการปกครองการเผยแผ่และสังคมสงเคราะห์เปลี่ยนไปโดยเฉพา ะ
สถาบันการศึกษาของพระสงฆ์ที่เป็นฐานของการพัฒนาองค์กรสงฆ์มีจานวนน้อยและไม่
เพยีงพอต่อความต้องการศกึษาของพระสงฆส์ามเณรที่มจีานวนกว่า ๖๐,๐๐๐ รูปทัว่ประเทศ
รวมทัง้ขาดการสนับสนุนอย่างเพยีงพอจากรฐัไม่ว่าจะเป็นงบประมาณทีจ่ะใหจ้ดัมกีารเรยีนการ
สอนงบประมาณครแูละสนับสนุนใหม้กีารเปิดโรงเรยีนทางดา้นพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิและ
รกัษาศาสนาใหอ้ยูคู่่กบัสงัคม๗๒ 

ในขณะที่ ชาติ เปรมฤดี ได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
พระสงฆ์ได้ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศที่มีแผนทาลายล้าง
พระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่หลกัการศาสนาใหม่ (ทฤษฎคีอมมวินิสต์) โดยมกีารทาลายที่
สุขาภบิาลทีท่าการของรฐัโรงเรยีนวทิยาลยัมหาวทิยาลยัโรงเรยีนปรยิตัธิรรมโบสถ์วดัพระวหิาร
ทีป่ระชุมและพระสงฆห์ลายพนัรปูถูกทารา้ยจนมรณภาพคมัภรีพ์ระไตรปิฎกเอกสารตารบัตารา
ทางศาสนาถูกเผาทิ้งในเอกสารชิ้นนี้มีประโยชน์ต่อความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
พระพุทธศาสนาในแง่ของการต่อต้านหลกัการศาสนาใหม่โดยมกีารออกแถลงการณ์ร่วมของ
พุทธสมาคมต่างๆเพื่อเรยีกรอ้งขอความมสีนัตภิาพกลบัคนืสู่สงัคม๗๓ 

                                                           
๗๑Karl D. Jackson, Cambodia: ๑๙๗๕-๑๗๗๘ Rendezous with Death. (U.S.A. : Princeton University Press, 

๑๙๘๙). p. ๒๔๒. 
๗๒พระระพินด้วงลอย, “การศึกษาสถานภาพของพระสงฆ์กัมพูชาระหว่างค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๘๙” , 

วิทยานพินธ์ปริญญาศาสตร์มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๕. 
๗๓ชาติเปรมฤดี, ชะตากรรมพระพุทธศสานาระหว่างสงครามในสาธารณรัฐเขมร, (กรุงเทพมหานคร : 

ชุติมาการพิมพ)์, ๒๕๑๗. 



 

 

 

๔๖ 

การยดึครองกรงุพนมเปญของกองทพัเวยีดนามเมือ่วนัที ่๗ มกราคม ค.ศ.๑๙๗๙ ท า
ให้การปกครองของเขมรแดงสิ้นสุดลง ระบอบเฮงสมัรนิ (HengSamrin) ได้ถูกสถาปนาขึ้น
ภายใตก้ารควบคุมของเวยีดนาม รฐับาลใหม่ไดฟ้ื้นฟูพุทธศาสนาในระดบัหนึ่ง โดยซ่อมแซมวดั
และพระพุทธรูปจ านวนหนึ่ง รวมทัง้อนุญาตให้ผู้ชายที่มีอายุตัง้แต่ ๕๐ ปีขึ้นไปบวชเป็น
พระภิกษุได้ แทนที่จะต าหนิพุทธศาสนาว่าเป็นฝ่ินของประชาชนดงัเช่นเขมรแดง เฮงสมัรนิ 
กลบัยกย่องพุทธศาสนาว่าเป็นพลงัทางศีลธรรมที่ส าคญัในการสร้างสงัคมใหม่ โดยกล่าวว่า 
"พุทธศาสนาสอนเราใหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างเป็นประชาธปิไตยและเป็นเอกภาพ โดยคดิถงึประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พุทธศาสนาสอนเราใหรู้จ้กัช่วยเหลอืตนเองและผูอ้ื่น อนัสอดคลอ้งกบั
สงัคมมนุษยท์ีต่อ้งการสนัตภิาพและสนัตสิุข" 

เฮงสมัรนิ (HengSamrin) ไดใ้ชพุ้ทธศาสนาและคณะสงฆก์มัพูชา เป็นเครื่องมอืทาง
การเมอืงในการต่อสู้กบัเขมรแดง ภายใต้ระบอบเฮงสมัรนิ แม้พระสงฆ์จะมไิด้ถูกมองว่าเป็น
กาฝากของสงัคม และเป็นผูย้งัประโยชน์แก่ประเทศ แต่คณะสงฆก์็ถูกควบคุมจากรฐับาลอย่าง
ใกลช้ดิ โดยต้องเขา้รบัการอบรมลทัธคิอมมวินิสต์จากเวยีดนามและโซเวยีต นิกายธรรมยุตและ
มหานิกายของกัมพูชาถูกยุบรวมเป็นหนึ่งเดียว และพระสงฆ์ต้องตีความพุทธศาสนาให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐั  หลงัจากนัน้ นายกรฐัมนตรซีอนซาน (Son Sann) ไดจ้ดัตัง้รฐับาล
ผสมกมัพูชาประชาธปิไตยขึน้ เขาเชื่อมัน่ว่า พุทธศาสนาอนัเป็นรากฐานวฒันธรรมและวถิชีวีติ
ของชาวกมัพูชา จะเป็นพลงัอนัส าคญัในการรวมชาตกิมัพูชาใหเ้ป็นหนึ่งเดยีว รฐับาลซอนซาน
จงึสนบัสนุนการฟ้ืนฟูพุทธศาสนาเถรวาทในรปูแบบดัง้เดมิของกมัพูชาขึน้มาใหม ่

สมเดจ็ฮุนเซน (Hun Sen) ไดฟ้ื้นฟู และสถาปนาสถาบนัพระมหากษตัรยิข์ ึน้มาใหม ่
โดยเจ้านโรดมสีหโมลี (พระโอรสของเจ้านโรดมสีหนุ) ทรงเป็นกษัตริย์องค์ปจัจุบัน 
พระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีได้รบัการส่งเสรมิสนับสนุน พร้อมกับระบอบ
ประชาธปิไตยทีม่พีรรคการเมอืงหลายพรรค ส าหรบัชาวกมัพูชาแลว้พุทธศาสนาและเอกลกัษณ์
ความเป็นกัมพูชาคือสิ่งเดียวกัน เป็นการยากที่จะจนิตนาการว่า ชาวกมัพูชาจะสามารถอยู่
ภายใตร้ะบอบการเมอืงทีม่อุีดมการณ์เป็นปฏปิกัษ์กบัพุทธศาสนาได ้

 
ในขณะที่ยุคปจัจุบนั  กมัพูชาได้เมอืงหลวงใหม่ อยู่ใกล้ทะเลสาบให้ชื่อว่า กรุงละแวก 

ยุคนี้พระพุทธศาสนายงัคงรุ่งเรอืงอยู่ ประชาชนมคีวาม เคารพศรทัธาต่อพระสงฆ์  แมจ้ะมี

มชิชนันารต่ีางชาตมิาเผยแผ่แต่กไ็ม่ไดผ้ล เช่น ในปี พ.ศ. ๒๑๐๙ ชาวโปรตุเกสชื่อ กาสปาร ์ดา

กรูซ เดินทางมากรุงละแวกแต่ต้องเดินทางกลบัเพราะไม่อาจเปลี่ยนศาสนาชาวพื้นเมอืงได ้

เนื่องจากประชาชนมคีวามจงรกัภกัดต่ีอพระสงฆอ์ยา่งสุดหวัใจ  กาสปารส์งัเกตเหน็ว่า พระสงฆ์

ประกอบขึ้นด้วยคนที่มคีวามสามารถในกัมพูชา กว่า  ๑ ใน ๓หรือตามที่เขาประมาณก็นับ



 

 

 

๔๗ 

จ านวนแสนรปู พระสงฆเ์หล่านี้ไดร้บัความเคารพอย่างสูงจากประชาชนเช่นเดยีวกนักบัเทพเจา้

เป็น ในขณะที่พระสงฆท์ี่มคีวามอาวุโสน้อยได้พากนักราบไหว้ อกีทัง้ ไม่มใีครคดัค้านพระใน

เรือ่งใดๆ ดว้ยความเคารพและศรทัธา  

ในปี พ.ศ.๒๔๑๐ กมัพชูาตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรัง่เศส ไดร้บัเอกราชในปี พ.ศ.๒๔๙๖ ใน

รชัสมยัสมเดจ็พระเจา้นโรดมสหีนุ ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๙๘ พระองคท์รงสละราชสมบตัถิวายแด่พระ

ราชบดิาคอื พระเจา้สุรามฤต ส่วนพระองคเ์องก้าวลงสู่วถิชีวีตินักการเมอืง ทรงตัง้พรรคสงัคม

ราษฎรน์ิยมขึน้ และมชียัชนะในการเลอืกตัง้ ไดเ้ป็นนายกรฐัมนตรใีนเวลาต่อมา พระเจา้นโรดม

สหีนุทรงน าหลกัธรรมมาประยุกต์ใช้กบัการเมอืงโดยให้ชื่อว่า ทฤษฎพีุทธสงัคมนิยม(Buddhist 

Socialism) เพื่อต่อสู้กับคอมมวินิสต์ที่เริม่ขยายเข้ามาในกัมพูชา   แต่ด้วยแรงกดดนัจาก

สหรฐัอเมรกิาและความขดัแยง้จากภายใน จงึท าใหเ้กดิการรฐัประหารขึน้โดยนายพลลอน นอล 

ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ สงครามกลางเมอืงจงึปะทุขึน้ตัง้แต่บดันัน้ ชาวกมัพูชาต้องสูญเสยีเลอืดเนื้อ

และชวีติไปนบัลา้นคน กว่าสงครามนี้จะยตุลิงในปี พ.ศ.๒๕๓๔ 

พระพุทธศาสนาในช่วงรฐับาลของนายพลลอน นอล ยงัไดร้บัการสนับสนุนอยูเ่ช่นเดมิ 

รฐับาลประกาศว่า พระพุทธศาสนายงัเป็นศาสนาประจ าชาต ิแต่ขอใหค้ณะสงฆช์่วยต่อตา้น

คอมมวินิสตค์อืกลุ่มเขมรแดง  มกีารโฆษณาว่า  ถา้คอมมวินิสตเ์ขา้มาจะไม่มศีาสนา พระพุทธ-

ศาสนาและพระสงฆจ์ะหมดไปจากประเทศกมัพูชา   นายพลลอน นอลปกครองประเทศอยู่

เพยีง ๕ ปี กถ็ูกปฏวิตัอิกีครัง้ในปี พ.ศ.๒๕๑๘  โดยกลุ่มเขมรแดง ซึง่มนีายพล พต (Pol 

Pot) เป็นผูน้ า เขมรแดงน าระบอบคอมมวินิสตม์า ปกครองประเทศ ประกาศนโยบาย

บรหิาร ๘ ประการ เช่น ใหพ้ระสงฆใ์นพระพุทธศาสนา ลาสกิขาทัง้หมด แลว้ไปท านาแทน 

ประหารชวีติผูน้ ารฐับาลเดมิทัง้หมด  

มหันตภัยคุกคามพระพุทธศาสนา สถานการณ์พระพุทธศาสนายุคนี้ตกต ่ าที่สุด 

พระสงัฆราชถูกน าไปสงัหาร ประชาชนและภกิษุสามเณรถูกฆ่าประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน พระ

ทีเ่หลอืถูกเขมรแดงสัง่ใหท้ างาน  ถา้ไมท่ างานจะไมม่ขีา้วฉนั  บา้งกถ็ูกบงัคบัใหล้าสกิขา  วดัถูก

ปิดหรือรื้อทิ้ง บ้างก็ถูกท าเป็นฟาร์มไก่หรอืเล้าหมู คอมมวินิสต์ถือว่าศาสนาคือยาฝ่ินของ

ประชาชน ภกิษุไม่ท าอะไรจงึท าให้สงัคมเป็นอมัพาต ห้ามตกับาตรท าบุญ ผู้อยู่ในเหตุการณ์ 

สมยันัน้ กล่าวว่า "ยุคนัน้ ไม่มวีดั ไม่มพีระสงฆ ์ไม่มปีระชาชนไปสวดมนต์ ไม่มกีารบูชาพระ

รตันตรยั"  ดงัข้อสงัเกตของมารก์าแรดโซคอมบ์(Margaret Socomb) ในหนังสอื “The 



 

 

 

๔๘ 

People’s Republic of Kampuchea ๑๙๗๙ –๑๙๘๙” ไดก้ล่าวถงึพระพุทธศาสนาในยุคเขมร

แดงปกครองว่าไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด เพราะพระสงฆถ์ูกบงัคบัใหส้กึและใหแ้ต่งงานพระสงฆ์

ที่ปฏเิสธก็จะถูกนาไปประหารชวีติแม้ว่าผู้นาประเทศได้ประกาศให้มกีารนับถือศาสนาอย่าง

อสิระกต็ามแต่ในทางปฏบิตัแิลว้พระสงฆท์ีอ่ยูก่ถ็ูกบงัคบัใหท้างานหนักปิดกัน้สทิธเิสรภีาพมกีาร

ทารณุกรรมทัง้ทางกายและจติใจประชาชนถูกบงัคบัใหใ้ชแ้รงงานและเลกินับถอืศาสนาความเชื่อ

จนกระทัง่เมื่อวนัที่๕เดอืนธนัวาคม๙๘๐รฐับาลภายใต้การนาของนายเฮงสมัรนิได้ประกาศเรื่อง

สทิธนิับถอืศาสนาตามกฎระเบยีบของคณะปฏวิตัริะบุว่าผูท้ี่เขา้มาบวชไดต้้องมอีายุ๕๐ปีขึน้ไป

จนกระทัง่นับแต่ปีค.ศ.๙๙เป็นต้นมาจงึได้มกีารฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในกมัพูชาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมกีารซ่อมแซมวดัการบวชการบรหิารการจดัการศาสนาระดบัเทศบาลนครจงัหวดัท้องถิ่น

แม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนักแต่ก็นับเป็นบันไดขัน้แรกในการพัฒนา

พระพุทธศาสนาของกมัพชูาใหเ้จรญิขึน้ในอนาคต๗๔ 

 

บทบาทส าคญัในการสรา้งสนัตภิาพในสงัคมและการเมอืงของประเทศกมัพูชานัน้ มหา

โฆษะนันทะเป็นผูน้ าส าคญัในการน าพระสงฆ ์แม่ช ีและกลุ่มประชาชนทัว่ไป เดนิธรรมยาตรา

เพื่อสนัตภิาพทัว่ภมูภิาคกมัพชูาทีจ่ดัขึน้ทุกปี  โดยเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒,๕๓๕ ถงึปี พ.ศ. ๒,๕๔๑ 

โดยระยะเวลาในการเดนิธรรมยาตราทัง้สิ้น  ๗ ปี เป็น เป็นระยะทางไกลถงึ ๑ ล้านกโิลเมตร  

ซึง่ธรรมยาตราครัง้ส าคญัที่ส่งสญัญาณเพื่อความปรองดองของนักการเมอืง คอื การเดนิธรรม

ยาตราครัง้ที ่๖ ในปี พ.ศ. ๒,๕๔๐ จดัขึน้เพื่อสรา้งความ ปรองดองระหว่างเขมรแดงกบักอง

ก าลงัรฐับาล๗๕  

ท่านมหาโฆษนนัทะกระตุน้ใหม้กีารใหอ้ภยัและม ีความปรองดองส าหรบักองก าลงัเขมร

แดงที่เลกิละความรุนแรง ท่านได้ให้พรนายเอยีงสาร ีเขมรแดง อาวุโส และให้อภยัเขา ท่าน

กล่าวว่า “ในพระพุทธศาสนา เมื่อคนรูอ้าชญากรรมของตน และขอโทษ พระพุทธเจา้จะยกโทษ

ให้เขา เรายงัไม่รูว้่านายเอยีงสารีพูดโกหกหรอืจรงิ แต่พระธรรมก็ให้อภยัแก่คน ที่หนัหาทาง

สว่างและละเลกิการสูร้บ” ท่านได้ใชจ้งัหวะนี้เขา้พบกบัผู้น าเขมรแดงเพื่อส่งสาสน์ใหทุ้กคนได้
                                                           

๗๔Margaret Socomb ,The People’s Republic of Kampuchea ๑๙๗๙ -๑๙๘๙.(Chiangmai: Silkworm Books 
) , ๒๐๐๓. 

๗๕ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ: ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  ในhttp://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=
๙๕๐๐๐๐๐๐๓๕๘๗๐ เข้าถึงเมื่อวันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖. 



 

 

 

๔๙ 

ตระหนักรูถ้ึงการให้อภยั ทัง้นี้ท่านได้ชี้น าว่า "อาตมามผีู้ติดตามไปด้วยสอง คอื ๑ ปญัญา ๒ 

กรุณา เท่านี้กพ็อแลว้" ๗๖ และไดย้ ้าเตอืให้เหน็ถงึคุณค่าและความส าคญัของการเดนิว่า “การ

เดนิเพื่อสนัตภิาพของเราเริม่ ในวนัน้ีและทุกๆวนั แต่ละกา้วทีไ่ปอยา่งชา้ๆ คอื การสวดมนต์ แต่

ละกา้วคอืการภาวนา และแต่ละ กา้วจะสรา้งสะพานเชื่อม”๗๗ 

 

 นอกจากนี้ กฎหมายรฐัธรรมนูญของประเทศกัมพูชาฉบบัปี ๒๕๕๑ ได้เปิดพื้นที่ให้

พระสงฆม์สีทิธใินการเลอืกตัง้ ดงัปรากฏในกฎหมายรฐัธรรมนูญมาตรา กมัพูชามาตรา ๗๖ ให้

พลเมอืงชาวกมัพชูาทัง้หมดตัง้ไปเลอืกตัง้๗๘ จากแนวทางนี้ จะท าใหพ้ระสงฆท์ุกรปูมสีทิธใินการ

เลอืกนักการเมอืงเพื่อท าหน้าที่เป็นนักการเมอืง  อย่างไรก็ตาม การเลอืกตัง้ของกมัพูชา มใิช่

หน้าทีต่ามกฎหมาย ฉะนัน้ จงึท าใหพ้ระสงฆท์ีป่ระสงคจ์ะเป็นกลางทางการเมอืง และไม่ฝกัฝ่าย

ฝา่ยใด ตดัสนิใจไม่ไปใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้ ส่วนพระสงฆท์ีม่สีนใจในการมสี่วนร่วมต่อกจิกรรม

ทางการเมอืงไดอ้อกไปใช้สทิธใินการเลอืกตัง้นักการเมอืงอย่างชดัเจน โดยเฉพาะพระสงฆท์ี่มี

ความชื่นชอบนกัการเมอืงบางกลุ่ม 

 ในขณะทีพ่ระสงฆบ์างกลุ่มทีส่นใจต่อกจิกรรมทางการเมอืง ไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมทางการ

เมอืงโดยการเขา้ร่วมเพื่อเรยีกรอ้งความต้องการกบัประชาชนบางกลุ่มได้ร่วมกนันัง่สมาธแิละ

สวดมนต์ประท้วง ใกล้พระราชวงัของสมเดจ็พระสหีมุนี เพื่อเรยีกรอ้งให้พระองค์ทรงเลื่อนการ

เปิดประชุมรฐัสภาออกไป  ทีย่ ิง่ไปกว่านัน้ พระสงฆจ์ านวนดงักล่าว ไดเ้ตอืนใหพ้ระมหากษตัรยิ ์

และให้พระองค์ด ารงความเป็นกลางทางการเมอืง และไม่เป็นเครื่องมอืของรฐับาล  ดงัข่าวที่

ปรากฏว่า ๗๙ 

                                                           
๗๖ พิมพ์ใน ปาจารยสาร ปีที่ ๓๑ ฉบับ ๕ เมษายน -พฤษภาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒๒-๒๓  

๗๗ พิมพ์ใน แสงพระธรรม ปีที่ ๑ ฉบบัที่ ๒ มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๐ หน้า ๕๓-๕๖  
๗๘ Candidates for election to the National Assembly shall be Khmer citizens of either sex, have the right 

to vote, be at least ๒๕ years of age and have Khmer nationality at birth. 
๗๙หนังสือพิมพ์เดลินิวส:์ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖  อา้งใน  http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=๕๒๗๐๐ 

เข้าถึงเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖. 

 

http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=52700


 

 

 

๕๐ 

 “เมื่อวนัที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๖ พระสงฆห์ลายรอ้ยรูป พรอ้มกลุ่มผู้
ประท้วง พากันสวดมนต์ใกล้เขตพระราชวงัในกรุงพนมเปญเมื่อวานนี้ เพื่อ
เรยีกรอ้งให้สมเดจ็พระนโรดม    สหีมุณี องค์ประมุขแห่งกมัพูชา วางพระองค์
ใหเ้ป็นกลางทางการเมอืง อยา่เอนเอยีงเขา้ขา้งพรรคประชาชนกมัพูชา หรอืซพีี
พ ีซึ่งเป็นพรรครฐับาล โดยพระสงฆ์ประมาณ ๒๐๐ รูป และผู้ประท้วงอีก
ประมาณ ๑๐๐ คน จากทัว่กรุงพนมเปญ ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจปราบจลาจล 
ขดัขวาง เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้ดนิขบวนไปยงัพระราชวงั  
 
ทัง้นี้ พรรคซพีพี ีของสมเดจ็ฮุน เซน นายกรฐัมนตร ีชนะการเลอืกตัง้วาระ ๕ ปี 
เมือ่เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา ได ้๖๘ ทีน่ัง่ ขณะที ่พรรคกูช้าตกิมัพูชา หรอืซี
เอน็อารพ์ ีได ้๕๕ ทีน่ัง่ ท าใหเ้สยีงขา้งมากของพรรครฐับาลลดลงอยา่งมาก ซึง่
เป็นสญัญาณทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความไมพ่อใจกบัการปกครองประเทศแบบเผดจ็
การของนายกรฐัมนตรฮีุน เซน แมว้่าเศรษฐกจิในประเทศจะขยายตวัอยา่ง
รวดเรว็ในช่วง ๑๐ ปีทีผ่่านมา ทัง้ทีเ่ศรษฐกจิในหลายประเทศย ่าแย่ 
 พรรคซเีอน็อารพ์ ีกล่าวว่า พรรคถูกโกงการเลอืกตัง้ ๒.๓ ลา้นคะแนน และควร
จะเป็นฝา่ยชนะการเลอืกตัง้ทัว่ไปเมือ่วนัที ่๒๘ กรกฎาคมทีผ่่านมา พรอ้มทัง้
ปฏเิสธทีจ่ะยอมรบัค าตดัสนิของสภารฐัธรรมนูญเมือ่วนัศุกรท์ีผ่่านมา ทีร่ะบุว่า 
ขอ้กล่าวการท าผดิกฎหมายเลอืกตัง้ไดม้กีารสอบสวนไปแลว้ และไมจ่ าเป็นตอ้ง
สอบสวนใหม่ 
  
แมว้่า กษตัรยิน์โรดม สหีมนีุ ไดท้รงเชญิสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคฝา่ย
คา้นทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ทัง้ ๕๕ คน ใหเ้ขา้รว่มประชุมสภานัดแรกในวนัที ่๒๓ 
กนัยายนน้ี โดยทีย่งัไมม่กีารแกป้ญัหากรณขีอ้กล่าวหาโกงการเลอืกตัง้  
พระสงฆไ์ดพ้ากนันัง่สมาธแิละสวดมนต ์ทีบ่รเิวณดา้นหน้าแผงกัน้ของต ารวจ 
โดยใชด้อกบวัเพื่อแสดงถงึสนัตภิาพ พวกเขาเรยีกรอ้งใหก้ษตัรสิหีมนุี ทรงอยา่
ตกอยูภ่ายใตก้ารครอบง าของพรรครฐับาล และใหเ้ลื่อนการเปิดประชุมรฐัสภา
นดัแรกออกไป ส่วนพรรคซเีอน็อารพ์ ีกม็แีผนคว ่าบาตรการเปิดประชุมสภาที่
ก าหนดไวใ้นวนัจนัทรน์ี้ หากยงัไม่มกีารแกไ้ขขอ้กล่าวหาโกงเลอืกตัง้ 
 

  จากข่าวข้างต้น ท าให้พบประเดน็ที่น่าสนใจอย่างน้อย ๒ ประการ คอื (๑) การแสดง
ท่าทปีระท้วงต่อผู้น าทางการเมอืงที่ชนะการเลอืกตัง้  เพราะพระสงฆก์ลุ่มนี้มคีวามเชื่อว่า ชยั
ชนะดงักล่าวเกดิขึ้นจากการทุจรติการเลอืกตัง้  ซึ่งการแสดงออกเช่นนี้เป็นการเผชญิหน้ากบั
ผูน้ าทางการเมอืง และพยายามจะแทรกแซงผลการพจิารณา (๒)  พระสงฆก์ลุ่มดงักล่าวแสดง



 

 

 

๕๑ 

ความกล้าหาญในการกล่าวเตือนมใิห้พระมหากษัตริย์โอนอ่อนต่อกลุ่มการเมอืงที่ ชนะการ
เลอืกตัง้   
 ท่าทเีหล่านี้ นบัเป็นการด าเนินการทีส่ะทอ้นท่าทต่ีอการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนได้
ส่วนเสียต่อการใช้อ านาจทางการเมอืงของนักการเมืองโดยตรง ถึงกระนัน้ การแสดงออก
ดงักล่าว นับเป็นการตอกย ้าให้นักการเมืองยดึมัน่อยู่ในความซื่อสตัย์ อีกทัง้เป็นการเตือน
กษตัรยิม์ใิห้ตกเป็นเครื่องมอืของนักการเมอืง  ท่าทเีช่นนี้เป็นท่าทขีองพระสงฆร์ุ่นใหม่กระแส
รองที่เขา้ไปเกี่ยวข้องกบักลุ่มการเมอืง  ฉะนัน้ ย่อมจะท าให้กลุ่มการเมอืงและประชาชนส่วน
ใหญ่มเิหน็ดว้ยกบัท่าทดีงักล่าว 

 กล่าวโดยสรุปแลว้ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงในประเทศศรลีงักา พมา่ 
และกมัพชูานัน้ ประกอบไปดว้ยบทบาททีโ่ดดเด่นดงัต่อไปนี้ คอื (๑) บทบาทในการเป็นที่
ปรกึษา (๒) บทบาทในการชีแ้นะและชีน้ า (๓) บทบาทในการประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งจากรฐั (๔) 
บทบาทในการใชส้ทิธกิารเลอืกตัง้ (๕) บทบาทในการคุม้ครองประเทศและศาสนา (๖) บทบาท
ในการไกลเกลีย่ขอ้พพิาท (๗) บทบาทในการสนับสนุนส่งเสรมิกจิการภาครฐั (๘) บทบาทใน
การสนับสนุนพรรคการเมอืง (๙) บทบาทในการเป็นนกัการเมอืง 

ข้อสงัเกตที่น่าสนใจคือ บทบาททัง้ ๙ ประการนัน้สอดรบัและสมัพนัธ์กับสภาพทาง
สงัคม และการเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศศรลีังกาเคยเป็นเมอืงขึน้ทัง้ประเทศโปรตุเกส 
และประเทศองักฤษ ในขณะทีป่ระเทศพมา่นัน้เคยเป็นเมอืงขึน้ของประเทศองักฤษ  รปูแบบการ
ต่อสู้ของพระสงฆใ์นประเทศศรลีงักาสมัพนัธ์กบัประเด็นของชาตพินัธุ์ซึ่งเป็นการต่อสู้กบักลุ่ม
ทมฬิ ซึง่จะพบว่าคมัภรีบ์างเล่มทีช่ีใ้หเ้หน็ความชอบธรรมในการต่อสูเ้พื่อรกัษาเผ่าพนัธุข์องชาว
สงิหล อกีทัง้พระสงฆม์บีทบาทการน ารว่มกบัพระมหากษตัรยิเ์พื่อต่อสูใ้นประเดน็น้ี 

ในขณะที่ประเด็นที่น่าสนใจคอื “การปกป้องรกัษาพระพุทธศาสนาจากลทัธลิ่าอาณา
นิยม" ทัง้พระสงฆ์พม่า ศรลีงักา และกมัพูชา ท าให้พระสงฆ์ได้เขา้ไปร่วมต่อสู้กบัรฐับาลเพื่อ
ปกป้องและรกัษาประเทศจากการครอบครองลทัธลิ่าอาณานิคม ในประเดน็น้ี ท าใหพ้ระสงฆใ์น
ประเทศพม่าได้รบัการจบักุม คุมขงั และน าไปสู่การสงัหารเป็นจ านวนมาก   ในขณะเดยีวกนั 
พระสงฆท์ัง้สองประเทศพยายามทีจ่ะรกัษาพืน้ทีท่างศาสนามใิหศ้าสนาครสิต์ทีม่าพรอ้มกับลทัธิ
ล่าอาณานิยมแย่งชิงพื้นที่ทางความเชื่อของพลเมือง ถึงกระนัน้ ประเด็นเรื่องศาสนาได้
กลายเป็นประเด็นที่มกีารกระทบกระทัง่กนัมาจนถึงปจัจุบนั  ซึ่งประเด็น “ศาสนา” นัน้ได้
กลายเป็นข้ออ้างส าคัญที่ท าให้พระสงฆ์ทัง้ ๓ ประเทศได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระสงฆป์ระเทศศรลีงักาได้พฒันาบทบาทไปสู่การเป็น "พระนักการเมอืง ” 
(Political Monks) ในเวลาต่อมา 



บทท่ี ๓ 

บทบาทของพระสงฆก์บัการเมืองในสงัคมไทย: 

จากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยถึ์งระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 

เมื่อกล่าวถึงพระสงฆ์กบันักการเมอืงการปกครองตัง้แต่สมยัพุทธกาล  พระสงฆ์มี

ความสมัพนัธ์กับกษัตรยิ์ตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาอย่างแนบแน่น ต่อเนื่องและ

ยาวนาน  ความเกี่ยวเน่ืองและสมัพนัธ์กนัในลกัษณะดงักล่าว ทําให้เกิดการออกแบบปจัจยั

แวดล้อมต่างๆ เช่น สถาปตัยกรรม ประเพณี และวฒันธรรมประดษิฐ์ทีไ่ด้รบัการปฏบิตัมิากว่า 

๑,๕๐๐ ปี โดยสบืต่อจากรุน่สู่รุน่จนกลายเป็นวถิทีีเ่กดิการบูรณาการและหลอมรวมจนกลายเป็น

เนื้อเดยีวกนัระหว่างกษตัรยิท์ีน่บัถอืพระพุทธศาสนาตัง้แต่ประสตูจินถงึการสวรรคต 

อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยไดเ้ปลีย่นการปกครองไปสู่ระบอบประชาธปิไตยในปี 

๒๔๗๕ ได้ทําให้การจดัวางสถานะระหว่างพระสงฆ์กับผู้ปกครองเปลี่ยนแปลงไป  เพราะ

พระสงฆจ์าํเป็นต้องปรบับทบาทและสถานะสอดรบักบัระบอบประชาธปิไตยทีผู่ป้กครองมาจาก

การเลือกสรรของประชาชนให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อผู้ปกครองตามระบอบใหม่ ใน

ขณะเดยีวกนั พระสงฆจ์ําเป็นต้องจดัวางแนวทางปฏบิตัทิี่เหมาะสมกบัพระมหากษัตรยิ์ที่ทํา

หน้าทีอุ่ปถมัภ์คํ้าชูพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธมามกะมากว่า ๑,๕๐๐ ปีแล้ว  ซึ่งการจดัวาง

สถานะต่อพระมหากษัตรยิ์ และผู้นําตามระบอบประชาธิปไตยจึงมไิด้เป็นเรื่องที่ลงตัวและ

ประสานสอดคลอ้งภายในระยะเวลาอนัสัน้ 

ระบอบประชาธปิไตยมาจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และเพื่อที่จะรกัษาฐานเสยีงอนั

เป็นที่มาของตําแหน่งดังกล่าว จงึทําให้นักการเมืองจําเป็นต้องทําหน้าที่ในการตอบสนอง

ผลประโยชน์และความต้องการของคนเหล่านัน้เป็นอนัดบัแรก  ในขณะที่พระมหากษัตรยิ์ใน

ฐานะพุทธศาสนิกชนมอีํานาจสทิธิข์าดในการเลอืกที่จะทําหน้าที่ในการตอบสนองและเอาใจใส่

ต่อขอ้กงัวลของพระสงฆ ์แต่ต่อมานักการเมอืงไดเ้ขา้มาร่วมรบัภาระดงักล่าวมากยิง่ขึน้ ทัง้การ

กําหนดนโยบายสาธารณะ และจดัสรรงบประมาณเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมและกิจการต่างๆ  

และเมือ่ผูนํ้าทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยขาดความรูค้วามเขา้ใจพระพุทธศาสนา จนไม่



๕๓ 

 

 

สามารถสนองตอบความต้องการ และเอาใจใส่ต่อพระพุทธศาสนาได้อย่างประสานสอดคล้อง 

และมปีระสทิธภิาพ จงึทําใหพ้ระสงฆจ์าํนวนหนึ่งมองว่า “การเมอืง หรอืนักการเมอืงคอืต้นธาร

ความเจรญิ และความเสื่อมของพระพุทธศาสนา”  จงึตดัสนิใจเขา้สู่กจิกรรมทางการเมอืงดว้ยวถิี

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัจะเห็นได้จากพระสงฆใ์นประเทศศรลีงักา ประเทศพม่า และประเทศ

กมัพชูา 

ตัวแปรที่ทําให้พระสงฆ์ประเทศศรีลงักาเข้าสู่กิจกรรมทางการเมอืงนัน้ เกิดจาก

ประเดน็เรือ่งชาตพินัธุท์ีม่าพรอ้มกบัการรุกรานทางศาสนาพราหมณ์ หรอืฮนิดูของชาวทมฬิ  จงึ

ทําใหพ้ระเจา้ทุฏฐคามนิีอภยันิมนต์พระสงฆใ์หเ้ป็นผูร้บัสนับสนุนกองทพัและประชาชนโดยอ้าง

เหตุผลในการกอบกู้พระพุทธศาสนาให้อยู่รอดจากการรุกราน และพระสงฆไ์ด้สรา้งความชอบ

ธรรมในการทําปาณาติบาตโดยยกประเด็นเรื่องการฆ่าคนนอกศาสนา ในขณะเดยีวกนั การ

รุกรานจากการเผยแผ่ครสิต์ศาสนาทีช่าวโปรตุเกศ และชาวองักฤษยดึครอง  จงึทําใหพ้ระสงฆ์

ร่วมตวักนัเพื่อปกป้องการรุกรานของกลุ่มดงักล่าวทีไ่ดเ้ผ่าคมัภรี ์วดัวาอารม และเปลีย่นความ

เชื่อของคนพืน้เมอืง 

เหตุผลสําคญัอกีประการหนึ่งที่ผลกัดนัให้พระสงฆเ์ขา้สู่การเมอืงคอื “นักการเมอืง”  

ทีข่าดกระตระหนักรู ้และใส่ใจต่อความอยู่รอดของศาสนาทัง้ในแง่ของการรกัษาธรรม และการ

ดาํรงอยูข่องศาสนา จงึทาํใหพ้ระสงฆต์ัง้พรรคการเมอืงชื่อ “Jathika Hela Urumaya: JHU” พระ

สุมังคละ หัวหน้าผู้สมัครในกรุงโคลัมโบเห็นว่า  ‚การเลือกตัง้เป็นเพียงสงครามธรรม 

(DhammaYuddhaya) หรอืธรรมยุทธ์ เพื่อปกป้องศาสนาพุทธและชนชาติสงิหล‛  พระ

เมตตานันทะกล่าวว่า ‚นักการเมอืงไม่ไดใ้หค้วามสนใจชาวสงิหลแมแ้ต่น้อยตัง้แต่ศรลีงักาไดร้บั

เอกราช‛  ท่านธรรมโลกาบอกว่า ‚รฐับาลลม้เหลวในการปกป้องศาสนาพุทธ จนทําใหพ้ระสงฆ์

ต้องออกมาต่อสู้เพื่อให้ได้กฎหมายป้องกนัการเปลี่ยนศาสนาโดยไรจ้รรยา... ดงันัน้ พระสงฆ์

จาํเป็นต้องสมคัรรบัเลอืกตัง้ เพื่อป้องกนัประเทศ และปิดกัน้ไม่ให้นักการเมอืงกระหายอํานาจ

เขา้มา‛  

ในขณะทีพ่ระสงฆใ์นประเทศพม่านัน้ ไดใ้ชเ้หตุผลในการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักําหนด

บทบาททางการเมอืงในลกัษณะที่ค่อนขา้งจะใกล้เคยีงกบัพระสงฆใ์นประเทศศรลีงักา ตวัแปร

สําคญัที่ทําให้พระสงฆ์ประเทศพม่าเข้าไปเกี่ยวข้องคอืประเด็นเรื่อง “การรุกรานของลทัธลิ่า

อาณานิคมจากประเทศองักฤษ” โดยพระสงฆ์ได้เป็นผู้นําของชุมชนและสงัคมในการจบัอาวุธ



๕๔ 

 

 

ขึ้นมาต่อสู้ และบทสรุปที่น่าสนใจคือ ทหารอังกฤษได้ประหารชีวิตพระสงฆ์ประเทศพม่า

มรณภาพไปเป็นจาํนวนมาก 

นอกจากนัน้ เหตุผลที่สําคญัอกีประการหนึ่งคอื การทีป่ระเทศองักฤษได้นําหลกัการ

ของศาสนาครสิต์เขา้ไปเผยแผ่ และเปิดพื้นที่ให้แก่คนที่นับถอืศาสนาครสิต์ได้โอกาสในการรบั

การศกึษา และการประกอบหน้าทีก่ารงานในระดบัสูงกว่าผูท้ีน่ับถอืพระพุทธศาสนา ซึง่เป็นการ

ใชน้โยบายดา้นศาสนากบัการแลกเปลีย่นผลประโยชน์ต่างๆ  

พระสงฆป์ระเทศกมัพชูาไมไ่ดป้ระสบปญัหาจากการคุกคามดงัทีเ่กดิขึน้ในประเทศศรี

ลงักา และประเทศพมา่ เพราะปญัหาหลกัทีท่ําใหพ้ระสงฆต์้องเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงนัน้มี

ตวัแปรสําคญัคอื ผลกระทบจากการแย่งชงิอํานาจของนักการเมอืงตัง้แต่ยุคของนายพลลอน 

นอล ทีท่าํการปฏบิตัริฐัประหารสมเดจ็นโรดมสหีนุ และสถาปนาตวัเองขึน้เป็นประธานาธบิดคีน

แรกของกมัพูชา  และแมน้ายพลลอน นอลจะบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญว่าพระพุทธศาสนาเป็น

ศาสนาประจําชาต ิ แต่ผลจากการบรหิารบา้นเมอืงทําใหป้ระชาชนและพระสงฆจ์ํานวนมากไม่

เหน็ด้วยต่อแนวทางดงักล่าว พระสงฆจ์งึเป็นตวัแปรสําคญัทีนํ่าไปสู่การประทว้งเพื่อให้รฐับาล

คนือํานาจใหแ้ก่สมเดจ็นโรดมสหีนุ 

ผลจากการเรียกร้องดงักล่าวจงึนําไปสู่สลายการชุมชน และการสังหารพระสงฆ์

มรณภาพไปเป็นจาํนวนมาก และหา้มไม่ใหพ้ระสงฆแ์สดงความคดิเหน็ทางการเมอืง อกีทัง้เมื่อ

กองกําลงัทหารจากเวยีดนามเข้าไปยดึครองได้นําไปสู่การสงัหารพระสงฆ์ และทําลายวดัวา

อารามเป็นจํานวนมาก  วกิฤตกิารณ์เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาได้รบัการกระทบกระเทอืนอย่าง

หนกัในยคุเขมรแดงทีส่งัหารชวีติพระสงฆ ์การบงัคบัใหพ้ระสงฆล์าสกิขาเพื่อไปเป็นแรงงานและ

ทหาร รวมไปถงึการหา้มทํากจิกรรมทางพระพุทธศาสนา จนถงึยุคเฮง สํารนิ และฮุน เซน เป็น

นายกรฐัมนตร ีจงึนําไปสู่การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาใหก้ลบัมารุ่งเรอืงอกีครัง้ 

เมื่อกล่าวโดยภาพรวมในประเด็นนี้จะพบว่า ความเจริญหรือความเสื่อมของ

พระพุทธศาสนานัน้ สมัพนัธ์กบันักการเมอืงทีท่ําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย และการบรหิาร

บา้นเมอืง  ถงึกระนัน้ แรงบบีคัน้จากตวัแปรภายนอกที่มาจากการรุกรานทางศาสนา ประเดน็

ปญัหาเรื่องชาตพินัธุ ์และการดําเนินนโยบายทางการเมอืงของนักการเมอืง ได้กลายเป็นปจัจยั

สําคญัทีท่ําใหพ้ระสงฆใ์น ๓ ประเทศจาํเป็นต้องออกมาทําหน้าทีใ่นการแสดงออกทางการเมอืง

โดยการเรยีกรอ้ง การใช้สทิธทิางการเมอืง และการเป็นนักการเมอืง เพื่อปกป้องความอยู่รอด

ของพระพุทธศาสนา ถงึแมว้่าบางครัง้อาจจะทาํใหเ้กดิการตัง้คาํถามต่อการใชศ้าสนาเป็นขอ้อา้ง  



๕๕ 

 

 

ในขณะทีต่วัแปร และปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ มอีทิธพิลอย่างสูงต่อความเจรญิและความ

เสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศศรลีงักา พม่าและกมัพูชา จนทําใหพ้ระสงฆต์ดัสนิใจเขา้ไป

มีบทบาทต่อการเมืองการปกครองในรูปแบบต่างๆ ดังที่ได้นําเสนอแล้วนัน้  คําถามมีว่า 

“พระสงฆ์ในสังคมไทยเข้าไปมบีทบาทต่อการเมอืง และนักการเมอืงโดยตรงและโดยอ้อม

อย่างไร?”  และการเขา้ไปมบีทบาทในลกัษณะต่างๆ นัน้ ประกอบด้วยปจัจยั เงื่อนไข และตวั

แปรอะไรบา้ง?  

การทีจ่ะเขา้ใจบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยตัง้แต่สมยัสุโขทยัจนถงึปจัจุบนั

ไดอ้ย่างรอบด้านและครอบคลุมนัน้ ผูว้จิยัจะกําหนดกรอบในการอธบิายใน ๒ ประเดน็ใหญ่ คอื 

(๑) บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในยุคสมบูรณาญาสทิธริาชย์ และ (๒) บทบาทของ

พระสงฆ์กบัการเมอืงไทยในยุคประชาธปิไตย  เหตุผลสําคญัที่นําไปสู่การกําหนดกรอบเพื่อ

อธบิายและนําเสนอตามแนวทางนี้  เพราะผู้วจิยัมองว่า  โครงสร้างของระบอบการเมอืงการ

ปกครองนัน้มผีลอย่างยิง่ต่อการจดัวางสถานะ บทบาทและท่าทขีองตวัพระสงฆท์ัง้ในรูปของ

องคก์ร และเชงิปจัเจก เพราะระบอบการปกครองเป็นโครงสรา้งหลกัเป็นสิง่ทีม่อีทิธผิลสําคญัจะ

ออกแบบให้พระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวขอ้งกบัผู้ปกครอง และมบีทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผ่าน

การบูรณาการบทบาทที่พระสงฆ์ได้รบัการออกแบบตามกรอบของ “พระธรรมวนิัย ประเพณ ี

และกฎหมาย”  

 

๓.๑ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมืองไทยในยคุสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ 

 ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เ ป็น ระบอบการปกครองซึ่ง

พระมหากษตัรยิม์อีํานาจสทิธิข์าดในการบรหิารประเทศ (Absolute Monarchy)  ซึง่ระบอบนี้มี

ปรากฏก่อนสมยัพุทธกาลเป็นต้นมา อีกทัง้ พระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงผนวชนัน้ พระองค์ก็มี

สถานะเป็นกษัตรยิ์ เมื่อพระองค์ได้ตรสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

สาํคญักลุ่มแรกๆ (Target Group) คอื “กษตัรยิ”์ หากจะวเิคราะห์เหตุผลสําคญัของการเลอืกนัน้ 

พระองค์อาจจะทรงตระหนักดกีว่ากลุ่มคนที่เป็นกษัตรยิน์ัน้มพีื้นฐานสําคญัในการเรยีนรู้ และ

เข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ง่าย อีกทัง้กลุ่มคนเหล่านี้มีศักยภาพในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาไปสู่กลุ่มคนอื่นๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็และทัว่ถงึมากยิง่ขึน้  



๕๖ 

 

 

 จากความมุ่งมัน่ภายใต้กระบวนทศัน์ดงักล่าว  จงึทําให้พระองค์เริม่ต้นในการจดัวาง

กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการอธบิายและนําเสนอพระพุทธศาสนาเพื่อให้สอดรบักบั

ความต้องการ และความคาดหวงัของกษัตรยิ์ในฐานะเป็นกลุ่มคนชัน้นําในสงัคม  ด้วยเหตุนี้ 

พระองคจ์งึไดนํ้าเสนอหลกัการ อุดมการณ์ และวธิกีารเป็นครัง้แรก ณ วดัเวฬุวนาราม ณ แควน้

มคธ ภายใต้พุทธศาสตร์ที่ว่าด้วย “โอวาทปาติโมกข์”  ซึ่งบุคคลที่ทําหน้าที่สําคัญในการ

สนบัสนุนกระบวนการน้ี คอื “พระมหากษตัรยิท์รงพระนามว่าพระเจา้พมิพสิาร”    

ภายใต้นโยบายนี้  พระพุทธเจ้าได้ยํ้าเตือนหลักการ และแนวทางในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาให้แก่พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ว่าอะไรคอืแก่นพระพุทธศาสนา? เมื่อเขา้สู่พื้นที ่

หรอืชุมชนต่างๆ แลว้ พระสงฆค์วรมที่าทอียา่งไร?  อกีทัง้พระสงฆค์วรจะปฏบิตัตินอย่างไร? จงึ

จะสอดรบักบัอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา เพื่อให้กลุ่มคนต่างๆ ไดเ้ขา้มาเรยีนรู ้ศกึษา และ

ทดลองปฏบิตั ิ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มคนที่พระพุทธเจา้ทรงมุ่งหมาย คอื “ผู้ปกครอง” หรอื “ผู้นําทาง

การเมอืง” ในแควน้ต่างๆ  ซึง่อาจจะเรยีกชื่อว่า “กษตัรยิ”์ หรอื “พระราชา” หรอืชื่ออื่นๆ กต็าม 

ตัง้แต่วนัประกาศโอวาทปาตโิมกขเ์ป็นต้นมา พระสงฆซ์ึ่งเป็นหนึ่งในรตันตรยัไดแ้สดง

บทบาทสําคญัในการเดนิทางไปประกาศศาสนาในแควน้ต่างๆ ของชมพูทวปี เช่น แคว้นโกศล 

แคว้นมคธ แคว้นสักกะ และแคว้นวัชชี   ซึ่งทุกพื้นที่ที่พระสงฆ์เข้าไปทําหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนานัน้ กลุ่มบุคคลที่พระสงฆ์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องและสมัพนัธ์อย่างขาดไม่ได้คือ 

“ผู้นํารฐั หรอืผู้นําทางการเมอืง”  ภูมธิรรมที่เกิดจากการทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

แคว้นต่างๆ นัน้ ได้รบัการส่งต่อมาจนถึงสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช  จนกระทัง่พระเจา้อโศก

มหาราชได้ส่งพระธรรมทูตออกไปประกาศพระพุทธศาสนา ๙ สาย  ขุมทรพัย์ทางความรู ้

(Knowledge Asset) เกีย่วกบัการวางท่าทต่ีอผูนํ้าทางการเมอืงไดร้บัการปลูกฝงัและส่งต่อไปกบั

พระสงฆ์ทัง้ ๙ สายเช่นเดียวกัน ซึ่งหนึ่งใน ๙ สายนัน้ คือ “พระโสณะ และพระอุตตระ” ที่

เดนิทางไปประกาศพระพุทธศาสนาในดนิแดนสุวรรณภูม ิ  

หลงัจากทีพ่ระโสณะกบัพระอุตตระไดท้ําหน้าทีเ่ป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในพื้นที่สุวรรณภูมนิัน้ ได้ทําให้พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงในพื้นที่ต่างๆ ของกลุ่มประเทศ

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่ครอบคลุมถงึพืน้ทีข่องประเทศต่างๆ ในปจัจุบนัน้ีคอื “พม่า กมัพูชา 

ลาว มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และไทย”   อย่างไรกด็ ีในบทนี้นี้  ผูว้จิยัจะจาํกดักรอบการศกึษาอยู่

ในพืน้ทีข่องประเทศไทย  ซึง่จุดเริม่ต้นของการศกึษานัน้ จะศกึษาบทบาทของพระสงฆก์บัการ

เมอืงไทยโดยเริม่ตัง้แต่สมยัสุโขทยัเป็นต้นมา  ประเด็นที่ผู้วจิยัจะตัง้คําถามในประเด็นนี้คือ 



๕๗ 

 

 

ตัง้แต่ยุคสุโขทัยจนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนกลาง ซึ่งเรียกว่า “ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์” 

พระสงฆไ์ดแ้สดงบทบาทต่อการเมอืงในแง่มุมใดบา้ง? โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาททีส่มัพนัธก์บั

ผูป้กครองหรอืผูนํ้าทางการเมอืง?” 

 จาก ก า รศึก ษ าวิ เ ค ร า ะห์บทบาทขอ ง พ ร ะส ง ฆ์กับ ก า ร เ มือ ง ไ ทย ใ นยุ ค

สมบรูณาญาสทิธริาชยใ์นเบือ้งตน้นัน้ พบประเดน็ทีพ่ระสงฆเ์ขา้ไปเกี่ยวกบักบัการเมอืงในหลาย

บรบิท และเพื่อใหก้ารศกึษามคีวามรดักุม และกระชบัมากยิง่ขึน้  ผูว้จิยัจะจดักรอบการนําเสนอ

ในบทบาทที่โดดเด่นดังต่อไปนี้  (๑) บทบาทในฐานะเป็นที่ปรึกษา (๒) บทบาทในฐานะ

ผูส้นับสนุนกระบวนการสรา้งสนัตภิาพ (๓) บทบาทในการชีแ้นะผูนํ้าทางการเมอืง (๔) บทบาท

ในการช่วยเหลอืกจิการบา้นเมอืง (๕) บทบาทในการดือ้แพ่งต่ออํานาจรฐั และ (๖) บทบาทใน

การประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งต่อผูป้กครอง  โดยผูว้จิยัจะนําเสนอโดยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

๓.๑.๑ บทบาทในฐานะเป็นท่ีปรึกษา  

 การจดัวางบทบาทในการให้คําปรกึษาแก่พระมหากษัตรยิ์หรอืผู้นําทางการเมอืงนัน้ 

นบัว่าเป็นบทบาทหลกัทีส่ําคญัประการหนึ่ง ทีพ่ระสงฆไ์ดแ้สดงบทบาทนี้มาตัง้แต่สมยัพุทธกาล 

ตวัแปรสาํคญัมาจากการทีพ่ระพุทธศาสนากบัระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ หรอืราชาธปิไตยมี

ความเกี่ยวข้องและสมัพนัธ์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตัง้แต่สมยัพุทธกาล และหลงัสมยั

พุทธกาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราชที่ได้พฒันานโยบายการบรหิาร

ประเทศแบบ “ยุทธวิชยั” มาสู่ “ธรรมวิชยั”  จนกลายเป็นแบบอย่างในการจดัวางท่าทีของ

พระมหากษตัรยิใ์นสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนรามคําแหง พระญาลไิทมหาธรรมราชา และ

พระมหากษตัรยิอ์งคอ์ื่นๆ ในสงัคมไทย 

 ศลิาจารกึพ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้ปรากฏร่องรอยที่ชีช้ดัว่า พระองคไ์ด้นิมนต์พระ

พระสงัฆราชจากพระนครศรธีรรมราชมาอบรมสัง่สอนและให้คําปรกึษาแก่พระองค์เกี่ยวกับ

หลกัการการบรหิาร และการครองตน ดงัถ้อยคําที่ว่า “เบื้องตะวนัตกเมอืงสุโขทยันี้ มอีรญัญกิ 

พ่อขนุรามคาํแหงกระทาํโอยทานแก่พระมหาสงัฆเถระปราชญ์เรยีนจบพระไตรปิฎกหลวกกว่าปู่

ครูในเมอืงนี้ ทุกคนลุกแต่เมอืงศรธีรรมราช” จะเหน็ว่าพระองค์ทรงได้รบัแนวทางการประพฤติ

ปฏบิตัจิากพระสงฆ ์นิกายลงักาวงศ์ทีพ่ระองคน์ิมนต์ใหม้าจาํพรรษาที่เมอืงสุโขทยั เพื่อปรกึษา

ราชการแผ่นดนิ (ปรปิจุฉา) ในลกัษณะต่างๆ 
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 ในขณะที่สมยัพระยาลไิท  หรอืพระมหาธรรมราชาที ่๑  พระองค์ไดน้ิพนธว์รรณกรรม 

เรื่อง “ไตรภูมพิระร่วง”  วรรณกรรมเล่มนี้เป็นการนําหลกัการทางพระพุทธศาสนามาอธบิาย

เพื่อให้สมสมยัและสอดรบักบัสภาพการเมอืง การปกครอง การศกึษา จกัรวาล เศรษฐกจิ และ

สงัคม ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื  วรรณกรรมเล่มนี้ไดก้ลายเป็นการอธบิาย “ชุดความคดิ และความ

เชื่ อแบบไตรภูมิ”  ซึ่งชุดความคิดนี้ มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ทัง้ ในแง่ของวรรณกรรม 

สถาปตัยกรรม การเมอืง การศกึษา สงัคมและการปกครองจนเริม่เสื่อมอทิธพิลในยุครฐักาลที ่๔ 

ทีม่กีารนําเสนอ “ชุดความคดิแบบวทิยาศาสตร”์  

 การผลติชุดความคดิความเชื่อแบบไตรภูมนิัน้ ย่อมเป็นการยากที่อธบิายว่า “ไม่ได้รบั

อทิธพิลทางขอ้เสนอแนะและให้คําปรกึษาจากพระสงัฆราช และพระมหาเถระผูท้รงภูมธิรรมใน

สมยันัน้  นอกเหนือจากตําราที่พระองค์สามารถค้นคว้าซึ่งหาได้ยากในสมยันัน้แล้ว พระองค์

น่าจะทรงใช้เวลาศึกษาปรึกษาหารือ และเทียบเคียงข้อมูลต่างๆ จากพระเถระผู้ทรง

พระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์ปกรณ์วิเสสอื่นๆ จะเห็นว่า 

วรรณกรรมเรือ่งนี้ครอบคลุมถงึหลงัการทางพระพุทธศาสนาทีนํ่ากรอบ “ไตรภูม”ิ มากําหนดเป็น

ทศิทางในการอธบิายและนําเสนอเนื้อหา  

 หลกัฐานที่ชีช้ดัว่า “พระสงฆม์บีทบาทสําคญัในการเป็นที่ปรกึษาของพระมหากษตัรยิ์” 

ในยุคต่อมาคือ “ยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”  โดยพระสงฆ์ที่มบีทบาทสําคญัในการให้

คาํปรกึษาคอื (๑) สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย ์ วดัเดมิ  ทาํหน้าทีใ่นการใหค้ําปรกึษาดา้นกจิการ

พระพุทธศาสนาเพราะเป็นผู้รอบรูแ้ละแตกฉานในพระไตรปิฎก (๒) พระพมิลธรรม  วดัระฆงั  

ทําหน้าที่ในการให้ปรกึษาดา้นตรวจชาตาดวงเมอืงเพราะเป็นผูร้อบรูท้างโหราศาสตร์ และ (๓) 

พระอาจารย์พรหม  วดัปากน้ําประสพ ทําหน้าที่ให้คําปรกึษาด้านเวทยม์นต์คาถาต่างๆ เพื่อ

ป้องกนัภยั เพราะเป็นผูร้อบรูท้างไสยศาสตร ์

 ตวัอย่างหนึ่งที่สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารยไ์ดใ้ห้คําปรกึษาไดถ้วายคําปรกึษาแก่สมเดจ็

พระนารายณ์มหาราชนัน้ ปรากฏตามบนัทกึในประชุมจดหมายเหตุ  สมยัอยุธยาภาคที่ ๑ ที่

เจา้พระยาทพิากรวงศ ์(ขาํ  บุญนาค) ว่า๑   

“สมเดจ็พระเพทราชาซึ่งขึน้ครองราขยถ์ดัจากรชักาลสมเดจ็พระรายณ์

มหาราช  พระองศ์มดีํารสัถามสมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย ์ ถงึอฎัฐธรรมปญัหา 

                                                           
๑ พระยาทพิากรวงศ ์(ขาํ บุญนาค), ประชุมจดหมายเหต ุ สมยัอยุธยาภาคท่ี ๑, ๒๕๑๐: ๓๔-๕๓.   



๕๙ 

 

 

๘ ประการ ทีส่มเดจ็พระเพทราชาทรงดํารขิึน้คอื (๑) ทางใหญ่อย่าเทีย่วจร (๒) 

ลกูอ่อนอยา่อุม้รดั (๓) หลวงเจา้วดัอย่าใหอ้าหาร (๔) ไมโ้กงอย่าทํากงวาน (๕) 

ช้างสารอย่าผูกกลางเมอืง (๖) ถ้าจะเป็นลูกให้เอาไฟสุมต้น (๗) ถ้าจะให้ล่ม

บรรทุกแต่เบา (๘) ถ้าจะเรยีนโหราให้ฆ่าอาจารยท์ัง้ ๔ เสยี  สมเดจ็พระพุทธ

โฆษาจารย ์ ไดถ้วายวสิขันาไปโดยลาํดบัปญัหา  อาทปิญัหาขอ้แรก  “ทางใหญ่

อยา่เทีย่วจร”   ว่าหมายถงึทางทีสุ่ดโต่ง ๒  ทางตามพุทธฎกีาตรสัแก่พระปญัจ

วคัคยีท์ัง้ ๕ คอื (๑) กามสุขลัลกิานุโยค  อยา่ประกอบตนแต่ในกามสุข และ (๒) 

อตัตกลิมตัถานุโยค  อยา่ประกอบตนใหเ้กดิแต่ทุกขล์าํบาก” 

 ในขณะที่พระพมิลธรรมได้แสดงศกัยภาพด้านโหราศาสตร์โดยการดูฤกษ์ยามตามที่

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงตรสัถามว่า “บดันี้พม่าช้าศกึจบัพระยาสหีราชเดโชทหารเอก

เราไปได ้จะเป็นตายประการใด  ขอนิมนต์พระผูเ้ป็นเจา้พจิารณาดูใหรู้เ้ป็นแน่”  พระพมิลธรรม

ได้พจิารณาตามยามตรเีนต  หรอืจบัยามสามตา แล้วถวายพระพรว่า  “ซึ่งพระยาสหีราชเดโช

ขา้ศกึจบัไปไดน้ัน้กจ็รงิ  แต่ทว่า  บดันี้แกต้วัออกมาไดพ้น้อํานาจขา้ศกึแลว้  กลบัไดช้ยัชนะและ

ได้ลาภเป็นอันมากอีก  พระราชสมภารเจ้าอย่าทรงพระวิตก  เสียพระทยัเลย  ในยามนี้หา

อนัตรายมไิดเ้ป็นแท้”๒   เหตุการณ์เป็นดงัที่พระพมิลธรรมไดพ้ยากรณ์ทุกประการ  ในพระราช

พงสาวดารไดก้ล่าวว่า “พระเจา้อยู่หวัตรสัสรรเสรญิพระพมิลธรรมว่าดูแม่นหาผูเ้สมอมไิด ้ แล้ว

ถวายผา้ไตรจวีรแดงเทศไตรหน่ึงเป็นบาํเหน็จแก่พระคุณเจา้อกีดว้ย”  

 ในยุครัตนโกสินทร์ ตัวอย่างของพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการให้คําปรึกษาต่อ

พระมหากษตัรยิ ์และชนชัน้ปกครองนัน้ คือ “สมเดจ็กรมปรมานุชติชโินรส” อธบิดสีงฆแ์ห่งวดั

พระเชตุพนวมิลมงัคลาราม พระองค์มสี่วนสําคญัในการใหค้ําปรกึษาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์

ทางการปกครองภายหลังที่สิ้นรชักาลของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประเด็นที่เป็น

ขอ้สงัเกตในขณะนัน้คอื “กรมหมื่นเจษฎาบดนิทร์ หรอืเจ้าฟ้ามงกุฎควรได้รบัการอญัเชญิให้

ครองราชสมบตัิ”  โดยท่านได้ให้คําปรกึษาแก่เจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งกําลงัอุปสมบทเป็นพระภกิษุที่

เสดจ็เขา้เฝ้าสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรส ซึง่เป็นพระเจา้อา เพื่อทรงปรกึษาเกี่ยวกบัเรื่อง

                                                           
๒ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารอยุธยา, ๒๕๑๖: ๗๕-๗๘. 



๖๐ 

 

 

สทิธใินราชสมบตั ิสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรสไดทู้ลแด่พระภกิษุเจา้ฟ้ามงกุฎว่า “ยงัไม่ถงึ

เวลาทีจ่ะไดร้าชสมบตั”ิ๓  

 เหตุผลสําคญัที่สมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรสไดใ้หข้อ้สงัเกต คอื “สทิธอินัชอบธรรม

ตามราชประเพณีทีจ่ะครองราชยข์องเจา้ฟ้าชายมงกุฎกม็อียู่ แต่พระราชโอรสองคใ์หญ่ คอืกรม

หมื่นเจษฎาบดนิทร์นัน้รบัราชการสําคญัๆ มา เมื่อครัน้พระราชบดิาทรงมชีวีติอยู่ แมพ้ระราช

บดิามไิด้มอบราชสมบตัิให้ผู้ใดได้แต่เสมอืนเป็นนัยที่จะให้พระองค์เจ้าชายทพัหรอืกรมหมื่น

เจษฎาบดนิทรร์กัษาราชการแผ่นดนิต่อไป ดว้ยเหตุนี้ หากพระภกิษุเจา้ฟ้ามงกุฎจะลาสกิขามา

เพื่อรบัสทิธธรรมที่จะครองราชย์ก็อาจเป็นข้อยุ่งยากในบ้านเมอืง ในขณะที่กรมหมื่นเจษฎา

บดนิทรไ์ด้เป็นที่ยอมรบัของเจา้นายผู้ใหญ่”๔  และผลจากการให้คําปรกึษาจงึทําให้พระองค์จงึ

ทรงผนวชต่อโดยทรงจําพรรษาที่วดัพลบั  (วดัราชสทิธาราม)  อกีทัง้ศกึษาพระธรรมวนิัย และ

ความรู้ทางโลกอย่างจริงจังจนชัดแจ้งในศาสตร์ต่างๆ ทัง้พระพุทธศาสนา วิทยาศาสตร ์

ภาษาศาสตร ์และศาสตรอ์ื่นๆ ฉะนัน้ เมื่อพระองคไ์ดข้ึน้ครองราชยเ์ป็นรชัการที ่๔ พระองคจ์งึ

ไดนํ้าองคค์วามรูเ้หล่านัน้มาพฒันาสงัคมใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าในหลายๆ ดา้น 

๓.๑.๒ บทบาทในฐานะผูส้นับสนุนกระบวนการสร้างสนัติภาพ 

การที่กลุ่มคนสงัคมใดสงัคมหนึ่งจะสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสนัตสิุขนัน้ จาํเป็นอย่าง

ยิง่ทีจ่ะตอ้งอาศยักระบวนการในการสรา้งสนัตภิาพ (Peace-Building Process) เพื่อเปิดพืน้ทีใ่ห้

แต่ละคน หรอืกลุ่มคนได้มโีอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความห่วงใย และแบ่งปนัความสุข

ความทุกขร์ะหว่างกนัและกนัมากยิง่ขึน้  โดยทัว่ไป กระบวนการสรา้งสนัตภิาพจะประกอบดว้ย

วธิีการที่หลากหลาย  แต่บทบาทพระสงฆ์ในยุคสมบูรณาญาสทิธิราชย์นัน้ ประกอบไปด้วย

บทบาทที่สําคญั ๓ ประการ คอื (๑)  บทบาทในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพพิาท (๒) 

บทบาทในฐานะทูตสนัตภิาพระหว่างรฐั  และ (๓) บทบาทในการเชื่อมสมานไม่ให้เกดิความ

รนุแรงทางการเมอืง ดงัจะนําเสนอรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

                                                           
๓ เทพ สนุทรศารทูล อา้งใน วุฒนิันท ์ กนัทะเตยีน. ‚พระสงฆก์บัการเมอืง : แนวคดิและบทบาทใน

สงัคมไทยปจัจุบนั‛. วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๔๑, 

น.๗๖. 
๔ เรื่องเดยีวกนั, อา้งแลว้, น. ๗๖. 



๖๑ 

 

 

(๑) บทบาทในการไกล่เกล่ียประนีประนอมข้อพิพาท   พระสงฆท์ีถ่อืไดว้่ามบีทบาท

ที่โดดเด่นในการเขา้ไปทําหน้าที่ประนีประนอมขอ้พาทระหว่างสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชกบั

เหล่าทหาร คอื “สมเดจ็พระพนรตัน์ วดัป่าแก้ว และพระราชาคณะ จาํนวน ๒๕ รปู”  ประเดน็ที่

น่าสนใจในกรณีนี้คอื “หลกัการและวธิกีารในการประนีประนอมขอ้พพิาท” ทีส่มเดจ็พระพนรตัน์ 

และคณะได้ใช้กระบวนการเจรจาที่เน้นการทีป่ระโยชน์ (Interest Based Negotiation) เพื่อ

ทําลายการยดึมัน่ในจุดยนื (Position Based Negotiation) ของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช จน

ทาํใหพ้ระองคม์ุง่เน้นไปที ่“การเปิดพื้นทีใ่หท้หารท าคุณไถ่โทษทดแทนการรบัโทษประหารชวีติ”  

 ประวตัศิาสตรก์ารสูร้บในสงครามยุทธหตัถขีองสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชกบัพระมหา

อุปราชาของประเทศพมา่  ใน พ.ศ. ๒๑๓๕ ขณะทีส่มเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงนําทพั พรอ้ม

ด้วยสมเดจ็พระเอกาทศรถ ได้เกดิความโกลาหลขึน้ระหว่างทหารพม่ากบัทหารของพระยาศรี

ไสยณรงค ์ทําใหช้า้งทรงของทัง้สองพระองคท์ีก่ําลงัตกมนัวิง่เขา้ไปท่ามกลางกองทพัขา้ศกึ ซึ่ง

เป็นผลใหใ้หแ้มท่พันายกองไมส่ามารถตดิตามขบวนเสดจ็ไดท้นั สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช จงึ

ได้ทรงแก้ไขสถานการณ์จนสามารถฟนัองัสะขวาของพระมหาอุปราชาขาดสิ้นพระชนมบ์นคอ

ชา้ง และเป็นผลใหส้มเดจ็พระนเรศวรมหาราชไดร้บัชยัชนะในการรบครัง้นี้  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพระองค์เสด็จกลับถึงพระนครแล้ว ทรงโทมนัสที่ไม่สามารถจะตี

กองทพัข้าศึกให้แตกพ่ายเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต  ตัวแปรสําคญัเกิดจากการที่

กองทัพท้าวพระยาไม่สามารถตามเสด็จไปจนทันการสู้รบพร้อมกันตามรบัสัง่ จงึให้ลูกขุน

พจิารณาพพิากษาโทษแม่ทพันาย กองตามกฎอยัการศกึโดยตดัสนิให้พระยางศรไีสยณรงค์มี

ความผดิในฐานะฝา่ฝืนพระบรมราชโองการ และตดัสนิใหเ้จา้พระยาจกัร ีพระยาพระคลงั พระยา

เทพอรชุน พระยาพชิยัสงคราม และพระยารามคาํแหง มคีวามผดิฐานและเลยไม่ตามเสดจ็ใหท้นั

ตามรบัสัง่ สาํหรบัโทษทีไ่ดร้บัจากการทาํผดิในครัง้นี้คอื “โทษประหารชวีติ”  แต่ใหจ้องจาํแม่ทพั

ทัง้ ๖ นายจนกว่าจะผ่านพน้วนัพระ จงึทาํใหด้าํเนินการประหารชวีติตามคาํพพิากษา  

จดุเปลีย่นทีส่าํคญัในประเดน็น้ีเกดิจากการทีส่มเดจ็พระพนรตัน์วดัป่าแก้ว กบัพระราชา

คณะ รวม ๒๕ รปูตระหนักรูว้่า “บ้านเมอืงกําลงัเผชญิหน้ากบัศตัรทูี่กําลงัเขา้มารุกราน” ฉะนัน้ 

จงึเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องรกัษาชวีติของไพร่พล อกีทัง้มุ่งหวงัให้เกิดความปรองดองของชนชน

ปกครองในสงัคมเพื่อรวมพลงัต่อสูก้บัขา้ศกึ จงึตดัสนิใจเขา้ไปทําหน้าทีป่ระนีประนอมขอ้พพิาท

ระหว่างสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชกบัเหล่าแม่ทพันายกอง โดยสมเดจ็พระพนรตัน์ไดถ้วายพร

เพื่อกระตุ้นพระองค์ให้ตระหนักถึงชยัชนะว่า  “สมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจ้ามชียัแก่

ขา้ศกึ เหตุไฉนขา้ราชการทัง้ปวงจงึตอ้งราชทณัฑเ์ล่า”  สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ตรสัตอบว่า  



๖๒ 

 

 

“นายทพันายกองเหล่านี้มนักลวัข้าศึกมากกว่ากลวัโยม  ให้แต่โยมสองคนพีน้่องฝ่าเข้าไปใน

ท่ามกลางขา้ศกึ จนไดท้ ายุทธหตัถกีบัพระมหาอุปราชาต่อมชียัชนะกลบัมาจงึไดเ้หน็หน้ามนั นี้

หากว่าโยมยงัไมถ่งึทีต่าย หาไม่แผ่นดนิกจ็ะเป็นของชาวหงสาวดเีสยีแลว้ เพราะเหตุนี้โยมจงึให้

ลงโทษมนัตามกฎอาชญาศกึ” 

 สมเดจ็พระพนรตัน์ จงึถวายพระพรว่า  

“อาตมาภาพพเิคราะหด์ู  ขา้ราชการเหล่านี้ทีจ่ะไม่กลวัพระราชสมภาร

เจ้านัน้หามิได้  เหตุทัง้นี้ เห็นจะเผอิญเป็นเพือ่จะให้พระเกียรติยศพระราช

สมภารเจ้าเป็นมหศัจรรย์ดอก  เหมอืนสมเด็จพระสรรเพ็ชญพุทธเจ้า  เมือ่

พระองค์เสดจ็เหนืออปราชติบลัลงัก์ใต้ควงไมม้หาโพธิ ์ณ  เพลาสายณัห์  ครัง้

นัน้เทพเจ้าก็มาเฝ้าพร้อมอยู่ทัว่หมืน่จกัรวาล  พระยาวสัดมีารยกพลเสนามา

ผจญ  ถ้าพระพุทธองค์ให้เทพเจา้เป็นบรวิารมชียัแก่พระยามาร   กจ็ะหาสูเ้ป็น

มหศัจรรยน์ักไม่  นีเ่ผอญิให้หมู่อมรอินทรพ์รหมทัง้ปวงปลาศนาการหนีไปสิ้น  

ยงัแต่พระองค์เดยีว   อาจสามารถผจญพระยามาราธริาชกบัพลเสนามารให้

ปราชยัพ่ายแพไ้ปไดพ้เิคราะหด์ูกเ็หมอืนพระราชสมภารเจา้ทัง้  ๒ พระองคค์รัง้

นี้   ถ้าเสด็จพร้อมด้วยเสนางคนิกรโยธาทวยหาญมากและมขียักีพระมหาอุป

ราชา  กจ็ะหาสูเ้ป็นมหศัจรรยแ์ผ่พระเกยีรตยิศให้ปรากฏไปนานาประเทศธานี

ใหญ่น้อยทัง้ปวงไม่  พระราชสมภารเจ้าอย่าทรงพระปรวิติกน้อยพระทยัเลย  

อนัเหตุทีเ่ป็นทัง้นี้เพือ่เทพเจา้ทัง้ปวงอนัรกัษาพระองค์จกัส าแดงพระเกยีรตยิศ

ดุจอาตมาภาพถวายพระพรเป็นแท”้ 

ท่าทขีองพระพนรตัน์ในลกัษณะดงักล่าว เป็นกระบวนการที่แสดงถงึกระตุ้นให้สมเด็จ

พระนเรศวรตระหนกัถงึพระบารม ีซึง่การเปรยีบเทยีบมไิดม้นียัทีแ่สดงถงึการเปรยีบว่าเท่าเทยีม

พระพุทธเจ้า แต่แสดงให้เห็นถึงการสร้างบารมีนัน้จําเป็นต้องใช้ศักยภาพและความเพียร

พยายามส่วนตน จงึจะนําไปสู่การยอมรบันับถอืของกลุ่มคนต่างๆ ได ้ ซึง่การยกอุปมาดงักล่าว

ย่อมทําให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เรยีนรู้ และเข้าใจบรบิททางพระพุทธศาสนาอย่างดี

สามารถก้าวขา้มพลงัของความโกรธได ้เพราะสิง่ทีพ่ระองคเ์หน็ว่าเป็น “อุปสรรค” ไดก้ลายเป็น 

“ตวัแปรทีท่าํใหพ้ระองคไ์ดแ้สดงศกัยภาพในการนําจนประสบชยัชนะ”  

จะเห็นว่า เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าได้ทรงฟงัสมเด็จพระพนรตัน์ถวายวิสชันา

กว้างขวางออกพระนามสมเด็จพระบรมอคัรโมลโีลกครัง้นัน้ ระลกึถึงพระคุณนามอนัยิง่ก็ทรง



๖๓ 

 

 

พระปิตโิสมนัสตื้นเต็มกมลหฤทยัปราโมทย ์ยกพระกรประณมเหนือพระอุตตมางคสโิรตม ์มนัส

การแยม้พระโอษฐว์่า “สาธุ สาธุ พระผูเ้ป็นเจา้ว่านี้ควรหนกัหนา”  

เมื่อสมเดจ็พระพนรตัน์ได้ใช้กระบวนการ “แยกอารมณ์ออกจากคน แยกอารมณ์ออก

จากปญัหา และแยกปญัหาออกจากการแก้ไข” โดยใชว้ธิกีาร “ดบัอารมณ์”  จนทําใหส้มเดจ็พระ

นเรศวนมหาราชคลายพระพโิรธแลว้ จงึใชโ้อกาสดงักล่าวถวายพระพรเพื่อขอพระราชทานอภยั

โทษแก่แมท่พันายกองว่า  

“อาตมาภาพพระราชาคณะทัง้ปวงเหน็ว่าขา้ราชการซึง่เป็นโทษเหล่านี้

ก็ผิดหนักหนาอยู่แล้ว แต่ทว่าได้ท าราชการมาแต่ครัง้สมเด็จพระบรม       

อยักาธริาชและสมเดจ็พระพุทธเจา้หลวง ทัง้ท าราชการในใต้ฝ่าละอองธุลพีระ

บาทของพระราชสมภารเจ้าแต่เดมิมาดุจพุทธบรษิทัของสมเด็จพระบรมครูก็

เหมอืนกนั อาตมาภาพทัง้ปวงของพระราชโทษคนเหล่านี้ไวส้กัครัง้หนึง่เถดิ จะ

ไดท้ าราชการฉลองพระเดชพระคุณสบืไป”  

แต่การเจรจาดงักล่าว สมเดจ็พระนเรศวรทรงวางเงื่อนไขสําคญัเพื่อเป็นขอ้แลกเปลีย่น

ว่า “พระผูเ้ป็นเจา้ขอแลว้โยมกจ็ะถวาย แต่ทว่าจะตอ้งใหไ้ปตเีอาเมอืงตะนาวศรเีมอืงทวายแก้ตวั

ก่อน” สมเดจ็พระพนรตัน์ ถวายพระพรว่า “การซึง่จะใชไ้ปตเีมอืงนัน้กส็ุดแต่พระราชสมภารเจา้

จะสงเคราะห ์มใิช่กจิของอาตมาภาพทัง้ปวงอนัเป็นสมณะ”๕ จะเหน็ว่า แนวทางการใหอ้ภยัของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนัน้เป็นการให้ที่มเีงื่อนไขที่เป็นแรงจูงใจให้แม่ทพันายกองได้ “ทํา

คุณเพื่อไถ่โทษ” อนัเป็นแนวทางในการแสดงความรบัผดิชอบต่อความผดิทีเ่คยไดก้ระทํา  

 คึกฤทธ์ิ ปราโมชได้กล่าวการทําหน้าที่พระพนรตัน์ และคณะว่า “การช่วยเหลอืด้วย

การใชเ้หตุผลใหต้้องถูกฆ่าตาย แมแ้ต่จะถูกพพิากษาใหม้โีทษถงึตายแล้วนัน้เป็นกจิสมณะ แต่

การเขา้ไปเกี่ยวขอ้งหรอืแม้แต่แสดงความคดิเหน็เกี่ยวแก่การรบพุ่งตบี้านตบี้านฆ่าฟนักนันัน้

ไมใ่ช่กจิสมณะ”๖ ในขณะทีจ่  านงค ์ทองประเสริฐไดก้ล่าวชื่นชมต่อบทบาทดงักล่าวว่า “บทบาท

ของพระสงฆท์ีม่ต่ีออํานาจทางการเมอืงนับว่ามคีุณูปการอนัใหญ่หลวงนัก เพราะหลงัจากนัน้ไม่

นาน แมท่พันายกองทีส่มเดจ็พระพนรตัน์และพระราชาคณะไดท้ลูขอพระราชทานโทษเหล่านัน้ก็

ได้ทําราชการสนองพระคุณเป็นอย่างดียิ่ง หากว่าพระองค์ต้องประหารพวกนัน้หมดแล้ว 

                                                           
๕ สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ,พระประวติัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (กรุงเทพ : เจรญิ

รตัน์การพมิพ,์ ๒๕๑๗), หน้า ๑๓๘-๑๕๑.  
๖ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช, กฤษฎาภินิหารอนับดบงัมิได้ (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพส์ยามรฐั, 

๒๕๑๙), หน้า ๑๓๕. 



๖๔ 

 

 

พระองค์จะกอบกู้เอกราชบ้านเมอืง หรอืทําสงครามต่อไปได้อย่างไรพวกนี้แขนขวาแขนซ้าย

ทัง้นัน้ แต่ถ้าไม่ลงโทษก็จะเป็นแบบอย่าง นี่คอืลกัษณะของผู้นําในเวลาที่บ้านเมอืงคบัขนัซึ่ง

ต้องการคนเด็ดขาดอย่างนี้ต้องประหารชีวิตตามกบิลเมอืง แต่ว่าถ้าประหารชีวิตแล้วจะทํา

อยา่งไร จะเอาใครมาแทนความเหล่านี้ ซึง่เป็นคนสาํคญัๆ ทัง้นัน้ นี่กต็อ้งอาศยัพระ”๗ 

กรณีศกึษาเกี่ยวกบัพระสงฆไ์ด้เขา้ไปทําหน้าทีใ่นการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทอกีประเดน็ที่

น่าสนใจคอื หลกัฐานตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารเหนือ  มพีระสงฆท์ี่เหน็ความสําคญั

ของชวีติเมือ่จะเกดิศกึสงคราม  ในแผ่นดนิของพระเจา้ศรธีรรมไตรปิฎก  พระเจา้เชยีงแสนจะทํา

การรบพุ่งกบัพระยาพสุจราช  พระพุทธโฆษาจารย ์เจา้วดัเขารงัแรง้  ทราบความถงึกบัชุมนุม

พระสงฆท์ัง้หลายว่า “เราทัง้หลายอยา่ใหเ้ขาทัง้หลายรบกนั  ไพรพ่ลทัง้ปวงจะตายเป็นอนัมาก”๘ 

ครัน้ปรกึษาในหมู่สงฆ์ด้วยกนัแล้ว  พระพุทธโฆษาจารยจ์งึไปถวายพระพรขอบณิฑบาตการ

สงครามครัง้นัน้  ทัง้พระเจา้ศรธีรรมไตรปิฎกและพระยาพสุจราชกย็อมฟงัและยกทพักลบัเมอืง

ของตนไปในทีสุ่ด 

ในขณะที่ยุคกรุงธนบุรีได้มีประเด็นที่พระสงฆ์ทําหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ระหว่างชนชัน้ผู้ปกครองเช่นกนั  กล่าวคอื ในปลายพุทธศกัราช  ๒๓๒๕  ซึง่เป็นปีสมเดจ็พระ

เจา้ตากสนิมหาราชเสดจ็สวรรคต  ได้เกดิ “กบฏพระยาสรรค์”  ก่อนหน้าที่จะเกดิกบฏพระยา

สรรค์นัน้ได้เกิดกบฏขึ้นที่กรุงเก่า  พวกกบฏได้ทําการปล้นจวนพระยาอินทรอภยั  ซึ่งเป็น

ผู้รกัษาการกรุงเก่าจนต้องหลบหนีมาอยู่กรุงธนบุร ี สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช  โปรดให้

พระยาสรรคไ์ปดาํเนินการสบืสวนและเอาผูก้ระทําผดิมาดําเนินการพพิากษาลงโทษ 

ในความเป็นจรงิแลว้ พระยาสรรคม์ไิดด้ําเนินการตามทีพ่ระเจา้ตากสนิไดส้ัง่การ แต่ได้

อาศยัช่วงเวลาดงักล่าวสมคบกบัพวกกบฏ และได้ตัง้ตนเป็นใหญ่แล้วส่องสุ่มกําลงัยกมาตกีรุง

ธนบุร ี และจบัตวัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชคุมขงัไว้  สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรง

เลง็เห็นว่าไม่มชี่องทางที่จะต่อสู้กบัพระยาสรรค์ได้  จงึโปรดเกล้าฯ  ให้คณะสงฆจ์ํานวนหนึ่ง  

ไปเจรจาเพื่อขอยอมแพแ้ละพระองคก์จ็ะทรงออกผนวช  พระยาสรรคย์นิยอมตกลง  สมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราชทรงออกผนวชที่วดัแจ้ง  (วดัอรุณราชราราม) ถึงกระนัน้ พระยาสรรค์ได้

กําชับจดักําลังล้อมพระอุโบสถเพื่อมใิห้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จหนี   ต่อมาใน

                                                           
๗ จาํนงค ์ทองประเสรฐิ, พระพทุธศาสนากบัสงัคมและการเมอืง (กรุงเทพฯ : แพร่พทิยา, 

๒๕๒๐), หน้า ๘๕. 
๘ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดาร, ๒๕๐๖, น. ๑๖-๑๘. 



๖๕ 

 

 

ภายหลงั  เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึไดเ้ขา้มาแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ พรอ้มกนันัน้ไดส้ัง่การให้

ประหารชวีติพระยาสรรคก์บัพรรคพวกเสยี  

 พระสงฆ์ที่มีบทบาทสําคัญในการเข้ามาทําหน้าที่ในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ระหว่างสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชกบัพระยาสรรคแ์ละพรรคพวกเพื่อใหท้ัง้สองฝ่ายไม่ต้องสู้

รบกนันัน้ประกอบด้วย  สมเดจ็พระสงัฆราช  สมเดจ็พระวนัรตัน์  และพระรตันมุนี  ที่ออกไป

เจรจาตามราชประสงคข์องสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  เหตุการณ์ดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า

พระสงฆเ์พ่งแต่ความสงบสุขของบ้านเมอืงแต่ในที่สุดแล้วพระสงค์ก็ได้แสดงบทบาทในระดบั

หน่ึงเท่านัน้  เพราะเมื่อมเีหตุการณ์ป ัน่ป่วนและมปีญัหาในระบบการปกครองมากขึน้  พระสงฆ์

กไ็มอ่าจแสดงบทบาทในเชงิกจิกรรมใดๆ  ไดเ้สมอืนทาํหน้าทีเ่ป็นทีพ่ึง่เป็นครัง้คราวเท่านัน้๙  

 บทบาทพระสงฆใ์นฐานะนักไกล่เกลีย่ประนีประนอมขอ้พพิาทระหว่างชนชัน้ผูป้กครอง

นัน้ ถือว่ามีนัยสําคญัต่อการเสริมสร้างสงัคมให้เกิดความสันติสุข เพราะนอกจากคู่กรณีจะ

สามารถหาทางออกโดยสนัตวิธิซีึง่ส่งผลต่อชวีิตของตวัเองแล้ว  แนวทางดงักล่าวได้ก่อใหเ้กดิ

ผลในเชงิบวกต่อการอยูร่ว่มกนัในสงัคมโดยภาพรวม อกีทัง้ไมเ่ปิดช่องทางใหเ้กดิความแตกแยก

ของชนชัน้นําในสงัคม ซึ่งจะนําไปสู่การสรา้งความเป็นปึกแผ่นเพื่อต่อสู้กบัศตัรูที่เข้ามาโจมตี

อย่างต่อเนื่อง  การจบัมอืของคู่กรณีดงักล่าวนําไปสู่การเอาชนะศตัรู และสรา้งความร่มเยน็ให้

เกดิขึน้แก่สงัคมในภาพรวมต่อไป 

(๒) บทบาทในฐานะทูตสนัติภาพระหว่างรฐั  พระพุทธศาสนาไดอ้ธบิายถงึหลกัการ

ของการเป็นทตูทีด่นีัน้ ต้องประกอบไปดว้ยการ รูจ้กัฟงั สามารถพูด หรอืเจรจาใหเ้ป็นทีย่อมรบั

ของทุกคนได ้ ใฝ่ศกึษา ทรงจาํด ี มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหน้าทีข่องตน  มคีวามสามารถในการ

โน้มนาว  ฉลาดในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์  และไม่ก่อความทะเลาะววิาท หรอื

ทําให้เกิดความขดัแยง้ในสงัคม๑๐  พระสงฆร์ูปหนึ่งในสมยัสุโขทยัได้ใช้หลกัการดงักล่าวไป

พฒันาเป็นแนวทางในการทําหน้าที ่“ทตูสนัตภิาพ” ระหว่างรฐัต่อรฐัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

หลกัฐานเชงิประวตัศิาสตรท์ีอ่ธบิายแง่มุมนี้ คอื “ตํานานมลูศาสนา” ซึง่เป็นเอกสารทาง

ฝา่ยเหนือ  โดยไดนํ้าเสนอว่า พระภกิษุชาวสุโขทยั ๒ รปู คอื “พระสุมนเถระและพระอโนมทสัส”ี  

ไดเ้ดนิทางไปบวชใหม่และศกึษาในฐานะเป็นศษิย์ของพระมอญนามว่า “พระอุทุมพรบุบผามหา

                                                           
๙ บงัอร ปิยะพนัธุ,์ ประวติัศาสตรไ์ทย,  (กรุงเทพฯ:  โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๓๘), น. ๑๙๙.    
๑๐ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๖/๒๔๒. 



๖๖ 

 

 

สวาม”ี  ซึ่งได้นําพระพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์มาเผยแผ่  และตัง้สํานักอยู่ ณ นครพนัเมอืง 

ที่ตัง้อยู่แถบอ่าวเมาะตะมะประเทศพม่า  เมื่อเดินทางกลบัมาสุโขทัยยงัได้พาพระสงฆ์ชาว

สุโขทยัอีก  ๘  รูปไปศกึษาเพิม่เตมิ  พระมหาธรรมราชาลไิททรงเลื่อมใสพระสงฆก์ลุ่มนี้เป็น

อย่างมาก  พระองค์ได้ทรงส่งพระเถระทัง้หลายไปเผยแผ่พระศาสนายงัเมอืงต่างๆ  กล่าวคอื  

พระปิยทสัสไีปอโยธยา  พระสุวณัณครีไีปเมอืงชะวา  (หลวงพระบาง)  พระเวสสภูไปเมอืงน่าน  

พระอานนทจ์าํพรรษาอยูท่ีป่า่มะมว่งแทนพระสุมนะ เพราะพระเจา้กอืนามหาธรรมราชา เจา้นคร

เชยีงใหม่ได้ส่งทูตมากราบนิมนต์พระสุมนะไดนํ้าพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ ดงัความในตํานาน

มลูศาสนาว่า 

“ท้าวกือนา   ให้แต่งของฝากไปถึงพระยาธรรมราชอันเป็นเจ้าเมอืง

สุโขทยั  กบัใหแ้ต่งเครือ่งบชูาแก่สุมนะเถระเจา้   เพือ่จกัใหเ้จา้ไทมาปลูกศาสนา

ให้รุ่งเรอืงในเมอืงของตน... ครัน้ ไปถึงแล้วก็ขึ้นไปถวายของฝากแก่พระยา

สุโขทยัแล้วก็เข้าไปบอกข่าวขออาราธนามหาสุมนะเจ้าด้วยวาจาอนัมสีทิธิต์ิด

กบัดว้ยศรทัธคิุณ  อนัจกัใหรุ้ง่เรอืงแก่ทา้วกอืนาทุกอนันัน้แล...”๑๑ 

ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ พระสุมนะไดเ้ดนิทางไปเชยีงใหม่ และไดนํ้าเอาพระบรมสารีรกิธาตุที่

ท่านขดุได ้ณ เมอืงปางจา  เมอืงรา้งทีอ่ยู่ระหว่างเมอืงสุโขทยัและศรสีชันาลยัตดิตวัท่านไปดว้ย  

ความในตํานานมลูศาสนาได้เล่าในทํานองว่าพระสุมนะเถระไดร้บัเอานโยบายทางการเมอืงไป

จากแควน้สุโขทยัดว้ย  ทีถ่อืว่ามสี่วนเกี่ยวขอ้งกบันโยบายทางบา้นเมอืงนัน้  โดยพิจารณาจาก

ความทีพ่ระสุมนะเจา้ทลูต่อเจา้เมอืงเชยีงใหมว่่า 

“...ทีแ่ทเ้มอืงสองเมอืง  คอืเมอืงพงิและและเมอืงสุโขทยับ่ใช่อนัเดยีวกนั

นา  ญาตเิราอยู่เมอืงสุโขทยัเขาทัง้หลายย่อมเคยมา ไหว้พระธาตุเจา้องค์นี้นา  

ครัน้ว่าเราไดถ้าปนาแทเ้ขาจกัมาไหว ้เราจกัเอาออกใหเ้ขาไหว้กบ็่ไดน้า  เขาจกั

มาพี้บ่ไดน้า  เหตุดงันัน้  เราบ่ใคร่ถาปนาเพือ่เหตุนัน้แล  ทา้วกอืนาว่าค าอนัเจา้

กูว่าก็บ่มเิป็นดงันัน้แท้ไซร ้ ดงัเมอืงตากก็อยู่ท่ามกลาง  ๒ อนันี้แล  ขา้จกัเอา

เมอืงนัน้บูชาสีลาธิคุณแห่งเจ้ากูแล  เมือ่คะโยมแห่งเจ้ากูได้กินเมอืงตากนัน้  

เมอืงทัง้  ๒  เมอืงนี้   ก็จกัเป็นเมอืงเดยีวกนั  เมือ่ญาตเิจ้ากูจกัมาไหว้พระธาตุ
                                                           

๑๑ กรมศลิปากร,พระราชพงศาวดาร, ๒๕๑๘: ๒๐๑-๒๐๒.  ดูเพิม่เตมิใน พระรตันปญัญาเถระ 

(รจนา), ชินกาลมาลีปกรณ์, แสง มนวทิรู (แปล), พมิพค์รัง้ที ่๒, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 

๒๕๔๐), ๒๘๘-๒๙๒. 



๖๗ 

 

 

เจา้ก็บ่ยากแลเหตุดงันัน้  ขอเจา้กูถาปนาพระธาตุเจา้นี้เถดิครัน้นัน้  มหาสวามี

เจา้กร็บัเอาค าพระยาทีอ่าราธนาตนแล้ว  ก็เอาหลานตนผู้หนึง่ชือ่ว่า ฑติใสนัน้

มาถวายแก่พระยาแลว้  พระยากส็่งให้ไปกนิเมอืงตากนัน้  อนัพระยาบูชาสลีาทิ

คุณแห่งตนนัน้แล”๑๒  

 จากถ้อยคําสนทนาดงักล่าว สามารถทําใหเ้ราไดป้ระจกัษ์ว่า “เมอืงตาก” นัน้ขึน้ตรงกบั

เชียงใหม่ และเป็น “รัฐกันชน” ที่สําคัญระหว่างเชียงใหม่กับเมืองสุโขทัย   พระสุมนะได้

กลายเป็นสญัลกัษณ์ในการเชื่อมสมานระหว่างสองเมอืงเขา้ด้วยกนั  โดยการเจรจาให้นําพระ

ธาตุไปประดษิฐานเอาไว้ในเมอืงตาก แล้วนําหลานของท่านซึ่งเป็นชาวสุโขทยัมาทําหน้าที่ใน

การดแูลรกัษาเมอืงตาก  จนทาํใหเ้มอืงทัง้สองเกดิความไวว้างใจซึง่กนัและกนัมากยิง่ขึน้  เพราะ

แมพ้ระญาลไิทจะไดเ้มอืงตากใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของเมอืงสุโขทยั แต่เมอืงตากกเ็ป็นส่วนหนึ่งทีเ่ป็น

ศูนยร์วมใจของเมอืงเชยีงใหมเ่ช่นกนั เพราะไดเ้ดนิทางไปบชูาพระธาตุ นักวชิาการบางท่านมอง

ว่า “วิธีการทางการทูตของพระสุมนะนัน้ ทําให้เมอืงทัง้สองเป็นไมตรกีันได้ด้วยเหตุผลทาง

พระพุทธศาสนาครัง้นี้  ทําใหค้ดิว่าพระสงฆท์ี่ถูกส่งไปเผยแผ่ยงัแคว้นต่างๆ  น่าจะรบันโยบาย

ทางการเมอืงดว้ย”๑๓  

จะเหน็ว่าแนวทางดงักล่าว พระสุมนะไดเ้ปิดพืน้ทีใ่หพ้ระพุทธศาสนาไดท้ําหน้าทีใ่นการ

เชื่อมสมานกลุ่มคนทัง้เมอืงให้สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมคีวามสุข จนทําให้พระเจ้ากือนา

เลื่อมใสในพระสุมนะเถระมากจนเป็นเหตุให้พระองค์ถวายสวนดอกไม ้และสรา้งให้เป็นวดัเพื่อ

เป็นที่จาํพรรษาของพระสุมนะ ชื่อว่า “วดัสวนดอก”  หรอื “วดับุปผาราม” ในประเดน็นี้  พเิศษ  

เจยีจนัทร์พงษ์วเิคราะห์ว่า “การที่พญาลไิท ได้เมอืงตากคนื และได้เมอืงพษิณุโลกคนืก็ด้วย

อาศยัเพศแห่งสมณะ การเจรจาของท่านสุมนะเถระจงึเป็นการเจรจาในลกัษณะเป็นความเมอืง

ดว้ย” 

 นอกเหนือจากบทบาทที่ของพระสุมนะได้ทําหน้าที่เป็น “ทูตสันติภาพ” เพื่อเชื่อม

ความสมัพนัธร์ะหว่างเมอืงสุโขทยั และเมอืงเชยีงใหม่แลว้  พระเถระซึง่มบีทบาทสําคญัในฐานะ

เป็นทูตสนัตภิาพในระดบันานาชาตทิี่ทําหน้าที่เชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างระหว่างประเทศไทย

                                                           
๑๒ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดาร, ๒๕๑๘: ๒๐๙. 
๑๓ พเิศษ  เจยีจนัทร์พงษ์, ศาสนาและการเมืองกรงุสุโขทยั,(กรุงเทพฯ: สํานักพมิพ์เจา้พระยา, 

๒๕๒๘), น.๓๖. 



๖๘ 

 

 

กบัประเทศศรลีงักา คอื “พระอุบาลมีหาเถระ”  โดยในปี พ.ศ.๒๒๙๓ พระเจา้เกยีรตศิริริาชสงิหะ 

กษัตริย์กรุงลังกา ได้ส่ งราชทูตมานิมนต์พระมหาเถระ และคณะสงฆ์ไปช่วยฟ้ืนฟู

พระพุทธศาสนาในเกาะลงักา สมเดจ็พระเจา้บรมโกศ จงึได้โปรดส่งพระอุบาล ีพรอ้มคณะสงฆ์

อกีจํานวน ๑๗ รปู เป็นสมณทูตไปเผยแผ่และฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาโดยการทําหน้าที่บรรพชา

อุปสมบทใหแ้ก่ชาวลงักา ซึ่งมสีามเณรสรณังกรเป็นพระภกิษุรูปแรกในปี พ.ศ. ๒๒๙๖ ภายใต้

การทําหน้าที่เป็นพระอุปชัฌายข์องพระอุบาล ีและคณะสงฆ ์จนเป็นทีม่าของนิกายใหม่ในเกาะ

ลงักา ซึง่มชีื่อว่า “สยามวงศ”์ หรอื “อุบาลวีงศ”์ ตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา 

 พระอุบาลีมหาเถระเป็นต้นแบบของพระธรรมทูตรุนแรกที่เป็นสัญลกัษณ์แห่ง “ทูต

สันติภาพ”  ซึ่งดินทางไปทําหน้าที่เผยแผ่และฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในเกาะลังกา ใน

ขณะเดยีวกนั นับได้ว่าท่านเป็นสมณะทูตทีม่บีทบาทสําคญัในการเป็นสะพานเชื่อมสมานไมตรี

ประเทศทัง้สองเขา้ดว้ยกนั ซึง่นําความรม่เยน็และเป็นสนัตสิุขแก่ประเทศทัง้สอง การดําเนินการ

ของท่านจงึสอดรบักบัหลกัการสําคญัของพระพุทธศาสนาที่ว่า “เธอทัง้หลาย จงึเที่ยวไป เพื่อ

ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชาวโลก”  ซึง่การเชื่อมสมานประเทศไทยและประเทศศรี

ลังกาโดยมีท่านอุบาลีมหาเถระเป็นกําลังหลักในยุคนั ้น ได้ทําให้พระพุทธศาสนาและ

ความสมัพนัธข์องทัง้สองประเทศมคีวามเจรญิรุง่เรอืงตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั 

 (๓) บทบาทในการเช่ือมสมานผูป้กครองไม่ให้เกิดความรนุแรงทางการเมือง      

บทบาทของพระสงฆ์ในลกัษณะนี้เป็นการพื้นที่ของวดัให้เป็น “เขตอภยัทาน” สําหรบัชนชัน้

ผู้ปกครองให้สามารถ “ลี้ภยัทางการเมอืง” โดยอาศยัสถานะของการเป็นพระสงฆเ์พื่อหลบภยั

อนัตรายของคู่ขดัแยง้ทางการเมอืง  ซึง่ในยุคนี้ไดม้ชีนชัน้ผูป้กครองทีเ่ผชญิหน้ากบัสถานการณ์

ความขดัแยง้ไดเ้ขา้มาบรรพชาอุปสมบท และบางครัง้ไดใ้ชพ้ืน้ทีน่ี้เป็นทีป่ระเมนิกําลงัของคู่กรณ ี

และใชโ้อกาสทีเ่หมาะสมเขา้ไปแยง่ชงิสถานะความไดเ้ปรยีบทางการเมอืงต่อไป 

 “พระศรศีิลป์” เป็นกรณีศกึษาที่น่าสนใจในประเดน็นี้   พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรส

ของสมเดจ็พระเอกาทศรถ  ซึ่งสมเดจ็พระบดิานัน้ครองราชยเ์พยีง  ๗ ปี ได้เสดจ็สวรรคตเมื่อ 

สมเดจ็พระเอกาทศรถทรงมพีระราชโอรสทีเ่กดิแต่พระมเหสอีงคห์น่ึง  คอื  เจา้ฟ้าศรเีสาวภาคย ์ 

อีกพระองค์หน่ึงคือ  พระศรีศิลป์  ซึ่งเกิดแต่พระสนมและเป็นพระเชษฐาของเจ้าฟ้าศรี

เสาวภาคย ์ เจา้ฟ้าศรเีสาวภาคยน์ัน้มรี่างกายอ่อนแอ  และเสยีพระเนตรขา้งหนึ่ง   แต่อํามาตย์

ชัน้ผูใ้หญ่ไดป้ระชุม และตกลงใหม้อบพระราชสมบตัใิหแ้ก่เจา้ฟ้าศรเีสาวภาคย ์   
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ในขณะที่พระศรศีลิป์ตระหนักดวี่า พระองคไ์ม่มสีทิธใินการสบืราชสมบตัสินัตวิงศ์  จงึ

ได้ออกบวชที่ว ัดระฆัง  จนมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก  และเชี่ย วชาญทางด้าน

โหราศาสตรม์าก  กลุ่มคนจํานวนมากพากนันับถอื  ผลจากความสามารถ และเป็นที่เลื่อมใส

ดงักล่าว จึงได้รบัพระราชทานสมณศักดิเ์ป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่  “พระพิมลธรรม”  

ในขณะทีพ่ระองคท์รงผนวชนัน้ทรงตระหนกัว่า เจา้ฟ้าศรเีสาวภาคยน์ัน้ทรงมพีระวรกายอ่อนแอ  

ในขณะเดยีวกนัในช่วงเวลาดงักล่าวชาวต่างชาติได้เข้ามาประกอบการค้าขายและมอีิทธพิล

ในทางการเมอืง  ภายใต้เงื่อนไขดงักล่าว พระพมิลธรรมจงึได้คบคดิกบัหมื่นศรเีสาวลกัษณ์ซึ่ง

เป็นบุตรเลี้ยงให้รวบรวมไพร่พลพรรคพวกลูกน้อง โดยการลาสิกขาออกมากระทําการ

รฐัประหารสําเรจ็ภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็  และได้ปราบดาภเิษกตนเองขึน้ครองราชยเ์ป็น 

“สมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม”  

 ในขณะทีป่ลายรชัสมยัของ “สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช”   ขณะทีพ่ระองคป์ระชวรใกล้

สวรรคตสถานการณ์บ้านเมอืงเกดิความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มชนชัน้ปกครอง  พระองค์จงึตดัสนิ

พระทยัรบัสัง่ใหข้า้หลวงเดมิ  ๑๕  คนทีเ่ป็นคู่ขดัแยง้เขา้มาเฝ้าในพระมหาปราสาทพระทีน่ัง่สุธา

ศวรรย์  แล้วตรสัให้บวชเพื่อหนีภยัทางการเมอืง  ดงัที่พระองค์ตรสักบัข้าหลวงเดมิทัง้หลาย

เหล่านัน้ว่า   “...อย่าอยู่เป็นคฤหสัถ์เลย  จงบวชในพระบวรพุทธศาสนา  เอาธงชยัพระอรหนัต์

เป็นทีพ่ึง่เถดิจะไดพ้น้ภยั”๑๔  ในขณะทีฝ่า่ยพระเพทราชาและขุนหลวงสรศกัดิไ์ดใ้หท้หารลอ้มวงั

หา้มคนเขา้ออก   พระองคจ์งึโปรดใหค้นสนิทออกไปอาราธนาพระสงฆพ์ระราชาคณะประมาณ  

๒๐  รูป  เข้าไปในพระราชวงั  เพื่อขอให้พระสงฆ์ได้ อุปสมบทให้ข้าหลวงเดิมเหล่านัน้โดย

พระองค์ได้พระราชทานพระที่นัง่ธญัญมหาปราสาทเป็นวิสุงคามสมีาเพื่อให้ถูกต้องตามพระ

ธรรมวนิัย  พระสงฆ์จงึยอมช่วยเหลอืโดยไม่เห็นแก่อนัตราย  และให้ความสําคญักบัสถาบนั

กษตัรยิอ์ยา่งมาก๑๕   

 ในสมยัพระขยัราชาธริาชไดเ้กดิความวุ่นวายทางการเมอืงอนัเนื่องมาจากความขดัแยง้

เรือ่งการครองราชยส์มบตัจินทาํใหพ้ระเทยีรราชาออกผนวชเพื่อหนีภยัการเมอืง   ในขณะทีท่รง

ผนวชนัน้ ทรงวางแผนการในการที่จะจดัการกบักลุ่มคนที่เป็นคู่ขดัแย้งทางการเมอืง  ต่อมา

                                                           

 ๑๔ กรมศลิปากร,  พระราชพงศาวดาร, ๒๕๑๖: ๑๑๙-๑๒๐. 
๑๕ ฉัตรสุมาลย ์ กบลิสงิห์ และคณะ, หนังสือเรียนสงัคมศึกษารายวิชา ๐๔๑ พุทธศาสนาใน

ประเทศไทย (กรุงเทพฯร: องคก์ารคา้คุรุสภา, ๒๕๒๔), น. ๒๐-๒๑. 
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พระองค์ได้รบัเชญิให้สกึจากการเป็นพระภกิษุ   และจบักลุ่มที่คดิขบถคอืขุนวรวงศาธริาชและ

เจา้แมอ่ยูห่วัศรสีุดาจนัทรฆ์า่เสยี  ไดค้รองราชยส์มบตัมิพีระนามว่า  “พระมหาจกัรพรรด”ิ 

ในขณะที่ยุคของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กลุ่มชนชัน้ผู้ปกครองพยายามที่จะแย่งชิง

อํานาจในการสบืราชสมบตัิในระหว่างกลุ่มของพระราชโอรส โดยเฉพาะอย่าง เมื่อกรมขุนพร

พนิิต (เจา้ฟ้าอุทุมพร) ไดข้ึน้ครองราชยน์ัน้ พระองคก์ย็งัทรงกริง่เกรงพระเชษฐาต่างมารดา คอื 

กรมขุนอนุรกัษ์มนตร ี (เจา้ฟ้าเอกทตั) แต่พระราชบดิาตรสัว่า  เจา้ฟ้าอุทุมพรนัน้ฉลาดเฉลยีว

กว่าเจ้าฟ้าเอกทัต และตรัสให้เจ้าฟ้าเอกทัตนั ้นไปบวชเสีย  (เพื่อจะได้ไม่ขัดต่อการ

สบืราชสมบตั)ิ เมื่อพระเจา้อยู่หวับรมโกศเสดจ็สวรรคตในปี พ.ศ. ๒๓๐๑ พระบรมวงศานุวงศ์

ชัน้ผู้ใหญ่ ๓ องค์ คอื กรมหมื่นจติรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภกัด ีซึ่งเป็น

พระเจ้าอา ได้ร่วมมอืกันจดัวางกําลงัพลเพื่อดําเนินการทํารฐัประหารเพื่อยดึอํานาจในการ

ปกครอง 

 พระราชาคณะจํานวน ๔ รูป คือ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วดัพุทไธสวรรค์ พระ

ธรรมโคดม วดัธรรมกิราช พระธรรมเจดยี ์วดัสพสวรรค์ และพระเทพมุนี  วดักุฎดีาว” ไดท้ราบ

แผนการดงักล่าว จงึเขา้เฝ้าเจา้ฟ้าอุทุมพร และได้รบัอาราธนาเพื่อเกลี้ยกล่อมพระบรมวงศานุ

วงศ์ชัน้ผูใ้หญ่เหล่านัน้ และใหม้าทํากระทําสตัยส์าบานต่อหน้าพระทีน่ัง่  แต่เมื่อผ่านไปเพยีง ๘ 

วนั กรมขนุอนุรกัษ์มนตร ี(เจา้ฟ้าเอกทตั) ไดเ้สดจ็มากราบทูลใหเ้จา้ฟ้าอุทุมพรประหารชวีติพระ

บรมวงศานุวงศ์ แต่เมื่อเจ้าฟ้าอุทุมพรทราบเจตนารมณ์ที่แท้จรงิของพระเจ้าเอกทตัว่า พระ

เชษฐาแสดงอาการใครต่่อราชสมบตัจิงึไดม้อบไหส้บืราชสมบตั ิ  

หลงัจากนัน้ พระองค์ได้หนีภยัทางการเมอืงไปผนวชอยู่ที่วดัประดู่ โดยพระองค์ได้รบั

การเรยีกขานว่า “ขนุหลวงหาวดั” สาํหรบัเจา้ฟ้าเอกทตันัน้เมื่อขึน้ครองราชยแ์ลว้ ไดพ้ระนามว่า 

“พระที่นัง่สุรยิา มรนิทร์” ถึงกระนัน้ สถานการณ์บ้านเมอืงอยู่ในสภาพของความวุ่นวายอย่าง

ต่อเนื่อง จนกระทัง่ พ.ศ.๒๓๐๘ ทหารพม่าได้ยกทพัมาตกีรุงศรอียุธยา ๓ ปี จนกรุงศรอียุธยา

ประสบความพ่ายแพ้ แต่ขุนหลวงหาวดั  หรอืเจา้ฟ้าอุทุมพรไม่ไดล้าสกิขาเพื่อทําหน้าทีใ่นการ

ช่วยปกป้องบ้านเมอืง ในขณะเดียวกัน ทหารพม่าได้จบัพระองค์เป็นเชลย และได้บงัคบัให้

พระองคส์กึจากการเป็นพระในเวลาต่อมา ณ ประเทศพมา่ 

 แบบแผน และประเพณีการนําวดัมาเป็นเขตอภยัทานเพื่อป้องกนัและเปลีย่นผ่านความ

ขดัแย้งระหว่างผู้นําทางการเมอืงนัน้ได้รบัการสบืต่อมาจนถงึยุครตันโกสนิทรต์อนกลาง  เมื่อ
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สมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัซึ่งเป็นพระราชโอรสองคใ์หญ่ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้

นภาลยั และเป็นพระองคแ์รกทีพ่ระสตูแิต่เจา้จอมมารดาเรยีม พระองคเ์สวยราชสมบตัใินปี พ.ศ. 

๒๓๖๗ และดาํรงราชสมบตัเิป็นระยะเวลา ๒๗ ปี   

ในขณะที่สมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั เมื่อครัง้ทรงเป็น “กรมหมื่นเจษฏาบดนิทร์” นัน้ 

ทรงรบัทําหน้าที่กํากับกรมท่า (ในสมยัรชัการที่ ๒) ได้ทรงแต่งสําเภาบรรทุกสินค้าออกไป

ค้าขายในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นในท้องพระคลงัเป็นอันมาก  พระราชบิดาทรงเรียก

พระองคว์่า “เจา้สวั” เมื่อรชัการที ่๒ เสดจ็สวรรคต พระองคม์ไิดต้รสัมอบราชสมบตัแิก่ผู้ใด ขุน

นางและพระราชวงศ์มฉีันทานุมตัิร่วมกันว่ากรมหมื่นเจษฏาบดินทร์  ซึ่งมีพระชนมายุ ๓๗ 

พรรษา ทรงรอบรูก้จิการเมอืงด ีทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมาย การค้า และการปกครอง จงึ

พรอ้มใจกนัอญัเชญิครองราชยเ์ป็นรชักาลที ่๓  ขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจคอื ก่อนทีก่รมหมื่นเจษฏา

บดนิทรจ์ะรบัอญัเชญินัน้  ทรงใหข้นุนางและราชวงศไ์ปอญัเชญิสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้า

มงกุฎฯ  เพื่อสอบถามถงึความประสงคข์องเจา้ฟ้ามงกุฎฯ เพราะพระองคเ์ป็นราชโอรสในองคท์ี ่

๔๓  ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัทีป่ระสูตแิต่สมเดจ็พระศรสีุรเิยนทราบรมราชนิี  

ซึ่งมศีกัดิแ์ละสทิธิท์ี่จะได้ครองราชย์ก่อน  แต่เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงเล็งเห็นว่ากรมหมื่นเจษฎา

บดนิทรม์คีวามพร้อมมากกว่า จงึทรงสนับสนุนกรมหมื่นเจษฎาบดนิทร์ขึน้ครองราชยต์ามมติ

ของขนุนางและพระราชวงศ์๑๖  

เมื่อพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวัเสดจ็สวรรคตในปี พ.ศ.๒๓๙๔ พระราชวงศ ์

และเสนาบดมีมีตเิหน็ชอบใหถ้วายราชสมบตัแิก่สมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้ามงกุฎฯ ซึง่ได้

อุปสมบทเป็นพระภกิษุ จาํพรรษาอยู่ ณ วดับวรนิเวศวหิาร  ในการพระราชพธิบีรมราชาพเิภก

นัน้ พระองค์ได้รบัการเฉลมิพระปรมาภไิทยว่า “พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระ

จอมเกลา้เจา้อยูห่วั”   

การตัดสินใจผนวชต่อเป็นระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปีนัน้ ได้ก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อ

พระองค์ และประเทศสยามอย่างยิง่ใหญ่ เพราะพระองค์ได้มโีอกาสในการศึกษาหาความรูท้ ัง้

ทางโลก และทางธรรม จนทําใหดู้ประหนึ่งว่า “พระองค์ทรงเตรยีมที่จะเป็นพระมหากษตัรยิใ์น

อนาคต”  และผลดดีงักล่าวทําให้สมเด็จพระเจา้อา  (สมเด็จกรมพระปรมาฯ) ทรงแสดงนัยที่

น่าสนใจว่า “ทีว่่ายงัไม่ถงึเวลาทีจ่ะไดร้ชัสมบตั ิ การผนวชพระองค์เป็นการผนวชเพื่อหลกีเลีย่ง

                                                           
๑๖ วษิณุ เครอืงาม, สมัภาษณ์ ณ สถาบนัพระปกเกลา้,  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕. 



๗๒ 

 

 

ขอ้ยุ่งยากต่างๆ”๑๗   จะเหน็ว่า การตดัสนิใจผนวชต่อไปของเจา้ฟ้ามงกุฎฯ มนีัยทีส่่งผลต่อการ

ป้องกนัสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมอืงไดอ้ยา่งประสานสอดคลอ้ง 

๓.๑.๓ บทบาทในการช้ีแนะผูน้ าทางการเมือง 

 อนุสนธจิากปฐมบรมพุทโธวาททีว่่า “เธอทัง้หลาย จงเทีย่วไป เพือ่เกื้อกูล เพือ่ความสุข 

และเพือ่อนุเคราะหช์าวโลก” นัน้  ถอืไดว้่าเป็นพนัธสญัญาสาํคญัทีพ่ระพุทธเจา้ไดจ้ดัวางบทบาท

ใหพ้ระสงฆไ์ดท้าํหน้าทีด่งักล่าว ไมว่่าพระพุทธศาสนาจะสบือายุยนืยาวนานต่อไปเพยีงใดกต็าม 

ฉะนัน้ บทบาทของพระสงฆจ์งึเริม่ตน้ดว้ยการศกึษาธรรม ปฏบิตัธิรรม เผยแผ่ธรรม และปกป้อง

รกัษาธรรมมใิหม้กีารตคีวามผดิเพีย้นไปจากเจตนารมณ์ทีแ่ทจ้รงิของพระพุทธศาสนา 

ประเดน็เรือ่ง “เผยแผ่ธรรม” ดงักล่าว จงึทาํใหพ้ระสงฆต์้องทําหน้าทีใ่นการนําธรรมทีไ่ด้

ศกึษา ปฏบิตัแิละเรยีนรูไ้ปสู่การนําเสนอความจรงิดงักล่าวแก่พุทธศาสนิกชนทัว่ไป  ซึ่งผู้นํา

ทางการเมอืงจดัได้ว่าเป็นกลุ่มคนอกีกลุ่มหนึ่งที่มบีทบาทสําคญัต่อการตัง้มัน่และดํารงอยู่ของ

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของสงัคมฐานะทีเ่อื้อต่อวถิชีวีติของกลุ่มคนที่เป็นผูนํ้าทาง

การเมอืงและกลุ่มคนทัว่ไป การชีนํ้าธรรมะใหแ้ก่ผู้นํารฐั หรอืผู้นําทางการเมอืงนัน้ถอืไดว้่าเป็น

พุทธกจิทีพ่ระพุทธเจา้ไดท้รงยดึถอืและปฏบิตัติลอด ๔๕ พรรษาตราบจนปรนิิพพาน 

จําเนียรการผ่านมาถึงยุคที่พระพุทธศาสนาเขา้มาเผยแผ่ในประเทศไทย พระสงฆ์ได้

แสดงบทบาทของการเผยแผ่ธรรมะเพื่อชี้แนะและชี้นําผู้นําทางการเมอืงและพลเมอืงมาอย่าง

ต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้จากยุคสุโขทยัที่พระสงฆ์ได้ชี้แนะหลกัธรรมแก่พ่อขุนรามคําแหง และ

พลเมอืงในยุคสุโขทยั ดงัปรากฏตามหลกัฐานศลิาจารกึหลกัที่ ๑ ด้านที่ ๒ ว่า “...คนในเมอืง

สุโขทยัน้ี มกัทานมกัทรงศลี  มกัโอยทาน  พ่อขนุรามค าแหง  เจา้เมอืงสุโขทยันี้ทัง้ชาวแม่ชาวเจา้  

ท่วยป ัว่   ท่วยนาง  ลูกเจ้าลูกขุน  ทัง้สิ้นทัง้หลาย  ทัง้ผู้ชายผู้หญิง ฝูงท่วยมีศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา  ทรงศลีเมือ่พรรษาทุกคน...”๑๘ 

 จากศิลาจารกึนี้  เป็นที่ประจกัษ์ชดัว่า พุทธศาสนิกชนในเมอืงสุโขทยั ตัง้แต่ท้าวพระ

ยามหากษัตรยิ์และไพร่ฟ้ามคีวามมุ่งมัน่ในการประพฤติปฏบิตัิตามครรลองของหลกัธรรมใน

                                                           
๑๗ อา้งใน วฒุนินัท ์กนัทะเตยีน, “พระสงฆก์บัการเมอืง: แนวคดิและบทบาทในสงัคมไทยปจัจุบนั”, 

อา้งแลว้, น. ๗๗. 
๑๘ บงัอร ปิยะพนัธุ,์ ประวติัศาสตรไ์ทย, (กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๓๘), น. ๘๓. 



๗๓ 

 

 

พระพุทธศาสนา จนทําให้บา้นเมอืงมคีวามสงบร่วมเยน็ และเป็นสนัตสิุข ดงัคํากล่าวทีว่่า “ใคร

ใคร่ค้ามา้คา้ ใครใคร่คา้ววัคา้”  ซึง่เป็นการเปิดพืน้ทีใ่ห้ประชาชนมอีสิระในการประกอบวชิาชพี 

การมวีถิชีวีติทีเ่อือ้อาทร เคารพ และใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั  จากวถิชีวีติดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็

ว่าพระพุทธศาสนามบีทบาทสําคญัในฐานะเป็นหลกัยดึ อีกทัง้สถานะของพระพุทธศาสนามี

ความเจรญิรุ่งเรอืงในยุคนี้  ซึ่งสะท้อนผ่านวรรณกรรมสมยัสุโขทยัที่ชื่อว่า  “นางนพมาศ  หรอื

ตํารบัทา้วศรจีฬุาลกัษณ์”  ความว่า 

“...แลว้กร็ุ่งเรอืงไปดว้ยพระบวรพุทธศาสนา  รตันัตยาธคิุณอนัเป็นนิย

ยานิกธรรม  อาจนําสตัว์ให้พน้จากวฏัฏทุกข ์ ถงึซึง่สวรรคน์ิพพานดว้ยเนื้อนา

บุญ  และในจงัหวดัพระนครกด็ ี แขวงเมอืงขึน้ออกทัว่นิคมคามกด็ ี พืน้ภูมภิาค

ปถพ ี ยอ่มแน่นเนือง ไปดว้ยมหาอาวาส  สงัฆารามใหญ่น้อยนับบ่มถิ้วน  เป็น

ราชอารามก็มี  ขตัติยารามก็มี  คหบดีรามก็มี  กูลประชารามก็มี..บรรดา

กุลบุตรในตระกูลทัง้ปวงกอ็อกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นอนัมาก

ทุกเดอืนปีมไิด้ขาด  ชนมฤจฉาทฐิบิ้างก็เลื่อมใสมานับถือพระรัตนนัตาตยาธิ

คุณเป็นทีพ่ึ่ง  ให้บุตรนัดดาออกบวชเป็นภกิษุสามเณรกโ็ดยมาก  อนัพระบวร

พุทธศาสนานัน้รุง่เรอืง...”๑๙ 

 ขอ้ความสาํคญัทีป่รากฏผ่านวรรณกรรมนี้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการทีพ่ระสงฆม์ุ่งมัน่ในการ

ประกาศหลกัชยัของพระพุทธศาสนา นําพานํากลุ่มผู้นําทางการเมอืงทุกระดบัชัน้ รวมไปถึง

ขา้ราชการ พ่อคา้ รวมไปถงึประชาชนใหย้ดึมัน่ใน “พระรตันตรยั”  จนทําใหกุ้ลบุตรกุลธดิาเขา้

มาบรรพชาอุปสมบทและปฏบิตัธิรรมกนัเป็นจาํนวนมาก  การทีป่ระชาชนในเมอืงสุโขทยัยดึมัน่

ในหลกัการของพระพุทธศาสนาย่อมก่อให้เกิดผลในเชงิบวกต่อการปกครองของผู้นําในยุคนี้

เช่นเดยีวกนั  

การทีพ่ระสงฆม์คีวามใกลช้ดิกบัพระมหากษตัรยิโ์ดยเฉพาะดา้นธุระพระศาสนา   หน้าที่

หลกัสําคญัประการหนึ่งที่พระสงฆต์้องปฏบิตัอิยู่เป็นนิจ คอื “การแสดงธรรมในวนัธมัมสัสวนะ” 

หรอื “วนัพระ” ทัง้ ๘ คํ่า และ ๑๕ คํ่า ดงัปรากฏหลกัฐานตามหลกัศลิาจารกึหลกัที ่๑ ว่า  ”...วนั

เดอืนดบั เดอืนออก  แปดวนั  วนัเดอืนเตม็เดอืนบา้ง  แปดวนัฝงูปู่ครเูถรมหาเถรขึน้นัง่เหนือขะ

                                                           
๑๙ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดาร, ๒๕๓๑: ๑๔-๑๘. 



๗๔ 

 

 

ดารหนิ  สวดธรรมแก่อุบาสกฝงูท่วยจาํศลี...”๒๐  บทบาทดงักล่าวไดก่้อใหเ้กดิผลในเชงิบวกต่อ

พระมหากษตัรยิเ์ช่นกนั ซึง่พระมหากษตัรยิแ์ต่ละพระองค์สามารถกระทําหน้าทีเ่สมอืนพระสงฆ์

ได้ ดงัจะเห็นได้จากการที่พ่อขุนรามคําแหงได้บอกธรรมแก่ประชาชนทัว่ไปในวนัพระตาม

หลกัฐานในศลิาจารกึหลกัที่ ๑ ว่า  “ผใิช่วนัสวดธรรม  พ่อขุนรามคําแหงเจา้เมอืงศรสีชันาลยั

สุโขทยัขึน้นัง่เหนือขะดารหนิใหฝ้งูท่วยลกูเจา้  ลกูขนุถอืบ้านถอืเมอืงกนั”๒๑ 

จะเหน็ว่า พ่อขุนรามคําแหงมหาราช  ทรงใช้ศาสนาเป็นอุปกรณ์ครองใจชาวเมอืงโดย

การเปิดพื้นที่ให้พระสงฆ์ได้เข้ามาทําหน้าที่ในการอบรมสัง่สอนพลเมือง และผู้นําทางการ

ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระองค์ทรงสรา้งพระแท่นมนังคศลิาอาสน์  ไว้ท่ามกลางดงตาล

เมอืงสุโขทยั  เพื่อนิมนต์ใหพ้ระสงฆม์าแสดงธรรมในวนัพระ  และแมพ้ระองคก์ท็รงแสดงเองอยู่

เนืองนิตย ์ ทัง้นี้  จงึถอืว่าทรงนําพระพุทธศาสนามาเป็นประโยชน์แก่การปกครอง  ถ้ากล่าวว่า

การเมอืงคอืการปกครองรฐั  การเมอืงคือความสงบสุขของประชาชนแล้ว การสร้างพระแท่

นมนงัคศลิาอาสน์ของพ่อขุนรามคาํแหงกอ็าจไดช้ื่อว่าเป็น “พระแท่นการเมอืง”๒๒    

ในขณะที่รชัสมยัของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือพญาลิไทนัน้  พระสงฆ์ได้ดํารง

บทบาทดงักล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง  ผลจากการทําหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อการการชี้แนะผู้นํา

ทางการเมอืงและประชาชนนัน้ ทาํใหพ้ญาลไิทไดส้นิพระทยัออกผนวชในพระพุทธศาสนา ณ วดั

ป่ามะม่วง  และแนวทางน้ีไดก้ลายเป็นแบบแผนปฏบิตัใิหแ้ก่กษตัรยิใ์นยุคต่อมาจนถงึปจัจุบนัที่

ต้องออกผนวชในพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ทําหน้าที่เชื่อมสมานให้พระพุทธศาสนากับ

สถาบนัทางการเมอืงมคีวามเกี่ยวข้องและใกล้ชิดกันมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนํา

หลกัการพระพุทธศาสนา เช่น ทศพิธราชธรรม ราชสงัคหวตัถุ และจกัรวรรดวิตัร มาออกแบบ

เป็นแนวปฏิบัติสําหรับพระราชา หรือผู้ปกครอง จนทําให้พระองค์ได้ร ับการขนานพระ

ปรมาภไิธยว่า “พระมหาธรรมราชา”๒๓  

                                                           
๒๐ มาตยา  องิคนารถและคณะ, ประวติัศาสตรไ์ทย: สมยัโบราณกรุงรตันโกสินทรต์อนต้น, 

(กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๒๙), น. ๓๔. 
๒๑ บงัอร ปิยะพนัธุ,์ ประวติัศาสตรไ์ทย, (กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๓๘), น.๗๗. 

 ๒๒ เทพ สุนทรศารทูล, พระเล่นการเมือง, พมิพ์ครัง้ที ่๒, (กรุงเทพฯ: บรษิัทประยูรวงศ์ จํากดั, 

๒๕๓๑), น. ๔๒-๔๓. 
๒๓บงัอร ปิยะพนัธุ,์ ประวติัศาสตรไ์ทย, (กรุงเทพฯ:  โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๓๘), น. ๗๑. 



๗๕ 

 

 

 พระสงฆ์ได้ดํารงสถานะในการแสดงบทบาทในการชี้แนะประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

ให้แก่พระมหากษัตรยิ์ และประชาชนตัง้แต่สมยัอยุธยาจนมาถึงรตันโกสินทร์  และบทบาท

ดงักล่าวถือว่าเป็นบทบาทที่พระมหากษัตรยิ์แต่ละยุคมคีวามคาดหวงัให้พระสงฆ์ดําเนินการ 

ในขณะที่บทบาทในการอุปถัมภ์ดูและพระสงฆ์ด้วยปจัจัย ๔ นั ้นเป็นภาระหน้าที่ของ

พระมหากษัตรยิ์ ดงัข้อความในพระราชพงศาวดาร ได้กล่าวถึงการที่พระเจ้าตากสินทรงใส่

พระทยัต่อภกิษุสงฆโ์ดยการตรสัเผดยีงถวายพระบรมราโชวาทตอนหน่ึงว่า 

“ขอพระผู้เป็นเจา้ทัง้ปวง  จงตัง้ใจปฏบิตั ิ ส ารวมรกัษาในพระ

จตุปารสิุทธศิลี  ให้บรสิุทธิผ์่องใสอย่าให้เศรา้หมอง  แมน้ผู้เป็นเจา้จะ

ขดัสนดวัยจตุปจัจยัสิง่ใดนัน้  เป็นธุระโยมจะอุปฏัฐากผูเ้ป็นเจา้ทัง้ปวง 

แม้นถึงจะปรารถนามงัสะและรุธริ(เนื้อและเลอืด)ของโยม  โยมก็อาจ

สามารถจะเชอืดเนื้อและโลหติออกถวายเป็นอชัฌตัตกิทานได้”๒๔  

 จากท่าทดีงักล่าวสอดรบักบัชนชัน้นําทางการเมอืงในสมยัรชักาลที่ ๑ อย่างมนีัยสําคญั 

ดงัจะได้จากบทสรุปจากงานวจิยัของสายชล วรรณรตัน์ทีช่ีว้่า  “ชนชัน้นําต้องการให้พระสงฆ์

บําเพ็ญตนตามพระธรรมวนิัย เพื่อจะได้ดํารงพระปาติโมกขสงัวรศีลบรสิุทธิ.์.. ให้เอาใจใส่รํ่า

เรอืนพระไตรปิฎกเพื่อจะไดเ้จรญิสตปิญัญา แลว้ใหส้าํแดงพระธรรมเทศนาแต่ตามวาระพระบาลี

และอรรถกถาฎกีาเท่านัน้”๒๕ 

 กรณีศกึษาของพระสงฆท์ี่ยดึมัน่ในบทบาทของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อผู้นําทาง

การเมอืงในยุครตันโกสนิทรท์ี่น่าสนใจอกีรูปคอื “การแสดงธรรมของสมเดจ็พุฒจารย ์(โต)”  

โดยในรชัสมยัพระปรเมนทรม์หามกุฎนัน้ พระองคท์รงดาํเนินนโยบาย “การทูตเชงิสนัต”ิ กบัพระ

หรริกัษ์รามาธบิด ีประเทศกมัพูชา  การพระองค์มุ่งหวงัที่จะสรา้งสมัพนัธไมตรใีห้แน่นแฟ้นยิง่

ขึน้นัน้ องคป์ระกอบทีส่ําคญัประการหนึ่งคอื “พระสงฆ”์ เพราะพระสงฆม์ที่าททีีเ่ป็นมติรและไม่

เลอืกขา้งระหว่างกลุ่มคนต่างๆ  

                                                           
๒๔ กรมศลิปากร,  พงศาวดาร, ๒๕๑๖: ๓๒๘. 
๒๕ สายชล วรรณรตัน์, “พุทธศาสนากบัแนวคดิทางการเมอืงในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๒)”, วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต ภาควชิาประวตัศิาสตร ์บณัฑติ

วทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๒๕, น.๑๐๕. 



๗๖ 

 

 

ดว้ยเหตุนี้ พระองค์จงึมพีระบรมราชโองการโปรดให้เผดยีงสมเดจ็พระพุฒาจารย ์(โต) 

ไปแสดงธรรมโปรด ณ ประเทศกมัพชูา จนเป็นเหตุใหส้มเดจ็พุฒาจารยต์ัง้ขอ้สงัเกตว่า  “สมเดจ็

พระนัง่เกลา้กไ็มใ่ช่โงแ่ต่ว่าใชข้รวัโตไมไ่ด ้สมเดจ็พระจอมเกลา้ฉลาดว่องไว กลบัมาไดใ้ชข้รวัโต”  

ผลทีต่ามมานัน้ทําใหช้าวเขมรทัง้หลายต่างยนิดเีตม็ใจ พรอ้มใจกนัมาฟงัเทศนาสมเดจ็กนัเมอืง

แน่น๒๖  นอกจากนัน้ หวัขอ้พระธรรมเทศนาทีท่่านใช้เป็นบทเทศน์เพื่อสรา้งสมัพนัธไมตรกีบั

นานาประเทศในขณะนัน้ คอื “หลกัสาสนปสาสน์ และรฎัฐปสาสน รวมถงึอานิสงสแ์ห่งสนัตภิาพ

และสามคัคธีรรม” 

 ต่อมา ในต้นราชกาลที่ ๕ ครัง้ที่สมเด็จพระยามหาศรสีุรยิวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ยงัเป็น

ผูส้ําเรจ็ราชการอยู่นัน้ ได้มกีารประชุมนักปราชญ์ทุกชาตทิุกภาษา ซึง่รอบรูก้ารศาสนาของตน

ทัง้นัน้ ณ บ้านของผู้สําเรจ็ราชการ และได้อาราธนาสมเด็จพระพุฒจารย ์(โต) มาแสดงธรรม 

ท่านไดย้กหวัขอ้ว่า  “พจิารณา มหาพจิารณาๆๆๆ...”  โดยกล่าวในลกัษณะเช่นนี้เป็นระยะเวลา

กว่า ๒ ชัว่โมง  โดยไม่ไดข้ยายความ  จนทําใหส้มเดจ็พระปราสาทไดลุ้กขึน้ตรสัเตอืนใหข้ยาย

ความ  ซึ่งท่านได้ขยายความให้เหน็ถงึแก่นทัง้การโลกการธรรมว่าลว้นขึน้อยู่กบัการพจิารณา

อยา่งรอบคอบแลว้จะสาํเรจ็ประโยชน์เอง เป็นตน้๒๗  

 จะเหน็ว่า บทบาทเทศน์หรอืประเดน็ชี้แนะของพระสงฆก์บัการเมอืงนั ้น มกัจะสมัพนัธ์

กบัขอ้ปฏบิตัทิี่นักการเมอืงหรอืนักปกครองจาํเป็นต้องนําไปประยุกต์ใชใ้นการบรหิารบา้นเมอืง 

ทัง้การเน้นหลกัทศพธิรีาชธรรม  หลกัการในการดําเนินนโยบายแห่งรฐั การสรา้งสนัตภิาพ และ

การบรหิารให้เกิดความสามคัคปีรองดองของประชาชนที่อาศยัอยู่ร่วมกนัในประเทศชาต ิ ซึ่ง

การเลอืกหลกัการดงักล่าวมาประยุกต์ใช้นัน้ สมเดจ็พุฒาจารย ์(โต) พยายามเน้นหนักให้ผู้นํา

ทางการเมอืงได้ใช้สติพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วจงึตัดสินใจในการดําเนินนโยบายบรหิาร

จดัการรฐั 

๓.๑.๔ บทบาทในการช่วยเหลือกิจการบ้านเมือง 

 คาํว่า “การช่วยเหลอืบา้นเมอืง” นัน้  จะมนียัทีแ่ตกต่างจากการช่วยเหลอื “นักการเมอืง” 

เพราะเป้าหมายหลกัในการช่วยเหลอืนัน้ เป็นไปเพื่อความอยู่รอด และความเจรญิรุ่งเรอืงของ

                                                           
๒๖ เทพย ์สารกิบุตร, อา้งใน วฒุนินัท ์ กนัทะเตยีน. ‚พระสงฆก์บัการเมอืง : แนวคดิและบทบาทใน

สงัคมไทยปจัจุบนั‛, อา้งแลว้. 
๒๗ เทพย ์สารกิบุตร, อา้งใน วฒุนินัท ์ กนัทะเตยีน, เรื่องเดยีวกนั, อา้งแลว้.  



๗๗ 

 

 

บา้นเมอืงเป็นตวัแปรสําคญั แทนที่จะมุ่งเน้นเขา้ไปเสรมิบทบาทของนักการเมอืงใหม้คีวามโดด

เด่น และเป็นที่ยอมรบันับถอืมากยิง่ขึน้ บทบาทของพระสงฆใ์นการช่วยเหลอืบ้านเมอืงในยุค

สมบูรณาญาสทิธริาชย์นัน้ สามารถแย่งออกเป็น ๒ ประเด็นใหญ่ๆ คอื (๑) การช่วยเหลอืใน

ขณะที่บ้านเมอืงกําลงัเผชญิหน้ากบัภาวะสงคราม และ (๒) การช่วยเหลอืบ้านเมอืงอย่างเป็น

ทางการในภาวะปกตเิพื่อจดัระเบยีบการศกึษา 

 (๑) การช่วยเหลือในขณะท่ีบ้านเมืองก าลงัเผชิญหน้ากบัภาวะสงคราม   ต้นแบบ

ของพระสงฆ์ที่ทําหน้าที่สําคญัในการช่วยเหลือบ้านเมอืงเพื่อต่อสู้กับภาวะทางสงครามนัน้ 

สามารถคน้แหล่งอ้างองิในเชงิประวตัศิาสตรน์ัน้ และพบว่า พระสงฆท์ีท่ําหน้าทีเ่หล่านี้ตัง้แต่ยุค

กรุงศรอียุธยาจนถงึกรุงรตันโกสนิทรป์ระกอบด้วยพระมหานาค  พระอาจารยธ์รรมโชติ  พระ

มหาช่วย และหลวงพ่อแช่ม  

พระมหานาคเป็นพระสงฆร์ูปแบบที่ได้รบัการอ้างองิทางประวตัิศาสตรว์่า ได้ลาสกิขา

ออกไปทําหน้าที่เพื่อช่วยบา้นเมอืงในราชการของพระชยัราชาธริาช ซึง่กําลงัทําศกึอยู่กบัทหาร

พมา่ ภาระหน้าทีส่ําคญัที่ท่านเขา้ไปช่วยดําเนินการคอื “การช่วยขุดคูตัง้ค่ายกนักองทพัเรอืของ

ทหารพมา่” ในยคุต่อมาซึง่เป็นปลายยคุของกรงุศรอียุธยาสมเดจ็พระบรมราชาที ่๓ หรอื “พระที่

นัง่สุริยามรินทร์”  ได้การเกิดการสู้รบกับกองทัพพม่า  ในพระราชพงศาวดารฉบับพระ

ราชหัตถเลขาได้อธิบายประวัติศาสตร์ในคราวนี้ว่า  “เมือ่เดือน  ๓  ปีระกา  สัปตศกพวก

ชาวเมอืงวเิศษชยัชาญ  เมอืงสงิคบุร ี ทีค่ดิจะสูร้บกบัพม่า  โดยบอกกล่าวชกัชวนกนัทุกๆ  บา้น  

โดยได้ไปพึง่บารมขีองพระอาจารย์ธรรมโชติ  วดัเขานางบวช  และนิมนต์ให้ลงเลขยนัต์  ลง

ตะกรดุ  ประเจยีดและมงคลทีค่่ายบา้นระจนั” 

แมว้่าพระธรรมโชต ิวดัเขานางบวชจะไดส้กึหาลาเพศไปเป็นทหารเพื่อต่อสูก้บัเหล่า

ขา้ศกึ แต่ท่านไดอ้ยูเ่บือ้งหลงัโดยการปลุกเสกเครือ่งรางของขลงั และผา้ประเจยีด  เพื่อแจกให้

เหล่าทหาร และประชาชนทัว่ไปไดใ้ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสรา้งแรงบนัดาลใจเพื่อต่อสูก้บัขา้สกึ 

ทาํใหเ้กดิความแกลว้กลา้ในการสูร้บ  จงึทําการสูร้บกบัพมา่ดว้ยความมัน่ใจ  ความมุง่มัน่จาก

อาคมดงักล่าวทําใหท้หารไทยไดร้บัความสญูเสยีน้อยกว่าทหารพม่า๒๘  การแสดงออกของพระ

ธรรมโชตใินลกัษณะน้ี แมว้่าจะไมส่อดรบักบัหลกัการของพระธรรมวนิัยในพระพุทธศาสนา

                                                           
๒๘ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดาร, ๒๕๑๖: ๒๗๘.   



๗๘ 

 

 

ทัง้หมด แต่ถงึกระนัน้ ท่าทดีงักล่าวของท่านถอืไดว้่ามสี่วนสาํคญัในช่วยเหลอืบา้นเมอืงใน

ขณะทีเ่ผชญิหน้ากบัศกึสงคราม 

ในขณะที่รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนัน้ ภายหลงัที่

พระองค์ทรงสถาปนากรุงรตันโกสนิทร์เป็นราชธานีได้ ๓ ปี ได้เกิดปรากฏการณ์ “สงคราม ๙ 

ทพั” โดยที่พระเจา้ปดุงแห่งพม่าไดร้ะดมพลทหารจํานวน ๑๔๔,๐๐๐ นาย โดยแบ่งออกเป็น ๙ 

ทพั  แต่ทหารฝ่ายไทยมจีาํนวน ๗๐,๐๐๐ นายเท่านัน้๒๙   พระเจา้ปดุงไดแ้บ่งกองทพับางส่วน

ยกทพัไปตีหวัเมอืงปกัษ์ใต้ ซึ่งได้แก่เมอืงชุมพร เมอืงไชยา และเมอืงนครศรธีรรมราช  ฝ่าย

ทหารพม่าได้ปล่อยข่าวในเมืองนครศรธีรรมว่า “กรุงเทพมหานครแตกพ่ายแก่กองทพัพม่า” จงึ

ทาํใหเ้จา้พระยานคร (พฒัน์) ตดัสนิใจทิง้เมอืงหนีเขา้ไปในป่าทางเสน้ทางเทอืกเขาบรรทดั และ

ซ่อนตวัอยูน่อกอําเภอฉวาง เมื่อกองทพัพม่ายดึเมอืงนครศรธีรรมราชสําเรจ็แลว้  จงึเตรยีมไพร่

พลที่จะตีเมอืงพทัลุงและสงขลาต่อไป เมื่อพระยาแก้วโกรพ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการเมอืงพทัลุง 

ทราบขา่วจงึตดัสนิใจหนีออกจากเมอืงเพื่อเอาตวัรอดเช่นเดยีวกนั๓๐  

 จากสถานการณ์การสู้รบดงักล่าวนัน้  จงึทําให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นชาวพทัลุงรูปหนึ่ง คอื 

“พระมหาช่วย”  ไดต้ดัสนิใจชกัจงูไพร่พลซึง่เป็นชาวบา้นทีร่กัแผ่นดนิบา้นเกดิไดร้่วมตวักนัต่อสู้

เพื่อรกัษาเมอืงพทัลุงจากการยดึครองของกองทพัทหารพม่า  สภาพของความเป็นพระนัน้มกัจะ

ยึดโยงกับประเด็นอาคม และเครื่องรางของขลัง  ด้วยเหตุนี้  ท่านจึงจดัทําพิธีปลุกเสกผ้า

ประเจยีด และตะกรุดแจกจ่ายใหช้าวบา้นทีม่าร่วมตวักนัเพื่อป้องกนัเมอืงพทัลุงจากการรุกราน 

นอกจากนัน้ แต่ละคนไดจ้ดัหาอาวุธ แลว้ แลว้นิมนต์พระมหาช่วยผูอ้าจารยข์ึน้คานหาม ยกเป็น

กระบวนทพัมาจากเมอืงพทัลุง แลว้เลอืกหาทีช่ยัภูมติัง้ค่ายสกดัอยู่ในทางทีพ่ม่าจะยกลงไปจาก

เมอืงนครศรธีรรมราช 

 อยา่งไรกต็าม เมือ่ทพัหลวง คอื กรมราชวงับวรสุรสงิหนาททราบข่าวว่า กองทพัพม่าได้

ยกกําลงัไปตหีวัเมอืงด้านปกัษ์ใต้  จงึได้ยกกําลงัตดิตามลงไปที่ไชยาและพุ่งรบจนทหารพม่า

แตกพ่ายในทีสุ่ดถงึแมว้่าพระมหาช่วยจะไม่ไดม้โีอกาสพาประชาชนสู้รบกบัทหารพม่าในสนาม

รบ แต่การแสดงออกของท่านได้ทําให้กลุ่มคนจํานวนมากชื่นชมต่อความกลาหาญ และเป็น

                                                           
๒๙ วนัชยั ตนัตวิทิยาพทิกัษ์, สงครามเก้าทพั, สารคด,ี ๔๗ (๔) ๒๕๓๒: ๖๘-๗๒. 
๓๐ วุฒิชัย มูลศิลป์, รกัชาติยอมสละแม้ชีวี (กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ 

กระทรวงศกึษาธกิาร, ๒๕๓๘), น. ๗๕-๗๘. 



๗๙ 

 

 

ศูนย์กลางในการป้องกันเมืองพทัลุงจากข้าศึก  ถึงกระนัน้ ในคราวต่อมา พระมหาช่วยได้

ตดัสนิใจลาสกิขาออกรบัราชการเพื่อร่วมพฒันาเมอืงพทัลุง ความทราบถงึพระบาทสมเดจ็พระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จงึทรงตัง้เป็น “พระยาทุกข์ราษฎร์” ตําแหน่งในกรมการเมอืง

พทัลุง  

 จําเนียรกาลต่อมาถึงสมยัรชัการที่ ๕  พบว่า ในพื้นที่จงัหวดัภูเก็ตได้มพีระสงฆอ์กีรูป

หนึ่งที่ทําหน้าที่ในการสรา้งความสงบร่มเยน็แก่พื้นที่ โดยเป็นกําลงัสําคญัในการศูนยร์วมของ

ประชาชนเพื่อปราบปราม “กบฏองัยี”่  ซึง่พระสงฆร์ปูดงักล่าว คอื “หล่องพ่อแช่ม”  เจา้อาวาส

วดัฉลอง  ตน้เหตุสาํคญัทีท่ําใหห้ลวงพ่อและชาวบา้นร่วมตวักนัปราบกบฏกลุ่มนี้ เนื่องจากกลุ่ม

คนจนีจาํนวนมากไดเ้ขา้มาทําอุตสาหกรรมเมอืงแร่ ขุดแร่ และมกีลุ่มหนึ่งทีอ่าศยัช่องทางเลี้ยง

ชวีติโดยการปลน้ชงิทรพัยส์นิของชาวเมอืงภเูกต็ ในขณะทีข่า้ราชการในพืน้ทีไ่ม่มกีําลงัเพยีงพอ

สาํหรบัการต่อสูก้บักลุ่มกบฏดงักล่าว 

จากเหตุผลดงักล่าว จงึทาํใหช้าวบา้นไดร้ว่มตวักนัไปกราบนิมนตใ์หห้ลวงพ่อหนีออกไป

อยู่ในป่ากบัชาวบ้านเพื่อหนีภยัจากการปล้นฆ่า แต่หลวงพ่อแช่มยนืยนัที่จะอยู่ในวดั ลูกศษิย์

จาํนวนหน่ึงจงึตดัสนิใจอยูใ่นวดักบัหลวงพ่อแช่ม  ทัง้หมดจงึเป็นทีม่าของการวางแผนเพื่อรบัมอื

กบักลุ่มกบฏอัง้ยี่  หลวงพ่อจงึกลายเป็นศูนย์กลางของชาวบ้านในการจดัวางคน และเตรยีม

อาวุธเพื่อต่อสู ้ในขณะทีห่ลวงพ่อพยายามทีจ่ะยํ้าชาวบา้นใหเ้หน็ว่า พระสงฆไ์ม่สามารถฆ่าสตัว์

ตดัชวีติได ้ส่วนการป้องกนัตวันัน้ ใหช้าวบา้นรว่มใจกนัต่อสูเ้พื่อรกัษาชวีติและทรพัยส์นิ 

ผลจากการวางแผนระหว่างหลวงพ่อกบัชาวบา้น ผนวกกบักําลงัใจทีพ่ระสงฆไ์ดร้่วมกนั

ปลุกเสกของขลงัและมอบใหเ้ป็นเครือ่งยดึเหนี่ยวแก่ชาวบา้น  จงึทําใหชุ้มชนชาวบา้นสามารถที่

จะชนะกลุ่มกบฏทีเ่ขา้มารุกรานชาวบา้นได ้ผลสบืเนื่องต่อจากนัน้ กลุ่มชาวบา้นไดร้วมกําลงักนั

กบัเจา้หน้าทีร่ฐัทีไ่ด้รบัการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร ปราบปรามกลุ่มกบฏจนหมดไปจาก

พืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็  เมือ่ความทราบถงึพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเหน็ความดี

ความชอบของหลวงพ่อแช่ม จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตัง้เป็น “พระครูวสิุทธวิงศาญาณ

มุนี” ในตําแหน่งพระครูสงัฆปราโมกขเ์มอืงภูเก็ต และพระราชทานพดัยศใบสาเกเทยีบเท่าเจา้

คณะจงัหวดัภเูกต็ในสมยันัน้ 

 บทบาทของพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือบ้านเมืองเพื่อป้องกันเมืองและ

ปราบปรามฆ่าศกึนัน้ อาจจะไม่สวดรบักบัวถิแีห่งธรรมวนิัยในบางประเด็น  แต่เมื่อศกึษาอย่าง



๘๐ 

 

 

รอบดา้นจะพบว่า บรบิททางการเมอืง และสงัคมทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัตวัพระสงฆน์ัน้ มอีทิธพิล

อย่างยิง่ต่อการทําให้พระสงฆไ์ด้แสดงบทบาทดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นพระมหานาค พระอาจารย์

ธรรมโชต ิพระมหาช่วย และหลวงพ่อแช่ม  ทัง้ ๔ รูปนัน้ บางรูปได้ออกรบเพื่อเผชญิหน้ากบั

เหล่าขา้ศกึ แต่บางรปูไดท้าํหน้าทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัในฐานะเสรมิสรา้งกําลงัใจใหแ้ก่ประชาชนทีพุ่่งรบ

เพื่อป้องกนัตวัเอง  พระสงฆ์เหล่าน้ีอาจจะตระหนักว่า การเข้ามาของฆ่าศึกนัน้มไิด้หมายถึง

ความสิ้นสลายของชุมชนเท่านัน้ หากแต่พระสงฆซ์ึ่งเป็นองคาพยพหนึ่งของชุมชนย่อมได้รบั

ผลกระทบโดยตรงดว้ยเช่นกนั   และนี่อาจจะเป็นเหตุผลสําคญัทีร่องรบัการตดัสนิใจทัง้ทางตรง

และทางออ้มในการเขา้ไปช่วยชาวบา้นรบกบัขา้ศกึ 

(๒) การช่วยเหลือบ้านเมืองอย่างเป็นทางการในด้านการศึกษาของชาติ  เชื่อมัน่

ว่า พระสงฆ์จํานวนมากตัง้แต่สมยัสุโขทยัเป็นต้นมาจนถงึรตันโกสนิทรต์อนกลางได้ทําหน้าที่

ดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านบทบาทในการช่วยพฒันาพระพุทธศาสนาในรูปแบบการการจดั

การศึกษา การเขยีนวรรณกรรมซึ่งก่อให้เกิดคุณูปการแก่สงัคมไทย จะเห็นว่า ตัวอย่างของ

พระสงฆส์องรูปที่มหีลกัฐานอย่างชดัแจ้งว่าทําหน้าที่สําคญัในการพัฒนาวรรณกรรม และการ

จดัระบบการศกึษาของชาต ิคอื “พระรตันมุนี” และ “สมเดจ็พระสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณ 

วโรรส”  พระสงฆ์รูปแรกนัน้บรรพชาอุปสมบทตัง้แต่สมยัของสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช  

และเป็นพระสงฆ์ที่มคีวามเชี่ยวชาญในคมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และคมัภีร์อื่นๆ ของ

พระพุทธศาสนา  ท่านจงึได้รบัความไว้วางพระทยัจากสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช โดยให้

ท่านลาสกิขาออกมาทาํหน้าทีเ่ป็นขา้ราชการในกรมอาลกัษณ์     

เมือ่ถงึยคุพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชและ พระองคไ์ดโ้ปรดแต่งตัง้

ให้เป็น “พระยาธรรมปรชีา (แก้ว)”  ทําหน้าที่สําคญัในฐานะเจา้กรมพระอาลกัษณ์ในพระองค ์ 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  ใหพ้ระยาธรรมปรชีา (แกว้)  เป็นผูนํ้าในการเรยีบเรยีงคมัภรีไ์ตรภูมิ

กถาขึน้ใหมใ่หส้อดคลอ้งและครอบคลุมเนื้อหาตามทีป่รากฏในคมัภรีต่์างๆ ของพระพุทธศาสนา 

เนื่องจากท่านเป็นผู้มคีวามรูท้ ัง้ภาษาไทยภาษาบาลอีย่างแตกฉาน  ดงัหลกัฐานที่ปรากฏในคํา

ปรารภเรือ่งไตรภมูกิถาตอนหน่ึงว่า 

“ครัง้อยู่มา ณ ปีจอ จตัวาศก  (พ.ศ. 2345)  ทรงพระราชปรารภด้วย

พระญาณปรชีาว่า ไตรภูมกิถาที่ 1 แต่งไว้นัน้  ปนัแจกแยกกนัแต่งเป็นส่วนๆ 

คารมไมเ่สมอกนั ขึน้ๆ ลงๆ กว่ากนัอยู่เป็นอนัมาก ทีย่งัวปิลาสคลาดเคลื่อนว่า

เนื้อความไม่สมด้วยพระบาล ีและพระอรรถกถานัน้ก็ม ีถ้าแต่งขึ้นใหม่ให้เป็น



๘๑ 

 

 

คารมเดยีว ชําระดดัแปลงเสยีให้ดใีห้สมด้วยพระบาลีและอรรถกถามหาฎีกา

และอนุฎีกา... จงึมีพระราชโองการดํารสัสัง่พระยาธรรมปรีชา จางวางราช

บณัฑติ จะใหช้าํระดดัแปลงไตรภมูกิถาอย่างพระราชดํารนิัน้ พระยาธรรมปรชีา

จงึกราบทูลพระกรุณาขอเอาพระพุทธโฆษาจารยเ์ป็นผูช้่วย พระธรรมอุดมเป็น

ผู้สอบ สมเดจ็พระสงัฆราชาธบิดเีป็นที่ปรกึษาไถ่ถามขอ้ความที่สนเท่ห์สงสยั 

แรกจบัการชําระดดัแปลงแต่งไตรภูมกิถาครัง้นี้  ปีจอ จตัวาศก เดอืนอ้าย แรม 

๘ คํ่า วนัศุกร ์เพลาบ่าย ๔ โมง พระพุทธศกัราชศาสนาล่วงแลว้ ๒๓๔๕ พระ

วสัสา เศษสงัขยา ๖ เดอืน กบั ๒๒ วนัโดยกําหนด๓๑  

ในขณะทีส่มเดจ็พระสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรสนัน้ พระองคม์คีุณูปการอย่าง

ยิง่ต่อการจดัวางระบบการจดัการศึกษาของสงัคมไทยตัง้แต่สมยัรชักาลที่ ๕  นอกจากนัน้ 

พระองคม์บีทบาทสาํคญัในการจดัระบบการศกึษาของพระสงฆ ์รวมไปถงึการจดัวางรปูแบบการ

ปกครองใหส้อดรบักบับรบิท ทางการเมอืง และสงัคมใหม่ แมจ้ะมลีกัษณะเป็นการจดัการศกึษา 

และการปกครองแบบรวมศูนย์ก็ตาม  ถึงกระนัน้ แนวทางดังกล่าว ได้ทําให้เกิดความเป็น

เอกภาพใหก้ลุ่มของพระสงฆม์ากอยา่งยิง่ขึน้  แต่สิง่ทีน่่าสนใจคอื การจดัระบบดงักล่าว เป็นการ

วางรปูแบบทีไ่ม่เป็นทางการตามที่ปรากฏในทอ้งถิน่ต่างๆ ให้เป็นทางการ โดยใชก้ฎหมายเป็น

เครือ่งมอืสาํคญัในการบงัคบัใชเ้พื่อใหเ้กดิความเป็นเอกภาพ 

 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริที่จะขยาย

การศกึษาไปสู่หวัเมอืงทัว่พระราชอาณาจกัร  พระองคไ์ดท้รงอาราธนาสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ 

กรมพระยาวชริญาณ วโรรส ในขณะที่ดํารงตําแหน่งเป็น “พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิร

ญาณวโรรส”  ใหท้รงรบัภาระอํานวยการใหพ้ระสงฆส์ัง่สอนกุลบุตร  ซึ่งพระองคท์รงไดร้บัสนอง

พระราชประสงคด์งักล่าว ทรงจดัการศกึษาทัง้ในส่วนของระบบ การวางแผน การวางหลกัสูตร 

จนถงึจดัส่งครู โดยทรงปรกึษาใกล้ชดิกบักรมหมื่นดํารงราชานุภาพ อธบิดกีรมศกึษาธกิารใน

ขณะนัน้  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขอความเห็นและทรงติดตามการ

จดัระบบการศึกษาโดยตลอด ดังมพีระราชหัตถเลขาของพระจุลจอมเกล้าฯ ลงวันที่  ๒๔ 

กรกฎาคม  ร.ศ. ๑๑๗ ตอนหนึ่งว่า  “...เรือ่งการศึกษานี้ขอให้ทรงช่วยคิดให้มากๆ จนถึง

                                                           
๓๑ กรมศลิปากร,  พระราชพงศาวดาร, ๒๕๓๕: คาํนํา.   
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รากเหงา้ของการศกึษาใหเ้มอืงไทย อยา่ตดัช่องไปแต่การเขา้วดั อกีประการหนึง่การสอนศาสนา

ในโรงเรยีนทัง้ในกรงุและหวัเมอืงจะตอ้งใหม้ขีึ้น...”๓๒    

 หลงัจากนัน้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ได้วางแผนการจดั

การศกึษากบักรมดาํรงราชานุภาพ แลว้ไดท้รงตอบถวายกลบัไปฉบบัหนึ่ง เช่น ลายพระหตัถ์ลง

วนัที ่๒๘  ตุลาคม  ร.ศ. ๑๑๗  ตอนหน่ึงว่า 

“...เพราะการทีท่รงพระกรณุาโปรดใหอ้าตมภาพจดัการศกึษาหวัเมอืง  

ฉลองพระเดชพระคุณนัน้ อาตมภาพไดป้รกึษากบักรมหมืน่ด ารงราชานุภาพ 

รว่มความเหน็กนัแลว้  รบัพระราชทานเรือ่งแผนที ่จะจดัและรายชือ่พระสงฆผ์ู้

จะออกจะไปจดั ถวายมาพรอ้มกบัจดหมายฉบบันี้ เพือ่ไดร้บัพระราชทานพระ

บรมราชวนิิจฉยั...”๓๓    

 นอกเหนือจากนัน้  การเขา้ไปรบัภาระการจดัการธุระทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนานัน้  

ท่านไดท้ลูรายงานเพื่อทรงพระกรณุาโปรดทราบเกีย่วกบัการดําเนินการเป็นระยะเช่นเดยีวกนั

ดงัจดหมายลงวนัที ่๗  กรกฎาคม  ร.ศ. ๑๒๑  ความว่า  

“...มแีต่หนังสอืแสดงเรื่องผู้มบุีญต่างๆ เมื่อประชาชนได้ฟงัเรื่องนัน้ๆ 

จงึปลูกความนิยมไปในทางนัน้ ทําให้จรติฟ ัน่เฟือน คิดจะตัง้ตัวเป็นผู้มบุีญ

เช่นนัน้บ้าง หรอือยากจะเห็นผู้มีบุญ เช่นนัน้  เมื่อได้สร้างหนังสือแสดงข้อ

ปฏบิตัิในทางดทีางชอบ  ให้สัง่สอนกนั  และเก็บหนังสอืเล่มนัน้เสยี การพระ

ศาสนาคงจะเจรญิขึน้ และผูอ้ํานวยการกําลงัคดิจะจดัการภาระเรือ่งนี้อยู.่..”๓๔   

  ตวัอย่างของพระสงฆส์องรปู คอื “พระรตันมุนี” และ “สมเดจ็พระสมณเจา้ กรม

พระยาวชริญาณวโรรส”  นัน้ ไดแ้สดงใหส้งัคมทัว่ไปไดต้ระหนักรูว้่า พระสงฆม์บีทบาทสําคญัใน

การทํางานเพื่อบ้านเมืองโดยทํางานร่วมกับพระมหากษัตริย์ในยุคต่างๆ  ทัง้การชําระ

วรรณกรรม และการร่วมจดัวางรูปแบบการจดัการศกึษา และการปกครองคณะสงฆ์ เพื่อเป็น

เครือ่งมอืในการพฒันาพลเมอืงของประเทศ ซึง่จะส่งผลต่อการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ โดย
                                                           

๓๒ มหามงกุฎราชวทิยาลยั (รวบรวม), ประมวลพระนิพนธส์มเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา

วิชรญาณวโรรส: ลายพระหตัถเ์ก่ียวกบัการศึกษา, (พระนคร: มหามกุฎราชวทิยาลยั, ๒๕๑๔), น. ๒. 
๓๓ มหามงกุฎราชวทิยาลยั,  เรื่องเดยีวกนั, อา้งแลว้, น. ๘ 
๓๔ อา้งแลว้, น. ๑๑๖. 



๘๓ 

 

 

ภาพรวม  ขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจประการหนึ่งเกี่ยวกบัประเดน็นี้คอื “การศกึษาสมยัก่อนนัน้มกัจะ

ซ่อนตวัอยู่ในวงั ก่อนทีจ่ะเริม่ขยายตวัออกมาสู่วดั” ฉะนัน้ การที่กุลบุตรจะไดม้โีอกาสศกึษาหา

ความรูน้ัน้ จาํเป็นต้องอาศยั “วดั” เป็นฐาน  โดยเริม่ต้นจากการบรรพชาอุปสมบทแลว้ศกึษาหา

ความรู ้ หลงัจากนัน้ บางรูปได้ลาสกิขาเพื่อออกมาทําหน้าที่เป็นขา้ราชการทัง้ในเมอืงและหวั

เมอืงต่อไป  ดงันัน้ บทบาทของพระสงฆ์ในด้านนี้ จงึนับว่าเป็นฐานสําคญัในการพฒันาสงัคม 

และพลเมอืงของประเทศชาต ิ  

๓.๑.๕ บทบาทในการด้ือแพ่งต่ออ านาจรฐั 

คําว่า “การดือ้แพ่ง” (Civil Disobedience) ในบรบิทของงานนี้ หมายถงึ “การทีค่น หรอื

กลุ่มคนได้แสดงออกถึงความขัดขืนต่ออํานาจ หรือการสัง่การของบุคคลใดบุคคล หนึ่ ง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นการสัง่การบนฐานของกฎหมาย และอ้างความชอบธรรมของตนเอง ”  

และเมื่อกล่าวถึงการดื้อแพ่งในประเด็นที่ว่าด้วย “บทบาทในการดื้อแพ่งต่ออํานาจรฐัของ

พระสงฆใ์นยุคสมบูรณาญาสทิธริาชย์” นัน้ ประกอบไปด้วยการดื้อแพ่งใน ๓ ประเดน็ใหญ่ คอื 

(๑) การดือ้แพ่งอนัมฐีานทีม่าจากไมข่ึน้ตรงต่ออํานาจการบรหิารบา้นเมอืงจากภาวะสงคราม (๒) 

การดือ้แพ่งอนัมฐีานทีม่าจากปญัหาทางเศรษฐกจิ และ (๓) การดือ้แพ่งอนัมฐีานทีม่าจากอํานาจ

การปกครองคณะสงฆแ์บบรวมศูนย ์โดยผูว้จิยัจะนําเสนอตามลาํดบัดงัต่อไปนี้ 

(๑) การด้ือแพ่งอนัมีฐานท่ีมาจากไม่ขึ้นตรงต่ออ านาจการบริหารบ้านเมืองจาก

ภาวะสงคราม   กลุ่มคนที่มบีทบาทสําคญัต่อการดื้อแพ่งในประเดน็นี้ คอื “ชุมนุมเจา้พระฝาง” 

๓๕  ชุมนุมนี้เกดิขึน้ภายหลงัทีพ่ม่าไดท้ําสงครามกบักรุงศรอียุธยาจนสามารถประสบชยัชนะ ผล

ทีเ่กดิขึน้ทําให้เมอืงบรวิารต่างๆ ที่เคยขึน้ตรงต่อกรุงศรอียุธยาได้กลายเป็นเมอืงอสิระจากการ

ยดึครอง และทําให้หวัเมอืงต่างๆ ได้ทําหน้าทีบ่รหิารจดัการบนศกัยภาพของตวัเอง  ชุมนุมเจา้

พระฟางก็ลกัษณะเช่นเดยีวกนั โดยที่ชุมนุมแห่งนี้ได้เป็นอิสระภายหลงัการเสยีกรุงศรอียุธยา

ครัง้ที ่๒ ในปี พ.ศ.๒๓๑๐  จุดเด่นที่น่าสนใจคอื ผูนํ้าชุมนุมเป็นพระสงฆ ์คอื “พระพากุลเถระ” 

หรอื “มหาเรอืน” ซึง่ดาํรงตําแหน่งพระสงัฆราชาแห่งเมอืงสวางคบุร ี(ฝาง)   

                                                           
๓๕ ดเูพิม่เตมิใน พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมดาํรงราชานุภาพ, พงศาวดาร เรื่องไทยรบพม่าครัง้กรุง

ธนบุร,ี (พระนคร: อกัษรเจรญิทศัน์, ๒๔๗๘).  พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมดาํรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดาร 

ฉบบัพระราชหตัถเลขา ระหว่างจลาจล จุลศกัราช ๑๑๒๙-๓๑๓๐, (กรุงเทพฯ: ป.ป.ท., ม.ป.ป). 



๘๔ 

 

 

พระพากุลเถระ หรอื “เจ้าพระฝาง” เป็นชาวเหนือ (เวยีงป่าเป้า) บวชพระแล้วลงมา

ศกึษาเล่าเรยีนพระไตรปิฎกที่อยุธยา สมยัพระเจา้บรมโกศ เชี่ยวชาญได้ชัน้มหาเรียกตามชื่อ

เดมิว่า “มหาเรอืน”  ต่อมาพระเจา้อยู่หวับรมโกศโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระมหาเรอืนเป็นพระราชา

คณะ ที่พระพากุลเถระ คณะฝ่ายอรญัวาส ีอยู่วดัศรโียธยาได้ไม่นาน ก็โปรดเกล้าให้เป็นพระ

สงัฆราชาเจา้คณะ และกลบัไปขึน้จําวดัอยู่ที่วดัพระฝาง ณ เมอืงสวางคบุร ี(เมอืงฝาง) มผีู้ คน

เคารพศรทัธานับถือมาก ท่านเป็นผู้สรา้งพระพุทธรูปทรงเครอืงสําคญัไว้ในโบสถ์วดัพระฝาง

สวางคบุร ีหลงัจากเมอืงศรอียุธยาแตกในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ท่านจงึไดต้ัง้ตนเป็นเจา้ทัง้ทีเ่ป็นสมณ

เพศ แต่ผูค้นกพ็ากนันับถอืเรยีกกนัว่า “เจา้พระฝาง” หรอืพระเจา้ฝาง เนื่องจากชาวบ้านนับถือ

ว่า เป็นผูว้เิศษ 

ครัน้กรุงศรอียุธยาเสยีแก่พม่าในปี พ.ศ.๒๓๑๐ เจา้พระฝางก็ซ่องสุมผู้คนได้หลายหวั

เมอืง ตัง้ตวัเป็นเจา้ แต่ไมย่อมสกึจากพระ เปลีย่นสจีวีรเหลอืงเป็นสแีดง นับเป็นการชุมนุมใหญ่

ฝ่ายเหนือ ประชาชนเรยีกว่า “เจา้พระฝาง” ในปี ๒๓๑๑ เจา้พษิณุโลกผู้นําชุมนุมสําคญัถงึแก่

พริาลยั พระอนิทรอากรผู้น้องขึน้ครองเมอืง เจา้พระฝางยกกองทพัไปตพีษิณุโลก สูร้บกนัสาม

เดือน ชาวเมอืงไม่ชื่นชอบการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพิษณุโลกองค์ใหม่ จงึแอบเปิดประตูรบั

กองทพัเจา้พระฝางเขา้เมอืง เมือ่ชนะพษิณุโลกได ้ประหารพระอนิทรอากรแลว้ เจา้พระฝางกส็ัง่

ให้ทุนทรพัย์สนิจากเมอืงพษิณุโลก และอพยพผู้คนไปปกัหลกัอยู่ที่เมอืงสวางคบุร ีในสองปี

ต่อมา กรมการเมอืงอุทยัธานี และเมอืงชยันาท กราบทูลพระเจ้ากรุงธนบุรวี่า “เจ้าพระฝาง

ประพฤติเป็นพาล และทุศีลมากยิง่ขึ้น ในขณะทีห่่มผ้าเหลืองเหมอืนพระ แต่ประกอบกรรม

ปาราชกิ พวกพระทีเ่ป็นแม่ทพันายกองก็ออกปล้นขา้วปลาอาหารจากราษฎรเดอืดร้อนกนัไป

ทัว่ไป” 

ต่อมาเมอืงสถาปนากรุงธนบุรเีป็นราชธานีแลว้ สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ีทรงทราบข่าว

เรือ่งทีพ่ระเจา้ฝางยกทพัยดึชุมนุมพษิณุโลก และส่งกองทพัไปปลน้แย่งชงิขา้วปลาราษฎรจนถงึ

เมอืงอุทยัธานี และชยันาท พระองคจ์งึทรงกรุณาโปรดเกลา้ใหย้กทพัไปปราบในปี พ.ศ.๒๓๑๓  

โดยมพีระยายมราช (บุญมา) เป็นแม่ทพัหน้า กองทพัหน้าของพระยายมราชได้เขา้โจมต ีและ

ยดึเมอืงเมอืงพษิณุโลกไดส้ําเรจ็ หลงัจากนัน้จงึยกกองทพัไปตเีมอืงสวางคบุร ีเจา้พระฝางสูไ้ด้

เพยีง ๓ วนั เมื่อวเิคราะห์สถานการณ์ว่าไม่สามารถต้านทานศกึษาครัง้นี้ได้จงึหลบหนีไปอยู่

เมอืงเชยีงใหม่ ซึ่งขณะนัน้พม่าปกครองอยู่ กองทพัหลวงจงึสามารถยดึเมอืงสวางคบุรไีด้เป็น

ผลสาํเรจ็ 



๘๕ 

 

 

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกบั “เจา้พระฝาง” คอื แม้พงศาวดารจะอธบิายพฤตกิรรมของ

พระรปูนี้เป็นไปในเชงิลบ แต่นักวิชาการบางกลุ่มไดช้ื่นชมว่า “พระฟางเป็นนักกู้ชาตกิู้แผ่นดนิ”  

ซึ่งอาจจะบกพร่องในคดธีรรม และมคีวามโดดเด่นในเชงิคดโีลก  เหตุผลที่นักวชิาการกลุ่มนี้

นํามาสนับสนุนคือ เมื่อกองทพัพม่าสู้รบจนกรุงศรอียุธยาแตกพ่าย  หวัเมอืงต่างๆ ไร้ที่ยึด

เหนียวและพงึพา จนขาดหลกัประกนัในการบรหิารจดัการบา้นเมอืงใหม้คีวามสงบร่มเยน็ การที่

พระฟางได้เป็นตัง้ตนเป็น “เจ้า” แล้วสะสมกําลงัเพื่อป้องกนัการรุกรานจากข้าศึก และทําให้

ประชาชนในสวางคบุรมีคีวามสุขร่มเยน็นัน้ ยอ่มก่อใหเ้กดิผลในเชงิบวกอยา่งแน่นอน  

อย่างไรก็ตาม ประเดน็ทีเ่จา้พระฟางไม่สามารถที่จะตอบกลุ่มคนต่างๆ ไดค้อื  สถานะ

ของการเป็นพระไมอ่าจจะเปิดพืน้ทีใ่ห ้(๑) พระฟางฆ่าสตัวต์ดัชวีติไดอ้ย่างไม่ยัง้คดิ (๒) ดื่มสุรา

และเมรยัเพื่อรว่มฉลองความสาํเรจ็ในการทาํศกึ (๓) การมัว่สุม และรื่นเรงิกบัเหล่ากบัสตร ี พระ

เจา้ตากสนิไดอ้าศยัเหตุผลดงักล่าวนัน้มาเป็นฐานสําคญัในการโจมต ีและยดึเมอืงต่างๆ คนืจาก

พระเจา้ฝางไดย้ดึครองอยู่ รวมไปถงึการรุกคบืขึน้ไปแย่งชงิเมอืงเชยีงใหม่มาจากพม่าทีพ่ระเจา้

ฝางลีภ้ยัการเมอืงไปอาศยัอยู่ 

 (๒) การด้ือแพ่งอนัมีฐานท่ีมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ    การดือ้แพ่งในลกัษณะนี้ 

พระสงฆใ์นจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้มสี่วนในการจุดประเดน็ขึน้มา  

ซึง่กลุ่มนี้เรยีกชื่อกลุ่มว่า “กบฏผีบุญ” กบฏผูม้บีุญเกดิขึน้เป็นครัง้แรกใน พ.ศ. ๒๒๔๒ ตรงกบั

รชัสมยัสมเดจ็พระเพทราชา จนถงึ พ.ศ. ๒๕๐๒   กบฏผีบุญ๓๖ (หรอืกบฏผูม้บีุญ) เป็นชื่อเรยีก

กลุ่มกบฏที่ก่อตัวขึ้นเพื่อต่อต้านอํานาจรัฐอันเนื่ องมาจากสาเหตุใหญ่ คือ “ปัญหาเรื่อง

เศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียม และเป็นธรรมระหว่างกลุ่มคน”  หวัหน้ากบฏหรอืกลุ่มผู้นํา

ฝา่ยกบฏตัง้ตวัเป็นผูม้บุีญหรอืผูว้เิศษ เช่น พระครอูนิ วดับา้นหนองอตุีม้ อําเภอยโสธร ทีอ่้างตวั

เป็นผูว้เิศษ ทําพธิตีดักรรมล้างบาปให้ชาวบา้น พระศรอีรยิเมตไตรย หรอืพระศรอีารยิ์ ซึง่ตาม

ความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเชื่อว่า เป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาตรสัรู้ในอนาคต ผู้นํา

กลุ่มกบฏผีบุญบางคนไม่เพียงอ้างเอาผู้มีบุญมาเป็นเครื่องมือในการรวบรวมผู้คนเท่านัน้  

หากแต่ยงัคงสมณเพศครองจวีรอยูก่ย็งัม ี เมือ่มคีนมาเชื่อเขา้เป็นสมาชกิหรอืสานุศษิยม์ากพอก็

ใชก้ําลงัโจมตยีดึเมอืงต่างๆ ดว้ย  

                                                           
๓๖ ดเูพิม่เตมิใน สวุทิย ์ ธรีศาสวตั, กบฏผูมี้บุญ, วารสารศลิปวฒันธรรมฉบบัประจาํเดอืน 

พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๙‛ 



๘๖ 

 

 

 กบฏผีบุญได้พัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่ องจนถึงรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั กรมขุนสรรพสทิธปิระสงค ์ขา้หลวงต่างพระองคม์ณฑลอสีานไดทู้ลกรม

หลวงดํารงราชานุภาพนัน้ให้แง่คดิในเรื่องประวตัิศาสตร์อีสาน มสีิ่งหนึ่งซึ่งมอีิทธพิลภายใต้

ศรทัธาทีฝ่งัลกึของชาวนาชาวอสีานขณะนัน้ คอืพระพุทธศาสนาทีแ่ฝงมาในรปูของ “ผูม้บีุญ” ที่

เชื่อว่าจะมาขจดัทุกขน์านาประการให้  ซึ่งความทุกขด์งักล่าวนัน้ สะท้อนออกมาในรูปของ

ปญัหาความยากจน และไมไ่ดร้บัการดแูลจากผูท้ีม่อีํานาจในส่วนกลาง จงึทําใหป้ระชาชนเชื่อมัน่

ในผบีุญตามทีอ่า้งองิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๔๔๕  ไดม้ผีูว้เิศษชื่อ “องคม์ัน่” ทําการสอ้งสุมผูค้นแลว้ก่อการ

กบฏขึน้ โดยตัง้ตวัเองเป็นเจา้ปราสาททองหรอืพญาธรรมมกิราชผู้มบีุญ   ซึ่งรวบรวมผู้คนเขา้

เป็นพวกไดถ้งึ ๑,๕๐๐ คน เพื่อเตรยีมยกเขา้ตเีมอืงอุบลราชธานี  กรมขุนสรรพสทิธปิระสงค ์จงึ

รบัสัง่ใหจ้ดักําลงัพรอ้มอาวุธทนัสมยัไปปราบปรามจนทําใหฝ้่ายกบฏบาดเจบ็ลม้ตายเป็นจาํนวน

มาก ดงัคาํทีก่รมขนุสรรพสทิธปิระสงคข์า้หลวงต่างพระองคม์ณฑลอสีานไดอ้ธบิายว่า  

“...ผบีุญกเ็ลยกําเรบิสัง่ใหพ้รรคพวกรวบรวมผูค้น หาเครื่องศตัราวุธเขา้

เป็นกองใหญ่ว่าจะยกเอาเมอืงอุบลเป็นทีต่ ัง้ตวั ใครไม่ยอมมาดว้ยกใ็หฆ้่าเสยี ผี

บุญกก็ลายเป็นขบถขึน้แต่นี้ไป ...กว่ารฐับาลจะปราบอ้ายมัน่สําเรจ็ ต้องระดม

ทัง้ทหารกองทพับกและทหารพื้นเมอืง และต้องใช้ปืนใหญ่ยงิลูกกระสุนปราบ 

พวกผบีุญถงึไดแ้ตกกระจายไป”๓๗ 

  

 เตช บุญนาค ไดก้ล่าวถงึความเหน็ของพระสงฆร์ปูหนึ่ง คอื “พระญาณรกัขติ” เจา้คณะ

มณฑลอสีาน๓๘ เอาไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า  “พวกจลาจลเกดิขึน้ในระหว่างปีศก ๑๒๐ นัน้ ตามความ

อนุมานแห่งอาตมาภาพเขา้ใจเป็นขึน้เพราะความคบัแคน้ขดัสนนัน้เอง... ไม่มทีางหาเงนิในถิน่

ฐานภูมลิําเนาของตน เพราะจา้งกนัทํางานถูกเหลอืเกนิ...”   ขอ้สงัเกตของพระญาณรกัขติสอด

รบักบัพรเพญ็ ฮัน๋ตระกูล ที่ชี้ชดัว่า  “เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๘  ได้เกดิความรูส้กึในหมู่ชาวอสีานว่า

ฐานะของรฐับาลตกตํ่าไปมาก จงึเป็นสาเหตุหนึ่งใหเ้กดิผบีุญขึน้ความแรน้แคน้ในภาคอสีาน  ซึง่

                                                           
๓๗ ดูเพิม่เติมใน เตช บุญนาค, ขบถผู้มีบุญภาคอีสาน ร.ศ.๑๒๑, (กรุงเทพฯ:  สงัคมศาสตร์

ปรทิศัน์. ๒๕๑๐). 
๓๘ ภายหลงัดาํรงตําแหน่งเป็นพระอุบาลคีุณูปมาจารย ์(สริจินฺโท)  เจา้อาวาสวดับรมนิวาส) 



๘๗ 

 

 

เป็นปญัหาเศรษฐกจิสงัคมทีป่ระชาชนประสบอยูค่อืปจัจยัสําคญัเอื้ออํานวยใหเ้กดิผูว้เิศษและผูม้ ี

บุญขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ เกิดความล้มเหลวทางด้านผลผลติทางเกษตร ทัง้ยงัถูกขุดรดีจาก

ราชการท้องถิ่น จําทําให้เดือดร้อนและประกอบกบัทางรฐับาลได้ตกลงทําสญัญากบัฝรัง่เศส  

(France-Siamese Treaty)  ”๓๙   

อยา่งไรกต็าม “พระครอูนิ”  วดับา้นหนองอตุีม้  ไดก้ลายเป็นหนึ่งในจาํนวนของพระสงฆ์

ที่อยู่ในสถานะจําเลยซึ่งได้รบัการจบักุมในขอ้หากบฏ   จะเหน็ว่า กบฏผบีุญที่เกดิขึน้มาอย่าง

ต่อเนื่องตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระเพทราชานัน้ พระสงฆไ์ด้เขา้มามบีทบาทสําคญัในการต่อสู้ทาง

การเมอืง เพื่อเรยีกรอ้งใหม้กีารจดัการเรื่องปญัหาทางเศรษฐกจิ  แง่มุมเช่นน้ีสอดรบักบัพระเจา้

ฝางในประเดน็ทีส่มัพนัธก์บั “สถานะของการเป็นผู้นําของพระสงฆ์”  เพราะพระสงฆเ์ป็นผูนํ้าที่

ชุมชนตระหนักรูว้่าสมัพนัธก์บัวถิชีวีติ และเขา้ใจความเป็นไปของชุมชนมากว่าชนชัน้ปกครอง 

ดงันัน้ การที่พระสงฆ์จะชกันําไปกระทําต่างๆ จึงทําให้ง่ายต่อการโน้มน้าว และเชื่อมัน่ต่อ

อุดมการณ์และการแสดงออกทางการเมอืง  

(๓) การด้ือแพ่งอนัมีฐานท่ีมาจากอ านาจการปกครองคณะสงฆ์แบบรวมศูนย ์  

พระเถระทีม่บีทบาทสําคญัในการดือ้แพ่งต่ออํานาจการปกครองในครัง้นี้ คอื “ครบูาเจา้ศรวีชิยั”  

ซึง่ถอืได้ว่าเป็น "ผบีุญลา้นนา” หรอืชาวเหนือได้เรยีกขานว่า  “เจา้ต๋นบุญ”  หมายถงึ “พระผู้มี

บุญมาเกดิ” ครบูาเจา้ศรวีชิยัได้รบัการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยได้รบัฉายาว่า 

“สริวิชิโย” ตามทีพ่ระอธกิารขตัตยิะ เจา้อาวาสวดับา้นปางตัง้ให ้ดว้ยวตัรปฏบิตัแิละปฏปิทาของ

พระ  “สริวิชิโย”  จงึทาํใหม้ผีูศ้รทัธาเลื่อมใสมาก เมื่อบวชแลว้ท่านฉันเฉพาะมงัสวริตั ิเวน้หมาก

พลูบุหรี ่กบัทัง้มอุีปนิสยัที่ชอบธุดงค์วตัรและปฏบิตักิรรมฐานอยู่เสมอ เมื่อพระอธกิารขตัตยิะ

มรณภาพ ท่านได้มคีวามคดิที่จะสรา้งวดัขึน้ใหม่และสําเรจ็ลงด้วยด ีพรอ้มตัง้ชื่อว่าเสยีใหม่ว่า  

“วดัศรดีอนชยัทรายมลู”  ดว้ยภาระทีท่่านไดด้แูลวดัดว้ยด ี

ก่อนที่รชักาลที่ ๕ จะออกพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. ๑๒๑ นัน้ ระบบ

การปกครองสงฆใ์นลา้นนาเน้น “หวัหมวดอุโบสถ” หรอื “หวัหมวดวดั” เป็นระบบการปกครอง

สงฆล์้านนาแบบเดมิที่สบืเชื้อสายมาจาก “พระสุมนะ” ตัง้แต่สมยัของพระเจา้กอืนาธรรมราชา  

โดยใหพ้ระอุปชัฌายร์ปูหน่ึงจะมวีดัขึน้อยูใ่นเขตการดแูลจาํนวนหน่ึง เรยีกว่า “เจา้หมวดอุโบสถ” 

                                                           
๓๙ พรเพญ็  ฮัน๋ตระกลู, อา้งใน วฒุนินัท ์กนัทะเตยีน, “พระสงฆก์บัการเมอืง: แนวคดิและบทบาทใน

สงัคมไทยปจัจุบนั”, อา้งแลว้. 



๘๘ 

 

 

คดัเลอืกพระที่มผีูเ้คารพนับถอื และไดรบัการยกย่องว่าเป็นครบูา ดงันัน้ ครบูาเจา้ศรวีชิยั ซึง่มี

ชื่อเสยีงในขณะนัน้อยู่ในตําแหน่งหวัหมวดอุปชัฌาย ์จงึมสีทิธทิีจ่ะบวชกุลบุตรได้ตามจารตีของ

สงฆล์า้นนา  การทีค่รบูาเจา้ศรวีชิยัมสีทิธทิีจ่ะบวชกุลบุตรไดต้ามจารตีทีป่ฏบิตัมิาแต่เดมินัน้ถอื

เป็นการขดัต่อพระราชบญัญตัิการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๖) ที่เน้นให้พระ

อุปชัฌาย์ที่จะบวชกุลบุตรได้ตามต้องได้รบัการแต่งตัง้ตามระเบยีบการปกครองของสงฆ์จาก

ส่วนกลางเท่านัน้  โดยถอืเป็นหน้าที่ของเจา้คณะแขวงนัน้ๆ เป็นผูค้ดัเลอืก และเมื่อคดัเลอืกได้

แล้ว จะนําเสนอชื่อเจ้าคณะผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อดําเนินการแต่งตัง้ให้เป็นพระ

อุปชัฌายต่์อไป 

การทีพ่ระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. ๑๒๑  ได้เปลีย่นแปลงโครงสรา้งการ

ปกครองคณะสงฆ์ใหม่โดยร่วมอํานาจการบรหิารคณะสงฆเ์อาไว้ที่ส่วนกลางในลกัษณะ “รวม

ศูนย”์ นัน้๔๐  ได้ก่อให้เกดิผลกระทบต่อพระสงฆก์ลุ่มต่างๆ ที่อาศยัอยู่ในหวัเมอืงของประเทศ

ไทย ซึ่งหนึ่ งในนั ้นคือ “พระสงฆ์ล้านนา” ในดินแดนล้านนานั ้น  พระสงฆ์มีท่าทีต่อ

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) ยอมรับอํานาจอย่างเต็มรูปแบบ (๒) 

ประนีประนอมโดยมไิด้คดัค้านหรอืสนับสนุนอย่างชดัเจน (๓) ต่อต้านอํานาจในการปกครอง

แบบรวมศูนย ์และไมป่ฏบิตัติามกฏกิา  

ครบูาศรวีชิยัอยูใ่นกลุ่มที ่๓  ท่านดาํเนินการบรรพชาอุปสมบทใหกุ้ลบุตรเช่นเดมิ  ท่าที

ดงักล่าวส่งผลใหค้รบูามหารตันากร เจา้คณะแขวงลี ้จงัหวดัลําพูน กบัหนานบุญเตงิ นายอําเภอ

ลี้ ได้เรยีกครูบาเจ้าศรวีิชัยไปสอบสวนเกี่ยวกับกรณีการเป็นพระอุปชัฌาย์ที่ไม่สอดรบักับ

พระราชบญัญตั ิประเดน็นี้ไดนํ้าไปสู่การแจง้ขอ้หา และจบักุมครบูาศรเีจา้ศรวีชิยัในฐานกระดา้ง

กระเดื่อง และไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้คณะแขวงทีย่ํ้าเตอืนใหป้ฏบิตัติามพระราชบญัญตั ิและ

ต่อสู้ทางคดใีช้ระยะกว่า ๓๐ ปี  และครัง้ที่ ๓ ที่ได้รบัการจบักุม ครูบาเจ้าศรวีชิยัจงึได้ให้คํา

รบัรองต่อคณะสงฆแ์ละเจา้หน้าที่ของรฐัว่าจะปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัิลกัษณะการปกครอง

คณะสงฆ์ทุกประการ หลงัจากที่เดนิทางกลบับ้านเกิดได้ ๒ ปี ท่านจงึมรณภาพในวนัที่ ๒๒ 

มนีาคม ๒๔๘๑ 

                                                           
๔๐ ดเูพิม่เตมิใน นภนาท อนุพงศพ์ฒัน์,  “ผลกระทบของพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ ์

ร.ศ.๑๒๑ ต่อการปกครองคณะสงฆ์ไทย”,  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

 



๘๙ 

 

 

การต่อสู้ของครูบาศรวีชิยัตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีกว่านัน้ นับเป็นการต่อสู้ตัง้แต่การ

ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์จนถงึการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ถงึกระนัน้ 

ในเวลาต่อมา ผลการสอบสวนได้คนืความยุติธรรมให้แก่ครูบาศรวีชิยั ดงัจะเห็นได้จากจาก

พระราชดาํรวินิิจฉยัของสมเดจ็พระสงัฆราช  (กรมพระยาวชริญาณวโรรส)  ดงัความตอนหน่ึงว่า 

“...พระศรวีชิยัยงัไมไ่ดท้าํการอนัจดัเป็นความผดิทางอาญาแผ่นดนิหรอื

ทางพระศาสนา ยงัเอาโทษไม่ได้ เมื่อ (ขนื) เอาโทษโดยมคิวร นอกจากผิด

ยตุธิรรม คนทัง้หลายผูส้งสารย่อมเหน็ความดขีองเธอ (พระศรวีชิยั) และนับถอื

มากขึ้น ครัง้โบราณกาล (เหตุการณ์) เช่นนี้เคยรุนแรงถึงเป็นสาเหตุให้ตัง้

ศาสนาขึน้ใหมก่เ็คยมมีาแลว้...”๔๑ 

 โสภา ชานะมูล๔๒  ซึ่งศกึษาเกี่ยวกบัประเดน็เดยีวกนันี้ชี้ว่า “มติคิวามเปลี่ยนแปลงใน

สงัคมได้ส่งผลกระทบต่อล้านนาอย่างมนีัยสําคญั ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดประเด็น

ความขดัแย้งที่เกิดขึ้นนัน้มคีวามสลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึ้นด้วย เพราะเข้าไปเกี่ยวพนักับการ

เปลีย่นแปลงอํานาจทางการเมอืงและความหลากหลายทางวฒันธรรม ความขดัแยง้ดงักล่าวนัน้

ไม่จาํต้องแสดงออกในรปูแบบของการก่อกบฏ  ทีใ่ชอ้าวุธเป็นเครื่องมอืเสมอไป กบัทัง้ช่วงของ

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมในแต่ละครัง้นัน้ แนวคดิเรื่อง  “ตนบุญ”  จะไม่หยุดนิ่ง แต่จะถูกปรบั

ให้ผู้คนที่ศรัทธาต่อความคิดน้ีสามารถเผชิญกับปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงของการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมไดด้ว้ย”  

 สิง่ทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัแจง้คอื ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แก่ครบูาศรวีชิยัทีพ่ยายามจะดือ้แพ่งต่อ

อํานาจการปกครองคณะสงฆจ์ากส่วนกลาง และพยายามที่จะปฏบิตัติามแนวทางของการเป็น

พระอุปชัฌาย์ตามธรรมเนียมนิยมที่สืบต่อกันมา  แต่สิง่หน่ึงที่แฝงเร้นในประเด็นของความ

ขดัแยง้คอื “ความหวาดระแวงทีร่ฐัมต่ีอพระสงฆจ์งึมผีูเ้คารพนับถอืมาก และรฐัเกรงว่าพระสงฆ์

จะใช้จุดแข็งดังกล่าวพาประชาชนกระด้างกระเดื่องต่อรฐั ” ดังที่คะนึงนิตย์ จนัทบุตรได้ให้

ขอ้สงัเกตว่า “อนุสนธจิากเรื่องดงักล่าวจงึเป็นเหตุใหร้ฐับาลระแวงระวงัพฤตกิรรมของภกิษุสงฆ ์

ฉะนัน้ เมือ่ใดปรากฏว่ามพีระสงฆท์ีป่ระชาชนเคารพศรทัธามาก มกัถูกเพ่งเลง็ว่าเป็นผบีุญ และ

                                                           
๔๑ ศวิะ รณชติ, ครบูาศรีวิชยั, (กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพ ์๒๒๒, ๒๕๓๘), น. ๕๐-๕๑. 
๔๒ โสภา ชานะมลู,  “ครบูาศรวีชิยั “ตนบุญ” แห่งลา้นนา”, วิทยานิพนธศิ์ลปะศาสตรม์หาบณัฑิต, 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๔, น. ๘๙. 



๙๐ 

 

 

มเีจตนาซ่องสุมผูค้นเพื่อก่อการกบฏ”๔๓ สอดรบักบันักวชิาการบางท่านทีช่ีว้่า “สิง่ทีท่างราชการ

หรอืฝ่ายปกครองกลวัคอืการที่พระเขา้มามบีทบาทสงัคมอย่างแทจ้รงิ โดยเฉพาะทางการเมอืง 

เพราะพระสามารถเป็นผู้ทีด่ไีด้ ดว้ยอาศยัศาสนาเป็นเกราะกําบงั พลงัสงฆจ์งึเป็นพลงัทีแ่ฝงไว้

ซึง่อํานาจมากทางบา้นเมอืงจงึมคีวามเกรงกลวัพลงัสงฆ”์  

๓.๑.๖ บทบาทในการประท้วงเพ่ือเรียกร้องต่อผูป้กครอง 

 นิธิ  เอียวศรีวงศ์ได้วิเคราะห์สถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมอืงระหว่างชนชัน้

ผู้ปกครอง และพระสงฆ์เอาไว้ในหนังสือ เรื่อง “ “การเมอืงไทยสมยัพระนารายณ์” ว่า “การ

ดําเนินโยบาย และการบรหิารจดัการบา้นเมอืงของพระนารายณ์มหาราชนัน้ ก่อใหเ้กดิความไม่

พอใจต่อบุคคล ๓ กลุ่มใหญ่ กล่าวคอื พระสงฆ ์ขุนนาง และประชาชน๔๔  ประเดน็ทีส่มัพนัธก์บั

พระสงฆน์ัน้ประกอบดว้ยตวัแปรใหญ่ๆ ใน ๒ ประเดน็คอื  

(๑) ตัวแปรที่ว่าด้วยการสึกพระไปเป็นทหาร โดยเจ้าพระยาวิชเยนทร์ซึ่งเป็น

ชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาทําหน้าที่เป็นขา้ราชการรบัใช้สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ได้กล่าวหาว่า

พระสงฆจ์ํานวนหนึ่งได้เป็นที่รองรบัของกลุ่มคนหนุ่มที่ไม่ประสงค์จะไปทําหน้าที่เป็นทหารทํา

การศกึ  ซึง่กระบวนการในการคดักรองพระสงฆใ์นประเดน็นี้คอื พระยาวชิเยนทรไ์ดด้ําเนินการ

จดั “การสอบไล่”  กล่าวคอื สอบเพื่อวดัความรูข้องพระสงฆ ์หากภูมริูไ้ม่เพยีงพอคณะทํางาน

ของพระยาวชิเยนทร์จะดําเนินการจบัพระรูปนัน้สกึ และไล่ไปเป็นทหารเพื่อรบต่อไป ดงัที่

ปรากฏในพงศาวดารว่า “การคณะสงฆไ์ด้ถูกบัน่ทอนอยู่มาก  ถงึขนาดใหส้กึมาทํางานราชการ

เป็นอนัมาก  “และสกึเอาภกิษุสามเณรมากระทําราชการครัง้นัน้กม็าก”๔๕  พระราชพงศาวดาร

บนัทกึว่า หลวงสรศกัดิม์คีวามขดัแยง้กบัเจา้พระยาวไิชเยนทร์อนัเนื่องมาจากการที่เจา้พระยาวิ

ไชเยนทรไ์ดส้กึเอาพระเณรมาทํางานราชการ  ถงึแมต้นเองจะนําความกราบทูลพระกรุณาทรง

                                                           
๔๓ คะนึงนิตย ์ จนัทบตุร, การเคลือ่นไหวของยุวสงฆไ์ทยรุน่แรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๔, 

(กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๒๘), น. ๒๑๘. 

 ๔๔ ดูเพิ่มเติมใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ , เอกสาร

ประกอบการสอน ณ สถาบนัไทยคดศีกึษา, ๒๔ มกราคม ๒๕๒๓: ๔๘-๔๙. 
๔๕ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดาร, ๒๕๑๖: ๑๐๕. 



๙๑ 

 

 

ทราบก็ยงัไม่ถือโทษเอาผิดกับฝรัง่แต่ประการใด  ครัง้หนึ่งได้ชกปากเจ้าพระยาฯ ขณะว่า

ราชการจนฟนัหกั ๒ ซี่๔๖   

(๒) ตวัแปรที่ว่าด้วยการจดัวางท่าทต่ีอการนับถอื และให้ความสําคญัแก่ศาสนาครสิต ์ 

พระสงฆท์ีเ่ป็นเถระผูใ้หญ่ พระเถระ และกลุ่มคนบางกลุ่มเกดิความรูส้กึว่า สมเดจ็พระนารายณ์

มหาราชมจีติใจที่เอนเอยีง และให้ความสําคญัต่อศาสนาครสิต์ที่เขา้มาเผยแผ่ และช่วยกจิการ

บา้นเมอืงในรปูแบบต่างๆ รวมไปถงึการส่งทตูไปประเทศอตีาล ีหรอืการรบันักบวช และนักสอน

ศาสนาครสิตเ์ขา้มาดาํเนินการเผยแผ่ศาสนาในกรงุศรอียธุยา   

สองตวัแปรดงักล่าว ก่อใหเ้กดิปฏกิริยิาในเชงิลบต่อสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช จนทํา

ให้พระเพทราชา และแม่ทัพบางส่วนเห็นช่องทางในการชักนักพระสงฆ์เข้ามาร่วมมือ ดัง

ขอ้สงัเกตของนิธ ิเอยีวศรวีงศท์ีว่่า “ท่านไดพ้ระภกิษุสงฆเ์ป็นพรรคพวกแลว้กเ็กลีย้กล่อมขุนนาง

อื่น...ยงัไดเ้อาใจราษฎรดว้ย”๔๗  ในขณะเดยีวกนัพระเพทราชาซึง่มคีวามสนิทสนมกบัพระภกิษุ

สงฆ ์ พระสงัฆราชแห่งเมอืงละโว้  และได้ร่วมมอืกบัพระสงฆ์ทําหน้าที่ในการประท้วงตามหวั

เมอืงต่าง ๆ  ท่านได้พยายามชกัจูงประชาชนและพระสงฆ์เข้ามาเป็นแนวร่วมเพื่อต่อต้าน

ฝรัง่เศสและพระนารายณ์ดว้ย  บาทหลวงเดอะแบส  ซึง่อยู่ในเหตุการณ์ทีล่พบุร ี ไดร้ายงานว่า

พระภกิษุได้ร่วมมอืกบัพระเพทราชาประท้วงตามหวัเมอืงต่างๆว่า   “ฝ่ายประชาชนพลเมอืงก็

คึกคักไปตามสุนทรกถาของพระภิกษุ...จึงพากันจบัอาวุธยุทธภัณฑ์เท่าที่จะหาได้  ตาม

พระสงัฆราชและพระภกิษุบางรูปที่ออกนําหน้า...เขา้ไปในพระบรมมหาราชวงัซึ่งเพทราชาได้

ล่วงหน้าเขา้ไปคอยอยู่ก่อนแล้ว...”๔๘  ผลจากความร่วมมอืดงักล่าว จงึทําให้พระเพทราชา

สามารถกระทาํการปฏวิตัแิละยดึพระราชอํานาจมาจากสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชได ้  

วุฒนิันท ์กนัทะเตยีนมองประเดน็นี้ว่า๔๙ “พระสงฆจ์งึมสี่วนร่วมทีจ่ะสรา้งฐานอํานาจให้

พระเพทราชา   พระสงฆ์จงึเป็นพนัธมติรและเป็นเหตุให้พระองค์ได้รบัชัยชนะในคราวนัน้  

สถานการณ์ทางฝ่ายบา้นเมอืงทีม่ชีนต่างชาตเิขา้มามอีํานาจ... ประกอบกบัการดําเนินนโยบาย

ทางการเมอืงที่ทําให้พวกฝรัง่มอีํานาจมากขึ้นนัน้  จงึมสี่วนทําให้พระสงฆ์มีความรู้สึกร่วม

                                                           
๔๖ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดาร, ๒๕๑๖: ๑๐๖. 
๔๗  ดูเพิ่มเติมใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยในสมยัสมเด็จพระนารายณ์, เอกสาร

ประกอบการสอน ณ สถาบนัไทยคดศีกึษา, ๒๔ มกราคม ๒๕๒๓‛ 
๔๘ ดเูพิม่เตมิใน นิธ ิเอยีวศรวีงศ,์ อา้งแลว้. 
๔๙ วุฒนินัท ์กนัทะเตยีน, อา้งแลว้, น. ๕๘. 



๙๒ 

 

 

ต่อต้านและดําเนินการในทางกจิกรรมการเมอืงขึ้นมา” การตัง้ขอ้สงัเกตดงักล่าวสอดรบักบัตวั

แปรทัง้ ๒ ประเดน็ที่ผู้วจิยัได้นําเสนอในเบื้องต้น ซึ่งพยายามจะชี้ว่า สถานการณ์การประท้วง

ตามหวัเมอืงต่างๆ ของพระสงฆน์ัน้มไิดห้มายความว่าพระสงฆเ์ป็นเครื่องมอืทางการเมอืงของ

พระเพทราชา หากแต่พระสงฆ์ตระหนักถึงภยัที่เกิดขึน้กบัพระสงฆแ์ละองค์กรพระศาสนาซึ่ง

กําลงัไดร้บัภยัคุกคามจากการเผยแผ่ และขยายพืน้ทีข่องศาสนาครสิตใ์นคราวเดยีวกนั 

 สถานการณ์ของการประท้วงต่อพฤตกิรรมของผู้ปกครองนัน้  เกดิขึ้นอย่างชดัแจ้งอีก

ครัง้ในยุครตันโกสินทร์ ซึ่งนักวิชาการทัว่ไปมกัจะเรียกสถานการณ์นี้ว่า “จุดใต้การเมือง”   

สมเดจ็พุฒาจารย ์(โต พรหมรงัส)ี ตระหนักว่า สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงเว้นราชการ

แผ่นดนิ มาโปรดละครหลวง ซึง่มนีางละครเป็นเจา้จอมหม่อมห้ามเป็นเนืองนิตย ์ดว้ยว่าเมื่อได้

ครองราชยน์ัน้ มขีุนนางผูใ้หญ่พากนันําบุตรธดิามาถวายเป็นสนมเป็นอนัมาก ใครไม่มลีูกก็เอา

หลานมาถวาย อยา่งไรกต็าม ภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว สมเดจ็พุฒาจารยจ์งึตดัสนิใจจุดใต้เขา้

ไปเฝ้าในเวลาเทีย่งวนัถงึพระราชฐานเพื่อแสดงนยัเตอืนพระสตขิองพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั มใิห้

มวัเมาในกามกเิลสมากนกั และเมือ่พระองคท์อดพระเนตรเหน็สมเดจ็พุฒาจารยถ์อืใต้เดนิเขา้ไป

ในพระราชฐานในยามเที่ยงวนั แลว้จงึตรสัว่า ขรวั ขา้รูแ้ล้ว ขา้รูแ้ล้ว หลงัจากนัน้ สมเดจ็พุฒา

จารยจ์งึไดถ้วายพระพรลากลบั๕๐  

 ยิง่กว่านัน้ เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จสวรรคต  กลุ่มคนจํานวนมากตัง้

ขอ้สงัเกตว่าสมเด็จพระยามหาศรสีุรยิวงศ์  (ช่วง บุนนาค) ซึ่งเป็นผู้สําเรจ็ราชการแผ่นดนิใน

รชักาลที่ ๕ จะดําเนินการแย่งชงิพระราชสมบตั ิสมเดจ็พุฒาจารยจ์งึตดัสนิใจ “จุดใต้การเมอืง” 

อกีครัง้ แล้วเดนิเขา้ไปในบ้านของพระยามหาศรสีุรยิวงศ์ (ช่วง) ดงัปรากฏตามบนัทกึของมหา

อํามาตยต์ร ีพระยาทพิโกษา (สอน โลหะนนัท)์ ทีว่่า 

“สมเดจ็พระพุฒาจารย ์(โต) ท่านจุดเทยีนเล่มใหญ่เขา้ไปในบา้นสมเดจ็

พระยามหาศรสีุรยิวงศ์ (ช่วง) คอืสมเดจ็พระปราสาทผู้ส าเรจ็ราชการแผ่นดนิ 

สมเดจ็พระพุฒาจารย ์(โต) เอาคมัภรีห์นีบรกัแร้ ตาลปตัรท าหางเสอื จุดเทยีบ

เล่มใหญ่เขา้ไปทีบ่า้นสมเดจ็พระปราสาทในเวลากลางวนัแสกแสก เดนิรอบบา้น

สมเดจ็พระปราสาท  (คลองสาร) สมเดจ็พระประสาทอาราธนาขึ้นบนหอนัง่แลว้

ว่า โยมไม่สู้มืดนักดอกเจ้าคุณ อนึง่โยมน้ีมีใจแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนา
                                                           

๕๐ มรกต, เรื่องของสมเดจ็พระพุฒาจารย ์(โต พรฺหมฺรสํ)ี, (พระนคร: ศลิปาบรรณาคาร, ม.ป.ป.), น. 
๒๖๑. 



๙๓ 

 

 

แน่นอนมัน่คงเสมอ อนึ ่ง โยมทะนุบ ารุงแผ่นดินโดยเทีย่งธรรมและตัง้ใจ

ประคบัประคองสนองพระเดชพระคุณโดยตรงโดยสุจรติ คดิถงึชาตแิละศาสนา 

พระมหากษตัรยิเ์ป็นทีต่ ัง้ตรงอยู่เป็นนิตย ์ขอเจา้คุณอย่าปรวิติกให้ยิง่กว่าเหตุ

นิมนตก์ลบัได”้ 

 วิไลเลขา บุรณศิริ สิริร ัตน์ เรืองวงษ์วาร และศิวพร สุนทรวิภาต ๕๑ ได้นําเสนอ

รายละเอยีดบทการสนทนาตามที่ปรากฏในหนังสอื  “ประวตัศิาสตรไ์ทย” ว่า สมเดจ็พระพุฒา

จารย ์(โต)  กล่าวแก่ผู้สําเรจ็ราชการแผ่นดนิขณะนัน้ว่า “อาตมาภาพได้ยนิว่าทุกวนันี้ แผ่นดนิ

มดืมวันัก เพราะมคีนคดิรา้ยจะเอาแผ่นดนิ ไม่ทราบว่าจะเทจ็จรงิประการใด ถ้าแมน้เป็นความ

จรงิอาตมาใครข่อบณิฑบาตเขาสกัครัง้” แต่เจา้พระยาผูส้ําเรจ็ราชการแผ่นดนิตอบว่า  “พระคุณ

เจา้อย่าได้วติกเลย ตราบใดทีก่ระผมมชีวีติอยู่ จะไม่ให้แผ่นดนิมดืมวัลงด้วยมผีู้ ใดแบ่งแผ่นดนิ

เป็นเดด็ขาด”  

 จากประเดน็ทีไ่ดอ้ภปิรายในเบือ้งต้นนัน้ ทําใหพ้บว่า รปูแบบในการประทว้งของสมเดจ็      

พุฒาจารย์ (โต) นัน้ เป็นการแสดงสญัลกัษณ์ หรอืนัย (Demonstration) โดยใช้เครื่องมอืคอื 

“การจุดใต้” เป็นบุคลาธษิฐานในการสื่อสาร ใหผู้ท้ีร่บัสาร (Receiver) ไดเ้กดิการตระหนักรู ้อนั

เป็นการยํา้เตอืนใหผู้ร้บัสารไดเ้ขา้ใจเนื้อหาทีแ่ทจ้รงิ  สิง่ทีน่่าสนใจคอื การใชว้ธิกีารในลกัษณะนี้

มกัจะมนีัยของความสมัพนัธร์ะหว่างคู่กรณีเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ซึ่งความสมัพนัธด์งักล่าวจะนําไปสู่

ความไวใ้จทีก่ลา้จะเปิดรบัและยอมรบัขอ้เทจ็จรงิมากยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๕๑ วไิลเลขา บุรณศริ ิและคณะ, ประวติัศาสตรไ์ทย ๒, พมิพค์รัง้ที ่๑๔, (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, ๒๕๓๙), น. ๒๒๒. 



๙๔ 

 

 

 

๓.๒ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมืองในในยคุประชาธิปไตย 

 

 ประเด็นที่ควอรชิ เวลส์ นักสงัคมวทิยาชาวต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกบับทบาทของ

พระสงฆก์บัการเมอืงในสงัคมไทยไดส้รุปผลการวจิยัว่า “สิง่ทียุ่ยงพระสงฆใ์หเ้ขา้มายุ่งเกี่ยวขอ้ง

กบัการเมอืงไม่ค่อยมมีากนัก เพราะในคณะสงฆม์กีฎเขม้งวดกวดขนั”๕๒  อาจจะไม่สอดรบักบั

ความเป็นจรงิในทางประวตัศิาสตรพ์ระสงฆก์บัการเมอืงไทย เพราะในความเป็นจรงิแล้ว  พระ

ธรรมวนิัยหรอืกฎระเบียบต่างๆ ที่ควอรชิมองว่าเข้มงวดนัน้ อาจจะไม่สามารถส่งผลในทาง

ปฏบิตัไิด ้หากบรบิททางสงัคมและการการเมอืงส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของพระสงฆ ์โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของพระสงฆใ์นสงัคมไทย   สิง่ที่สามารถนํามา

ยนืยนัสมมตฐิานขอ้นี้ ปรากฏชดัเจนยิง่ตัง้แต่สมยัพระนารายณ์มหาราชที่พระสงฆม์สี่วนสําคญั

ในการเข้าไปกําหนดบทบาททางการเมอืงของชนชัน้ผู้ปกครองซึ่งมที่าททีี่ก่อให้เกิดความไม่

มัน่คงต่อพระพุทธศาสนา และประเด็นเหล่านี้ ปรากฏชดัเจนมากยิง่ขึ้น เมื่อประเทศไทยได้

พฒันาตนเองจากยุคสมบูรณาญาสทิธริาชย์มาสู่ยุคประชาธปิไตย ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปิดพื้นที่

ใหพ้ระสงฆไ์ดม้บีทบาทในการแสดงออกทางการเมอืงชดัเจนมากยิง่ขึน้ แมว้่าจะมพีระธรรมวนิัย 

หรอืกฎมหาเถรสมาคมกํากบัไวต้ัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และ ๒๕๔๘ กต็าม 

 คําถามทีส่ําคญัคอื “ปรากฏการณ์เมนิเฉยต่อพระธรรมวนิัยและกฎเกณฑต่์างๆ ทีม่หา

เถรสมาคมไดว้างแนวเอาไวค้อือะไร?”  ปิยนาท วงศ์ศริอิาจจะตอบคําถามนี้ได ้แมจ้ะไม่ชดัเจน

มากก็ตาม โดยเขาพยายามจะชี้ว่า “จุดแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เริม่โดยคณะราษฎรไ์ด้ทําการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย  ซึ่งมี

พระมหากษตัรยิท์รงอยูภ่ายใตร้ฐัธรรมนูญ จดัใหม้กีารรา่งรฐัธรรมนูญและการเลอืกตัง้ตามลําดบั 

คลื่นแห่งความเปลีย่นแปลงไดข้ยายและส่งผลต่อฝ่ายศาสนาจกัรอย่างเตม็ที”่๕๓   ประชาธปิไตย

ที่ปิยนาทอธิบายนัน้ได้กลายเป็นแนวทางที่ยํ้าเน้นประเด็น “สิทธิ เสรภีาพ เสมอภาพ และ

                                                           
๕๒ ควอรชิ เวลส,์ การปกครองและการบริหารของไทยสมยัโบราณ, กาญนี สมเกยีรตกิุล และ

ยุพา ชมจนัทร ์แปล, (กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์สมาคมสงัคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๙), น. ๓๗๕. 
๕๓ ปิยนาถ  วงศริ,ิ อา้งใน อา้งใน วุฒนินัท ์ กนัทะเตยีน. ‚พระสงฆก์บัการเมอืง : แนวคดิและ

บทบาทในสงัคมไทยปจัจบุนั‛, อา้งแลว้. 



๙๕ 

 

 

ภราดรภาพ”  ซึ่งพระสงฆร์ุ่นใหม่ที่ได้รบัการศึกษาและเรยีนรู้หลกัการและแนวคดิเหล่านี้ผ่าน

มหาวทิยาลยัสงฆแ์ละสื่อสารต่างๆ เช่นเดยีวกบันักศกึษาและประชาชนทัว่ไปในสงัคม  ฉะนัน้ 

กระแสประชาธปิไตยจงึไมไ่ดจ้าํกดัตวัอยูใ่นพืน้ทีร่อบๆ กําแพงวดัเท่านัน้ หากแต่ไดข้ยายตวัเขา้

ไปในพืน้ทีข่องวดัต่างๆ ในกรงุเทพมหานครและทัว่ประเทศดว้ยเช่นกนั  จากอทิธพิลของกระแส

ประชาธปิไตยดงักล่าว จงึทําให้พระสงฆต์ัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็นต้นมาเขา้ไปแสดงบทบาท

ทางการเมอืงผ่านกจิกรรมต่างๆ มากมาย  ซึง่กจิกรรมทีแ่สดงออกนัน้ บางกจิกรรมเป็นกจิกรรม

ทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิกบับทบาททีเ่คยแสดงออกในยุคสมบูรณาญาสทิธริาชย์  และ

แมว้่าบางกจิกรรมจะมรีปูลกัษณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั แต่เมือ่กล่าวโดยเนื้อหาแลว้ มคีวามแตกต่างกนั 

ทัง้นี้ ตวัแปรสําคญัคอื บรบิททางการเมอืง เศรษฐกิจ การศึกษา และสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป

นัน่เอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงสรา้งทีส่ําคญัที่ส่งผลต่อประเดน็ดงักล่าวนัน้ คอื “การเมอืงการ

ปกครองตามระบอบประชาธปิไตย”   

 จากการศึกษาบทบาทพระสงฆ์กบัการเมอืงตามระบอบประชาธปิไตยตลอด ๘๑ ปีที่

ผ่านมาจนถงึปจัจบุนันัน้ ทาํใหพ้บบทบาททีน่่าสนใจใน ๗ ประเดน็ใหญ่ คอื (๑) บทบาทในฐานะ

ที่ปรกึษาของนักการเมอืง (๒) บทบาทในการชี้แนะและชี้นําทางการเมอืง (๓) บทบาทในการ

สนองตอบต่อนโยบายทางการเมอืง (๔) บทบาทในการสนบัสนุนกระบวนการสรา้งสนัตภิาพ (๕) 

บทบาทในการประท้วงเพื่อเรยีกรอ้งความต้องการ (๖) บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมอืง 

และ (๗) บทบาทในการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร   ทัง้ ๗ บทบาทนี้  

เป็นบทบาททีส่มัพนัธก์บัสภาพทางการเมอืง และสงัคมอย่างแยกไม่ออก   ซึง่ผูว้จิยัจะนําเสนอ

โดยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ บทบาทในฐานะเป็นท่ีปรึกษา  

 “การใหค้ําปรกึษา” ถอืไดว้่าเป็นบทบาทหลกัของพระสงฆอ์กีการหนึ่งที่พระพุทธเจา้ได้

ออกแบบเอาไว ้และเป็นบทบาททีป่รากฏชดัเจนระหว่างพระสงฆก์บัพระเจา้จกัรพรรด ิซึง่ไดช้ื่อ

ว่า “ธรรมราชา” หรอื “พระราชาทีป่ระกอบดว้ยธรรม” ฉะนัน้ องคป์ระกอบของผูป้กครองทีจ่ะได้

ชื่อว่า “จกัรพรรด”ิ นัน้ ตอ้งมคีุณธรรมขอ้ “ปรปิุจฉา”  ซึง่หมายถงึ การทีผู่ป้กครองจะต้องเขา้ไป

ขอคําปรกึษาและรบัคําชี้แนะจากสมณพราหมณ์ หรอืพระสงฆ์อยู่เนืองๆ เพื่อจะได้สอบทาน

ความคดิ ความรู ้และแนวทางปฏบิตัริะหว่างผูป้กครองกบัสมณพราหมณ์ และพระสงฆ ์ ฉะนัน้ 

บทบาทหนึ่งของพระสงฆต์ัง้แต่สมยัพุทธกาลจนถงึยุคสมบูรณาญาสทิธริาชย์ คอื “บทบาทของ

ปโุรหติ” หรอื “ผูท้ีใ่หค้าํชีแ้นะต่อผูป้กครอง”  



๙๖ 

 

 

 สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ รูปแบบการให้คําปรึกษาตัง้สมัยพุทธกาลจนถึงยุค

สมบรูณาญาสทิธริาชยต์ามแนว “ปรปิุจฉา” นัน้ ถอืไดว้่าเป็น “ธรรมบญัญตั”ิ หรอืเป็นคุณสมบตัิ

สําคญัทีผู่้ปกครองจะต้องยดึถอืและปฏบิตัใิห้สอดรบักบัหลกัการในจกัรวรรดวิตัร  ซึ่งแนวทาง

ดงักล่าวนี้ ไดร้บัการยอมรบัและปฏบิตักินัมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่สมยัสุโขทยัทีพ่ระญาลไิทไดใ้ห้

แนวทาง และกําหนดไวใ้นหนังสอื “ไตรภูมพิระร่วง” โดยยํ้าใหผู้ป้กครองไดป้ฏบิตัติามแนวทาง

ดงักล่าว ในขณะเดยีวกนั การดําเนินการตามแนวทางนี้ ถอืไดว้่าทําให้ช่องว่างระหว่างพระสงฆ์

กับผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น  ที่สําคัญคือ พระสงฆ์สามารถที่จะสะท้อนและ

นําเสนอขอ้เทจ็จรงิในบางประเด็นได้ดกีว่าขา้ราชการของพระองค์ เพราะพระสงฆ์มวีถิีชวีติที่

ใกล้ชิดกับชุมชนจึงสามารถสะท้อนได้ดีว่า “ประชาชนต้องการ และมุ่งหวังให้พระราชาได้

สนองตอบต่อความต้องการอย่างไรจงึจะสอดรบักบัความคาดหวงั” นอกจากนี้ พระสงฆใ์นยุค

ก่อนนัน้องคค์วามรูเ้กีย่วกบัประเพณแีละแบบแผนต่างๆ ทีเ่คยปฏบิตัใินยคุต่างๆ ไดด้ ี

 ขอ้สงัเกตประเดน็หน่ึงคอื การจดัวางบทบาทของการเป็นทีป่รกึษานัน้ พระมหากษตัรยิ์

บางพระองค์ได้กําหนดบทบาทของพระสงฆ์แต่ละรูปเอาไว้อย่างชดัเจนดงัจะเหน็ได้จากกรณี

ของพระนารายณ์มหาราชที่มีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาหลักจํานวน ๓ รูป ที่ครอบคลุมถึง

พระพุทธศาสนา ประเพณดีัง้เดมิ และโหราศาสตร ์ แต่เมื่อนําฐานคดิดงักล่าวมาอธบิายบทบาท

การจดัวางทีป่รกึษา และการใหค้ําปรกึษาแก่ผูป้กครองในยุคประชาธปิไตยนัน้ มคีวามแตกต่าง

กนัในหลายมติ ิกล่าวคอื  

(๑) การให้ค าปรึกษาไม่ได้ก าหนดให้เป็นบทบาทหลักระหว่างพระสงฆ์กับ

นักการเมือง ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ หลกัการของการเป็นธรรมราชานัน้ คุณสมบตัปิระการหนึ่งคอื 

“ปรปิุจฉา” ซึ่งเป็นธรรมบญัญตัิที่กําหนดไว้เป็นแนวทางระหว่างพระมหากษัตรยิ์กบัพระสงฆ ์

หรอืสมณพราหมณ์ แต่ในการบรหิารบา้นเมอืงในยุคประชาธปิไตยนัน้ ไม่ไดก้ําหนดกรอบ หรอื

บญัญตัไิว้เป็นแนวทางอย่างเป็นทางการโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมอื กล่าวคอื ไม่ได้บญัญตัิ

เอาไวใ้นกฎหมายใดทีย่ํา้เตอืนใหน้กัการเมอืงตอ้งขอคาํปรกึษาชีแ้นะจากพระสงฆ์๕๔ ฉะนัน้ การ

ขอคําปรกึษาจงึขึ้นอยู่กบัความสมคัรใจ หรอืความพงึพอใจของนักการเมอืงว่าประสงค์จะขอ

คําปรกึษาหรอืไม่?  ซึ่งเป็นแนวทางทีค่่อนขา้งจะเปิดกวา้งสําหรบันักการเมอืงในปจัจุบนั สรุป

แลว้ ในหลายๆ ประเดน็ทีเ่กดิขึน้ นักการเมอืงจงึเลอืกทีจ่ะไม่ขอคําปรกึษาจากพระสงฆ ์อาจจะ
                                                           

๕๔ ประเดน็น้ีเป็นคนละประเดน็กบัการประชาพจิารณ์ (Public Hearing) ซึง่การดาํเนินโครงการใดที่

จะก่อใหเ้กดิผลกระทบจะตอ้งรบัฟงัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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มาจากตวัแปรหลายๆ ดา้นดงัทีไ่ดก้ล่าวแล้วว่า รฐัไดก้นัพระสงฆอ์อกจากพืน้ทีด่า้นเนื้อหา แต่

รกัษาพระสงฆเ์อาไวต้อบสนองดา้นพธิกีารและพธิกีรรม ซึง่ประเดน็หลงันี้มรีปูแบบและแนวทาง

ในการจดัวางค่อนขา้งจดัเจน 

(๒) การแต่งตัง้ค าปรึกษาด าเนินการบนกรอบของกฎหมาย  กระบวนการในการ

แต่งตัง้พระสงฆเ์ป็นทีป่รกึษานัน้ มชี่องทางทีเ่ปิดพืน้ทีเ่อาไวค้่อนขา้งกวา้งว่า นักการเมอืงจะตัง้

ใครหรือไม่ อย่างไร ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ และความสัมพนัธ์ของพระสงฆ์ที่นักการเมอืง

มุ่งหวงัจะขอคําปรกึษา เช่น กรณีของพระไพศาล วสิาโลที่ได้รบัการแ ต่งตัง้จากรฐับาลเป็น

กรรมการสมานฉันทแ์ห่งชาต ิพระมหาโชว ์ทสฺสนีโย เป็นทีป่รกึษาของเลขานุการรฐัมนตร ีและ

พระเมธธีรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)  เป็นที่ปรกึษาของกรรมาธกิาร ศาสนา ศลิปะ และ

วฒันธรรม 

(๓) การให้ค าปรึกษาทัว่ไปเน้นความสัมพันธ์และสนองตอบทางพิธีการ   

นกัการเมอืงส่วนใหญ่มกัจะมุ่งเน้นการขอใหค้ําปรกึษาในลกัษณะนี้  ซึง่แนวทางนี้ผูว้จิยัเรยีกว่า 

การตรวจดวงชาตา และการทํานายทายทัก รวมไปถึงการประกอบพิธีการพิธีกรรมต่างๆ  

โดยทัว่ไปแลว้ นกัการเมอืงจะมพีระสงฆท์ําหน้าทีต่รวจดวงชาตา และทําพธิเีสรมิชาตาบารมอียู่

สมํ่าเสมอ เพราะสังคมไทยโดยพื้นฐานมีความเชื่อด้านโหราศาสตร์ และดวงดาว  ฉะนัน้ 

บทบาทน้ีสอดรบักบับทบาททีพ่ระสงฆห์ลายรปูไดป้ฏบิตัติัง้ยคุสมบรูณาญาสทิธริาชย ์

 

 โดยสรุปแล้ว บทบาทในด้านการให้คําปรกึษาระหว่างพระสงฆก์บันักการเมอืงในยุค

ประชาธิปไตยนัน้  การให้คําปรกึษาไม่ได้เป็นสิ่งที่ยดึโยงเป็น “ธรรมบญัญัติ”อีกต่อไป ซึ่ง

แตกต่างจากยคุสมบรูณาญาสทิธริาชยท์ีผู่ป้กครองไดป้ฏบิตัติามกรอบของจกัรวรรดวิตัร  ฉะนัน้ 

หน้าที่หนึ่งในการที่จะเข้าถงึอุดมการณ์ดงักล่าว คอื “ปรปิุจฉา” ที่เป็นหลกัการสําคญัประการ

หนึ่งซึง่ผูป้กครองต้องยดึถอืและปฏบิตัติาม  การทีผู่้นําทางการเมอืงในยุคประชาธปิไตยไม่ยดึ

โยงอยู่กบักรอบดงักล่าว จงึทําให้ช่องวางระหว่างพระสงฆก์บันักการเมอืงมคีวามแปลกแยกใน

เชงิเนื้อหามากยิง่ขึน้ แต่ถงึกระนัน้ ยงัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิพธิกีารและพธิกีรรม  การใหค้ําปรกึษา

ทีไ่ดร้บัการยอมรบัระหว่างพระสงฆก์บัการเมอืงในปจัจุบนัสมัพนัธก์บัการดูดวง ทํานายทายทกั 

และการเสรมิดวงชาตาใหน้กัการเมอืงมคีวามมัน่ใจในการทําหน้าทีม่ากยิง่ขึน้ 
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๓.๒.๒ บทบาทในการช้ีแนะและช้ีน าทางการเมือง 

 ในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนระบอบปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่

ประชาธปิไตยนัน้  รปูแบบและวธิกีารชีแ้นะและชีนํ้าผูนํ้าทางการเมอืงและพลเมอืงทัว่ไปนัน้ ยงั

สะทอ้นแง่มุมในเชงิจารตีดงัทีเ่คยปฏบิตักินัมา และไม่ไดม้นีัยทีส่่อแสดงถงึความแปลกแยกจาก

แนวทางเดมิเท่าที่ควรจะเป็น  อย่างไรก็ตาม เมื่อบรบิททางการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม

เปลีย่นไป  ย่อมนําไปสู่การปรบัท่าที และรปูแบบการในชี้แนะ และชีนํ้าผูนํ้าทางการเมอืง และ

พลเมอืงของชาตเิช่นเดยีวกนั ในประเดน็นี้ ผูว้จิยัจะกําหนดกรอบในการนําเสนอภายใต้เนื้อหา 

๓ ประเดน็ คอื (๑) สนัโดษกถากบัขอ้หาขดัขวางการพฒันาประเทศ (๒) ฆ่าคอมมวินิสต์ไม่บาป 

(๓) ธรรมกิสงัคมนิยมสงัคมเป็นสุข และ (๔) บทเทศน์ว่าดว้ย “กณัฑก์ารเมอืง” 

(๑) สนัโดษกถากบัข้อหาขดัขวางการพฒันาประเทศ  จุดเปลีย่นทีส่ําคญัของการ

ปรบัระบบคําสอนนัน้ เริม่เหน็ร่องรอยของความแปลกแยกระหว่างแนวคดิแบบสมยัใหม่ที่เน้น

การ “พฒันาวตัถุ หรอืเน้นการบรโิภคนิยม”  ตามแนวทางการพฒันาประเทศของจอมพลสฤษดิ ์

ธนรชัต์ ซึง่เป็นผูนํ้ารฐับาล  กบัพระสงฆร์ะดบัชนชัน้ปกครอง และชนชัน้ปญัญาเริม่นําหลกัการ

ธรรม “ชุดสนัโดษ” มาชีแ้นะ และสอนกลุ่มคนต่างๆ ในสงัคม สิง่ทีช่ ีช้ดัประการหน่ึงคอืชุดอธบิาย

ของพุทธทาสภิกษุในปณิธาน ๓ ข้อที่เน้นให้ศาสนิก “ถอนตัวออกมาจากวัตถุนิยม” หรือ

แมก้ระทัง่คําว่า “จติว่าง” ก็ได้รบัการตัง้คําตอบจากหม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ ์ปราโมชเช่นกนัว่า 

“เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด”้ ประเดน็คอื การทาํงานดว้ยจติว่างจะทาํใหม้นุษยไ์มส่ามารถพฒันาได ้ 

ร่องรอยดงักล่าว อาจจะเป็นหน่ึงในตวัแปรทีท่ําให้จอมพลสฤษดิ ์ธนรชัต์ ได้เร่งรดัทีจ่ะ

ปรบัดุลยภาพของโครงการการปกครองคณะสงฆใ์หม่ ภายหลงัที่มคีวามขดัแยง้ของพระสงฆ์

ภายใตโ้ครงสรา้งตามพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๘๔  อาศยัเหตุผลดงักล่าว 

จงึนําไปสู่การแทรกแซงจากฝ่ายอาณาจกัรทัง้รปูแบบการบรหิารแบบรวมศูนยม์ากยิง่ขึน้เพื่อให้

สอดรบักับอุดมการณ์ในการบรหิารบ้านเมอืงของรฐับาล ที่พยายามพัฒนาจากอุดมการณ์ 

“พฒันาสงัคมแบบประชาธปิไตย” มาสู่อุดมการณ์ “พฒันาด้านเศรษฐกจิ” ฉะนัน้ นิยามคําว่า 

“พฒันา” ของรฐับาลจงึหมายถึงการพฒันาในเชิงกายภาพที่เน้นปรบัฐานทางเศรษฐกิจ จน

เป็นมาของจดุเริม่ตน้ในการพฒันาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิึน้  

จากตวัแปรดงักล่าว รฐับาลจงึมองว่า ระบอบประชาธปิไตยอาจจะเป็นอุปสรรคสําคญั

ต่อการพฒันา เพราะการกระจายอํานาจอาจทําใหก้ารบรหิารจดัการยากกว่าการบรหิารประเทศ



๙๙ 

 

 

แบบรวมศูนย ์แนวคดิดงักล่าวนํามาสู่การปรบัดุลภาพเกี่ยวกบัโครงการสรา้งการปกครองคณะ

สงฆ์ด้วยให้มีลักษณะแบบรวมศูนย์เช่นเดียวกัน ท่าทีของรัฐบาลจึงนําไปสู่การแทรกแซง

กระบวนการในการบรหิารจดัการคณะสงฆ์  นอกจากนัน้ กระบวนการแทรกแซงยงัได้ขยาย

ขอบเขตพื้นที่ไปสู่การแทรกแซงในการสอน หรอืชี้แนะธรรมะของพระสงฆ์ต่อพลเมอืงด้วย 

โดยเฉพาะประเดน็คาํสอนเรือ่ง “สนัโดษ” ทีร่ฐับาลมองว่าเป็นหลกัการในการขดัขวางการพฒันา

ประเทศ จึงร้องขอให้คณะสงฆ์ระมัดระวังท่าทีในการนําหลักการชุดดังกล่าวมาสอนแก่

พลเมอืง๕๕  

 (๒) ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป  พระกติตวิุฑโฒมทีศันะว่า “ศตัรขูองชาต ิศาสนา และ

สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์คอื คอมมวินิสต์ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ภายในประเทศคอื

กลุ่มการเมอืงฝ่ายซ้ายที่เป็นศตัรรูา้ยกาจ และเป็นศตัรสูําคญัซึง่เป็นอนัตรายอย่างยิง่ยวด กลุ่ม

การเมอืงเหล่านี้ คือ ขบวนการนิสติ นักศึกษา โดยเฉพาะศูนย์กลางการนิสิตนักศึกษาแห่ง

ประเทศไทย และขบวนการบงัหน้าอื่นๆ ที่จดัตัง้โดยขบวนการนักศกึษา องคก์ารของพระฝ่าย

ซา้ยก็จดัอยู่ในพวกที่เป็นศตัรูของชาต ิศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ องค์การของกลุ่ม

การเมอืงและของพระสงฆฝ์า่ยซา้ยดงักล่าวไดร้บัการจดัตัง้และรบันโยบายจากคอมมวินิสต์ใหม้า

ทาํลายชาต ิศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัรยิ”์๕๖ 

 นอกจากนัน้ พระสงฆร์ูปนี้ได้ให้ความเหน็ว่า “พระสงฆไ์ทยควรมบีทบาทต่อต้านศตัรู

ของชาตไิมห่ยิง่หยอ่นไปกว่าประชาชน เพราะพระสงฆก์เ็ป็นเจา้ของประเทศเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ 

หน้าที่ในส่วนน้ีของพระสงฆ์ก็ไม่ต่างไปจากประชาชนคือป้องกันชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษตัรยิ ์นอกจากนี้ พระสงฆใ์นฐานะพุทธบุตร ยิง่มภีาระรบัผดิชอบโดยตรงทีจ่ะพทิกัษ์

ปกป้องพระพุทธศาสนา ทัง้น้ี เพราะคอมมวินิสต์เป็นศตัรูที่รา้ยกาจของพระพุทธศาสนา”  ใน

ขณะเดยีวกนั ท่านไดช้ีเ้พิม่เตมิว่า “พวกคอมมวินิสต์และอุดมการณ์คอมมวินิสต์คอื ‘มาร’ ซึง่มุ่ง

ทําลายศาสนา ปฏเิสธความด ีเป็นมจิฉาทฐิ ิมแีต่สรา้งความทุกขใ์หแ้ก่ประชาชน และเป็นพลงั

                                                           
๕๕ ดูเพิม่เติมใน สมบูรณ์ สุขสําราญ, ความขดัแย้งทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ์,  

(กรงุเทพฯ: สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, ๒๕๒๒). 
๕๖ ปาฐกถาของพระกติตวิฑฺุโฒ ใน ฆา่คอมมวินิสตไ์ม่บาป และใน “การปฏวิตัขิองพระพุทธเจา้” ใน

ช่อฟ้า ปีที ่๑๑ ฉบบัที ่๑๑-๑๒ (พฤศจกิายน-ธนัวาคม ๒๕๒๐) 



๑๐๐ 

 

 

ทําลาย๕๗ ดงันัน้การทําลายทําคอมมวินิสต์จงึสอดคลอ้งกบัคําสอนของพระพุทธศาสนา และไม่

เป็นบาป๕๘ 

 จดุเปลีย่นทีส่าํคญัทีนํ่าไปสู่การปราบปรามนิสติ นกัศกึษา ประชาชนทัว่ไป และพระสงฆ์

ฝา่ยซา้ย คอื ในปี ๒๕๑๙  ท่านใหส้มัภาษณ์หนงัสอืพมิพอ์ยา่งชดัแจง้ว่า “การฆ่าคอมมวินิสต์ไม่

บาป”๕๙  แมท้่านจะออกมาให้สมัภาษณ์ในช่วงเวลาต่อมาว่า “ผูท้ีโ่จมตนีัน้ไม่เขา้ใจพุทธศาสนา 

การให้ฆ่าคอมมวินิสต์เพราะคอมมวินิสต์ไม่ใช่คน แต่เป็นกิเลส หรอืเป็นมารที่มุ่งทําลายชาต ิ

ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และการฆ่าในลักษณะนี้สอดคล้ องกับคําสอนของ

พระพุทธศาสนา”๖๐  ในทีสุ่ด รฐับาลใหม่ภายใต้การนําของธานินทร ์กรยัวเิชยีร นายกรฐัมนตร ี

ได้ทําการปราบปรามฝ่ายซ้ายอย่างรุนแรง ส่งผลให้มกีารฆ่าฝ่ายซ้ายไปเป็นจํานวนมาก และ

ได้รบัการจบักุมคุมขบัเป็นจํานวนมากเช่นกนั ในขณะที่บางกลุ่มได้หนีเขา้ไปในป่าเพื่อทํางาน

รว่มกนักบัฝา่ยคอมมวินิสต ์และหลบซ่อนทาํงานใตด้นิ 

(๓) ธรรมิกสงัคมนิยมอดุมสุข  ในช่วงปี พ.ศ. ๒๖๑๖ ถงึ ๒๕๑๙  นัน้ กระแสแนวคดิ

เรื่อง “สงัคมนิยม” กระจายตามพืน้ทีต่่างๆ ของประเทศไทย รวมไปถงึมอีทิธพิลต่อแนวคดิของ

นักการเมือง ประชาชน นักศึกษา และพระสงฆ์บางกลุ่มด้วยเช่นกัน  ดังจะเห็นได้จากที่

นกัการเมอืงกลุ่มหนึ่งไดม้กีารตัง้พรรคการเมอืง ชื่อว่า “พรรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทย”  และ

พระสงฆฝ์า่ยซา้ยกลุ่มหน่ึงซึง่ตัง้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มยุวสงฆ”์ ไดล้งสมคัรรบัการเลอืกตัง้ในนามของ

พรรค และเขา้ไปมสี่วนร่วมในการปราศรยัสนับสนุน และเป็นหวัคะแนนตามพื้นที่ต่างๆ ของ

ประเทศไทย 

ท่าทดีงักล่าว ได้ทําให้เกดิการตัง้คําถามถงึท่าทแีละจุดยนืพระสงฆ์รูปหนึ่ง คอื “พุทธ

ทาสภิกขุ”  ทัง้การแสดงออกทางความคดิ การพูด และการกระทําว่าสนับสนุนหรอืส่งเสรมิ

หรอืไม่? อย่างไร? ในฐานะที่เป็นพระภกิษุชัน้ปญัญาชน พุทธทาสภกิขุได้ปฏเิสธการเขา้ไปมี

ส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งเป็นกิจกรรมทางโลกที่ไม่ได้มีนัยสอดรับกับหลักคําสอนของ

พระพุทธศาสนา ท่านมองว่า “หน้าที่ของสงฆ์คือการปฏิบัติธรรม” ตามแนวทางที่นําท่าน
                                                           

๕๗ “พุทธศาสนากบัความมัน่คง”  น.๖-๗; “ความมัน่คงของชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ”์ น. ๘-

๑๐. 
๕๘ จตุัรสั ปีที ่๒ ฉบบัที ่๕๑ (๒๙ มถุินายน ๒๕๑๙) น. ๓๑-๓๒. 
๕๙ ดใูน จตุัรสั ปีที ่๒ ฉบบัที ่๕๑ (๒๙ มถุินายน ๒๕๑๙). 
๖๐ ดเูพิม่เตมิใน ฆา่คอมมวินิสตไ์มบ่าป, อา้งแลว้. 



๑๐๑ 

 

 

นําเสนอว่า “การทํางานคอืการปฏบิตัธิรรม”  การสัง่สอนธรรมเพื่อยกระดบัจติใจของมนุษย์และ

โดยตวัของมนัเองจะส่งเสรมิสงัคมใหเ้ป็นสงัคมทีด่ ี 

อย่างไรกต็าม ในช่วงขดัแยง้ทางความคดิ และอุดมการณ์ทางการเมอืงทวคีวามรุนแรง

มากยิง่ขึ้น พุทธทาสภิกขุได้เสนอ “หลกัการธรรมกิสงัคมนิยม”๖๑ ซึ่งสาระสําคญัในหนังสือ

ดงักล่าวเป็นการสะทอ้นท่าทเีพื่อประนีประนอมความคดิที่ขดักนัระหว่างกลุ่มการเมอืงฝ่ายซา้ย

และฝา่ยขวา แต่ถงึกระนัน้ นกัวชิาการบางท่านมองว่า “ขอ้เสนอดงักล่าวยงัคงมลีกัษณะอนุรกัษ์

นิยมทีเ่น้นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคคลต่อศาสนา พระมหากษตัรยิ ์รฐับาลและเพื่อนมนุษย์

ดว้ยกนั” ๖๒ สรุปแลว้หลกัการนี้สอดรบักบั ๕ ดทีีท่่านพยายามยํ้าเน้นตลอดช่วงเวลาในการเผย

แผ่ธรรม คอื “ลูกที่ดขีองพ่อแม่ เพื่อนทีด่ขีองเพื่อน ลูกศษิยท์ีด่ขีองครูอาจารย ์พลเมอืงทีด่ขีอง

ชาต ิและสาวกทีด่ขีองพระศาสนา”  

(๔) บทเทศน์ว่าด้วย “กณัฑก์ารเมือง”  ดงัทีนํ่าเสนอในเบือ้งต้นแลว้ว่า  รปูแบบการ

เทศน์ หรอืการนําเสนอธรรมสําหรบันักการเมอืงการปกครองนัน้   รูปแบบการนําเสนอจะมี

ความแตกต่างจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ หรอืราชาธปิไตย  เพราะระบอบราชาธปิไตย

จะมรีะบบ แบบแผน และเป็นทางการมากกว่าผู้ปกครองในระบอบประชาธปิไตยดงัจะเหน็ได้

จากหลกัการในจกัรวรรดิวตัรที่เน้นยํ้าให้พระมหากษัตรยิ์ปฏิบตัิตนตามแนว “ปรปิุจฉา” ซึ่ง

หมายถงึการเขา้ไปปรกึษาเพื่อขอแงค่ดิความเหน็จากสมณพราหมณ์ และพระสงฆเ์พื่อสอบทาน

ก่อนจะตดัสนิใจดําเนินกจิกรรมทางการเมอืงอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะส่งผลต่อพลเมอืงโดย

ภาพรวม 

จะเห็นว่า ตัวแปรสําคัญ คือ วัฒนธรรม ประเพณีของนักการเมืองในร ะบอบ

ประชาธิปไตยนัน้มไิด้มคีวามยดึโยงเหมอืนระบอบราชาธิปไตย  ประเพณีต่างๆ ในระบอบ

ราชาธปิไตยจะเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆไ์ดท้าํหน้าทีเ่สนอหลกัธรรมแก่ผูนํ้าทางการเมอืง หรอืชนชัน้

ปกครองไดอ้ย่างเป็นทางการและมรีปูแบบทีช่ดัเจนมากยิง่กว่า ตัง้แต่พธิกีารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ประสูตจินถงึสวรรคต  แต่เมื่อวเิคราะห์พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้พระสงฆไ์ด้นําเสนอหลกัธรรมแก่

นกัการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอย่างเป็นทางการจงึมกัจะไม่เหน็ร่องรอยดงักล่าว และนี่จงึ
                                                           

๖๑ ดเูพิม่เตมิใน พทุธทาสภกิข,ุประชาธิปไตยแบบธรรมิกสงัคมนิยม,  (กรุงเทพฯ: สมใจการพมิพ์

, ๒๕๑๗). 
๖๒ สมบรูณ์ สขุสาํราญ, ความขดัแย้งทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ,์ (กรุงเทพ: สมาคม

สงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, ๒๕๒๒), น. ๒๒. 



๑๐๒ 

 

 

อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้กลุ่มคนจํานวนมากตัง้คําถามต่อประเดน็คุณธรรมและจรยิธรรม

ของนกัการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 

 ในความเป็นจริงแล้ว รฐัตามระบอบประชาธิปไตยได้กันพื้นที่ของศาสนาออกจาก

การเมอืงมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เพราะรฐัมองว่า การเมอืงการปกครองเป็นเรื่องทางโลก ใน

ขณะเดยีวกนัศาสนาเป็นเรื่องโลกุตระทีไ่ม่ควรเขา้มาเกี่ยวขอ้งและสมัพนัธก์นัในเชงิเนื้ อหามาก

นกั อยา่งไรกต็าม เป็นทีน่่าสงัเกตว่ารฐัไดเ้ปิดพืน้ทีเ่อาไวใ้หศ้าสนาเขา้มาเกี่ยวขอ้งในมุมแคบๆ 

นัน่คือ “สนองตอบพิธีกรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นไปในลกัษณะนํา

ศาสนามาเสรมิการเมอืงเพื่อสรา้งการยอมรบัในแง่ของภาพลกัษณ์ การดําเนินการในลกัษณะนี้

จงึเป็นไปในเชงิรูปแบบแต่ขาดเนื้อหาที่แท้จรงิ ดงัจะเหน็ไดจ้ากนิมนต์พระสงฆไ์ปสวดมนต์ใน

รฐัสภา การนิมนตพ์ระสงฆไ์ปเจมิป้ายพรรคการเมอืง หรอืในประเทศกมัพูชา คณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ได้นิมนต์พระสงฆไ์ปเป็นสกัขพียานในการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ของสมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎร 

คําถามมวี่า เมื่อรฐัตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เปิดพื้นที่ให้พระสงฆ์ได้ทําหน้าที่

นําเสนอหลกัการบรหิารการปกครองแก่ชนชัน้การปกครองอย่างเป็นอย่างเป็นทางการ พระสงฆ์

ชนชัน้ปญัญาชนจะมรีูปแบบในการนําเสนออย่างไร คําตอบคอื พระสงฆห์ลายรูปจงึนําเสนอ

หลกัการเหล่านี้ผ่านสื่อ หรอืเวทีต่างๆ  เช่น การให้สมัภาษณ์วทิยุ ทวี ีการเขยีนบทความทาง

วชิาการ การเขยีนหนังสอื หรอืหนังสอืพมิพ์ แต่ถึงกระนัน้ แนวทางเหล่านี้ ถือว่าเป็นการสื่อ

ธรรมะถงึนกัการเมอืงอยา่งไมเ่ป็นทางการ และในหลายสถานการณ์การนําเสนอธรรมะ หรอืการ

ชีแ้นะแบบไม่เป็นทางการทําให้เกดิการเผชิญหน้าระหว่างพระสงฆก์บันักการเมอืง หรอืชนชัน้

ปกครอง จนทาํใหน้กัการเมอืงบางท่านตัง้ขอ้สงัเกตค่อนขา้งจะรุนแรงว่า “ถ้าอยากจะเป็นจะเป็น

นกัการเมอืงใหล้งจากธรรมาสน์มาลงสมคัรเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร”  

แมว้่าจะเป็นการทาํหน้าทีแ่บบไมเ่ป็นทางการกต็าม พระสงฆจ์าํนวนมากได้ทําหน้าทีใ่น

การชี้แนะ และชี้นํานักการเมอืงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น พุทธทาสภิกขุ ได้เขยีนหนังสอืเรื่อง 

“ธรรมะกับการเมอืง” ในขณะที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เขยีนหนังสือ เรื่อง 

“ธรรมาธปิไตยไม่มา จงึหาประชาธปิไตยไม่เจอ การสร้างสรรค์ประชาธปิไตย รฐัศาสตร์แนว

พุทธ  และนิติศาสตร์แนวพุทธ” ในขณะที่พระพรหมบณัฑิต (ประยูร ธมฺมจตฺิโต) ได้เขยีน

หนังสอืเรื่อง “พระพุทธศาสนากบัการสรา้งความปรองดองแห่งชาติ” พระมหาจรรยา สุทฺธิญา

โณ เขยีนหนังสอืเรื่อง “ธรรมรฐั”  พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) ได้เปิดพืน้ทีใ่ห้กลุ่ม



๑๐๓ 

 

 

คนเสื้อแดง ที่ทํางานการเมอืงสมัพนัธ์กบัพรรคเพื่อไทยได้เข้าไปใช้พื้นที่ของวดัทํากิจกรรม

ทางการเมอืง และไดบ้รรยายธรรมบนเวทดีงักล่าว 

ถึงกระนัน้ การที่พระสงฆ์ต่อการนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนัน้ ได้

ก่อให้เกดิคําถามในเชงิลบตามมาเช่นกนั แต่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ชี้แนะว่า 

“...ธรรมดาพระจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมอืงเป็นหลกัการอยู่แล้ว แต่ว่าพระสอนธรรมเกี่ยวกับ

การเมอืงได้ เพราะธรรมะเป็นเรื่องความจรงิ ความถูกต้องดงีาม เกี่ยวขอ้งกบัทุกเรื่องทุกอย่าง

...”๖๓ ในขณะทีปั่ญญานันทภิกข ุอดตีเจา้อาวาสวดัชลประทานรงัสฤษฏ ์พยายามที่จะตคีวาม

ใหเ้กีย่วขอ้งในประเดน็น้ีว่า  “พระเป็นนกัการเมอืงทางจติ”  

“...การเมอืงคอือะไร การเมอืงคอืเรือ่งการจดับา้นจดัเมอืง ทุกคนมสี่วน

ทีจ่ะจดัการบา้นการเมอืงใหม้นัดขีึ้น พระนี้กเ็ป็นนักการเมอืงเหมอืนกนั แต่เป็น

นักการเมอืงทางจติวญิญาณ ชาวบ้านก็เป็นนักการเมืองในทางวตัถุ เราเป็น

นักการเมอืงแบบจดับ้านจดัเมอืงใหม้นัเรยีบรอ้ย บ้านเมอืงจะได้อยู่เยน็เป็นสุข 

นัน่คอืการเมอืง การสอนใหป้ระพฤตดิปีระพฤตชิอบ อนันี้จะท าใหอ้ยู่กนัอย่างมี

ความสุขสบาย รู้จกัประชาธิปไตยทีถู่กต้อง ให้เลือกผู้แทนทีถู่กต้อง เลือก

ตวัแทนทีด่เีรือ่งเหล่านี้พระจ าเป็นตอ้งสอน สอนธรรมนีแ่หละไม่ไดเ้สยีหายอะไร

...”๖๔ 

 พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) แสดงท่าทสีนับสนุนเพื่อเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระเขา้มา

สมัพนัธก์บัการเมอืงเพื่อนําเสนอหลกัการบรหิารแก่นกัการเมอืงว่า  

“...คนทีพ่ดูว่า พระอยา่มายุ่งกบัการเมอืง แสดงว่ายงัไม่เข้าใจการเมอืง

อย่างถูกต้อง การเมอืงเป็นเรื่องของส่วนรวม ทุกคนต้องสนใจและร่วมกนัทํา 

พระไม่ลงไปสมคัรเป็นผู้แทนหรอกแต่พระจะต้องทําหน้าที่ผู้พทิกัษ์ธรรม นํา

ศาสนาไปใส่ไวใ้นการเมอืง เพื่อใหก้ารเมอืงเป็นเรื่องของความบรสิุทธิย์ุตธิรรม 

                                                           
๖๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), รฐักบัพระพทุธศาสนาถึงเวลาช าระล้างแล้วหรือยงั, พมิพค์รัง้

ที ่๔ (กรุงเทพฯ:  สหธรรมกิ จาํกดั, ๒๕๓๙), น. ๑๐. 
๖๔ ปญัญานนัทภกิข,ุ  ธรรมเทศนาต่อนายกรฐัมนตรี ใน ขา่วสด (๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๙) : น. 

๑๐. 



๑๐๔ 

 

 

ถ้าการเมอืงขาดหลกัทางศาสนาแล้ว การเมอืงจะเป็นเรื่องของความเลวร้าย

อยา่งทีสุ่ด...”๖๕ 

นอกจากนัน้ พระเมธีธรรมภรณ์๖๖ (ประยูร  ธมมฺจิตฺโต) มองบทบาทพระสงฆก์บั

การเลอืกตัง้ว่า “พระสงฆส์ามารถช่วยสอนใหป้ระชาชนมสีาํนึกในทางการเมอืง คอือย่านอนหลบั

ทบัสทิธิ ์ต้องไปลงคะแนนเสยีง บทบาทน้ีแสดงถงึความเป็นกลางของพระสงฆไ์ด้ เพราะไม่ไป

เป็นฝกัฝ่ายขา้งใดขา้งหน่ึง และนําเสนอ “ตําราการเลอืกสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร” ว่าควรจะ

ประกอบดว้ยศลี ความสะอาด ความกลา้หาญ ความมปีญัญา 

 

สรุปแลว้ แนวทางดงักล่าวนัน้ ถอืว่าพระสงฆไ์ดพ้ยายามทีจ่ะปรบัท่าทแีละบทบาทของ

ตัวเองให้สอดรบักับสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไป  ประเด็นสําคญัจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า 

พระสงฆจ์ะอยู่ภายใต้กรอบการเมอืงการปกครองในระบอบใด แต่สิง่สําคญัคอืพระสงฆด์ํารงตน

ในสงัคมบนฐานะของการเป็น “พลเมอืง”  ฉะนัน้ ภายใต้บรบิทนี้จงึมสีทิธใินการนําเสนอแง่มุมที่

เป็นประโยชน์ต่อนกัการเมอืง ยิง่ไปกว่านัน้  สถานะของพระสงฆไ์ดร้บัการคาดหวงัว่า “บรสิุทธิ”์ 

เพราะไม่ได้มผีลประโยชน์หรอืให้คุณใหโ้ทษแก่กลุ่มการเมอืงพรรคการเมอืงพรรคหนึ่ง ฉะนัน้ 

ในขณะทีป่ระชาชนทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรอืนักวชิาการดา้นรฐัศาสตรส์ามารถนําเสนอ

หลกัการในการปกครองประเทศใด พระสงฆ์จงึมีสทิธิและความชอบธรรมที่จะดําเนินการได้

เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวทางดงักล่าวสอดรบักับสิง่ที่พระพุทธศาสนาได้นําเสนอให้

พระสงฆไ์ด้ปฏบิตัติามแนวทางของทศิ ๖ ที่วางบทบาทใหพ้ระสงฆม์หีน้าที่ในการสอนกลุ่มคน

อื่นๆ ในสงัคม 

 

 

 

 
                                                           

๖๕ ไพโรจน์ อยู่มณเฑยีร (ผูร้วบรวม),  ร้อยคมวาทะพระพยอม: ร้อยล าน าจากคมปัญญาของ

พระพยอม,  พมิพค์รัง้ที ่๓, (กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพข์า้งฟ่าง, ๒๕๓๖), น. ๒๑. 
๖๖ ปจัจบุนัดาํรงตําแหน่งเป็นพระราชาคณะชัน้พรหมที ่“พระพรหมบณัฑติ” 



๑๐๕ 

 

 

๓.๒.๓ บทบาทในการสนองตอบต่อนโยบายทางการเมือง 

 ข้อ เท็จจริงประการหนึ่ งตั ้งแ ต่สังคมไทยได้ เปลี่ยนระบอบการปกครองจาก

สมบรูณาญาสทิธริาชยไ์ปสู่ระบอบประชาธปิไตยคอื “การทีร่ฐัพยายามจะดงึกจิการหรอืกจิกรรม

ต่างๆ ทีม่อบใหพ้ระสงฆด์าํเนินการตัง้แต่อดตีออกไปจากพระสงฆด์ว้ย”  ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดัคอื 

“การจดัการศกึษา” ที่รฐัดงึออกจากวดั หลงัจากทีว่ดัมหรรณพารามเป็นโรงเรยีนแห่งแรก และ

วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรก   

นอกจากนัน้ ศาลาวดัที่เคยเป็นที่ประชุมเพื่อปรกึษาหารอืของชาวบ้านได้กลายเป็น

สถานที่ประกอบพิธกีรรมทางศาสนา ส่วนชาวบ้านได้เริม่มกีารก่อสร้างศาลาประจําหมู่บ้าน

ขึน้มา ในขณะทีพ่ระสงฆเ์คยมบีทบาทในการนําชาวบา้น และเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาชุมชน

ตามแนวทาง “บวร”  สถานการณ์ไดเ้ปลี่ยนหมู่บ้านเป็นศูนยท์ดแทนวดั จะเหน็ว่า ในหลายๆ 

พืน้ที ่วดัไดก้ลายเป็นส่วนแปลกแยกจากชุมชน ไมว่่าจะเป็นสิง่ก่อสรา้ง วถิคีดิ และความเป็นอยู ่ 

บทสรุปสุดท้าย วดัจงึกลายเป็นสถานที่รองรบัเฉพาะพธิกีารและพธิกีรรมตัง้แต่หมู่บ้านจนถึง

ระดบัประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม แมว้่ารฐัพยายามทีจ่ะลดทอนบทบาทของพระสงฆต์ัง้แต่ระดบัชุมชนถงึ

ระดบัประเทศดว้ยการดงึกจิการต่างๆ ไปไวท้ีร่ฐักต็าม แต่พระสงฆจ์าํนวนมาก ไดม้คีวามมุ่งมัน่

และพยายามที่จะรกัษาอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าที่เคยให้แนวทางในการพฒันาสงัคมตาม

ภายใต้กรอบที่ว่า “เธอทัง้หลาย จงเที่ยวไป เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก” 

ด้วยเหตุดงักล่าว วดัจํานวนมากในสงัคมไทยซึ่งไม่ได้รบังบประมาณในการสนับสนุนจากรฐั

โดยตรง ไดใ้ชต้น้ทุนทางสงัคม (Social Capital) พฒันาชุมชนต่างๆ ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัได้

อยา่งน่าสนใจ 

 มหาวิทยาลัยสงฆ์ของรฐัทัง้สองแห่งคือ “มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย และ 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั” ถอืไดว้่าเป็นแหล่งการศกึษาทีไ่ดร้บัการสถาปนาขึน้

จากรชัการที ่๔ และที ่๕ ตามลําดบั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหม้หาวทิยาลยัทัง้สองเป็นแหล่งใน

การศกึษาคน้ควา้พระไตรปิฎก และวชิาการชัน้สงู  และอาศยัฐานคดิดงักล่าวมาเป็นเครื่องมอืใน

การพฒันาชาติและสงัคมต่อไป  จะเห็นว่า ผลจากการเปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลยัทัง้สอง ทัง้

งบประมาณ และคน ได้ทําให้มหาวทิยาลยัทัง้สองได้ช่วยตอบโจทย์ และพฒันาพลเมอืงของ

สงัคมในหลายๆ ดา้น เช่น การมสี่วนสําคญัในการพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมของนักเรยีนชัน้



๑๐๖ 

 

 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามโครงการครูพระสอนศีลธรรม ซึ่งรฐับาลได้สนับสนุน

งบประมาณปีละ ๔๐๐ ลา้นบาท จนก่อใหเ้กดิโครงการต่อเนื่องตามมาจาํนวนมาก เช่น โรงเรยีน

วิถีพุทธ  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการจัดทําคู่มือการสอนวิชา

พระพุทธศาสนาในโรงเรยีน และโครงการอบรมจรยิธรรมประจาํโรงเรยีน 

 ในขณะเดยีวกนั  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ได้เข้าไปช่วยรฐัในการ

ผลกัดนันโยบายการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็น “ศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก” โดยมสีํานักงาน

ในการดาํเนินการทีอ่ยู ่“พุทธมณฑล”  และแต่ละปีรฐัไดเ้ขา้มาช่วยสนับสนุนโครงการนี้ ซึง่ทําให้

ชาวพุทธทัว่โลกไดม้โีอกาสเดนิทางมาประเทศไทย และรฐัไดใ้ชโ้อกาสดงักล่าวสรา้งภาพลกัษณ์

เชงิบวกแก่สงัคมไทยผ่านวฒันธรรม ประเพณี ความเชื่อ และวถิีชวีิต  การส่งเสรมิดงักล่าว

ส่งผลต่อเศรษฐกจิ และการท่องเทีย่วเช่นเดยีวกนั 

 นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัภายใต้การดําเนินการของมหา

เถรสมาคม และรฐับาลไทย ไดร้บัความไวว้างใจจากรฐับาลไทยใหเ้ป็นหน่วยงานหลกัในการจดั

งาน “วนัวสิาขบูชาโลก” ภายหลงัทีอ่งคก์ารสหประชาชาตไิดใ้หก้ารยอมรบัวนัวสิาขบูชาเป็นวนั

สําคญัของสหประชาชาตใินปี ๒๕๔๒  ซึ่งในแต่ละปีนัน้ ชาวพุทธทัว่โลกจากองค์กรชาวพุทธ

ต่างๆ ไดเ้ดนิทางมารว่มงานทีป่ระเทศไทยจาํนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน  การดําเนินการในลกัษณะนี้ 

ยอ่มเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ในเชงิบวกต่อรฐับาลไทยในฐานะทีใ่หก้ารสนับสนุนทัง้งบประมาณ 

และขา้ราชการเขา้มาช่วยดาํเนินกจิกรรมนานาชาตใินลกัษณะดงักล่าว อกีทัง้ไดเ้ปิดพืน้ทีใ่นการ

สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆ โดยมศีาสนาเป็นแกนกลางในการเชื่อม

ประสาน เช่น การจดังานร่วมกนัระหว่างประเทศศรลีงักากบัประเทศไทยในการเฉลมิฉลองใน

โอกาสครอบรอบ ๒๕๐ ปี และ ๒๖๐ ปี ของการประดษิฐานนิกายสยามวงศใ์นประเทศศรลีงักา 

 ในขณะทีพ่ระสงฆท์ัว่ไปนัน้  ไดเ้ขา้ไปสนับสนุนรฐัในการช่วยเหลอืพลเมอืงในหลายๆ 

มติ ิเช่น การรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิของวดัพระบาทน้ําพุ การใชว้ดัเป็นสถานทีบ่ําบดัและรกัษาโรค

เอดส ์ การทําโครงการสจัจะออมทรพัยข์องพระสุบนิ การทําโรงสชีุมชนของหลวงพ่อนาน การ

สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพของครูบาศรีวิชัย  การร่วมมือกับรัฐส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมของขา้ราชการในหน่วยงานและองคก์รต่างๆ  รวมไปถงึการจดัทํา “โครงการสวดมนต์

ขา้มปี วถิไีทย วถิพีุทธ” ซึง่เป็นการส่งเสรมิความสุขของพลเมอืงไทยโดยรวม 



๑๐๗ 

 

 

 เมื่อกล่าวโดยภาพรวมแล้ว  แม้ว่ารฐัจะดงึบทบาทต่างๆ ที่พระสงฆ์เคยดําเนินการ

ออกไปจากวดักต็าม แต่ในความเป็นจรงิ บทบาทในการช่วยเหลอืสงัคมนัน้ถอืไดว้่าเป็นบทบาท

หลกัทีพ่ระสงฆไ์ดร้บัการปลกูฝงัและบ่มเพาะมาจากฐานความคดิในพระพุทธศาสนา เช่น พรหม

วหิารธรรม และสงัคหวตัถุธรรม  ฐานคดิเหล่านัน้เป็นแนวทางสาํคญัทีท่ําใหพ้ระสงฆจ์าํนวนมาก

ทุ่มเททาํงานเพื่อช่วยรฐัในการพฒันาสงัคม และพลเมอืง  สิง่ทีน่่าสนใจคอื พระสงฆเ์หล่าจาํนวน

มากไม่ไดร้บัทุนสนับสนุนจากรฐัโดยตรง แต่ไดใ้ชทุ้นทางสงัคมดงัทีพ่ระพุทธเจา้เคยยดึถอืและ

ปฏบิตั ิ

๓.๒.๔ บทบาทในการไกล่เกล่ียประนีประนอมข้อพิพาททางการเมือง 

สภาพทางการเมืองภายหลังที่จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ได้ถึงแก่

อสญักรรมเมื่อวนัที่ ๘  ธนัวาคม ๒๕๐๖นัน้  พลเอกถนอม กติตขจร ไดข้ึน้ดํารงตําแหน่งนายา

รฐัมนตรแีทนโดยไม่ต้องลงสมคัรรบัเลอืกตัง้  ด้วยเหตุที่มพีรรคสหประชาไทยเป็นฐานในการ

รองรบัความชอบธรรมทางการเมอืง หลงัจากนัน้ ไดป้ฏวิตัตินเองขึน้เป็นนายกรฐัมนตร ีโดยการ

ยุบเลกิรฐัธรรมนูญและประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองชัว่คราวตามแบบอย่างจอมพลสฤษดิ ์

และมกีารแต่งตัง้สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตขิึน้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งทําให้เกดิการเสยีดุลระหว่าง

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมกบัการพฒันาการเมอืงขึน้ และเป็นปญัหาทางโครงสรา้งทีนํ่าไปสู่

การลุกฮอืของประชาชน๖๗  

ในวนัที่ ๙ ตุลาคม การประท้วงขนานใหญ่นี้เริม่ต้นที่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ที่ลาน

โพธิ ์ และ ในวนัที่  ๑๓  ตุลาคม  ผู้ประท้วงทัง้หมดซึ่งประกอบด้วยนิสตินักศึกษา นักเรยีน 

ประชาชน ไดเ้คลื่อนออกจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์ปยงัอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย หลงัจาก

นัน้ วนัที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้เกิดการปะทะกันระหว่างตํารวจและผู้ประท้วง จนนําไปสู่

เสยีชวีติของประชาชนประมาณ ๘๐ คน อกีทัง้ไดม้กีารเผาอาคารราชการ ทรพัยส์นิของราชการ 

และทําลายสัญลักษณ์จราจร เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม  ในช่วงเวลาเดียวกันนั ้น 

พระสงัฆราช สมเดจ็พระชนนี และผลสุดทา้ยพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงออก

                                                           
๖๗ ลิขติ ธีรเวคิน, การเมืองการปกครองของไทย, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๓), น. ๑๓๘. 



๑๐๘ 

 

 

โทรทศัน์รบัสัง่ว่า “วนัน้ีเป็นวนัมหาวปิโยค และไดร้บัสัง่ใหทุ้กฝา่ยกลบัไปสู่ความสงบหยุดยัง้การ

รบราฆา่ฟนักนัเอง”๖๘  

 ประเดน็ที่ผู้วจิยัมุ่งหวงัจะวเิคราะห์สถานการณ์ความขดัแยง้จนนําไปสู่ความรุนแรงต่อ 

“กรณี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖” นัน้ คอื “เบื้องหลงัการทํางานของพระสงฆเ์พื่อประนีประนอมข้อ

พพิาทระหว่างรฐับาลกบักลุ่มนิสตินักศึกษา และประชาชนทัว่ไป”  ซึ่งเอกสารหลกัที่ผู้วจิยัจะ

นํามาวเิคราะหน์ัน้ คอื “งานวทิยานิพนธข์องวุฒนิันท ์กนัทะเตยีน” เรื่อง “พระสงฆก์บัการเมอืง: 

แนวคดิและบทบาทในสงัคมไทยปจัจุบนั”๖๙  ซึง่งานวจิยัเล่มนี้ไดส้มัภาษณ์พระธรรมราชานุวตัร 

(กมล โกวโิท) เกีย่วกบับทบาทของพระสงฆก์บัการเขา้ไปร่วมแก้ไขสถานการณ์ความขดัแยง้ใน

กรณ ี๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เอาไวอ้ยา่งน่าสนใจหลายประเดน็ 

 พระธรรมราชานุวัตร เมื่อครัง้ดํารงตําแหน่งเป็นพระเทพโสภณซึ่งทําหน้าที่เป็น

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)  พร้อมด้วยพระเถระอีกจํานวน ๒ รูป คือ      

พระธรรมคุณาภรณ์๗๐ (เกี่ยว อุปเสโณ) วดัสระเกศ และพระธรรมปิฎก๗๑ (นิยม ฐานิสฺสโร)          

วดัชนะสงคราม  ตระหนกัรูถ้งึสถานการณ์ความขดัแยง้ทีพ่ฒันาไปสู่ความรุนแรงอนัเกดิจากการ

ทีคู่่กรณี คอื “จอมพลถนอม กติตขิจร และกลุ่มนิสติ นักศกึษา และประชาชน”  ยดึมัน่ในจุดยนื

เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตวัเอง ในขณะที่กลุ่มต่อต้านเรยีกร้องให้ผู้นํารฐับาลลาออก 

เพราะขาดความชอบธรรมในการดาํรงตําแหน่งเป็นนายกรฐัมนตรอีนัเกดิจากทีม่ามชิอบ แต่จอม

พลถนอมมองว่า การได้มาซึ่งตําแหน่งนายกรฐัมนตรนีัน้มคีวามชอบธรรม  ซึ่งข้ออ้างทัง้สอง

ฝา่ยนัน้ลว้นมเีหตุผลสนบัสนุน และรองรบัการตดัสนิใจ 

 เมื่อการเจรจาของแต่ละฝ่ายยดึมัน่ในจุดยนืของตวัเอง (Position-Based Negotiation) 

อย่างแน่วแน่ และมัน่คง โดยไม่สนใจผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตัง้ ( Interest-Based 

Negotiation) จงึนําไปสู่การหาช่องทางในการทาํรา้ยกลุ่ม หรอืฝ่ายทีไ่ม่เหน็ดว้ย  สถานการณ์จงึ

เขา้สู่ประตูของความรนุแรงทีแ่ต่ละฝ่ายพยายามจะหาช่องทางนํามาใชเ้พื่อแสดงออก และรกัษา

                                                           
๖๘ อา้งแลว้, น. ๑๔๕. 
๖๙ ดรูายละเอยีดทัง้หมดใน วุฒนินัท ์กนัทะเตยีน, “พระสงฆก์บัการเมอืง: แนวคดิและบทบาทใน

สงัคมไทยปจัจุบนั”, ปรญิญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาศาสนาเปรยีบเทยีบ บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๔๔๑. 
๗๐ ตําแหน่งสดุทา้ย ดาํรงตําแหน่งเป็นสมเดจ็พระราชาคณะ คอื “สมเดจ็พระพฒุาจารย”์ 
๗๑ ตําแหน่งสดุทา้ย ดาํรงตําแหน่งเป็นสมเดจ็พระราชาคณะ ที ่“สมเดจ็พระมหาธรีาจารย”์ 



๑๐๙ 

 

 

จดุยนืของตวัเอง ประเดน็จงึอยูท่ีว่่า “กลุ่มใดมอีาวุธมากกว่ากนั”  ในขณะทีฝ่า่ยประชาชนมอีาวุธ

ทีถ่อืไดว้่าเป็นจดุแขง็ของตวัเอง ซึง่อาวุธดงักล่าวคอื “การต่อสูด้ว้ยสนัตวิธิ”ี เพราะกลุ่มนี้มองว่า 

“สนัตวิธิคีอือาวุธมชีวีติ” นัน่หมายถงึการพยายามทีจ่ะเรยีกรอ้ง การรวมกลุ่ม การแสดงออกผ่าน

ปราศรยั และการนําเสนอขอ้มูลต่างๆ ในขณะที่ฝ่ายรฐับาลใช้อาวุธเขา้มาแก้ไขปญัหาเช่นกนั 

คอื “อาวุธทีเ่กดิจากอํานาจรฐั และอาวุธคอืปืน และรถถงั”  

 พระสงฆท์ัง้สามรปูดงักล่าว ในฐานะทีม่ตีน้ทุนทางสงัคมสงูองคก์รหน่ึงในสงัคมไทย และ

ผูว้จิยัมองว่า การพยายามออกมาทําหน้าที่ดงักล่าวนัน้มไิดก้ระทําเป็นการส่วนตวัในเชงิปจัเจก 

หากแต่ออกมาในนามขององคก์ร  แต่เป็นการทํางานในเชงิลกึอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งมุ่งหวงั

ผลสมัฤทธิใ์นการทํางานมากว่าการออกมาขบัเคลื่อนอย่างเป็นทางการ   กลยุทธ์ในการทํางาน

ของทัง้สามน่าวิเคราะห์เป็นอย่างยิง่ ดงัจะเห็นจากการไม่เห็นด้วยที่จะพาพระสงฆ์จํานวน 

๑,๐๐๐ รูปไปยนืขวางการปะทะระหว่างทหารกบักลุ่มผู้ชุมนุมในบรเิวณสะพานผ่านฟ้า เพราะ

อาจจะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างกลุ่มคนทัง้สองผ่ายไม่ว่าจะเป็นทหาร หรอืกลุ่มผูป้ระทว้งว่า 

“พระสงฆเ์ป็นเครื่องมอืมาหา้มนักศกึษา หรอืหา้มทหารทีจ่ะเขา้ไปสะสายการชุมนุม”  เพราะใน

สถานการณ์ของความขดัแยง้ทีข่ยายตวัเป็นความรุนแรงนัน้ ความไวว้างใจ และการสื่อสารทาง

การเมอืงมผีลสาํคญัต่อความเชื่อและการแสดงออก   

 กลยุทธ์ที่พระสงฆ์ทัง้สามรูปเลือกใช้ คอื “การเข้าไปพบคู่ขดัแย้งทัง้สองกลุ่ม”  เพื่อ

พบปะ พูดคุย และรบัฟงัขอ้เสนอเกี่ยวกบัทางออกของขอ้เรยีกรอ้ง ซึง่ภาษาในการเจรจาเช่นน้ี

เรยีกว่า “การเขา้ไปรบัฟงัด้วยใจที่เป็นกลางและมสีติ” (Take to Their Side by Mindful 

Listening)  การเลอืกกลุ่มทีจ่ะไปรบัฟงันัน้ เป็นประเดน็ที่น่าศกึษาเช่นกนั เพราะพระสงฆท์ัง้

สามรปูเลอืกทีจ่ะไปรบัฟงัความต้องการของกลุ่มผูเ้รยีกรอ้งก่อน คําตอบทีไ่ดร้บัคอื “ศูนยน์ิสติฯ 

ต้องการให้ประกาศใช้รฐัธรรมนูญในทนัท ีไม่ต้องรอจนถงึหนึ่งปีตามที่รฐับาลประกาศ” และมี

ขอ้เสนออื่นๆ ประกอบเขา้ไปดว้ย 

 หลงัจากนัน้ พระสงฆท์ัง้สามรูปได้ตดัสนิใจเดนิทางไปพบจอมพลประภาศ จารุเสถยีร 

ณ สวนรื่นฤด ีซึง่เป็นกองบญัชาของคณะปฏวิตั ิ และภายหลงัทีไ่ดม้กีารพูดคุยนัน้ คําตอบทีไ่ด้

จากรฐับาลคอื “รฐับาลไดต้กลงกบัศูนยน์ิสติฯ และทาํสญัญาต่อกนั  สิง่ทีเ่กดิขึน้ไม่มอีะไร เพราะ

นิสตินักศกึษาเป็นลูกหลาน และหวงัดต่ีอบา้นเมอืง”  กระบวนการขัน้ต่อไป คอื การเดนิทางไป

พบคณะนักศึกษาที่ฝ่ายรฐับาลได้จบักุมมาไว้ที่โรงเรยีนสถานีตํารวจบางเขน ซึ่งนําโดยนาย    



๑๑๐ 

 

 

ธรียุทธ ์บุญม ี เหตุผลหนึ่งในการเลอืกนายธรียุทธเ์พราะเคยเป็นลูกศษิยข์องพระเทพโสภณใน

ขณะทีเ่รยีนอยูโ่รงเรยีนสวนกุหลาบ  

 ประโยคสําคญัในการเจรจาที่คณะพระสงฆเ์ลอืกใช้คอืคําว่า “พระเจา้เปิดโลก”  เพราะ

อยูใ่นช่วงของวนัออกพรรษาทีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็จากเทวโลกชัน้ดาวดงึส ์ พระองคไ์ดใ้ชช้่วงเวลา

ดงักล่าวเปิดให้เทวดา มนุษย์ และอบายภูมไิด้มองเหน็ซึ่งกนัและกนั  การนําเสนอวาทกรรม

เช่นน้ีผูว้จิยัมองว่า น่าจะหวงัผลใหคู้่กรณีเปิดใจที่จะยอมรบัฟงั และยอมรบัขอ้เสนอระหว่างกนั 

ซึง่จะส่งผลใหส้งัคมเกดิความร่มเยน็ และสงบสุขมากยิง่ขึน้ อนัจะส่งผลใหก้ารเจรจาหาทางออก

เป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ ผลจากการพดูคุยทําใหน้ายธรียุทธ ์บุญมยีนิดทีีจ่ะร่วมลงนามในสญัญา

ระหว่างรฐับาลกบัศูนยน์ิสติฯ  แต่เมื่อทราบว่าไดม้กีารลงนามเรยีบรอ้ยแลว้ พระสงฆท์ัง้สามรปู

และนายธรียุทธ์จงึได้แยกยา้ยด้วยความเขา้ใจว่า การเจรจาน่าจะเรยีบร้อยแล้วสถานการณ์จะ

กลบัคนืสู่ความเป็นปกตติามทีแ่ต่ละฝา่ยไดต้กลงกนั 

 อยา่งไรกต็าม  ความมุ่งหวงัของพระสงฆท์ัง้สามรปูมไิดเ้ป็นไปตามทีมุ่่งหวงัอยากจะให้

เป็น เพราะในช่วงเชา้ของวนัที ่๑๔ ตุลาคม ๒๖๑๖  รฐับาลซึง่นําโดยจอมพลถนอม กติตขิจรได้

สัง่ให้มกีารใช้อาวุธสลายกลุ่มผู้ประท้วง จนทําให้นิสติ นักศกึษา และประชาชนทัว่ไปเสยีชวีติ

กว่า ๘๐ คน และบาดเจบ็อกีเป็นจาํนวนมาก จนทําใหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ไดท้รงออก

โทรทศัน์รบัสัง่ว่า “วนัน้ีเป็นวนัมหาวปิโยค และไดร้บัสัง่ใหทุ้กฝา่ยกลบัไปสู่ความสงบหยุดยัง้การ

รบราฆา่ฟนักนัเอง”๗๒ 

 ภายหลังที่เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว พระสงฆ์ทุกหมู่เหล่า ซึ่งนําโดยสมเด็จ

พระสงัฆราชไดข้อพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัสวดมนต์

ในพื้นที่วดัพระศรรีตันศาสดาราม เพื่อความเป็นสริมิงคลให้สงัคมไทยพ้นจากภยัพบิตัิ อีกทัง้

เป็นการยํ้าเตอืนสติของสงัคมไทยให้เกดิกําลงัใจในการต่อสู้ และดําเนินชวีติต่อไป  จาก

ภาพรวมทัง้หมดจะพบความจริงที่น่าสนใจว่า ในหน้าประวัติศาสตร์ของความขดัแย้งทาง

การเมอืงนัน้ พระสงฆไ์ดพ้ยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะเขา้ไปช่วยเป็นสะพานในการสรา้งความปรองดอง

ใหเ้กดิขึน้ แมว้่าในทีสุ่ดแลว้จะไมส่ามารถร่วมแก้ไขปญัหาไดก้ต็าม แต่เน่ืองจากภาวะของความ

ไม่ไวว้างใจซึง่กนัและกนัระหว่างกลุ่มขดัแยง้ และการยดึมัน่ในผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มมาก

                                                           
๗๒ ลิขิต ธีรเวคิน,  การเมืองการปกครองของไทย , (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๓), น. ๑๔๕. 
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จนเกนิไป จงึทาํใหคู้่กรณไีมส่ามารถทีจ่ะสื่อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จนนําไปสู่ทางพาคู่กรณี

เขา้สู่ทางตนั และเกดิความสญูเสยีในทีสุ่ด  

 ๓.๒.๕ บทบาทในการประท้วงเพ่ือเรียกร้องความต้องการจากรฐั 

การประท้วงเป็นกิจกรรมของการแสดงออกตามแนวสนัติวิธอีีกประการหนึ่ง เพราะ

กจิกรรมในลกัษณะนี้เป็นการแสดงออก (Demonstration) เป็นกจิกรรมทีมุ่่งหวงัใหร้ฐั หรอืกลุ่ม

คนทีม่อีํานาจในการกําหนดนโยบายไดย้นิ (To be hearted)  และการทีจ่ะใหผู้ค้นหรอืสงัคมได้

ยนินัน้ไม่สามารถที่จะแสดงออกทางความคดิแบบเงยีบได้ จงึจําเป็นต้องอาศยักลุ่มคนจํานวน

มาก หรอืแสดงข้อความเพื่อบ่งบอกถงึความรูส้กึเพื่อให้คนกลุ่มอื่นๆ ได้เขา้ใจความรูส้กึ และ

สนองตอบความต้องการได้สอดรบักบัสิง่ที่มุ่งหวงัและเรยีกรอ้งได้ ทัง้นี้ การนําเสนอแง่มุมบน

ฐานของสนัตวิธิใีนลกัษณะเช่นนี้ จงึจาํเป็นตอ้งอาศยัความจรงิเขา้มารอ้งรบัการนําเสนอและการ

แสดงออก เพื่อจะนําไปสู่ความน่าเชื่อให้กลุ่มคนอื่นๆ ได้ตัดสินใจเข้ามาร่วม หรอืตัดสินใจ

ยอมรบัขอ้เรยีกรอ้ง 

การแสดงออกด้วยวธิกีารประท้วงของพระสงฆต์ัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถงึปจัจุบนัก็

เป็นไปตามเจตนารมณ์นี้ เช่นเดียวกัน   จากการศึกษาค้นคว้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ประท้วงของพระสงฆ์เพื่อเรยีกร้องให้นักการเมอืงยอมรบัตามข้อเรยีกร้องนัน้ พบประเด็นที่

เกีย่วขอ้งกบัการประทว้งใน ๔ กรณศีกึษาหลกั คอื (๑) การเรยีกรอ้งใหป้รบัปรุงพระราชบญัญตัิ

การปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ ให้สอดคล้องกบัหลกัประชาธปิไตย (๒) การเรยีกรอ้งให้คนื

สมณศกัดิ ์และความเป็นธรรมแก่สมเดจ็พระพุฒาจารย ์(อาจ อาสภะมหาเถระ) ในขณะทีด่ํารง

ตําแหน่งพระพิมลธรรม (๓) การร่วมเดินขบวนกับชาวนา (๔) การประท้วงประเด็นบรรจุ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาต ิและ (๕) การร่วมประท้วงกบักลุ่มการเมอืงเสื้อเหลอืง

และเสือ้แดง  ดงัจะนําเสนอโดยลาํดบัดงัต่อไปนี้ 

(๑) การเรียกร้องให้ปรบัปรงุพระราชบญัญติัการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ ให้

สอดคล้องกบัหลกัประชาธิปไตย   เมื่อสงัคมไทยไดก้้าวไปสู่การปกครองแบบประชาธปิไตย

นัน้ ขอ้ห่วงใยประการหนึ่งทีพ่ระสงฆก์ลุ่มหนึ่งมองว่า พระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์ร.

ศ. ๑๒๑ ไม่สอดรบักบัระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย เพราะเป็นการนํามาบงัคบัใช้ตัง้

สมยัรชักาลที่ ๕  จงึทําให้พระคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งได้เรยีกตนเองว่า “คณะปฏสิงัขรณ์การพระ



๑๑๒ 

 

 

ศาสนา”๗๓ ก่อการเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์เสียใหม่  จุดมุ่งหมาย

สําคญัในการเคลื่อนไหว นอกเหนือจากการมุ่งหวงัทีจ่ะใหพ้ระราชบญัญตัฉิบบัใหม่มคีวามเป็น

ประชาธปิไตยมากยิง่ขึ้นแล้ว ย่อมจะส่งผลดต่ีอการรวมนิกายสงฆซ์ึ่งแตกแยก และขดัแยง้ให้

กลบัเป็นนิกายเดยีวกนั เรยีกว่า “คณะสงฆใ์หม ่และคณะสงฆส์ยามวงศ์”๗๔ 

สิง่ที่พระสงฆเ์รยีกรอ้งคอื ขอให้มกีารปรบัปรุงพระราชบญัญตักิารปกครอง ร.ศ. ๑๒๑ 

ไปสู่พระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๔๘๕  เพราะพระราชบญัญตัคิณะสงฆฉ์บบั

ใหมน่ี้ จะมลีกัษณะเป็นการกระจายอํานาจมากกว่าการรวบอํานาจ  มโีครงสรา้งแบบอนุโลมตาม

การปกครองฝา่ยอาณาจกัรตามหลกัประชาธปิไตย๗๕   การเคลื่อนไหวของพระสงฆก์ลุ่มนี้ไดก่้อ

ตวัในปลายปี พ.ศ.๒๔๗๗ โดยปรากฏว่าพระภกิษุหนุ่มมหานิกายจากวดัต่างๆ ในพระนคร และ

ธนบุร ีจาํนวนกว่า ๓๐๐ รปู นดัประชุมทีบ่า้นภทัรวธิม สาเหตุแห่งการเคลื่อนไหวเกดิจากปจัจยั

สองประการ คอื ปจัจยัแรกเป็นปจัจยัภายในคณะสงฆท์ี่เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการภายในคณะ

สงฆ ์การแบ่งแยกนิกาย และความลา้หลงัดา้นการจดัการศกึษาของพระสงฆ ์ ปญัหาเหล่าน้ี ได้

ปะทุขึ้นมาโดยมีกรณีถอดถอนสมณศักดิ ์พระญาณนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี จงัหวัด

นครนายก เป็นชวนระเบิด ส่วนปจัจยัภายนอกเป็นผลจากสงัคมและการเมอืงภายหลงัการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ก่อใหเ้กดิความตื่นตวัในระบอบประชาธปิไตยภายใน

คณะสงฆเ์อง๗๖ 

 การเคลื่อนไหวดงักล่าวนัน้ พระสงฆ์คณะปฏสิงัขรณ์การพระศาสนาได้ใช้วเิทโศบาย

ต่างๆ เช่น การยื่นเรื่องราวต่อฝ่ายบรหิารคณะสงฆ์ตามลําดบัขัน้ การใช้พลงักลุ่มร้องเรยีน

เรื่องราวทัง้จากภิกษุในกรุงเทพมหานครและใส่ส่วนภูมภิาค เสนอต่อมหาเถรสมาคมและ

ฝ่ายรฐับาล และที่สําคัญคือการใช้พลังนักการเมืองและสื่อมวลชนในรูปของหนังสือพิมพ์

                                                           
๗๓ คะนึงนิตย ์จนัทบตุร, “คณะปฏสิงัขรณ์การพระศาสนา: การเคลื่อนไหวของยุวสงฆร์ุ่นแรก พ.ศ.

๒๔๗๗-๒๔๘๔”, วิทยานิพนธป์ริญญาโท สาขาวชิาประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้มหาวทิยาลยั

ศลิปากร, ๒๕๒๖. 
๗๔ ธาราวงศ ์รกัศรวีงศ,์ กิจการของคณะปฏิสงัขรณ์การพระศาสนา: การปฏิวติัแห่งกาสาว

พสัตรส์งัคม, (กรุงเทพฯ: โสภณพพิรรฒธนากร, ๒๔๘๒). 
๗๕ ดเูพิม่เตมิใน สมบรูณ์ สขุสาํราญ, ความขดัแย้งทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ,์ 

(กรุงเทพ: สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, ๒๕๒๒). 
๗๖ สาํเนาแถลงการณ์คณะปฏสิงัขรณ์, ไทยใหม่, ๒๒ กุมภาพนัธ ์๒๔๗๗, ปีที ่๕ ฉบบัที ่๖๙. 



๑๑๓ 

 

 

สนับสนุน การเคลื่อนไหวของพระสงฆ์คณะปฏิสัง ขรณ์ฯ ประสบปญัหาและอุปสรรค

นานาประการ แต่ดว้ยอุดมการณ์ทีม่ ัน่คง และดว้ยความช่วยเหลอืจากรฐับาลและประชนชนบาง

กลุ่มทีเ่ลก็เหน็ปญัหา คณะปฏสิงัขรณ์ฯ จงึสามารถนําปญัหาคณะสงฆย์ื่นต่อรฐัสภา และผลกัดนั

ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆเ์สยีไดส้ําเรจ็๗๗ อย่างไรกต็าม ผล

การเปลี่ยนแปลงนัน้ได้ก่อให้เกดิการปรบัฐานอํานาจในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมกีารปรบั

โครงการการบรหิารอนัเกดิจากพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์๒๕๐๕ ซึง่มรีูปแบบและ

โครงสรา้งคลา้ยคลงึกบัพระราชบญัญตักิารปกครอง ร.ศ. ๑๒๑  

 (๒) การเรียกร้องให้คืนสมณศกัด์ิ และความเป็นธรรมแก่สมเดจ็พระพุฒาจารย ์

(อาจ อาสภะมหาเถระ) ในขณะท่ีด ารงต าแหน่งพระพิมลธรรม  ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ 

วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างศาสนจกัรกบัอาณาจกัรในยุคนัน้เอาอย่างน่าสนใจว่า “มองจาก

โครงสรา้งของพระสงฆก์บัการเมอืงตัง้แต่ ๒๕๐๕ เป็นต้นมานัน้ ฝ่ายศาสนจกัรอยู่ในฐานะเป็น

ส่วนหน่ึงของโครงสรา้งทางสงัคมทีเ่ป็นส่วนตาม และเป็นส่วนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของอํานาจ

การเมอืงตลอดมา”๗๘   ขอ้สงัเกตของสมบูรณ์สะทอ้นผ่านท่าทขีองรฐัที่มต่ีอกรณีของพระพมิล

ธรรมไดเ้ป็นอยา่งด ี

พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่เรยีกกลุ่มตวัเองว่า “คณะยุวสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย” ซึ่งเป็นพระ

นิสติจากมหาจุฬาลงกรณาชวทิยาลยั ภายใต้การนําของพระแสวง มศีร ีได้ออกมาเรยีกร้อง

ความเป็นธรรมใหแ้ก่พระพมิลธรรม ซึง่พระสงฆก์ลุ่มนี้มองว่าพระพมิลธรรมไดร้บัการกลัน่แกลง้

จากผูนํ้ารฐับาล และพระเถระบางรปู จนนําไปสู่การใส่รา้ย จบักุม และคุมขงั๗๙ เมื่อวนัที ่๑๐-๑๗ 

มกราคม ๒๕๑๘ จงึไดเ้รยีกรอ้งใหน้ิสติจาํนวนมากมารวมตวักนัทีล่านอโศก วดัมหาธาตุฯ   

การชุมนุมประท้วงในครัง้นี้นับเป็นการนัดชุมนุมของพระสงฆ์ครัง้แรกที่มากที่สุดใน

ประวัติศาสตร์การชุมนุมของพระสงฆ์ไทย เพราะพระสงฆ์ดังกล่าวมาจากทัว่ทุกภาคของ

ประเทศไทย  เหตุผลหลักในการชุมนุมคือการเรียกร้องรัฐบาลคืนให้คืนสมณศักดิ ์และ

ความชอบธรรมใหแ้ก่พระพมิลธรรม ซึง่ถูกถอดสมณศกัดิเ์มือ่สมยัรฐับาลของจอมพลสฤษดิ ์ธนะ
                                                           

๗๗ ธาราวงศ ์รกัศรวีงศ,์ เรื่องเดยีวกนั, อา้งแลว้. 
๗๘ ดเูพิม่เตมิใน สมบรูณ์ สขุสาํราญ, ความขดัแย้งทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ,์ 

(กรุงเทพ: สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, ๒๕๒๒).  
๗๙ ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิใน พระมหาศกัดิ ์สลีเดโช, “การเคลื่อนไหวของคณะยุวสงฆ ์รุ่นที ่๒ 

(พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๒๒)” ปาจารยสาร, ปี ๑๒ ฉบบัที ่๔ (กรกฎาคม-สงิหาคม): ๔๐-๔๘. 



๑๑๔ 

 

 

รชัต์ ในขอ้หาว่ามกีารกระทําอนัเป็นคอมมวินิสต์  และการชุมนุมไดยุ้ตลิงในวนัที ่๑๗ มกราคม 

๒๕๑๘  เมื่อสมเดจ็พระสงัฆราช องคป์ระมุขของคณะสงฆไ์ทยไดเ้สดจ็มาชีแ้จงแก่ทีชุ่มนุมสงฆ์

ว่า มหาเถรสมาคมตกลงถอนอธกิรณ์ และรฐับาลตกลงพจิารณาคนืสมณศกัดิแ์ก่อดตีพระพมิล

ธรรม๘๐ 

(๓) การร่วมเดินขบวนกบัชาวนา  การประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งความต้องการทีถ่อืไดว้่า

ทา้ทายอํานาจทางการปกครองฝ่ายอาณาจกัร และมหาเถรสมาคมอย่างมาก คอื ในช่วงเดอืน

พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๑๗ การทีพ่ระสงฆฝ์่ายซ้ายกลุ่มหน่ึงซึ่งเรยีกตวัเองว่า “กลุ่มยุวสงฆ์” ซึ่ง

นําโดยพระมหาจดั อจลธมฺโม ได้ร่วมเดนิขบวนกบัชาวนาเพื่อเรยีกร้องความเสมอภาค และ

ความเป็นธรรมแก่สงัคมไทย  เจตนารมณ์ของกลุ่มนี้ มุ่งหวังให้รฐับาลเข้าไปให้การช่วยเหลอื

ชาวนาดว้ยการแกป้ญัหาต่างๆ  เช่น ปญัหาเรื่องการขดูรดีของนายทุน  และการยดึทีด่นิโดยไม่

ถูกกฎหมายของนายทุน  พระสงฆ์บางรูปในกลุ่มนี้ได้ขึน้เวทอีภปิรายให้รฐับาลปฏบิตัติามคํา

เรยีกรอ้งของชาวนา บางรปูไดว้จิารณ์รฐับาลว่าเขา้ขา้งนายทุน 

หลงัจากรอฟงัคําตอบของรฐับาลเป็นระยะเวลา ๑๐ วนั ที่ประชุมจงึได้ตดัสินใจที่จะ

เดนิขบวนไปทําเนียบรฐับาล โดยมกีารจดัรูปขบวนอย่างเป็นสญัลกัษณ์ เช่น ให้พระประมาณ  

๓๐-๔๐ รูป อยู่แถวหน้าสุด ถดัมาเป็นหญงิชราถอืพระบรมฉายาลกัษณ์พระเจา้อยู่หวัและพระ

ราชนิี แถวสุดทา้ยใหถ้อืธงชาตไิทยถดัมาถอืธงธรรมจกัร  หลงัจากนัน้ จงึเป็นชาวนา กรรมกร 

และประชาชนทัว่ไป  สงัเกตว่า การจดัรปูขบวนประทว้งในลกัษณะถอืว่าเป็นการดําเนินการที่

เป็นระบบ และบรูณาการทัง้วถิโีลก และวถิธีรรมเขา้รวมกนัอยา่งประสานสอดคลอ้ง 

การที่พระยุวสงฆไ์ด้ออกมาประท้วงกบัชาวนาในลกัษณะดงักล่าว ทําใหน้ายสญัญา ธรรมศกัดิ ์

นายกรฐัมนตรไีดใ้หส้มัภาษณ์ว่า “พฤตกิรรมของพระเป็นขอ้ทีบ่่งชีว้่า พระพุทธศาสนากําลงัถูก

คุกคาม และทา้ทายอย่างหนัก แรงผลกัดนัทีส่ําคญัทีท่ําใหพ้ระสงฆม์พีฤตกิรรมเช่นนี้เนื่องจาก

การแพร่ระบาดของแนวคดิของฝ่ายซ้าย ซึ่งไม่ปรารถนาดต่ีอพระพุทธศาสนา และการใช้สทิธิ

เสรภีาพไปในทางที่ผดิ และเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตวั”๘๑ ในขณะเดยีวกนั พลเอกกฤษณ์ สวีรา 

ได้กล่าวในประเด็นเดียวกันนี้ว่า “พฤติกรรมของพระเหล่านี้ เป็นลางบอกเหตุถึงจุดจบของ

                                                           
๘๐ ดเูพิม่เตมิใน แสวง อุดมศร,ี ศึกสมเดจ็, (กรุงเทพ: อมรการพมิพ,์ ๒๕๒๘). 
๘๑ คาํปราศรยัของ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีในการเปิดประชุมประจาํปีของพุทธสมาคมแห่งประเทศ

ไทย ครัง้ที ่๒๒ วดัโสธรวรวหิาร จงัหวดัฉะเชงิเทรา วนัที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๑๙. 



๑๑๕ 

 

 

ศาสนาและวฒันธรรมของชาต ิและไม่มอีะไรทีจ่ะเลวรา้ยไปกว่านี้แลว้”๘๒  พระเถระผูใ้หญ่บาง

รปูมองว่า การกระทาํของพระยวุสงฆฝ์า่ยซา้ยนัน้เป็นกระทําทีไ่ม่ดต่ีอพระศาสนา ซึง่เป็นการนํา

ความหายนะมาสู่ศาสนา พุทธศาสนิกชนไมค่วรทาํบุญกบัพระเหล่านัน้๘๓ 

ในขณะทีพ่ระมหาจดั คงสุข ไดอ้ธบิายเหตุผลในการออกมาเดนิขบวนประทว้งร่วมกบั

ชาวนาว่า “ตนและพระที่ร่วมเดนิขบวนมคีวามสงสาร และเหน็ใจชาวไร่ ชาวนา ซึ่งเป็นกระดูก

สนัหลงัของประเทศ อาบเหงือ่ต่างน้ําทาํนาเพื่อเลีย้งชาวโลก แต่เป็นชนชัน้ทีไ่ม่ไดร้บัการเหลยีว

แลจากรฐับาล มแีต่ถูกกดขี ่และขดูรดี และไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากสงัคม ถงึกระนัน้ ชาวนา

ก็เป็นผู้มอุีปการคุณแก่พระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าชนชัน้อื่น เมื่อชาวนา

ประสบความทุกขย์าก ก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่พระสงฆจ์ะต้องช่วยเหลอืเพื่อแสดงความกตญัํู

กตเวทต่ีอผู้มพีระคุณ นอกจากนี้ ชาวนาและพระมคีวามเกี่ยวพนัทัง้โดยพนัธะทางสงัคมและ

สายเลอืด พระสงฆใ์นฐานะลูกชาวนาจึงต้องช่วยเหลอื การกระทําในลกัษณะนี้เป็นหน้าที่ของ

พระไมใ่ช่เรือ่งการเมอืง และไมข่ดัต่อพระธรรมวนิยั”๘๔ 

ในขณะที่ประชาชนทัว่ไปมองประเด็นเดียวกันออกเป็น ๓ ทัศนะ คือ (๑) การร่วม

เดนิขบวนกบัชาวนาเป็นกจิกรรมทางการเมอืง ไม่ใช่กิจของสงฆ ์และเป็นการผดิทัง้วนิัยและ

สมณะเพศ อกีทัง้เป็นการทําใหพ้ระพุทธศาสนามวัหมอง (๒) พฤตกิรรมการร่วมเดนิขบวนเป็น

สิง่ที่ถูกต้องทัง้ทางโลกและทางธรรม ในทางธรรมเป็นการแสดงออกด้วยความเมตตากรุณา

ชาวนาที่เป็นชนชัน้ที่ถูกขูดรดี และข่มขี่ นอกจากนี้การเดนิขบวนไม่ได้ผดิพระธรรมวนิัยแต่

ประการใด พระเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม เมื่อสงัคมเดอืดรอ้น  พระสงฆค์วรเขา้มาช่วยเหลอื (๓) 

พระควรมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในทางที่จะส่งเสรมิการกินดีอยู่ดขีองประชาชน และผดุง

ความยุตธิรรมของสงัคม แต่การปฏบิตัหิน้าที่ควรอยู่ในขอบเขตของพระธรรมวนิัย แต่การร่วม

                                                           
๘๒ The Nation, ๓ ธนัวาคม ๒๕๑๗. 
๘๓ วารสารธรรมจกัร ฉบบัที ่๖๐, ฉบบัมหาบชูา ๒๕๑๘, น. ๑๐๗-๑๐๙. 
๘๔ ประชาธิปไตย ๙ ธนัวาคม ๒๕๑๗ และแถลงการณ์พิเศษ แจกจ่ายเป็นการโตต้อบต่อการขบั

ไล่พระมหาจดัออกจากวดัดุสดิาราม อา้งใน สมบรูณ์ สขุสาํราญ, อา้งแลว้, น. ๑๖. 



๑๑๖ 

 

 

ขบวนกบัชาวนานี้เป็นการยุ่งเกี่ยวกบัทางเรื่องทางโลกจนเกนิควร บทบาทของพระสงฆค์วรจะ

เป็นตวักลางระหว่างชาวนากบัรฐับาล๘๕ 

ถงึแมว้่าจะมผีูแ้สดงทศันะบางกลุ่มทีส่นบัสนุนใหพ้ระสงฆอ์อกมาเดนิขบวนประทว้งเพื่อ

เรยีกรอ้งความเป็นธรรมให้แก่ชาวนา แต่พระสงฆร์ะดบัผูบ้รหิารได้ทําการบงัคบัใช้กฎมหาเถร

สมาคมทีอ่อกในปี ๒๕๑๗ อยา่งเครง่ครดั  จงึส่งผลใหพ้ระมหาจดั คงสุข และพระผูนํ้าอกีจาํนวน

หนึ่งจําเป็นต้องออกจากวดัที่จําพรรษา แต่ไม่ได้มกีารบงัคบัให้ท่านและคณะสกึจากการเป็น

พระภกิษุแต่ประการใด 

(๔) การประท้วงประเดน็บรรจพุระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ    ประเดน็

เรือ่งการประทว้งของพระสงฆต่์อการใหบ้รรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาตนิัน้ นับว่ามี

ความแตกต่างกนัอย่างเหน็ได้ชดั เมื่อเปรยีบเทยีบกบักรณีกลุ่มพระยุวสงฆท์ี่ประท้วงร่วมกนั

ชาวนาดงัที่ไดนํ้าเสนอในช่วงต้น  เพราะจากการรายงานข่าวพบความจรงิว่า “พระเถระผู้ใหญ่ 

ตัง้แต่ระดบักรรมการมหาเถรสมาคม พระราชาคณะระดบัเจา้คณะหน เจ้าคณะภาค พระสงฆ์

นักวชิาการจ านวนกว่า ๖๐ รปู รวมไปถงึนักการเผยแผ่จ านวนมากได้ร่วมลงชือ่เพือ่เสนอความ

คดิเหน็ประกอบการพจิารณารา่งรฐัธรรมนูญทีก่ล่าวกนัว่าเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัประชาชน เพือ่ให้

บรรจพุระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าลงในกฎหมายรฐัธรรมนูญ”๘๖   

การออกมายืน่หนงัสอืต่อสมาชกิสภารา่งรฐัธรรมนูญในลกัษณะดงักล่าวนัน้ เสฐียรพงษ์ 

วรรณปกไดอ้อกมาสนบัสนุนว่า  

“แมป้ระเทศไทยเราจะมรีฐัธรรมนูญตัง้แต่ฉบบัแรกกต็าม เมือ่เป็นสมยัราชาธปิ

ไตย พระมหากษตัรยิท์รงปฏบิตัหิน้าทีท่ ัง้ ๒ ส่วน คอื ปกครองดูแลทุกข์สุขของ

ประชาชนและทรงอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนารวมถงึศาสนาอืน่ๆ ต่อมาเมือ่เปลีย่น

ระบบการปกครอง  รัฐบาลก็ ได้ ถ่ าย โอนอ านาจนั ้นมาจากสถาบัน

พระมหากษตัรยิแ์ต่รฐัลมืรบัเอาหน้าทีส่องมาด้วย โดยรบัเฉพาะหน้าทีใ่นการ

ปกครองประเทศมา การพระศาสนาจงึขาดการเหลียวแล ไม่ว่าจะเป็นการ

                                                           
๘๕ สรุปการสาํรวจทศันคตขิองประชาชนต่อการเดนิขบวนของพระสงฆ ์คณะบรรณาธกิารวารสาร

ดาํรง ปีที ่๑ ฉบบัที ่๒ (มกราคม ๒๕๑๘) และจากหนงัสอืพมิพป์ระชาธปิไตย ฉบบัวนัที ่๓, ๙ และ ๑๕ 

ธนัวาคม ๒๕๑๗.  
๘๖ มตชิน (5 เมษายน 2540) :10. 



๑๑๗ 

 

 

ปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาของสงฆ์ ตลอดจนศีลธรรมจริยธรรมและ

วฒันธรรมอนัมรีากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ซึง่เป็นความบกพร่องต่อหน้าที ่

ของคณะผู้ปกครองประเทศ การสนับสนุนพระพุทธศาสนาแต่ในใจโดยไม่

ออกมาเป็นการกระท ายิง่จะถูกละเลย เพราะนโยบายทีเ่ขยีนเป็นอกัษรยงัถูกลมื

ได้ การทีม่ ีพระเถระผู้ใหญ่ถึง ๖๐ รูป รวมทัง้องค์การทางศาสนาต่างๆ ทัว่

ประเทศถึง ๑,๙๗๐ องค์กรออกมาเคลือ่นไหว ควรทีค่ณะ ส.ส.ร. จะรบัไว้

พจิารณา”๘๗ 

ในกรณีเดยีวกนั พระพะยอม กลฺยาโณ ได้วเิคราะหด์า้นทีเ่ป็นประโยชน์ซึง่คาดว่าจะ

ไดร้บัจากการบญัญตัขิอ้ความดงักล่าวไวใ้นรฐัธรรมนูญผ่านหนังสอืพมิพม์ตชินรายวนัตอนหนึ่ง

ว่า “...ทาํใหค้นในชาตริะลกึไดว้่าไทยมศีาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาต ิและคนต่างชาตจิะไม่

กล้ายํ่ายพีุทธศาสนา เพราะรู้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาพุทธถูกบญัญตัิไว้ในรฐัธรรมนูญ ไม่

สามารถละเมดิได้ ทัง้นี้ ไม่ได้หมายความว่าเมื่อบรรจุพุทธศาสนาไว้ในรฐัธรรมนูญแล้วจะ

เบยีดเบยีนศาสนาอื่น”๘๘ 

เมือ่คณะสงฆบ์างกลุ่มไดพ้จิารณาแลว้พบว่า “สมาชกิสภาร่างรฐัธรรมนูญมแีนวโน้มทีจ่ะ

ไม่ยอมรบัตามขอ้เรยีกรอ้งของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน” จงึทําให้กลุ่มพระสงฆซ์ึ่งนําโดย

พระศรีปริยติัโมลี (สมชยั กุสลจตฺิโต) และคณะ ไดนํ้าพระสงฆแ์ละพุทธศาสนิกชนจาํนวนมาก

ไปประทว้งเพื่อกดดนัในพืน้ทีด่า้นหน้ารฐัสภา เพื่อใหส้มาชกิสภาร่างรฐัธรรมนูญไดย้นิยอมตาม

ขอ้เรยีกรอ้งของพุทธศาสนิกชนทีมุ่ง่หวงัใหเ้พิม่บทบญัญตัวิ่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํ

ชาต ิโดยท่านไดใ้หเ้หตุผลว่า  

“การบญัญัติไว้จะสอดคล้องกับข้อเท็จจรงิทางประวตัิศาสนาและวฒันธรรม

ประเพณีของประเทศไทยและการพยายามน าหลกัการทางพระพุทธศาสนามา

เป็นเป้าหมายหรอือุดมการณ์ในการพัฒนาพลเมืองหรือประเทศชาติอย่าง

                                                           
๘๗ เสถยีรพงษ์ วรรณปก. พระพุทธศาสนากบัการเมอืง. มตชิน: ๑๓ เมษายน ๒๕๔๐: ๒๑. 

๘๘มตชิน (๗ เมษายน,  ๒๕๔๐): ๑๘. 



๑๑๘ 

 

 

จรงิจงัจะปรากฏความเจรญิรุ่งเรอืงมศีกัดิศ์รสีง่างามและโดดเด่นในสงัคมโลก

อยา่งแน่นนอน”๘๙ 

โดยสรุปแลว้ ผลจากการพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญโดยสภาร่างฯ ซึง่มกีารถกเถยีงกนัใน

มาตราดงักล่าวนานเกอืบ ๓ ชัว่โมง จนในทีสุ่ดนายอานันท ์ปันยารชุน ไดย้นือภปิรายเหน็ควร

ตามร่างของคณะกรรมาธกิาร  โดยสนับสนุนว่า “มาตรานี้ เป็นการก าหนดทศิทางการปกครอง

ของประเทศ เป็นการสร้างความสมานฉันท์และความเป็นอันหนึง่อันเดียวของคนในชาต ิ

ประวตัศิาสตรไ์ทยไมเ่คยมกีารโตแ้ยง้อยา่งรนุแรงบนมลูฐานของศาสนา ถ้าดูรอบโลกแลว้เหน็ได้

ว่าชนชาติใดทีย่ดึติดกบัศาสนา โดยไม่ค านึงข้อเท็จจรงิต่อผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม 

ประเทศนัน้จะเกดิปญัหาได้” และในทีสุ่ดที่ประชุมมมีตใิห้คงตามร่างของคณะกรรมาธกิารด้วย

คะแนนเสยีง  ๖๖ ต่อ ๗ เสยีง ซึ่งหมายความว่า สมาชกิสภาร่างรฐัธรรมนูญส่วนใหญ่มมีตไิม่

บรรจคุาํว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาต”ิ ลงในกฎหมายรฐัธรรมนูญฉบบัประชาชน  

(๕) การร่วมประท้วงกบักลุ่มการเมืองเส้ือเหลืองและเส้ือแดง  ไชยนัต์ รชัชกลู ได้

อธบิายปรากฏการณ์ “เสือ้เหลอืง และเสือ้แดง” เอาไวอ้ย่างน่าสนใจว่า “ปญัหาความขดัแยง้ทาง

การเมืองทีม่กีารใช้สีเหลืองแดงเป็นสญัลกัษณ์ในการแบ่งฝ่ายการเมอืง ได้ก่อให้เกิดความ

แตกแยกเป็นฝกัฝ่ายในสังคมอย่างลึกซึ้ง และกว้างขวางมากกว่าความขัดแย้งใดๆ ใน

ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทย”๙๐  ในขณะเดยีวกนั กลุ่มคนทีเ่รยีกตนเองว่าเป็นฝ่ายเสือ้เหลอืงนัน้ 

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนชัน้กลางในเมอืง แต่กลุ่มคนฝ่ายเสื้อแดงจะเป็นกลุ่มคนชัน้กลางระดบั

ล่าง ทัง้ในเมอืงและคนรากหญ้าในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศ

ไทย 

ในสถานการณ์ของความขดัแย้งที่เกิดขึ้นในสงัคมไทยระหว่างเสื้อสองสีนัน้ ความ

ขดัแยง้มไิดจ้าํกดัวงเฉพาะในกลุ่มชาวบา้นโดยทัว่ไปเท่านัน้ หากแต่ไดข้ยายพืน้ทีเ่ขา้มาภายใน

วดัด้วยเช่นกนั  ดงัจะเห็นได้จากการที่พระสงฆ์ทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัได้เข้า

มาร่วมชุมนุมและแสดงออกอย่างชัดเจนต่อการเลือกข้างในลักษณะดังกล่าว ดังที่สุรพศ 

                                                           
๘๙ ดเูพิม่เตมิใน พระศรปีรยิตัโิมล ี(สมชยั กุศลจตฺิโต), พุทธทศันะรว่มสมยั, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐). 
๙๐ ไชยนัต ์รชัชกลู “เมอืงน้ีเป็นเมอืงปา่” อา้งใน สรุพส ทวศีกัดิ,์ พระท าไมต้องแดง: เส้ียว

ประวติัศาสตรก์ารต่อสู้ของสงฆไ์ทยในสงครามแบ่งสี, (กรุงเทพฯ: ธงธรรม, ๒๕๕๔), น. ๑. 



๑๑๙ 

 

 

ทวีศกัด์ิได้ตัง้ขอ้สงัเกตในประเด็นนี้ว่า “พระสงฆ์ในฐานะปจัเจกจํานวนไม่น้อยได้แสดงออก

อย่างเป็นที่ประจกัษ์แก่สาธารณะว่าเลอืกฝ่ายทางการเมอืง ทัง้เลอืกฝ่ายเสื้อเหลอืง และแดง 

โดยการเขา้ไปร่วมกจิกรรมในลกัษณะต่างๆ เช่น การร่วมเดนิขบวน ร่วมปราศรยั และแสดง

ความเหน็ฝา่ยสื่อต่างๆ ว่าเลอืกทีจ่ะสนบัสนุนฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง”๙๑ 

ตัวอย่างของพระสงฆ์ที่เข้าไปประท้วงร่วมกับกลุ่มการเมืองที่แย่งชิงอํานาจในการ

ปกครองนัน้ ได้เดนิทางมาถงึจุดเปลี่ยนที่สําคญัอกีช่วงหนึ่งของประวตัศิาสตรข์องพระสงฆก์บั

การเมอืง กล่าวคอื  พระสงฆร์ูปหนึ่งที่สมมตเิรยีกตวัเองว่า “หลวงปู่พุทธอสิระ” ไดป้ระกาศนํา

ม็อบเพื่อ ต่อต้านกลุ่มการเมืองที่มีสถานะของการเป็นรัฐบาลภายใต้การบริหารของ

นายกรฐัมนตร ี“นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร” โดยท่านไดช้ี้ว่า “ขอให้ประชาชนออกมาชุมนุมกนั

ใหม้ากๆ และขอให้เตรยีมพรอ้มปฏบิตัภิารกจิซึง่อาตมาจะเป็นแกนนําดว้ยตวัเอง โดยมัน่ใจว่า

จะตอ้งประสบชยัชนะ”๙๒  และ "อาตมายนิดสีกึจากความเป็นพระ หากสกึแลว้รฐับาลลาออกไป

ด้วย ไม่กงัวลกบัสถานภาพ หากสึกแล้วระบอบทกัษิณหายไปก็ยนิดทีํา"๙๓ ในขณะเดยีวกัน 

ท่านได้นํากลุ่มประชาชนไปปิดลอ้มสํานักงานเขตหลกัสี่เพื่อมใิห้มกีารนําหบีบตัรไปดําเนินการ

เปิดใหม้กีารลงคะแนนรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรดว้ย จนนําไปสู่การใชอ้าวุธต่อสู้

กนัระหว่างกลุ่มคนทีเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยต่อการกระทําดงักล่าว๙๔  

 การแสดงออกในลกัษณะเช่นทําให้สํานักข่าวเอพตีัง้ขอ้สงัเกตว่า ‚ บทบาทของหลวง
ปู่รปูน้ีกําลงัทดสอบหลกัต้องหา้มของวงการพระสงฆไ์ทย ทีถ่อืว่ากรณีพระยุ่งเกี่ยวกบัการเมอืง
เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และไม่ใช่กจิของสงฆ์‛ ในขณะที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตติัง้
ขอ้สงัเกตว่า ‚พระไมค่วรจะยุง่เกีย่วกบัการเมอืง แต่หลวงปู่พุทธะอสิระไม่ยอมยุตพิฤตกิรรมของ
ท่าน และว่า ที่ผ่านมาสํานักฯได้รบัการรอ้งเรยีนเรื่องดงักล่าวว่าเป็นพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม 
โดยพระสงฆ์อาจมคีวามรู้ส่วนตัวเกี่ยวกับมุมมองทางการเมอืงได้ แต่ห้ามไปแสดงออกทาง

                                                           
๙๑ สรุพศ ทวศีกัดิ,์ อา้งแลว้, น. ๒. 
๙๒ คมชดัลกึ (๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖): ๙. 
๙๓ พุทธอสิระ ใน http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000005351 

เขา้ถงึเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗. 

๙๔ หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐัออนไลน์ ใน http://www.thairath.co.th/content/pol/400685  เขา้ถงึเมื่อวนัที ่

๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๗. 



๑๒๐ 

 

 

การเมอืงตามกฎของสํานักงานพระพุทธศาสนาฯ และการกระทําของหลวงปู่พุทธะอสิระ ถอืว่า
ไดท้าํลายภาพลกัษณ์ของพุทธศาสนาในเมอืงไทย‛๙๕  
 

 ในขณะที่พระสงฆ์บางรูปตัง้ข้อสังเกตว่า “พุทธอิสระเป็นพระสงฆ์รูปแรกใน

ประวติัศาสตรร์ตันโกสินทร”์ ๙๖ ทีพ่ระสงฆเ์ป็นหวัหน้ามอ็บในการขบัไล่รฐับาลภายใต้การนํา

ของนายกรฐัมนตร ีพรอ้มกนันี้ มหาเถรสมาคมได้ดําเนินการแจง้ฝ่ายผู้ปกครองได้ดําเนินการ

ตกัเตือนเพื่อให้พุทธอิสระได้หยุดกระทําการในลกัษณะดงักล่าว เพราะเป็นการกระทําที่ไม่

เหมาะสมและไม่ใช่กจิของพระสงฆ ์ซึง่การกระทําดงักล่าวจะนําไปสู่การแตกแย่งของประชาชน

มายิง่ขึน้๙๗ ถงึกระนัน้ ประชาชนบางกลุ่มทีส่นับสนุนพุทธอสิระได้สนับสนุนท่าทกีารแสดงออก

ของท่านในฐานะที่เป็นผู้นําในการต่อสู้กบัความไม่ชอบธรรมทางการเมอืง พรอ้มกนันี้ ท่านได้

แสดงท่าททีีไ่มเ่หน็ดว้ยต่อการใชก้ําลงัทางอาวุธเพื่อแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืง๙๘ 

เมื่อกล่าวโดยภาพรวมเกี่ยวกบัการที่พระสงฆ์เขา้ไปเกี่ยวข้องในประเด็นนี้  พระมหา  

วุฒิชยั วชิรเมธีในฐานะนักวชิาการด้านพระพุทธศาสนาได้ออกมาให้สมัภาษณ์ในประเด็นที่

พระสงฆไ์ดอ้อกไปร่วมชุมนุมทางการเมอืงร่วมกบักลุ่มประชาชนทัง้ฝ่ายเสือ้เหลอืงและเสือ้แดง

ว่า  

“หลกัการของพระสงฆท์ีเ่กีย่วกบัการเมอืงม ี๒ หลกัการ คอื (๑) พระสงฆไ์ม่ควร

เล่นการเมอืง หรอืมสี่วนได้ส่วนเสยีกบัผลประโยชน์ทางการเมอืง (๒) ถ้าจะ

เกีย่วข้องทางการเมอืงจรงิก็สามารถเกีย่วได้กรณีเดยีวเท่านัน้คอื การแสดง

ธรรมหรอืว่ากล่าวตกัเตอืนนักการเมอืง หากกระท าเกนิกว่านี้ จะถอืว่าผดิธรรม

วินัยการกระท าของพระสงฆ์ทีร่่วมชุมนุมในครัง้นี้ เป็นหน้าทีข่องส านักงาน

พระพุทธศาสนาทีจ่ะต้องดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนการ

                                                           

 ๙๕ หนงัสอืพมิพม์ตชินออนไลน์ ใน 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1390979462&grpid=01&catid=&subcatid= เขา้ถงึ
เมื่อวนัที ่๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๗. 

๙๖ พระมหานรนิทร ์นรนฺิโท ใน www.alittlebuddha.com  เขา้ถงึเมื่อ ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖. 
๙๗ คมชดัลกึ (๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖): ๙. 
๙๘ หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐัออนไลน์ ใน http://www.thairath.co.th/content/pol/400685  เขา้ถงึเมื่อวนัที ่

๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๗. 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1390979462&grpid=01&catid=&subcatid=


๑๒๑ 

 

 

ลงโทษนัน้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพระสงฆ์ทีไ่ปร่วมชุมนุมดังกล่าวได้กระท าผิดตาม

กฎหมายของมหาเถรสมาคมหรอืไม่”๙๙ 

ในขณะทีพ่ระเมธีธรรมาภรณ์ เลขาธกิารองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย ไดอ้ธบิาย

ถงึทีม่าซึง่เป็นแรงจงูใจใหพ้ระสงฆเ์ขา้มารว่มชุมนุมว่า 

“พระสงฆก์ลุ่มสงัฆสามคัคทีีชุ่มนุมกนัอยูท่ีส่นามหลวง ยนืยนัว่าจะชุมนุมยดืเยือ้

เช่นเดยีวกบัการชุมนุมของกลุ่มคนเสือ้แดง ทัง้นี้เพื่อตอ้งการคอยเตอืนสตใิหแ้ก่

ผูชุ้มนุมไม่ให้ทําอะไรที่นอกลู่นอกทาง และจะมกีารเจรญิพระพุทธมนต์ในช่วง

เชา้ของทุกวนัตลอดระยะเวลาการชุมนุมเพื่อใหเ้กดิสนัต ิและความสงบกลบัคนื

สู่ประเทศไทย กลุ่มสังฆสามคัคีที่ชุมนุมอยู่ที่สนามหลวงขณะนี้มีประมาณ 

๑,๐๐๐ รปู และยงัไดร้บัการประสานมาจากพระสงฆภ์าคเหนือและภาคอสีานที่

จะเดนิทางเขา้มาร่วมชุมนุมอกีประมาณ ๒,๐๐๐ รูป อย่างไรก็ตามยอมรบัว่า

การชุมนุมของพระสงฆม์พีระสงฆบ์างรปูที่มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมอยู่บา้ง แต่

มเีพยีงไมก่ีร่ปูเท่านัน้”๑๐๐ 

อย่างไรก็ตาม นายอ านาจ บวัศิริ ในฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาตไิด้อธบิายต่อประเดน็นี้ว่า “จากการที่ได้ส่งเจา้หน้าที่ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนาไป

คอยเฝ้าดูพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่เข้าร่วมชุมนุมนัน้ ทางเจ้าหน้าที่ได้รายงานมาแล้วว่า 

สามารถทําได้เพยีงเขา้ไปแจ้งให้พระสงฆ์ที่มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม เช่น ขึ้นรถกระบะไปกบั

ขบวนผูชุ้มนุมแลว้แสดงพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมกบั”๑๐๑ 

                                                           
๙๙หนงัสอืพมิพค์มชดัลกึ,  ใน

http://topicstock.pantip.com/social/topicstock/2010/03/U8996451/U8996451.html, เขา้ถงึเมอื ๑๐ 
สงิหาคม ๒๕๕๖. 

๑๐๐ หนงัสอืพมิพค์มชดัลกึ,  ใน
http://topicstock.pantip.com/social/topicstock/2010/03/U8996451/U8996451.html, เขา้ถงึเมอื ๑๐ 
สงิหาคม ๒๕๕๖. 

๑๐๑หนงัสอืพมิพค์มชดัลกึ,  ใน 
http://topicstock.pantip.com/social/topicstock/2010/03/U8996451/U8996451.html, เขา้ถงึเมอื ๑๐ 
สงิหาคม ๒๕๕๖. 
 

http://topicstock.pantip.com/social/topicstock/2010/03/U8996451/U8996451.html
http://topicstock.pantip.com/social/topicstock/2010/03/U8996451/U8996451.html
http://topicstock.pantip.com/social/topicstock/2010/03/U8996451/U8996451.html


๑๒๒ 

 

 

การประท้วงเพื่อเรยีกรอ้งความต้องการของพระสงฆท์ัง้ ๕ ประเดน็ดงักล่าวขา้งต้นนัน้ 

ยอ่มปฏเิสธไมไ่ดว้่า ท่าทเีหล่านัน้เกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากระบอบการเมอืงการปกครองทีเ่ปิดพืน้ที่

ให้พระสงฆไ์ด้แสดงออกมายิง่ขึน้ ถงึแมว้่าพุทธศาสนิกชนบางกลุ่ม หรอืพระเถระอาจจะมที่าที

ในเชงิลบต่อการแสดงออกทางการเมอืงโดยที่พระสงฆบ์างรูปได้ใช้วธิกีารในการประท้วงเพื่อ

มุง่หวงัใหร้ฐั หรอืนกัการเมอืงเขา้มารว่มรูแ้ละตอบสนองความตอ้งการบางอย่าง  

  หากมองในกรอบของการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย การประท้วงโดย

สนัตวิธิดีงักล่าวถอืได้ว่ามบีทบญัญตัริบัรองในกฎหมายรฐัธรรมนูญ  ในขณะเดยีวกนัจากการ

ประเมนิรปูแบบการประท้วงของพระสงฆข์า้งต้นพบว่า มไิดม้นีัยที่จะก่อให้เกดิความรุนแรงอนั

จะกระทบต่อความสงบเรยีบร้อยของพลเมอืงและสงัคม ยกตวัอย่างในกรณีของการบรรจุให้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาต ิพระสงฆก์ลุ่มดงักล่าวทีไ่ด้แสดงความประสงค์ และให้

เหตุผลประกอบเพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ แต่ภายหลังที่ไม่ได้ร ับการสนองตอบ  

พระสงฆเ์หล่านัน้มไิดม้ที่าทเีชงิลบหรอืแสดงออกดว้ยการทํารา้ยหรอทําลายสมบตัทิางราชการ

เพื่อตอบโต ้

อย่างไรก็ตาม หากวเิคราะห์สถานการณ์การประท้วงเพื่อเรยีกรอ้งความต้องการของ

พระสงฆต์ัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมานัน้ พบว่า บรรยากาศในการประทว้งของพระสงฆเ์ริม่มี

แนวโน้มที่รุนแรงมากยิง่ขึน้ ทัง้เนื้อหา และวธิกีารนําเสนอเนื้อหาต่อนักการเมอืง โดยประเมนิ

จากคําพูด ท่าทีทางพฤติกรรม และวิธีคิดต่างๆ ที่แสดงออกมาผ่านเวทีปราศรัย การให้

สมัภาษณ์ และบทความการเขยีนเพื่อตอบโตน้กัการเมอืง  ทัง้นี้  ผูว้จิยัมองว่า พระสงฆเ์หล่านัน้

น่าจะไดร้บัอทิธพิลทัง้จากพระสงฆใ์นประเทศทีน่ับถอืพระพุทธศาสนาเถรวาท ทัง้ศรลีงักา พม่า 

และกัมพูชา ในขณะเดียวกัน ภาพลกัษณ์ของกลุ่มคนทัว่โลกที่ประท้วงเพื่อเรยีกร้องความ

ตอ้งการดว้ยท่าททีีร่นุแรงกน่็าจะมผีลต่อการท่าทขีองพระสงฆใ์นสงัคมไทยเช่นเดยีวกนั 

ขอ้สงัเกตประการหน่ึงทีน่่าสนใจคอื พระสงฆใ์นสงัคมไทยไดเ้ขา้ไปเกี่ยวกบันักการเมอืง 

และกิจกรรมของพรรคการเมอืงชดัเจนมากยิง่ขึ้นตัง้แต่ยุค ๑๖ ตุลาคมเป็นต้นมา ทัง้การลง

สมคัรรบัเลอืกตัง้ และการเขา้ไปสนับสนุนพรรคการเมอืงพรรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทยโดย

การเป็นหวัคะแนน และหาเสียงให้พรรคดงักล่าว ถึงกระนัน้ ในช่วงเวลาดงักล่าว ผู้นําทาง

การเมอืงค่อนขา้งจะมที่าทใีนเชงิลบต่อการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งของพระสงฆ ์และตอบโต้ดว้ยท่าททีี่

รนุแรงต่อพฤตกิรรมดงักล่าว ถงึแมว้่าจะมปีระชาชนบางส่วนใหก้ารสนบัสนุนกต็าม 



๑๒๓ 

 

 

เมื่อกล่าวถึงลกัษณะการประท้วงในช่วงหลงัสุดของพระสงฆ์ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องและ

สมัพนัธ์กบักลุ่มชนฝ่ายเสื้อเหลอืงและเสื้อแดงนัน้ สะท้อนให้เห็นว่า พระสงฆไ์ทยเริม่เข้าไปสู่

การเลอืกข้าง หรอืเลือกพรรคการเมอืงที่ตัวเองชื่นชอบเพิม่  ในขณะที่นักการเมอืงในพรรค

ต่างๆ กลบัมไิดม้ที่าททีีว่พิากษ์วจิารณ์อย่างรุนแรงต่อพฤตกิรรมดงักล่าวของพระสงฆ ์ ตวัแปร

สําคญัอาจจะมาจากการที่พรรคการเมอืงต่างๆ นัน้ ได้มกีลุ่มพระสงฆ์ที่เขา้ไปสนับสนุนอย่าง

ชดัเจนอยู่แลว้  อกีทัง้การเขา้ไปร่วมของพระสงฆท์ําใหภ้าพลกัษณ์ของพรรคการเมอืงดงักล่าว

เป็นไปในเชงิบวกมากยิง่ขึน้ในฐานะทีจ่ะนํามาอ้างความชอบธรรมทางการเมอืง ท่าทเีช่นนี้สอด

รบักระแสของพระสงฆก์บัการเมอืงในประเทศทีน่บัถอืพระพุทธศาสนาเถรวาท ทัง้ศรลีงักา พม่า 

และกมัพชูา 

๓.๒.๖ บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมือง 

เมื่อวเิคราะห์บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมอืงนัน้ ผู้วจิยัพบว่ามปีระเดน็ที่ควร

แยกนําเสนอดงัต่อไปนี้ 

(๑) การเป็นหวัคะแนน และหาเสียงให้พรรคการเมือง สถานการณ์การเมอืงใน ปี 

พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๑๙ นัน้ เป็นยุคการพัฒนา “ประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ”  ซึ่งเป็นการ

เผชิญหน้าระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบสังคมนิยม  ซึ่งชนชัน้นําในระบอบ

ประชาธปิไตยแบบครึ่งใบพยายามจะแย่งชงิบทบาทในการนําเพื่อบรหิารจดัการประเทศ ถึง

กระนัน้  ประชาชนบางกลุ่ม รวมไปถงึพระสงฆฝ์่ายซา้ยพยายามทีจ่ะนําเสนอการบรหิารจดัการ

ประเทศทีม่คีวามยุตธิรรม เท่าเทยีม และเป็นธรรมระหว่างกลุ่มคน หรอืชนชัน้ต่างๆ มากยิง่ขึน้  

จงึทาํใหก้ลุ่มไมว่่าจะเป็นประชาชนทีเ่ป็นนักศกึษาหวัก้าวหน้า ประชาชน และพระสงฆพ์ยายาม

ทีอ่อกมาดาํเนินกจิกรรมทางการเมอืงทีส่อดรบักบัอุดมการณ์ดงักล่าว  

ถงึกระนัน้ การที่จะขบัเคลื่อนอุดมการณ์เพื่อไปสู่ความเป็นจรงินัน้ จําเป็นต้องอยู่บน

ครรลองของการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย จงึทําใหพ้ระสงฆบ์างกลุ่มไดเ้ขา้ไปช่วยสนับสนุน

และส่งเสรมิทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหพ้รรคการเมอืงทีก่ลุ่มตนสนบัสนุนสามารถครองเสยีง

ข้างมากในสภาเพื่อบรหิารประเทศได้  พระสงฆ์กลุ่มดงักล่าวคือ “ศูนย์กลางพระภิกษุและ

สามเณรแห่งประเทศไทย” และ “ยุวสงฆแ์ห่งประเทศไทย”  ไดต้ดัสนิใจเขา้ไปเป็น “หวัคะแนน” 

และ “ร่วมรณรงค์ให้เลอืกพรรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทย” ดงัหลกัฐานตามที่ปรากฏในการ

เลอืกตัง้ซ่อมกลางปี พ.ศ.๒๕๑๘ ณ เขตพืน้ทีเ่ลอืกตัง้จงัหวดัเชยีงใหม่ 



๑๒๔ 

 

 

พระสงฆจ์ํานวน ๔ รูป ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาชกิของศูนยก์ลางพระภกิษุและสามเณร

แห่งประเทศไทย และของแนวร่วมยุวสงฆ์แห่งประเทศไทยได้เดนิทางได้ไปช่วยผู้สมคัรรบั

เลอืกตัง้พรรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทยรณรงคห์าเสยีง ในการนี้ พระเหล่านัน้ ไดจ้ารกิไปตาม

หมู่บา้นในเขตเลอืกตัง้ นอกจากหาเสยีงใหผู้ส้มคัรพรรคสงัคมนิยมแลว้ ยงัไดช้กัจงูใหช้าวบา้น

ไดต้ระหนักถงึความจําเป็นทีจ่ะต้องให้มกีารปฏริปูทีด่นิ ภยัคุกคาม และความชัว่รา้ยของระบบ

ทุนนิยม จนกระทัง่เจา้คณะปกครองชัน้เจา้คณะอําเภอสอบสวนเนื่องจากมชีาวบ้านนําความไป

ร้องเรียนเจ้าคณะอําเภอได้สอบถามถึงพฤติกรรมในการออกมาหาเสียงช่วยนักการเมือง  

“พระภกิษุสงคราม”  ซึง่เป็นแกนหลกัในพระสงฆจ์าํนวน ๔ รปูไดต้อบคาํถามว่า “พระสงฆย์่อมมี

สิทธิท์างการเมืองเหมือนกัน ครัน้ฝ่ายบ้านเมืองสอบสวน ภิกษุกลุ่มน้ีก็กล่าวอ้างว่า แม้

พระพุทธเจา้กท็รงเล่นการเมอืงเหมอืนกนั”๑๐๒    

นอกจากนัน้แล้ว พระสงฆ์ทัง้ ๔ รูป  ได้ไปเยี่ยมเยยีนวดัในท้องถิ่นพื้นที่ต่างๆ ของ

จงัหวดั และได้ขอให้ประชาชนได้ให้ความช่วยเหลือโดยการสนับสนุนพรรคสงัคมนิยมแห่ง

ประเทศไทย  ในขณะเดยีวกนั พระสงฆก์ลุ่มนี้ได้แนะนําให้พระสงฆใ์นทอ้งถิน่ดือ้แพ่งโดยการ

เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ต่อคําสัง่ของมหาเถรสมาคม๑๐๓ จนทําให้สมเด็จพระสงัฆราชได้รบัสัง่

หนงัสอืพมิพว์่าเป็นการกระทาํทีไ่มส่มควรและเป็นการ “ลมืผา้เหลอืง”๑๐๔ 

(๒) สนับสนุนการตัง้พรรคการเมือง 

 “สมณะโพธริกัษ์”  สาํนกัสนัตอิโศก เคยเป็นพระสงฆต์ามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ.

๒๕๐๕ ซึ่งได้รบัการเรยีกขานว่า “พระโพธริกัษ์”  แต่เนื่องจากคณะสงฆ์ได้ตัง้ขอ้กล่าวหาพระ

โพธริกัษ์ และคณะว่าได้กระทําการประพฤตผิดิ และก่อความเสยีหายต่อพระพุทธศาสนาใน ๗ 

ประเดน็ กล่าวคอื (๑)การล่วงละเมดิพระวนิัยถงึขาดความเป็นภกิษุ (๒) การประกาศค้านพระ

วินัยที่ห้ามอวดคุณวิเศษ (๓) การล่วงละเมิดกฎหมายบ้านเมือง (๔) การบ่อนทําลาย

พระพุทธศาสนาและความมัน่คงของชาติ (๕) การประกาศตนเล่นการเมอืงและเกี่ยวข้องกบั

                                                           
๑๐๒ คามหุโณ, พระพทุธเจ้าเคยทรงเล่นการเมืองหรือไม่, สยามรฐัสปัดาหว์จิารณ์ ปีที ่๒๒ ฉบบั

ที ่๒, ๒๕๑๘: ๑๗. 
๑๐๓ ดเูพิม่เตมิใน สมบรูณ์ สขุสาํราญ, ความขดัแย้งทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ,์ 

(กรุงเทพ: สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, ๒๕๒๒). 
๑๐๔ธรรมจกัษุ ฉบบัวสิาขบชูา ๒๕๑๘, น. ๑๕-๑๗ อา้งใน สมบรูณ์ สขุสาํราญ, ความขดัแย้งทาง

การเมืองและบทบาทของพระสงฆ,์ (กรุงเทพ: สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, ๒๕๒๒). 



๑๒๕ 

 

 

การเมอืงอยา่งเปิดเผย (๗) การมุง่มัน่ทาํพระธรรมวนิยัใหว้ปิรติ และ (๗) การประกาศแยกตวัไม่

ขึน้ต่อการปกครองคณะสงฆไ์ทย  

 ข้อกล่าวหาทัง้ ๗ ข้อนัน้ ประเด็นที่น่าสนใจคือ “การประกาศตนเล่นการเมอืงและ

เกีย่วขอ้งกบัการเมอืงอยา่งเปิดเผย”  ซึง่ขอ้หาน้ีสอดรบักบัหลกัฐานเชงิประจกัษ์ประการหนึ่งคอื 

“การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการตัง้พรรคการเมอืงในชื่อ “พรรคพลงัธรรม” ดงัถ้อยคํา

ที่ปรากฏในเสยีงของสมณะโพธริกัษ์เรื่อง  “สนัตอิโศกผดิกฎหมายจรงิหรอื” ม้วนที่  ๑  วนัที ่ 

๑๙  มถุินายน  ๒๕๓๑ ทีว่่า 

“คราวนี้นะ อาตมาก็เปิดเผยได้ว่า อาตมาเห็นว่าคุณจําลองเป็นคนด ี

คณะพรรคที่ทํางานอยู่ในพรรค แมจ้ะเป็นกรรมการพรรคกเ็ป็นชาวอโศก...ไม่

ตอ้งเอาอะไรกนัมาก บา้นเลขที ่65/1 ทีอ่าตมาเป็นเจา้ บา้นอยู่นี่นะมนัเป็นเรื่อง

ประวตัศิาสตรท์ีแ่ปลกประหลาดที่สุด บ้านนี้มผีูส้มคัร ส.ส.องีวดนี้ 8 คน..นี้แห

ล่ะ เราจะเริม่ต้นแลว้ งานอโศกนี่ต่อไปนี้ งานการเมอืงเราจะทํากนัจรงิๆ เราจะ

ตัง้ศูนย์ ศสก. ศูนย์สนับสนุนงานการเมอืง นี่เราจะต้องตัง้ พวกชาวอโศกนี่

จะต้องไปเป็นพนักงานที่แท้จรงิ... เพราะฉะนัน้ คณะเราจะต้องลงมอืแล้ว ถึง

เวลาน่ีแลว้น่ีนะ ฟงัสัง่มาแลว้ ฟ้าประกาศติมาแลว้ ต้องทํา อาตมาเลีย่งไม่ออก

จริงๆ อาตมายังอยากให้พวกเรานี่พยายามพัฒนาพวกเราให้เสียสละให้

มากกว่านี้ ลดโลภโกรธหลงใหน้้อยกว่านี้อกี รอไป พยายามต้อนๆ ไม่ไดแ้ลว้นี่ 

สัง่ตูมมา “อโศกต้องทํา ช้าไม่ได้กว่านี้อกีแล้วลงมอื” พะยะค่ะ รบัสัง่เลย เงก็

เซยีนฮ่องเต้แล้วอาตมาก็ต้องรบัสัง่เงก็เซยีนฮ่องเต้แล้ว ต้องทํางานการเมอืง

แลว้  ตอ้งทาํงานการเมอืงแลว้ แลว้อาตมาจะทาํงานการเมอืง งาน ก า ร เ มื อ ง

อรยิะ...” 

 การนําพระพุทธศาสนามาเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการสรา้งฐานไปสู่การตัง้พรรคการเมอืง 

และเขา้สู่แนวทางในการพฒันาการเมอืงดงักล่าวนัน้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดต้ัง้

ขอ้สงัเกตเอาไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า๑๐๕ 

                                                           
๑๐๕ พระเทพเวท ี  (ประยุทธ ์ปยุตฺโต), กรณีสนัติอโศก, พมิพค์รัง้ที่ ๔, (กรุงเทพฯ: มูลนิธพิุทธ

ธรรม, ๒๕๓๑), คาํปรารภ. 



๑๒๖ 

 

 

“กรณีสันติโศก โด่งดังขึ้นมาในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สําคัญทาง

การเมอืง คอืการหาเสยีงเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และ

อื้อฉาวในลกัษณะทีพ่วัพนักบัพรรคการเมอืงซึง่เป็นเรื่องของความเป็นฝกัฝ่าย 

เมื่อมผีู้แสดงความคดิเหน็ว่ากล่าวตกัเตอืนกนั หรอืแมแ้ต่พยายามแถลง หรอื

ชีแ้จงความจรงิ ก็มกีารกล่าวหาว่าเขา้ขา้งฝ่ายโน้นเขา้ขา้งฝ่ายน้ี หรอืเป็นการ

โจมตกีลัน่แกลง้กล่าวรา้ยกนั เสยีงที่ตอบโต้กนัไปมาทัง้สองฝ่าย กล่าวได้ว่ามี

ทัง้ที่เป็นไปด้วยเจตนาดีมคีวามบรสิุทธิใ์จ  และที่เกิดจากความมุ่งร้ายหรือ

แรงจงูใจแอบแฝงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ยากทีค่นทัว่ไปจะแยกไดว้่าใครจรงิใครเทจ็ 

ใครมุ่งรา้ยใครมุ่งด ีอย่างไรก็ตาม สิง่ที่น่าสงสยัก็คอื ในท่ามกลางสถานการณ์

เช่นนี้ ทัง้ผู้แสดงและผูดู้ มใีครสกักี่คนที่เขา้ใจความเป็นจรงิ และมหีลกัการใน

การวนิิจฉยัเหตุการณ์และพฤตกิรรมอยา่งถูกตอ้ง”  

 ถึงกระนัน้ คามหุโณ (นามแฝง) ได้นําเสนอบทความ เรื่อง ”พระพุทธเจ้าทรงเล่น

การเมอืงหรอืไม?่”   โดยอธบิายในประเดน็น้ีเอาไวค้่อนขา้งจะสอดรบักนัว่า๑๐๖  

“การแสดงตนอย่างเปิดเผยของพระสงฆใ์นดา้นทางการเมอืง จงึถอืว่า

ผดิหลกัพระธรรมวนิัย การต่อสูท้างการเมอืงนัน้เป็นวชิาชพีขนานหนึ่ง และ ได้

ใหท้ศันะไว้เมื่อครัง้ที่มขี่าวพระสงฆอ์อกไปหาเสยีงช่วยนักการเมอืงพรรคหนึ่ง

ว่า การเมอืงนัน้อยา่งน้อยม ี 2  ฝ่ายซึง่ย่อมมคีวามเหน็ไม่ตรงกนั หากหาเสยีง

ช่วยพรรค ก.ก็จะกลายเป็นปฏปิกัษ์ต่อพรรค ข. โดยจารตีของพระสงฆ์ตาม

หลกัพระพุทธศาสนาแล้ว พระสงฆ์ย่อมเป็นมติรกบัทุกคน ไม่เข้าขา้งฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึง ถ้าไปเข้าข้างฝ่ายใดก็จะกลายเป็นข้อโจมตีของฝ่ายตรงข้าม และ

การเมืองเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของชาวบ้านพรสงฆ์จะลดตัวมาอาสารับใช้

ชาวบา้นในอาชพีของเขาผดิหลกัพระวนิยั”    

 สถานการณ์ที่พระสงฆเ์ขา้ไปเกี่ยวข้องกบัการเมอืงโดยการร่วมตัง้พรรคการเมอืงนัน้ 

ถือว่าเป็นกรณีศึกษาครัง้แรกในประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทย เพราะหากจะมอง

ประวตัศิาสตรห์ลกัจากการทีพ่ระเทศไทยเขา้สู่การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยนัน้ 

                                                           
๑๐๖คามหโุณ, พระพทุธเจ้าเคยทรงเล่นการเมืองหรอืไม่, สยามรฐัสปัดาหว์จิารณ์ ปีที ่๒๒ ฉบบัที ่

๒, ๒๕๑๘: ๑๗. 



๑๒๗ 

 

 

พระสงฆ์จํานวนหนึ่งได้เข้าไปเกี่ยวข้องในรูปแบบที่ไม่ค่อยเป็นทางการ ทัง้ในเชิงของการ

สนับสนุนและส่งเสรมิ โดยอาจจะเขา้ไปร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในแง่ของการเรยีกรอ้ง และ

ช่วยเหลือพรรคการเมือง แต่ประเด็นของสมณะโพธิรกัษ์นัน้มีความชัดเจนในการเข้ าไป

ดําเนินการตัง้พรรคการเมอืง และดําเนินนโยบายทางการเมอืงค่อนข้างจะชดัแจ้ง แม้ในยุค

ปจัจุบนัที่คณะของสมณะโพธิรกัษ์จะไม่ได้เป็นพระสงฆ์ตามพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ.

๒๕๐๕  แต่ได้ดําเนินการกจิกรรมทางการเมอืงอย่างชดัแจง้มาโดยตลอด และถอืไดว้่ามคีวาม

คล่องตวัมากยิง่ขึ้นในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงกบักลุ่มการเมอืงอื่นๆ  ที่มอุีดมการณ์

ทางการเมอืงทีส่อดรบักนั 

๒.๖.๗ บทบาทในการลงสมคัรรบัการเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หลงัจากมหาเถรสมาคมไดอ้อกคาํสัง่หา้มพระสงฆย์ุง่เกีย่วกบัการเมอืงไม่ว่ารปูแบบๆ ก็

ตามได้เพยีง ๗ วนั  หนังสอืพมิพ์ไทยรฐัได้นําเสนอข่าวว่า๑๐๗ “ในวนัเปิดรบัสมคัรผู้สมคัรรบั

เลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ไดม้พีระรปูหนึ่งชื่อว่า “พระผ่อง 

จริปญฺโญ”  ได้ขอยื่นใบสมคัรรบัเลือกตัง้ด้วย  ในการเลือกตัง้คราวเดยีวกันนี้ หน่วยงานรฐั

หน่วยหนึ่งได้รายงานต่อรฐับาลว่า พรรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทย ได้ตดิต่อกบัพระภกิษุรูป

หนึ่งซึง่เป็นกรรมการบรหิารรบัผดิชอบดา้นการประชาสมัพนัธพ์ุทธศาสนิกชนแห่งประเทศไทย 

เพื่อขอให้ระดมกําลงัสนับสนุนในหมู่พระสงฆแ์ละประชาชนให้แก่พรรค และเพื่อเป็นการตอบ

แทนทีพ่รรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทยไดส้่งพระรูปแบบนี้เป็นผู้สมคัรเลอืกตัง้ในภาคอสีานใน

นามพรรค๑๐๘  ในขณะเดยีวกนั พระผ่องได้ใหส้มัภาษณ์หนังสอืพมิพว์่า “อุดมการณ์สงัคมนิยม

เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช้แก้ไขปญัหาระบบการปกครองเศรษฐกิจของสังคมไทย และ

อุดมการณ์น้ีมไิดเ้ป็นปฏปิกัษ์ต่อพระพุทธศาสนา”๑๐๙  อย่างไรกต็าม ผูส้มคัรทัง้สองมไิดร้บัการ

เลอืกตัง้ในครัง้นี้แต่ประการใด 

แรงผลกัดันเกิดจากอุดมการณ์ทางการเมอืงที่สอดรบักับวัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ 

“สหพนัธ์พุทธศาสนิกแห่งประเทศไทย” ที่จดัตัง้ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่เน้นการต่อสู้และผดุงไว้ซึ่ง

ความยุติธรรม รกัเอกราช ประชาธปิไตย และความเป็นธรรม โดยกลุ่มนี้พยายามจะอธบิาย

                                                           
๑๐๗ หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั, ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๑๗. 
๑๐๘ ขอ้มลูจากเอกสารลบัของหน่วยราชการ ดเูพิม่เตมิใน สมบรูณ์ สขุสาํราญ, ความขดัแย้งทาง

การเมืองและบทบาทของพระสงฆ,์ อ้างแล้ว. 
๑๐๙ หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั, อา้งแลว้. 



๑๒๘ 

 

 

ความชอบธรรมในการเขา้ไปดําเนินกจิกรรมดงักล่าวว่า “พระสงฆไ์ม่ควรจะหนัหลงัใหก้บัสงัคม

และแสวงหานิพพานเฉพาะตน แต่ต้องให้บรกิารแก่สงัคม ในสภาวะการต่อสู้และการกดขี่ที่

รุนแรง พระสงฆ์จะต้องยืนอยู่ข้างชนชัน้ที่ถูกกดขี่ ซึ่ง ได้แก่ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร และ

ขา้ราชการชัน้ผูน้้อย๑๑๐ 

ในประเด็นข้อคําถามที่ว่า “กิจกรรมที่พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมนัน้มีลักษณะเป็น

กจิกรรมทางการเมอืง” พระสงฆก์ลุ่มนี้ไดนํ้าเสนอว่า “การเมอืงเป็นเรื่องทีค่รอบคลุมวถิชีวีติของ

มนุษยท์ุกแงทุ่กมมุ และไมม่ใีครอยูน่อกการเมอืงได ้การกล่าวอ้างว่า การเมอืงเป็นเรื่องทางโลก 

และพระสงฆอ์ยูเ่หนือการเมอืงนัน้เป็นการปฏเิสธความรบัผดิชอบ และความเป็นจรงิ” 

 ประเด็นที่น่าวิเคราะห์คือ “ข้อเปรยีบเทียบระหว่างการที่พระสงฆ์ไทยในยุคนี้ และ

พระสงฆป์ระเทศศรลีงักา” ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็น “พระนักการเมอืง” (Political Monks) นัน้ มรีปูแบบ

และวธิกีารต่อสู้ที่มคีวามแตกต่างกนัตามตวัแปร และบรบิททางการเมอืงและสงัคม ในขณะที่

พระสงฆ์ประเทศศรีลังกาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นนักการเมืองนัน้ ตัวแปรสําคัญคือ 

“ประเดน็ชาตพินัธุ์” ทีมุ่่งเน้นแนวทางศรลีงักาเท่านัน้ (Singhalese Only)  และ “ประเดน็การ

ต่อสู้ทางศาสนา” ซึ่งพระศรลีงักาเหน็นักการเมอืงไม่ได้มคีวามตระหนักรูท้ี่จะปกป้องเพื่อความ

อยู่รอดของพระพุทธศาสนา จงึตดัสนิใจเข้าสู่การเป็นนักการเมอืงเต็มตวั เพื่อจะได้เขา้ไปทํา

หน้าทีใ่นการกําหนดนโยบายและนําเสนอแงม่มุทีส่ะทอ้นความต้องการของพระสงฆไ์ดอ้ย่างเตม็

รปูแบบและเป็นทางการมากยิง่ขึน้ 

 ในขณะที่พระสงฆ์ไทยในยุคน้ี เป็นพระสงฆ์ฝ่ายซ้าย (Liberal) มคีวามตื่นตัวทาง

การเมอืงสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมองเห็นความไม่เท่าเทยีม และเป็นธรรมระหว่างชนชัน้

ต่างๆ ที่อาศยัอยู่ร่วมกนัในสงัคม และที่น่าสนใจคอื พระสงฆ์กลุ่มนี้มภีูมลิําเนามาจากภาคใต ้

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงึรบัรู้ปญัหาของความไม่เสมอภาค จงึพยายามที่จะนําเสนอ

เพื่อใหนํ้าไปสู่การรบัรูข้องสงัคม ซึง่จะนําไปสู่การแกไ้ขรว่มกนัในลาํดบัต่อไป 

 ถึงแม้ว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญจะไม่เปิดพื้นที่ให้พระสงฆ์มีสิทธิใ นการเลือกตัง้

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  แต่การที่พระสงฆฝ์่ายซา้ยทีต่ดัสนิใจเขา้สู่การเป็นนักการเมอืงอย่าง

เตม็รปูแบบนัน้ ตวัแปรสําคญัทีท่ําใหพ้ระสงฆก์ลุ่มนี้มุ่งมัน่ทีจ่ะทํางาน และแสดงออกในลกัษณะ
                                                           

๑๑๐ สมบรูณ์ สขุสาํราญ, ความขดัแย้งทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ,์ อา้งแลว้, น. ๑๐-
๑๑. 



๑๒๙ 

 

 

เช่นนี้ คอื (๑) พระสงฆ์กลุ่มนี้อาจจะตีความความว่า กฎหมายไม่ได้ปิดพื้นที่ ให้ลงสมคัรรบั

เลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร แมจ้ะไม่ให้มสีทิธิใ์นการเลอืกสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

(๒)  “บรบิททางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย” ซึง่กําลงัเผชญิหน้ากบัแนวทางการปกครอง

แบบสังคมนิยม  เพราะพระสงฆ์ที่ศึกษาและมีความรู้แนวทางดังกล่าว จึงมีพื้นที่ในการ

แสดงออกทางความคิด และการเลือกที่จะตัดสินใจแสดงออกทางการเมืองมากยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การตื่นตวัของนกัศกึษา และกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีมุ่่งหวงัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ  ซึ่งพระสงฆ์กลุ่มนี้ล้วนมีแนวโน้มที่สอดรับกับ

ประชาชนในสงัคมทีเ่รยีกรอ้งต่อผูนํ้าในยคุนัน้เช่นเดยีวกนั 

 สรุปแล้ว บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงในสงัคมได้แบ่งออกเป็น ๒ ยุค คอื (๑) ยุค

สมบรูณาญาสทิธริาชภายใตก้ารปกครองของพระมหากษตัรยิ ์และ (๒) ยุคประชาธปิไตยภายใต้

การปกครองรฐัโดยกลุ่มคนที่ได้รบัการเมอืงการสรรมาจากประชาชนซึ่งเป็นประชาธปิไตยใน

รูปแบบตวัแทน (Representative Democracy) นัน้ พบว่า ทัง้สองยุคมรีูปแบบการนําเสนอ

บทบาทสอดรบักนัในหลายประเดน็ บทบาททีส่อดรบักบัอย่างมนีัยสําคญัคอืบทบาทในการเป็น

ที่ปรกึษา การชี้แนะ การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพพิาท การช่วยเหลอืรฐั และตอบสนอง

นโยบายของรฐั  ขอ้สงัเกตทีบ่ทบาทในดา้นการใหค้ําปรกึษาระหว่างพระสงฆก์บันักการเมอืงใน

ยุคประชาธิปไตยไม่ได้เป็นสิ่งที่ยึดโยงเป็น “ธรรมบัญญัติ”อีกต่อไป ซึ่งแตกต่างจากยุค

สมบูรณาญาสทิธริาชยท์ี่ผู้ปกครองได้ปฏบิตัติามกรอบของจกัรวรรดวิตัร ภายใต้หลกัการ “ปริ

ปจุฉา” ทีเ่ป็นหลกัการสําคญัประการหนึ่งซึง่ผูป้กครองต้องยดึถอืและปฏบิตัติาม บทบาทในการ

เป็นทีป่รกึษา 

ในขณะที่บทบาทในการดื้อแพ่งต่อผู้ปกครอง ทัง้การแสดงออกด้วยการประท้วง หรอื

แขง็ขนืต่ออํานาจรฐัได้ปรากฏให้เหน็ร่องรอยตัง้แต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนถงึยุค

รตันโกสนิทรส์มยักลาง และต่อเนื่องไปจนถงึยุคเปลีย่นผ่านไปสู่ระบอบประชาธปิไตย จนเขา้สู่

ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยตามกฎหมายแล้ว พระสงฆ์เริม่เข้าไปสมัพนัธ์กบัการ

ประท้วงเพื่อเรยีกร้องความต้องการจากผู้นําทางการเมอืงชดัเจนมากยิง่ขึ้น ทัง้การเรยีกร้อง

ความชอบธรรมให้แก่พระพิมลธรรม (อาจ อาสภะมหาเถระ)  และการประท้วงร่วมกับกลุ่ม

ชาวนาเพื่อเรยีกรอ้งความชอบธรรม และชีใ้ห้เหน็ถงึความไม่เป็นธรรมที่ชนชัน้กรรมการได้รบั

การขดูรดีจากชนชัน้นายทุน   



๑๓๐ 

 

 

แนวคดิในการแสดงออกเช่นนี้ทําใหเ้กดิการปะทะกนัทางความคดิ อุดมการณ์และการ

แสดงออกระหว่างพระสงฆส์องกลุ่ม ทัง้กลุ่มพระสงฆฝ์่ายซ้ายซึ่งนําโดยพระมหาจดั และพระ

มหาผ่อง  และพระสงฆฝ์่ายขวาซึ่งนําโดยพระกติตวิุฑฺโฒ  ซึ่งฝ่ายแรกได้เขา้ร่วมกบักจิกรรม

ทางการเมอืง ทัง้การสนบัสนุนพรรคการเมอืง และการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร  ในขณะที่ฝ่ายหลงัไม่เหน็ด้วยกบัท่าทดีงักล่าว เพราะมองว่าเป็นการสนับสนุนพรรค

สังคมนิยมแห่งประเทศไทยที่ฝกัฝ่ายการเป็นคอมมิวนิสต์ จนเป็นที่มาของคําว่า “ฆ่า

คอมมวินิสต์ไม่บาป”  และนําไปสู่การเปิดพืน้ทีใ่หร้ฐับาลไดด้ําเนินการปราบปรามกลุ่มพระสงฆ ์

และประชาชนทีเ่หน็ต่างทางการเมอืงอยา่งรนุแรงในเวลาต่อมา 

จากร่องรอยของความเหน็ต่างทางการเมอืงของพระสงฆท์ัง้สองกลุ่มที่เลอืกสนับสนุน

อุดมการณ์ วธิคีดิ และวธิปีฏบิตัขิองนักการเมอืงในยุคนัน้ ไดก่้อใหเ้กดิพฒันาการทางความคดิ 

และการกระทําตัง้แต่บดันัน้จนถงึปจัจุบนั  ในยุคปจัจุบนัน้ี พระสงฆใ์นสงัคมไทยทัง้กระแสหลกั 

และกระแสรองมที่าททีี่เข้าไปสนับสนุน และร่วมกจิกรรมทางการเมอืงอย่างเปิดเผยกบัพรรค

การเมอืง หรอืกลุ่มการเมอืงที่สอดรบักบัวธิคีดิ และอุดมการณ์ของแต่ละกลุ่มที่เกดิขึน้ในสงัคม 

ทัง้กลุ่มฝ้ายซ้ายคอืกลุ่มที่อ้างตวัเองว่า “กลุ่มเสื้อแดง” ที่มุ่งเน้นอุดมการณ์และความเชื่อตาม

ระบอบประชาธิปไตย  และกลุ่มฝ่ายขวา คือกลุ่มที่อ้างตวัเองว่า “กลุ่มเสื้อเหลอืง” ที่มุ่งเน้น

การเมอืงแบบอนุรกัษ์ และเน้นความเป็นแบบชาตนิิยม 

อย่างไรก็ตาม  บทบาทของพระสงฆ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง และดําเนินกิจกรรมกับ

นักการเมอืง หรอืกลุ่มการเมอืงต่างๆ นัน้ ไดก่้อให้เกดิคําถามในวงกวา้ง ในขณะเดยีวกนั มหา

เถรสมาคมไดอ้อกกฎหา้มมใิหพ้ระสงฆเ์ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงในรปูแบบต่างๆ  ถงึกระนัน้ 

พระสงฆ์ทัง้ฝ่ายขวา และฝ่ายซ้ายมิได้มีท่าทีสนองตอบต่อกฎเกณฑ์และระเบียบดังกล่าว

เท่าทีค่วรจะเป็น  ยิง่ไปกว่านัน้  พระสงฆท์ัง้สองกลุ่มพยายามทีจ่ะอธบิาย และตคีวามหลกัการ

พระธรรมวนิยัเพื่อยนืยนัเพื่อใหเ้กดิความชอบธรรมว่า สามารถเขา้รว่มกจิกรรมดงักล่าวได ้ 

คําถามที่น่าสนใจคือ “พระพุทธเจ้าและพระสาวก”  ทรงมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ

นกัการเมอืงอย่างไร?  และดําเนินการอยู่ฐานคดิ และหลกัการอะไร? ซึง่การเขา้ใจแง่มุมเหล่านี้ 

จะทําให้เราสามารถตอบได้ว่า บทบาทที่พระสงฆ์ดําเนินการอยู่ในปจัจุบันสอดรับกับ

พระพุทธเจา้ และพระธรรมวนิัยหรอืไม่? และบทบาทที่พระสงฆก์บัการเมอืงในอนาคตควรจะ

เป็นไปในทิศทางใด? จึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมในระบอบ

ประชาธปิไตย 



บทท่ี ๔ 

บทบาทพระสงฆก์บัการเมืองในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท 

 

ในบทที ่๒ และ บทที ่๓  ผูว้จิยัไดต้อบค าถามหลกัเกีย่วกบัประเดน็ทีว่่า “พระสงฆใ์น

ประเทศ ศรลีงักา พมา่ กมัพชูา และประเทศไทย”  เขา้ไปแสดงบทบาททางการเมอืงในประเดน็

ใดบ้าง  ซึง่การตอบค าตอบดงักล่าว  ไดก่้อใหเ้กดิแง่มุมในเชงิบวกต่อการที่จะน าเสนอในบทที ่

๔ ซึง่เป็นบทที่ถอืได้ว่า เป็นตวัแปรส าคญัอย่างยิง่ในงานนี้  เหตุผลทีบ่ทนี้มคีวามส าคญัเพราะ

ผูว้จิยัก าลงัจะน าเสนอกรอบ และทศิทางทีถ่อืไดว้่าเป็น “มาตรวดั” และ “เกณฑส์ าคญั” เพื่อทีจ่ะ

น าหลกัการในบทน้ีไปตอบประเดน็ปญัหา และขอ้สงสยัของนักคดิ นักวชิาการ และนักการเมอืง

ทัว่ ไปว่า “บทบาทใดบ้างที่ เ ป็นบทบาทที่พึงประสงค์ และสอดรับกับข้อ เท็จจริงใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”  ซึ่งหลักฐานที่จะน ามายืนยัน และตอบปญัหาดังกล่าวในโลก

พระพุทธศาสนาเถรวาทคอื “คมัภรี”์ ทีถ่อืไดว้่าเป็นฐานรองรบัการอธบิาย และตคีวามการแสดง

บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงในบรบิทต่างๆ ว่า ถูกตอ้ง และเหมาะสมหรอืไม?่ อยา่งไร? 

การทีจ่ะตอบว่า  พระสงฆใ์นสมยัพุทธกาลเขา้ไปแสดงบทบาททางการเมอืงอย่างไร?   

จ าเป็นต้องเขา้ใจค าว่า “การเมอืง” ในบรบิทของพระธรรมวนิัยอย่างรอบด้าน  เพื่อที่จะจดัวาง

ท่าทแีละบทบาทของพระสงฆต่์อการเมอืงอย่างถูกต้องและเหมาะสม  อกีทัง้ จะเกดิผลต่อการ

น าหลกัการเหล่านี้ไปตอบค าถามในประเดน็อื่นๆ ว่า หากจะขยายพืน้ทีใ่นการตคีวามนัน้ ควรจะ

วางอยู่บนเกณฑ์อะไร? ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นฐานรองรบัการเข้าไปสมัพนัธ์กบัการเมอืงใน

แง่มุมต่างๆ อกีทัง้ จะก่อให้เกดิการวางท่าทใีนเชงิบวก และการประยุกต์ใช้หลกัการเหล่านี้ให้

สอดรบักบัสภาวการณ์ของสภาพทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมในปจัจบุนัและอนาคตต่อไป  

ค าถามมวี่า  “รฐั และการเมอืงการปกครองในความหมายของพระพุทธศาสนาคอื

อะไร?”  มเีนื้อหาคาบเกี่ยว หรอืสอดรบักบัแนวคดิทัว่ไปหรอืไม่?  อย่างไร? การเข้าใจในมุม

เหล่านี้ จะท าให้เราสามารถตอบค าถามไดว้่า พระสงฆใ์นสมยัพุทธกาลไดแ้สดงบทบาทภายใต้

บรบิทเหล่านี้อย่างไร?   ซึ่งการแสดงบทบาทในแต่ละประเดน็นัน้  ด ารงอยู่บนพืน้ฐานของพระ

ธรรมวนิยัในประเดน็ใดบา้ง? 

 

 



๑๓๒ 

 

 

๔.๑ รฐั และการเมืองการปกครองในความหมายของพระพทุธศาสนาเถรวาท 

ค าว่า  รฐั  ตรงกบัภาษาบาลวี่า  “รฏฺฐ”  แปลว่า แว่นแคว้น หรอืประเทศ๑ เท่าที่

สงัเกตในพระไตรปิฎกโดยส่วนมากแลว้มกัจะใช้ค าว่า แคว้น เช่น แบ่งเขตการปกครองในชมพู

ทวีปแบ่งออกเป็น  ๑๖  แคว้น (รัฐ) ได้แก่ อังคะ มคธ กาสี... อวันตี คันธาระ กัมโพชะ๒ 

นอกจากนี้ยงัมคี าทีใ่ชแ้ทนกนัได ้ทีใ่ชใ้นพระไตรปิฎกเช่น มหาชนบท ราชธานี มหานคร พระนคร 

หรอื เมอืง ทัง้หลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นค าที่มคีวามหมายเดยีวกนักับรฐัทัง้สิ้น   ในเรื่อง

ความหมายของรฐั พระองคม์ไิดต้รสัความหมายของรฐัเอาไวโ้ดยตรง แต่เท่าทีไ่ดป้ระมวลจาก

บรบิทแห่งค าสอน โดยเฉพาะในบรบิททีเ่กี่ยวขอ้งกบัแนวคดิทางการเมอืง ท าใหพ้อสรุปไดว้่า  

รฐัในทรรศนะของพระพุทธเจา้ ไมไ่ดเ้ป็นอะไรมากไปกว่าสถานทีค่น้หาสจัธรรม และการอยู่ดกีนิ

ดขีองประชาชน๓ 

ส่วนค าว่า “การเมอืง” หรอื “political”  ความหมายทัว่ไปได้ตีกรอบให้หมายถึง 

“นครรฐัซึง่เป็นการรวมตวักนัทางการเมอืงทีใ่หญ่กว่า ระดบัครอบครวัหรอืเผ่าพนัธุ์ นครรฐัใน

กรกีสมยัโบราณ ไดแ้ก่ เมอืงเอเธนสแ์ละสปารต์า เป็นต้น”๔ รวมไปถงึรฐั นคร อาณาจกัร หรอื

บา้นเมอืง๕  หากน าค าเหล่านี้มาอธบิายเทยีบเคยีงกบัคมัภรีพ์ระพุทธศาสนาอาจจะมนีัยทีส่อด

รบักบัค าว่า “รฐั ประเทศ หรอืชาติ” ซึง่ตรงกบัค าว่า “รฐั” หรอื “แว่นแควน้” ในพระพุทธศาสนา 

และตรงกบัภาษาบาล ี๒ ศพัท ์คอื รฏฺฐ และ วชิติ ดงัน้ี 

                                                           
๑ สชุพี ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศพัทพ์ระพทุธศาสนา ไทย-องักฤษ องักฤษ-ไทย, พมิพ์

ครัง้ที ่๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพเ์รอืนแกว้การพมิพ,์ ๒๕๓๕), หน้า ๒๑๒. 

๒ องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘. 

๓ Phramaha Chanya Khongchinda,  The Buddha’s Socia-Politial Ideas, (New Delhi : 
Mrs. Nirmal Singal for NAVRANG, 1993),  p. 72-73. 

๔ Prof. S.N., Modern Comparative Politics, ( New Delhi : Prentice Hall of India Prive 
Ltd., 1999), p 4. 

๕ รอ้ยต ารวจเอก หม่อมหลวง สนัธกิร วรวรรณ, “นยัทางการเมอืงในวรรณกรรมเรื่องศรธีนญ
ชยั”, วิทยานิพนธป์ริญญารฐัศาสตรมหาบณัฑิต, (สาขาวชิาการปกครอง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
๒๕๔๒), หน้า ๘. 



๑๓๓ 

 

 

(๑) ค าว่า “รฏฺฐ” แปลว่า ประเทศ หรอื แว่นแคว้น๖ ส่วนมากแล้วในพระไตรปิฎก

ฉบบัภาษาไทยมกัจะใช้ค าว่า “แควน้” มากกว่าค าว่า รฐั แต่ค าว่า “รฐั” ก็มใีชเ้หมอืนกนั เช่นค า

ว่า “พระเจา้พมิพสิารจอมทพัมคธรฐั”๗ เป็นต้น  นอกจากนี้ ค าว่า “รฏฺฐ” ยงัสามารถแปลได้อกี

นยัหน่ึงว่า “บา้นเมอืง” วเิคราะหศ์พัทไ์ดว้่า “รฐนฺต ิเอตฺถ นคราทโยต ิรฏฺฐ ” แปลว่า พืน้ทีส่ าหรบั

ตัง้บา้นเมอืงเป็นต้น๘ 

(๒) ค าว่า “วชิติ” แปลว่า แว่นแควน้ รฐั หรอืบา้นเมอืง สามารถวเิคราะหศ์พัทไ์ดว้่า 

“นาคเรหิ วชินิิตพฺพนฺติ วชิติ ” แปลว่า แว่นแคว้นที่ประชาชนควรชนะอย่างเด็ดขาด (คอื ถือ

ประชาชนเป็นใหญ่) ชื่อว่า “วชิติะ” ตวัอย่างเช่น กนฺิต ิอนาคตา จ อรหนฺโต วชิติ  อาคจฺเฉยฺย 

อาคตา จ อรหนฺโต วชิเิต ผาสุวหิเรยฺย แปลว่า ท าอย่างไร พระอรหนัต์ทีย่งัไม่มา พงึมาสู่แว่น

แควน้ของเรา ท่านทีม่าแลว้พงึอยูอ่ยา่งผาสุกในแว่นแควน้๙ 

ดงันัน้  ค าว่า “รฐั” และ “วิชิตะ” ที่หมายถึง ประเทศ หรอืแว่นแคว้น จงึมคีวาม

หมายถงึเมอืงใหญ่ ๆ ที่ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน ต าบาล จงัหวดั กล่าวคอื มอีงค์ประกอบจาก

การอยูร่ว่มกนัของหมูม่นุษยจ์ากครอบครวัแลว้เพิม่จ านวนมากขึน้จนเป็นแว่นแควน้ มศีพัทท์าง

ภาษาบาลมีากมายที่อธบิายถึงการอยู่รวมกนัของมนุษย์ในสงัคม เช่น คาม๑๐ นิคม๑๑ นคร๑๒ 

และชนบท๑๓  

                                                           
๖ สชุพี ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศพัท์พระพุทธศาสนา ไทย-องักฤษ องักฤษ-ไทย, พมิพ์

ครัง้ที ่๖, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์รอืนแกว้การพมิพ,์ ๒๕๓๕), หน้า ๒๑๒. 

๗ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๓๑/๒๔๖, ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๖๑๘/๑๓๙, ว.ิม. (ไทย) ๔/๕๕/๖๕, ว.ิม. 
(ไทย) ๕/๒๔๒/๒, ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๒๕๐/๑๒, ข.ุส.ุ (ไทย) ๒๕/๕๕๓/๖๓๒. 

๘ พระมหาสมปอง มุทโิต, คมัภีรอ์ภิธานวรรณนา, พมิพค์รัง้ที ่๒, (กรุงเทพฯ : บรษิทั ประยรู
วงศพ์ริน้ติง้ จ ากดั, ๒๕๔๗), หน้า ๒๕๙. 

๙ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๘๐. 

๑๐ ค าว่า “คาม” หมายถงึ “บา้น” หรอื “หมู่บา้น” เช่น “ท่านพระมหาโมคคลัลานะ ก าลงันัง่งว่งอยู่
ทีห่มูบ่า้นกลัลวาลมุตตคาม แควน้มคธ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๑/๑๑๖.  หรอื “ไดเ้สดจ็ถงึถูนคามหมู่บา้น
พราหมณ์ในแควน้มลัละ”  ข.ุอุ. (ไทย) ๒๕/๖๙/๓๑๗. 

๑๑ ค าว่า “นิคม” หมายถงึ “หมู่บา้นใหญ่” หรอื “ต าบล” เช่น “แมเ้รากจ็กัไปยงัต าบลอุรุเวลาเสนา
นิคมเพื่อแสดงธรรม”  ว.ิม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐, ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๔๑/๑๘๐. 



๑๓๔ 

 

 

ค าว่า ‚การเมอืงการปกครอง‛  ในความหมายของบาล ีหมายถงึ “รฏฺฐปสาสน รฏฺ

ปสาสโนปาย รฏฺฐปสาสน ประกอบขึน้จากค าว่า รฏฺฐ+ปสาสน ค าว่า รฏฺฐ แปลว่า รฐั, แควน้, 

ประเทศ ปสาสน แปลว่า ปกครอง น าค าว่า รฏฺ  สมาสกนัเขา้เป็น รฏฺฐปสาสน ใชใ้นภาษาไทย

แผลงเป็นรฐัประศาสน ความหมายก าหนดตามปจัจุบนั หมายถึง ‚การบรหิารรฐักิจ เรียกทบั

ศพัทว์่า รฐัประศาสนศาสตร ์ว่าดว้ยการบรหิารภาครฐั, การบรหิารจดัการภาครฐั, การจดัการ

ภาครฐั, การบรหิารราชการ, การบรหิารราชการแผ่นดนิ‛๑๔ รฏฺฐปสาสโนปาย ประกอบขึน้จาก

ค าว่า รฏฺฐ+ปสาสน+อุปาย รฏฺฐ+ปสาสน แปลตามทีแ่ปลขา้งต้น อุปาย แปลว่า อุบาย, วธิกีาร, 

การด าเนินการ รฏฺฐปสาสโนปาย แปลอุทีอุ่ปายสนธกิบัปาสนเป็น ปาสโนปาย น าค าว่า รฏฺฐมา

สมาสกนัเข้าเป็นรฏฺฐปสาสโนปาย ใช้ในภาษาไทยแผลงเป็นรฐัประศาสโนบาย ความหมาย

เดยีวกนักบัค าว่า รฏฺฐปสาสน 

ค าว่า   ‚รฏฺฐปสาสน‛  นี้น าถอ้ยค าทีใ่ชใ้นคมัภรีพ์ระพุทธศาสนามาดดัแปลงใช ้ซึง่ใน

คมัภรีท์่านใชถ้้อยค าแยกจากกนัมไิดส้มาส เช่น  อถโข ภกฺิขเว  ราชา  ขตฺตโิย   มุทฺธาวสตฺิโต  

...ชนปท   ปสาสติ๑๕  แปลว่า ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ … กษตัราธริาชผูไ้ด้รบัมรูธาภเิษกแลว้ ... 

ทรงปกครองประชาราษฎร์๑๖ ค าว่า ชนปท  ในขอ้ความนี้มคีวามหมายเท่ากบัค าว่า รฏฺฐ  และอกี

ประเดน็คอื ปุรมิญฺจ ทสิ  ราชา ธตรฏฺโฐ ปสาสต.ิ ทกฺขณิญฺจ ทสิ  ราชา วริโูฬฺห ตปปฺสาสต.ิ ปจฺ

ฉิมญฺจ ทสิ  ราชา  วริปูกฺโข ปสาสต.ิ  อุตฺตรญฺจ ทสิ  ราชา  กุเวโร ตปปฺสาสต.ิ๑๗ แปลว่า ทา้ว

ธตรฐปกครองทศิตะวนัออก ทา้ววริุฬหกปกครองทศิใต้ ท้าววริูปกัษ์ปกครองทศิตะวนัตก ทา้ว

กุเวรปกครองทศิเหนือ๑๘ จากขอ้ความนี้ท้าวมหาราชทัง้ ๔ ปกครองดูแลทศิทัง้ ๔ ประยุกต์
                                                                                                                                                                      

๑๒ ค าว่า “นคร” หมายถงึ “เมอืง” หรอื “กรุง” เช่น “กุสนิาราเป็นเมอืงเลก็ เมอืงดอน เมอืงกิง่” ท.ี
ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๐/๑๕๘. 

๑๓ ค าว่า “ชนบท” หมายถงึ “บา้นเมอืง” หรอื “ประเทศถิน่ฐาน” ในทีน่ี้หมายถงึ เขตปกครองที่
ประกอบดว้ย เมอืง (นคร) หลาย ๆ เมอืง ตรงกบัค าว่า แควน้ หรอืรฐัในปจัจุบนั เช่น “เสดจ็จารกิไปในหมู่บา้น 
นิคม ชนบท (แควน้) และราชธานีทัง้หลาย ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๕๕/๓๑. 

๑๔ ทีม่า : http://th.wikipedia.org/wiki (๒๕ มกราคม ๒๕๕๓.)  

๑๕ ดรูายละเอยีดใน ท.ีปา. (บาล)ี ๑๑/๙๐/๕๕. 

๑๖ ดรูายละเอยีดใน ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๙๐/๖๖. 

๑๗ ท.ีม. (บาล)ี ๑๐/๓๓๖/๒๑๙-๒๒๐. 

๑๘ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๓๖/๒๖๔-๒๖๕. 

http://th.wikipedia.org/wiki


๑๓๕ 

 

 

ความหมาย กเ็ท่ากบัการปกครองแบบมบีุคคลดูแลปกครองในทศิทัง้ ๔ เช่นมผีูว้่าราชจงัหวดั มี

นายอ าเภอ ตามระบอบการปกครองในปจัจบุนั 

จะเหน็ว่า รฐั (State) ยงัมคีวามหมายใกล้เคยีงกบัค าว่า ประเทศ และชาต ิท าให้ค า

ทัง้ ๓ นี้มคีวามหมายทีม่จีุดร่วมกนั แต่ในขณะเดยีวกนักม็จีุดทีแ่ตกต่างกนั ความส าคญัของค า

ว่า “ประเทศ” เน้นอยู่ที่ดินแดนและสภาพภูมิศาสตร์ ส่วนค าว่า “ชาติ” เน้นอยู่ที่ประชาชน 

ความรูส้กึนึกคดิและผลประโยชน์ร่วมกนัของประชาชน  ค าว่า “รฐักิจ” คอื การจดัการกิจการ

บ้านเมอืง โดยอาศยัอ านาจหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงที่มอียู่ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย หรอื

ผลประโยชน์ของประชาชน ส่วนค าว่า “การปกครอง”  (Government) ตรงกบัค าว่า “ปรหิาร” 

หรือจะใช้ค าว่า “ปสาสน” หมายถึง การแนะน า การสัง่สอน การปกครอง การคุ้มครอง 

ควบคุมดแูลโดยการใชก้ฎระเบยีบควบคุม 

สรุปแลว้ เมื่อน าประเดน็เรื่อง “รฐั และการเมอืงการปกครอง” มาอธบิายร่วมกนั เรา

จะพบค าตอบที่โลกของตะวันตก ตะวันออก และพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายทัว่ไป

เกีย่วกบัรฐั และการเมอืงการปกครองทัง้ ๒ ความหมาย กล่าวคอื (๑) ความหมายของการเมอืง

ในฐานะที่เป็นวธิกีาร (Means) และ (๒) ความหมายของการเมอืงในฐานะที่เป็นเป้าหมาย 

(Goal)  กล่าวคอื กลุ่มหนึ่งมองว่า การเมอืงเป็นงานของรฐัหรอืงานของแผ่นดนิโดยเฉพาะ๑๙ ที่

ต้องใช้เครื่องมอืหรอืวธิกีารในการแบ่งปนัทรพัยากร การจดัหรอืการกระท าเพื่อให้คนจ านวน

มากอยู่กนัโดยปราศจากปญัหา โดยไม่ต้องใชอ้าชญา๒๐ อย่างมศีาสตร ์และศลิป์ในการบรหิาร

กจิการบ้านเมอืง๒๑ โดยเน้นการแสดงออกทางความคดิ กิจกรรม และการกระท าต่าง ๆ ที่

เกี่ยวพนักบัการใช้อ านาจเพื่อการบรหิารรฐักจิ๒๒ รวมไปถงึการจดัระเบยีบสงัคม ในฐานะเป็น

                                                           
๑๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), กรณีสนัติอโศก, พมิพค์รัง้ที ่๖, (มปพ., ๒๕๓๑), หน้า 

๓๓. 

๒๐ พุทธทาสภกิข,ุ ธรรมะกบัการเมือง, (กรุงเทพฯ : การพมิพพ์ระนคร, ๒๕๒๒), หน้า ๗๖. 

๒๑ เดโช สวนานนท์, พจนานุกรมศพัท์การเมือง, (กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกวา้ง, ๒๕๔๕), 
หน้า ๔๑. 

๒๒ สมบรูณ์ สขุส าราญ, พทุธศาสนากบัความชอบธรรมทางการเมือง, งานวจิยัล าดบัที ่๒๕, 
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๓๕), หน้า ๔-๕. 



๑๓๖ 

 

 

วธิกีารควบคุมทางสงัคมอย่างเป็นทางการ (Formal Social Control)๒๓   ในขณะทีอ่กีกลุ่มหนึ่ง

มองการเมอืงว่าเป็นเป้าหมายส าคญัอยูท่ีก่ารกนิดอียู่ ความสงบเรยีบรอ้ย อยู่ดว้ยกนัโดยไม่ต้อง

ใช้อาชญา๒๔ รบัผดิชอบ และพึง่ตวัเองได้ เคารพกฎกตกิา และความแตกต่าง  ใหเ้กยีรต ิมจีติ

อาสา มคีวามส านึกรบัผดิชอบ และมสีนัตวิฒันธรรม๒๕ 

ประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิง่คือ เมื่อกล่าวถึงการเมอืง ประเด็นที่ส ัมพนัธ์กับ

การเมอืงอย่างแยกไม่ออกคือ ค าว่า “การปกครอง” และ “รฐั”  สิ่งที่ต้องท าความเข้าใจใน

เบื้องต้นนัน้ ค าว่า “รฐั” กินพื้นที่ครอบคลุมค าว่า “การเมอืงการปกครอง”  เพราะกิจกรรม

การเมอืงการปกครองนัน้มกีารด าเนินการและกระท าการภายใต้ค าว่า “รฐั” ด้วยเหตุนี้ รฐัจงึมี

องคป์ระกอบทีส่ าคญั ๔ ประการ คอื (๑) ประชากร (Population) (๒) ดนิแดน (Territory) (๓) 

รฐับาล (Government) และ (๔) อ านาจอธปิไตย และความเป็นอสิระ (Sovereignty and 

Independence)  

ฉะนัน้ “การเมือง” ที่ผู้วิจยัจะอธิบายต่อไปนี้  จึงครอบคลุมทัง้ความหมายของ

การเมอืงในฐานะที่เป็นวธิกีาร และความหมายในฐานะที่เป็นเป้าหมายดงัรายละเอียดขา้งต้น  

ซึ่งพระสงฆไ์ด้เข้าไปแสดงบทบาทต่อนักการเมอืง การน าเสนอแนวทางการบรหิารบ้านเมอืง

ของผูน้ าทางการเมอืง การรว่มเป็นส่วนหนึ่งของรฐัในการพฒันาพลเมอืง รวมไปถงึการน าเสนอ 

หรอืแสดงออกต่อรฐัในกรณทีีร่ฐักระท าการอยา่งใดอย่างหนึ่งทีไ่มส่อดรบักบัธรรม 

 

 

 

 

                                                           
๒๓ จ านงค ์อดวิฒันสทิธ ์และคณะ, สงัคมวิทยา, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 

๒๕๓๓), หน้า ๑๐๑. 

๒๔ ดใูน พุทธทาสภกิข,ุ ธรรมะกบัการเมือง, อา้งแลว้. 

๒๕ ปรญิญา เทวานฤมติร, “การศกึษาเพื่อความเป็นพลเมือง”, ใน ความเป็นพลเมืองกบั
อนาคตของประชาธิปไตยไทย, (นนทบุร,ี สถาบนัพระปกเกลา้,๒๕๕๕), น. ๒๔๓-๒๖๒. 



๑๓๗ 

 

 

๔.๒ บทบาทของพระพทุธเจ้าและพระสาวกกบัการเมืองในสมยัพทุธกาล 

ค าว่า “พระสงฆ”์ ในหวัขอ้หลกัของการน าเสนอนัน้ ผูว้จิยัหมายถงึ “พระพุทธเจา้กบั

พระสาวก” ซึ่งเกี่ยวข้องและสมัพันธ์กับนักการเมืองการปกครองในชื่อของพระราชา และ

พระมหากษตัรยิ ์ พระองค ์และพระสงฆท์ุกรูปในฐานะที่เป็น “พลเมอืงของรฐั”  ไดว้างสถานะ

ภายใต้กรอบของการสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมใน ๓ มติิ คือ (๑) ประโยชน์ของตัวเอง (๒) 

ประโยชน์ของหมู่ญาต ิและ (๓) ประโยชน์ของชาวโลก  ซึ่งประโยชน์ในขอ้ที่ ๓ เป็นประเดน็ที่

พระพุทธเจา้ไดต้รสัย า้ในมารกถาว่า “เธอทัง้หลาย จงเทีย่วไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข และเพื่อ

อนุเคราะห์ชาวโลก”  กล่าวคอื เมื่อพระสงฆไ์ด้ศกึษาธรรม เรยีนรูธ้รรม ปฏบิตัธิรรมแล้ว จงึมี

ภาระหน้าทีส่ าคญัทีถ่อืไดว้่าเป็น “ภารกจิ หรอืบทบาทหลกั” คอื “การเผยแผ่ธรรม” ๒๖   เพื่อน า

ธรรมไปประกาศ และน าเสนอใหแ้ก่ชาวโลก  ซึง่การเผยแผ่ไม่ไดจ้ ากดัตวัอยู่เฉพาะการน าเสนอ

ธรรมเท่านัน้ หากแต่มุ่งเน้นใหพ้ระสงฆ ์หรอืแมก้ระทัง้พระองคเ์องไดน้ าประชาชนเขา้สู่วิถชีวีติ

โดยการปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิผลทัง้ในชวีติของตวั และความสนัตสิุขของสงัคม 

จะเห็นว่ า  ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษาที่พระองค์ได้ตัดสินใจประกาศ

พระพุทธศาสนาตามค าอาราธนาของพระพรหมนัน้  พระองค์ได้เกี่ยวข้องกบัพระราชา หรอื

พระมหากษัตรยิใ์นหลายมติ ิทัง้กจิกรรม การคดิ การแสดงออกทางพระด ารสั และพฤตกิรรม  

จดุเด่นทีส่ าคญัคอื ในฐานะทีพ่ระองคเ์คยเป็นเป็นกษตัรยิ ์ย่อมท าใหท้ราบหลกัการและแนวทาง

ในการที่จะสื่อสาร และน าเสนอหลักการและแนวคิดที่สอดรบักับพระมหากษัตริย์ในฐานะ

ผูป้กครองไดง้า่ยยิง่ขึน้  

จดุเด่นดงักล่าว ไดส้่งผลในเชงิบวกต่อพระสาวกของพระองคด์ว้ยเช่นกนั  ในขณะที่

สาวกบางรปูมพีืน้ฐานจากครอบครวัของพระบรมวงศานุวงศ์  จงึเขา้ใจวฒันธรรม ประเพณี และ

วธิคีดิของชนชัน้ปกครองเป็นอย่างด ี ยิง่ไปกว่านัน้ พระพุทธเจา้ได้วางกรอบ และก าหนดท่าที

เป็นหลกัเสขยิวตัร ซึง่ถอืได้ว่าเป็น “หลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบัการควบคุมพฤตกิรรม” หรอื “มารยาท

ผู้ด”ี เอาไว้ให้พระสงฆ์ได้ใช้เป็นฐานในการปฏบิตักิบักลุ่มคนจ านวนมากในสงัคมด้วยเช่นกนั   

ซึ่งแนวทางเหล่านัน้ ได้ท าให้การน าเสนอบทบาทของพระสงฆเ์พยีบพรอ้มด้วยคุณสมบตัทิาง
                                                           

๒๖ ประเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการน าเสนอธรรม คอื พระองคท์า้ทายกลุ่มคนในสมยันัน้ใหน้ า
ธรรมไปปฏบิตัดิว้ยตวัเอง สว่นการจะยอมรบันบัถอืนัน้มไิดเ้ป็นเป้าหมายของพระองค ์ดงัจะเหน็ไดห้ลกัธรรม
คุณทีพ่ระองค์ท้าทายว่า “จงมาดู และพสิจูน์ดว้ยการปฏบิตัิ”   ตามนัยบาลทีี่ว่า “สวากขาโต ภควตา ธมฺโม 
สนฺทฏิฐโิก อกาลโิก เอหปิสฺสโิก โอปนยโิก ปจฺจตฺต  เวทติพฺโพ วญิญหู”ิ 



๑๓๘ 

 

 

กาย (Physical)  พฤตกิรรม (Behavior) จติใจ (Mental) และปญัญา (Wisdom) คุณสมบตัิ

เหล่านี้จงึเป็นพื้นฐานส าคญัให้พระสงฆ์เดนิทางไปแสดงบทบาทในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลอื

มนุษยแ์ละสงัคมในสมยัพุทธกาลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ดงันัน้ เมื่อกล่าวถงึบทบาทของพระพุทธศาสนากบัพระสาวกของพระพุทธองค์ที่มี

ต่อการเมอืง๒๗ในสมยัพุทธกาลตลอด ๔๕ พรรษาที่พระพุทธเจา้ทรงพระชนมอ์ยู่นัน้  ประกอบ

ไปด้วยบทบาทที่ส าคญัหลายประเด็นด้วยกัน  แต่งานนี้จะตีกรอบการน าเสนอบทบาทใน ๕ 

ประเดน็หลกั คอื (๑) บทบาทในการให้ค าปรกึษา (๒) บทบาทในการชี้แนะและชี้น าทางการ

เมอืง (๓) บทบาทในการไกล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาท (๔) บทบาทในการประท้วงต่อผูน้ าทาง

การเมอืง (๕) บทบาทในการพฒันาพลเมอืงของรฐั  และ (๖)บทบาทในการน านักการเมอืงมา

สรา้งฐานมวลชนเพื่อแบ่งแยกการปกครองสงฆ ์ ดงัจะน าเสนอโดยล าดบัดงัต่อไป 

๔.๒.๑ บทบาทในการให้ค าปรึกษา 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้แผ่ขยายพระธรรมค าสัง่สอนที่ทรงค้นพบให้ประชาชนได้

เขา้ใจและเรยีนรูห้ลกัธรรมในการด าเนินชวีติ ท าให้มผีู้มาเขา้เฝ้าเพื่อทูลถามถงึสรรพปญัหาที่

ประสบพบเจอในแต่ละวนัอยู่ตลอดเวลา ทัง้นี้พระพุทธองค์หาได้ให้ค าปรกึษาเฉพาะเรื่อง

หลกัธรรมอยา่งเดยีวไม ่แต่ยงัทรงน าหลกัธรรมมาประยกุตเ์ขา้กบัเรือ่งของการเมอืงการปกครอง 

และท าการแนะน าสัง่สอนหลกัธรรมที่ใช้ในการปกครองเพื่อให้บ้านเมอืงประสบความสุขในร่ม

พระธรรมดว้ย ดงันี้ 

(๑) บทบาทด้านการให้ค าปรึกษาทัว่ไป  การใหค้ าปรกึษาเป็นเรื่องทีพ่ระพุทธ

องค์ทรงกระท าอยู่เป็นประจ า ดงัจะเหน็ได้จากมพีระราชาจากแคว้นต่าง ๆ มาเขา้เฝ้าเพื่อทูล

ถามเรือ่งราวต่าง ๆ ทีทุ่กขใ์จ ไม่ว่าเรื่องนัน้จะเป็นเรื่องเลก็หรอืเรื่องใหญ่ เมื่อไดป้รกึษากบัพระ

พุทธองคแ์ลว้กจ็ะไดร้บัค าตอบทีด่แีละน่าพอใจในการด าเนินชวีติกลบัไปทุกคน ตวัอยา่งเช่น 

(ก) พระเจ้าพิมพิสาร  พระเจา้พมิพสิาร ทูลเล่าถงึเหตุการณ์ในกลางดกึคนืหนึ่ง ที่

มเีสยีงประหลาดน่าสะพรงึกลวัอยา่งเหลอืเกนิในพระราชนิเวศน์ พระองคท์รงสลดพระราชหฤทยั 

และทรงหวาดกลวัต่อเสยีงนัน้ พอรุง่สว่างจงึรบีเขา้เฝ้าเพื่อกราบทลูพระพุทธเจา้ ท าใหท้รงทราบ

                                                           
๒๗ การเมอืงในบรบิทนี้ ครอบคลมุถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารรฐั ผูน้ าทางการเมอืง 

ผูป้กครองของรฐั และพลเมอืงภายใตก้ารบรหิารจดัการของรฐัดว้ย 



๑๓๙ 

 

 

ว่า นัน่คอืเสยีงของพระญาตใินอดตีของพระองค์ ทีไ่ปเกดิเป็นเปรต และหวงัว่าพระองคจ์ะอุทศิ

ส่วนกุศลให้กบัพวกเปรตนัน้ จากนัน้พระเจา้พมิพสิารจงึถวายทานและอุทศิผลทานให้แก่ญาติ

เหล่านัน้ไดร้บัส่วนกุศล และพน้จากทุกขใ์นอบายทีไ่ดร้บัอยู่๒๘ 

(ข) พระเจ้าปเสนทิโกศล  พระเจา้ปเสนทโิกศลจะเสดจ็มาเฝ้าเกอืบทุกวนั และใน

การมาเฝ้าแต่ละครัง้ พระองค์จะมพีระราชปุจฉาทูลถามปญัหากบัพระพุทธเจา้ ทัง้ในเรื่องส่วน

พระองคแ์ละเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการบรหิารบา้นเมอืง เช่นในคราวทีพ่ระองคท์รงเสวยพระกระยาหาร

แล้ว อาหารไม่ย่อยท าให้พระองค์รู้สึกอึดอัดพระวรกาย ก็เสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอ

ค าแนะน า พระพุทธองค์ก็ทรงแนะน าให้พระองค์เสวยพระกระยาหารให้น้อยลง ซึ่ งก็ท าให้

พระองคร์ูส้กึสบายขึน้เมือ่ทรงปฏบิตัติามค าแนะน าของพระพุทธองค์๒๙  

แม้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัความฝนัไม่ว่าจะดหีรอืไม่ก็ตาม พระเจ้าปเสนทโิกศลก็

ยงัคงน ามาทูลถามพระพุทธเจา้เพื่อความสบายพระทยั เช่น ทรงทูลถามถงึเสยีงประหลาดทีท่ า

ให้หวาดหวัน่สะดุ้งพระทยัว่า “ทุ สะ นะ โส” และคดิที่จะท าการบูชายญัด้วยชวีติของสตัว์และ

มนุษยจ์ านวนมาก พระพุทธองคต์รสัปลอบมใิหพ้ระราชากลวั โดยบอกว่าเป็นเสยีงของสตัวน์รก

ที่ท ากรรมลามกมาเตือนสติของพระราชาไม่ให้ท ากรรมชัว่ด้วยการไปแย่งชงิภรรยาของผู้อื่น 

พระราชาทรงเลื่อมใส และตรสัสัง่ใหป้ล่อยสตัวท์ัง้หมด๓๐ 

ในคนืหนึ่งทรงพระสุบนิ ๑๖ ประการ ท าให้ตกพระทยัตื่นจากพระบรรทม ครัน้รุ่ง

เช้าจงึปรึกษากับพวกพราหมณ์ปุโรหิต และได้รบัค าแนะน าว่า ให้ท าพิธีบูชายญัเพื่อไม่ให้

อนัตรายในพระสุบนิเกดิขึน้แก่พระองค์ พระนางมลัลกิาเทวไีด้แนะน าพระองค์ว่า ให้สอบถาม

เรือ่งนี้กบัพระพุทธเจา้ จงึไดเ้สดจ็เดนิทางเขา้เฝ้าพรอ้มกนั พระพุทธองคต์รสัตอบพระสุบนิทลีะ

ขอ้ไปตามล าดบั ท าให้ทรงทราบว่า ภยัจากพระสุบนิจะไม่มแีก่พระองค์ แต่จะมขีึ้นในอนาคต

กาล๓๑  

                                                           
๒๘ ดูรายละเอยีดใน ขุ.ขุ.อ. (ไทย) ๓๙/๒๘๓-๒๘๔, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๐/๑๔๐-๑๔๑, ขุ.เปต.อ. 

(ไทย) ๔๙/๔๔-๔๖. 

๒๙ ดรูายละเอยีดใน ข.ุธ.อ. (ไทย) ๔๒/๓๗๗-๓๗๙. 

๓๐ ดรูายละเอยีดใน ข.ุธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑๕๘-๑๖๕. 

๓๑ ดรูายละเอยีดใน ข.ุชา.ทุก.อ. (ไทย) ๕๖/๒๑๖-๒๓๖. 



๑๔๐ 

 

 

(๒) บทบาทด้านการให้ค าปรึกษาเรื่องบ้านเมือง  เมื่อพระพุทธเจ้าทรงมี

ความคุ้นเคยกบัพวกกษตัรยิเ์ป็นอนัมาก ทัง้พระองค์เองก็ทรงเคยอยู่ในวรรณะกษตัรยิม์าก่อน 

จงึมคีวามเขา้ใจเรื่องหลกัการปกครองเป็นอย่างด ีท าให้สามารถแนะน าและให้ค าปรกึษาเรื่อง

บา้นเมอืงไดเ้ป็นอยา่งด ีบรรดากษตัรยิร์าชสกุลเมือ่จะเดนิทางไปรบ หรอืท าศกึสงคราม ก่อนอื่น

ก็จะเข้าเฝ้าเพื่อขอพรและทูลถามถึงปญัหาที่จะเกิดในการรบกับพระพุทธองค์อยู่เสมอ มี

ตวัอยา่งเช่น 

(ก) พระเจ้าปเสนทิโกศล  ครัง้หนึ่ง พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงประสงค์จะยกทพั

ออกไปในฤดูฝนเพื่อปราบกบฏที่เกดิขึน้ทีเ่มอืงชายแดน ทรงด ารวิ่า ขณะนี้มฝีนตกทัว่ หนทาง

ล าบาก ซอกเขา ล าธารเต็มไปดว้ยน ้า ท าให้เดนิทัพล าบาก ควรทีจ่ะเขา้เฝ้าพระศาสดาเพื่อทูล

ถามถงึเวลาทีค่วรเสดจ็ เพราะพระศาสดาจะทรงอนุเคราะหท์ัง้ในอนาคตและปจัจุบนั เมื่อเขา้เฝ้า

พระศาสดาตรสัว่า “แมแ้ต่ก่อนพระราชาทัง้หลาย เมื่อจะยกทพัไปครัน้ไดฟ้งัค าของบณัฑติแล้ว 

กไ็ม่เสดจ็ไปสู่กองทพัในเวลาอนัไม่สมควร” เมื่อพระราชาทรงทราบว่าไม่ใช่กาลเวลาที่ควรยก

ทพั เพราะจะเสื่อมจากประโยชน์ จงึได้ท าการยกทพักลบัเขา้พระนคร ส่วนพวกกบฏได้ข่าวว่า

พระราชาจดัทพัจะยกทพัมาปราบปรามกพ็ากนัหนีไปจนหมด๓๒  

ในคราวที่ทรงปราชยัต่อพระเจา้อชาตศตัรูในการรบกนัเพื่อแย่งชงิความเป็นใหญ่

เหนือดนิแดนกาสกิคามจนท าใหเ้สวยไมไ่ดบ้รรทมไมห่ลบั พระพุทธองคท์รงมพีระด ารสัเกี่ยวกบั

เรื่องนี้ในท่ามกลางสงฆว์่า “ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์  ผู้ละทัง้ความชนะ

และความพ่ายแพไ้ดแ้ลว้   มใีจสงบ ย่อมนอนเป็นสุข”๓๓  แต่หลงัจากนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศล

ได้ท าศึกกับพระเจ้าอชาตศัตรูอีกครัง้ และพระองค์ประสบชัยชนะ และสามารถจบัพระเจ้า   

อชาตศตัรมูาเป็นเชลยศกึษาได ้ ซึง่ประเดน็นี้ พระพุทธเจา้ไดต้รสัย ้าอกีครัง้ว่า “ผูฆ้่าย่อมไดร้บั

การฆ่าตอบ ผูโ้กรธย่อมไดร้บัการโกรธตอบ” อาจจะดว้ยอทิธพิลจากหลกัการดงักล่าว จงึท าให้

พระเจ้าปเสนทโิกศลตดัสินใจปล่อยพระเจ้าอชาตศัตรูกลบัพร้อม และต่อมาภายหลงัจากนัน้  

พระเจา้ปเสนทโิกศลจงึได้ตดัสนิใจใช้ “กลยุทธ์อุบายหญงิงาม”  โดย พระเจา้ปเสนทโิกศลทรง

ยกพระธดิา ชื่อว่า วชริากุมาร ีใหเ้ป็นพระมเหสขีองพระเจา้อชาตศตัร ูซึง่เป็นผลใหส้องแควน้ไม่

มกีารสูร้บ และอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุข 

                                                           
๓๒ ดรูายละเอยีดใน ข.ุชา.ทุก.อ. (ไทย) ๕๗/๑๔๖-๑๕๐. 

๓๓ ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๑/๙๕.  



๑๔๑ 

 

 

พระเจา้ปเสนทโิกศลนัน้โดยปกตแิลว้มกัจะปกครองหรอืบรหิารงานของรฐัตามพุทธ

ธรรมที่พระองค์ได้สดับมาจากพระศาสดา ทรงปกครองข้าราชบริพารด้วยความยุติธรรม 

เที่ยงตรง ไม่มอีคต ิทรงยกย่องคนดแีละลงโทษผู้ที่กระท าทุจรติคดิมชิอบ ประชาชนภายในรฐั

ของพระองคจ์งึมเีสรภีาพ ประกอบอาชพีอยา่งสงบสุข๓๔ ดงันัน้จงึท าใหป้ระชาชนในรฐัโกศลเป็น

คนทีม่คีวามขยนัขนัแขง็และมคีวามใฝธ่รรมเป็นอยา่งยิง่  

(ข) พระเจ้าอชาตศตัรู  ในคราวทีท่รงต้องการจะยกกองทพัไปรบกบัแควน้วชัชี 

แต่ยงัตัดสินพระทยัไม่ได้ว่าจะยกไปดีหรอืไม่ เพราะขณะนัน้แคว้นวชัชีก าลงัเข้มแข็งก็ทรง

ส่งวสัสการพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ เพื่อทีจ่ะหยัง่ดูว่าพระพุทธเจา้จะตรสัว่าอย่างไรบา้ง 

พระพุทธองค์มิได้ตรสับอกว่าอย่างไร เพียงแต่หนัไปตรสักับพระอานนท์ว่า หากเจ้าลิจฉวี

ทัง้หลายยงัคงปฏบิตัิตามหลกัราชอปรหิานิยธรรมที่พระองค์เคยแสดงไว้อย่างมัน่คงตราบใด  

เจา้ลจิฉวทีัง้หลายกจ็ะมแีต่ความเจรญิฝ่ายเดยีว ไม่มทีางเสื่อมเลย๓๕ คล้าย ๆ กบัเป็นการตรสั

เตอืนหา้มทพัมใิหไ้ปรบกนั เพราะถา้ขนืรบไปกจ็ะมแีต่การเสยีทัง้ ๒ ฝา่ย ซึง่พระเจา้อชาตศตัรกู็

ไมก่ลา้ยกกองทพัไปจรงิ ๆ แต่ทา้ยทีสุ่ดแควน้วชัชกีต็อ้งตกอยู่ใต้อ านาจของแควน้มคธเพราะไม่

ปฏบิตัติามหลกัทีพ่ระพุทธองคท์รงแสดงไว ้คอื เกดิแตกสามคัคกีนั 

ในขณะที่กรณีศึกษาของพระสาวกนัน้ ผู้วิจยัมองว่ากรณีของพระอานนท์ที่ให้

ค าปรกึษาแก่พระราชาเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจอยา่งยิง่ พระอานนทไ์ดร้บัมอบหมายใหเ้ดนิทางมา

สอนธรรมแก่พวกพระสนมในพระราชวงัทุกวนั ในเวลานัน้ พระจุฬามณีของพระราชาไดห้ายไป 

ทรงสัง่ใหจ้บัผูร้บัใชฝ้่ายในทัง้หมดทุกคนตรวจคน้อย่างละเอยีด ท าใหทุ้กคนในพระราชวงัไดร้บั

ความล าบากมาก พระอานนทจ์งึออกอุบายใหพ้ระราชาจบัเฉพาะคนทีต่้องสงสยัเท่านัน้ แลว้ให้

แจกฟ่อนฟาง หรอืกอ้นดนิกบัทุกคน สัง่ต่อไปว่า ใหน้ าฟ่อนฟางหรอืก้อนดนิมาโยนไวต้รงทีแ่ห่ง

หน่ึง หากผู้ใดเอาพระจุฬามณีไป ผู้นัน้ก็จะแอบเอาพระจุฬามณีซุกไว้ในฟ่อนฟางหรอืก้อนดนิ

นัน้ แลว้มาโยนคนืไว ้แต่ผ่านไป ๓ วนักย็งัไมม่ใีครน ามาคนื 

พระเถระจงึออกอุบายอกีครัง้ว่า ใหต้ัง้ตุ่มใหญ่ใส่น ้าจนเตม็ตัง้ไวใ้นวงผา้มา่น แลว้ให้

ทุกคนเขา้ไปในวงผา้ม่าน ลา้งมอืที่ตุ่มก่อนออกมาทลีะคน ดว้ยอุบายนี้ คนทีข่โมยพระจุฬามณี

กลวัว่าพระเถระจะจบัได้ จงึซ่อนพระจุฬามณีเขา้ไปทิ้งไวใ้นตุ่มน ้า พระราชาจงึได้ของคนื และ
                                                           

๓๔ พระมหาจรรยา สทฺุธญิาโณ, รฐัธรรม, หน้า ๖. 

๓๕ ดรูายละเอยีดใน ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๓๑-๑๓๕/๗๗-๘๑. 



๑๔๒ 

 

 

พวกรบัใช้ฝ่ายในก็พากนัยนิดรี่าเรงิที่พระเถระช่วยเหลอืให้พ้นจากความทุกข์๓๖ พระเถระจงึ

ไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากพระราชาเป็นอนัมาก  

๔.๒.๒ บทบาทในการช้ีแนะ และช้ีน า 

พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า “การสัง่สอนเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้า พระ

ปจัเจกพุทธเจา้ และพระโพธสิตัว์”๓๗  บทสรุปดงักล่าวสะทอ้นจากหลกัการทีป่รากฏในทศิ ๖๓๘ 

ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงมุง่เน้นใหพ้ระสงฆท์ าหน้าทีส่ ัง่สอนเพื่อหา้มใหก้ลุ่มคนต่างๆ ละเวน้จากความ

ชัว่ และใหมุ้ง่มัน่อยูใ่นความดสีอดรบักบัหลกัการในพระพุทธศาสนาทีว่่า “ใหล้ะชัว่ ท าด ีและท า

จติให้ผ่องใส”๓๙  ฉะนัน้ บนหลกัการขัน้พืน้ฐานดงักล่าว ในสมยัพุทธกาลนัน้ พระพุทธเจา้ และ

พระสาวกจงึได้ทรงท าหน้าที่ในการน าเสนอหลกัการ และชุดความคิดเพื่อเป็นเครื่องมอืแก่

พระราชา หรอืพระมหากษตัรยิจ์ านวนมาก เช่น พระเจา้ปเสนทโิกศล พระเจา้พมิพสิาร พระเจา้

อชาตศตัร ูและเจา้ลจิฉวทีัง้หลาย    ซึง่ผูว้จิยัจะยกกรณีศกึษามาน าเสนอบางพระองค ์เพื่อให้

สอดรบักบัเนื้อหาในประเดน็น้ี คอื 

(๑) พระเจ้าพิมพิสาร: พระสหายผู้ย่ิงใหญ่ในแคว้นมคธ  พระองค์มบีทบาท

ส าคญัในการนิมนต์พระพุทธเจา้เสดจ็มาประกาศ “โอวาทปาตโิมกข์”  ซึง่เป็นครัง้แรกภายหลงั

การตรสัรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศ “หลักการ และอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา” ให้แก่

ชาวโลกไดท้ราบจดุยนื และจุดเด่นของพระพุทธศาสนา รวมไปถงึการประกาศวธิกีารในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาแก่เหล่าพระสงฆจ์ านวน ๑,๒๕๐ รูปว่าควรจะมรีูปแบบและวธิกีารน าเสนอ

พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทัว่ไปอย่างไร?  ซึ่งการประกาศโอวาทปาตโิมกขน์ัน้ถอืไดว้่าเป็น

การน าเสนอทีมุ่ง่เน้น “ความต่าง” (Differentiation) ระหว่างพระพุทธศาสนากบัศาสนาอื่นๆ 

พระเจา้พมิพสิารจงึถอืได้ว่าเป็นพระมหากษตัรยิม์บีทบาทส าคญัต่อการสนับสนุน

และส่งเสรมิอุดมการณ์ดงักล่าว  พระเจา้พมิพสิารทรงมคีวามคุ้นเคยกบัพระพุทธเจ้ามาตัง้แต่

                                                           
๓๖ ดรูายละเอยีดใน ข.ุชา.เอกก.อ. (ไทย) ๕๖/๓๒๘-๓๓๑. 

๓๗ “ โอวาทาน  มาเมต  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกโพธสิตฺนาน  ปเวณี”.( ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๕/๔๐๖/
๑๖๑). 

๓๘ ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๓๔๗/๒๐๘. 

๓๙ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑. 



๑๔๓ 

 

 

ก่อนทีจ่ะตรสัรู ้และเคยเสนอทีจ่ะแบ่งพระราชสมบตัคิรึง่หนึ่งแก่พระพุทธองคใ์นตอนทีเ่สดจ็ออก

ผนวชใหม่ ๆ แต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ เพราะเป้าหมายของพระพุทธองค์นัน้อยู่ที่การ

แสวงหาโมกขธรรม มไิด้มพีระประสงค์จะมอี านาจทางการเมอืง พระเจ้าพมิพสิารทรงมคีวาม

เลื่อมใสและทลูขอพรไวว้่า ถา้หากว่าพระพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมแลว้กข็อใหเ้สดจ็มาโปรด พระพุทธ

องค์กท็รงรบัปฏญิาณ และหลงัจากตรสัรูธ้รรมแล้วกไ็ด้เสดจ็มาโปรดจนท าให้พระเจา้พมิพสิาร

ได้มดีวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบนั พร้อมด้วยข้าราชบรพิารและประชาชนอกีจ านวนมาก 

และได้ถวายวัดเวฬุวันให้ เ ป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา ทรงให้การ อุปถัมภ์บ ารุ ง

พระพุทธศาสนาเป็นอยา่งดยีิง่  

ในขณะเดยีวกนั แควน้มคธเป็นเมอืงใหญ่มผีูค้นอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก และเป็นที่

อยูอ่าศยัของเจา้ลทัธทิัง้ ๖ ผูเ้ป็นเจา้หมูเ่จา้คณะมบีรวิารมาก ไดแ้ก่ ปรูณะกสัสปะ, มกัขลโิคสาล

, อชติะ เกสกมัพล, ปกุธะ กจัจายนะ, สญัชยัเวลฏัฐบุตร และนิครนถ์นาฏบุตร๔๐ บ่งบอกได้ว่า 

กรงุราชคฤหเ์ป็นเมอืงทีเ่ปิดกวา้ง มอีสิรเสรภีาพ และเป็นศูนยร์วมของผูค้นทีส่ามารถนับถอืลทัธิ

ความเชื่อใด ๆ กไ็ด ้ดว้ยเหตุนี้ พระพุทธเจา้จงึทรงมพีระประสงคจ์ะประดษิฐานพระศาสนาไวท้ี่

แควน้มคธนี้เป็นสถานทีแ่รก  

หากพจิารณาถึงคราวที่พระเจ้าพมิพสิารพาข้าราชบรพิารจ านวน ๑๒ นหุต หรอื 

๑๒๐,๐๐๐ คนมาเข้าเฝ้าเพื่อฟงัธรรมที่ลฏัฐวินัสวนตาลหนุ่ม หลงัจากฟงัธรรมเทศนาจบลง 

ธรรมจกัษุไดเ้กดิขึน้แก่พระเจา้พมิพสิาร และขา้ราชบรพิารถงึ ๑๑ นหุต ส่วนทีเ่หลอือกี ๑ นหุต 

ก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา๔๑ ด้วยการแสดงธรรมเพยีงหนเดยีวนี้ ท าให้พระ

ศาสนาหยัง่รากลงในแว่นแควน้มคธไดอ้ย่างรวดเรว็ จ านวนคนเรอืนแสนในแควน้มคธนี้ ยงัเป็น

เพยีงชนส่วนน้อยกลุ่มหน่ึงเท่านัน้  

เนื่ องจากแคว้นมคธมีผู้คนอาศัยอยู่ เ ป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีบุคคลผู้มี

ความสามารถมากตามไปด้วย ดว้ยเหตุนี้จงึมคีวามจ าเป็นจะต้องตัง้หลกัฐานใหม้ัน่คงในแคว้น

มคธเสียก่อน และการที่จะสถิตประดษิฐานพระพุทธศาสนาให้ตัง้มัน่ได้อย่างรวดเรว็ จ าเป็น

จะต้องท าให้ผู้น าหรอืกษัตรยิ์ผู้เป็นใหญ่ในแคว้นนัน้ ๆ หนัมานับถือพระพุทธศาสนา เมื่อผู้มี

                                                           
๔๐ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓๘/๒๘๐. 

๔๑ ดรูายละเอยีดใน ว.ิม. (ไทย) ๔/๕๕-๕๖/๖๖-๖๘. 



๑๔๔ 

 

 

อ านาจในบ้านเมอืงหนัมาเคารพนับถือพระศาสดาแล้ว กิจการทางพระศาสนาก็จะแผ่ไพศาล

ออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยิง่ขึน้  

(๒) พระเจ้าปเสนทิโกศล: พระราชาผู้ย่ิงใหญ่ในแคว้นโกศล  พระพุทธเจา้ทรง

หยัง่รากเผยแพรพ่ระศาสนาทีเ่มอืงสาวตัถ ีแควน้โกศลนานทีสุ่ด พระพุทธองคป์ระทบัอยู่ทีเ่มอืง

นี้ถงึ ๒๕ พรรษา๔๒ เนื่องจากเมอืงสาวตัถเีป็นเมอืงทีส่งบสุข มคีวามเจรญิมัง่คัง่ ภกัษาหารอุดม

สมบรูณ์หาไดง้า่ย มสีถานทีส่งบเหมาะแก่การปฏบิตัสิมณธรรม ทีส่ าคญัคอืมพีระราชาผูเ้ลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนาอย่างยิง่ คือ พระเจ้าปเสนทิโกศล รวมไปถึงมปีระชาชนที่ศรทัธาในพระ

รตันตรยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีและนางวสิาขามหาอุบาสกิาเป็นต้น ท าให้

พระพุทธศาสนามคีวามมัน่คงและแผ่ไพศาลในเมอืงนี้ไดอ้ยา่งยาวนาน 

พระเจา้ปเสนทโิกศล เป็นพระราชาทีม่คีวามเคารพนับถอืในพระพุทธเจา้เป็นอย่าง

สูงยิง่ ครัง้หน่ึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้เข้ามาหมอบกราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้า   

พระพุทธองค์จงึตรสัถามว่า ท าไมจงึแสดงความรกัความเคารพต่อตถาคตถงึเพยีงนี้๔๓ ทัง้ที่มี

พระ ชนมายเุท่ากนั คอื ๘๐ พรรษา๔๔ พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทูลว่า มคีวามเลื่อมใสในพระผู้

มพีระภาคเจ้า เลื่อมใสในพระธรรม และเลื่อมใสในพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ได้ทรง

บ าเพญ็ประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่ชาวสาวตัถี ทรงท าให้มหาชนตัง้อยู่ในกุศลและท าความดเีป็น

นิตย ์ 

(๓) เจ้าวชัชี: นครแห่งความรุ่งเรือง  แควน้วชัชปีกครองดว้ยระบบสามคัคธีรรม 

ในการปกครองแบบสามคัคธีรรมนัน้ กษตัรยิห์รอืผู้ปกครองมไิด้มอี านาจเดด็ขาดเพยีงผู้เดยีว 

แต่ใช้วธิทีี่ว่ามชีนชัน้ปกครองจ านวนหนึ่ง ซึ่งมากทเีดียวอาจถึง ๗,๗๐๗ องค์ หมุนเวยีนกนั

ขึน้มาปกครอง๔๕ เหตุทีป่กครองดว้ยระบบนี้อาจจะมสีาเหตุเนื่องมาจากว่า มรีาชวงศ์ทีม่อี านาจ

อยู่มากมายหลายราชวงศ์ การที่จะสถาปนาราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์นัน้ไม่

                                                           
๔๒ ม.ม.ูอ. (ไทย) ๑๘/๔๓๒. 

๔๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๖๖/๔๕๒. 

๔๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๗๔/๔๕๘. 

๔๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ-จารึกธรรม, พมิพค์รัง้ที ่๑๔, (กรุงเทพฯ : 
บรษิทั พมิพส์วย จ ากดั, ๒๕๕๒), หน้า ๕-๖.  



๑๔๕ 

 

 

สามารถที่จะท าได้ เพราะจะท าให้ราชวงศ์อื่น ๆ ไม่พอพระทยัและจะท าการแย่งชงิอ านาจกนั 

ราชวงศ์ทีเ่ป็นกษตัรยิก์็จะมวัแต่ปกป้องอ านาจอยู่จนไม่มเีวลาไปบรหิารราชการแผ่นดนิ ดงันัน้

การปกครองแบบสามคัคธีรรมที่เปิดโอกาสให้กษตัรยิท์ุกราชวงศ์เขา้มามอี านาจในการบรหิาร

ประเทศรว่มกนักจ็ะก่อใหเ้กดิความสมดุลทางอ านาจขึน้ 

พระพุทธเจ้าเสด็จมายังแคว้นวชัชีครัง้แรก โดยการที่สภาแห่งรฐัวชัชไีด้มมีติให้

กษตัรยิอ์าวุโสของวชัชชีื่อว่า มหาล ิเป็นผูม้าอาราธนานิมนต์ในขณะทีพ่ระพุทธองคป์ระทบัอยู่ที่

รฐัมคธ เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงกรุงเวสาลีแล้วก็ได้รบัสัง่ให้พระอานนท์ท าการสวด       

รตันสูตร๔๖ ซึ่งเป็นสูตรที่กล่าวถึงคุณค่าของพระรตันตรยั อันเป็นพื้นฐานของผู้นับถือ

พระพุทธศาสนา และทรงแสดงหลกัรฐัศาสตรห์รอืหลกัในการปกครองตามแนวพุทธส าหรบัการ

ปกครองแบบสามคัคธีรรม ซึง่เรยีกว่า “หลกัอปรหิานิยธรรม” ซึ่งจากการทีท่รงแสดงหลกัธรรม

ส าหรบัการปกครองใหเ้จา้ลจิฉวนี าไปปฏบิตันิี้ ปรากฏว่าในช่วงแรกเจา้ลจิฉวไีดน้ าไปปฏบิตัติาม

เครง่ครดั ท าใหร้ฐัวชัชมีคีวามเขม้แขง็ มคีวามเจรญิรุง่เรอืงในดา้นต่าง ๆ อยา่งมากมาย 

ทุกครัง้ทีพ่ระพุทธองคเ์สดจ็มายงัแควน้วชัช ีกษตัรยิล์จิฉวทีัง้หมดจะนิมนต์พระองค์

ใหท้รงแสดงธรรมในรฐัสภาวชัช ีเมื่อกษตัรยิอ์าวุโสสิน้สุดการฟงัธรรมแลว้ ยุวกษตัรยิท์ีอ่ยู่ในวยั

ศกึษาศลิปะวทิยา กจ็ะมาเฝ้าเพื่อฟงัธรรมต่อไป “ดว้ยการอบรมอย่างใกลช้ดิทัง้ในดา้นรฐักจิและ

ดา้นคุณธรรมมาตัง้แต่เยาวว์ยั กษตัรยิล์จิฉวจีงึเพยีบพรอ้มดว้ยคุณภาพและคุณธรรม บรหิารรฐั

กจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ”๔๗ แต่ในตอนหลงัถูกพระเจา้อชาตศตัรแูห่งรฐัมคธส่งวสัสการพราหมณ์

เขา้มายแุหยจ่นเกดิแตกสามคัคกีนั ท าใหร้ฐัวชัชถีงึกบัล่มสลายไปในทีสุ่ด 

นอกเหนือจากการที่พระพุทธเจ้า และพระสาวกได้แสดงบทบาทในการ “ชี้แนะ” 

โดยการแสดงธรรมให้กษัตริย์จ านวนมากเข้าไปศึกษา และปฏิบัติธรรมตามกรอบของ

พระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ได้มบีทบาทส าคัญในการสร้างแรงจูงใจโดยการ “ชี้น า”  ให้

พระมหากษัตริย์ หรือพระราชาได้ยกระดับการพัฒนาตนไปสู่การเป็น “ธรรมราชา” และ      

“พระเจา้จกัรพรรด”ิ  โดยทีพ่ระองคพ์ยายามทีจ่ะชีน้ าว่า นักปกครองทีด่มีใิช่นักปกครองเก่งกลา้

สามารถโดยการใช้อาวุธประหัตประหารเพื่อเอาชนะกลุ่มคนและแว่นแคว้นต่างๆ ในอนัที่จะ

ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง  แต่นักปกครองที่ดนีัน้หมายถึงบุคคลที่ทรงธรรม และท าให้
                                                           

๔๖ ข.ุส.ุอ. (ไทย) ๔๗/๑๖. 

๔๗ พระมหาจรรยา สทฺุธญิาโณ, รฐัธรรม, (กรุงเทพ ฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๑), หน้า ๘. 



๑๔๖ 

 

 

ประชาชนเกิดความพึงพอใจโดยธรรม โดยไม่ต้องใช้อาชญา หรอืศาสตราเข้าไปแย่งชงิเพื่อ

ครอบครอง หรอืให้ไดม้าซึง่อ านาจในการปกครอง ผู้ปกครองในลกัษณะนี้ พระองค์เรยีกชื่อว่า 

“ธรรมราชา” 

เมื่อกล่าวถงึค าว่า “ธรรมราชา” ไดป้รากฏหลกัฐานทีก่ล่าวถงึประเดน็นี้ในจกักวตัติ

สตูร และธรรมราชาสตูร และในมหาปทานสตูรซึง่ทัง้ ๓ สตูรน้ีไดก้ล่าวเอาไวว้่า  

“พระเจา้จกัรพรรดพิระนามว่า “ทฬัหเนม ิผู้ทรงธรรม ทรงเป็นพระราชาโดย

ธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดนิมมีหาสมุทรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต ทรงไดรบัชยัชนะ 

มรีาชอาณาจกัรมัน่คง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ ไดแ้ก้ (๑) จกัรแก้ว (๒) ชา้ง

แกว้ (๓) มา้แกว้ (๔) มณแีกว้ (๕) นางแกว้ (๖) คหบดแีกว้ (๗) ปรณิายกแก้ว  มี

พระราชโอรสมากกว่า ๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ลว้นแล้วแต่กลา้หาญ มรีปูทรงสมเป็นวรี

กษตัรยิ ์สามารถย า่ยศีตัรูได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่

ตอ้งใชศ้สัตรา ครอบครองแผ่นดนิมสีาครเป็นขอบเขต” 

ในขณะทีห่ลกัฐานทางคมัภรีอ์กีแห่งปรากฏค าว่า “ธรรมราชา” ในธมัมราชาสูตร ดงั

ประโยคทีว่่า 

“พระเจา้จกัรพรรดผิู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศยัธรรมเท่านัน้ 

สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อมธรรม เชดิชูธรรม ยกย่องธรรม มธีรรมเป็น

ใหญ่ ทรงจดัการรกัษา ป้องกนั และคุม้ครองชนภายในโดยธรรม...”๔๘   

 

นอกจากนี้ ในมหาปทานสตูรไดก้ล่าวถงึ “ธรรมราชา” ว่า 

“ถ้าครองเรอืนจะได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรดผิู้ทรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม 

เ ป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทัง้  ๔ เ ป็นขอบเขต ทรงชนะแล้ว  มี

ราชอาณาจกัรมัน่คง... มพีระราชโอรสมากกว่า ๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ลว้นแลว้แต่กลา้

                                                           
๔๘ องั.ปญัจก. (ไทย) ๒๒/๑๓๓/๒๑๔. 



๑๔๗ 

 

 

หาญ มรีปูทรงสมเป็นวรีกษตัรยิ ์สามารถย า่ยศีตัรไูด ้พระองคท์รงชนะโดยธรรม 

ไมต่อ้งใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้สัตรา ครอบครองแผ่นดนิมสีาครเป็นขอบเขต”๔๙ 

สิง่ทีน่่าสนใจคอื ทัง้หลกัฐานอย่างน้อย ๓ แห่งนี้ สามารถอธบิายไดถ้งึค าว่า “ธรรม

ราชา” ทีแ่สดงถงึคุณลกัษณะส าคญัประการหนึ่งของบุคคลทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น “พระเจา้จกัรพรรด”ิ ที่

จะต้องไดร้บัการเรยีกขานว่า “ทรงธรรม” และ “พระราชาโดยธรรม”๕๐  ค าว่า “โดยธรรม” ในค า

ว่า “ยงัคนอื่นให้พึงพอใจโดยธรรมธรรม”  ที่พระพุทธเจ้าตรสัแสดงเพื่อเป็นแนวทางในการ

บรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดเีพื่อท าให้มหาชนเกิดความยนิดพีึงพอใจจนเรยีกขานผู้ปกครอง

เหล่านัน้ว่า “ราชาผูท้รงธรรม” และ “ธรรมราชา”   

จากการศึกษาจากคมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาต่างๆ พบค าตอบที่

น่าสนใจว่า ค าว่า “ธรรมะ” ในค าว่า “ราชา” หรอื “ธรรมราชา” นัน้ สะท้อนหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาใน ๕ กลุ่มใหญ่ๆ ที่พระราชา และผู้ปกครอง หรอืผู้ปกครองทัว่ไป จะต้องยดึ

เป็นขอ้ปฏบิตัใินการปกครองเป็นส าคญั (๑) กุศลกรรมบถ และ ศลี ๕ (๒) จกัรวรรดวิตัร ๑๒ 

(๓) สงัคหวตัถุ ๔  (๔) ราชสงัคหวตัถุ ๔ และ (๕) หลกัทศพธิราชธรรม หมวดธรรมทัง้ ๕ กลุ่มนี้

แบ่งออกเป็น ๒ ชุด คอื ชุดทีเ่ป็นขอ้ปฏบิตัขิองพระเจา้จกัรพรรดติามทีป่รากฏในจกักวตัตสิูตร 

และชุดทีเ่ป็นขอ้ปฏบิตัขิองพระราชาตามทีป่รากฏในมหาหงัสชาดก  

 จะเหน็ว่า “หลกัการทศพธิราชธรรม” นอกจากจะสะทอ้นแง่มุมทีเ่ป็นเครื่องมอืส าคญั

ในการประพฤติตัง้แต่สมยัพุทธกาลไปจนถึงในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว  หลกัการ

ดงักล่าวมอีิทธิพลส าคญัต่อพระญาลไิทธรรมราชาด้วยเช่นกัน ดงัจะเห็นได้จากการที่แง่มุม

ดงักล่าวปรากฏในไตรภมูโิลกวนิิจฉยัไดอ้ธบิายในประเดน็น้ีเอาไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า  

 “เหตุควรตามนัยพระอรรถกถาจารย์ ผู้รู้พุทธาธบิาย แลบรมกษัตรยิ์

ทัง้หลายผู้รู้ปฏบิตัิในจกัรวรรดิวตัร ๑๒ ประการ นี้ เดมิทีให้ประพฤติในกุศล

กรรมบถ ๑๐ ประการ ให้บรบิูรณ์ในพระบวรราชสนัดานก่อน... บรมกษตัรยิ์ผู้

บ าเพ็ญจกัรวรรดวิตัรนัน้ พงึปฏบิตัิทศกุศลกรรมบถนี้ให้บรบิูรณ์ พงึค ารพย า

เกรงในทศกุศลกรรมบถ ตัง้พระทยัใหส้มคัรรกัใคร่สรรเสรญิสาธุการซึง่ทศกุศล

                                                           
๔๙ ท.ีม. (บาล)ี ๑๐/๓๓/๑๔. 

๕๐ องั.ปญัจก. (ไทย) ๒๒/๑๓๓/๒๑๔. องฺ.ปญฺจก. (บาล)ี ๒๒/๑๓๓/๑๔๐. 



๑๔๘ 

 

 

กรรมบถ  บชูาซึง่ทศกุศลกรรมบถ ดว้ยดอกไมแ้ลของหอมเป็นต้น พงึต า่เตี้ยซึง่

ตนกระท าอญัชลนีบนอบนมสัการซึง่กุศลกรรมบทนัน้ทุกเพลาเชา้เพลาค า่  ทุก

อริยิาบถนัง่ นอน ยนื เทีย่ว อยา่ลมือยา่หลง พงึยกธงคอืกุศลกรรมบถไวใ้นเบื้อง

หน้า พงึเงือ้หอกแกว้วชริาวุธ คอืทศกุศลกรรมบททีบ่รบิูรณ์นัน้ขึ้นไวใ้นทีเ่ฉพาะ

พระพกัตร ์อย่าละวาง พงึตัง้ทศกุศลกรรมบถไวใ้นทีเ่ป็นอสิรยิาธบิด ีแลว้ล าดับ

นัน้จงึปฏบิตัใินจกัรวรรดวิตัร ๑๒ ประการสบืต่อไป”๕๑ 

จากขอ้ความขา้งต้นจะเหน็ว่า การที่น้อมน าหลกัจกัรวรรดวิตัรมาปฏบิตันิัน้ จ าเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องปรบัท่าททีางกาย วาจา และใจใหส้ะอาดบรสิุทธิ ์โดยการน าหลกักุศลกรรมบท

มาเป็นฐานในการปฏบิตัเิบือ้งต้นก่อน  สิง่ทีน่่าสนใจอย่างยิง่คอื พืน้ฐานของกุศลกรรมบถคอืศลี 

๕  ซึง่เป็นจรยิธรรมเบือ้งต้นในพระพุทธศาสนา ซึง่ความเชื่อมโยงในลกัษณะดงักล่าวนี้ ในจกัก

วตัตสิตูร “กษตัราธริาช” จงึไดใ้หโ้อวาทแก่เหล่าพระราชาจากแควน้ต่างๆ ทีม่าเฝ้าว่า “พวกท่าน

ไมพ่งึฆา่สตัว ์ไมพ่งึถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ไม่พงึประพฤตผิดิในกาม ไม่พงึพูดค าเทจ็ ไม่

พงึดืม่น ้ าเมา”๕๒   โอวาทดงักล่าวนัน้ หมายถงึ “ศลี ๕” ที่เป็นหลกัปฏบิตัขิ ัน้พืน้ฐานในการอยู่

รว่มกนัของประชาชนทัว่ไป  

ผลจากการน าเสนอชุดอธบิายที่ว่าด้วย “นักปกครองแบบธรรมราชา” และพฒันา

ไปสู่การเป็นพระเจา้จกัรพรรดติามกรอบของจกัรวรรดวิตัรนัน้ ไดท้ าใหน้ักปกครองจ านวนมากที่

เป็นกษัตรยิ์ พระราชาในสมยัพุทธกาลได้เข้ามาศึกษา เรยีนรู้ และน าหลกัการดงักล่าว และ

หลกัการอื่นๆ ไปประยุกต์ใชใ้นการบรหิารจดัการบ้านเมอืง เพื่อให้พลเมอืงเกดิความพงึพอใจ  

ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวัอยา่งของกษตัรยิด์งัต่อไปนี้ 

(๑) โรชะมลัละกษัตริย ์ โรชะมลัละกษตัรยิเ์ป็นสหายของพระอานนท์ ท าการรบั

เสดจ็พระพุทธเจา้อย่างสมเกยีรต ิแต่ทีจ่รงิแล้วท่านท าการต้อนรบัอย่างดเีพราะท ากตกิากนัไว้

พวกญาตวิ่า “ผูใ้ดไมต่อ้นรบัพระผูม้พีระภาคเจา้จะถูกปรบัสนิไหม ๕๐๐ กหาปณะ” ท่านมไิดน้ับ

ถือพระพุทธเจ้าด้วยใจจรงิ แต่เพราะกลวัเสียทรพัย์จงึจ าเป็นต้องท าการต้อนรบั ท าให้พระ

อานนทไ์มพ่อใจการกระท าเช่นนัน้ จงึเขา้ไปกราบทลูพระศาสดาเพื่อทีจ่ะหาทางท าใหโ้รชะมลัละ

                                                           
๕๑ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, ไตรภมิูโลกวินิจฉยกถา (กรุงเทพฯ: กรม

ศลิปากร, ๒๕๒๐), น.๒-๓. 

๕๒ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๘๕/๖๓. 



๑๔๙ 

 

 

กษตัรยิเ์กดิความเลื่อมใสในพระธรรมวนิัย เมื่อพระพุทธองคแ์ผ่เมตตาจติ และท าการเทศนาสัง่

สอนธรรมเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ท าให้โรชะมลัละกษตัรยิก์ลบัใจมานับถอืพระพุทธศาสนาอย่าง

หมดใจได้๕๓ 

(๒) พระเจ้าอชาตศตัรู  พระเจา้อชาตศตัรหูลงัจากทีท่ าการปลงพระชนมพ์ระราช

บดิาไปแลว้ ทรงส านึกผดิและมคีวามเดอืดรอ้นพระทยั จงึรบัสัง่ใหห้มอชวีกโกมารภจัจพ์าไปเขา้

เฝ้าพระพุทธองค์๕๔ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าอชาตศัตรู ท าให้พระองค์ทรง

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ขอถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ ในที่สุดก็ทรงเป็นพุทธมามกะถวาย

บ ารงุอุปถมัภค์ ้าชพูระศาสนาดว้ยดตีลอดมา๕๕ 

(๓) อภยัราชกมุาร อภยัราชกุมาร ผูเ้ป็นพระราชโอรสของพระเจา้พมิพสิาร แต่เดมิ

เป็นศษิยข์องนิครนถน์าฏบุตร ถูกยยุงใหเ้ขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้เพื่อทูลถามปญัหาตามทีนิ่ครนถ์

นาฏบุตรเสี้ยมสอนมา ด้วยความหวังว่าพระพุทธองค์จะตอบไม่ได้และจะได้ท าการข่มขี่

พระพุทธศาสนา เมือ่พระพุทธองคต์รสัตอบปญัหาดงักล่าวแลว้ อภยัราชกุมารจงึไดป้ฏิญาณตน

ขอถงึพระพุทธเจา้ พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถงึสรณะตลอด

ชวีติ๕๖ 

(๔) สีหเสนาบดี  สหีเสนาบดเีป็นสาวกคนส าคญัของนิครนถ์นาฏบุตร นัง่ประชุม

ในสนัถาคารกลางเมอืงเวสาล ีได้มคีวามคดิจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่นิครนถ์นาฏบุตรไม่

ยอม จงึตดัสนิใจไปเขา้เฝ้าโดยไม่บอกลานิครนถ์นาฏบุตร และได้ท าการสนทนาธรรมกบัพระ

พุทธองค์ ท้ายที่สุดก็หนัมานับถือพระพุทธศาสนาโดยประกาศตนเป็นอุบาสกผู้เข้าถึงสรณะ

ตลอดชีวิต แต่พระพุทธองค์ก็ตรสัแนะน าให้สหีเสนาบดีเป็นที่พึ่งอุปถัมภ์พวกนิครนถ์ต่อไป 

ไมไ่ดห้วงหา้มใหถ้วายทานเฉพาะพระภกิษุในพระพุทธศาสนาเท่านัน้๕๗ 

                                                           
๕๓ ดรูายละเอยีดใน ว.ิม. (ไทย) ๕/๓๐๑-๓๐๒/๑๓๓-๑๓๖. 

๕๔ ดรูายละเอยีดใน ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๑๕๗-๑๕๘/๕๐-๕๑.  

๕๕ ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๒๕๐/๘๕. 

๕๖ ดรูายละเอยีดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๓-๘๗/๘๔-๘๙. 

๕๗ ดรูายละเอยีดใน ว.ิม. (ไทย) ๕/๒๙๐-๒๙๓/๑๐๘-๑๑๓. 



๑๕๐ 

 

 

นอกจากนัน้แล้ว พระองค์ทรงมบีทบาทส าคญัในการอบรมบ่มนิสยัพระราชกุมาร

ของเจา้ลจิฉว ีแคว้นวชัช ีพระนาม “เจา้ทุฏฐลจิฉว”ี ให้เป็นคนดบีนพื้นฐานของพระศาสนามาก

ยิง่ขึน้  เพราะพระราชกุมารผูม้นีิสยัมกัโกรธ ดุรา้ย หยาบคาย เป็นเหมอืนอสรพษิทีถู่กตแีลว้ไม่

ตาย ไมม่ใีครสามารถจะอบรมสัง่สอนเขาไดเ้กนิ ๒-๓ ค า แมแ้ต่พระบดิา พระมารดา พระประยรู

ญาต ิ และพระสหาย ต่างกไ็ม่สามารถทีจ่ะอบรมเขาได้ พระพุทธเจา้ตรสัสอนดว้ยโอวาทเพยีง

ครัง้เดยีวเท่านัน้ กท็ าให้พระราชกุมารทิ้งมานะ ไรพ้ยศ เป็นคนมจีติอ่อนโยน ต่อมาเมื่อเขาถูก

ด่าถูกต ีก็มไิด้โกรธหรอืผูกโกรธ เป็นเหมอืนงูที่ถูกถอนเขี้ยว ปูถูกหกัก้าม และโคตวัผู้ถูกตดั

เขา๕๘ 

ในขณะทีส่าวกของพระพุทธเจา้ไดน้ าหลกัการทีพ่ระพุทธเจา้ไดใ้หก้รอบไวไ้ปแสดง

บทบาทในการชีแ้นะและชีน้ าพระราชาผูป้กครองแว่นแควน้ใหห้นักลบัมานับถอืพระพุทธศาสนา

ได้อย่างน่าอศัจรรยใ์จ พระสงฆส์าวกจึงมหีน้าที่ในการประกาศพระศาสนาเพื่อน้อมน าผู้คนที่มี

ความเหน็ผดิใหห้นักลบัมานบัถอืพระพุทธศาสนาดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวัอยา่งดงัต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าปายาสิ ผู้ครองเมืองเสตพัยะ พระกุมารกสัสปะเดนิทางจารกิอยู่ในแคว้น

โกศล พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงเมืองเสตัพยะของเจ้าปายาสิผู้มี

ความเหน็ผดิ หรอืมจิฉาทฏิฐวิ่า “โลกอื่นไม่ม ีโอปปาตกิสตัวไ์ม่ม ีผลวบิากแห่งกรรมทีท่ าดแีละ

ท าชัว่ไม่ม”ี เจา้ปายาสทิราบข่าวพระเถระเดนิทางมาจงึท าการเดนิทางไปหาพระกุมารกสัสปะ

เพื่อถามปญัหาทีท่รงสงสยัหลายขอ้ พระเถระกต็อบดว้ยการอุปมาอุปไมยไดอ้ย่างน่าอศัจรรยท์ุก

ประการ ทา้ยทีสุ่ดเจา้ปายาสติรสัว่า ตนเองเขา้ใจตัง้แต่อุปมาโวหารขอ้แรกแล้ว แต่ต้องการจะ

ฟงัปฏภิาณตอบปญัหาอันวจิติรจากพระเถระ จงึได้โต้แย้งคดัค้าน แล้วสรรเสรญิพระเถระที่

แสดงธรรมไดไ้พเราะจบัใจ และประกาศตนเป็นอุบาสกผูเ้ขา้ถงึสรณะตลอดชวีติ๕๙ 

(๒) พระเจ้าโกรพัยะ พระราชาแคว้นกรุุ พระรฐับาลสนทนากบัพระเจา้โกรพัยะ

ซึง่เป็นพระราชาของแควน้กุรุ ถงึเรื่องความเสื่อม ๔ ประการทีผู่ค้นประสบเขา้แลว้ จกัยอมออก

                                                           
๕๘ ดรูายละเอยีดใน ข.ุชา.เอกก.อ. (ไทย) ๕๖/๕๙๘-๖๐๐. 

๕๙ ดรูายละเอยีดใน ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๔๐๖-๔๓๗/๓๔๑-๓๖๘. 



๑๕๑ 

 

 

บวชเป็นบรรพชิต เมื่อพระรฐับาลสามารถอธิบายให้พระราชาได้ร ับฟงัถึงหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาแลว้ กห็นัมานบัถอืและบ ารงุพระศาสนาเป็นอยา่งดี๖๐  

(๓) พระเจ้าอเุทน  ก่อนทีพ่ระเจา้อุเทนจะนับถอืพระพุทธศาสนานัน้ พระองคเ์คย

พบกบัพระปิณโฑลภารทวาชเถระในขณะทีท่รงเมาอยู่ พระองคท์รงกริว้พระเถระทีม่าในอุทยาน

ของพระองค์ ท าให้เหล่านางสนมเขา้ไปนัง่ฟงัธรรมโดยไม่สนใจพระองค์ จงึโกรธเคอืงต่อพระ

เถระท าการเดด็รงัมดแดงมุ่งหมายจะใหม้ดแดงกดัพระเถระ ด้วยจติอนุเคราะหท์ี่ไม่ต้องการให้

พระราชาท าบาป พระเถระจึงเหาะขึ้นสู่อากาศหนีออกจากอุทยานนัน้ พระเจ้าอุเทนจึงถูก   

เหล่าสนมต าหนิถงึการถวายของที่ไม่สมควร เมื่อพระองค์ส านึกผดิจงึคดิหาโอกาสเขา้หาพระ

เถระอีกครัง้หนึ่ง ครัน้พระเถระแสดงธรรมถวายแก่พระราชาแล้ว ท าให้พระองค์เข้าถึงพระ

รตันตรยัตลอดชวีติ๖๑ 

จากภาพรวมของบทบาทในการชี้แนะและชี้น าของพระพุทธเจา้และพระสาวก

นัน้ พบว่า กรอบแนวคดิในการน าเสนอเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การชี้แนะ

และชี้น าพระราชาและพระมหากษัตรยิท์ี่เป็นผู้น าทางการเมอืงสูงสุดในรฐันัน้ จ าเป็นอย่างยิง่

ตอ้งมกีรอบและทศิทางในการน าเสนอหลกัการทีช่ดัเจน และสอดรบักบัการประพฤตปิฏบิตัเิพื่อ

บรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี ซึ่งผลเชงิบวกที่จะเกิดนัน้ จะน าไปสู่การสร้างความพงึพอใจแก่

ประชาชน  โดยหลกัการที่พระองค์ทรงออกแบบให้เป็นเครื่องมอืในการสรา้งความพงึพอใจนัน้ 

ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญหลายประการ เช่น ราชสงัคหวตัถุธรรม จกัรวรรดิวัตร และ

ทศพธิราชธรรม 

๔.๒.๓ บทบาทในการไกล่เกล่ียประนีประนอมข้อพิพาท 

การไกล่เกลี่ย (Mediation) เพื่อประนีประนอม (Compromising) ขอ้พพิาท 

(Dispute) เป็นกระบวนการสนับสนุน (Facilitation) ใหคู้่ขดัแยง้ไดศ้กึษา เรยีนรู ้และท าความ

เขา้ใจซึง่กนัและกนั เพื่อจะไดร้ว่มกนัแสวงหาทางออกทีเ่หมาะสมมากยิง่ขึน้  จะเหน็ว่า การไกล่

เกลีย่จงึไมใ่ช่การเกลีย่กล่อมคู่กรณ ีเพื่อใหฝ้า่ยใดฝา่ยหน่ึงยอมรบัขอ้ตกลงโดยผูไ้กล่เกลีย่เป็นผู้

ก าหนดขึน้แต่เพยีงฝ่ายเดยีวโดยทีคู่่กรณีไม่ไดม้สี่วนร่วม  ซึง่ในสมยัพุทธกาลนัน้ พระพุทธเจา้

                                                           
๖๐ ดรูายละเอยีดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๔-๓๐๖/๓๖๒-๓๖๙. 

๖๑ ดรูายละเอยีดใน ข.ุส.ุอ. (ไทย) ๔๗/๗๐๒-๗๐๔. 



๑๕๒ 

 

 

ได้แสดงบทบาทดงักล่าวในการท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมขอ้พพิาทของผู้น าทาง

การเมืองที่ก าลังเผชิญหน้ากับความขดัแย้งจนน าไปสู่ความรุนแรง  โดยผู้ วิจยัจะน าเสนอ

กรณศีกึษาเกีย่วกบัขอ้พพิาทใน ๓ ประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

  (๑) การไกล่เกล่ียขอพิพาทในกรณีสงครามน ้า  ‚สงครามน ้ า‛๖๒ เป็น

สงครามเกดิจากการแย่งชงิทรพัยากรน ้าระหว่างชาวศากยะ และโกลยิะ ซึง่ ‚ทีม่า‛ ของสงคราม

กค็อื ‚ทาสและกรรมกร‛ ทีอ่้างสทิธิใ์นการใชท้รพัยากรน ้าในแม่น ้าโรหณิี  ในขณะทีท่รพัยากรมี

จ านวนน้อย แต่ความต้องการของประชาชนทัง้สองกลุ่มมมีากกว่า  ฉะนัน้ เมื่อทัง้คู่ไม่ไดน้ าเอา 

‚ผลประโยชน์‛ มาเป็นตวัตัง้ แต่กลบัยนือยู่บน ‚จุดยนื‛ ของตวัเองอย่างเหนียวแน่น  การเจรจา

ต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางทรพัยากรน ้าจงึเกดิความ ‚ล้มเหลว‛  และผลจากความล้มเหลว

ดงักล่าวจงึท าใหส้ถานการณ์ลุกลามไปสู่ความรุนแรงดว้ยการทะเลาะววิาท และท ารา้ยร่างกาย

ซึง่กนัและกนั และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การน าประเดน็เรื่อง ‚ชาตพินัธุ‛์ ของกษตัรยิแ์ต่ละฝ่ายมา

เป็น ‚ตวัช่วย‛  สถานการณ์ขดัแย้งไม่ได้ ‚จ ากดัวง‛ อยู่ในกลุ่มของทาสและกรรมกรเท่านัน้ 

หากแต่ไดข้ยายวงจากกรรมกรไปสู่อ ามาตย ์เสนาบด ีและกษตัรยิข์องทัง้สองแควน้ดว้ย  จงึท า

ใหก้ษตัรยิท์ัง้สองแควน้ตดัสนิใจน า ‚ก าลงัรบ‛ ทัง้ทางบกและทางน ้าเพื่อท า ‚สงคราม‛ ระหว่าง

กนั 

  ในขณะที่ ‚สงครามน ้ า‛ ก าลังด าเนินไปอยู่นัน้  พระพุทธเจ้าทรงวิเคราะห์

สถานการณ์ความขดัแยง้ (Conflict Analysis) ตัง้แต่ช่วงเชา้ตรู ่ในกรงุสาวตัถ ีแควน้โกศล ซึง่ไม่

ไกลจากสถานที่ดังกล่าว  และพบว่าประเด็น ( Issue) ของความขดัแย้งคือ ‚น ้ า‛๖๓  ใน

ขณะเดียวกัน ความขดัแย้งทับซ้อนก็คือประเด็นเรื่อง ‚ชาติพันธุ์‛  สิ่งที่ท าหน้าที่ชักใยอยู่

เบือ้งหลงัพฤตกิรรมดงักล่าวกค็อื ‚ตณัหา ทฏิฐ ิและมานะ‛๖๔  

                                                           

 ๖๒ ดเูพิม่เตมิใน ข.ุส.ุอ. ๒/๓๖๒/๑๗๖-๑๗๗, ข.ุชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๐๘-๓๑๒. 

 ๖๓ ข.ุส.ุอ. ๒/๓๖๒/๑๗๖, ข.ุชา.อ. ๒/๗๖/๑๑๘. 

 ๖๔ ในอรรกถามองว่า ตวัทีอ่ยู่เบือ้งหลงัคอื ตณัหา และทฏิฐ ิแต่ผูว้จิยัมองว่า เมื่อวเิคราะหจ์าก
ตอนท้ายของคาถาจะพบว่า มปีระเดน็เรื่องมานะเข้าไปเกี่ยวขอ้งค่อนข้างชดัเจน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเดน็น้ีเกี่ยวข้องกบัประเดน็ปญัหาเรื่องการถือตวัของกษัตรยิ์ทัง้สองฝ่าย ดูเพิ่มเติมในทณัฑสูตร  ขุ.สุ. 
(บาล)ี ๒๕/๙๔๒-๙๖๑/๕๑๘-๕๒๐, ข.ุม. (บาล)ี ๒๙/๑๗๐-๑๘๙/๓๓๖-๓๗๖, ข.ุส.ุอ. ๒/๙๔๒-๙๖๑/๔๑๐-๔๑๔. 



๑๕๓ 

 

 

  ในฐานะนักเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง  เมื่อพระองคท์รงทราบประเดน็ทีช่ดัเจน

แลว้ จงึทรงเริม่ต้นดว้ยวเิคราะหค์ู่กรณี (Party) ทัง้สองฝ่าย ซึง่ไดแ้ก่แควน้ศากยะ และแควน้โก

ลยิะเกี่ยวกบั ‚ตวัแปร‛ ทีท่ าใหคู้่กรณีเกดิความขดัแยง้ และปญัหากค็อืว่า ‚เมื่อเราไปหา้ม  การ

ทะเลาะน้ีจะระงบัหรอืไมห่นอ‛๖๕ 

  สิ่งที่สามารถยืนยันข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์คู่กรณีก็คือ การที่

พระองค์ออกแบบ คดัสรร และเลอืกชุดของวธิทีี่จะน าไปจดัการข้อพพิาทว่า ‚ควรจะเลอืกวธิ ี

หรอืชุดของวธิใีดจงึจะดทีีสุ่ด และเหมาะแก่บุคคล และสถานการณ์มากที่สุด และท้ายทีสุ่ดแล้ว 

พระองคท์รงตดัสนิพระทยั (Decision Making)  ใชชุ้ดของแนวคดิต่างๆ ๓ ชุด เพื่อจดัการความ

ขดัแยง้ใน ๓ ขัน้ตอน ซึง่รายละเอยีดจะน าเสนอขา้งหน้า 

  เมือ่พระองคส์ามารถ ‚คดักรอง‛ ชุดวธิทีีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการจดัการขอ้พพิาท

แลว้ จงึตดัสนิพระทยัเดนิทางไปยนืประทบัอยูท่่ามกลางกษตัรยิท์ัง้สองแควน้  สิง่ทีน่่าสนใจกค็อื 

พระองค์ได้ใช้กระบวนการ ‚สานเสวนาประชาลุ่มน ้าโรหณิี‛ (Rohinee’s Dialogue) โดยการ

สนทนาพูดคุยอย่างมเีป้าหมายเพื่อแสวงหาข้อเท็จจรงิ (Fact Finding) เกี่ยวกบัที่มาและ

แรงจูงใจในการท าสงครามของกษตัรยิท์ัง้แคว้น ดงัจะเหน็ได้จากประเดน็ของการสนทนาที่ว่า  

‚ดูก่อนมหาราชทัง้หลาย เพราะเหตุใด พวกท่านจงึมาทีน่ี่‛๖๖  ทัง้ ๆ ทีพ่ระองคท์อดพระเนตร

เหน็ว่ามอีาวุธทีก่องเรยีงรายอยูข่า้งกายของกษตัรยิเ์หล่านัน้  

  เมื่อวเิคราะห์ประเดน็ที่พระพุทธเจา้เปิดประเดน็การสนทนาด้วยค าถามพบว่า 

เป็นการถามน าเพื่อใหพ้ระญาตขิองพระองคเ์ปิดเผยประเดน็ต่าง ๆ ออกมาเอง  แลว้น าค าตอบ

ทีไ่ด้รบันัน้มาขยายผลต่อ ‚หม่อมฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะดูแม่น ้า  เพื่อต้องการเทีย่วเล่น  และก็

ไม่ไดท้ี่นี่เพื่อดูความร่มรื่นของป่าไม ้ หากแต่มาเพื่อต้องการเริม่สงคราม‛๖๗   จากการตอบ

ค าถามของพระพุทธองค์กท็ าใหเ้ราทราบชดัว่า ความรา้วฉานที่เกดิขึน้นัน้มไิดม้สีาเหตุหลกัมา

จากน ้า เพราะหมูญ่าตถิวายบงัคมทลูว่า ‚ไมไ่ดม้าทีน่ี่เพื่อจะดแูมน่ ้า‛๖๘  

                                                           

 ๖๕ ข.ุชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๐๙. 

 ๖๖ ข.ุชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๑๐. 

 ๖๗ ข.ุชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๑๐. 

 ๖๘ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๓๑๐. 



๑๕๔ 

 

 

  เมื่อพระองค์ทราบชัดว่าการมาที่นี่ของเหล่ากษัตริย์ก็เพื่อท า ‚สงคราม‛  

พระองคจ์งึถามต่อไปว่า ‚กแ็ลว้พวกเธอทะเลาะกนัเพราะเรื่องอะไรเล่า‛๖๙  การถามในลกัษณะนี้

เป็นการถามเพื่อเสาะหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของการทีจ่ะท า ‚สงคราม‛  เพราะว่าล าพงัเพยีงแค่การ

ทะเลาะววิาทกนัคงไมส่ามารถท าใหเ้กดิสงครามขึน้มาได ้

  แต่เมื่อถูกซกัถามในลกัษณะนี้   กษัตรยิ์ทัง้หลายก็พากันงงงนัและเงยีบงนั  

เพราะหากบอกว่าความรา้วฉานเกดิมาจากการทีต่วัเองถูกดูหมิน่ดูแคลนเกี่ยวกบัที่มาของการ

เกิดขึ้นแห่งขัตติยวงศ์ก็จะท าให้ถูกตัง้ข้อสังเกตว่า เป็นการก่อสงครามด้วยเหตุผลที่ไม่

สมเหตุสมผล และอาจถูกแยง้ไดว้่าขอ้มูลดงักล่าวนัน้มไิดเ้ป็นขอ้มลูที่เกนิเลยไปจากแง่มุมทาง

ประวตัศิาสตรแ์ต่ประการใด    

  แต่หากกษตัรยิเ์หล่านัน้ตอบว่า ‚ทะเลาะ หรอืรา้วฉานกนัเพราะน ้า‛  ก็ท าให้

เกดิการตัง้ค าถามเช่นเดยีวกนัว่า ‚จรงิ ๆ แลว้ กษตัรยิเ์หล่านัน้ทะเลาะกนัเพราะน ้าจรงิหรอืไม่?  

เพราะว่าจากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้ท าใหเ้ราเหน็ว่า ทาสและกรรมกรของแควน้ทัง้สองทะเลาะ

กนัเพราะการแบ่งปนัทรพัยากรน ้าเป็นเหตุผลที่กษัตรยิ์ซึ่งมวีุฒภิาวะที่สูงกว่าน่าจะสามารถ

หาทางออกดว้ยการไกล่เกลีย่ได ้ แต่สถานการณ์กลบัด าเนินไปในลกัษณะทีว่่า กษัตรยิเ์ป็นผู้มี

ส่วนสนบัสนุนขอ้พพิาทดงักล่าว   

  อย่างไรก็ตาม ในประเดน็ดงักล่าว  พระอรรถกถาจารยบ์างแห่งไดช้ี้ให้เหน็ว่า  

เมื่อกษตัรยิถ์ูกถามว่า ‚ทะเลาะกนัเพราะอะไร‛๗๐ กษตัรยิจ์งึพากนัตอบอย่างฉับพลนัทนัทวี่า 

‚ทะเลาะกนัเพราะน ้า‛๗๑  แต่ผูว้จิยัมองว่า การตอบในลกัษณะนี้เป็นการตอบเพื่อปกปิดปมดอ้ย

ของตนเองมากกว่า  โดยการน าเอาประเดน็เรื่องน ้ามากลบเกลื่อนประเดน็ปญัหาเรื่องทีม่าของ

กษตัรยิ ์ เพราะเมื่อพจิารณาจากบรบิทต่าง ๆ พบว่า ในความเป็นจรงิแล้ว กษตัรยิ์เหล่านัน้ก็

ไม่ได้ทะเลาะกนัเพราะการแย่งชงิทรพัยากรน ้าแต่ประการใด  หากแต่ถูกพาดถึงในเชงิดูหมิน่

เกี่ยวกบัทีม่าของพระราชวงศ์ดงัจะเหน็ได้จากถ้อยค าทีว่่า ‚พวกเราจกัแสดงเรีย่วแรงและก าลงั

ของเหล่าชนผู้ทีอ่ยู่ร่วมกบัพวกพี่สาวน้องสาว‛ และ ‚พวกเราจกัส าแดงเรีย่วแรงและก าลงัของ

                                                           

 ๖๙ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๓๑๐. 

 ๗๐ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๓๑๐. 

 ๗๑เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๓๑๐. 



๑๕๕ 

 

 

เหล่าชนผู้อยู่ทีต่้นกระเบา‛ เมื่อพจิารณามติขิองถ้อยค าของกษตัริยท์ัง้สองแควน้พบว่า มไิด้มี

รอ่งรอยของการทะเลาะกนัเพราะประเดน็เรือ่งน ้า 

  ฉะนัน้ เมือ่กษตัรยิไ์มก่ลา้ตอบปญัหาของพระพุทธเจา้  เน่ืองจากเหตุผลเหตุผล

ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในเบือ้งตน้  ค าตอบทีเ่หล่ากษตัรยิม์องว่าน่าจะเหมาะกบับรรยากาศเช่นนี้กค็อื

ค าว่า ‚ไม่ทราบ‛  แมก้ารตอบในลกัษณะนี้อาจจะถูกต าหนิไดว้่า  สถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิภาวะ

สงคราม  โดยกษตัรยิท์ัง้สองแควน้ไดพ้ากนัยกทพั และขนอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายขนาดนี้ จะ

ไมท่ราบสาเหตุทีแ่ทจ้รงิไดอ้ยา่งไร 

  พระพุทธเจา้กลบัมไิดต้อกย ้าถงึปมดอ้ยดงักล่าวแต่ประการใด  เพราะการถาม

เพื่อจีไ้ปทีจ่ดุดอ้ยในบรรยากาศเช่นนัน้อาจท าใหก้ษตัรยิเ์หล่านัน้เกดิความอบัอาย และการสรา้ง

ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่พระญาติท าได้ยากยิง่ขึ้น ด้วยเหตุนี้พระองค์จงึกลบเกลื่อน

ประเดน็ดงักล่าวดว้ยการถามต่อไปว่า ‚บดันี้ใครจกัทราบ‛   สถานการณ์ของความตงึเครยีดได้

ทุเลาเบาบางลง  เมื่อจะต้องมกีารมองหาบุคคลที่ท าให้เกดิความรา้วฉาน  เมื่อซกัถามไปโดย

ล าดบัตัง้แต่อุปราชลงไปเป็นทอด ๆ สุดท้ายผู้ที่ไม่สามารถจะหนีความรบัผดิชอบไปได้ก็คือ 

‚ทาสและกรรมกร‛ ถอืไดว้่า ‚เป็นเจา้ภาพ‛ ทีแ่ทจ้รงิในความผดิดงักล่าว 

  เมื่อพระองคไ์ด ้‚วตัถุดบิ‛ หรอื ‚ขอ้มลู‛ จากการ ‚สานเสวนา‛ อย่างเพยีงพอ

แล้ว  จงึไดน้ าเสนอกระบวนการในการสรา้งทางเลอืกที่ดทีี่สุด (Best Alternative)  แทนการ

แก้ปญัหาด้วยการใช้ความรุนแรง ดงัจะเห็นได้จากการตัง้ค าถามของพระองค์ว่า  ‚น ้าตรีาคา

เท่าไร‛   ถงึแมค้ าตอบทีไ่ดร้บัว่า ‚มรีาคาน้อย‛  ‚กษตัรยิท์ัง้หลาย มรีาคาเท่าไร‛  ‚ขึน้ชื่อว่า

กษตัรยิท์ัง้หลายหาค่ามไิด‛้  จากการตอบค าถามดงักล่าวท าใหพ้บว่า ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดแทนการ

แก้ปญัหาด้วยความรุนแรงก็คอื ‚การที่ท่านทัง้หลาย ยงัพวกกษัตรยิ์ซึ่งหาค่ามไิด้ให้ฉิบหาย 

เพราะอาศยัน ้า ซึง่มปีระมาณน้อย  ควรแลว้ละหรอื‛     

  ประโยคเหล่านี้ ถอืไดว้่าเป็น ‚ชุดของถอ้ยค า‛ ทีถู่กสรา้งขึน้มาเพื่อ ‚ฉุดปญัญา‛ 

ของกษตัรยิเ์หล่านัน้ใหก้ลบัคนืมาอกีครัง้  กษตัรยิเ์หล่านัน้กย็อมรบัในประเดน็นี้  หากวเิคราะห์

แลว้พบว่า เป็นการยอมรบัตัง้แต่เริม่แรกของความรา้วฉานแลว้ว่า ‚น ้ามคี่าสูก้ษตัรยิไ์ม่ได้‛  แต่ที่

กษตัรยิย์อมไมไ่ดก้เ็พราะ ‚มานะ และทฐิ‛ิ ทีถู่กสรา้งขึน้มาจากเมฆหมอกของ ‚อวชิชา‛ 



๑๕๖ 

 

 

  ขัน้ตอนต่อไปซึง่ถอืไดว้่าเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ดของของพระพุทธเจา้ในฐานะ 

‚นกัเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง‛ กค็อื  การน าเสนอชุดของแนวคดิทีไ่ด ้‚คดัสรร‛ และ ‚ตระเตรยีม‛ 

มาตัง้แต่ช่วงใกลรุ้ง่ ดงัต่อไปนี้๗๒ 

  (๑) ชุดของแนวคิดท่ีใช้ระงบัความขดัแย้ง  ชุดของวธินีี้ประกอบไปหลกัการ

ตามทีป่รากฏอยูใ่น ‚๓  ชาดก‛ ซึง่ไดแ้ก่ ผนัทนชาดก๗๓ ทุททภชาดก๗๔ และลฏุกกิชาดก๗๕ ซึง่

เป้าหมายของชุดน้ีก็เพื่อที่จะซ่อมแซมความรู้สึกของทัง้สองฝ่ายที่ก าลังท าสงคราม และ

เสรมิสรา้ง ‚สนัตภิายใน‛ 

  (๒) ชุดของแนวคิดท่ีสร้างความสามคัคี และสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ทัง้

สองฝ่าย ชุดของวิธีนี้ประกอบไปด้วยหลักการตามที่ปรากฏใน ‚๒ ชาดก‛ กล่าวคือ รุกข

ชาดก๗๖  และวฏัฏกชาดก๗๗ เป้าหมายส าคญัของชุดน้ีคอืการเสรมิสรา้ง ‚สนัตภิายนอก‛ 

                                                           

 ๗๒ ข.ุชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๐๙. 

 ๗๓ ชาดกนี้เน้นเรื่องราวทีเ่กีย่วกบัรุกขเทวดาและหมซีึง่ทะเลาะววิาทกนัครัง้แลว้ครัง้เล่า  แต่ใน
ทีส่ดุไมต้ะครอ้ทีรุ่กขเทวดาอาศยัอยู่กก็ลายเป็นลอ้เกวยีน โดยมหีนังหมหีุม้ลอ้  ขุ.ชา.อ. ๖/๔๗๕/๑๔๔-๑๔๘ 
โดยพระองคไ์ดส้รุปว่า ‚ดูก่อนมหาราชทัง้หลาย  ขึน้ชื่อว่า การหายใจคล่อง เพราะเหตุทะเลาะววิาทกนัไม่มี
เลย‛ 

 ๗๔ ชาดกนี้เน้นเรื่องราวของกระต่ายทีน่อนอยู่ใต้ต้นมะตูม ในขณะที่นอนหลบันัน้ ผลมะตูมสุกได้
ล่นลงไปถูกใบตาล จงึเขา้ใจว่า แผ่นดนิถล่ม จงึสง่สญัญาณใหก้ระตายตวั และสตัวอ์ื่นๆ ไดร้บัรู ้ผลทีเ่กดิขึน้ก็
คอื สตัวท์ัง้หลายพากนัวิง่หนี และบาดเจบ็เป็นจ านวนมาก  ขุ.ชา.อ. ๔/๓๒๒/๒๗๙-๒๘๓ พระองคจ์งึสรุปว่า 
‚ดกู่อนมหาราชทัง้หลาย  เกดิมาเป็นคนไม่ควรหนัไปตามเหตุทีถ่งึของบุคคลอื่น (คอืไม่ควรเกบ็เอาเรื่องของ
คนอื่นมาคดิ)‛  

 ๗๕  ชาดกนี้เน้นเรื่องราวของความบาดหมางระหว่างชา้งกบันกไส ้ทีช่า้งไดฆ้่าลูกของเธอตาย 
เธอจงึแกลง้ท าดกีบักา แมลงวนัและกบเพื่อใหก้าเจาะตาชา้ง แมลงวนัเขา้ไปไขใ่ส ่และกบไปยนืรองที่ปากเหว
เพื่อใหช้า้งตกไปตาย  ข.ุชา.อ. ๔/๓๕๗/๓๘๙-๓๙๒  พระองคจ์งึสรุปว่า‚ดกู่อนมหาราชทัง้หลาย  บางคราวผูท้ี่
มกี าลงัน้อยกว่ากห็าช่องท าลายผูท้ีม่กี าลงัมากได ้ บางคราวผูท้ีม่กี าลงัมากกไ็ดช้่องท าลายผูท้ีม่กี าลงัน้อยได ้ 
แมแ้ต่นางนกไซย้งัฆา่พญาชา้งตวัประเสรฐิได‛้ 

 ๗๖ ชาดกน้ีชีใ้หเ้หน็ถงึเทวดาสองกลุ่ม คอืกลุ่มทีพ่ากนัไปอาศยัอยู่ในป่ารงัทีป่ระสานกนัแน่น กบั
กลุ่มทีพ่ากนัไปอยู่ตามตน้ไมใ้หญ่ทีต่ัง้อยู่ตน้เดยีว เมื่อพายุเกดิขึน้ไดท้ าลายตน้ไมใ้หญ่ทีต่ัง้อยู่โดดเดีย่วลม้ลง 
แต่ลมพายุไม่สามารถทีจ่ะท าลายป่ารงัทีเ่กาะประสานกนัอยู่เป็นกลุ่มเดยีวกนัได ้ ขุ.ชา.อ. ๒/๗๔/๑๑๘-๑๒๐ 
ดว้ยเหตุนี้พระองค์จงึสรุปว่า‚มหาบพติรทัง้หลาย  ท่านทัง้หลายได้นามว่าเป็นญาติกนั  ควรจะสมคัรสมาน
สามคัคร่ีวมใจกนั  เพราะว่า  เมื่อญาตทิัง้หลายยงัสามคัคกีนัอยู่  หมู่ปจัจามติร (ขา้ศกึ) ย่อมไม่มโีอกาส‛ 



๑๕๗ 

 

 

  (๓) แนวคิดถอนรากเหง้าของตณัหา ทิฏฐิ และมานะ  แนวคดินี้ปรากฏอยู่

ใน ‚อตัตทณัฑสูตร‛๗๘ อนัเป็นการแก้ไขปญัหา ‚ความอยากในเรื่องน ้า‛  ‚การยดึมัน่ในความ

คดิเหน็ของแต่ละคน‛ และ ‚ปญัหาเรือ่งชาตพินัธุ‛์ 

  ภายหลงัที่พระองค์ได้น าเสนอ ‚แนวคดิทัง้ ๓ ชุด‛ ดงักล่าวแล้ว กษตัรยิ์ และ

ประชาชนทัง้สองแควน้ไดพ้ากนั ‚ยตุสิงครามน ้า‛  จากการท าหน้าทีเ่ป็น ‚นักเจรจาไกล่เกลีย่คน

กลาง‛ ของพระพุทธเจา้นัน้ มปีระเดน็ทีน่่าศกึษาวเิคราะหเ์พิม่เตมิใน ๒ ประเดน็ใหญ่คอื การใช ้

‚วิธีการ‛ เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินกลยุทธ์ของพระองค์ และปจัจัยส าคัญที่ท าให้

กระบวนการจดัการความขดัแยง้บรรลุผลส าเรจ็ 

  (ก) การใช้ “วิธีการ” เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินกลยุทธ์  จากการ

วเิคราะหว์ธิกีารทีพ่ระองคไ์ดน้ าไปใชใ้นการจดัการความขดัแยง้นัน้พบว่าประกอบไปดว้ยวธิกีาร

ดงัต่อไปนี้ 

  (๑) กลยุทธ์ในการเผชิญหน้ากับคู่กรณีทัง้สองฝ่าย  ในสถานการณ์นี้ 

พระองคท์รงเริม่ตน้ดว้ยการเขา้ไปเผชญิหน้ากบัสถานการณ์ความขดัแยง้โดยตรง  เพื่อแสวงหา

ทางออกร่วมกนักบักษตัรยิท์ัง้สองฝ่าย  แต่จุดอ่อนของวธินีี้กค็อื หากความสมัพนัธข์องคู่กรณี

กบัผูไ้กล่เกลีย่ไมด่แีลว้ อาจจะท าใหเ้กดิปญัหาตามมาในหลายๆ ดา้นได ้

  (๒) กลยุทธ์ในการโน้มน้าว (Persuasion)   เป็นวธิกีารที่พระพุทธเจ้า

เน้นหนัก และใหค้วามส าคญัสูงมากในการเขา้ไปเจรจาไกล่เกลีย่ ดงัจะเหน็ไดจ้ากกรณีนี้  หรอื

กรณีอื่น ๆ ทีจ่ะน าเสนอต่อไป จุดเด่นของวธิกีารนี้คอื การสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัผลเสยีทีจ่ะ

เกดิขึน้แก่คู่กรณี และโน้มน้าวให้คู่กรณีไดเ้หน็ถงึความส าคญัของความสามคัค ี แต่จุดอ่อนคอื 

‚ทุนทางสงัคม‛ ของผูไ้กล่เกลีย่ว่าจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของการสื่อหรอืไม่ 

                                                                                                                                                                      

 ๗๗ ชาดกนี้ชี้ใหเ้หน็ถงึกรณีทีน่กกระจาบแก่งแย่งกนั และอวดดวี่าตวัเองเก่ง จงึท าใหข้าดความ
เป็นเอกภาพ และท าใหน้ายพรานจบัได้ทัง้ฝงู  ขุ.ชา.อ. ๒/๑๑๘/๒๖๐  ดว้ยเหตุนี้พระองคจ์งึสรุปว่า ‚ดูก่อน
มหาราชทัง้หลาย เมื่อฝงูนกกระจาบพรอ้มเพรยีงกนัอยู่  นายพรานกไ็ม่อาจหาช่องท ารา้ยได ้ ต่อเมื่อใดฝงูนก
กระจาบเกดิการแก่งแย่งขึน้  เมื่อนัน้  บุตรนายพรานคนหนึ่งจงึท าลายเอานกกระจาบเหล่านัน้ไปเสยี‛ 

 ๗๘ พระสตูรนี้ย ้าใหเ้หน็ว่า การทะเลาะววิาทไม่ไดเ้กดิผลดแีก่บุคคลใด และยงัจะส่งผลใหเ้กดิภยั
ต่างๆ ทีม่าของภยักค็อื ‚ตณัหา และทฏิฐ‛ิ อนัท าใหห้มู่ชนโกรธเคอืงกนัและกนั ฉะนัน้ มุนีย่อมไม่กล่าวยกย่อง
ตนในบุคคลทีเ่สมอกนั  ผูต้ ่ากว่า ผูส้งูกว่า  มุนีนัน้เป็นผูส้งบปราศจากความตระหนี่  ย่อมไม่ยดึมัน่ถอืมัน่ 



๑๕๘ 

 

 

  (ข) ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กระบวนการจดัการความขดัแย้งบรรลุผลส าเรจ็  

ผูว้จิยัมองว่า การทีพ่ระพุทธเจ้าสามารถท าให้คู่กรณียุตคิวามขดัแยง้นัน้ เกดิจากปจัจยัทีส่ าคญั

บางประการดงัต่อไปนี้ 

  (๑) สร้างความสมัพนัธ์กบัคู่กรณี  จากการศกึษาวเิคราะหบ์รบิทต่าง ๆ ของ

พระองค์นัน้ท าให้เราประจกัษ์ความจรงิประการหนึ่งว่า พระพุทธองค์ทรงม ี ‚ต้นทุนทางสงัคม‛ 

สูงมาก  กล่าวคอื สถานะทางสงัคมก่อนทีจ่ะบวชพระองคท์รงเป็นพระมหากษตัรยิเ์ช่นเดยีวกนั

กษตัรยิศ์ากยะและโกลยิะ  แมว้่าพระองคจ์ะทรงเจรญิวยัในแควน้ศากยะ และมพีระบดิาเป็นชาว

ศากยะ 

   ประเด็นที่มองข้ามคือพระองค์ทรงมีพระมารดาเป็นชาวโกลิยะ  ด้วยเหตุนี้  

เลอืดเนื้อเชือ้ไขของพระองคป์ระกอบด้วยความเป็นวงศ์ของกษตัรยิท์ัง้ในแควน้ศากยะและโกลิ

ยะ  ฉะนัน้ ความเป็น ‚กลุ่มเดยีวกนั‛ หรอื ‚ชาตพินัธุ์เดยีวกนั‛ ระหว่างพระองค์กบักษตัรยิ์

เหล่านัน้จงึเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะหลีกได้   การน าเสนอหรือเปิดฉากให้กษัตรยิ์เหล่านัน้

ไว้วางใจในพระองค์ได้เป็นประเด็นแรก ๆ ของการไกล่เกลี่ยก็คอื การบอกให้เขาเหล่านัน้ได้

ทราบว่า ‚เราเป็นกลุ่มชาตพินัธุเ์ดยีวกนั‛   

  นอกจากนัน้แลว้  การไปปรากฏตวัของพระองคเ์ป็นการด ารงอยู่ท่ามกลางกลุ่ม

ชนทัง้สองแควน้ ทีก่ าลงัขดัแยง้กนัโดยการ ‚ประทบันัง่โดยบลัลงัก์ในอากาศ ณ ท่ามกลางแม่น ้า

โรหณิี‛ ท าให้มวลทัง้สองแคว้นได้บงัเกิดความเข้าใจว่าพระองค์มไิด้ฝกัไฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  

หากแต่พระองคด์ ารงตนอยู่ในสถานะของ ‚ผูเ้จรจาไกล่เกลีย่คนกลาง‛ (Mediator)  เพื่อท าให้

เกดิความเป็นเอกภาพในหมูญ่าต ิ

   (๒) การสร้างความเช่ือมัน่ และความร่วมมือจากคู่กรณี  ต้นทุนทีส่ าคญัอกี

ประการหน่ึงกค็อื ‚สถานะของความเป็นพระพุทธเจา้‛  ทีพ่ระองคม์อียู่เหนือบุคคลเหล่านัน้ และ

บุคคลเหล่านัน้มไิดม้ใีนสิง่ที่พระองค์ม ี ในประเดน็นี้พระองคม์กัจะตรสัอยู่เสมอว่า ‚ในหมู่ชนที่

ถอืตระกูลเป็นใหญ่  กษตัรยิป์ระเสรฐิที่สุด  ส่วนท่านผู้เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ  จดัได้

ว่าประเสรฐิทีสุ่ดในหมูเ่ทวดาและมนุษย‛์ ๗๙   

                                                           

 ๗๙ ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๒๗๗/๙๙. 



๑๕๙ 

 

 

  การประกาศในลกัษณะนี้มนีัยที่ชี้ให้เห็นว่า แมว้่ากษัตรยิจ์ะได้ชื่อว่าประเสรฐิ

ที่สุดในหมู่มนุษย์   พระองค์ก็มสีถานะเป็นกษัตรยิ์เช่นเดยีวกนั แต่สถานภาพของความเป็น

กษตัรยิท์ีพ่ระญาต ิหรอืพระองคม์นีัน้  จดัไดว้่าเป็นสถานะทางสงัคมชัน้นอก  มไิดเ้ป็นสถานะที่

สูงสุดแต่ประการใด  หากแต่สิง่ที่สูงสุดคอืผู้ที่เพยีบพรอ้มด้วยวชิชาและจรณะ  คุณสมบตัขิอ้นี้

ถอืไดว้่าเป็นสถานะภายในทีพ่ระองคม์ ีแต่พระญาตขิองพระองคไ์มม่ ี  

  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สามารถยนืยนัข้อเท็จจรงิอีกประการหนึ่งว่าพระองค์อยู่

เหนือกษตัรยิอ์ื่น ๆ ในโลกดว้ย ‚พวกศากยะเป็นผูใ้กลช้ดิ และอยู่ในอ านาจของพระราชาปเสนทิ

โกศล… ก็พวกศากยะย่อมท าการต้อนรบั ท าการอภวิาท  ลุกขึน้ยนืรบั  ท าอญัชลกีรรมและ

สามจีกิรรมในพระราชาปเสนทโิกศล… พวกศากยะกระท าการต้อนรบัเป็นต้น  แก่พระราชา 

ปเสนทโิกศลอยา่งไร  พระราชา ปเสนทโิกศลย่อมท าการต้อนรบัเป็นต้น แก่ตถาคตอย่างนัน้‛๘๐ 

ซึง่กรณนีี้ปรากฏชดัในสงครามฆ่าลา้งเผ่าพนัธุด์งัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ 

  อย่างไรก็ตาม จากคุณสมบตัิภายในและภายนอกดงักล่าวนัน้ สิ่งที่สามารถ

สะทอ้นใหเ้หน็จากพฤตภิาพขอกษตัรยิข์องทัง้สองแควน้ทีเ่หน็พระวรกายของพระองคเ์ท่านัน้‛ ก็

ได้พากนัทิ้งอาวุธ และถวายการบงัคม‛  กล่าวโดยสรุป  ไม่ปรากฏพระด ารสัตอนใดเลยที่ทรง

แนะน าใหก้ษตัรยิไ์ดท้ราบถงึ ‚วธิจีดัสรร หรอืการแบ่งปนัทรพัยากรน ้า‛  ว่าควรจะท าอย่างไร ว่า 

สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะปญัหาที่แท้จรงิไม่ได้เกิดจากปจัจยัภายนอก หากเกิดจากปจัจยั

ภายใน เมื่อปจัจยัภายในได้รบัการแก้ไข  จงึไม่มคีวามจ าเป็นต้องกล่าวถงึปจัจยัภายนอกซึ่ง

ส าคญัน้อยกว่า ฉะนัน้ ‚ความสามคัค‛ี  จงึเป็นตวัขบัเคลื่อนทีท่ าใหเ้กดิกระบวนการต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นการแสวงหาเวทเีพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลู และพรอ้มทีจ่ะแบ่งปนัความต้องการ  ความ

รกั และความเขา้ใจระหว่างกนัและกนั อนัส่งผลใหเ้กดิสงัคมแห่งสนัตไิด้ 

  (๒) ไกล่เกล่ียประนีประนอมข้อพิพาทเก่ียวกบัสงครามฆ่าล้างเผ่าพนัธุ ์ 

กรณขีองพระเจา้วฑิฑูภะ๘๑ทีฆ่่าลา้งเผ่าพนัธุข์องเจา้ศากยะ  มปีรากฏชดัอยู่ในคมัภีรห์ลายแห่ง

ดว้ยกนัคอื   วฑิฑูภวตัถุ๘๒ อรรถกถาวฑิฑูภวตัถุ อรรถกถาธรรมเจตยิสูตร๘๓      อรรกถาสุนท

                                                           

 ๘๐ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๙๑/๕๑. 

 ๘๑ กรณีศกึษาเกีย่วกบัพระเจา้วฑิฑูภะกบัฮติเลอรม์คีวามสอดคล้องทีส่ าคญัประการหนึ่งกค็อื ทัง้
คู่ มปีมดอ้ยตัง้แต่เดก็ 

 ๘๒ ข.ุส.ุ (บาล)ี ๒๕/๔๗/๒๕, ข.ุส.ุ (ไทย) ๒๕/๔๗/๔๑,  



๑๖๐ 

 

 

รยิสตูร๘๔ ปราภวสูตร๘๕  และอรรกถาปราภวสูตร๘๖   ซึง่บุคคลทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้ง(Stakeholder) 

กบัเหตุการณ์นี้  ประกอบไปดว้ยพระพุทธเจา้  พระเจา้ปเสนทโิกศล๘๗ เจา้ศากยะ๘๘  ทฆีการาย

นะ๘๙  วฑิูฑภะ๙๐  และนางวาสภขตัตยิา๙๑  ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื พระพุทธเจา้ไดเ้ขา้มา

เกี่ยวขอ้งกบัสงครามการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ไดอ้ย่างไร  และเพราะเหตุไร พระองคจ์งึไม่เขา้ไป

เจรจาไกล่เกลีย่ (Mediation) เพื่อหยุดยัง้สถานการณ์ดงักล่าว ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัญาตขิองพระองค์

ดว้ย 

  ปฐมบทของความขดัแยง้นัน้  เริม่จากการที่พระเจา้ปเสนทโิกศลนัน้  ต้องการ

สรา้งความคุน้เคย หรอืเป็นพระญาตกิบัพระพุทธเจา้๙๒  พระองคจ์งึส่งทูตไปขอพระธดิาของเจา้
                                                                                                                                                                      

 ๘๓ ม.ม.อ.๒/๓๗๔/๒๕๖. 

 ๘๔ ในอรรถกถาของพระสตูรนี้ เรยีกพระเจา้วฑิฑูภะว่า ‚วฏฺิฏโูภ‛. ข.อุ.อ._/๘/๓๘๓. 

 ๘๕ ข.ุส.ุ (บาล)ี ๒๕/๑๐๔/๓๕๖, ข.ุส.ุ (ไทย) ๒๕/๑๐๔/๕๒๖.  

 ๘๖ ข.ุส.ุอ ๑/๑๐๕/๑๗๖. 

 ๘๗ พระองคเ์ป็นโอรสของพระเจา้มหาโกศล  และเป็นพีช่ายของพระนางเวเทหซิึง่เป็นพระชายา
ของพระเจ้าพมิพสิาร และเป็นพระเจ้าลุงของพระเจ้าอชาตศตัรู ทรงเป็นผู้ปกครองประจ าแคว้นโกศล  ซึ่ง       
เมอืงหลวงมชีื่อว่า ‚สาวตัถ‛ี  ส .ส.ฏ.ี ๑/๑๒๕/๑๙๘. 

 ๘๘ ดปูระวตัแิละความเป็นมาของเจา้ศากยะ บทเดยีวกนั  

 ๘๙ ทฆีการายนะนัน้ เป็นหลานของพนัธุละเสนาบด ี ซึง่พนัธุลเสนาบดนีัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศล  
ได้สัง่ให้ทหารลอบฆ่าพร้อมกบัลูกๆ จ านวน ๓๒  คน เนื่องจากพระองค์ระแวงว่าพนัธุลเสนาบดจีะแย่งชงิ      
พระราชสมบตัขิองพระองค์  แต่เมื่อส่งสายลบัไปสบืแลว้ กลบัพบความจรงิว่า นางมลัลกิาเทวซีึง่เป็นภรรยา
ของพนัธุลเสนาบดีและลูกสะใภ้ไม่ได้มีความคดิ และพฤติกรรมในลกัษณะดงักล่าว   ด้วยความส านึกผิด
พระองคจ์งึไดต้ัง้หลานของพนัธุลเสนาบดขีึน้ด ารงต าแหน่งเสนาบดใีนโอกาสต่อมา. 

 ๙๐ เป็นพระราชโอรสของพระเจา้ปเสนทโิกศล และนางวาสภขตัตยิา 

 ๙๑ เป็นลกูสาวของนางทาสทีีอ่ยู่ในการดแูลของพระเจา้ศากยะมหานามะ 

 ๙๒ พระเจา้ปเสนทโิกศลไม่สบายพระทยักรณีทีพ่ระองคน์ิมนตใ์หพ้ระภกิษุจ านวน ๕๐๐  รปูไปรบั
นิตยภตัจากพระองคท์ุกวนั  แต่เมื่อผ่านไปได ้๗ วนัพระองคท์รงลมืออกมาถวายอาหาร  เนื่องจากพระองค์
ไม่ไดส้ัง่ไว ้ จงึไม่มใีครกลา้ถวายอาหารบณิฑบาตแทนพระองค ์ พระภกิษุจงึไม่รอรบัอาหารบณิฑบาต  เมื่อ
พระองคน์ึกไดจ้งึออกมาถวายอาหาร แต่พบพระอานนทร์ปูเดยีวเท่านัน้  จงึไปถามพระพุทธเจา้ว่า เพราะเหตุ
ไร? พระภิกษุ ๕๐๐ รูปจึงไม่ให้ความส าคญัแก่พระองค์  พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ให้เห็นว่า พระภิกษุไม่มี
ความคุน้เคยกบัพระองค ์จงึไม่รอรบัอาหารบณิฑบาต 



๑๖๑ 

 

 

ศากยะมาเป็นมเหส ี   เนื่องจากเจา้ศากยะไม่สามารถปฏเิสธการรอ้งขอดงักล่าว     เพราะพระ

เจา้ปเสนท-ิโกศลนัน้ทรงมอีทิธพิลทางทหาร และการเมอืงระหว่างประเทศต่อกรุงกบลิพสัดุ ์ดงัที่

พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสว่า ‚พวกศากยะเป็นผู้ใกล้ชิด และอยู่ในอ านาจของพระราชา        

ปเสนทโิกศล… กพ็วกศากยะย่อมท าการต้อนรบั ท าการอภวิาท  ลุกขึน้ยนืรบั  ท าอญัชลกีรรม

และสามจีกิรรมในพระราชา ปเสนทโิกศล‛๙๓  ขอ้เทจ็จรงิดงัปรากฏชดัในขณะที่เจา้ศากยะ

สนทนากนัในทีป่ระชุมว่า  ‚พระราชาเป็นฝ่ายอื่น ถ้าพวกเราไม่ใหแ้ลว้ไซร ้ ทา้วเธอจกัท าใหเ้รา  

ฉิบหายได‛้  จงึมอบนางวาสภขตัตยิาใหแ้ก่ทูตแทนพระธดิาองคใ์ดองคห์นึ่งของตวัเอง  เหตุผล

ส าคญัมากประการหน่ึงทีเ่จา้ศากยะมวีาระซ่อนเรน้ (Hidden Agenda) ต่อประเดน็ดงักล่าว กค็อื

ประเดน็ปญัหาเรื่อง ‚ชาตพินัธุ‛์ โดยมองว่า ‚กเ็มื่อว่าโดยสกุลแลว้  ทา้วเธอไม่เสมอกบัเราเลย‛   

ซึง่เหตุผลประเดน็หลงันี่เองทีท่ าใหเ้กดิสงครามการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุข์องเจา้ศากยะ 

  พระเจา้วฑิฑูภะไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ทีส่ าคญั ๔ ประการดว้ยกนั  เหตุการณ์

ดงักล่าวไดก้ลายเป็นแรงผลกัดนัใหพ้ระองคฆ์า่ลา้งเผ่าพนัธุข์องเจา้ศากยะ  กล่าวคอื 

  (๑) พระองคส์งัเกตเหน็ว่า เดก็คนอื่น ๆ มกัจะไดร้บัของฝากจากญาตทิีอ่ยู่เมอืง

อื่น ๆ แต่พระองค์กลบัไม่ได้รบัของฝากจากเจา้ศากยะเลย  จงึมคีวามสงสยัในสมัพนัธภาพ

ระหว่างพระองคก์บัเจา้ศากยะ 

  (๒) เมื่อพระองค์เดนิทางไปเมอืงกบสิพสัดุ์ เจ้าศากยะได้น าพระกุมารที่อายุ

น้อยไป   อยู่ต่างจงัหวดั  เพราะเกรงว่ากุมารศากยะทีอ่ายุน้อยกว่าจะต้องไหวเ้จา้ชายวฑิูฑภะ

ซึง่เป็นบุตรนางทาส ี

  (๓) ในขณะทีก่ าลงัเสดจ็กลบั   มหาดเลก็คนลมือาวุธจงึไดก้ลบัเขา้ไปในเมอืง

กบลิพสัดุ ์ ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัประเดน็ปญัหาเรื่องชาตพินัธุ์จงึปรากฏขึน้  เมื่อมหาดเลก็ได้ยนิ

เสียงนางทาสีของเจ้าศากยะด่าพระเจ้าวิฑูฑภะว่า ‚นี้ เป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาส ี     

ชื่อวาสภขตัตยิานัง่‛  และประเดน็ส าคญักค็อื นางทาสไีด้น าน ้านมไปลา้งแผ่นกระดานทีพ่ระ

กุมารนัง่  จงึน าเหตุการณ์ดงักล่าวไปเล่าใหไ้พร่พลดว้ยกนัฟงัจนท าใหส้ถานการณ์บานปลาย

ออกไปอกี 

                                                           

 ๙๓ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๙๑/๕๑. 



๑๖๒ 

 

 

  (๔) พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงทราบความจรงิดงักล่าว กพ็โิรธทีเ่จา้ศากยะมอบ

นางทาสใีห้แก่พระองค์  จงึรบิเครื่องบรหิารทัง้หมดจากนางทาสแีละบุตร และให้การดูแลทัง้คู่

เท่าทีฐ่านะของทาสและทาสคีวรจะไดร้บั   

 จากเหตุการณ์ทัง้ ๔ ประการดังกล่าวนัน้  ท าให้พระเจ้าวิฑูฑภะคิดแก้แค้นเจ้า

ศากยะ ‚เจา้ศากยะเหล่านัน้  จงลา้งแผ่นกระดานทีเ่รานัง่ดว้ยน ้าเจอืดว้ยน ้านมก่อน  แต่ในกาล

ทีเ่ราด ารง  ราชสมบตัแิล้ว  เราจกัเอาเลอืดในล าคอของเจา้ศากยะเหล่านัน้  ลา้งแผ่นกระดานที่

เรานัง่‛  

  ทีฆการายตนะซึ่งหาช่องทางในการที่จะแก้แค้นแทนพันธุลเสนาบดี ได้ใช้

โอกาสที่  พระเจา้ปเสนทโิกศลเขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ น าเครื่องพระราชกกุธภณัฑท์ัง้ ๕๙๔ ที่

พระองค์ฝากเอาไว้ไปให้พระเจา้วฑิูฑภะ และอภเิษกพระเจา้วฑิูฑภะเป็นพระราชาครองนคร  

สาวตัถแีทน๙๕   แต่พระเจา้ปเสนทโิกศลกไ็ม่สามารถที่จะแย่งชงิพระราชสมบตักิลบัคนืมาได ้ 

เพราะเสดจ็สวรรคตเสยีก่อน 

  เมื่อพระเจา้วฑิูฑภะได้ครองพระราชสมบตัแิล้ว  จงึได้ยกทพัหลวงออกไปฆ่า

เจ้าศากยะ  แต่พระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกบัการกระท าของเจ้าศากยะตัง้แต่ต้น  ทรงใช้ความ

พยายาม  ๓ ครัง้ในการเข้าไปท าหน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ยพระเจ้าวิฑูฑภะไม่ให้ตัดสิน
                                                           

 ๙๔ เครื่องประดบัเกยีรตขิองพระเจา้แผ่นดนิม ี๕ อย่างคอื แสจ้ามร ีมงกุฎ พระขรรค ์ธารพระกร  
และฉลองพระบาท  แต่บางแห่งว่า พระขรรค ์ เศวตฉตัร มงกุฎ ฉลองพระบาท แบะพดัวาลวชีนี 

 ๙๕ ประเดน็การแย่งชงิราชสมบตันิี้  พระเจา้วฑิฑูภะไม่ไดม้สีว่นรูเ้หน็ และร่วมวางแผนตัง้แต่แรก  
เพราะจากหลกัฐานในคมัภรีอ์รรถกถาไดพ้ยายามทีจ่ะบอกว่าพระองคก์ไ็ม่ทราบเรื่องราวทีเ่กดิขึน้ จงึไดถ้าม       
การายนะเสนาบดวี่า ‚พระชนกของขา้พเจา้ไปแลว้หรอื‛ ในขณะทีเ่สนาบดพียายามทีจ่ะใชเ้หตุผลเชงิจติวทิยา 
ดว้ยการบอกว่า ‚ถา้ท่านไม่รบัต าแหน่งพระราชา ขา้พเจา้จะเป็นพระราชาเอง‛  พระเจา้วฑิูฑภะจงึยนิยอมที่
จะรบัต าแหน่งดงักล่าว  (ม.ม.อ. ธรรมเจติยสูตร   ) ผู้วจิยัมองว่า มเีหตุผลสองประการที่ท าให้พระองค์
จ าเป็นตอ้งรบัต าแหน่งดงักล่าว 

 (๑) เหตุผลในเชงิการเมอืงการปกครอง  ต าแหน่งพระราชานัน้เป็นของเสดจ็พ่อของพระองค ์  
พระองคจ์งึไม่สามารถทีจ่ะปฏเิสธได ้ เพราะหากพระองคป์ฏเิสธกจ็ะกลายเป็นว่าวงศข์องพระเจา้ปเสนทโิกศล
กจ็ะสญูไป 

 (๒) เหตุผลในเชงิความแคน้สว่นตวั  ประเด็นนี้น่าจะเป็นเหตุผลส าคญัทีเ่ป็นแรงผลกัใหพ้ระองค์
จ าเป็นตอ้งรบัต าแหน่งดงักล่าว เพราะพระองคเ์คยตัง้พระทยัแลว้ว่าหากด ารงราชสมบตัเิมื่อใดจะด าเนินการ       
แกแ้คน้เจา้ศากยะ   ฉะนัน้ พระองคจ์ าเป็นตอ้งรบัต าแหน่งในสถานการณ์เช่นนี้   



๑๖๓ 

 

 

พระทยัท าเช่นนัน้โดยเหตุผลที่พระพุทธเจ้าพยายามจะตรสับอกก็คอื  ‚ชื่อว่า เงาของหมู่พระ

ญาตเิป็นของเยน็‛  

  ‚ต้นไม้ซึ่งมีเงาโปร่ง ‛ ดังกล่าวตัง้อยู่ ในเขตแดนของเจ้าศากยะ แต่ใน

ขณะเดยีวกนั ต้นไมซ้ึ่งอยู่ใกล ้ๆ กนันัน้ เป็นต้นไมท้ี่มใีบหนา และมเีงาทบึ  แต่สิง่ที่น่าสนใจก็

คอื ตน้ไมด้งักล่าวนี้ตัง้อยูใ่นเขตแดนของพระเจา้วฑิฑูภะ  พุทโธบายเช่นนี้จดัเป็นกลยุทธใ์นการ

สรา้งจดุเด่น หรอืจดุสนใจ และท าใหเ้กดิการตัง้ค าถามไดง้า่ย 

  จะพบว่า เมื่อพระเจา้วฑิูฑภะยกทพัหลวงเดนิทางผ่านบรเิวณดงักล่าวได้ถาม

พระองคว์่า ‚ขา้แต่พระองค์ผูเ้จรญิ เพราะเหตุไร พระองคจ์งึประทบันัง่แล้วทีโ่คนไมเ้งาปรุโปร่ง  

ในเวลารอ้นเหน็ปานน้ี, ขอพระองคไ์ดโ้ปรดประทบันัง่ทีโ่คนไทร มเีงาอนัสนิทนัน่เถดิพระเจา้ขา้‛  

ซึง่พระพุทธเจา้ตรสัตอบทนัทวี่า ‚ช่างเถดิ มหาบพติร ชื่อว่าเงาของหมูพ่ระญาตเิป็นของเยน็‛  

  ประเดน็นี้อธบิายไดว้่า  แมพ้ระองค์จะนัง่ใต้ต้นไมร้อ้นเพยีงใดก็ตาม หากเป็น

ตน้ไมท้ีอ่ยูใ่นเขตของพระญาตจิดัไดว้่าพระญาตคิอืเงาทีส่ามารถท าใหเ้กดิความเยน็ได ้ ต่างจาก

ประทบันัง่ใต้ต้นไมเ้ยน็ทีม่เีงาหนาทบึ  แต่ต้นไมด้งักล่าวไม่ใช่ของพระญาต ิแมจ้ะเยน็เพยีงใดก็

ยงัจดัไดว้่ารอ้นกว่าเงาของพระญาต ิ ท่าทเีช่นนี้พระเจา้วฑิฑูภะกป็ระจกัษ์เป็นอย่างดดีงัจะเหน็

ได้จากการด ารขิองพระองค์ว่า ‚พระศาสดาเสด็จมาเพื่อประสงค์จะรกัษาหมู่ญาติ‛  อย่างไรก็

ตาม เนื่องจาก ‚ต้นทุนทางความเกลียดชงั‛ ที่ฝงัแน่นมาอย่างยาวนานท าให้พระองค์ตดัสิน

พระทยัยกทพัหลวงออกไปเพื่อท าสงครามฆ่าลา้งเผ่าพนัธุเ์จา้ศากยะอกี แต่พระพระพุทธเจา้ก็

เสดจ็ไปไกล่เกลีย่ถงึ ๓ ครัง้ดว้ยกนั   เมือ่ถงึครัง้ที ่๔ พระพุทธเจา้ตดัสนิพระทยัทีจ่ะยุตบิทบาท

ของพระองค ์  จงึท าใหพ้ระเจา้วฑิฑูภะได้มโีอกาสท าสงครามฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ของเจา้ศากยะใน

ทีสุ่ด 

  (๓) ไกล่เกล่ียความขดัแย้งระหว่างพระเจ้าปเสนทิโกศลกบัพระมเหสี 

เมือ่ครัง้ทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลปลดพระนางวาสภขตัตยิา และวฑิฑูภะราชกุมาร

ออกจากต าแหน่ง และพระราชทานเพยีงสิง่ของที่ทาสและทาสจีะพงึได้รบั พระพุทธเจ้าทรง

ทราบก็เสดจ็ไปยงัพระราชนิเวศน์ ประทบันัง่แลว้ตรสับอกแก่พระเจา้ปเสนทโิกศลว่า พวกเจา้

ศากยะท ากรรมไมส่มควร เมือ่จะให ้กค็วรใหพ้ระราชธดิาทีม่ชีาตเิสมอกนั แต่พระนางวาสภขตัติ

ยากเ็ป็นพระราชธดิาทีไ่ดร้บัการอภเิษกในพระราชมณเฑยีรของขตัตยิราชแลว้ ฝ่ายวฑิฑูภะราช

กุมารก็ทรงอาศยัขตัตยิราชเกดิขึน้มา พรอ้มตรสัเตอืนว่า โคตรของมารดาไม่เป็นประมาณ แต่



๑๖๔ 

 

 

โคตรของบดิาต่างหากที่ส าคญั ท าให้พระเจา้ปเสนทโิกศลเขา้พระทยัดวี่าโคตรของบดิาส าคญั

กว่า จงึพระราชทานต าแหน่งและสิง่ของคนืให้๙๖ 

ในเรื่องนี้ ผู้วิจยัมคีวามเห็นเป็น ๒ อย่าง คือ พระพุทธเจ้าทรงเข้ามาคลาย

ความโกรธเกรีย้วของพระเจา้ปเสนทโิกศล และคลายความโกรธแค้นให้กบัวฑิูฑภะราชกุมาร 

ดงันี้ 

(ก) พระพุทธเจา้ทรงเขา้มาไกล่เกลี่ยคลีค่ลายปญัหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวัของ

พระเจา้  ปเสนทโิกศลดว้ยความเอือ้เฟ้ือ และทรงเหน็ว่าเป็นเรื่องทีพ่ระพุทธองคม์สี่วนเกี่ยวขอ้ง

อยู่บ้าง กล่าวคอื พระพุทธเจา้ทรงเป็นชาวศากยะ ส่วนพระเจา้ปเสนทโิกศลทรงเป็นชาวโกศล 

ได้ท าการขอพระราชธิดาชาวศากยะมาจากแคว้นสกักะเพื่อปรารถนาที่จะเป็นญาติกับพระ

ศาสดา เมื่อพวกเจา้ศากยะประทานนางทาสมีาให้ จงึนับว่าเป็นความผดิของพวกเจ้าศากยะ 

พระพุทธองค์แม้เป็นชาวศากยะโดยก าเนิด ก็มไิด้ทรงเข้าข้างพวกเจ้าศากยะ แต่กลบัตรสัติ

เตียนว่าเป็นกรรมที่ไม่สมควรกระท า เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาตรสัเช่นนี้ ย่อมท าให้พระเจ้า  

ปเสนทโิกศลคลายความโกรธเกรีย้วต่อพวกเจา้ศากยะลงไดบ้า้ง  

(ข) ส่วนวฑิูฑภะราชกุมารที่มคีวามโกรธแค้นพวกเจ้าศากยะ ภายหลงัจาก

กลบัมาสู่แควน้โกศลกถ็ูกรบิต าแหน่งและทรพัยส์มบตัทิีค่วรจะม ีจงึยิง่มคีวามโกรธแคน้พวกเจา้

ศากยะเป็นทวคีณู ครัน้พระพุทธองคเ์สดจ็มาตรสัใหพ้ระเจา้ปเสนทโิกศลทราบว่า สายเลอืดของ

บดิาส าคญัสายเลอืดของมารดา เป็นเหตุให้พระปเสนทโิกศลพระราชทานต าแหน่งและทรพัย์

สมบตัิคนืให้แก่ราชกุมาร นับเป็นการดบัความโกรธแค้นของวฑิูฑภะราชกุมารให้เบาบางลง 

พร้อมทัง้ยงัเป็นการสร้างบุญคุณให้ราชกุมารส านึกถึงความกตญัญูที่ควรมอบให้แก่พระเจ้า 

ปเสนทโิกศล แมใ้นทา้ยทีสุ่ด ความแคน้จะมกี าลงัมากกว่าความกตญัญกูต็ามท ี 

 

 

 

 

                                                           
๙๖ ดรูายละเอยีดใน ข.ุธ.อ. (ไทย) ๔๑/๒๖-๒๗, ข.ุชา.อ. (ไทย) ๖๐/๑๑๕-๑๑๖. 



๑๖๕ 

 

 

๔.๒.๔ บทบาทในการประท้วงต่อผู้น าทางการเมือง 

สนัตวิธิ ีหรอืวธิกีารจดัการความขดัแยง้โดยสนัตใินโลกนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ชุด

ใหญ่ คอื (๑) วธิกีารในการจดัการความขดัแยง้โดยสนัต ิ(Peaceful Means) และ (๒) วธิกีาร

ทกัทว้ง หรอืประทว้งโดยการปฏบิตักิารแบบไรค้วามรุนแรง (Non-Violent Action)๙๗  จากกรอบ

นี้ ผู้วจิยัเห็นว่า พระพุทธเจา้ใช้กระบวนการสนัตวิธิโีดยวธิกีารทกัท้วง หรอืประท้วงตามหลกั

อหงิสา หรอื “การปฏบิตักิารโดยไม่ใชค้วามรุนแรง” (Non-Violent Action)  ซึง่เน้นการน าเสนอ

ความจรงิแก่บุคคลที่มคีวามเชื่อ และการกระท าที่แตกต่างบนฐานของความรกั เคารพ และให้

เกยีรตต่ิอเพื่อนมนุษยโ์ดยไมใ่ชค้วามรนุแรง 

  การประท้วงตามหลกัอหงิสา หรอื “การปฏบิตัิการโดยไม่ใช้ความรุนแรง” ใน

บรบิทของพระพุทธศาสนา  หมายถงึ ‚การคว ่าบาตร‛๙๘  (ปตัตนิกุชชนกรรม)  ลกัษณะของการ

คว ่าบาตรค่อนขา้งจะสอดคลอ้งกบัแนวคดิตะวนัตกในแงข่องถ้อยค า แต่เมื่อกล่าวในรายละเอยีด

พบว่า เป็นการลงโทษที่ทรงอนุญาตให้สงฆท์ าแก่คฤหสัถ์    ผู้กล่าวให้ (ประสงค์)รา้ยต่อพระ

รตันตรยั  โดยสงฆป์ระกาศใหพ้ระภกิษุทัง้หลายไม่ใหค้บหา ไม่รบับณิฑบาต ไม่รบันิมนต์  และ

ไม่รบัไทยธรรมของคฤหสัถ์นัน้ จนกว่าเขาจะรู้สึกถึงโทษที่ตัวเองได้กระท าแล้วหนักลบัมา

ประพฤตติวัด ีสงฆจ์งึประกาศระงบัโทษใหพ้ระภกิษุทัง้หลายไดค้บหาอกี เรยีกว่า‛ปตัตอุกกุชชน

กรรม‛ คอื ‚การหงายบาตร‛  ซึง่วธิกีารนี้ พระสงฆไ์ดก้ระท าครัง้แรกต่อวฑัฒลจิฉว ีแควน้วชัชี  

จะเหน็ว่า ลกัษณะ ‚การเรยีกรอ้ง‛ ตามแนวทางแห่งวนิัยนี้  ไม่ไดม้นีัยเพื่อมุ่งผลประโยชน์เป็น

การส่วนตน  หรือกลุ่มคน หากแต่มุ่งเมื่อความผาสุกของหมู่สงฆ์ และสังคมโดยรวม  ซึ่ง

แตกต่างจากเป้าหมายของการประกาศคว ่าบาตรตามแนวคดิของตะวนัตกบางประเทศที่ใช้ใน

ปจัจบุนัน้ี 

กรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกประเด็นคอื พระพุทธเจ้าและพระสาวก ได้รบัความ

เดอืดรอ้นจากกลุ่มคนอื่นๆ ในสงัคมซึง่ไมเ่คารพในสทิธขิองการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข พระองค์

จงึเริม่ต้นด้วยการส่งพระสาวกไปเจรจาพูดคุยเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน แต่เมื่อข้อเสนอ

                                                           

  ๙๗ ดเูพิม่เตมิใน วนัชยั วฒันศพัท,์ คู่มือเก่ียวกบัความขดัแย้ง: หลกัการ และเครื่องมือ
แก้ปัญหา, (กรุงเทพฯ: ศนูยส์นัตวิธิแีละธรรมาภบิาล, ๒๕๔๗). และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, “รูปแบบการ
จดัการความขดัแยง้โดยพุทธสนัตวิธิ:ี ศกึษากรณีลุ่มน ้าแม่ตาชา้ง จ.เชยีงใหม่”, อา้งแลว้.  

  ๙๘ ว.ิจ.ู (บาล)ี ๗/๓๓๖-๓๓๘/๑๒๓-๑๒๖, ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๓๓๖-๓๓๘/๑๘๐-๑๘๕. 



๑๖๖ 

 

 

ดงักล่าวมไิดไ้ดร้บัการตอบรบัในเชงิบวก  พระองคจ์งึตดัสนิใจใชก้ระบวนการการปฏบิตักิารโดย

ไมใ่ชค้วามรนุแรง ซึง่หนึ่งในวธิกีารนี้คอื “จ านวน”  จ านวนคนมผีลในทางจติวทิยาตามหลกัของ

การประทว้งทีว่่า “ใหเ้ขา หรอืผูม้อี านาจไดย้นิ” (To be hearted) เพราะการไปคนเดยีวย่อมเป็น

การยากที่ผู้มอี านาจจะสนใจขอ้เรยีกร้อง  แต่การเดนิทางไปไปหาผู้มอี านาจด้วยจ านวนเสยีง 

หรอืคนจ านวนมาก จะก่อใหเ้กดิปฏกิริยิาในเชงิบวกซึง่ผูน้ าจะตอ้งรบัฟงั 

ตัวแปรส าคัญในเรื่ องนี้ เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าเริ่มต้นเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในแควน้  โกศลยุคเริม่แรก ซึง่กษตัรยิโ์ดยทัว่ไปยงัมไิดย้อมรบัในบทบาทและ

สถานะของพระองค์   เจ้าปเสนทโิกศลในฐานะผู้น าทางการเมอืงทรงเคยรบัสนิบนจากพวก

เดยีรถีย ์เพื่อขอสร้างวดัขึ้นใกล้กบัพระเชตวนั เนื่องจากพวกเดยีรถีย์เล็งเห็นว่า ถ้าวดัอยู่ใน

ท าเลทีด่ซีึง่จะรบัความสะดวกสบายและไดร้บัลาภสกัการะเช่นเดยีวกบัพระพุทธเจา้ ขณะทีม่กีาร

ลงมอืก่อสรา้ง ได้ก่อเสยีงดงัอกึทกึตลอดเวลา พระพุทธเจา้ทรงเหน็ว่าจะเป็นภยัต่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาและการอยูร่ว่มกนัของศาสนาทัง้สอง จงึใหพ้ระอานนทพ์รอ้มดว้ยหมู่ภกิษุใหไ้ป

ทูลพระราชาเพื่อให้รือ้ออกไป  ภกิษุเหล่านัน้ไปยนือยู่ที่ประตูหลวงเพื่อแจง้ความประสงค์ แต่

พระราชาไม่เสดจ็ออกไปพบเพราะไดร้บัสนิบนไวแ้ลว้ ถดัจากนัน้ พระพุทธเจา้ไดต้ดัสนิพระทยั

ใหอ้คัรสาวกทัง้สอง คอื “พระสารบีุตรและพระโมคคลัลานะ” ไปเจรจาปญัหาเรือ่งความเดอืดรอ้น

อกีครัง้หนึ่ง แต่พระราชากย็งัไมย่อมออกไปพบเช่นเคย  

เมื่อพระองค์ส่ งพระสาวกไปด าเนินการเจรจาแล้ว แต่ไม่บรรลุผล 

พระพุทธเจา้จงึตดัสนิพระทยัไดเ้สดจ็ไปพรอ้มดว้ยภกิษุผูต้ดิตาม จ านวน ๕๐๐ รปู  ประทบัยนืที่

ประตูหลวง เมื่อพระราชาสดบัว่าพระพุทธองคเ์สดจ็มา จงึรบีออกไปต้อนรบัและกราบทูลใหเ้ขา้

มาในพระราชนิเวศน์ พระพุทธองคต์รสัพระธรรมเทศนาที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกนัของพวก

บรรพชติ ท าให้พระราชาทรงไดส้ต ิและคดิไดว้่า เราท ากรรมทีไ่ม่สมควร จงึสัง่ใหพ้วกเดยีรถยี์

ออกจากเขตนัน้ แลว้ท าการสรา้งวหิารชื่อ “ราชการาม” ถวายพระพุทธเจา้และภกิษุสงฆ์๙๙ 

ในเรือ่งนี้ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า พระพุทธเจา้ทรงใชก้ระบวนการปฏบิตักิารที่

ไรค้วามรนุแรง ต่อพระเจา้ปเสนทโิกศลในฐานะผูน้ าทางการเมอืง  และทรงท าอย่างเป็นขัน้ตอน

โดยเริม่จากการส่งพระอานนทพ์รอ้มดว้ยพระสงฆส์าวกไปก่อน จากนัน้จงึค่อยส่งพระอคัรสาวก

ไปอีกครัง้ แต่ทัง้ ๒ ครัง้ไม่เป็นผล จงึต้องเสด็จไปด้วยพระองค์เอง ท าให้พระราชาต้องรีบ

                                                           
๙๙ ดรูายละเอยีดใน ส .ม.อ. (ไทย) ๓๑/๓๐๗-๓๑๐. 



๑๖๗ 

 

 

ออกมาต้อนรบัและรบัสัง่ใหข้บัไล่พวกเดยีรถยีอ์อกไปจากเขตนัน้ สาเหตุทีพ่ระพุทธเจา้ทรงเขา้

ไปยุง่เกีย่วในเรือ่งนี้ เพราะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัพระสงฆโ์ดยตรง หากพวกเดยีรถยีส์ามารถสรา้ง

วดัจนเสรจ็สมบูรณ์ได้ จะก่อให้เกิดปญัหาตามมาอีกมากมาย ท าให้การอยู่ประพฤติธรรมไม่

บงัเกดิความผาสุก ทัง้ยงัอาจจะเกดิการทะเลาะเบาะแว้งขึน้จากนักบวชทัง้ ๒ ฝ่ายด้วย ท าให้

พระพุทธเจา้ตอ้งเขา้มาแกป้ญัหาดงักล่าวดว้ยพระองคเ์อง นับว่าเป็นการปฏบิตักิารโดยไรค้วาม

รนุแรงต่อพระราชาเพื่อสรา้งดุลยภาพใหก้บัสงัคมไดม้คีวามสงบสุขรว่มกนั 

๔.๒.๕ บทบาทในการพฒันาพลเมืองของรฐั 

พระพุทธเจา้ทรงมองว่า พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลเมอืงของรฐั ฉะนัน้หากมี

ประเด็นใดที่สามารถคล้อยตามรฐัได้ แต่ไม่เสียธรรมนัน้ พระองค์ทรงวางกรอบให้พระสงฆ์

สามารถไดด้ าเนินการได ้ดงัแนวทางทีพ่ระองคไ์ดต้รสัอนุโลมไวว้่า ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตให้

คลอ้ยตามพระราชา”๑๐๐ จะเหน็ว่า การคลอ้ยตามต้องไม่มคีวามเสื่อมเสยีแก่พวกภกิษุ เช่น การ

เลื่อนวนัเข้าพรรษาออกไป ไม่ท าให้พวกภิกษุล าบากหรือเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้น เพราะถึง

อยา่งไรพวกภกิษุกต็้องเขา้พรรษาอยู่ด ีเพยีงแต่เลื่อนระยะเวลาออกไปเท่านัน้ ดว้ยเหตุนี้ ภกิษุ

จงึควรอนุวตัร หรอืคลอ้ยตามในกรรมทีเ่ป็นธรรมเท่านัน้ ส่วนกรรมทีไ่ม่เป็นธรรมกไ็ม่ควรคลอ้ย

ตาม๑๐๑  

ประเด็นที่ว่าด้วยการคล้อยตามนัน้ ได้ส่งผลต่อแง่มุมอื่นๆ ที่พระพุทธเจ้า

ตระหนักว่า หากด าเนินการคล้อยตาม หรอืด าเนินการตามนโยบายแห่งรฐัแล้ว มไิด้ท าให้

พระพุทธศาสนาไดร้บัผลกระทบ หรอืกระทบต่อหลกัการของพระพุทธศาสนาแลว้ พระพุทธเจา้

ไดท้รงปฏบิตัใิหเ้ป็นแบบอย่างแก่พระสาวก  ซึง่หนึ่งในกรณีนัน้ คอื “การเขา้ไปช่วยเหลอืรฐัใน

การพัฒนาพลเมือง ”  พระพุทธเจ้ามิได้ทรงมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนเป็น “คนดีของ

พระพุทธศาสนา” เท่านัน้ หากแต่หลกัการหลายขอ้ที่พระพุทธเจา้ได้ออกแบบและน าเสนอต่อ

สงัคมนัน้ ส่งผลในเชงิบวกต่อการพฒันาพลเมอืงของรฐัดว้ย 

จากฐานคดิดงักล่าว พระพุทธเจา้และพระสาวกจงึมบีทบาททีส่ าคญัต่อสงัคมคอื

การท าใหศ้าสนิกชนเป็นคนด ีและสิง่ทีจ่ะท าให้ทุกคนเป็นคนดไีด้ก็คอื “การมธีรรมะ” การสอน

                                                           
๑๐๐  “อนุชานาม ิภกิขเว ราชนูงั อนุวตฺตตุิง”  ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๘๖/๒๙๔-๒๙๕. 

๑๐๑ ว.ิม.อ. (ไทย) ๖/๕๑๖. 



๑๖๘ 

 

 

หลกัธรรมใหก้บัผูค้นจงึเป็นการช่วยพฒันาจติใจไดเ้ป็นอย่างด ีหลกัธรรมทีส่ามารถท าใหเ้ป็นคน

ดใีนการด าเนินชวีติ เช่น ศลี ๕ ในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอืก ากบัและควบคุมพฤตกิรรมของพลเมอืง  

หลกัสบัปุรสิธรรม ๗๑๐๒  ในฐานะเป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการของผู้น า  หลกัทศิ ๖ ใน

ฐานะเป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎเกณฑข์องสงัคม  

จะเหน็ว่า การที่พระองค์น าเสนอชุดปฏบิตัวิ่าดว้ยศลี ๕ นัน้ เป็นการวางแนวปฏบิตัใิห้พลเมอืง

ไม่เอารดัเอาเปรยีบซึ่งกนัและกนั  ลดการเบยีดเบยีนกนั ลดการท ารา้ยหมายมุ่งเอาชวีติซึง่กนั

และกนัให้ได้รบัความเดอืดรอ้น  ดงัพุทธพจน์ที่ว่า “ศลีเป็นสิง่ทีด่งีาม ศลีเป็นสิง่ที่ยอดเยีย่มใน

โลก”๑๐๓  เมื่อทุกคนเป็นคนดมีศีลีธรรม กถ็อืเป็นการช่วยเหลอืการเมอืงในทางอ้อม ท าใหน้ัก

ปกครองเกดิความสะดวกสบายในการบรหิารปกครอง เนื่องจากผูค้นทีม่ศีลีจะคดิ ท า และพูดใน

สิง่ที่ดทีัง้ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการลดอาชญากรรมที่จะเกดิขึ้น และเพิม่สตับุรุษให้แก่สงัคม

ดว้ย 

ในหลายกรณีทีพ่ลเมอืงในสงัคมเกดิความเดอืดรอ้น พระพุทธเจา้มองว่า  ทุกข์

ของพลเมอืงในรฐั ได้กลายเป็นภาระส าคญัที่พระพุทธองค์ได้เสดจ็เขา้ไปท าหน้าที่ในการปลด

เปลือ้ง ดงัเช่น ในสมยัที่พระเจา้พมิพสิารเป็นกษตัรยิแ์คว้นมคธ ทรงมคีวามคุ้นเคยเป็นอย่างดี

กบัพวกกษัตรยิ์ลิจฉวีแคว้นวชัชี เมื่อครัง้หนึ่งแคว้นวชัชีถูกภยั ๓ ประการ คือ ทุพภิกขภยั     

อมนุษยภยั และโรคภยัเบยีดเบยีน พวกเจา้ลจิฉวจีงึส่งมหาลลิจิฉว ีซึง่เป็นผูท้ีพ่ระเจา้พมิพสิาร

โปรดปราน ใหเ้ดนิทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารเพื่อทูลอาราธนาพระพุทธเจา้ใหเ้สดจ็ไปโปรด

ที่กรุงเวสาล ีพระพุทธองค์ได้เดนิทางไปถงึแล้วรบัสัง่ให้พระอานนท์ท าการสวดรตันสูตรที่กรุง   

เวสาล ีท าใหภ้ยัทัง้ ๓ ประการหายไปปราศจากเมอืงจนสิน้๑๐๔ แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธอ์นั

ดรีะหว่าง ๒ แควน้ใกลเ้คยีงกนั และการเกือ้กูลแก่มหาชนดว้ยพุทธมนตท์ีส่ามารถดบัทุกขเ์ขญ็ที่

เกดิขึน้ในกรงุเวสาลใีหห้มดสิน้ไปดว้ย  

ในอกีกรณีหนึ่ง เมื่อชาวบ้านในกรุงสาวตัถมีาประชุมกนัอยู่ที่ประตูพระราชวงั

ของพระเจา้ ปเสนทโิกศล ส่งเสยีงดงัอื้อองึเพื่อเรยีกรอ้งให้พระราชาช่วยก าจดัโจรองคุลมิาลผู้

                                                           
๑๐๒ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐.  

๑๐๓ “สลี  กเิรว กลฺยาณ   สลี  โลเก อนุตฺตร ”  ข.ุชา.เอกก. (ไทย) ๒๗/๘๘๖/๓๖. 

๑๐๔ ดรูายละเอยีดใน ข.ุส.ุอ. (ไทย) ๔๗/๑๑-๑๖. 



๑๖๙ 

 

 

หยาบช้า ฆ่าคนแล้วตดัเอานิ้วมอืมารอ้ยเป็นพวงมาลยั พระราชาทรงรบัปากพวกชาวบ้านดว้ย

หวงัความผาสุกของปวงชน จงึท าการยกทพัไปด้วยเสนาหมู่ใหญ่เพื่อก าจดัโจรองคุลมิาล ทุก

ครัง้ที่จะไปรบ พระราชาจะเสดจ็เขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ก่อนเสมอ ในครัง้น้ีพระราชาพบองคุลมิา

ลบวชเป็นพระภกิษุประพฤตธิรรมนัง่อยู่ไม่ไกลจากพระศาสดา ท าให้พระราชาทรงตกพระทยั 

และตรสัชื่นชมพระศาสดาที่สามารถปราบพยศขององคุลมิาลให้เข้ามาบวชในพระศาสนาได ้

ส่วนพระพุทธองค์ก็อาศัยความเกื้อกูลที่มีต่อปวงชนและพระราชาจึงเสด็จเข้าไประงับ

อาชญากรรมทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ โดยการเสดจ็ไปโปรดองคุลมิาลผูเ้ป็นอาชญากรซึง่ฆ่าประชาชน

เป็นจ านวนมากใหเ้ขา้มาบวชในพระศาสนา๑๐๕ 

ท่าทีของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพลเมอืงในลักษณะดังกล่าว  ส่งผลให้พระเจ้า 

ปเสนทโิกศลในฐานะผูน้ าของรฐั  ทรงมคีวามเคารพนับถอืในพระพุทธเจา้เป็นอย่างสูงยิง่  และ

เมื่อใดก็ตามที่พระองค์พบพระพุทธเจ้า พระองค์จะหมอบเข้าไปกราบแทบพระบาทของ

พระพุทธเจา้  จงึเป็นเหตุให้พระพุทธองคต์รสัถามว่า เพราะเหตุใด? พระองคจ์งึแสดงความรกั

ความเคารพต่อตถาคตถึงเพียงนี้๑๐๖ ทัง้ที่มพีระชนมายุเท่ากัน คือ ๘๐ พรรษา๑๐๗ พระเจ้า   

ปเสนทโิกศลกราบทูลว่า พระองค์มคีวามเลื่อมใสในพระผู้มพีระภาคเจ้า เลื่อมใสในพระธรรม 

และเลื่อมใสในพระสงฆ ์เนื่องจากพระพุทธองคไ์ดท้รงบ าเพญ็ประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่ชาวสาวตัถ ี

ทรงท าใหม้หาชนตัง้อยูใ่นกุศลและท าความดเีป็นนิตย”์ 

๔.๒.๖ บทบาทในการน าการเมืองมาเป็นฐานสร้างความเป็นใหญ่ 

ในบรรดาพระสงฆ์สาวกทัง้หมดในสมยัพุทธกาล ผู้ที่ได้ชื่อว่า “เล่นการเมอืง” 

อย่างเตม็รปูแบบมอียู่เพยีงรปูเดยีว คอื “พระเทวทตั” ท่านเป็นราชโอรสของพระเจา้สุปปพุทธะ 

ผู้เป็นกษัตริย์ครองเมืองเทวทหะ ท่านได้บวชเป็นพระภิกษุและส าเร็จฌานสมาบัติอันเป็น   

โลกียวิสยั แต่เนื่องด้วยความรษิยาที่มต่ีอพระสงฆ์สาวกท่านอื่น ๆ จงึได้ท าการเกลี้ยกล่อม   

อชาตศตัรรูาชกุมารใหม้าอุปการะตน และดว้ยความคดิมกัใหญ่ใฝ่สูงของท่าน จงึเกดิความคดิที่

จะปกครองบรหิารคณะภกิษุสงฆเ์สยีเอง ทัง้ยงัท าการยุยงเสี้ยมสอนอชาตศตัรูราชกุมารให้ชงิ

                                                           
๑๐๕ ดรูายละเอยีดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๐-๓๕๑/๔๒๕-๔๒๗. 

๑๐๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๖๖/๔๕๒. 

๑๐๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๗๔/๔๕๘. 



๑๗๐ 

 

 

ราชสมบตัจิากพระเจา้พมิพสิาร เพื่อทีจ่ะตัง้ตนเป็นพระราชา ส่วนพระเทวทตัเองก็จะปลงพระ

ชนมพ์ระศาสดา แลว้ตัง้ตนเป็นพระพุทธเจา้เสยีเอง๑๐๘  

ถงึแมอ้ชาตศตัรูราชกุมารจะลอบปลงพระชนม์พระเจา้พมิพสิารไม่ส าเรจ็ก็ตาม 

แต่ดว้ยความรกัในพระโอรส ท าใหพ้ระเจา้พมิพสิารทรงพระราชทานราชสมบตัใิหก้บัอชาตศตัรู

ราชกุมารในทีสุ่ด ท าใหท้่านไดเ้ป็นกษตัรยิค์รอบครองแควน้มคธตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา แต่ถงึอย่าง

นัน้ พระเทวทตัก็ยงัคงยุยงพระเจา้อชาตศตัรูให้ปลงพระชนมพ์ระราชบดิาให้ได้ ท าให้พระเจ้า

อชาตศตัรทู าปิตุฆาตฆา่พระราชบดิาของตนเองในทีสุ่ด  

ส่วนพระเทวทตัได้ท าการลอบปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้หลายครัง้ ทัง้จา้งวาน

นายขมงัธนู กลิ้งก้อนหินใหญ่ให้ไหลลงมาจากยอดเขาคิชฌกูฏ และปล่อยช้างนาฬาคิรใีห้

ออกไปท าร้ายพระพุทธเจ้า แต่เป้าหมายของพระเทวทตัก็ไม่ประสบผลส าเร็จดงัที่หวงัไว้๑๐๙ 

พวกชาวบ้านไดร้บัรูแ้ละเหน็เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในกรุงราชคฤหอ์ยู่ตลอดเวลา จงึโจษจนักนัว่า 

เพราะเหตุใด? พระเจา้อชาตศตัรผููเ้ป็นกษตัรยิจ์งึสมคบคดิและอุปถมัภพ์ระเทวทตัอย่างนี้ ท าให้

พระเจา้อชาตศตัรูเกดิความละอาย ทรงสัง่ให้ตดัการบ ารุงอุปถมัภ์พระเทวทตั และสัง่ห้ามมใิห้         

พระเทวทตัเขา้เฝ้าอกีต่อไป  

ในเรื่องนี้ผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่า พระเทวทตัท าการแทรกแซงทางการเมอืงอย่าง

เด่นชดัมาก ทัง้มกีารยุยง และเสี้ยมสอนกษัตรยิ์ผู้ปกครองบ้านเมอืงให้ใช้พระราชอ านาจไป

ในทางไม่ชอบ และใช้อ านาจในการเอื้อประโยชน์ให้กบัตนเอง ท าให้สถานการณ์บ้านเมอืงใน

ขณะนัน้เขา้ขัน้วกิฤต ิแต่พวกชาวบา้นทีไ่ดร้บัรูแ้ละเหน็เหตุการณ์ทัง้หมดท าการกดดนัพระเจา้

อชาตศตัรูให้เกดิความละอาย และเลกิสมคบกบัพระเทวทตัในที่สุด เนื่องด้วยกษตัรยิ์ในสมยั

พุทธกาลจะต้องไดร้บัความยนิยอมและพรอ้มใจจากชาวเมอืงในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกษตัรยิ ์พวก

ชาวบ้านจงึยงัคงมบีทบาทในการสอดส่องดูแลการกระท าและการปกครองของพระราชาว่ามี

ความชอบธรรมหรอืไม ่หากไมม่คีวามชอบธรรม พวกชาวบา้นสามารถร่วมกนัถอดถอนกษตัรยิ์

ออกจากต าแหน่งได ้ 

                                                           
๑๐๘ ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๓๓๙/๑๘๕. 

๑๐๙ ดรูายละเอยีดใน ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๓๔๐-๓๔๒/๑๘๗-๑๙๗. 



๑๗๑ 

 

 

สิ่งน้ีแตกต่างจากในปจัจุบนัอย่างสิ้นเชิง เน่ืองจากในปจัจุบนัใช้ระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย จริงอยู่ที่การปกครองระบอบน้ี ประชาชนเป็นผู้มีสิทธิเ์ลือก

ผูป้กครองเขา้มาท าหน้าทีบ่รหิารปกครองประเทศแทนประชาชน แต่เมื่อผู้ปกครองมปีญัหาใน

การท างาน ประชาชนกลบัไมม่อี านาจในการถอดถอนและตรวจสอบการท างานของผูป้กครองได้

อยา่งทัว่ถงึและโปรง่ใสอยา่งเพยีงพอ ท าใหเ้กดิปญัหาในการใชอ้ านาจในการท างาน และอ านาจ

ทีแ่ทจ้รงิกม็ไิดอ้ยูก่บัประชาชนเช่นในครัง้อดตี  

๔.๓ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมืองในสมยัหลงัพทุธกาล 

การเผยแพร่พระศาสนานับว่าเป็นหวัใจส าคญัของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการ

ท าให้ผู้คนรบัรู้ถึงรสแห่งธรรมได้อย่างดีที่สุด ไม่ว่ายุคใดสมยัใด การเผยแพร่หลกัธรรมก็มี

ความส าคญัต่อพระศาสนามาโดยตลอด แม้กระทัง่ยุคหลงัพุทธกาลที่พระพุทธเจา้ปรนิิพพาน

แล้ว พระสงฆ์สาวกก็ยงัปฏิบัติหน้าที่ของการเผยแพร่ศาสนาอย่างแข็งขนั และมไิด้ท าการ

เผยแพรเ่ฉพาะในชมพทูวปีเท่านัน้ แต่ยงัไดแ้พรข่ยายออกไปสู่ภมูภิาคต่าง ๆ ทัว่โลกอกีดว้ย 

ในช่วงแรกของยุคหลงัพุทธกาล พระพุทธศาสนาได้แพร่ขยายหลกัธรรมไปทัว่    

ชมพทูวปี พระสทัธรรมยงัคงแผ่ไพศาลไปดุจกงลอ้แห่งธรรมทีเ่คลื่อนไปขา้งหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ 

หลกัการส าคญัของพระพุทธศาสนาจะไดผ้ลอย่างดตี้องอาศยัทัง้บุคคลภายในและภายนอกพระ

ศาสนา กล่าวคือ บุคคลภายในหมายถึงพระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาท ส่วนบุคคลภายนอก

หมายถงึเหล่าทายกทายกิาผูม้จีติศรทัธาตัง้มัน่ต่อพระศาสนา ดว้ยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจะแผ่

ขยายได้อย่างรวดเรว็มใิช่อาศยัแต่เพยีงพระภกิษุฝ่ายเดยีวเท่านัน้ ยงัต้องอาศยัเหล่าคฤหสัถ์ผู้

เป็นฆราวาสช่วยเหลอืกจิของสงฆด์ว้ย พระพุทธศาสนาในยุคหลงัพุทธกาลจงึเน้นการเผยแพร่

ธรรมใหก้บับุคคลผูม้อี านาจในการปกครองบา้นเมอืงเป็นอนัดบัแรก ดงัจะเหน็ไดจ้าก การท าให้

พระเจา้อโศกหนัมาศรทัธานบัถอืพระพุทธศาสนาได้ 

ระยะแรกที่ขึ้นครองราชย์ พระเจ้าอโศกทรงบริจาคทานตัง้นิตยภัตไว้แก่พวก

พราหมณ์ และแก่ตาปะขาว และปรพิาชกเป็นต้น ตามพระเจา้พนิทุสารพระชนกเคยทรงกระท า

มา๑๑๐ ภายหลงัจากไดท้อดพระเนตรเหน็นิโครธสามเณร ผู้มกีริยิามารยาทเรยีบรอ้ย มอีนิทรยี์

สงบ สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ ก าลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวง จึงเกิดความเลื่อมใสใน

                                                           
๑๑๐ ว.ิมหา.อ. (ไทย) ๑/๘๐. 



๑๗๒ 

 

 

พระพุทธศาสนา๑๑๑ ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาจึงรับไตรสรณคมน์ และเบญจศีล ด ารงมัน่อยู่ใน

พระพุทธศาสนา 

แม้แต่การไปประกาศพระศาสนายงัต่างแดนก็ต้องอาศยัการเผยแพร่หลกัธรรมสู่

บุคคลผูอ้ านาจทางการปกครอง เช่น พระมหนิทเถระต้องไปประกาศศาสนายงัตมัพปณัณิทวปี 

แต่กลบัรอคอยเวลาจนกว่าพระเจา้มฏุสวีะผูเ้ป็นพระราชาของตมัพปณัณิทวปีสวรรคต และรอให้

พระราชโอรสพระนามว่า เทวานัมปิยตสิสะ ขึน้ครองราชยแ์ทน๑๑๒ เมื่อพระเถระเดนิทางมาถงึ

ทวีปนี้ ก็เทศนาสัง่สอนธรรมให้แก่พระราชาเทวานัมปิยติสสะ ในที่สุดท้าวเธอก็ด ารงอยู่ใน    

ไตรสรณคมน์๑๑๓ ถือเป็นการเผยแพร่ธรรมที่มจีุดเริม่ต้นมาจากพระมหากษัตริย์ผู้ปกครอง

บา้นเมอืงเช่นเดยีวกนั  

นอกจากตวัอย่างข้างต้นแล้ว ยงัมกีรณีอื่นที่เป็นลกัษะเดียวกันเพิ่มเติมอีก เช่น 

กรณขีองพระนาคเสนผูเ้ป็นพหสูตูทรงพระไตรปิฎกไดเ้ดนิทางไปสาคลนครอนัเป็นทีป่ระทบัของ

พระเจา้มลินิทผ์ู้เป็นกษตัรยิข์องแคว้นโยนก๑๑๔ ไดท้รงแสดงพระธรรมเทศนาจนพระเจา้มลินิท์

ยอมรบันับถอืพระพุทธศาสนา และประกาศตนเป็นอุบาสกผูเ้ขา้ถงึพระรตันตรยัตลอดพระชนม์

ชพี  

สรุปความว่า การเผยแพร่หลกัธรรมดังกล่าวข้างต้นทัง้หมด มสีิง่ที่เหมอืนกนัอยู่

หนึ่ งอย่างคือ  การเผยแพร่หลักธรรมให้กับบุคคลผู้มีอ านาจทางการปกครอง หรือ

พระมหากษตัรยิน์ัน่เอง เนื่องจากพระมหากษตัรยิเ์ป็นผู้มอี านาจในการปกครอง และมผีู้คนใน

บรวิารเป็นจ านวนมาก หากสามารถท าใหพ้ระราชาหนัมานบัถอืพระศาสนาได ้ผูค้นทีเ่ป็นบรวิาร

ก็จะหันมาเคารพนับถือพระศาสนาด้วยเช่นกัน ดังนัน้การเผยแพร่พระศาสนาในยุคหลัง

พุทธกาล จงึมุง่เน้นไปทีก่ารท าใหเ้จา้ผูค้รองเมอืงต่าง ๆ หนัมานบัถอืพระศาสนาเป็นส าคญั 

 

                                                           
๑๑๑ ว.ิมหา.อ. (ไทย) ๑/๘๓. 

๑๑๒ ว.ิมหา.อ. (ไทย) ๑/๑๒๐. 

๑๑๓ ว.ิมหา.อ. (ไทย) ๑/๑๓๔. 

๑๑๔ ปุ้ย แสงฉาย, มิลินทปัญหา ฉบบัพร้อมด้วยอรรถกถา ฎีกา, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ ์ลูก 
ส.ธรรมภกัด,ี ๒๕๒๘), หน้า ๒๘. 



๑๗๓ 

 

 

๔.๔ ธรรมวินัย: เกณฑใ์นการแสดงบทบาทของพระสงฆก์บัการเมือง 

ในข้อนี้  ผู้วิจ ัยจะตอบค าถามที่ได้ตัง้ เอาไว้ในบทน าของบทที่ ๔ ว่า การที่

พระพุทธเจา้และพระสาวกแสดงออกบทบาททีส่มัพนัธก์บัการเมอืงในมติต่ิางๆ กล่าวคอื การให้

ค าปรกึษา การชีแ้นะ และชีน้ า การประทว้ง  การไกล่เกลีย่ประนีประนอมขอ้พพิาท และการดงึ

ผู้น าทางการเมอืงมาสร้างฐานอ านาจเพื่อแยกคณะสงฆ์นัน้ จะต้องอยู่บนฐานคดิ หรอืเกณฑ์

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ออกแบบและก าหนดเอาไว้ในพระธรรมวินัย เพื่อเป็นคู่มือส าคัญให้

พระสงฆท์ี่เขา้ไปแสดงบทบาทได้ใช้เป็นกรอบในการศกึษา เทยีบเคยีง และประยุกต์ใช้ในการ

ท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 

กล่าวโดยรวมแลว้ การบญัญตัสิกิขาบทในสมยัพุทธกาลนัน้ พระพุทธเจา้มไิด้ทรง

บญัญตัใิห้เสรจ็ในคราวเดยีวกนั แต่จะบญัญตัต่ิอเมื่อมพีระภกิษุกระท าความผดิจากหลกัการที่

ทรงวางเอาไว ้พระพุทธองคจ์ะทรงประชุมคณะสงฆท์ุกครัง้ เพื่อพจิารณาความผดิทีเ่กดิขึน้ เมื่อ

ทีป่ระชุมสงฆเ์หน็ชอบอยา่งไร พระพุทธองคจ์ะทรงบญัญตัสิกิขาบทและโทษตามความผดินัน้ ๆ  

พระวนิัย หรอืสกิขาบท เป็นธรรมนูญการปกครองทีพ่ระพุทธองคท์รงบญัญตัขิึน้ใช้

กบัคณะสงฆ์ แต่ก็สามารถเทยีบเคยีงได้กบัหลกักฎหมายทางอาณาจกัร อย่างน้อยก็สะท้อน

แนวความคดิทีว่่า พระพุทธเจา้ทรงยอมรบัว่า กฎหมาย มคีวามจ าเป็นในการปกครอง ไม่ว่าจะ

ในส่วนของคณะสงฆห์รอืฝา่ยบา้นเมอืง 

พระพุทธองคท์รงวางระบบสงัคมสงฆบ์นพืน้ฐานของการมสี่วนร่วมกนัของพระภกิษุ

ทุกรปู พระองคม์ไิดม้พีระประสงคจ์ะรวบอ านาจการปกครองทีพ่ระองคเ์องหรอืพระอรหนัตสาวก

รปูใดรปูหน่ึง เพราะผูท้ีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมจะปกครองสงฆน์ัน้ นอกจากพระพุทธองคแ์ลว้ ก็

มเีพยีงพระอคัรสาวกทัง้สอง คอื พระมหาโมคคลัลานะ และพระสารบีุตรเท่านัน้ ดงัพระพุทธ

ด ารสัที่มาในจาตุมสูตร ว่า “ความจรงิ เรา สารบีุตร หรอืโมคคลัลานะเท่านัน้ ควรบรหิารภกิษุ

สงฆ”์ ๑๑๕ ถงึแมว้่าพระอคัรสาวกทัง้สองมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมที่สุด พระองคก์็มไิด้ทรงมอบให้

พระอคัรสาวกทัง้สองปกครองสงฆ์ ทรงมอบอ านาจให้สงฆ์มอี านาจหน้าที่ในการปกครองและ

บรหิารงานในขอบเขตของพระธรรมวนิยั  

                                                           
๑๑๕ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๖๐/๑๘๒. 



๑๗๔ 

 

 

ในตอนแรกพระองคย์งัไม่ทรงบญัญตัพิระวนิัย เพราะผูบ้วชมจี านวนน้อยและเป็นผู้

ทีบ่วชดว้ยศรทัธาจรงิ ๆ บางครัง้กส็ าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ก่อนทีจ่ะบวช บางครัง้ก็เป็นพวกทีไ่ด้

ดวงตาเหน็ธรรมแลว้บวช เมือ่บวชแลว้กบ็ าเพญ็เพยีรจนส าเรจ็เป็นพระอรหนัต์เสยีส่วนมาก แต่

ต่อมาผู้บวชมีมากขึ้น พระองค์จึงทรงมอบอ านาจให้สงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรม โดยมีพระ

อุปชัฌาย์เป็นผู้น าเข้าหมู่ ผู้ที่บวชเข้าก็มีหลายประเภท คนที่ไม่มีศรัทธาหรือบวชด้วย

วตัถุประสงคอ์ยา่งอื่นกส็ามารถบวชเขา้มาได ้ซึง่กลุ่มนี้นัน่เองทีก่่อใหเ้กดิความยุ่งยากขึน้ในสงฆ ์

เมื่อเป็นดงันี้ พระองค์จงึทรงบญัญตัพิระวนิัยโดยสมควรแก่เหตุนัน้ ๆ และทรงวางโทษไว้เป็น

พุทธอาณา ด้วยการปรบัอาบตัิหนักบ้าง เบาบ้าง ตามสมควรแก่โทษแก่ผู้ที่ล่วงละเมดิ เพื่อ

ป้องกนัความประพฤตเิสยีหาย นอกจากน้ียงัทรงแต่งตัง้ขนบธรรมเนียมซึง่เรยีกว่า อภสิมาจาร 

เพื่อชกัน าความประพฤตขิองภกิษุสงฆใ์หด้งีาม พระพุทธบญัญตัแิละอภสิมาจารทัง้ ๒ ประการนี้ 

รวมเรยีกว่า พระวนิยั เป็นระบอบในการปกครองสงฆต์ัง้แต่สมยัพุทธกาลเป็นตน้มา  

พระพุทธบัญญัติที่ทรงตัง้ไว้เดิมเรียกว่า มูลบัญญัติ ที่ทรงเพิ่มเติมในภายหลัง

เรยีกว่า อนุบญัญตั ิทัง้สองประการนี้พระพุทธองค์ทรงบญัญตัแิละแก้ไขด้วยพระองค์เอง ไม่มี

สาวกองค์ใดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ถงึแมว้่าก่อนที่พระองค์จะเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานได้

ทรงประทานอนุญาตไวว้่า “ถ้าสงฆป์รารถนาจะถอนสกิขาบทเลก็น้อยเสยีบา้ง กถ็อนได้”๑๑๖ แต่

กไ็มม่พีระสงฆส์าวกรปูใดทีจ่ะถอน แมใ้นคราวปฐมสงัคายนาพระอรหนัต์สาวกทัง้หลายกม็มีตทิี่

จะไม่ถอน พระสงฆร์ุ่นหลงั ๆ ก็ได้รบัปฏบิตัสิบืต่อกนัมาจนถงึปจัจุบนั อ านาจในการปกครอง

สงฆ์นัน้เป็นอ านาจที่ได้รบัมาจากพระธรรมวนิัย จุดประสงค์หลกัของการปกครองสงฆ์ก็เพื่อ

รกัษาพระธรรมวินัย และเพื่อประโยชน์แก่สังคมสงฆ์เองตลอดถึงสังคมภายนอกคือ หมู่

ประชาชนทัว่ไปอกีดว้ย  

๔.๔.๑ พระวินัย: เกณฑใ์นการแสดงบทบาทของพระสงฆก์บัการเมือง 

พระวนิัยทีม่าในพระปาตโิมกขท์ัง้หมด ๒๒๗ สกิขาบทนี้ หากพจิารณาอย่างถี่ถ้วน

แล้วจะพบว่า ไม่มสีกิขาบทใดที่ว่าด้วยเรื่องของ “การเมอืง” โดยตรงเลย แต่มบีางสกิขาบทที่

แสดงถงึเรื่องของ “การอยู่ในกองทพั” ซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของการเมอืงอยู่บา้ง ปรากฏ

อยูใ่นอเจลกวรรค ปาจติตยิกณัฑ ์ทัง้หมด ๓ สกิขาบท  ดงันี้  

                                                           
๑๑๖ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๕. 



๑๗๕ 

 

 

(๑) อยุยตุตเสนาสิกขาบท  พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงยกกองทพัออกรบ พวกภกิษุ

ฉัพพัคคีย์ก็ออกไปเพื่อชมกองทัพที่ก าลังเคลื่อนขบวนออกรบ พระเจ้าปเสนทิโกศล

ทอดพระเนตรเหน็พวกเธอแต่ไกลจงึตรสัสัง่ใหเ้รยีกมาตรสัถามว่า พวกท่านมาท าไมกนั พวก

ภกิษุฉพัพคัคยีถ์วายพระพรว่า มาเยีย่มชม พระเจา้ปเสนทโิกศลรบัสัง่ว่า ไม่มปีระโยชน์ใดเลยที่

พวกท่านมาเยีย่มชมเรื่องการรบ พวกท่านควรไปเขา้เฝ้าเยีย่มชมพระพุทธเจา้มใิช่หรอื? พวก

พลรบจงึต าหนิตเิตยีนทีม่าเยีย่มชมกองทพั พวกภกิษุทราบข่าวกต็เิตยีนและแจง้ใหพ้ระพุทธเจา้

ทรงทราบ พระพุทธองค์ก็ทรงติเตียน และบญัญตัิสกิขาบทว่า “ภกิษุใดไปดูกองทพัที่เคลื่อน

ขบวนออกรบ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี”์ ๑๑๗ 

(๒) เสนาวาสสิกขาบท  พวกภกิษุฉัพพคัคยีม์ธีุระต้องเดนิผ่านกองทพั ไดพ้กัแรม

อยู่ในกองทพัเกนิ ๓ คนื จงึถูกพวกพลรบต าหนิตเิตยีนในเรื่องทีม่าพกัแรมอยู่ในกองทพั พวก

ภิกษุทราบข่าวก็ติเตียนและแจ้งให้พระพุทธเจ้าทรงทราบ พระพุทธองค์ก็ทรงติเตียน และ

บญัญตัสิกิขาบทว่า “เมือ่ภกิษุมเีหตุผลจ าเป็นตอ้งไปในกองทพั ภกิษุนัน้พงึพกัแรมอยู่ในกองทพั

ไดเ้พยีง ๒-๓ คนื ถา้พกัแรมอยูเ่กนิก าหนดนัน้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี์” ๑๑๘ 

(๓) อยุโยธิกสิกขาบท  พวกภกิษุฉัพพคัคยีพ์กัแรมอยู่ในกองทพั ๒-๓ คนื ไปที่

สนามรบบ้าง ที่พักพลบ้าง ที่จ ัดขบวนพลบ้าง ไปดูกองทัพที่จดัเป็นขบวนแล้วบ้าง ภิกษุ   

ฉพัพคัคยีร์ปูหน่ึงไปทีส่นามรบแลว้ถูกยงิดว้ยลูกศร พวกชาวบา้นไดย้นิเขา้จงึพากนัเยาะเยย้ถงึ

การเข้าไปยงัสถานที่อนัไม่สมควร พวกภกิษุทราบข่าวก็ติเตียนและแจ้งให้พระพุทธเจ้าทรง

ทราบ พระพุทธองค์ก็ทรงตเิตยีน และบญัญตัสิกิขาบทว่า “ถ้าภกิษุพกัอยู่ในกองทพั ๒-๓ คนื 

เทีย่วไปในสนามรบก็ด ีทีพ่กัพลกด็ ีที่จดัขบวนทพักด็ ีไปดูกองทพัทีจ่ดัเป็นขบวนแล้วก็ด ีต้อง

อาบตัปิาจติตยี”์๑๑๙ 

เมื่อพินิจพิเคราะห์ ๓ สิกขาบทข้างต้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว จะเห็นได้ว่า ในพระ

ปาติโมกข์อันเป็นสิกขาบทที่เป็นกรอบแห่งความประพฤติ และข้อยกเว้นไม่ให้ปฏิบตัิของ

พระสงฆจ์ะเป็นเรื่องเกี่ยวกบักองทพัทัง้สิ้น เช่น ห้ามมใิห้ไปดูกองทพั ห้ามมใิห้พกัค้างแรมใน

                                                           
๑๑๗ ดรูายละเอยีดใน ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๓๑๑/๔๕๑-๔๕๒. 

๑๑๘ ดรูายละเอยีดใน ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๓๑๗-๓๑๘/๔๕๕-๔๕๖. 

๑๑๙ ดรูายละเอยีดใน ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๓๒๒-๓๒๓/๔๕๘-๔๕๙. 



๑๗๖ 

 

 

กองทพัโดยไม่มเีหตุอนัควรเป็นต้น แต่ก็มไิด้มสีกิขาบทใดที่ห้ามเกี่ยวกบัเรื่อง “การเมอืง” ไว้

อย่างชดัเจน ดว้ยเหตุนี้ พระวนิัยทีม่าในพระปาตโิมกขจ์งึไม่อาจชีช้ดัตดัสนิได้ว่า พระสงฆค์วร

ยุง่เกีย่วกบัการเมอืงไดม้ากน้อยแค่ไหน  

และหากพจิารณาเพิม่เตมิในส่วนของ “อนาปตัตวิาร” หรอื การไม่ต้องอาบตัขิอง

ภิกษุในสิกขาบทข้างต้นนี้  มีข้อหนึ่งที่แสดงไว้เหมือนกันทัง้ ๓ สิกขาบทว่า “เมื่อคราวมี

เหตุขดัขอ้ง”๑๒๐ หรอืภาษาบาลวี่า “อาปทาสุ” หมายถงึ “เมื่อมอีนัตรายแห่งชวีติ และอนัตราย

แห่งพรหมจรรย ์ไมเ่ป็นอาบตัแิก่ภกิษุผูไ้ปดว้ยคดิว่า เราไปในกองทพันี้จกัพน้ไปได้”๑๒๑ อธบิาย

ความได้ว่า หากพระภิกษุรู้สกึถึงอันตรายแห่งชวีิต หรอืพรหมจรรย์ จะสามารถอาศัยอยู่ใน

กองทพัได้โดยไม่เป็นอาบตั ิและไม่ผดิวนิัย หากพนิิจพเิคราะห์เพิม่เตมิถงึค าว่า “พรหมจรรย์” 

จะบ่งบอกถงึนยัส าคญัอกีอยา่งหนึ่งได ้ 

เนื่องจาก “พรหมจรรย์” เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระศาสนา ดังค าที่กล่าวว่า “ทรง

ประกาศพรหมจรรย์ คอื สกลศาสนา”๑๒๒ จงึหมายความว่า หากภกิษุต้องการที่จะรกัษาชวีติ 

หรอืพระศาสนา สามารถอยู่ในกองทพัได้ การอยู่ในกองทพันี้ อาจเป็นการช่วยยดือายุของ

พระภิกษุเอง หรือต่อเติมอายุของพระศาสนาให้ยืนยาวเพิ่มมากขึ้นก็ได้ ไม่เป็นอาบัติแก่

พระภิกษุที่ปฏิบตัิตามหลกัดงักล่าวแต่อย่างใด พระภิกษุจ าเป็นจะต้องรกัษาพระวินัยอย่าง

เคร่งครัดชัดเจน เพื่ อเป็นการต่ออายุพระศาสนา ดังค าที่ว่า “พระวินัยเ ป็นอายุของ

พระพุทธศาสนา เมือ่พระวนิยัยงัตัง้อยู ่พระพุทธศาสนาจดัว่ายงัด ารงอยู่”๑๒๓ เมื่อพระภกิษุรกัษา

พระวนิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ จะท าใหเ้กดิความแกลว้กลา้ในการกระท ากจิของสงฆอ์ยา่งมัน่ใจ  

อย่างไรก็ตาม แม้สกิขาบททัง้ ๓ ในอเจลกวรรค ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการอยู่ใน

กองทพัของภกิษุ จะไม่สามารถอธบิายถงึเรื่องราวที่เกี่ยวกบัการเมอืงได้ แต่หากพจิารณาให้    

                                                           
๑๒๐ ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๓๑๖,๓๒๑,๓๒๕/๔๕๔,๔๕๗,๔๖๐. 

๑๒๑ อาปทาสูติ ชวีติพฺรหฺมจรยินฺตราเยสุ สติ เอตฺถ คโต มุจฺจสฺิสามตีิ คจฺฉโต อนาปตฺต,ิ  (ว.ิ
มหา.อ. (ไทย) ๔/๖๒๑). 

๑๒๒ ม.ม.ูอ. (ไทย) ๑๘/๔๙๗. 

๑๒๓ มหามกุฏราชวทิยาลยั, ปฐมสมนัตปาสาทิกา แปล เล่ม ๑, พมิพค์รัง้ที ่๙, (กรุงเทพฯ : 
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙), หน้า ๑๙. 



๑๗๗ 

 

 

ถี่ถ้วนแลว้จะพบว่า มบีางสกิขาบทที่บญัญตัิขึน้มาจากสาเหตุที่พระสงฆเ์ขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้ง

กบัพระราชาผูป้กครองแว่นแควน้ ตวัอยา่งเช่น 

(๑) มหานามสิกขาบท  พระเจา้มหานามศากยะมเีภสชัเหลอืเฟือ จงึปวารณา

ถวายเภสชัแก่สงฆ์ตลอด ๔ เดือน แต่พวกภิกษุออกปากขอเภสชักะพระเจ้ามหานามเพียง

เลก็น้อยเท่านัน้ ท าให้เภสชัยงัมเีหลอืเฟืออกีมาก จงึปวารณาถวายเภสชัแก่สงฆอ์อกไปอกี ๔ 

เดอืน แต่พวกภกิษุกย็งัมาขอเภสชักนัน้อยอยู่เช่นเดมิ ท าใหพ้ระราชาเปลีย่นมาปวารณาถวาย

เภสชัตลอดชวีติ  

ครัง้นัน้ พวกภิกษุฉัพพคัคีย์นุ่งห่มไม่เรียบร้อย และมอีากัปกิริยาไม่น่าเลื่อมใส   

พระเจ้ามหานามจงึว่ากล่าวตักเตือนพวกท่านเรื่องการนุ่งห่มไม่เรยีบร้อย ท าให้พวกภิกษุ  

ฉัพพคัคีย์แค้นเคืองพระราชาจงึออกอุบายว่า จะไปขอเนยใสอันเป็นเภสชัจากพระราชา ๑ 

ทะนาน พระราชาเหน็ว่าเป็นเภสชัจ านวนมาก จงึขอผดัผ่อนไปในวนัรุ่งขึน้ เป็นเช่นนี้ถงึ ๓ ครัง้ 

พวกภกิษุฉัพพคัคยีจ์งึโวยวายว่า ถ้าท าไม่ไดแ้ลว้จะปวารณาท าไม ส่วนพระเจา้มหานามก็แยง้

ว่า ไดข้อรอ้งใหพ้ระคุณเจา้รอในวนัถดัไป ท าไมพระคุณเจา้จงึไม่รอก่อน เมื่อพระพุทธเจา้ทราบ

ความจงึต าหนิพวกภกิษุฉัพพคัคยี์ และบญัญตัิสกิขาบทว่าด้วย “ภกิษุไม่เป็นไข้ พงึยนิดกีาร

ปวารณาดว้ยปจัจยัเพยีง ๔ เดอืน เวน้ไวแ้ต่ปวารณาอกี เวน้ไวแ้ต่ปวารณาเป็นนิตย ์ถ้ายนิดเีกนิ

กว่าก าหนดนัน้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี”์ ๑๒๔  

ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า ถงึแมส้าระส าคญัของสกิขาบทนี้จะเกี่ยวกบัการปวารณาถวาย

เภสชั ๔ เดอืน แต่สาเหตุให้ทรงบญัญตัสิกิขาบทที่แท้จรงิแล้วมาจากความโกรธแค้นของพวก

ภกิษุฉัพพคัคยีท์ี่มต่ีอพระเจ้ามหานามศากยะ หากไม่มคีวามโกรธเป็นต้นเหตุแล้ว พวกภกิษุ

ฉัพพคัคีย์คงจะไม่ขอเภสชั ๑ ทะนานแน่นอน เพราะเป็นเภสชัจ านวนมาก และรู้อยู่แล้วว่า

พระราชาจะหาใหไ้มไ่ดต้ามก าหนดเวลา ถงึแมพ้ระราชาจะหาใหไ้ดต้ามก าหนดเวลากต็าม พวก

ภกิษุฉัพพคัคยีก์็คงจะขอเภสชัเพิม่จ านวนมากกว่านี้อย่างแน่นอน เพราะต้องการจะหาเรื่องให้

พระราชาเสยีหน้า ดงันัน้ สาเหตุที่แทจ้รงิของการบญัญตัสิกิขาบทนี้ กค็อื ความโกรธแคน้ของ

ภกิษุทีม่ต่ีอพระราชา  

                                                           
๑๒๔ ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๓๐๖/๔๔๘. 



๑๗๘ 

 

 

(๒) อนัเตปรุสิกขาบท  พระอานนทไ์ดร้บัมอบหมายจากพระพุทธเจา้ใหเ้ขา้ไป

สอนธรรม ณ ต าหนักพระสนมของพระเจา้ปเสนทโิกศล จงึเดนิทางเขา้ไปถงึพระราชนิเวศน์แต่

เช้า ขณะนัน้ พระเจ้าปเสนทโิกศลประทบัอยู่ในห้องบรรทมกับพระนางมลัลกิาเทว ีพระนาง

ทอดพระเนตรเหน็พระเถระมาแต่ไกลจงึรบีลุกขึน้ เป็นเหตุใหพ้ระภูษาเลื่อนหลุดจากพระวรกาย 

พระอานนท์จงึรบีเดนิทางกลบัทนัท ีพวกภกิษุต าหนิพระเถระที่ไม่ได้แจง้ล่วงหน้าก่อนที่จะเขา้

ไปในพระราชฐานชัน้ใน๑๒๕ เมื่อพระพุทธเจา้ทราบความจงึต าหนิพระเถระ แล้วแสดงโทษของ

การเขา้ไปในพระราชฐานชัน้ใน ๑๐ อยา่ง๑๒๖ คอื  

(๑) พระราชาประทบัอยู่กบัพระมเหสใีนพระราชฐานชัน้ใน ภกิษุเขา้ไปในทีน่ัน้ 

พระมเหสเีหน็ภกิษุ หรอืภกิษุเหน็พระมเหส ีต่างท าความยิม้แยม้ใหก้นั พระราชากท็รงระแวงได้

ว่า คนทัง้ ๒ ไดท้ าอะไรกนัแลว้หรอืจกัท าเป็นแน่ 

(๒) พระราชาทรงมพีระราชกิจมาก เสด็จไปหาพระสนมคนหนึ่งแล้วทรงลืม 

พระสนมตัง้ครรภข์ึน้ พระราชากจ็ะทรงระแวงบรรพชติทีเ่ขา้ไปในทีน่ัน้ได้ 

(๓) ของมคี่าอย่างใดอย่างหนึ่งในพระราชฐานชัน้ในสูญหายไป พระราชาก็จะ

ทรงระแวงบรรพชติทีเ่ขา้ไปในทีน่ัน้ได ้

(๔) ความลับทางราชการที่ปรึกษากันในพระราชฐานชัน้ในรัว่ไหลออกไป

ภายนอก พระราชาจะทรงระแวงบรรพชติทีเ่ขา้ไปในทีน่ัน้ได ้ 

(๕) พระราชโอรสทีห่วงัจะปลงพระชนมพ์ระราชบดิา หรอืพระราชบดิาทีห่วงัจะ

ปลงพระชนมพ์ระราชโอรส ทัง้ ๒ พระองคจ์ะทรงระแวงบรรพชติทีเ่ขา้ไปในทีน่ัน้ได้ 

(๖) พระราชาทรงเลื่อนขา้ราชการต าแหน่งต ่าขึ้นต าแหน่งสูง พวกที่ไม่พอใจ

เรือ่งนี้จะคดิว่า พระราชาทรงคลุกคลกีบับรรพชติ คงจะเป็นการกระท าของบรรพชติเป็นแน่ 

(๗) พระราชาทรงลดต าแหน่งขา้ราชการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งสูงลงต าแหน่งต ่า พวก

ทีไ่มพ่อใจในเรือ่งนี้กจ็ะคดิระแวงบรรพชติได้ 

                                                           
๑๒๕ ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๔๙๖/๕๘๗. 

๑๒๖ ดรูายละเอยีดใน ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๔๙๗/๕๘๘-๕๙๐. 



๑๗๙ 

 

 

(๘) พระราชารบัสัง่ใหย้กกองทพัไปในเวลาไม่ควร พวกทีไ่ม่พอใจในเรื่องนี้กจ็ะ

คดิระแวงบรรพชติได ้

(๙) พระราชารบัสัง่ใหย้กกองทพัไปในเวลาอนัควร แลว้รบัสัง่ใหย้กทพักลบัเสยี

ในระหว่างทาง พวกทีไ่มพ่อใจในเรือ่งนี้กจ็ะคดิระแวงบรรพชติได้ 

(๑๐) พระราชฐานชัน้ในเป็นสถานที่คบัคัง่ด้วยช้าง ม้า รถ และรูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะทีเ่ป็นเหตุแห่งความก าหนดั ลว้นเป็นของไมเ่หมาะแก่บรรพชติทัง้นัน้  

ครัน้พระพุทธเจา้ต าหนิพระอานนทแ์ลว้ ทรงบญัญตัสิกิขาบทนี้ว่า “ภกิษุใดไม่ไดร้บั

แจง้ล่วงหน้า ก้าวล่วงธรณีประตูเขา้ไปในต าหนักที่บรรทมของพระราชาผู้เป็นกษตัรยิ์ที่ได้รบั

มรูธาภเิษกแลว้ ทีพ่ระราชายงัไมเ่สดจ็ออก ทีน่างรตันะยงัไมเ่สดจ็ออก ตอ้งอาบตัปิาจติตยี์” ๑๒๗ 

ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า สาระส าคญัของสกิขาบทน้ีอยูท่ี ่“การไดร้บัแจง้ล่วงหน้าหรอืไม่” 

ตามปกตแิล้ว เมื่อภกิษุจะเขา้ไปยงับ้านเรอืนของผู้ใดก็ตามท ีบุคคลผู้เป็นเจา้ของบ้านจะต้อง

ออกมาต้อนรบัเสยีก่อน หากเจ้าของบ้านไม่สะดวกที่จะต้อนรบัด้วยตนเอง จะใช้ให้ผู้อื่นหรอื

บรวิารตอ้นรบัแทนกไ็ด ้หากไมม่ผีูใ้ดมาคอยตอ้นรบัเลย ภกิษุกไ็ม่ควรจะเขา้ไปยงับา้นเรอืนของ

เขาโดยพลการ เพราะอาจถูกต าหนิไดห้ลากหลายประการ  

ความคิดเห็นข้างต้นของผู้วิจ ัยนี้ เป็นเพียง “บ้านเรือน” เท่านั ้น แต่หากเป็น

พระราชวงัอันเป็นที่ประทบัของพระราชาแล้ว ภิกษุผู้จะเข้าไปสู่พระราชวงัได้ จะต้องมรีาช

อ ามาตย ์มหาดเลก็ หรอืนายทหารน าทางเขา้สู่พระราชวงัแน่นอน ภกิษุจะเขา้ไปสู่พระราชวงั

โดยล าพงัไม่ได้เป็นแน่ เนื่องจากพวกนายทหารอาจคดิว่า ภกิษุอาจเป็นอนัตรายต่อพระราชา 

แต่ในสกิขาบทน้ี กลบัมเีรือ่งแปลกใจเกดิขึน้ได ้กล่าวคอื พระอานนทเ์ป็นถงึวรรณะกษตัรยิ ์เหตุ

ใดจงึไมท่ราบราชพระประเพณีในการเขา้พระราชวงั และเหตุใดพวกทหารจงึไม่หา้มหรอืไม่เดนิ

ตามพระอานนทใ์นขณะทีเ่ขา้ไปสู่พระราชฐานชัน้ใน  

ในเรื่องนี้ ผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า พระอานนท์อยู่ในวรรณะกษตัรยิ ์ต้องมคีวามรูแ้ละ

ความเขา้ใจในราชประเพณีในการเขา้พระราชวงัอย่างแน่นอน และด้วยความที่รูร้าชประเพณี

เป็นอย่างดีนี้เอง จงึได้รบัความไว้วางใจให้เป็นผู้มาเทศนาสัง่สอนในพระราชวงัเป็นประจ า 

ในช่วงแรกของการเขา้มาเทศนาธรรมที่พระราชวงันี้ พระอานนท์จ าเป็นต้องมเีหล่าทหารเป็น
                                                           

๑๒๗ ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๔๙๗/๕๙๐. 



๑๘๐ 

 

 

ผู้น าทางไปสู่สถานที่แสดงสัง่สอนธรรมแก่เหล่านางพระสนมของพระเจ้าปเสนทิโกศลอย่าง

แน่นอน แต่เมื่อมาสู่พระราชวงัหลายครัง้เข้า จงึรู้และจดจ าเส้นทางไปสู่ที่แสดงธรรมได้ พวก

ทหารกม็คีวามคุน้เคยกบัพระเถระผูม้าสู่พระราชวงัเป็นประจ า จงึไมต่อ้งคอยน าทางและเป็นห่วง

พระเถระ ท าใหพ้ระเถระสามารถเดนิทางเขา้ออกพระราชฐานชัน้ในได้อย่างสะดวก และเพราะ

ความคุน้เคยทีม่ากเกนิไปน้ีเองทีท่ าใหเ้ป็นสาเหตุใหบ้ญัญตัสิกิขาบทน้ีขึน้  

(๓) วิกาเลคามปเวสนสิกขาบท  พวกภกิษุฉัพพคัคยีเ์ขา้หมู่บา้นในเวลาวกิาล นัง่

ในที่ชุมนุม สนทนาตริจัฉานกถา๑๒๘ ต่าง ๆ คอื ถ้อยค าที่พูดถงึเรื่องพระเจา้แผ่นดนิ โจร มหา

อ ามาตย ์กองทพั ภยั การรบ ขา้ว น ้า ผ้า ที่นอน พวงดอกไม้ ของหอม ญาต ิยาน บ้าน นิคม 

เมอืง ชนบท สตร ีบุรษุ คนกลา้หาญ ตรอก ท่าน ้า คนทีล่่วงลบัไปแลว้ เรื่องเบด็เตลด็ โลก ทะเล 

และเรือ่งความเสื่อมความเจรญิ 

มนุษยท์ัง้หลายก็พากนัต าหนิตเิตยีนว่า ท าไมพระสมณศากยบุตรเขา้บ้านในเวลา

วกิาล นัง่สนทนาเรือ่งดริจัฉานกถาต่าง ๆ เหมอืนพวกคฤหสัถ์ผูบ้รโิภคกาม พวกภกิษุไดย้นิเขา้

กพ็ากนัต าหนิพวกภกิษุฉัพพคัคยีแ์ล้วกราบทูลให้พระพุทธเจา้ทราบ จงึได้บญัญตัสิกิขาบทว่า 

“ภกิษุใดเขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล ตอ้งอาบตัปิาจติตยี์” ๑๒๙ 

ผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า สาระส าคญัของสกิขาบทนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงบญัญตัิไว้ คือ 

การเขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล ซึง่เป็นเวลาทีไ่มค่วรจะอยู่ในหมู่บา้นกบัพวกมนุษย ์เมื่อต้องอยู่กบั

พวกมนุษยใ์นเวลาค ่ามดืและต้องนัง่สนทนากนั หวัขอ้ทีจ่ะคุยกบัพวกชาวบา้นกต็้องเป็นเรื่องที่

ชาวบา้นมคีวามถนดัและคุน้เคย หรอืทีเ่รยีกว่าเรือ่งของชาวบา้นนัน่เอง  

เมือ่ภกิษุตอ้งมาคุยเรื่องของชาวบา้นมากเขา้กถ็ูกต าหนิ ดงันัน้ พระพุทธเจา้จงึทรง

แนะน าให้ภกิษุพูดคุยกบัชาวบา้นในเรื่องกถาวตัถุ ๑๐ ประการ คอื เรื่องความมกัน้อย สนัโดษ 

ความสงดั ความไม่คลุกคล ีการปรารภความเพยีร เรื่องศลี สมาธ ิปญัญา วมิุตต ิและความเหน็

                                                           
๑๒๘ ตริจัฉานกถา คอื ถอ้ยค าอนัขวางทางไปสู่สวรรคห์รอืนิพพาน หมายถงึ เรื่องราวทีภ่กิษุไม่

ควรน ามาเป็นขอ้ถกเถยีงสนทนากนั เพราะท าใหเ้กดิฟุ้งซ่าน และหลงเพลนิเสยีเวลา  

๑๒๙ ดรูายละเอยีดใน ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๕๐๘/๕๙๙-๖๐๑. 



๑๘๑ 

 

 

แจ้งในวมิุตติ๑๓๐ หากภกิษุยกกถาวตัถุทัง้ ๑๐ ประการขึ้นมากล่าวก็จะท าให้เรื่องที่กล่าวมี

ประโยชน์และมสีาระเหมาะแก่พวกชาวบา้นมากยิง่ขึน้  

ในเรื่องนี้ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า สาเหตุที่แทจ้รงิที่บญัญตัสิกิขาบท คอื เรื่องการเขา้

หมู่บ้านในเวลาวิกาล ไม่ใช่เรื่องการพูดคุยกันในมิติของติรจัฉานกถา และเมื่อพิจารณาถึง

เรือ่งราวต่าง ๆ ในตริจัฉานกถาแลว้จะพบว่า มเีรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระเจา้แผ่นดนิ กองทพั การ

รบ และบา้นเมอืงอยู่ดว้ย แต่ในขณะเดยีวกนั พระพุทธเจา้กท็รงแสดงหลกัธรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั

การปกครองไว้อย่างมากมาย เช่น ทศพธิราชธรรม จกักวตัติสูตร และราชสงัคหวตัถุเป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วจิยัจงึมคีวามเห็นว่า เรื่องราวที่พูดคุยกันกบัพวกชาวบ้านนี้ หากเป็นเรื่องที่มี

ประโยชน์ประกอบไปด้วยหลกัธรรมที่เหมาะสมแก่พวกชาวบ้านแล้ว ก็น่าจะพูดคุยกบัพวก

ชาวบ้านได้ แต่หากเรื่องทีพู่ดคุยกบัพวกชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ ก็ไม่

ควรพดูคุยกบัพวกชาวบา้น  

แต่ล าพงัพระวนิยัเพยีงอยา่งเดยีว บางครัง้กม็อิาจใหค้ าตอบทีน่่าพอใจได ้เนื่องจาก

พระวนิยับางขอ้ยงัไมช่ดัเจนเพยีงพอ จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาเพิม่เตมิดูจากหลกัเกณฑท์ีส่ามารถ

ใช้ในการตัดสินธรรมวินัย เพื่อช่วยในการก าหนดแนวทางปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ถูกต้อง

หลกัธรรมวนิยัต่อไป 

๔.๔.๒ พระธรรม: เกณฑใ์นการแสดงบทบาทของพระสงฆก์บัการเมือง 

ตลอดช่วงระยะเวลา ๔๕ พรรษาทีพ่ระพุทธเจา้ไดท้รงเผยแผ่พระธรรมค าสัง่สอนแก่

เหล่าเวไนยสตัว ์พระพุทธองคไ์ดท้รงวางระเบยีบแบบแผนไวเ้ป็นขอ้บญัญตัเิพื่อความเสมอภาค

กนัของเหล่าสาวก แต่เมื่อกาลเวลาเปลีย่นไป พระบญัญตับิางขอ้อาจไม่สามารถใหค้ าตอบทีน่่า

พอใจได ้พระพุทธองคจ์งึไดท้รงวางหลกัการใหญ่ ๆ เพื่อเป็นหลกัเกณฑช์่วยในการตดัสนิพระ

ธรรมวนิัยไว ้๕ รูปแบบ คอื มหาปเทส ๔ ,ลกัษณะตดัสนิพระธรรมวนิัย ๘ ประการ, คุณสมบตัิ

ของผูแ้สดงธรรมแก่ผูอ้ื่น, การอนุเคราะหแ์ก่มหาชนตามหลกัทศิ ๖ และการพจิารณาถงึสิง่ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อพระศาสนา ๑๐ ประการ ดงันี้ 

                                                           
๑๓๐ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๒. 



๑๘๒ 

 

 

(๑) มหาปเทส ๔   หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิพระธรรมวนิัยโดยใช ้“มหาปเทส 

๔” เป็นหลกัที่ช่วยในการพจิารณาถงึถ้อยค า หรอืค าพูดทีไ่ดร้บัฟงัมาจากภกิษุอื่นแลว้พจิารณา

ว่า สิง่ทีไ่ดฟ้งัมาน้ี เป็นธรรม เป็นวนิยัหรอืไม ่มหีลกัในการพจิารณา ๔ ประการ ไดแ้ก่ 

(ก) ภกิษุในธรรมวนิยัน้ีพงึกล่าวอยา่งนี้ว่า ‘ผูม้อีายุ ขา้พเจา้ไดส้ดบัรบัมาเฉพาะพระ

พกัตรพ์ระผูม้พีระภาคว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวนิัย นี้เป็นสตัถุสาสน์’ เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชื่นชม 

ยงัไม่พงึคดัคา้นค ากล่าวของผูน้ัน้ พงึเรยีนบทและพยญัชนะเหล่านัน้ใหด้ี๑๓๑ แลว้ พงึสอบดูใน

สตูร เทยีบดใูนวนิยั ถา้บทและพยญัชนะเหล่านัน้สอบลงในสูตรกไ็ด ้เทยีบเขา้ในวนิัยกไ็ด ้พงึลง

สนันิษฐานว่า “นี้เป็นพระด ารสัของพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้พระองคน์ัน้แน่นอน  

และภกิษุนี้รบัมาดว้ยด”ี 

(ข) ภกิษุในธรรมวนิัยนี้พงึกล่าวอย่างนี้ว่า ‘ในอาวาสชื่อโน้น สงฆอ์ยู่พรอ้มด้วย  

พระเถระ พรอ้มดว้ยปาโมกข ์ขา้พเจา้ไดส้ดบัรบัมาเฉพาะหน้าสงฆน์ัน้ว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวนิัย 

นี้เป็นสตัถุสาสน์’ เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชื่นชม ยงัไมพ่งึคดัคา้นค ากล่าวของผูน้ัน้ พงึเรยีนบทและ

พยญัชนะเหล่านัน้ใหด้แีลว้ พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนิัย ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้สอบลง

ในสูตรก็ได้ เทยีบเขา้ในวนิัยกไ็ด้ พงึลงสนันิษฐานว่า “นี้เป็นด ารสัของพระผูม้พีระภาคอรหนัต

สมัมาสมัพุทธเจา้พระองคน์ัน้แน่นอน และสงฆน์ัน้รบัมาดว้ยด”ี     

(ค) ภกิษุในธรรมวนิัยนี้พงึกล่าวอย่างนี้ว่า ‘ในอาวาสชื่อโน้นมภีกิษุผู้เป็นเถระอยู่

จ านวนมาก เป็นพหสูตู เรยีนจบคมัภรี์๑๓๒ ทรงธรรม๑๓๓ ทรงวนิัย๑๓๔ ทรงมาตกิา๑๓๕ ขา้พเจา้ได้

สดบัรบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวนิยั นี้เป็นสตัถุศาสน์’ เธอทัง้หลาย

ยงัไม่พงึชื่นชม ยงัไม่พงึคดัค้านค ากล่าวของผู้นัน้ พงึเรยีนบทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ดแีล้ว 

พงึสอบดูในสูตร เทยีบดูในวนิัย ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้สอบลงในสูตรก็ได้ เทยีบเขา้ใน
                                                           

๑๓๑ พงึเรยีนบทและพยญัชนะเหล่านัน้ใหด้ ีหมายถงึ การเรยีนทีส่ามารถรูว้่า ตรงนี้แสดงบาลไีว ้
ตรงนี้แสดงอรรถาธบิายไว ้ตรงนี้แสดงอนุสนธไิว ้ตรงนี้แสดงเบือ้งต้นและเบือ้งปลายไว ้ 

๑๓๒ คมัภรี ์หมายถงึ นิกาย ๕ คอื ทฆีนิกาย มชัฌมินิกาย สงัยุตตนิกาย องัคุตตรนิกาย และขุ
ททกนิกาย 

๑๓๓ ธรรม หมายถงึ พระสตุตนัตปิฎกและอภธิมัมปิฎก 

๑๓๔ วนิยั หมายถงึ พระวนิยัปิฎก 

๑๓๕ มาตกิา หมายถงึ มาตกิา ๒ คอื ภกิขวุภิงัค ์และภกิขนุีวภิงัค ์



๑๘๓ 

 

 

วนิยักไ็ด ้พงึลงสนันิษฐานว่า “นี้เป็นด ารสัของพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้พระองค์

นัน้แน่นอน และพระเถระเหล่านัน้รบัมาดว้ยด”ี 

(ง) ภกิษุในธรรมวนิัยนี้พงึกล่าวอย่างนี้ว่า ‘ในอาวาสชื่อโน้นมภีกิษุผูเ้ป็นเถระอยู่รปู

หนึ่ง เป็นพหูสูต เรยีนจบคมัภรี ์ทรงธรรม ทรงวนิัย ทรงมาตกิา ขา้พเจา้ได้สดบัรบัมาเฉพาะ

หน้าพระเถระรปูนัน้ว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวนิัย นี้เป็นสตัถุสาสน์ ’ เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชื่นชม ยงั

ไม่พงึคดัค้านค ากล่าวของผู้นัน้ พงึเรยีนบทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ดแีล้ว พงึสอบดูในสูตร 

เทยีบดูในวนิัย ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ได้ เทยีบเข้าในวนิัยก็ได้ พงึลง

สนันิษฐานว่า “นี้เป็นด ารสัของพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้พระองคน์ัน้แน่นอน และ

พระเถระรปูนัน้รบัมาดว้ยด”ี๑๓๖ 

มคีวามเห็นว่า หลกัของมหาปเทส ๔ เป็นหลกัในการพจิารณาถงึสิง่ที่เป็นธรรม 

เป็นวินัย โดยพจิารณาจากค าพูดที่ได้รบัฟงัมาจากภกิษุอื่นว่า ท่านฟงัค าพูดนัน้มาจากไหน     

มคีวามน่าเชื่อถอืหรอืไม ่ และบุคคลทีท่่านไดร้บัฟงัมานัน้เป็นใคร ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึแบ่งบุคคล

ผูก้ล่าวถ้อยค าที่น่าเชื่อถอืออกเป็น ๔ จ าพวก ดงันี้  (๑) ภกิษุผูก้ล่าวถ้อยค าน้ี ฟงัพระด ารสัมา

เฉพาะพระพกัตร์พระศาสดา (๒) ภกิษุผู้กล่าวถ้อยค าน้ี ฟงัค าพูดมาจากคณะสงฆ์ผู้เป็นพระ

เถระ และเป็นหวัหน้าผู้มคีวามรูค้วามสามารถ (๓) ภกิษุผู้กล่าวถ้อยค าน้ี ฟงัค าพูดมาจากพระ

เถระจ านวนมากผู้เป็นพหูสูต ทรงจ าพระธรรมวนิัยได้มาก และ (๔) ภกิษุผู้กล่าวถ้อยค าน้ี ฟงั

ค าพดูมาจากพระเถระ ๑ รปูผูเ้ป็นพหสูตู ทรงจ าพระธรรมวนิยัไดม้าก  

บรรดาภิกษุ ๔ จ าพวกข้างต้น ภิกษุผู้กล่าวว่าฟงัพระด ารสัมาจากพระศาสดา

โดยตรงน้ี ในปจัจุบนัคาดว่าคงจะไม่มเีป็นที่แน่นอน เน่ืองจากพระพุทธเจา้ดบัขนัธปรนิิพพาน

ล่วงมาแล้ว ๒,๕๐๐ ปี ส่วนถ้อยค าของภกิษุอีก ๓ จ าพวกที่เหลอืต้องน ามาพจิารณาเพิม่เติม 

โดยมหีวัใจหลกัในการพจิารณา ๔ ขัน้ตอน ดงันี้ (๑) เมือ่ไดฟ้งัถ้อยค าจากผูใ้ดกต็ามท ีไม่พงึชื่น

ชม และไม่พงึคดัคา้นค ากล่าวของผูน้ัน้ (๒) พงึเรยีนรูถ้งึบทและพยญัชนะเหล่านัน้ใหด้ ี(๓) พงึ

ตรวจสอบดใูนพระสตูร และเทยีบเคยีงดใูนพระวนิยั และ (๔) หากบทและพยญัชนะเหล่านัน้ตรง

กบัพระสตูร และพระวนิยั กต็ดัสนิไดว้่า นี้เป็นพระด ารสัของพระศาสดาแน่นอน 

ขัน้ตอนการพจิารณาของมหาปเทส ๔ ขา้งต้น นับว่าเป็นวธิกีารทีแ่ยบคายมากใน

การตรวจสอบว่าสิง่ที่ไดย้นิไดฟ้งัมาน้ี เป็นธรรม เป็นวนิัยหรอืไม่ โดยเริม่ต้นจากการฟงัแลว้ไม่
                                                           

๑๓๖ ดรูายละเอยีดใน ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๘๘/๑๓๔-๑๓๗, องฺ.จตุก. (ไทย) ๒๑/๑๘๐/๒๕๓-๒๕๖. 



๑๘๔ 

 

 

ยนิด ีและไม่คดัค้านต่อถ้อยค านัน้ แต่น ามาถ้อยค านัน้มาเรยีนรู้และตรวจสอบดูว่า อยู่ในพระ

สูตรหรอืพระวนิัย หากถ้อยค าดงักล่าวปรากฏมอียู่ในพระสูตรหรอืพระวนิัย กแ็สดงว่าถ้อยค านี้

เป็นพระพุทธพจน์ของจรงิและควรค่าแก่การน าไปปฏบิตัติาม   

(๒) ลกัษณะตดัสินพระธรรมวินัย ๘ ประการ  ลกัษณะตดัสินพระธรรมวนิัย 

เป็นเกณฑก์ารพจิารณาทีพ่ระพุทธเจา้ไดต้รสัไวก้บัพระนางมหาปชาบดโีคตมเีมื่อครัง้ทีพ่ระนาง

ปรารถนาจะบรรพชาเป็นภกิษุณี พระพุทธองคท์รงแสดงหลกัเกณฑใ์นการตดัสนิพระธรรมวนิัย

เพื่อใหพ้จิารณาว่า สิง่ทีเ่ป็นธรรม เป็นวนิยั เป็นสตัถุศาสน์มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(๑) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความคลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพื่อความก าหนดั 

(๒) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพราก ไมเ่ป็นไปเพื่อความประกอบไว้ 

(๓) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อการไมส่ะสม ไมเ่ป็นไปเพื่อความสะสม 

(๔) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมกัน้อย ไมเ่ป็นไปเพื่อความมกัมาก 

(๕) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสนัโดษ ไมเ่ป็นไปเพื่อความไมส่นัโดษ 

(๖) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสงดั ไมเ่ป็นไปเพื่อความคลุกคลหีมูค่ณะ 

(๗) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อปรารภความเพยีร ไมเ่ป็นไปเพื่อความเกยีจครา้น 

(๘) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลีย้งง่าย ไมเ่ป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยง 

     ยาก๑๓๗ 

เมือ่เป็นเช่นนี้ จะพบว่า การพจิารณาสิง่ทีเ่ป็นธรรม เป็นวนิัย ควรพจิารณาจากสิง่

นัน้เป็นไปเพื่อความคลายก าหนัด ไม่สะสม มกัน้อย สนัโดษ มคีวามสงดัจากหมู่หรอืไม่ หาก

พจิารณาแล้วเป็นไปในลกัษณะดงักล่าว คอื มุ่งหวงัความสุขสงบที่ประกอบไปดว้ยธรรมแล้วก็

ถอืไดว้่า เป็นธรรม เป็นวนิยัทีพ่ระพุทธองคท์รงบญัญตัไิว้ 

(๓) คุณสมบติัของผู้แสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน   การแสดงธรรมถอืเป็นการเผยแพร่

ธรรมที่ดทีี่สุด เพราะสามารถถ่ายทอดหลกัพระธรรมค าสัง่สอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่างรวดเรว็ แต่

หลักของการแสดงธรรมที่ดีนัน้ หาใช่การพูดในสิ่งที่อยากพูดไม่ การแสดงธรรมที่ดีต้องมี

หลกัการทีช่ดัเจนตามทีพ่ระพุทธองคไ์ดต้รสัไวก้บัพระอานนทถ์งึเรือ่งการแสดงธรรมว่า  

                                                           
๑๓๗ ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๔๐๖/๓๒๔. 



๑๘๕ 

 

 

“การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นมใิช่ท าได้ง่าย ภกิษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่น พงึตัง้

ธรรม ๕ ประการไวใ้นตนแลว้จงึแสดงธรรมแก่ผูอ้ื่น คอื ๑) เราจกัแสดงธรรมไป

ตามล าดับ๑๓๘ ๒) เราจักแสดงอ้างเหตุ ๓) เราจักแสดงธรรมอาศัยความ

เอ็นดู๑๓๙ ๔) เราจกัเป็นผู้ไม่เพ่งอามสิ๑๔๐แสดงธรรม และ ๕) เราจกัไม่แสดง

ธรรมกระทบตนและผูอ้ื่น๑๔๑”๑๔๒  

หลกัการแสดงธรรมทัง้ ๕ ประการน้ีเป็นสิง่ทีม่คีุณูปการและมคีวามส าคญัต่อผูแ้สดง

ธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแสดงธรรมมใิช่ของง่าย ดงันัน้ บุคคลผู้จะแสดงธรรมจงึต้อง

ท าการศกึษาใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างถ่องแทด้ว้ยตนเองเสยีก่อน จากนัน้จงึค่อยน าหลกัธรรมไป

เผยแผ่สู่สาธารณชนได้ หลกัการแสดงธรรมข้างต้นนี้ ข้อที่มคีวามส าคญัที่สุดก็คอื การแสดง

ธรรมไม่กระทบตนและผู้อื่น เพราะเป็นการแสดงที่ประกอบไปธรรม มคีวามเมตตา และเป็น

ประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 

นอกจากหลกัการแสดงธรรมที่ดแีล้ว ภกิษุผู้ควรมคีุณสมบตัขิองการเป็นผู้พูดที่ดี

โดยสามารถเรยีนรู้เพิม่เติมได้จากคุณสมบตัิของทูต ๘ อย่าง ประกอบไปด้วย “การรู้จกัฟงั, 

สามารถพูดให้ผู้อื่นฟงัได้, ใฝ่การศกึษา, ทรงจ าได้ด,ี เป็นผู้รูไ้ด้เขา้ใจชดั, สามารถพูดให้ผู้อื่น

เขา้ใจได,้ ฉลาดในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ และไมก่่อความทะเลาะววิาทไมเ่ป็นประโยชน์”๑๔๓ 

                                                           
๑๓๘ อนุปุพฺพกิถ  กเถสฺสาม,ิ แสดงธรรมไปตามล าดบั หมายถงึ แสดงธรรมใหม้ลี าดบั ไม่ตดัลดั

ใหข้าดความ โดยยกล าดบัแห่งเทศนาอย่างนี้ว่า ศลีในล าดบัทาน สวรรคใ์นล าดบัศลี, องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/
๓๓๔. 

๑๓๙ อนุทฺทยต  ปฏจฺิจ, อาศยัความเอน็ดู หมายถงึ การอนุเคราะหด์ว้ยคดิว่า เราจกัเปลือ้งสตัว์
ทัง้หลายผูถ้งึความยากล าบากมากใหพ้น้จากความยากล าบาก, องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/๓๓๕. 

๑๔๐ น  อามสินฺตโร, ไม่เหน็แก่อามสิ หมายถงึ ไม่มุ่งหวงัลาภคอืปจัจยั ๔ เพื่อตน, องฺ.ปญฺจก.อ. 
(ไทย) ๓๖/๓๓๕. 

๑๔๑ อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ, ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผูอ้ื่น หมายถงึ ไม่แสดงธรรมยก
ตนขม่ท่าน, องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/๓๓๕. 

๑๔๒ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓. 

๑๔๓ ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๓๔๗/๒๐๘. 



๑๘๖ 

 

 

หากท าไดเ้ช่นน้ี ภกิษุผูเ้ขา้สู่ชุมชนทีโ่ต้เถยีงกนัอย่างรุนแรงกจ็ะไม่สะทกสะทา้น ไม่

ท าค าพดูใหเ้สยีหาย ไมป่กปิดขา่วสาสน์ ชีแ้จงอย่างไม่มขีอ้สงสยั และเมื่อถูกยอ้นถามกไ็ม่โกรธ 

ดว้ยเหตุนี้ ลกัษณะทีส่ าคญัทีสุ่ดของภกิษุผูท้ าหน้าทีท่ตู คอื ต้องพูดและท าในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 

และไมพ่ดูในสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์อนัเป็นเหตุก่อความเดอืดรอ้นวุ่นวายได้ 

(๔) การอนุเคราะหแ์ก่มหาชนตามหลกัทิศ ๖  พระสงฆค์วรมหีลกัปฏบิตัต่ิอพวก

ชาวบ้านตามหลกัทิศ ๖ ที่แสดงถึงการอนุเคราะห์ของสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนต่อ

มหาชนด้วยกิจ ๖ ด้าน เมื่อคฤหัสถ์ในตระกูลเป็นผู้ไม่ประมาทกระท าการนอบน้อมสมณ

พราหมณ์ดว้ยความเคารพ กจ็กัประสบแต่ความเจรญิไมม่คีวามเสื่อม ดงันี้ 

(๑) ห้ามไม่ให้ท าความชัว่ ทางกาย วาจา ใจ อนัเป็นอกุศลกรรมบถ ๑๐ การหา้ม

ไม่ให้กุลบุตรท าความชัว่เป็นกจิของสมณะในพระพุทธศาสนาจะต้องกระท าเป็นประจ า เพราะ

เป็นกจิของท่านโดยตรง 

(๒) ใหต้ัง้อยู่ในความด ีคอื สัง่สอนกุลบุตรใหต้ัง้อยู่ในความด ีคอืประพฤตดิ ีปฏบิตัิ

ด ีปฏบิตัชิอบ ท่านเรยีกว่า สุจรติ ๓ ควรบอกอรยิทรพัย ์หรอืขุมทรพัยอ์นัประเสรฐิใหแ้ก่กุลบุตร

ดว้ยความอนุเคราะห ์

(๓) อนุเคราะหด์ว้ยน ้าใจอนัดงีาม คอื ประกอบดว้ยน ้าใจ เมตตา ปรานี ปรารถนา

แต่จะให้ได้รบัความสุขทัว่กนั เห็นโอกาสที่จะช่วยได้โดยสถานใด ซึ่งไม่ผดิจากท านองคลอง

ธรรม กช็่วยใหบ้รรลุผลนัน้ ๆ โดยเฉพาะผลแห่งคุณความด ี

(๔) ใหไ้ดฟ้งัสิง่ทีย่งัไมเ่คยฟงั สิง่ทีย่งัไม่เคยฟงัในทีน้ี่หมายถงึ หลกัธรรมค าสัง่สอน

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อนัสุขมุลกึซึง้ ทีม่าในพระไตรปิฎก 

(๕) อธบิายสิง่ทีเ่คยฟงัแลว้ใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ แมส้ิง่ทีเ่คยฟงัมาแลว้ แต่ยงัคลุมเครอื

ไม่เข้าใจหรอืยงัก าหนดจดจ าไม่ได้ ก็ด ารหิาค าอธบิายมอุีทาหรณ์อ้างเหตุผลที่เหมาะแก่ภูมิ

ปญัญาของผูฟ้งั มาแสดงจนเขา้ใจตลอดใหส้ิน้ความสงสยั 



๑๘๗ 

 

 

(๖) บอกทางสวรรคใ์ห ้คอื บอกวธิกีารท าบุญกุศลเป็นเหตุใหไ้ปสู่สวรรค ์อนัได้แก่ 

บุญกริยิาวตัถุ คอื หลกัการท าบุญ ๓ ประการ คอื ทานมยั สลีมยั ภาวนามยั เมื่อท าตามนี้ชื่อว่า 

ยอ่มมสีุคตเิป็นทีไ่ปในเบือ้งหน้าอยา่งแทจ้รงิ๑๔๔  

การอนุเคราะหด์ว้ยน ้าใจอนังามของพระภกิษุทีม่ต่ีอมหาชนทัง้ ๖ ขอ้นี้ แสดงใหเ้หน็

ถงึหลกัที่คล้องจองกบัโอวาทปาตโิมกขท์ัง้ ๓ ขอ้ คอื การห้ามไม่ให้ท าความชัว่ การแนะน าให้

ท าความด ีและการท าจติใจให้ผ่องแผว้ หากพวกชาวบ้านท าไดด้งัทีก่ล่าวมาขา้งต้น ย่อมเป็นผู้

ห่างไกลจากอบายอนัเป็นทุกข ์และมคีวามสุขอนัเป็นทางสวรรคร์ออยูท่ีจ่ดุหมายปลายทาง  

(๕)  การพิจารณาถึง ส่ิง ท่ี เ ป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ๑๐ ประการ  

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเอาไว้ เพื่อเอาผิดกับผู้ฝ่าฝืน และในขณะเดียวกันก็มี

จดุมุง่หมายอื่น ๆ ดว้ย ดงัพระพุทธองคต์รสักบัพระอุบาลกีารแสดงปาตโิมกขแ์ก่เหล่าสาวกดว้ย

อาศยัอ านาจประโยชน์ทีม่ต่ีอพระศาสนาว่า  

“ตถาคตบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอ านาจ

ประโยชน์ ๑๐ ประการ คอื ๑) เพื่อความรบัว่าดแีห่งสงฆ ์๒) เพื่อความผาสุก

แห่งสงฆ ์๓) เพื่อขม่บุคคลผูเ้กอ้ยาก๑๔๕ ๔) เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภกิษุผู้

มศีลีดงีาม ๕) เพื่อปิดกัน้อาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในปจัจุบนั ๖) เพื่อก าจดั

อาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกิดในอนาคต ๗) เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยงัไม่

เลื่อมใส ๘) เพื่อความเลื่อมใสยิง่ขึน้ไปของคนทีเ่ลื่อมใสแลว้ ๙) เพื่อความตัง้มัน่

แห่งสทัธรรม ๑๐) เพื่อเอือ้เฟ้ือวนิยั”๑๔๖  

 

                                                           
๑๔๔ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 

๑๔๕ บุคคลผู้เกอ้ยาก ในทีน่ี้หมายถึงบุคคลผู้ทุศลีทีก่ าลงัล่วงละเมดิสกิขาบท หรอืล่วงละเมดิ
สกิขาบทแล้วกไ็ม่ละอาย ไม่ยอมรบั ทัง้ยงัรุกรานสงฆว์่า ท่านเหน็หรอื ท่านไดย้นิหรอื ขา้พเจ้าท าผดิอะไร 
พวกท่านยกอาบตัอิะไรขึน้ขม่ขา้พเจา้  

๑๔๖ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๓๑/๘๑. 



๑๘๘ 

 

 

ในวตัถุประสงค์ทัง้ ๑๐ ขอ้นี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดจ้ดัหมวดหมู่

เหลอืเพยีง ๕ หมวด๑๔๗ คอื   

(๑) เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมหรอืแก่คณะสงฆ์ แบ่งได้เป็น ๒ ประการ คือ (ก)  

สงฺฆสุฏฺฐุตาย เพื่อความยอมรบัว่าดแีห่งสงฆ ์คอื เพื่อความดงีามของสถาบนัสงฆโ์ดยส่วนรวม 

ทีจ่ะมคีวามเรยีบรอ้ย อยู่กนัดว้ยด ีด้วยการตัง้วนิัยขึน้มาบนพืน้ฐานแห่งการยอมรบัร่วมกนั คอื 

พระพุทธเจา้ไม่ทรงใช้อ านาจโดยการบงัคบัฝืนใจ แต่ทรงบญัญตัสิกิขาบทเพื่อผลดรี่วมกนัและ

โดยความยอมรบัรว่มกนั  และ (ข) สงฺฆผาสุตาย เพื่อความอยูผ่าสุกแห่งสงฆ ์หรอืส่วนรวม  

(๒) เพื่อประโยชน์แก่บุคคล ประกอบดว้ย (ก)  ทุมฺมงฺกูน  ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย เพื่อ

ก าราบคนหน้าด้าน และ (ข) เปสลาน  ภกฺิขูน  ผาสุวหิาราย เพื่อความอยู่ผาสุกของภกิษุผู้มศีลี

เป็นทีร่กั เพื่อส่งเสรมิคนประพฤตดิแีละก าราบคนประพฤตชิัว่  

(๓) เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ไปที่เป็นสังคมใหญ่ เพื่อผลดีแก่จิตใจของ

ประชาชน ท าใหค้นมจีติใจผ่องใส ด้วยอาศยัความดงีามของพระสงฆเ์ป็นสื่อ  (ก) อปปฺสนฺนาน  

ปสาทาย เพื่อความเลื่อมใสของประชาชนทีย่งัไม่เลื่อมใส และ (ข) ปสนฺนาน  ภยฺิโยภาวาย เพื่อ

ความเลื่อมใสยิง่ของประชาชนทีเ่ลื่อมใสอยู่แล้ว  สองขอ้นี้มุ่งเพื่อประโยชน์ของประชาชนเอง 

เพราะว่าความสมัพนัธร์ะหว่างศาสนากบัประชาชนมจีดุเริม่ตน้อยูท่ีท่ าใหเ้ขามจีติใจสงบ แช่มชื่น 

เบกิบาน สบาย ผ่องใส เกิดศรทัธาปีติ และความสุขเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่คุณความดีที่สูง

ยิง่ขึน้ไป 

(๔) เพื่อประโยชน์แก่ชวีติมนุษยเ์อง คอื ค านึงถงึผลดแีละผลรา้ยทีจ่ะเกดิขึน้กบัชวีติ

ของมนุษย ์เช่น เรื่องของความด ีความชัว่เป็นต้น โดยมุ่งที่จะสรา้งสภาพที่เอื้อต่อชวีติที่ดงีาม 

(ก) ทิฏฺฅธมฺมิกาน  อาสวาน  ส วราย เพื่อปิดกัน้ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในปจัจุบัน (ข)       

สมฺปรายกิาน  อาสวาน  ปฏฆิาตาย เพื่อป้องกนัผลเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

(๕) เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนา ประกอบด้วย (ก) สทฺธมฺมฏฺฅติิยา เพื่อให้พระ

สทัธรรมด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงยัง่ยนื และ (ข) วนิยานุคฺคหาย เพื่ออนุเคราะหพ์ระวนิัย เพื่อช่วย

                                                           
๑๔๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตรแ์นวพุทธ, พมิพ์ครัง้ที ่๖, (กรุงเทพฯ : 

บรษิทั พมิพส์วย จ ากดั, ๒๕๕๐), หน้า ๕๖-๕๗. 



๑๘๙ 

 

 

ค ้าจุนให้ระเบยีบแบบแผนและระบบการต่าง ๆ ให้เกิดมใีนการปฏบิตัติามหลกัการอย่างหนัก

แน่นมัน่คง เป็นไปตามวตัถุประสงคอ์ยา่งยัง่ยนื 

จะเห็นว่า พระองค์บัญญัติพระวินัยนัน้ ข้อ ๑-๒ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมของคณะสงฆ์เอง ข้อ ๓-๔ เพื่อประโยชน์แก่บุคคล ขอ้ ๕-๖ เพื่อประโยชน์แก่ความ

บรสิุทธิ ์ขอ้ ๗-๘ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ขอ้ ๙-๑๐ เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาโดยรวม ซึง่

ขัน้ตอนและวธิกีารในการบญัญตัสิกิขาบท พระพุทธเจา้ทรงทราบดวี่า เมื่อใดควรจะบญัญตั ิโดย

ค านึงถงึหลกั ๓ ประการนี้ (๑) สงฆต์ัง้ได้เป็นเวลายาวนานพอสมควร (๒) สงัคมขยายใหญ่ขึน้ 

และ (๓) มผีลประโยชน์มากขึน้ 

จากแนวทางทัง้ ๓ ประการนี้เอง จงึก่อให้เกิดการบญัญตัิพระวนิัย หรอืกฎหมาย

คณะสงฆ์ขึ้น โดยมจีุดมุ่งหมาย ๑๐ ประการดงักล่าวแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อที่ ๑๐ นัน้ 

หมายเอาเพื่อเกื้อหนุนการปกครอง๑๔๘ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาโดยตรง เนื่องจาก 

“พระวนิัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนา เมื่อพระวนิัยยงัตัง้อยู่ พระพุทธศาสนาจดัว่ายงัด ารง

อยู่”๑๔๙ เพราะฉะนัน้ หน้าทีใ่นการธ ารงรกัษาไว้ซึ่งพระศาสนาจงึจดัเป็นสาระส าคญันับตัง้แต่

สมยัพุทธกาลเป็นตน้มา เพื่อเป็นการต่ออายพุระศาสนาใหย้นืยาวสบืไปในอนาคตกาล 

การเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงต้องยดึถอืพระธรรมวนิัยเป็นหลกั โดยใหพ้จิารณาจาก

หลักของพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ก่อน แล้วจึงพิจารณาอีกครัง้ว่าสิ่งนัน้ประกอบไปด้วย

หลักธรรมที่เหมาะสมหรือไม่ หากสิ่งที่จะท าไม่ขัดต่อหลักพระวินัยและประกอบไปด้วย

หลกัธรรมรองรบัชดัเจน พรอ้มทัง้ก่อประโยชน์ให้เกดิแก่มหาชนหมู่มากแลว้ กส็มควรท าสิง่นัน้

ได้ ดงันัน้ การยดึถอืหลกัพระวนิัยและพระธรรมในการปฏบิตัเิรื่องราวต่าง ๆ จงึมคีวามจ าเป็น 

เพราะจะท าให้ภกิษุไม่ต้องอาบตัโิดยไม่จ าเป็น เป็นผู้บรสิุทธิใ์นการงาน และแกล้วกล้าในการ

จดัการกจิธุระดว้ยความมัน่คง 

เมือ่กล่าวโดยสรปุแลว้ การแสดงออกบทบาทของพระพุทธเจา้กบัการเมอืงนัน้ ถอื

ได้ว่าเป็นการปฏบิตัหิน้าที่ที่ยดึโยงกบัธรรม และมธีรรมเป็นพื้นฐานส าคญัในการปฏบิตัหิน้าที ่ 

เพราะพระพุทธเจ้ามองว่า บทบาทหลกัของพระสงฆ์ภายหลงัจากการศึกษาธรรม และการ
                                                           

๑๔๘ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๖๑. 

๑๔๙ มหามกุฏราชวทิยาลยั, ปฐมสมนัตปาสาทิกา แปล เล่ม ๑, พมิพ์ครัง้ที ่๙, (กรุงเทพฯ : 
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙), หน้า ๑๙. 



๑๙๐ 

 

 

ปฏบิตัธิรรม คอื การน าธรรมทีไ่ดจ้ากการศกึษา และปฏบิตัไิปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ซึง่

การน าหลักธรรมไปเสนอแก่ผู้น าทางการเมือง หรือชนชัน้ปกครองจึงเป็นบทบาทหลักที่

พระพุทธเจา้มุง่หมายจะใหเ้ป็น ดงัจะเหน็ไดจ้ากการประกาศเป็น “ปฐมบรมพุทโธวาท” ว่า  

“พวกเธอจงจารกิไป เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข และเพื่อประโยชน์แก่ชนจ านวน

มาก อย่าไปโดยทางเดยีวกนัสองรูป จงแสดงธรรมมคีวามงามในเบื้องต้น มี

ความงามในท่ามกลาง และมคีวามงามในทีสุ่ด จงประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทัง้

อรรถและพยญัชนะบรสิุทธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น สตัวท์ัง้หลายทีม่ธีุลใีนตาน้อย มอียู ่

ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟงัธรรม จกัมผีู้รู้ธรรม ภกิษุทัง้หลาย แม้เราก็จกัไปยงั

ต าบลอุรเุวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”๑๕๐ 

จะเห็นว่าการแสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดนัน้เป็นหน้าที่

ส าคญัทีพ่ระพุทธเจา้ทรงย ้าเน้น  แต่อย่างไรก็ตาม ในบรบิทนี้ พระพุทธเจา้ทรงเน้นย ้ากบัพระ

สาวกกลุ่มแรกว่า การแสดงธรรมนัน้จะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่คนจ านวนมาก ซึง่สอดรบั

กบัหลกัการ “โลกตัถจรยิา”ฐานคดิชุดนี้สามารถถอดออกมาเป็นหมวดธรรมไดอ้ย่างน้อยสองชุด 

คอื “หลกัพรหมวหิารธรรม และสงัคหวตัถุธรรม” ซึง่เน้นการท าหน้าทีบ่นฐานของความรกั ความ

เอาใจใส่ ความยนิด ีและวางใจเป็นกลางต่อเพื่อนมนุษยร์่วมโลก อกีทัง้อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์

ด้วยการการมอบดวงตาแห่งธรรม การน าเสนอธรรมด้วยไมตรจีติ การมุ่งบ าเพ็ญประโยชน์ที่

เป็นธรรม และการวางใจของตนใหเ้สมอตน้เสมอปลายจนสญูเสยีธรรม 

สิง่ทีน่่าสนใจ คอื การแสดงธรรม หรอืเผยแผ่ธรรมเป็น “หน้าที”่ ของพระองค ์และ

พระสาวก ดงัจะเหน็ไดจ้ากหลกัการทีป่รากฏในทศิ ๖ ทีพ่ระองคท์รงมุ่งเน้นใหพ้ระสงฆท์ าหน้าที่

ห้ามปรามไม่ให้ท าความชัว่ ทางกาย วาจา ใจ ให้ตัง้อยู่ในความด ี อนุเคราะห์ด้วยน ้าใจอนั

ประกอบด้วยเมตตา  ใหไ้ด้ฟงัสิง่ทีย่งัไม่เคยฟงั  อธบิายสิง่ทีเ่คยฟงัแลว้ใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ และ

บอกทางสวรรคใ์หโ้ดยการชีว้่าอะไรด ีไมด่ ีหรอืควรไมค่วร๑๕๑  ภายใตก้ารท าหน้าทีต่ามครรลอง

ทีไ่ดเ้ปิดพืน้ที่เอาไวใ้หน้ัน้ พระองคไ์ด้ท าให้แนวทางเกี่ยวกบัการน าเสนอธรรมะเอาไวว้่า “การ

                                                           
๑๕๐ “จรถ  ภกฺิขเว  จารกิ   พหุชนหติาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หติาย  สุขาย  

เทวมนุสฺสาน   มา  เอเกน  เทฺว  อคมตฺิถ  เทเสถ  ภกฺิขเว  ธมฺม   อาทกิลฺยาณ   มชเฌกลฺยาณ  ปรโิยสานกลฺ
ยาณ   สาตฺถ   สพฺยญฺชน   เกวลปรปิุณฺณ   ปรสิทฺุธ   พฺรหฺมจรยิ   ปกาเสถ” (ว.ิม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐). 

๑๕๑ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 



๑๙๑ 

 

 

แสดงธรรมแก่ผูอ้ื่นมใิช่ท าไดง้า่ย ภกิษุเมือ่จะแสดงธรรมแก่ผูอ้ื่น พงึตัง้ธรรม ๕ ประการไวใ้นตน

แล้วจงึแสดงธรรมแก่ผูอ้ื่น คอื (๑) เราจกัแสดงธรรมไปตามล าดบั๑๕๒ (๒) เราจกัแสดงอ้างเหตุ 

(๓) เราจกัแสดงธรรมอาศยัความเอน็ดู๑๕๓ (๔) เราจกัเป็นผู้ไม่เพ่งอามสิ๑๕๔แสดงธรรม และ (๕) 

เราจกัไมแ่สดงธรรมกระทบกระทัง่ตนและผูอ้ื่น๑๕๕”๑๕๖  

ยิง่กว่านัน้ ในการแสดงบทบาทเพื่อปฏิบตัิหน้าที่เผยแผ่ธรรมนัน้ พระองค์ทรง

ชีแ้นะว่า “ผูท้ีท่ ารา้ยผูอ้ื่น ไมช่ื่อว่าเป็นบรรพชติ  ผูเ้บยีดเบยีนผูอ้ื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ ดว้ยเหตุ

นี้ การเผยแผ่ธรรมจะตอ้งไม่ไม่กล่าวรา้ยผูอ้ื่น การไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น ความส ารวมในปาตโิมกข ์

ความเป็นผู้รูจ้กัประมาณในอาหาร การอยู่ในเสนาสนะที่สงดั การประกอบความเพยีรในการ

พฒันาจติอยา่งต่อเนื่อง” และทรงย า้ว่า “นี้คอืค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ทัง้หลาย”๑๕๗ 

ถงึกระนัน้ ในความที่พระองค์ทรงมวีสิยัทศัน์ (โลกวทิู) และมุ่งหวงัผลให้เกดิการ

ปฏบิตัใินระยะยาว เพื่อเป็นฐานรองรบัการแสดงบทบาทในช่วงเวลาที่พระพุทธปรนิิพพานไป

แล้วดงัที่พระองค์ตรสัว่า “โดยการล่วงไปแห่งเรา ธรรมวินัยจะเป็นศาสดาของเธอทัง้หลาย”  

พระองค์จงึได้วางหลกัการ  “มหาปเทส ๔ ประการ” ซึ่งเป็นหลกัการการพจิารณาถึงถ้อยค า 

หรอืค าพูดทีไ่ดร้บัฟงัมาจากภกิษุอื่นแล้วพจิารณาว่า สิง่ที่ไดฟ้งัมาน้ี เป็นธรรม เป็นวนิัยหรอืไม ่

และหลกัการที่ว่าด้วย “เกณฑ์ตดัสนิพระธรรมวนิัย ๘ ประการ” เพื่อเป็นเครื่องมอืในการการ

                                                           
๑๕๒ อนุปุพฺพกิถ  กเถสฺสาม,ิ แสดงธรรมไปตามล าดบั หมายถงึ แสดงธรรมใหม้ลี าดบั ไม่ตดัลดั

ใหข้าดความ โดยยกล าดบัแห่งเทศนาอย่างนี้ว่า ศลีในล าดบัทาน สวรรคใ์นล าดบัศลี, องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/
๓๓๔. 

๑๕๓ อนุทฺทยต  ปฏจฺิจ, อาศยัความเอน็ดู หมายถงึ การอนุเคราะหด์ว้ยคดิว่า เราจกัเปลือ้งสตัว์
ทัง้หลายผูถ้งึความยากล าบากมากใหพ้น้จากความยากล าบาก, องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/๓๓๕. 

๑๕๔ น  อามสินฺตโร, ไม่เหน็แก่อามสิ หมายถงึ ไม่มุ่งหวงัลาภคอืปจัจยั ๔ เพื่อตน, องฺ.ปญฺจก.อ. 
(ไทย) ๓๖/๓๓๕. 

๑๕๕ อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ, ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผูอ้ื่น หมายถงึ ไม่แสดงธรรมยก
ตนขม่ท่าน, องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/๓๓๕. 

๑๕๖ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓. 

๑๕๗   น  ห ิ ปพฺพชโิต ปรปูฆาต ี
สมโณ โหต ิปร  วเิหฅยนฺโต 

อนูปวาโท อนูปฆาโต  ปาฏโิมกฺเข  จ  ส วโร 
มตฺตญฺญุตา  จ  ภตฺตสฺม ึ  ปนฺตญฺจ สยนาสน  
อธจิตฺิเต  จ  อาโยโค  เอต  พุทฺธานสาสน   (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑). 



๑๙๒ 

 

 

พจิารณาสิง่ที่เป็นธรรม เป็นวนิัย ควรพจิารณาจากสิ่งนัน้เป็นไปเพื่อความคลายก าหนัด ไม่

สะสม มกัน้อย สนัโดษ มคีวามสงดัจากหมู่หรอืไม่ หากพจิารณาแลว้เป็นไปในลกัษณะดงักล่าว 

คอื มุ่งหวงัความสุขสงบที่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ถือได้ว่า เป็นธรรม เป็นวนิัยที่พระพุทธ

องคท์รงบญัญตัไิว ้

ในขณะเดียวกัน  การแสดงบทบาทของพระสงฆ์ต่อการเมืองในอีกมุมหนึ่ ง

จ าเป็นต้องสมัพนัธ์กบั “พระวนิัย”  ซึ่งเป็นหลกัปฏบิตัทิี่อยู่บนพื้นฐานของ “ธรรม”  พระวนิัยที่

ได้ร ับการออกแบบตัง้แต่สมัยพุทธกาล เช่น ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการอยู่ในกองทัพ  การ

เกี่ยวข้องกับการประจบคฤหัสถ์ และการเข้าไปในบ้านเรือนยามวิกาลที่อาจจะน าภัยในสู่

พระสงฆ์ ตัวอย่างของข้อปฏิบัติหรอืข้อห้ามเหล่านี้  เป็นการสะท้อนสภาพบรบิทการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคมในสมยัพุทธกาล  แต่เมื่อถงึจุดเปลี่ยนแห่งยุคสมยั ถงึกระนัน้ การอธบิาย

และตคีวามจ าเป็นตอ้งใหส้อดรบักบัธรรม   ทัง้นี้ ค าว่าสอดรบักบัธรรมนัน้หมายถงึ  “สอดรบักบั

บทบาทและหน้าที ่หรอืธรรมชาตทิีค่วรจะเป็นของพระสงฆเ์อง”  

 



 

บทท่ี ๕ 

แนวโน้มของบทบาทของพระสงฆก์บัการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า 

 

 

 ทศิทางการน าเสนอในบทที่ ๕ นี้ ผู้วจิยัจะเริม่ต้นด้วยการบูรณาการบทบาททางการ

เมอืงตามที่ปรากฏและเป็นอยู่ในประเทศต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้ก าหนดเบื้องต้นคอื บทบาท

ของพระสงฆก์บัการเมอืงในประเทศศรลีงักา ประเทศพมา่ และประเทศกมัพชูา  หลงัจากนัน้ จงึ

น ากรอบดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาวเิคราะห์บทบาทของพระสงฆ์กบัการเมอืงใน

ประเทศไทย เพื่อที่จะชี้ให้เหน็ถงึความสอดคล้อง หรอืแตกต่างกนั  ในขณะเดยีวกนั ผู้วจิยัได้

อธบิายใหเ้หน็ถงึความเชื่อมโยงบทบาทเหล่านัน้กบับทบาททีป่รากฏในคมัภรีพ์ระพุทธศาสนา

ว่าสอดรบักนัหรอืไม?่ อยา่งไร?  

 

ในขณะเดยีวกนั การที่พระสงฆจ์ะปรบัเปลี่ยนบทบาทให้สอดรบักบัสถานการณ์ในอกี 

๒๐ ปีขา้งหน้าเกดิจากตวัแปรในดา้นใดบา้ง? ซึง่ตวัแปรเหล่านัน้จะเป็นแรงผลกัดน้ใหพ้ระสงฆ์

วางบทบาทของตนเองในอนาคต อยา่งไรกต็าม ในอนาคตนัน้ บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืง

จะยงัคงอยูใ่นกรอบหลกั ๓ ประการ คอื (๑) กรอบของพระธรรมวนิัย (๒) กรอบของวฒันธรรม

ประเพณ ีและ (๓) กรอบของกฎหมาย ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีผู่ว้จิยัไดบู้รณาการบทบาทดงัทีไ่ด้

กล่าวขา้งตน้เป็นแผนภมูใินหน้าถดัไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๙๕ 

จากแผนภูมดิงักล่าวขา้งต้นนัน้ บทบาทพระสงฆ์กบัการเมืองในศรีลงักา พม่า และ

กมัพชูา ประกอบไปดว้ยบทบาทที่น่าสนใจหลายประการดว้ยกนั กล่าวคอื (๑) บทบาทในการ

เป็นทีป่รกึษา (๒) บทบาทในการชีแ้นะและชีน้ า (๓) บทบาทในการประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งจากรฐั 

(๔) บทบาทในการใช้สทิธกิารเลือกตัง้ (๕) บทบาทในการคุ้มครองประเทศและศาสนา (๕) 

บทบาทในการไกลเกลี่ยข้อพิพาท (๖) บทบาทในการสนับสนุนส่งเสรมิกิจการภาครฐั (๗) 

บทบาทในการสนบัสนุนพรรคการเมอืง (๘) บทบาทในการเป็นนกัการเมอืง 

ในขณะที่บทบาทพระสงฆ์กบัการเมืองในสงัคมไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนันัน้ 

ไดส้ะทอ้นบทบาททีส่มัพนัธก์บัการเมอืงในหลายมติ ิกล่าวคอื (๑) บทบาทในการเป็นทีป่รกึษา 

(๒) บทบาทในการสนบัสนุนกระบวนการสรา้งสนัตภิาพ  (๓) บทบาทในการชีแ้นะและชีน้ าผูน้ า

ทางการเมอืง (๔) บทบาทในการช่วยเหลอืกจิการบา้นเมอืง (๕) บทบาทในการสนองตอบต่อ

นโยบายแห่งรฐั (๖) บทบาทในการดื้อแพ่งต่ออ านาจรฐั (๗) บทบาทในการประท้วงรฐัเพื่อ

เรียกร้อง (๘) บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมือง (๙) บทบาทในการลงสมัครเป็น

สมาชกิสภาผูแ้ทนฯ 

 

ถึงกระนัน้ เมื่อน าบทบาทเหล่านัน้มาเป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของ

พระสงฆก์บัการเมอืงในคมัภรีพ์ระไตรปิฎก ท าใหพ้บค าตอบทีน่่าสนใจ และความสอดรบักบัใน

หลายแง่มุม กล่าวคอื  (๑) บทบาทในการให้ค าปรกึษา (๒) บทบาทในการชี้แนะและชี้น า

ทางการเมอืง (๓) บทบาทในการไกล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาท (๔) บทบาทในการประทว้งต่อ

ผู้น าทางการเมอืง (๕) บทบาทในการพฒันาพลเมอืงของรฐั  และ (๖)บทบาทในการน า

นกัการเมอืงมาสรา้งฐานมวลชนเพื่อแบ่งแยกการปกครองสงฆ ์  

 โดยสรปุแลว้ เมื่อน าบทบาทดงักล่าวมาบูรณาการจะพบว่า พระสงฆไ์ดเ้ขา้มบีทบาท
สมัพนัธก์บัการเมอืงในมติต่ิางๆ ทัง้สิน้ ๑๒ บทบาท กล่าวคอื (๑) บทบาทในการเป็นทีป่รกึษา  
(๒) บทบาทในการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท (๓) บทบาทในการเป็นทูตสนัตภิาพ (๔) บทบาทในการ
เชื่อมสมานความขดัแยง้ (๕) บทบาทในการชีแ้นะและชีน้ า (๖) บทบาทในการช่วยเหลอืกจิการ
บา้นเมอืง (๗) บทบาทในการตอบสนองนโยบายแห่งรฐั (๘) บทบาทในการดือ้แพ่งต่ออ านาจรฐั 
(๙) บทบาทในการประท้วงผู้ปกครอง (๑๐) บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมอืง (๑๑) 
บทบาทในการลงสมคัรรบัการเลอืกตัง้ และ (๑๒) บทบาทในการเป็นนกัการเมอืง 

 



 

 

๑๙๖ 

ค าถามทีส่ าคญัในล าดบัต่อมาทีผู่ว้จิยัไดต้ัง้โจทยเ์อาไวค้อื “การทีพ่ระสงฆจ์ะสามารถ

ขบัเคลื่อนบทบาทของตวัเองไปสรา้งความสมัพนัธก์บัการเมอืง” นัน้ ควรจะมตีวัแปรใดบา้งเป็น

แรงสนบัสนุนและผลกัดนั  และเมือ่ศกึษาคน้ควา้ท าใหพ้บค าตอบทีน่่าสนใจว่า ประกอบไปดว้ย

ตวัแปร ๒ ตวัคอื  (๑) ตวัแปรภายใน เขน่ โครงสรา้งของการบรหิารพระสงฆ ์ความตอ้งการของ

พระสงฆ ์และ การแยกยอ่ยของส านกัต่างๆ และ (๒) ตวัแปรภายนอก เช่น นกัการเมอืงไมใ่ส่ใจ

ศาสนา การรกุคบืของลทัธ ิและความเชื่อของศาสนาอื่น  และสทิธทิางการเมอืงตามระบอบ

ประชาธปิไตย 

 

จากตัวแปรทัง้ภายนอกและภายในดังกล่าว ท าให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม

เกี่ยวกบับทบาทของพระสงฆ์กบัการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้าใน ๓ กรอบใหญ่ คอื  (ก) 

บทบาทของพระสงฆ์กบัการเมืองตามกรอบของประเพณี  (ข) บทบาทของพระสงฆ์กบั

การเมืองตามกรอบของพระธรรมวินัย (ค) บทบาทของพระสงฆ์กบัการเมืองตามกรอบ

ของกฎหมาย  

กระบวนการขัน้ตอนต่อไปนัน้ ผูว้จิยัไดน้ าบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงทัง้ ๓ กลุ่ม

ใหญ่ กล่าวคอื (๑) บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงตามกรอบของประเพณี (๒) บทบาทของ

พระสงฆก์บัการเมอืงตามกรอบของพระธรรมวนิัย (๓) บทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงตาม

กรอบของกฎหมาย มาออกแบบเป็น (ร่าง) แนวโน้มบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยใน

สองทศวรรษหน้า  ดงัแผนภมูใินหน้าถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๙๘ 

จะเห็นว่า จากแผนภูมนิัน้ ผู้วจิยัได้ออกแบบออกเป็น (ร่าง) แนวโน้มบทบาทของ

พระสงฆก์บัการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า โดยไดแ้บ่งบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืง

ออกเป็น ๕ บทบาทใหญ่  ซึง่เป็นบทบาททีผู่ว้จิยัมองว่าน่าจะสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการ

เมอืงและสงัคมในสองทศวรรษหน้า  บทบาทดงักล่าวประกอบดว้ย 

 (ก) บทบาทในฐานะท่ีปรึกษา  ประกอบด้วย (๑) บทบาทในการเป็นที่ปรกึษา (๒) 

บทบาทในการประกอบท าพธิกีรรมทางการเมอืง และ (๓) บทบาทในการเป็นโหราศาสตร์  (ข) 

บทบาทในการช้ีแนะและช้ีน าทางการเมือง ปะกอบด้วย (๑) บทบาทในการอบรมสัง่สอน

นักการเมือง (๒) บทบาทในการอบรมสัง่สอนพลเมอืง  (ค) บทบาทในฐานะนักสันติวิธี  

ประกอบดว้ย (๑) บทบาทในการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท (๒) บทบาทในการแทรกแซงการปฏบิตัิ

หน้าที่ของนักการเมอืง และ (๓)  บทบาทในการเชื่อมสมานความรุนแรงทางการเมอืง  (ง) 

บทบาทในการช่วยเหลือกิจการบ้านเมือง ประกอบดว้ย (๑) บทบาทในการบรหิารกจิการ

ศาสนาในฐานะเจา้พนักงานของรฐั และ (๒)บทบาทในการตอบสนองนโยบายแห่งรฐั และ (จ) 

บทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย (๑) 

บทบาทในการประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งจากรฐั (๒) บทบาทในการใช้สทิธใินการเลอืกตัง้ และ (๓) 

บทบาทในการเป็นนกัการเมอืง 

 

กระบวนการขัน้ตอนสุดท้ายที่ผู้วจิยัได้ด าเนินการคอื การเขา้ไปสมัภาษณ์นักวชิาการ 

(In-depth Interview) และนักปฏบิตักิารผู้มปีระสบการณ์ งานเขยีน งานวจิยั และเกี่ยวขอ้งกบั

พระสงฆใ์นมติต่ิางๆ ทัง้การเมอืง การปกครอง และการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพบปะ 

พูดคุย และแลกเปลีย่นมุมมองกบั “นักศึกษาในหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยส าหรบัผู้บริหารระดบัสูง รุ่นท่ี ๑๕ สถาบนัพระปกเกล้า”  ซึ่งประกอบด้วย

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิรฐัสภา ขา้ราชการระดบัสูงทัง้ภาครฐั และเอกชน รวมไปถงึ

นกัการทตู และผูบ้รหิารระดบัสงูของมหาวทิยาลยั  

หลงัจากนัน้ จงึน าประเดน็ที่ได้จากการสมัภาษณ์ประมวลผลแล้วน าเขา้สู่การประชุม

กลุ่มย่อย (Focus Group)  เพื่อแลกเปลีย่นมุมมองกบันักวชิาการดา้นพระพุทธศาสนา จ านวน 

๑ ครัง้  และสมัมนากลุ่มย่อยจ านวน ๒ ครัง้  ภายใต้กรอบการท างานที่ปรีชา ช้างขวญัยืนได้

ก าหนดทิศทางในการท างานร่วมกันว่า “งานนี้ต้องตอบให้ได้ว่าบทบาทที่เด่นๆ น่าจะเป็น



 

 

๑๙๙ 

อะไรบา้ง? ในสงัคมทีศ่าสนาอาจเสื่อมคลายลง หรอืหากจะใหม้บีทบาทเด่นๆ เช่นนัน้ จะต้องน า

ศาสนากลบัมามบีทบาทอยา่งไร? จงึจะสอดรบักบัคนในสงัคมขา้งหน้า ซึง่แนวทางนัน้ต้องเลอืก

บทบาทที่จะเป็นหรอืควรจะเป็นในสองทศวรรษหน้า บทบาทเช่นนัน้จะเกดิด้วยเงื่อนไข และ

ปจัจยัอะไร บทบาทใดมาก่อนหลงั และจะพฒันาไปสู่บทบาทเช่นนัน้ไดอ้ย่างไร?”๑  ในทีสุ่ดแลว้ 

จงึท าให้ผูว้จิยัคน้พบ “แนวโน้มบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้า” ดงั

ปรากฏในแผนภมูใินหน้าถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑ สมัภาษณ์ทศิทาง และก าหนดกรอบในการท างานกบั ศ.กติตคิณุปรชีา ชา้งขวญัยนื, ผูอ้ านวยการ

ศนูยพ์ุทธศาสน์ศกึษา, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๖. 



 

 

๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐๑ 

จากแผนภมูดิงักล่าวนัน้  พบว่า  แนวโน้มบทบาทพระสงฆก์บัการเมอืงในสองทศวรรษ

หน้านัน้  ควรจะประกอบไปดว้ยบทบาททีพ่งึประสงค ์และควรจะเป็นดงัต่อไปนี้ 

 

๕.๑ บทบาทในฐานะวศิวกรจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสนัตวิธิ ี

๕.๒ บทบาทพระสงฆก์บัการชีแ้นะน าและชีน้ าทางการเมอืง 

๕.๓ บทบาทในการพฒันาพลเมอืงของรฐัตามระบอบประชาธปิไตย 

๕.๔ บทบาทในการใชส้ทิธวิพิากษ์วจิารณ์นกัการเมอืงและนโยบายแห่งรฐั 

๕.๕ บทบาทในการชุมนุมเพื่อเรยีกรอ้งความตอ้งการทางการเมอืง 

๕.๖ บทบาทในการใชส้ทิธเิลอืกตัง้นกัการเมอืง 

 

 แนวโน้มบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้าทัง้ ๖ ประเดน็นัน้ 

ผูว้จิยัจะน าเสนอขอ้มลูดว้ยวธิกีารพรรณนา (Descriptive) ประกอบเหตุผล โดยการน าขอ้มลูที่

ผ่านการสมัภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การสมัมนาย่อย การสงัเกต และพูดคุยแบบมสี่วนร่วม

ทัง้ทีเ่ป็นทางการ และไม่เป็นทางการบูรณาการขอ้มลูเหล่านัน้กบัเอกสาร หนังสอืพมิพ ์หนังสอื

วชิาการ บทความทางวชิาการ  งานวจิยั และคมัภรีท์างพระพุทธศาสนามาร่วมอธบิาย ตคีวาม 

บรูณาการ และสงัเคราะห ์ซึง่จะเป็นการน าเสนอตามล าดบัความส าคญัทีส่อดรบักบัสถานการณ์

ความเป็นไปของสภาพทางสงัคม และการเมอืงดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐๒ 

๕.๑ บทบาทในฐานะวิศวกรจดัการความขดัแย้งโดยพทุธสนัติวิธี 

 

 ภายหลงัทีค่ณะกรรมการอสิระตรวจสอบและคน้หาความจรงิเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 

(คอป.)  ได้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ เพื่อค้นหาความจรงิเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงทาง

การเมอืงต่อผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๓ นัน้ ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิง่ คือ ข้อเสนอแนะที่มต่ีอ

สถาบนัศาสนาว่า “ทุกฝ่ายควรให้ความส าคญักับการฟ้ืนฟูหลกัศีลธรรมและจรยิธรรม และ

สนับสนุนใหส้ถาบนัศาสนาเขา้มามบีทบาทในการลดความขดัแยง้ และยุตกิารใชค้วามรุนแรง ” 

โดยเสนอให้ “บุคลากรทางศาสนาควรเพิม่บทบาทในการลดความแตกแยก ส่งเสรมิสนัตภิาพ 

และแก้ไขความขดัแยง้ในสงัคมโดยสนัตวิธิ ีอีกทัง้สถาบนัศาสนาควรรกัษา และแสดงออกถึง

ความเป็นกลางในการแสดงธรรม หรอืค าสอนทางจรยิธรรม และพงึละเวน้การขอ้งเกีย่วกบัการ

ชุมนุมเรยีกร้องทางการเมอืง”๒ จากท่าทีดงักล่าวท าให้พบความจรงิที่น่าสนใจว่า “พลงัทาง

ศาสนาเป็นทุนทางสงัคม” ทีก่ลุ่มคนต่างๆ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการน าเสนอทางออกใหแ้ก่สงัคม

ในวกิฤตกิารณ์ต่างๆ  

 จะเหน็ว่า เมื่อวเิคราะหจ์ากฐานของพระพุทธศาสนานัน้ บทบาททีเ่ป็นจุดแขง็ และเป็น

บทบาทที่โดดเด่นขององค์กรสงฆซ์ึ่งน าโดยพระพุทธเจา้ก็คอื “บทบาทในฐานะวศิวกรจดัการ

ความขดัแย้งโดยพุทธสนัติวธิี”  ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เข้าไปท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยนักการเมอืงซึ่ง

ก าลงัเดนิหน้าเขา้สู่ “การท าสงครามน ้า”  เพื่อแย่งชงิทรพัยากรน ้าไปใชใ้นพชืผลทางการเกษตร

ระหว่างพลเมอืงรฐัศากยะ และรฐัโกลยิะ บทสรุปของการเข้าไปท าหน้าที่นั ้น พระพุทธเจ้า

สามารถโน้มน้าวกษตัรยิใ์ห้เกดิความปรองดอง และกลบัมาฟ้ืนคนืความสมัพนัธ์ด้วยประโยค

ที่ว่า “น ้ ากับกษัตรยิ์สิ่งใดมคี่ามากกว่ากัน”  การเห็นคุณค่าของชีวิตว่ามีมากกว่านัน้ท าให้

กษตัรยิร์ะมดัระวงัในการใชช้วีิตของตนเอง และร่วมมอืกนัโดยการไม่เบยีดเบยีนทรพัยส์นิของ

คนอื่นๆ ทีอ่ยูร่ว่มกนัในสงัคม 

ในขณะเดยีวกนั พระพุทธเจา้เขา้ไปสรา้งสนัตภิาพดว้ยการตดัสนิใจแทรกแซงผูน้ าทาง

การเมอืงดว้ยการเขา้ไปหา้มทพัมใิหพ้ระเจา้วฑิฑูภะท า “สงครามฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์”  อนัเป็นการ

ล้างเผ่าพนัธุ์ของรฐัศากยะ ซึ่งเป็นรฐัที่พระพุทธเจ้าประสูติและเติบใหญ่ในฐานะเป็นแผ่นดนิ

                                                           
๒ รายงานฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรงิเพื่อการปรองดอง

แห่งชาต ิ(คอป.) ๒๗๕ 



 

 

๒๐๓ 

มารดาและบดิา  แต่ถงึแมว้่าพระองคจ์ะพยายามท าหน้าทีห่้ามทพั ๓ ครัง้ และเมื่อไม่บรรลุผล

จงึท าใหพ้ระองคต์ดัสนิใจทีจ่ะไม่เขา้ไปแทรกแซงผูน้ าทางการเมอืงมใิหท้ าลายลา้งเพื่อนมนุษย์

ได้  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่บรรลุผลส าเรจ็ตามที่พระองค์มุ่งหวงั ถึงกระนัน้ พระองค์ได้

พยายามอยา่งสุดก าลงัทีจ่ะสรา้งสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้ระหว่างสองรฐั   

จะเหน็ว่า บทสรุปหน่ึงที่เราพบจากประเดน็น้ีคอื ปญัหาความขดัแยง้และความรุนแรง

ในขัน้สุดทา้ยนัน้ ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัประชาชน หากแต่ขึน้อยู่กบัผูน้ าทางการเมอืง หรอืผูน้ าของรฐั

ว่าจะตัดสินใจ หรือด าเนินการเลือกเส้นทางใดในการหาทางออก การเลือกของผู้น าทาง

การเมอืง หรอืนกัการเมอืงจงึมผีลโดยตรงต่อความอยู่รอดของประชาชน  อาจจะเป็นเพราะเหตุ

นี้ จงึมกีารออกแบบการเมอืงภาคพลเมอืงมาคานงดักับการเมอืงภาคนักการเมอืง  ส่วนจะ

ส าเรจ็ผลหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัจติส านึกโดยรวมของพลเมืองกลุ่มต่างๆ ที่อาศยัอยู่ร่วมกนัใน

สงัคมนัน้ 

 บทบาทการสร้างสนัติภาพโดยการแทรกแซงของพระสงฆ์ต่อผู้น าทางการเมอืงที่

เกิดขึ้นในสงัคมไทยนัน้ ปรากฏขึ้นอีกครัง้ในกรณีของสมเด็จพระนพรตัน์ วดัป่าแก้ว และ

พระราชาคณะ ๒๕ รปู ในสมยัสุโขทยั ทีพ่ยายามจะเขา้ไปแทรกแซงโดยการขอบณิฑบาตชวีติ

ของทหารทีไ่มส่ามารถตามก าลงัทพัพระนเรศวรมหาราชเพื่อไปรบักบัทหารพม่าไดท้นัเวลา  จงึ

ท าให้พระองค์ทรงกริว้และตดัสนิใจสัง่ประหารชวีติทหารกลุ่มดงักล่าว บทสรุปที่ได้จากการขอ

บณิฑบาตคอื “ชวีติของมวลทหาร” อนัเป็นการเปิดพืน้ทีใ่หม้ ี“อภยัทาน” และไม่มสีถานการณ์

การท าปาณาตบิาตแก่ชวีติของทหารเหล่านัน้  

นับตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา จากการศกึษาเอกสาร และหลกัฐานต่างๆ พบว่า พระสงฆ์

รปูหน่ึงคอืพระอุบาลคีุณูปมาจารย ์ทีย่ดึมัน่ในหลกัการสนัตภิาพตามหลกัพระพุทธศาสนา ท่าน

แสดงอาการไม่เห็นด้วยกบัการตดัสนิพระทยัของรชักาลที่ ๖ ที่ทรงประกาศสงครามกบัฝ่าย

อกัษะและเขา้สู่สงครามภาคพื้นยุโรป โดยการเทศน์ต่อหน้าพระพกัตรว์่า “ทหารเป็นอาชพีน่า

รงัเกยีจที่สุด เพราะต้องท าปาณาตบิาตโดยอาชวีะเลยทเีดยีว”  ผลกระทบทีเ่กดิตามมาคอื 



 

 

๒๐๔ 

รชักาลที ่๖ ไดก้กับรเิวณท่านใหอ้ยูจ่ าเพาะในวดับรมนิวาสเช่นกบัทีเ่กดิขึ้นกบันางออง ซาน ซูจ ี

จนทา้ยทีสุ่ดพระองคไ์ดถ้อนพระบรมราชโองการ๓ 

การด าเนินการของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จดัได้ว่าเป็นการเข้าไปแทรกแซงการ

ตดัสนิใจของผู้น ารฐั หรอืผู้น าทางการเมอืงเช่นเดยีวกนั แมใ้นที่สุดจะไม่สามารถทดัทานได้ก็

ตาม แต่หลงัจากเหตุการณ์ทางการเมอืงครัง้นี้ ไม่พบว่ามพีระสงฆ์ในสงัคมไทยรูปใดเข้าไป

ด าเนินการสร้างสนัติภาพด้วยการแทรกแซงทางการเมอืงในลกัษณะดงักล่าว ทัง้ในยุคสม

บูรณาญาสิทธริาช และในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย ที่ยิง่ไปกว่านัน้ ในบางยุค

พระสงฆไ์ดก้ลายเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการประทบัความชอบธรรมใหร้ฐั หรอืผูน้ าทางการเมอืง

ตดัสนิท าลายล้างประชาชน ดงัจะเห็นได้จากวลขีองพระสงฆ์ชื่อดงัรูปหนึ่งในสมยั ๖ ตุลาคม 

๒๕๑๖ ว่า “ฆา่คอมมวินิสตไ์มบ่าป”  

หลงัจากนัน้มา “ยุคพฤษภาคมทมฬิ” ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และ “ยุคเมษาเลือด” หรอื 

“สงกรานตเ์ลอืด” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ผูน้ าทางการเมอืงไดส้ัง่การ และด าเนินนโยบายสลายกลุ่ม

ผูชุ้มนุมทางการเมอืงจนท าให้ประชาชนที่ร่วมชุมนุมทางการเมอืงบาดเจบ็ล้มตายจ านวนมาก  

แต่สิง่หน่ึงทีช่นชัน้ปญัญาชนไดต้ัง้ค าถามต่อสถาบนัสงฆแ์ละพระสงฆค์อื “บทบาทในการเขา้ไป

แทรกแซงทางการเมอืงและห้ามปรามทหารดงัที่พระพุทธเจา้เคยแสดงเป็นแบบอย่างมาแล้ว” 

ดงัที่โคทม อารียาได้ตัง้ค าถามว่า “ผมก็แปลกใจเหมอืนกนัว่า ท าไมบางเรื่องพระสงฆ์ท่าน

ออกมาแสดงบทบาททางการเมอืงได้อย่างเตม็ที ่เช่น การชุมนุมเรยีกรอ้งให้บญัญตัใินรฐัธรรม

ให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่การแสดงบทบาททางการเมอืงที่เป็นการให้สติแก่

รฐับาล ใหส้ตแิก่ประชาชนทุกฝ่ายไม่ใชค้วามรุนแรงต่อกนั ท าไมพระสงฆห์รอืองคก์รสงฆท่์าน

ไมท่ า หรอืมขีอ้จ ากดัมากทีจ่ะท า”๔ สอดรบักบัประมวล เพง็จนัทรท์ีเ่สนอว่า “สถาบนัสงฆค์วร

แสดงบทบาทในเชงิประกาศฉันทามตใินนามคณะสงฆท์ัง้หมดให้สงัคมเห็นว่าในสถานการณ์

                                                           
๓ นิธ ิเอยีวศรวีงศ,์ การเมอืงทีพ่ระยงัยุ่งไม่ได,้ ฉบบัวนัที ่๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ปีที ่๒๙ 

ฉบบัที ่๕๐๐ ใน http://info.matichon.co.th/weekly/member/wk_txt.php?srctag=MzMxNTA1NTI= เขา้ถงึ

เมื่อวนัที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๕๖. 

๔ โคทม อารยีา, อา้งใน สรุพศ ทวศีกัดิ,์ พระท าไมตอ้งแดง, อา้งแลว้, น. ๔๙-๕๐. 

http://info.matichon.co.th/weekly/member/wk_txt.php?srctag=MzMxNTA1NTI


 

 

๒๐๕ 

ความแตกแยกหรอืวกิฤตทิีเ่กดิขึน้ จุดยนืทางศลีธรรมของพุทธศาสนาหรอืคณะสงฆต์้องการให้

สงัคมสงบสุข มคีวามถูกตอ้งเป็นธรรมคอือะไร”๕ 

ยิง่ไปกว่านัน้ รฐัไทยในยุคต่อมาซึ่งน าโดยนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรได้ประกาศใน

นโยบายแห่งรฐัว่าจะด าเนินการสรา้งความปรองดองใหเ้กดิขึน้แก่สงัคมไทย และหลังจากนัน้ จงึ

ด าเนินการตัง้กรรมการ และสนับสนุนให้เกดิกระบวนการสรา้งความปรองดองให้เกดิขึน้  จน

สุดทา้ยไดม้กีารเชญิทุกท่านใหพู้ดคุยกนัในนามคณะกรรมการปฏริปู ซึ่งรฐัไดเ้ชญิกลุ่มคนต่าง

มาร่วมหาทางออกจ านวนมาก แต่สิง่ที่ปรากฏชดัคอื เมื่อเกดิสถานการณ์ความขดัแยง้ และรัฐ

มุง่มัน่ทีจ่ะน าสงัคมเขา้สู่กระบวนการปรองดอง “รฐัไมไ่ดน้ิมนตพ์ระสงฆ ์หรอืในนามของสถาบนั

สงฆเ์ขา้ร่วมในกรรมการชุดดงักล่าวอย่างเป็นทางการ” ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน และ

หาทางออกทีพ่งึประสงฆซ์ึง่เสนอโดยคณะสงฆไ์ทย  

ในขณะเดยีวกนั รฐับาลไทยจงึตดัสนิใจเชญินักพรซิลิลา เฮยเ์นอร ์ทีป่รกึษาศูนยเ์สวนา

เพื่อมนุษยธรรม (เอชดซี)ี  นายมารต์ ีอารต์ซิาร ี อดตีประธานาธบิด ีฟินแลนด์ เจา้ของรางวลั

โนเบลสนัตภิาพ เมื่อปี ๒๕๕๑  และโทนี่ แบลร ์ อดตีนายกรฐัมนตรอีงักฤษ มากล่าวปาฐกถา

เพื่อน าเสนอทางออกให้แก่สงัคมไทยที่ก าลงัเผชญิหน้ากบัสถานการณ์ความขดัแยง้และความ

รุนแรง ในเวลาใกลเ้คยีงกนั นายกรฐัมนตรไีดส้่งรฐัมนตรไีปเป็นทูตเพื่อเชญิฝ่ายต่างๆ มาร่วม

กนัหาทางออกใหแ้ก่ประเทศในนามของคณะกรรมการปฏริปู ซึง่บุคคลทีไ่ดร้บัเชญินัน้ ประกอบ

ไปดว้ยอดตีนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีนกัการเมอืง หมอ นกัธุรกจิ และขา้ราชการ  

“ปญัหาของไทยทีสุ่ดแลว้จะแกไ้ขไดด้ว้ยคนไทยเท่านัน้ ไม่ใช่คนขา้งนอก”๖ (Only Thai 

people must fix their own problems; outsiders must not watch the process) เป็นประโยค

ที่นายโทนี่ แบลร์ อดีตนายกรฐัมนตรอีังกฤษได้ประกาศต่อหน้านางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 

นายกรฐัมนตรขีองประเทศพรอ้มทัง้คณะรฐัมนตร ีและชนชัน้ปกครองจ านวนมากทีเ่ขา้ร่วมรบั

ฟงัในงานปาฐกถาพเิศษ เรื่อง “ผนึกก าลงัสู่อนาคต : เรยีนรูร้่วมกนัจากประสบการณ์”   สุนทร

                                                           
๕ ประมวล เพง็จนัทร,์ อา้งใน สรุพศ ทวศีกัดิ,์ พระท าไมตอ้งแดง, อา้งแลว้, น. ๔๘-๔๙. 

๖ โทนี่ แบลร,์ ถอดบทเรยีน 3 กรูรูะดบัโลกแกป้ญัหาปรองดอง จากเวท ี“ผนึกก าลงัสูอ่นาคต : 

เรยีนรูร้่วมกนัจากประสบการณ์, ใน 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1378122595&grpid=01&catid=01  เขา้ถงึเมื่อ ๑๐ 

กนัยายน ๒๕๕๖. 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1378122595&grpid=01&catid=01


 

 

๒๐๖ 

พจน์ของเขาก าลงัชีน้ าว่า “ความขดัแยง้จากคนไทย ถา้จะดบัปญัหาต้องดบัทีค่นไทย”  หลกัการ

เช่นนี้สอดรบักบัแนวทางทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัไว้ ๒๕๐๐ กว่าปีมาแลว้ว่า “ธรรมทัง้หลาย เกดิแต่

เหตุ พระตถาคตเจ้าตรสับอกถงึเหตุแห่งธรรมเหล่านัน้ พร้อมทัง้ความดบัแห่งเหตุของธรรม

เหล่านัน้ พระมหาสมณเจา้มปีกตติรสัสอนอยา่งนี้”๗ 

 ค าถามมีว่า เพราะเหตุใด รัฐในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนสถาบันสงฆ์ และ

พระพุทธศาสนาตามกฎหมายรฐัธรรมนูญจึงไม่นิมนต์พระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็น

กรรมการเพื่อร่วมมอืขอรบัค าแนะน า ชี้แนะ หรอืปรกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์

ความขดัแยง้ที่ผ่านมา จากหลกัฐานต่างๆ  รฐัไทยไม่เคยขอให้สถาบนัสงฆเ์ขา้ไปช่วยหาทาง

ออกต่อวกิฤตกิารณ์ “อย่างเป็นทางการ” เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดเ้ขา้มาช่วยรบัเป็นภาระการจดัการ

ความขดัแยง้และสรา้งความปรองดองให้แก่สงัคมไทยรฐัอุปถมัภ์พระสงฆ ์ ทัง้ในการวจิยั การ

เป็นผู้น าในการสรา้งเวทเีพื่อพูดคุย และการสนับสนุนให้สถาบนัสงฆจ์ดักิจกรรมเกี่ยวกบัการ

สรา้งสนัตภิาพ และความปรองดองใหเ้กดิขึน้แก่สงัคมไทย 

 ตวัแปร หรอืเหตุผลส าคญันัน้ เราสามารถวเิคราะห์และตคีวามได้จากแง่มุมต่างๆ ว่า

อาจจะเกดิจากปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

(๑) รฐัมองว่า การเมือง หรือความขดัแย้งทางการเมืองไม่ใช่เร่ืองของพระสงฆ ์

รฐัไม่ประสงคใ์ห้พระมาเก่ียวข้อง ดว้ยเหตุนี้จงึกนัพระสงฆอ์อกไปจากพืน้ทีข่องกระบวนการ

สรา้งความปรองดอง ประเดน็นี้อาจจะมองได้ว่ารฐั และชนชัน้ปกครองไดก้นัพืน้ทีท่างทางดา้น

ศาสนา และศลีธรรมออกจากการเมอืงมาตัง้แต่การปฏริูประบอบการปกครองจากระบอบสม

บรูณาญาสทิธริาชมาสู่ระบอบประชาธปิไตย  เราไม่สามารถกนัพืน้ทีท่างศลีธรรมออกจากพืน้ที่

ทางการเมอืง เพราะหากเราจะนับว่าพืน้ที่ทางการเมอืงเริม่ต้นเมื่อวนัที ่๒๗ มถุินายน ๒๔๗๕ 

ตามการอธบิายของ มรว. คกึฤทธิ ์ปราโมทย ์ชนชัน้ปกครองพยายามกนัพืน้ทีข่องศลีธรรมออก

จากพืน้ทีท่างการเมอืงอย่างเป็นทางการตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา ความจรงิเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้

เพราะจะท าใหพ้ืน้ทีท่างการเมอืงปลอดจากพลงัศลีธรรม เพราะเมื่อใดทีก่ารเมอืงปลอดจากพลงั

ศีลธรรม การเมืองนัน้มุ่งไปสู่การเอารดัเอาเปรียบ และท าร้ายซึ่งกันและกัน การแย่งชิง

ผลประโยชน์และความต้องการโดยไร้เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย ์ขาดหริโิอตปัปะ เกดิการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใชว้าจาส่อเสยีด ทิม่แทง จนน าไปสู่การเกลยีดชงัซึง่กนัและกนัมากยิง่ขึน้ 

                                                           
๗ “เย ธมัมา เหตุปปะภะวา เตสงั เหตุง ตถาคโต เตสญัจ โย นิโรโธ จ เอวงั วาท ีมหาสมโณ”  



 

 

๒๐๗ 

(๒) รฐักนัพระให้อยู่เหนือความขดัแย้ง รฐัอาจจะมองว่า พระสงฆเ์ป็นเพศสูงสุด จงึ

ควรทีพ่ึง่ทางใจ  จงึกนัพระใหอ้ยู่เหนือความขดัแยง้ รวมไปถงึคู่ขดัแยง้ เพราะเมื่อพระสงฆ์เขา้

ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ คู่ขดัแย้งอาจจะดงึพระสงฆ์เข้าไปเป็นเครื่องมอืเพื่อสร้าง

ความชอบธรรมใหแ้ก่ตวัเอง หรอืกลุ่มของตวัเอง  ฉะนัน้ ทางเลอืกทีด่ทีี่สุดคอืกนัออกไปจาก

เวทนีี้ให้สถาบนัสงฆต์อบสนองได้เพยีงด้านพธิกีารเท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นการท าบุญในท าเนียบ 

หรือการสวดมนต์ประจ าปีเพื่อความเป็นสิริมงคล และการสวดมนต์ในรฐัสภา ซึ่งเป็นการ

แสดงออกซึง่ความปรองดองในเชงิสญัลกัษณ์เท่านัน้ 

(๓) รฐัมองว่าพระบางรปูเป็นคู่ขดัแย้ง  การที่พระสงฆบ์างรูปเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบั

สถานการณ์ความขดัแยง้ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพระที่เลอืกสนับสนุนเสื้อแดง หรอื

เสื้อเหลอืงก็ตาม  จงึท าให้รฐัไม่กล้าที่จะตดัสนิใจนิมนต์พระสงฆเ์ข้าไปร่วมกระบวนการสรา้ง

ความปรองดองดงักล่าว  เพื่อป้องกนัค าถามทีจ่ะเกดิขึน้จากพระสงฆก์ลุ่มต่างๆ รวมถงึกลุ่มคน

ทีร่ว่มสนบัสนุนพระสงฆเ์หล่านัน้ดว้ย 

(๔) รฐัมองว่าสถาบนัสงฆ์ขาดเครื่องมือ และขาดประสบการณ์ในการจดัการ  

ประเด็นนี้  เมื่อเทียบเคียงกับนักจดัการความขัดแย้งในระดับโลก เช่น โทนี่  แบลร์ ซึ่งมี

ประสบการณ์ในการจดัการความขดัแย้งที่ไอร์แลนด์เหนือ และนายมาร์ตี อาร์ติซารี มี

ประสบการณ์ในนามเีบยี และอาเจะห์จนได้รบัรางวลัโนเบลสนัติภาพแล้ว สถาบนัสงฆ์ หรอื

พระสงฆใ์นสงัคมอาจจะขาดประสบการณ์ในด้านนี้ แต่ค าถามก็มเีช่นกนัว่า กลุ่มคนจ านวนไม่

น้อยทีไ่ดร้บัเชญิไมไ่ดม้ปีระสบการณ์ อกีทัง้เป็นคู่ขดัแยง้กบักลุ่มอื่นๆ เช่นเดยีวกนั 

(๕) รฐัมองว่าสถาบนัสงฆ์อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของรฐั  ตวัรฐัเองอาจจะมองว่า

สถาบนัสงฆ์นัน้อยู่ภายใต้การก ากับของรฐั ที่รฐัให้การสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมและ

โครงการต่างๆ ฉะนัน้ การเปิดพืน้ทีใ่หอ้งคก์รทางศาสนาเขา้ไปน าเสนอ หรอืขอค าปรกึษาแบบ

เป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการนัน้ อาจจะน าไปสู่การเปิดช่องให้องคก์รทางศาสนาได้น าเสนอ

ในกรณีอื่นๆ ต่อไป  การปิดพื้นที่เช่นนี้ รฐัน่าจะมองว่าเป็นคุณแก่รฐัในระยะยาว มฉิะนัน้ รฐั

อาจจะตอ้งเปิดพืน้ทีใ่หศ้าสนา และองคก์รทางศาสนาอื่นๆ เรยีกรอ้งสทิธใินการเขา้ไปมสี่วนร่วม

ต่อกจิกรรมนี้ หรอืกจิกรรมอื่นต่อไป 

 (๖) สถาบนัสงฆ์แสดงท่าทีไม่ประสงค์จะเข้าไปเก่ียวข้องกบัการสร้างความ

ปรองดอง ในประเดน็นี้ ผู้วจิยัมองว่า อาจจะเป็นไปไม่ได้ เพราะสถาบนัสงฆใ์นฐานะที่ได้รบั



 

 

๒๐๘ 

การอุปถัมภ์จากรฐั ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะไม่สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรฐั หากรฐัมุ่ง

ประสงคจ์ะให้สถาบนัสงฆเ์ขา้ไปร่วมกจิกรรมเพื่อสรา้งความปรองดองโดยเป็นกรรมการในชุด

ต่างๆ  จะเหน็ว่า หากเป็นกรรมการทีส่นองตอบดา้นพธิกีาร รฐัจะนิมนตพ์ระสงฆเ์ขา้ไปร่วมเป็น

กรรมการ แต่หากเป็นประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งของสงัคม รฐัมกัจะกนัพระสงฆอ์อกจาก

พืน้ทีด่งักล่าว 

 อยา่งไรกต็าม การกนัพระสงฆ ์หรอืองคก์รทางศาสนาออกจากพืน้ทีข่องการสรา้งความ

ปรองดองดงักล่าวนัน้  น าไปสู่การละเลยจุดแขง็บางประการขององคก์รสงฆ ์และพระสงฆไ์ปใน

หลายมติ ิเช่น พระพุทธศาสนามภีูมปิญัญา และภูมธิรรมในการจดัการความขดัแยง้และสรา้ง

ความปรองดองได ้เพราะพระพุทธศาสนาไดช้ื่อว่าเป็นศาสนาสนัติ๘ อกีทัง้พระสงฆน์ัน้เป็นกลุ่ม

คนทีม่ตี้นทุนทางสงัคม เพราะสามารถเขา้ถงึพลเมอืงทุกระดบัชัน้ ในบางสถานการณ์พระสงฆ์

สามารถใช้พธิกีรรมมาเป็น       กุศโลบายในการสร้างความเชื่อมัน่และสรา้งความปรองดอง

ระหว่างกัน ในฐานะที่พระสงฆ์คอืสญัลกัษณ์แห่งสนัติดงัที่พระพรหมบณัฑิตได้น าเสนอใน

ประเดน็ “พุทธธรรมกบัการสรา้งสมานฉนัท”์ ว่า  

“พระสงฆต์้องเป็นผู้รู ้ผู้ตืน่ ผู้เบกิบาน ท่านต้องน าสงัคมโดยไม่จมกบั

ปญัหาของชาวบ้าน เมือ่ชาวบ้านแตกออกเป็นฝกัฝ่ายเพราะปญัหาทางการ

เมอืงในขณะนี้  พระสงฆ์ต้องพยายามประสานคนทีแ่ตกแยกให้ปรองดองกัน 

                                                           
๘ ค าว่า “ศาสนาแห่งสนัติ” นี้ ผูว้จิยัสรุปและประเมนิจาก ๓ หลกัการใหญ่ กล่าวคอื (๑) หลกัการ

แห่งสนัตเิชงิปรมตัถท์ีช่ ีใ้หเ้หน็ว่า “สุขอื่นยิง่กว่าความสงบไม่มี” (นตฺถ ิ สนฺตปิร   สุข ), ขุ.ธ. (บาล)ี ๒๕/๒๐๒/

๕๒(๒)หลกัการแห่งสนัตเิชงิสงัคม หรอืเชงิสมมตทิีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัการบาดหมาง การทะเลาะ ววิาท อาฆาต 

ท าลายซึ่งกนัและกนั  (บาลี) ๒๕/๗๘๗-๗๙๔/๔๘๘-๔๙๐, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๘๗-๗๙๔/๖๙๐-๖๙๑, 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การน าเสนอหลกัการทีว่่า “บุคคลทีจ่ะชื่อว่าประเสรฐิทัง้กาย วาจา และใจ หรอืเป็นคนดนีัน้

ไม่ใช่เพราะการเบยีดเบยีนสตัวท์ัง้หลาย (อหสึา  สพฺพปาณาน )”,  (บาล)ี ๒๕/๒๗๐/๖๓. ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/

๒๗๐/๑๑๖. ข.ุอปทาน. (บาล)ี ๓๒/๒๑/๓๕๘, (ไทย) ๓๒/๒๑/๔๘๖ และ (๓) องคก์ารสหประชาตยิกย่องใหว้นั

วสิาขบูชาเป็นวนัส าคญัสากลของสหประชาตเิพราะเป็นศาสนาแห่งสนัตภิาพใน ๒๕๔๑. ดูเพิม่เติมใน พระ

มหาหรรษา ธมฺมหาโส, “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสนัติวธิี: ศกึษากรณีลุ่มน ้าแม่ตาชา้ง จ.

เชยีงใหม่”, ปริญญาพุทธศาสตรดษุฏีบณัฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๘. 



 

 

๒๐๙ 

ไม่ใช่ซ ้ าเติมตอกลิม่ให้คนแตกแยกกันมากยิง่ขึ้น ... พระสงฆ์ต้องช่วยกัน

ประกาศเผยแผ่หลกัการสาราณยีธรรมเพือ่สรา้งสนัตภิาพในสงัคมไทย”๙ 

นอกจากนี้  พระสงฆ์มีศักยภาพในการที่จะเชื่อมวัดให้เข้ากับบ้านและโรงเรียน ใน

ขณะเดียวกัน สถาบันสงฆ์มมีหาวิทยาลยัสงฆ์ทัง้สองแห่งที่พร้อมจะท าหน้าที่ในการสร้าง

เครอืขา่ยกบักลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนและสงัคมใหเ้ขา้มาร่วมมอืกนัในการสรา้งความปรองดองใน

ขณะที่สงัคมก าลงัเผชญิหน้ากบัความแตกแยกดงัทีสุ่รพศ ทวศีกัดิไ์ดส้รุปบทเรยีนจากการวจิยั

ว่า  

 “พระสงฆไ์ม่ควรเข้าไปเกีย่วข้องกบัการเมอืงทีต่่อสู้เพือ่ให้ได้มาซึง่อ านาจรฐั 

การแย่งชงิผลประโยชน์ของกลุ่มการเมอืง แต่ควรเขา้ไปเกีย่วขอ้งในมติขิองการสรา้งประโยชน์

สุขให้แก่ประชาชน การพฒันาการเมอืงไปสู่ความเป็นธรรม  และเสรมิสร้างไม่ให้เกิดความ

แตกแยก และความรุนแรงในสงัคมโดยการใช้หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาป้องกันความ

รนุแรง เพือ่ยนืยนัแนวทางสนัตวิธิ ีและสนัตภิาพ”๑๐ 

 ความคาดหวังของนักวิชาการ และนักปฏิบตัิการด้านพระพุทธศาสนาที่มุ่งหวังให้

พระสงฆไ์ด้แสดงบทบาทในการเป็น “วศิวกรสนัตภิาพ” นัน้  ตวัอย่างที่ถอืได้ว่าพระสงฆม์ไิด้

ละเลยต่อบทบาทนี้ คอื สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ” ในฐานะประธาน

คณะผู้ปฏบิตัิหน้าที่สมเด็จพระสงัฆราช  ได้แสดงข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ความขดัแย้งทาง

การเมอืงระหว่างคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลีย่นแปลงประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธปิไตยที่

สมบูรณ์อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข (กปปส) กบัรฐับาลซึ่งน าโดยนางสาวยิง่ลกัษณ์ 

ชนิวตัร๑๑ เอาไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า 

                                                           
๙ พระพรหมบณัฑติ, “พระพุทธศาสนากบัความสมานฉนัทแ์ห่งชาต”ิ ในวารสารสนัติศึกษา

ปริทรรศน์ ปีท่ี ๑ ฉบบัท่ี ๑ (๑ มกราคม – มถุินายน ๒๕๕๖) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส บรรณาธกิาร, 

(กรุงเทพฯ: เมอืงไทยรายวนั, ๒๕๕๖), น. ๑๒-๒๑. 
๑๐ สรุพศ ทวศีกัดิ,์ พระท าไมต้องแดง: เส้ียวประวติัศาสตรก์ารต่อสู้ของสงฆไ์ทยในสงคราม

แบ่งสี, อา้งแลว้, น. ๑๓๘. 
๑๑ หนงัสอืพมิพค์มชดัลกึออนไลน์ ใน  

http://www.komchadluek.net/detail/20131203/174078.html  เขา้ถงึเมื่อวนัที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๕๖. 

http://www.komchadluek.net/detail/20131203/174078.html


 

 

๒๑๐ 

“คนไทยเราอยูเ่หมอืนครอบครวัเดยีวกนั แต่หากเราไม่มสีามคัคกีนั ไม่

เมตตา ทะเลาะกนั ตรีนัฟนัแทงกนั ก็จะอยู่รอ้นนอนทุกข ์ท าให้ขยายวงกว้าง

ไปยังต าบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศชาติ ในฐานะคณะสงฆ์ และ

พุทธศาสนิกชนชาวไทย ขอใหร้ะลกึถงึ พระมหากรณุาธคิุณ และหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา พรอ้มทัง้ ตัง้ใจดว้ยสนัต ิสามคัค ีไม่ตรีนัฟนัแทงกนั ไม่ท าทุก

อยา่งในทางทีไ่มด่ ีเสื่อมเสยีแก่ประเทศชาตบิา้นเมอืง “๑๒ 

ค าถามในประเดน็น้ีคอื ในช่วงเวลาสองทศวรรษนี้ พระสงฆจ์ะเขา้ไปมบีทบาทส าคญัใน

การสรา้งความปรองดองระหว่างคู่ขดัแยง้ทางการเมอืงอย่างไร จงึจะท าใหส้งัคมไทยอยู่ร่วมกนั

ดงัที่ประเทศไทยไดร้บัการเรยีกขานว่า “สยามเมอืงยิม้”  และกลุ่มการเมอืง หรอืคู่ขดัแยง้ทาง

การเมอืงสามรถอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข ดงัที่นักวชิาการด้านสนัตวิธิตีัง้ขอ้สงัเกตว่า “องค์กร

สงฆม์พีลงัอยา่งเพยีงพอในการทีจ่ะขบัเคลือ่นใหพ้ระพุทธศาสนามคีวามหมายต่อการสรา้งสนัติ

สุขหรือสันติภาพในสังคมได้”๑๓ ซึ่งสอดรบักับงานวิจยัของสุภา อุทโท ในเรื่อง “บทบาท

พระสงฆไ์ทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (๒๕๔๑-๒๕๖๐)” ทีช่ีว้่า “พระสงฆค์วรประสานงานทุกฝ่ายไม่

ว่าจะเป็นประชาชน เจา้หน้าที่รฐั หรอืเจา้หน้าที่เอกชน อกีทัง้ พระสงฆค์วรเป็นกลางทางการ

เมอืง และพรอ้มที่จะเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ย เพราะในอนาคตยงัจะเกิดปญัหาความขดัแย้งทาง

ความคิดเห็นทางการเมอืงของคนในสงัคม หรอืปญัหาการแย่งชิงทรพัยากรธรรมชาติเพิ่ม

สงูขึน้”๑๔ 

 ตวัแปรส าคญัทีจ่ะท าใหพ้ระสงฆท์ัง้ในเชงิสถาบนั และเชงิปจัเจกสามารถท าหน้าที่

ดงักล่าวไดน้ัน้ ผูว้จิยัมองว่าควรจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีเ่รยีกว่า “CAP Model” 

ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) การปรบัฐานองค์ความรู้ด้านสนัติวิธีและสนัติภาพของพระสงฆ์ (Cognitive)  

ควรจะสรา้งฐานความรู้ด้านนี้ หรอืเปิดพื้นให้มกีารศกึษาวจิยัประเดน็นี้ให้เพิม่มากยิง่ขึน้ โดย

                                                           
๑๒

 หนงัสอืพมิพค์มชดัลกึออนไลน์ ใน  

http://www.komchadluek.net/detail/20131201/173956.html เขา้ถงึเมื่อวนัที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๕๖. 

๑๓ โคทม อารยี, อา้งใน สรุพศ ทวศีกัดิ,์ พระท าไมต้องแดง, อา้งแลว้, น. ๔๙-๕๐. 
๑๔ สภุา อุทโท, “บทบาทพระสงฆไ์ทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (๒๕๔๑-๒๕๖๐), วิทยานิพนธพ์ฒันา

ชุมชนมหาบณัฑิต, คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๑, น. ๙๔. 

http://www.komchadluek.net/detail/20131201/173956.html


 

 

๒๑๑ 

การน าองค์ความรู้ด้านความขดัแย้ง ความรุนแรง และแนวทางในการสร้างสันติภาพใน

พระพุทธศาสนาออกมาขยายผลให้เกิดการเรยีนรู้ และน าไปปฏบิตัอิย่างกว้างขวางทัง้ในวดั 

ชุมชน โรงเรยีน และขยายผลไปสู่สงัคมในระดบักว้างมากยิง่ขึ้น  การปรบัฐานความรู้ความ

เขา้ใจในพระพุทธศาสนาหมายถงึ “ปรบัตวัสมัมาทฐิ”ิ หรอื “Right Understanding” อนัเป็นการ

เรยีนรู้และวเิคราะห์ว่า (๑) ความขดัแย้งและความรุนแรงคอือะไร (ทุกข์)  ความขดัแย้งและ

ความรุนแรงเกดิจากสาเหตุอะไร (สมุทยั) (๓) การพฒันาสนัตภิาพทัง้ภายในและภายนอกให้

เกดิขึน้ในชวีติและสงัคม (๔) การแสวงหาทางเลอืกทีพ่งึประสงคใ์นการจดัการความขดัแยง้และ

ความรนุแรงใหส้อดรบักบับรบิท และตวัแปรต่างๆ ดงัทีป่รากฏตามแผนภมูใินหน้าถดัไป 

ศาสตร์พ้ืนฐานท่ีว่า
ดว้ยการขยายทางเลือก
จดัการความขดัแยง้ให้

กวา้งข้ึน

มีอะไรผิดปกติบา้ง

ทางทฤษฏี

มีทางแกไ้ขอยา่งไร

ทางปฏิบติั

ขั้นที ่๑  วเิคราะห์ปัญหา

ขั้น ๒                 
วเิคราะห์สาเหตุ

 ปัญหาท่ีเกิดมีอะไร           
มีก่ีประเภท                  
 สถานการณ์เป็นอยา่งไร 
 ปรากฏชดัเจนหรือไม่

 จ าแนกสาเหตุแต่ละชนิด           
 ผลกระทบของแต่ละสาเหตุ                  
 เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร             
 อุปสรรคในการแกคื้ออะไร

 กลยทุธ์ท่ีเป็นไปไดมี้อะไรบา้ง            
 แนวคิดทางทฤษฏีมีอะไรบา้ง                  
 หลกัปฏิบติัการมีอะไรบา้ง             
 วิธีแกอ่ื้นๆ มีหรือไม?่ อยา่งไร?

ขั้น ๓                  
หาแนวทางแก้ไข

ขั้น ๔                                 
แนวคดิที่น าไปปฏิบัติได้
 ควรท าอะไร   
 ควรท าอยา่งไร 
 ควรท่ีไหนก่อน 

 ควรท าเม่ือไร        
 ขั้นตอนคืออะไร?

 จากเครื่องมอืตามที่ปรากฏในแผนผงัขา้งต้น จะเหน็ว่า ควรที่จะใช้ทัง้หลกัทฤษฎเีป็น

ฐานในการวเิคราะห์  และน าไปสู่การประยุกต์หลกัการทางทฤษฎีไปเป็นเครื่องมอืในการหา

ทางออกในเชงิปฏบิตั ิดงันัน้ การแสวงหาทางทางเลอืกส าหรบัสื่อสารในภาวะวกิฤตจิ าเป็นต้อง

เริม่ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 



 

 

๒๑๒ 

(๑) ขัน้วเิคราะหป์ญัหา  ในเบือ้งตน้ก่อนทีจ่ะสื่อสารในภาวะวกิฤตจิ าเป็นตอ้ง

วเิคราะหก่์อนว่า ปญัหาทีเ่กดิขึน้มอีะไรบา้ง ปญัหาหลกัคอือะไร ปญัหารองคอือะไร  หลงัจาก

นัน้จงึวเิคราะหต่์อไปว่า ปญัหาดงักล่าวมกีี่ประเภท และแต่ละประเภทสถานการณ์เป็นอย่างไร 

ปญัหาแต่ละชนิดปรากฏชดัมากน้อยเพยีงใด 

(๒) ขัน้วเิคราะหส์าเหตุของปญัหา  ในขัน้น้ีจะมคีวามส าคญัมากทีสุ่ด เพราะถ้าเรา

ไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้อย่างชดัเจนและครอบคลุมในทุกระดบัแล้ว  เราก็ไม่สามารถที่จะ

แสวงหาวธิทีีด่ทีีสุ่ดเพื่อน ามาจดัการปญัหาต่างๆ ได ้ฉะนัน้ แมว้่าเราจะทราบปญัหาว่าคอือะไร 

แต่สิง่ทีจ่ าเป็นต้องท าให้ไดก้ค็อื อะไรคอืสาเหตุของปญัหา และแสวงหาวธิมีาจดัการกบัสาเหตุ 

มใิช่จดัการกบัปญัหา ด้วยเหตุน้ี  เราจงึจ าเป็นต้องจะต้องแสวงหาสาเหตุแต่ละชนิด สาเหตุ

ภายในและภายนอกเกิดจากอะไร ผลกระทบของแต่ละสาเหตุเป็นอย่างไร กินพื้นที่ของ

วกิฤตกิารณ์มากน้อยเพยีงใด  ในขณะเดยีวกนั สาเหตุแต่ละขอ้นัน้มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไร  

และอุปสรรคต่อการแกไ้ขสาเหตุนัน้มอีะไรบา้ง 

(๓) ขัน้หาแนวทางในการแกไ้ขปญัหา  การทราบสาเหตุทีแ่ทจ้รงิจะท าใหเ้กดิผลใน

เชงิบวกต่อการแสวงหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะน ามาแก้ไขปญัหา  ฉะนัน้ ค าถามทีจ่ะท าใหเ้ราได้

ทางเลอืกทีด่กีค็อื กลยุทธท์ีเ่ป็นไปไดค้อือะไร มแีนวคดิในทางทฤษฏแีละทางปฏบิตัิอะไรบา้งที่

เคยผ่านการน าไปใช้มาก่อน นอกจากนี้ มวีิธีการอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่จะน ามาประกอบเป็น

เครือ่งมอืในการแกป้ญัหา 

(๔) ขัน้น าแนวคดิ และหลกัการไปปฏบิตั ิ  เมื่อเราวเิคราะหป์ญัหา  สาเหตุ และได้

ทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะน าไปแก้ไขวกิฤติการณ์แล้ว ประเด็นขัน้สุดท้ายก็คอื ขัน้น าไปปฏบิตั ิ

ฉะนัน้ สิง่ที่จะต้องตอบค าถามให้ได้ก่อนน าไปปฏบิตักิ็คอื เราควรท าอะไร ท าเมื่อใด ท าสิง่ใด

ก่อนหรอืท าสิง่ใดหลงั  การลงมอืปฏบิตักิารนัน้ มกีี่ข ัน้ตอน และแต่ละขัน้ตอนต้องท าอย่างไร 

ท าทีไ่หน และหากเกดิผลด้านลบในเชงิปฏบิตัเิราจะปรบัเครื่องมอือย่างไร เพื่อให้ได้ผลในเชงิ

บวก 

จากการที่พระสงฆส์รา้งความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางดงักล่าว จะท าให้

เราไดเ้ขา้ถงึจดุยนืของพระสงฆเ์องว่า ยนือยู่ตรงจุดใด และจะร่วมหาทางออกใหแ้ก่สถานการณ์

ความขดัแยง้อยา่งไรจงึจะมปีระสทิธภิาพอยา่งไรกด็ ีดงัทีป่รากฏในแผนภมูดิา้นล่าง  



 

 

๒๑๓ 

ปัจจุบันเราอยู่ตรงไหน?

จะแก้ปัญหาอย่างไร?

เป้าหมายอยู่ตรงไหน?

ปัญหาเกดิจากอะไร?

ปัญหาคอือะไร?

เราไปถึงจุดนั้นแล้วหรือไม่?

จะแก้ด้วยวธีิใด?

 

การวเิคราะหต์ามแผนภมูดิงักล่าวจะท าใหเ้ราสามารถสื่อสารในภาวะวกิฤตไิดอ้ย่าง

รดักุมและชดัเจนอย่างรอบด้าน อนัจะท าให้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกนั

อยา่งสนัตสิุขต่อไป 

(๒) การปรับเจตคติของพระสงฆ์ต่อการเข้าไปสร้างความปรองดอง 

(Attitude) เปิดพืน้ทีท่างความคดิและจนิตนาการใหแ้ก่พระสงฆอ์นัเป็นแนวทางในการพฒันาให้

พระสงฆม์สีมัมาความคดิต่อการจดัการความขดัแยง้ และน ากลุ่มคนต่างๆ เขา้สู่พืน้ทีข่องความ

รกั และความปรองดอง หลกัการนี้จะสอดรบักบัหลกัการในพระพุทธศาสนาในประเดน็ “สมัมา

สงักปัปะ” หรอื “Right thought” แนวทางนี้จะท าใหพ้ระสงฆเ์กดิการตระหนักรูว้่า ความขดัแยง้

เป็นธรรมชาตขิองมนุษยแ์ละสงัคม และเมื่อเกิดความขดัแยง้แล้ว จะท าให้พระสงฆม์ุ่งเน้นใน

การท าหน้าที่เขา้ไปร่วมวเิคราะห์และจดัการความขดัแยง้และความรุนแรงในมติต่ิางๆ หน้าที่

ส าคญัไม่ใช่หลกีหนีความขดัแยง้ แต่พร้อมที่จะเดนิเขา้ไปสร้างทางเลอืกในการจดัการความ

ขดัแยง้รว่มกนักลุ่มคนต่างๆ ทีอ่าศยัอยูร่ว่มกนัในสงัคม  ดงัแผนภมูใินหน้าถดัไป 

 

 

 



 

 

๒๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามทีผู่ว้จิยัมต่ีอประเดน็น้ีคอื (๑) เราควรจะด าเนินการขบัเคลื่อนสนัตวิธิอีย่างไร จงึ

มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล (๒) เราควรมกีลไกการขบัเคลื่อนสนัตวิธิอีย่างไร จงึจะท าให้

กระบวนการท างานไหลลื่น และไมต่ดิขดั  ค าถามทีห่นึ่งสมัพนัธก์บั "ตวัเนื้อแทข้องสนัตวิธิ"ี ทัง้

แนวคดิและเครื่องมอื และ "ผูใ้ชส้นัตวิธิ"ี ทีค่วรเรยีนรู ้เขา้ใจ และสามารถประยุกต์ใชเ้ครื่องมอื

ดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ส่วนค าถามที่สองสมัพนัธ์กบัขัน้ตอนและ

แนวทางในการขบัเคลื่อนสนัติวธิีที่ควรมกีลไกไม่ซบัซ้อน  และง่ายต่อการน าเครื่องมอืไป

ประยกุตใ์ชใ้หส้อดรบักบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติและสงัคม 

การตอบค าถามดงักล่าวนัน้ ไม่ไดส้่งผลในเชงิบวกต่อการปฏบิตักิารสนัตวิธิี และการ

ด าเนินชวีติของมนุษยใ์นเชงิปจัเจกเท่านัน้ แต่จะก่อให้เกดิสนัตภิาพมนุษย ์และสงัคมในมติิ

ต่างๆ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก  นกัสนัตวิธิมีกัไม่ค่อยมคี าถาม หรอืสงสยัต่อ "สนัตวิธิ"ี 

ในหลายๆ สถานการณ์ที่สนัติวธิไีม่สามารถส าแดงศกัยภาพในการขบัเคลื่อนพลงัออกมา

ช่วยเหลอืสงัคมในขณะกลุ่มคนต่างๆ ในสงัคมก าลงัเผชญิหน้ากบัสถานการณ์ความขดัแยง้และ

 



 

 

๒๑๕ 

ความรุนแรง เพราะเขา้ใจดวี่า "ความส าเรจ็หรอืลม้เหลวนัน้ประกอบดว้ยตวัแปรและเงื่อนไขที่

แตกต่างกนั"  

อย่างไรกด็ใีนหลายๆ สถานการณ์ กลุ่มคนที่มคีวามโน้มเอยีงในการใช้ "ความรุนแรง

เป็นเครือ่งมอืในการจดัการความขดัแยง้" มกัจะตัง้ขอ้สงัเกต และสงสยัต่อการใชส้นัตวิธิวี่า "ตวั

สนัตวิธิอีาจจะไม่ใช่ทางเลอืกทีด่ทีี่สุดในการจดัการกบัความขดัแยง้และความรุนแรงบางกรณี" 

และ "ผูใ้ชส้นัตวิธิ ีหรอืนักสนัตวิธิเีป็นผูข้ดัขวางต่อกระบวนการจดัการความขดัแยง้ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ การท าใหร้ะยะเวลาในการจดัการความขดัแยง้ต้องยาวนานเกนิไป อกีทัง้ไม่สามารถ

ประกนัความส าเรจ็ได"้ 

ดว้ยเหตุนี้  พระสงฆจ์ าเป็นทีจ่ะต้องปรบัตวัเองใหม้ทีศันคตเิชงิบวกต่อประเดน็ "ตวั

สนัตวิธิ"ี และ "ผูใ้ช้สนัตวิธิวี่า ในความเป็นจรงิแลว้ ปญัหาและอุปสรรคเกดิขึน้จากสองประเดน็

ดงักล่าวหรอืไม ่อย่างไร เพราะการท าความเขา้ใจในสองประเดน็นี้ จะมผีลต่อการตอบค าถามทีว่่า 

"อะไรเป็นปจัจยัและเงือ่นไขต่อความส าเรจ็ของสนัตวิธิ"ี 

ปจัจยัและเงื่อนไขที่จะท าให้สนัตวิธิที างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลนัน้ 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัตวัสนัติวธิแีต่เพยีงประการเดยีวเท่านัน้  ถึงแม้ว่าเราจะยอมรบัว่าสนัตวิธิคีอื

ทางเลอืกทีด่ทีี่สุดในการจดัการความขดัแยง้ได้อย่างยัง้ยนื แต่ประเดน็ทีค่วรใส่ใจมากยิง่ขึน้คอื  

“ผูใ้ชส้นัตวิธิ”ี ค าถามส่วนใหญ่ทีเ่รามกัจะถามคอื “สนัตวิธิเีป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดจรงิหรอื?” แต่เรามกั

ไม่ใส่ใจที่จะถามว่า “ผูใ้ช้สนัตวิธิมีคีวามรูแ้ละเขา้ใจต่อสนัตวิธิมีากเพยีงใด” และ “สามารถ

ประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดรบักบัสถานการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ ในบรบิทต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพไดอ้ยา่งไร?” 

 (๓) การปรบัท่าทีของพระสงฆ์ต่อการเข้าไปสร้างความปรองดอง (Performance) 

พระสงฆค์วรปรบัท่าททีัง้วธิพีดู และวธิกีระท า (Right Action) ต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ และ

กลา้ทีจ่ะเผชญิหน้ากบัความขดัแยง้ และพากลุ่มคนต่างๆ เขา้มาร่วมเวทีเพื่อหาทางออก อกีทัง้

พรอ้มที่จะวพิากษ์วจิารณ์ รฐัหรอืกลุ่มคนทีส่รา้งเงื่อนไขใหเ้กดิความรุนแรงอย่างตรงไปตรงมา  

ในขณะเดยีวกนั พระสงฆต์้องไม่พาตวัเองเขา้ไปสู่วงจร หรอืเป็นกลุ่มคนทีอ่าจจะสรา้งเงื่อนไข

ให้เกดิความขดัแยง้ ฉะนัน้ พระสงฆเ์องก็ควรปรบัท่าททีางการคดิ การพูด และการแสดงออก

ทางกายใหเ้กดิบรรยากาศของการพดูคุยและยอมรบัซึง่กนัและกนัมากยิง่ขึน้ 

 การทีพ่ระสงฆจ์ะปรบัท่าทใีหส้อดรบักบัสถานการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย

นัน้ พระสงฆจ์ าเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ของวธิคีดิ และมุมมองดงัที่ได้น าเสนอในขอ้ที่ (๑) และ 



 

 

๒๑๖ 

(๒) ที่เป็นตัวแปรแรกๆ ในการเข้าใจเนื้อหาและกลไกการท างานของสันติวิธี ดังแผนภูมิ

ดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภมูดิงักล่าวจะพบว่า ม ี๓ ชุดหลกัในการเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆไ์ดจ้ดัวางสถานะ

ของตวัเอง เพื่อที่จะท าให้การท างานด้านนี้มปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ (๑) เริม่ต้นปรบัวธิคีดิและ

ความเขา้ใจ (Cognitive) (๒) ปรบัเจตคต ิ(Attitude) และ (๓) ปรบัท่าท ี(Performance) อนัเป็น

แสดงท่าทเีชงิบวกต่อความขดัแยง้ (Right Action) ซึง่จะส่งผลต่อการออกแบบวธิกีารในการจดั

ความขดัแยง้ใหส้อดรบักบับรบิทต่างๆ ดงัรายละเอยีดดงันี้ 

 



 

 

๒๑๗ 

(๑) วิธีคิด วธิคีดิในบรบิทนี้ หมายถงึ ความเขา้ใจที่มต่ีอตวัสนัตวิธิี และการมอง

สถานการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในบรบิทต่างๆ ผูเ้ขยีนมสีมมตฐิานว่า “ความเขา้ใจทีแ่ตกต่าง

น าไปสู่กระบวนการคดิและปฏบิตัทิีแ่ตกต่าง” ประเดน็คอื การทีบุ่คคล หรอืกลุ่มบุคคลมคีวาม

เชื่อ และความเข้าใจต่อสนัติวิธใีนมุมมองที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่การเข้าใจ

ความหมายของสนัตวิธิทีีแ่ตกต่างกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวัอย่างต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมจะพบว่า 

ในขณะที่รฐัมองว่าสนัติวิธหีมายถึงการเคารพกฎหมาย และการไม่ก่อความวุ่นวาย  แต่

ประชาชนมองว่า สนัตวิธิคีอืการประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งความตอ้งการ และการทีร่ฐัจะยนิยอมตาม

เงื่อนไขการเจรจานัน้มกัขึ้นอยู่กบัจ านวนปรมิาณของ  จ านวนประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อ

เรยีกรอ้งผลประโยชน์และความตอ้งการ ฉะนัน้ เมือ่สองกลุ่มเขา้ใจสนัตวิธิใีนแง่มุมทีแ่ตกต่างกนั 

ยอ่มส่งผลต่อการปฏบิตัทิีท่ ัง้สองกลุ่มแสดงออกต่อกนั 

(๒) วิธีแสดงออกต่อกนัและกนั ผูเ้ขยีนมองว่า ในสถานการณ์ความขดัแยง้ทีน่ าไปสู่

ความรุนแรงในมุมต่างๆ ของโลกนัน้ ประเดน็ปญัหามกัไม่ได้เกดิจากการที่มนุษยชาตขิาด

เครื่องมอืในการจดัการความขดัแยง้จงึท าให้ความขดัแยง้ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง  แต่ปญัหาที่

ปรากฏชดัในสถานการณ์ปจัจบุนัคอื “ท่าททีีคู่่ขดัแยง้แสดงออกต่อกนั” ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรอื

กล่าวพาดพงิถงึคู่กรณีในสถานการณ์ต่างๆ ทีม่ลีกัษณะของการเหน็บแนม หรอืส่อเสยีดคู่กรณ ี

จะเห็นว่า ท่าททีี่ไม่เป็นมติรดงักล่าว ท าให้ช่องว่างของความสมัพนัธ์ของคู่กรณีเกิดภาวะ

สุญญากาศมากยิง่ขึน้ และท าใหก้ระบวนการสรา้งความปรองดองยากยิง่ขึน้เช่นเดยีวกนั 

(๓) วิธีการในการจดัการความขดัแย้ง ดงัทีไ่ดน้ าเสนอในเบือ้งต้นว่า “ในการจดัการ

ความขดัแยง้นัน้ ปญัหาส าคญัอาจจะไม่ไดเ้กดิจากตวัสนัตวิธิทีีข่าดประสทิธภิาพ” แต่ปญัหา

ส่วนใหญ่ที่มกัปรากฏในสงัคมคอื “นักสนัตวิธิ ี หรอืผู้ใช้สนัตวิธิ”ี ไม่สามารถใช้หลกัการและ

เครื่องมอืให้สอดรบักบัตวัแปรต่างๆ กล่าวคอื สอดรบักบัสาเหตุของสถานการณ์และความ

เป็นไปของความขดัแยง้ สอดรบักบัสาระและผลอนัเกดิจากสาเหตุของความขดัแยง้ สอดรบัและ

เหมาะสมกบัตนเองทัง้ในดา้นความรู้ และความสามารถในการใชเ้ครื่องมอืจดัการความขดัแยง้ 

สอดรบักบัหลกัของความพอด ีและเหมาะสมของการใช้เครื่องมอื สอดรบักบัจงัหวะและเวลา

ของการเขา้ไปใชเ้ครื่องมอื สอดรบักบัการปรบัตนและแก้ไขตนใหเ้หมาะกบัสภาพของกลุ่มและ

ชุมชนมสี่วนได้ส่วนเสียต่อสถานการณ์ของความขดัแย้ง และสอดรบักับการปฏิบตัิตนให้

เหมาะสมกบับุคคล หรอืกลุ่มบุคคลที่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ความคดิ ค่านิยม และโครงสรา้ง  



 

 

๒๑๘ 

จากประเดน็ในขอ้นี้ พระสงฆส์ามารถออกแบบวธิกีารทีส่อดรบับรบิทในการจดัการความขดัแยง้

ดงัแผนภมูใินหน้าถดัไป 

 

 

 

 

สรุปแลว้ บทบาทต่อไปในอกี ๒๐ ปีขา้งหน้าของพระสงฆน์ัน้ จ าเป็นต้องเขา้เกี่ยวขอ้ง

กบัสถานการณ์ของความขดัแยง้และความรนแรงเพิม่มากยิง่ขึน้   ในฐานะทีโ่ลกและสงัคมไทย

เป็นหนึ่งเดยีวกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ พระสงฆจ์ าเป็นต้องพฒันาโลกภายใน เพื่อ

เขา้ถงึสนัตภิาพภายใน และในขณะเดยีวกนัพระสงฆจ์ าเป็นต้องปรบับทบาทเพื่อศกึษา เรยีนรู้

และเขา้ใจโลกภายนอกเพิม่มากยิง่ขึน้ เพื่อทีข่ยายพืน้ทีส่นัตภิาพภายในมาสู่การร่วมมอืกบักลุ่ม

คนต่างๆ ที่ก าลงัเผชิญหน้ากับความขดัแย้งเพื่อสร้างสันติภาพภายนอก  แม้ว่าสันติภาพ

ภายนอกจะขึ้นกบัเงื่อนไขและปจัจยัต่างๆ แต่การที่พระสงฆ์น ากลุ่มคนที่ก าลงัขดัแย้งกนัได้



 

 

๒๑๙ 

สมัผสักบัสนัตภิาพในช่วงระยะเวลาหนึ่งไดน้ัน้ ย่อมท าใหค้นเหล่านัน้ไดม้โีอกาสสมัผสักบัค าว่า 

“สนัต”ิ ทีเ่ป็นหลกัการ และเป็นชื่อเรยีกของพระพุทธศาสนา และการท าหน้าทีด่งักล่าวย่อมเป็น

การสนองตอบต่อพุทธประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงย ้าเตือนตัง้แต่เริ่มแรกของการประกาศ

พระพุทธศาสนาที่ว่า “เธอทัง้หลาย จงเที่ยวไป เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข และเพื่ออนุเคราะห์

ชาวโลก” 

 

๕.๒ บทบาทพระสงฆก์บัการช้ีแนะและช้ีน าทางการเมือง 

 

กิตติ ประเสริฐกลุ นกัรฐัศาสตร ์ไดส้รปุบทเรยีนเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมอืงใน

สงัคมไทยตลอดระยะเวลา  ๑๐ ปีทีผ่่านมาเอาไวอ้ย่างน่าสนใจว่า  

“มคีวามเสี่ยงที่จะเกิดความเสื่อมถอย และล่มสลายของสถาบนัทาง

การเมือง.. .  อันเป็นผลมาจากการพัฒนา สภาพสังคมและการเมืองที่

เปลี่ยนแปลงไป... ปฏิเสธไม่ได้ว่า วิกฤติการเมืองในปจัจุบันสร้างความ

สัน่คลอนใหแ้ก่สถาบนัทางการเมอืง และสงัคมทัง้ในเชงิกวา้ง และเชงิลกึอย่าง

ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวตัิศาสตร์ไทย...  แมก้ระทัง่สถาบนัครอบครวัที่

สมาชกิมทีรรศนะและความคดิเหน็ทางการเมอืงไมล่งรอยกนั”๑๕  

 จากความเสีย่งและความเสื่อมถอยของสถาบนัทางการเมอืงอนัเน่ืองมาจากวกิฤตกิารณ์

การแยง่ชงิผลประโยชน์และความตอ้งการของกลุ่มการเมอืง หรอืชนชัน้น าทางการเมอืง ปญัหา

ทุจรติคอรปัชัน่ของนักการเมอืง รวมไปถึงการบรหิารจดัการบ้านเมอืงที่ก าลงัเผชญิหน้ากับ

วกิฤตกิารณ์ต่างๆ นัน้ ค าถามมวี่า “พระสงฆใ์นฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงของรฐัจะเขา้ไปมบีทบาทต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมถอยทางการเมอืงเหล่านี้อย่างไร?” จงึจะก่อให้เกดิพลงัในการพฒันา

ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิเพื่อใหพ้ลเมอืงทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนัในรฐัมคีวามรู ้ตื่นและเบกิบาน

ทัง้ในวถิโีลกและวธิธีรรม 

พุทธทาสภิกขุเคยพยายามที่ตอบปญัหาน้ีมาก่อน ดังข้อเสนอแนะที่ปรากฏใน

หนงัสอื “ธมัมกิสงัคมนิยม” ว่า  

                                                           
๑๕ กติต ิประเสรฐิสขุ, เมืองไทยสองเส่ียง: สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกจากวิกฤต

การเมืองไทย (กรุงเทพฯ: มปพ., มปป), น.  ๗-๘. 



 

 

๒๒๐ 

“ระบบการปกครอง นับตั ้งแต่ปกครองหมู่บ้าน บ้านเมือง 

ประเทศชาต ิหรอืว่าถ้าใครจะท าได้สกัคนหนึ่งกป็กครองโลก นี้เป็นระบบการ

ปกครองซึ่งหมายถึงการแก้ปญัหาที่เกิดมาจากคนหมู่มาก ถ้าระบบการ

ปกครองถูกตอ้งกย็ิง่ตอ้งเกี่ยวกบัศลีธรรม จนกระทัง่เป็นตวัศลีธรรมอนัหนึ่งไป

เลย ดงันัน้ ระบบการปกครองก็คอืระบบศลีธรรมในความหมายหนึ่งนัน่เอง นี่

ค าพูดมนัชวนกนัเกดิขึน้มาแล้วกแ็ยกแขนงไปตามความมุ่งหมายส่วนหนึ่ง ๆ 

ตามความรูห้รอืสตปิญัญา หรอืการเพ่งเลง็ของบุคคลผูก้ล่าวนัน้”๑๖ 

ท่านมองว่า การเสื่อมถอยของสถาบนัทางการเมอืงนัน้ จ าเป็นต้องอาศยั “ศลีธรรม” 

มาเป็นเครื่องมอืในการหาทางออก เพราะศลีธรรมกบัการเมอืงเป็นสิง่ที่แยกออกจากกนัไม่ได ้

ดงัที่ท่านเสนอเพิม่เติมในหนังสอื “ธรรมะกบัการเมอืง” ว่า “การเมอืงมปีระโยชน์หรอืเป็นสิง่

สูงสุด กเ็พราะว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมะ ดงันัน้ จงึต้องสนใจค าว่าธรรม หรอืพระธรรม กนัเป็น

พเิศษ ให้ถูกต้องเต็มที่แล้วก็เอามาใช้กบัการเมอืง หรอืเอามาเป็นหลกัของการเมอืงเสยีก็ได ้

ปญัหากจ็ะหมดไป”๑๗   

พระธรรมโกศาจารย์๑๘ (ปญัญานนัทภกิข)ุ สะทอ้นแงม่มุทีค่ลา้ยคลงึกนัว่า “ศาสนา

ต้องมสี่วนร่วมสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบับุคคลผู้เป็นนักการเมอืง ถ้านักการเมอืงไม่มศีาสนาจะพา

ประเทศชาตลิ่มจม เพราะไม่มศีลีธรรมประจ าใจ จงึต้องมศีาสนาเป็นหลกัใหญ่”๑๙ ด้วยเหตุนี้ 

การเมอืงกบัศลีธรรมแยกออกจากกนัจงึท าใหบ้า้นเมอืงมปีญัหาอย่างทีเ่หน็ในปจัจุบนั ศลีธรรม

ระดบัพืน้ฐานมปีญัหาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมได ้ ส่วนการเมอืงกข็าดมติ

ทางสงัคม ถ้าศาสนากบัการเมอืงร่วมมอืกนัประเทศชาตจิะไดป้ระโยชน์มาก อ านาจทีส่ าคญัใน

สงัคมคอือ านาจทางศลีธรรม อ านาจทางการเมอืงและสงัคม และอ านาจทางเศรษฐกจิ ถ้าอ านาจ

ทัง้สามประการนี้ด าเนินไปด้วยกนั สงัคมก็จะสงบสุข เพราะคนมศีลีธรรม มคีวามมัน่คงและมี

กนินัน่เอง”๒๐ 
                                                           

๑๖พุทธทาสภกิข,ุ ธมัมิกสงัคมนิยม,(กรุงเทพฯ : สขุภาพใจ,๒๕๔๘), หน้า ๗๒. 
๑๗พุทธทาสภกิข,ุ ธรรมะกบัการเมือง,(กรุงเทพฯ : สขุภาพใจ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๑ - ๒๒. 
๑๘สมณศกัดิก่์อนมรณภาพ คอืพระพรหมมงัคลาจารย ์

๑๙ พระธรรมโกศาจารย ์(ปญัญานนัทภกิข)ุ อา้งใน วุฒนินัท ์ กนัทะเตยีน, “พระสงฆก์บัการเมอืง 
: แนวคดิและบทบาทในสงัคมไทยปจัจุบนั”, วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓๙–๑๔๐. 

๒๐เรื่องเดยีวกนั,  



 

 

๒๒๑ 

จะเหน็ว่า  ตวัแปรส าคญัทีน่ักวชิาการดา้นศาสนาและสงัคมใหค้วามสนใจคอื “ความ

เสีย่งทางการเมอืง” จะเกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลย หากน า “หลกัศลีธรรม” มาเป็นบาทฐานในการประพฤติ

ปฏบิตัขิองนักการเมอืง หรอืกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเมอืง  ทัง้นี้ ทัง้ศลีธรรมและการเมอืง

เป็นสิง่ทีส่มัพนัธอ์ยา่งแยกไม่ออก แต่เพราะการทีร่ฐัพยายามจะกนัพืน้ทีข่องศาสนาออกไปจาก

พื้นที่ทางการเมอืงตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นมา จงึท าให้กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบั

การเมอืงประสบกบัวกิฤตกิารณ์ และเผชญิหน้ากบัความเสีย่งมาโดยตลอด ค าถามมวี่า “อะไร 

หรอืใครทีเ่ป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะเขา้มาท าหน้าที ่หรอืมบีทบาทในการสรา้งภูมคิุม้กนัเพื่อป้องกนั

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในปจัจบุนัและอนาคต” เพื่อท าใหศ้าสนาและการเมอืงมสี่วนส าคญัในการ

เสรมิสรา้งความสุขใหเ้กดิขึน้ ซึง่จะท าใหส้งัคมอยูร่ว่มกนัดว้ยด ีเพื่อความอยู่ด ีและเป็นอยู่อย่าง

สนัตสิุข๒๑ พระสาสนโสภณ (พจิติร  ตวณฺโณ) เจา้อาวาสวดัโสมนัสราชวรวหิารได้ตอบ

ค าถามนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า “แนวโน้มในอนาคตพระสงฆ์ไม่ควรอยู่นิ่งเฉย ควรแนะน า

หลกัธรรมดา้นการเมอืงและชีน้ าแนวทางทีถู่กตอ้งแก่นกัการเมอืงและประชาชนได”้ ๒๒  

ค าถามคอื หากพระสงฆจ์ะตอ้งเขา้ไปท าหน้าทีใ่นการชีแ้นะ และชีน้ าต่อประเดน็ทาง

การเมอืง หรอืต่อนกัการเมอืงนัน้ พระสงฆจ์ าเป็นทีจ่ะตอ้งใส่ใจในรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเดน็นี้

อย่างไรบ้าง?  นักคดิ และนักการศาสนาจ านวนหนึ่งได้ให้แนวทางในประเด็นนี้เอาไว้อย่าง

น่าสนใจ 

(๑) พระสงฆ์ไม่ควรเข้าไปช้ีแนะเพ่ือประโยชน์ของตน หรือกลุ่มตน   พระเมธี

ธรรมาภรณ์๒๓ (ประยูร ธมฺมจตฺิโต) ได้เตือนพระสงฆ์ที่เข้าไปท าหน้าที่ชี้แนะเอาไว้อย่าง

น่าสนใจว่า “บทบาทของพระสงฆค์อืการแนะน า ไม่มบีทบาทเขา้ไปจดัการ ซึง่เมื่อพจิารณาจาก

ค าสอนหรอืขอ้ปฏบิตัขิองพระพุทธเจา้เอง จะพบว่ามขีอบเขตของพระวนิัยอยู่ในเรื่องนี้ เพราะ

การเข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มนัน้ๆ เป็นเรื่องของการประจบตระกูลเป็นฝกัเป็นฝ่าย 

กลายเป็นว่าตวัเองไดป้ระโยชน์ พระสงฆจ์งึอยู่ในบทบาทแค่การใหค้ าสอนแนะน า”๒๔  ท่าน

ขยายความเพิม่เตมิว่า “พระสงฆค์วรท าหน้าที่เหมอืนปุโรหติ”  คอืเป็นที่ปรกึษาทางศาสนาแก่

พระเจา้แผ่นดนิ เป็นทีป่รกึษาเรื่องธรรมเพื่อใหเ้กดิคุณค่าแก่การบรหิารจดัการบา้นเมอืง ฉะนัน้ 

                                                           
๒๑เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๔๐ – ๑๔๓. 
๒๒สมัภาษณ์วนัที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๕ 
๒๓ ปจัจบุนัด ารงต าแหน่งเป็นพระราชาคณะชัน้พรหมที ่“พระพรหมบณัฑติ” 
๒๔ พระเมธธีรรมาภรณ์, พระพทุธศาสนากบัประชาธิปไตย, อา้งแลว้, น.๓-๔. 



 

 

๒๒๒ 

พระองค์ไม่ได้เข้าไปจัดการเงื่อนไขทางสังคม หรือไม่ได้เป็นพลังทางสังคมที่จะ ท าการ

เปลีย่นแปลงโดยตรง บทบาทของพระองคจ์งึอยูใ่นลกัษณะผูช้ีท้าง  

(๒) พระสงฆ์ควรน าเสนอบนครรลองของเหตุและผล   ในการชี้แนะ และชี้น า

นกัการเมอืงหรอืกลุ่มคนอื่นเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงนัน้ พระธรรมโกศาจารย์ (ปญัญานันทภกฺิขุ) 

ชีแ้นะในประเดน็น้ีว่า “พระสงฆม์หีน้าทีส่ ัง่สอนอบรมคนทัว่ไปใหรู้จ้กัพระพุทธศาสนา ใหป้ฏบิตัิ

ตามค าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ให้น าคนไม่หลงไม่งมงาย ไม่ออกไปนอกลู่นอกทาง แต่

จะต้องชวนคนให้เดนิตรงตามหลกัค าสอนของพระพุทธเจ้า”๒๕ ซึ่งพระราชธรรมนิเทศ๒๖ 

(ระแบบ ฐิตญาโณ) ย ้าเตอืนในประเดน็เดยีวกนันี้ให้พระสงฆร์ะมดัระวงัท่าทขีองตนเอง โดย

ท่านไดก้ าหนดกรอบเอาว่าอยา่งน่าสนใจว่า “ขอบเขตจรงิ ๆ ของพระสงฆท์างการเมอืงอยู่ทีก่าร

ชี้แนะ ชี้น าให้เหตุผลในทางที่ถูกที่ควร  ไม่เป็นมอืปืนรบัจ้าง ไม่ตกเป็นเครื่องมอืของผู้อื่น 

เพราะพระสงฆต์้องมคีวามชดัเจนในพระธรรมวนิัย ไม่เช่นนัน้กต็้องอาบตัิ”๒๗ จะเหน็ว่า การ

วางท่าทีท่ ัง้การคดิ พูด และแสดงออกบนฐานของหลกัการในพระพุทธศาสนานัน้ จะเป็นเกณฑ์

ชีว้ดัทีส่ าคญัต่อการก าหนดท่าทขีองพระสงฆไ์มใ่หเ้ลยกรอบของพระธรรมวนิัย อกีทัง้สามารถที่

จะท าใหน้กัการเมอืงหรอืคนทีเ่กี่ยวขอ้งไวว้างใจต่อการท าหน้าทีข่องพระสงฆต่์อบทบาทในการ

ชีแ้นะ และชีน้ าทางการเมอืง 

(๓) พระสงฆ์ควรช้ีแนะและช้ีน าบนฐานของธรรม  ในประเด็นนี้  พระพิศาล

ธรรมพาที (พยอม กลฺยาโณ) ซึง่เป็นพระภกิษุรปูหนึ่งทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแสดงออกทาง

การเมอืง ไดพ้ยายามทีจ่ะสรปุในประเดน็นี้ว่า การน าเสนอประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเมอืง ควร 

“กระทบธรรม แต่อยา่กระทบคน” มฉิะนัน้ อาจจะท าใหผู้ร้บัฟงัปฏเิสธเน้ือหาทีพ่ระสงฆพ์ยายาม

จะน าเสนอ โดยท่านชี้ว่า  “การมบีทบาทของพระสงฆ์ต้องอยู่ในขอบเขตที่เรียกว่าเข้าไป

ตกัเตอืนสัง่สอน ไมเ่ขา้ขา้งพรรคใดพรรคหน่ึง ไมต่ าหนิฝา่ยคา้น ไมช่ื่นชมรฐับาล อย่าเสยีความ

เป็นกลาง พระสามารถเทศน์ต าหนิ ตกัเตือนสัง่สอนนักการเมอืงให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม 

เหล่านี้ถือว่าเป็นหน้าที่ แต่พระโดยทัว่ไปไม่อยากท า เพราะอาจเป็นโทษเป็นภยัแก่ตน”๒๘ 

                                                           
๒๕วุฒนินัท ์ กนัทะเตยีน, “พระสงฆก์บัการเมอืง : แนวคดิและบทบาทในสงัคมไทยปจัจุบนั”, 

วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓๙–๑๔๐. 
๒๖สมณศกัดิป์จัจบุนั คอื พระธรรมเมธาภรณ์ 

๒๗เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๔๕ – ๑๔๘. 
๒๘เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๔๘ – ๑๕๐. 



 

 

๒๒๓ 

ยิง่กว่านัน้ การชีแ้นะไมค่วรมนียัทีเ่ชยีรจ์นท าใหฝ้า่ยใดฝา่ยหน่ึงไดป้ระโยชน์ ฉะนัน้ ทางออกคอื 

“การเตอืนสตนิกัการเมอืงบนฐานของธรรม”๒๙  

(๔) พระสงฆ์ควรให้สติแก่นักการเมืองและสงัคม   แง่มุมเกี่ยวกบัการที่พระสงฆ์

ควรมบีทบาทในการให้สติแก่นักการเมอืงและสงัคมนี้ โคทม อารียา๓๐กบัปรีชา ช้างขวญั

ยืน๓๑ มขี้อสงัเกตที่น่าสนใจในประเด็นนี้ว่า  “ที่จรงิในอดตีก็เคยมพีระสงฆ์ให้สติแก่รฐั เช่น 

สมเดจ็พุฒาจารยโ์ต  ในปจัจุบนัผมคดิว่าพระสงฆ์ท่านน่าจะท าเช่นนัน้ได้ โดยเฉพาะองค์กร

สงฆ์ท่านน่าจะมบีทบาทเตือนสติรฐัและประชาชนในสงัคมมากกว่านี้... องค์กรสงฆ์ควรท า

หน้าทีใ่นการแสดงบทบาททางการเมอืงทีเ่ป็นการใหส้ตแิก่รฐับาล และใหส้ตแิก่ประชาชน”   

อย่างไรกต็าม พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชริเมธ)ี พยายามย ้าเตือนพระสงฆ์มี

หน้าทีส่ าคญัในการใหส้ต ิแต่ไมค่วรขาดสตจินท าใหสู้ญเสยีความเป็นกลาง ดงัค ากล่าวของท่าน

ทีว่่า  “บางครัง้ทีค่นเขา้สู่สงครามเพราะขาดสตพิอขาดสตกิเ็หน็ว่าผลประโยชน์มคี่ามากกว่าคน”  

จะเห็นว่า “ในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าคอยเป็นสติของสังคมแต่ในปจัจุบันน้ีแม้ไม่มี

พระพุทธเจา้แต่หากเรามสีต ิสิง่นี้กค็ือพระพุทธเจา้เราจะต้องร่วมกนัเป็นสตขิองสงัคม แล้วส่ง

สญัญาณว่าไม่ต้องการความรุนแรง”๓๒  ซึ่งทวีวฒัน์ บุณฑริกวิวฒัน์ เห็นสอดคล้องกันว่า 

“พระสงฆน่์าจะท าหน้าทีเ่ป็นสตใิหแ้ก่สงัคม พระสงฆเ์กี่ยวขอ้งกบัการเมอืงได ้แต่ต้องในแง่ของ

การใหส้ตแิก่ผู้ชุมนุม ชี้น าดา้นหลกัธรรม ชีแ้นวทางสนัตใิห้แก่สงัคมมากกว่าการไปเขา้ฝกัเขา้

ฝา่ยเพราะการเขา้ฝกัเขา้ฝา่ยจะท าใหส้ถานการณ์เลวรา้ยลง”๓๓ 

ค าถามมวี่า จากขอ้สงัเกตของนักคดิ และนักปฏบิตักิารดา้นศาสนาทีม่องการชี้แนะ 

และชี้น าของพระสงฆ์ในยุคปจัจุบนันัน้  แนวโน้มในอีกสองทศวรรษนัน้ พระสงฆ์ควรจะมี

บทบาทในการชี้แนะและชี้น าทางการเมอืงอย่างไร จงึจะถูกต้องและเหมาะสม  จากการศกึษา

เอกสาร และคมัภรีต่์างๆ ในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกบัประเดน็นี้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่ผู้วจิยัจะต้อง

มองยอ้นกลบัไปศกึษา และวเิคราะหแ์บบอย่างเกี่ยวกบั “ลกัษณะของการชีแ้นะ และชีน้ า” ของ

                                                           
๒๙ พระพยอม กลัยาโณ, ข าข า อ าการเมือง (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพป์ราชญ,์ ๒๕๕๕), น. ๒๒. 
๓๐ โคทม อารยีา, อา้งใน สรุพศ ทวศีกัดิ,์ พระท าไมตอ้งแดง, อา้งแลว้, น. ๔๙-๕๐. 
๓๑ ปรชีา ชา้งชวญัยนื, อา้งใน สรุพศ ทวศีกัดิ,์ อา้งแลว้, น. ๕๑-๕๑. 

๓๒มองพระสงฆ,์ ออนไลน์, แหล่งขอ้มลู :http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid= 

TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13, [๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕] 
๓๓เรื่องเดยีวกนั. 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=%20TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=%20TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13


 

 

๒๒๔ 

พระพุทธเจ้าในสมยัพุทธกาล เพื่อที่จะน ามาเป็นกรอบในการสร้างบทบาทนี้แก่พระสงฆ์ใน

สงัคมไทย เพื่อทีจ่ะเป็นหลกัปฏบิตัใินปจัจบุนัและอนาคตต่อไป 

(๑) การน าเสนอหลกัปฏิบติั แต่อยู่เหนือผลประโยชน์  สุวรรณา สถาอานันท์ ได้

ตัง้ขอ้สงัเกตต่อการจดัวางสถานะระหว่างศาสดาของแต่ละศาสนากบัรฐัในประวตัิศาสตรข์อง

มนุษยชาตเิอาไวอ้ย่างน่าสนใจว่า๓๔ (ก) อ านาจรฐัก าจดัศาสดาทิ้งไป เช่น กรณีโสเครตสี หรอื

พระเยซ ู(ข) อ านาจรฐัพยายามไปท ารา้ยตวัศาสดา แต่ทา้ยทีสุ่ดไม่สามารถก าจดัไดส้ าเรจ็ดงัจะ

เห็นได้จากกรณีของขงจื้อ (ค) ศาสดาเดนิออกไปจากอ านาจรฐัดงัจะเห็นได้จากเหลาจื๊อ (ง) 

ศาสดาท าให้อ านาจรฐัเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาดงัจะเหน็ได้จากศาสดาในศาสนาอสิลาม และ 

(จ) ศาสดาไดว้างระยะห่างจากรฐัอย่างประสานสอดคลอ้ง ไม่ใกลช้ดิเกนิไป และไม่ห่างไกล ดงั

จะเหน็ไดจ้ากศาสดาในพระพุทธศาสนา 

การน าเสนอหลกัปฏบิตันิัน้ พยายามทีจ่ดัวางสถานะของพระองคเ์อาไวใ้นฐานะของ

ผู้ที่เสนอแนะหลักปฏิบัติ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าทางการเมือง  

พระองคใ์ชต้วัแปรภายนอก หรอืสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิมาเป็นฐานในการน าเสนอหลกัปฏบิตั ิ

จะเหน็หลายครัง้ที่พระองค์น าเสนอหลกัการเหล่านี้แก่ผู้น าทางการเมอืง เช่น ทรงย ้าเตอืนว่า 

ผูน้ าทางการเมอืงทีด่นีัน้จะต้องมหีลกัการในการบรหิาร และควบคุมอารมณ์ตวัเอง หลกัในการ

บรหิารในเชงิกายภาพนัน้ผูน้ าจ าเป็นต้องมหีลกัราชสงัคหวตัถ ุ๔ ประการ ไดแ้ก่ ฉลาดในการ

บ ารงุธญัญาหาร การสงเคราะหบ์ ารุงขา้ราชการ การส่งเสรมิอาชพี และการพูดจาอ่อนหวานให้

เกยีรตผิู้อื่น ส่วนในการบรหิารตวัเองในเชงิจติภาพนัน้ ทรงย ้าใหผู้้น าใชห้ลกัทศพิธราชธรรม 

ซึง่เป็นหลกัธรรมที่จะท าให้ผูน้ าสามารถสรา้งความพงึพอใจให้แก่ผูอ้ื่น  ในขณะเดยีว การที่รฐั

จะมคีวามเป็นปึกแผ่น และเกิดความปรองดองในรฐัจ าเป็นผู้น าทางการเมอืงจะต้องใชห้ลกัการ

วชัชีอปริหานิยธรรม นอกจากนี้ พระองค์ได้ทรงน าเสนอแนวทางในการปราบปรามเสี้ยน

หนามของผู้ปกครอง โดยเสนอว่า “โจรที่แท้จรงิไม่ใช่คนแต่เป็นความยากจน หากแก้ปญัหา

ความยากจนได้ ย่อมสามารถปราบโจรได้เช่นกนั” ซึ่งแนวทางนี้ พระองค์ได้น าเสนอไว้ในกูฏ

ทนัตสตูรเพื่อย า้เตอืนผูน้ าตามแนวทางของการพฒันาเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง 

ค าถามคือ พระสงฆ์ยุคใหม่ควรมีท่าทีต่อการน าเสนอหลักการเหล่านี้อย่างไร? 

แนวทางของพระพุทธเจา้ย ้าเตอืนให้พระสงฆไ์ม่เขา้ไปพวัพนักบัผลประโยชน์และอ านาจอนัจะ

                                                           
๓๔ อา้งใน หมอนไม,้ พระสงฆก์บัอ านาจรฐั: ไม่ใกล้เกินไป ไม่เดินหนี และไม่รวมกนั, เนชัน่สดุ

สปัดาห ์๑๑, ๕๒๙ (๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕), น. ๒๒. 



 

 

๒๒๕ 

เกดิขึน้จากการบรหิารกจิการบา้นเมอืง ดงัทีป่รากฏในอรรถกถาธรรมบท เรื่อง “ภูเขาทอง”  ซึง่

ในขณะทีพ่ระองคม์องเหน็ว่าผูน้ าทางการเมอืงบางรฐัปกครองบา้นเมอืงด้วยความไม่เป็นธรรม 

พระองค์ด าริขึ้นว่าเพราะเหตุใด จึงไม่เข้าไปด าเนินการจดัการปรับสภาพสังคมแล้วเป็น

พระราชาเพื่อบรหิารจดัการให้พลเมอืงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  เมื่อมารทราบความคิดของ

พระองค์จงึเขา้ไปยุยงให้พระองค์ตดัสนิใจกระท าการ เพราะพระองค์มฤีทธิเ์ดช สามารถที่จะ

กระท าการดงักล่าวได้ แต่พระองค์ตรสัว่า “ไม่ต้องมายุเราหรอก ต่อให้เนรมติภูเขาล้วนด้วย

ทองค าขึน้มา มนักไ็มส่ามารถจะตอบสนองความตอ้งการของมนุษย์ทีไ่ม่รูจ้บได ้วธิแีก้ปญัหาคอื

ควรแกท้ีใ่จคอืแกค้วามทุกขท์ีใ่จ เราจะไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งในลกัษณะทีเ่พิม่ความโลภ ความโกรธ 

และความหลงของคน คอื ออกไปยุง่ หรอืจดัการเหมอืนกบันกัการเมอืง” 

แนวทางดงักล่าว ถอืว่าเป็นกรอบทีด่ทีีว่างเป็นแนวทางใหพ้ระสงฆร์ะมดัระวงัท่าทีใ่น

การเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกับการเมอืง  การน าเสนอหลกัปฏบิตัิจงึเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรง

ตามแนวทางที่พระพุทธเจา้ทรงย ้าเตอืนว่า “พระองคเ์ป็นแต่เพยีงผู้บอกธรรม” ส่วนการปฏบิตัิ

ธรรมทีส่มควรแก่ธรรมนัน้ ถอืไดว้่าเป็นหน้าทีข่องนกัการเมอืงโดยตรง  พระสงฆจ์งึควรมหีน้าที่

ทีจ่ะน าเสนอทางเลอืกให้แก่นักการเมอืง ซึง่หน้าที่ดงักล่าวเป็นสทิธโิดยสมบูรณ์ตามธรรมวนิัย 

และกฎหมายบา้นเมอืงตราบเท่าทีไ่ม่ไดก่้อใหเ้กดิผลเสยีแก่บุคคลอื่น ฉะนัน้ การน าเสนอหลกั

ปฏิบัติของพระสงฆ์แก่ผู้น าทางการเมืองย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง เพราะ

พระสงฆส์ามารถสื่อสาร หรอืสะทอ้นความต้องการของพลเมอืงใหแ้ก่ผูน้ าทางการเมอืงไดอ้ย่าง

อสิระ ดงัทีศ่าสตราจารยจ์ านงค ์ทองประเสรฐิไดช้ีว้่า  

“พระพุทธเจา้ได้ทรงด าเนินการพระศาสนาอย่างอิสระ ไม่

ขึ้นต่อพรรคการเมืองใดๆ หรือระบอบการปกครองใดๆทัง้สิ้น 

เพราะฉะนัน้พระองคท์รงสามารถประกาศพระศาสนาไปไดทุ้กประเทศ

แว่นแคว้นไม่เลือกว่าแคว้นนัน้ๆจะมกีารปกครองในระบอบใด พระ

ศาสนาสามารถช าแรกเขา้สู่จติใจของประชาชนได้ทุกชาตชิัน้วรรณะ

และทุกเพศทุกวยั ในระยะ เวลา ๔๕ ปี ที่พระองค์ทรงประกาศพระ

ศาสนา พระองค์ได้เสดจ็จารกิจากแคว้นโน้นมาแคว้นนี้ จากแคว้นนี้

ไปสู่แคว้นโน้นตลอดเวลา การด าเนินการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์

และบรรดาสาวกทัง้หลายมไิดถู้กแทรกแซงจากผูป้กครองประเทศและ

นกัการเมอืงใดๆทัง้สิน้ พระองคท์รงท างานอย่างเป็นอสิระจรงิๆ ทัง้นี้ก็

ได้รบัความอุปถมัภ์จากบรรดาผู้ปกครองและประชาชนดว้ยด ีแต่เป็น



 

 

๒๒๖ 

การใหค้วามอุปถมัภอ์ย่างบรสิุทธิใ์จมไิดม้กีารเมอืงมาปะปนเลย  การ

เผยแผ่พระศาสนาจงึด าเนินไปดว้ยดแีละบรสิุทธิผ์ุดผ่องยิง่ ในสมยันัน้

ไม่มนีักการเมอืงใดที่ใช้พระศาสนาเป็นเครื่องมอืในการรกัษาอ านาจ 

หรอืในการหาเสยีงเลย พระศาสนาจงึสามารถทรงตวัอยู่ไดด้ว้ยด ีและ

อยา่งบรสิุทธิผ์ุดผ่องตลอดมา"๓๕ 

การจดัวางสถานะของพระองคใ์นลกัษณะของผูท้ีน่ าเสนอหลกัการและหลกัปฏบิตัแิต่

ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการใช้อ านาจรฐั หรอืผลประโยชน์ที่พงึมพีงึได้จากรฐันัน้ ท าให้พระองค์

สามารถน าองคก์รของพระองคใ์หเ้ป็นทีพ่ึง่ของกลุ่มคนต่างๆ อย่างแทจ้รงิ และเป็นทีพ่งึของทุก

กลุ่มการเมอืง หรอืผู้น าทางการเมอืง  ด้วยเหตุนี้ พระสงฆจ์ าเป็นที่จะต้องระวงับทบาทไม่ให้

ตวัเอง หรอืองค์กรของตวัเองเป็นที่พึ่งพาของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มฉิะนัน้ ใน

ระยะยาวอาจจะก่อให้เกดิผลเสยีต่อตวัพระสงฆ ์และองค์กรสงฆ ์ในขณะทีก่ลุ่มขัว้อ านาจอื่นที่

เป็นปฏปิกัษ์เขา้มาท าหน้าทีใ่นการบรหิารรฐั ดงัทีพ่ระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจตฺิโต) ย ้า

เตอืนในประเดน็นี้ว่า “ถ้าเราไปเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ถ้าฝ่ายทีพ่ระสนับสนุนสอบตก พอฝ่าย

อื่นชนะขึน้มากเ็ป็นศตัรกูบัพระ พระจะไปสอนอะไรกไ็มไ่ด ้บอกอะไรกไ็มไ่ด้”๓๖ 

 (๒) การช้ีแนะทางออกจากปัญหาและอุปสรรค หลกัการชี้แนะที่พระพุทธเจ้า

ทรงออกแบบและน ามาใชง้านตลอด ๔๕ พรรษานัน้  พระองคท์รงใชห้ลกัการชีโ้ทษ (อาทนีวะ) 

ชีคุ้ณ (อสัสาทะ) และชีท้างออก (นิสสรณะ) ดงัจะเหน็ไดจ้ากกรณีศกึษาทีพ่ระองคใ์หค้ตเิตอืนใจ

ต่อพระมหากษตัรยิส์องพระองคท์ีท่ าสงครามแย่งชงิทรพัยากรธรรมชาต ิคือ พระเจา้อชาตศตัร ู

และพระเจา้ปเสนทโิกศล  สงครามครัง้ที่ ๑ นัน้ พระเจ้าปเสนทโิกศลประสบความพ่ายแพ้จงึ

ไม่ได้เขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ดงัธรรมเนียมที่เคยปฏบิตั ิเมื่อพระองค์ทราบเหตุผลดงักล่าว จงึ

ตรสัเตือนกษัตรยิ์ทัง้สองพระองค์ ว่า “ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์  บุคคลผ้ละ

ความชนะและพ่ายแพ้เสยีแล้ว จงึสงบระงบั (เวร) นอนเป็นสุข ”  แต่ทัง้สองพระองค์ไม่ได้ใส่

พระทยัต่อค าเตอืนดงักล่าว จงึรบกนัครัง้ทีส่อง  ในการรบครัง้นี้พระเจา้ปเสนทโิกศลประสบชยั

ชนะ และจบัพระเจา้อชาตศตัรไูด ้แต่พระองคท์รงปล่อยไปดว้ยเหตุทีพ่ระเจา้อชาตศตัรเูป็นพระ

ญาติของพระองค์ ซึ่งครัง้ที่ ๒ นี้ พระพุทธเจ้าได้ตรสัย ้าอีกครัง้ภายหลงัที่ทราบเหตุการณ์ที่

                                                           
๓๕ จ านงค ์ทองประเสริฐ, พระพทุธศาสนากบัสงัคมและการเมอืง, (กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาจฬุา

ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๖), น. ๑๖๑. 
๓๖ พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), พระพทุธศาสนากบัประชาธิปไตย, อา้งแลว้, น.๒๕. 



 

 

๒๒๗ 

เกดิขึน้ว่า “คนพาลย่อมส าคญัว่าเป็นเป็นสุข เมือ่บาปยงัไม่ให้ผล ถ้าบาปใหผ้ลเมือ่ใด คนพาล

ยอ่มไดร้บัทุกขเ์มือ่นัน้ ผูฆ้่าย่อมไดร้บัการฆ่าตอบ ผูช้นะย่อมไดร้ ับการชนะตอบ ผูด้่าย่อมไดร้บั

การด่าตอบ ผูโ้กรธยอ่มไดร้บัการโกรธตอบ เพราะความหมนุเวยีนแห่งธรรม” 

จะเห็นว่า ค าชี้แนะของพระพุทธองค์นัน้ไม่ได้มที่าที่ผูกขาด หรอืกระตุ้นให้ผู้น า

ทางการเมอืงต้องปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว ทัง้นี้ การเลอืกที่จะออกจากกบัดกันัน้ขึน้อยู่กบั

นักการเมอืงโดยตรง ในบางสถานการณ์ กษตัรยิบ์างพระองค์ได้เดนิทางเขา้มาขอให้พระองค์

อภยัโทษต่อการกระท าผดิ ดงัจะเห็นได้จากกรณีของพระเจา้อชาตศตัรูที่ท าร้ายพระบดิาเพื่อ

แยง่ชงิราชสมบตัจินท าใหพ้ระเจา้พมิพสิารสิน้พระชนม ์ พระเจา้พมิพสิารอยู่ในฐานะทีเ่ป็นพระ

สหายของพระพุทธเจา้ ในทีสุ่ดพระเจา้อชาตศตัรสู านึกผดิต่อผลกรรมทีไ่ดก้ระท าขึน้ จงึเดนิทาง

ไปขออภยัโทษจากพระพุทธเจา้ ถงึกระนัน้ พระองคไ์ม่ไดต้รสัต าหนิพระเจา้อชาตศตัรดูว้ยท่าที

ที่รุนแรง และเปิดพื้นที่ให้พระเจ้าอชาตศตัรูได้พฒันาตนเอง จะเห็นว่า ภายหลงัที่พระองค์

ปรนิิพพาน พระเจา้อชาศตัรูได้เขา้มาท าหน้าที่ในการถวายการอุปถมัภ์แก่พระสงฆใ์นการท า

สงัคายนาครัง้ที ่๑ ทีม่พีระมหากสัสปะเป็นประธาน 

ท่าทใีนการชี้แนะของพระองค์ทีน่่าสนใจอกีประการหนึ่ง คอื การใช้ท่าทใีนการโน้ม

น้าวเพื่อให้ผู้น าทางการเมอืงที่เป็นพระญาตขิองพระองค์กลบัมาฟ้ืนคนืความสมัพนัธ์ ซึ่งวาท

กรรมที่พระองค์เลอืกใช้นัน้สอดรบักบัสถานการณ์ที่เกดิขึ้น ดงัพระด ารสัที่กระตุกใจของพระ

ญาตขิองพระองคท์ีว่่า “น ้ากบักษตัรยิส์ิง่ใดมคี่ามากกว่ากนั” ซึง่เป็นการตอกย ้าว่า “น ้ากบัเลอืก

สิง่ใดคน้กว่ากนั”  หลงัจากนัน้ พระองคไ์ดน้ าเสนอชุดความคดิในการโน้มน้าวอกีหลายชุด เช่น 

ประเดน็เรือ่งกระต่ายตื่นตูม สงครามความแคน้ระหว่างชา้งกบันกนางไส ้และความย่อยยบัของ

นกกระจาบทีแ่ตกความสามคัค ี  

กระบวนการในการน าเสนอทางออกโดยการโน้มน้าวของพระองคน์ัน้ อยู่บนฐานของ

หลกัการที่น่าสนใจ คอื (๑) พระองค์ทรงชี้แจงให้แยกแยะ อธบิาย และแสดงเหตุผลให้ผู้ฟงั

เขา้ใจราวกบัเหน็กบัตา (สนัทสัสนา) (๒) พระองคท์รงชวนใจใหเ้หน็คุณค่า จนซาบซึง้ใจ อยาก

รบัข้อเสนอไปปฏิบตัิ (สมาทปนา) (๓) พระองค์ทรงปลุกเร้าใจให้อาจหาญเกิดแรงจูงใจให้

กระตอืรอืรน้ที่จะท าให้ได้ (สมุตเตชนา) และ (๔) พระองค์ทรงปลอบประโลมใจให้สดชื่น เหน็

ประโยชน์ที่จะได้รบั และมคีวามหวงั (สมัปหงัสนา)  หลกัการและวธิกีารในการชี้แนะทัง้ ๔ 

ขัน้ตอนนัน้นบัเป็นการจดัวางกระบวนการและขัน้ตอนการน าเสนอทีแ่ยบคาย และมคีวามลกึซึง้

ตามล าดบั 



 

 

๒๒๘ 

การที่พระสงฆ์จะพฒันาบทบาทในการให้การชี้แนะผู้น าทางการเมอืงนัน้ จ าเป็น

อย่างยิง่ที่จะต้องใช้กระบวนการในการน าเสนออย่างเป็นขัน้เป็นตอนตามแนวทางดงักล่าว  

พระสงฆ์มอิาจจะวางใจว่าตนเองเป็นผู้น าทางจติวญิญาณ ย่อมมสีิทธิโดยชอบธรรมในการ

น าเสนอ หรอืชี้แนะได้ทุกจงัหวะ และโอกาสแต่ประการใด ทัง้นี้ ผู้น าทางการเมอืงบางท่าน

อาจจะมอีตัตา ที่ยดึมัน่ในข้อคดิ ความเห็น และแนวทางของตนเอง ฉะนัน้ การน าเสนอของ

พระสงฆจ์งึควรจดัวางท่าทใีหส้อดรบักบัหลกัการสปัปุรสิธรรม คอื ดูเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล 

บุคคล และชุมชน มฉิะนัน้ จะกลายเป็นการเผชญิหน้าระหว่างผูน้ าทางการเมอืงกบัพระสงฆ ์ซึง่

จะน าไปสู่ผลเสยี และไม่ยอมรบัข้อเสนอในที่สุด แม้ว่าขอ้เสนอ หรอืค าชี้แนะนัน้จะเป็นสิง่ที่ดี

และมปีระโยชน์มากเพยีงใดกต็าม 

(๓) การให้ค าปรึกษา  ในหลายกรณีทีพ่ระพุทธเจา้ใหค้ าปรกึษาแก่ผูน้ าทางการเมอืง

ในสมยัพุทธกาล จุดเด่นของการให้ค าปรกึษาคอื “การแสดงออกอย่างเป็นทางการ” และ “การ

การน าเสนอในลกัษณะส่วนตวั”  ซึง่ผูน้ าทางการเมอืงจะรูส้กึว่าไม่ไดร้บัการบบีคัน้จากผูน้ าทาง

ศาสนาเพื่อใหเ้ลอืกว่าจะด าเนินตามหรอืไม่ด าเนินการ  การด าเนินการในลกัษณะจะส่งผลดใีน

เชิงการรกัษา และพฒันาความสมัพันธ์ระหว่างผู้น าทางศาสนา และนักการเมืองได้ดีกว่า  

ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดง้า่ยน่าสนใจมากคอื พระเจา้ปเสนทโิกศลขอค าปรกึษาจากพระพุทธเจา้ในการ

รกัษาโรคอว้น พระพุทธเจา้ทรงใหค้ าแนะน าแก่พระเจา้ปเสนทโิกศลว่า “ใหน้ับเมลด็ขา้วทุกครัง้

ในการเสวยพระกระยาหาร”  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจ ากัดการเสวยของพระองค์ ซึ่งในที่สุด

พระองคท์รงมพีระวรกายแขง็แรงมากยิง่ขึน้ 

ในอกีกรณีหนึ่งที่น่าสนใจที่พระองค์ให้ค าปรกึษาคอื “กรณีการท าสงครามกบัแคว้นวชั

ช”ี  โดยพระเจา้อชาตศตัรทูรงส่งวสัสการะพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจา้เกี่ยวกบัการท าสงคราม

เพื่อหาช่องทางในการเอาชนะ เพราะแควน้วชัชมีกีองก าลงัทีเ่ขม้แขง็มากจงึเป็นการยากทีพ่ระ

เจา้อชาตศตัรจูะเอาชนะได ้ พระองคไ์ม่ได้ตรสัตอบวสัสการะพราหมณ์ว่า ควรเอาชนะดว้ยวธิี

ใด แต่พระองคท์รงถามพระอานนทว์่า “ชาววชัชไีด้ประพฤตติามวชัชอีปรหิานิยธรรมมากน้อย

เพยีงใด” แต่เมือ่พระอานนทต์รสัตอบถงึการทีพ่ลเมอืงในแคว้นแห่งนี้ยงัยดึมัน่ในวชัชอีปรหิานิย

ธรรมอยู่  พระองค์จงึชีว้่า “ตราบใดที่กลุ่มชนเหล่านี้ยดึมัน่ในวชัชธีรรม” ย่อมเป็นการยากที่จะ

ท าให้แคว้นนี้ประสบความพ่ายแพ้ได้ ซึ่งวชัชอีปรหิานิยธรรมประกอบด้วยไปหลกัการที่ท าให้

เกิดความไม่เสื่อมของชาววชัช ี๗ ประการ เช่น พร้อมกนัประชุม พร้อมกนัเลกิประชุม และ

พร้อมกนัท ากิจที่ควรท า  การให้ค าแนะน าในลกัษณะนี้อาจจะเป็นทัง้เชงิบวกและเชงิลบได้



 

 

๒๒๙ 

เช่นกนั เพราะพระเจา้อชาตศตัรูอาจจะมองว่าพระพุทธเจา้ทรงไม่เหน็ดว้ยต่อการรุกรานรฐัอื่น 

แต่ในขณะเดยีวกนั พระเจ้าอชาตศตัรูได้พยายามที่จะถอดรหสัจากบทสนทนาของพระองค์

กบัวสัสการะพราหมณ์จงึท าใหพ้ระองคไ์ดช้่องทาง 

อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของการน าเสนอในบทสนทนานี้ของพระองค์กับวัสสการะ

พราหมณ์นัน้ คอื การทีพ่ระองคพ์ยายามทีน่ าเสนอหลกัการ โดยการเอาธรรม หรอืการน าเสนอ

ใหเ้หน็ถงึจดุเด่นของวชัชอีปรหิานิยธรรม เพราะหากชาววชัชยีดึมัน่ในหลกัการชุดนี้ย่อมเป็นไป

ไมไ่ดท้ีพ่ระเจา้อชาตศตัรจูะสามารถเอาชนะสงครามในครัง้นี้ แต่เพราะผูน้ าทางการเมอืงของวชั

ชไีมใ่ส่ใจต่อท่าทดีงักล่าวของพระองคจ์งึใหป้ระสบความพ่ายแพใ้นทีสุ่ด จะเหน็ว่า พระพุทธเจา้

ทรงมจีุดยนืที่ส าคญัในการให้ค าแนะน า และให้ค าปรกึษา โดยวางท่าทีอยู่บนฐานของการ

น าเสนอหลกัการทีส่อดรบักบัธรรม และหากผูน้ าทางการเมอืงกลุ่มใดยดึมัน่ในธรรม ย่อมเป็นที่

ประจกัษ์ว่าธรรมะจะรกัษาผูน้ าทางการเมอืงกลุ่มนัน้ 

ท่าทเีช่นนี้ สะท้อนว่าพระพุทธเจา้ท าหน้าที่ประดุจ “มคัคุเทศก์” หรอืเป็น “ปุโรหติ” ที่

คอยใหค้ าปรกึษาแก่พระมหากษตัรยิอ์ย่างต่อเนื่อง  สิง่ทีน่่าสนใจคือ แนวทางเหล่านี้ย่อมส่งผล

โดยตรงต่อพระสงฆท์ี่จะเข้าไปท าหน้าที่ในการให้ค าปรกึษาแก่ผู้น าทางการเมอืงในยุคต่างๆ  

จะเหน็ว่า ตวัอยา่งทีน่่าสนใจประการหนึ่ง คอื “กรณสีมเดจ็นพรตัน์ วดัป่าแก้ว” ทีไ่ดข้อชวีติของ

ทหารจ านวน ๒๐ นายจากสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช โดยเปรยีบเทยีบประเดน็ทีพ่ระพุทธเจา้

ทีเ่ผชญิกบัพญามาร กบัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทีเ่ผชญิกบัขา้ศกึ และสามารถเอาชนะมาได้

ด้วยพระบารมทีี่ยิ่งใหญ่ หรอืแม้กระทัง่ประเด็นที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ที่เข้าวังเพื่อ

เตือนสติพระเจ้าแผ่นดิน และเตือนผู้ส าเร็จราชการคือเจ้าพระยาบรมมหาศรสีุ รยิวงศ์ ซึ่งมี

อ านาจมากเกนิไปและมที่าททีีจ่ะยดึอ านาจ 

บทเรยีนเหล่าน้ี เป็นแนวทางที่พระสงฆ์ในปจัจุบนัและอนาคตจ าเป็นจะต้องศึกษา 

เรยีนรู ้และวเิคราะห์ เพื่อน ามาเป็นเครื่องมอืในการวางท่าทต่ีอผู้น าทางการเมอืงในยุคต่อไป  

ซึง่ท่าทเีช่นนี้จ าเป็นจะต้องอาศยัทัง้ศาสตร์และศลิป์ในการเขา้ไปแสดงออกทางการคดิ การพูด 

และการกระท า  ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อความตัง้มัน่และยัง่ยนืของพระพุทธศาสนาต่อไป 

 

 

 



 

 

๒๓๐ 

๕.๓ บทบาทในการพฒันาพลเมืองของรฐัตามระบอบประชาธิปไตย 

 

ตลอดระยะเวลา ๒,๔๐๐ กว่าปีที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้เข้าไปสมัพนัธ์กับ

การเมอืงการปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสทิธริาช หรอืระบอบราชาธปิไตย ตวัแปรทีช่ีช้ดั

คือพระพุทธเจ้าทรงมฐีานะก่อนออกผนวชเป็นพระมหากษัตรยิ์  พระสหายของพระองค์ที่

เกีย่วขอ้งและสมัพนัธก่์อนผนวชคอืกษตัรยิเ์ช่นกนั และเมือ่พระองคอ์อกผนวชแลว้ พระองคท์รง

เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัพระมหากษตัรยิท์ัง้ทางตรงและทางอ้อมในหลากหลายมติแิละสถานการณ์  

ในขณะเดยีวกนั สาวกบางกลุ่มที่เขา้มาบรรพชาอุปสมบทในองค์กรพระพุทธศาสนามสีถานะ

ของการเป็นกษตัรยิ ์

จากตวัแปรในลกัษณะดงักล่าว  จงึเป็นที่มาของการออกแบบหลกัธรรม การวางท่าท ี

และพธิกีรรมที่สอดรบักบับรบิทของการปกครองในระบอบราชาธปิไตย ดงัจะเหน็ได้จาก (๑) 

การจัดวางธรรมะเพื่อเป็นหลักปฏิบัติส าหรับพระราชา เช่น หลักจักกวัตติสูตร หลัก

ทศพิธราชธรรม และหลักราชสงัคหวัตถุธรรม  ในขณะที่การปรับพฤติกรรมและท่าทีของ

พระสงฆใ์นการด าเนินชวีติเพื่อให้สอดรบักบัสงัคมของพระราชานัน้ พระองค์ได้ทรงออกแบบ

หลกัการเสขยิวตัรเพื่อเป็นแนวในการวางท่าท ีหรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งคอื “คุณสมบตัผิูด้”ี ส าหรบั

พระสงฆ์ที่จะเขา้ไปสู่สงัคมชัน้สูง อนัจะน ามาซึ่งความเคารพและศรทัธาในวตัรปฏบิตัิ เพราะ

พระสงฆก์ลุ่มหนึ่งมาจากกลุ่มคนทีเ่ป็นชนชัน้ทาส และจณัฑาล  

จะเหน็ว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างพระสงฆก์บักษตัรยิต์ามระบอบราชาธปิไตยนัน้มคีวาม

ผสมกลมกลนืทัง้ในหลกัการด าเนินชวีติ การจดัวางสถานะ และการจดัวางพธิกีรรม แนวทางใน

ลกัษณะนี้ถือว่าเป็นการเข้าไปช่วยส่งเสรมิบทบาทระหว่างกนัและกันมากยิง่ขึ้น เพราะเมื่อ

ศกึษาจากประวตัศิาสตรใ์นบางยุคจะพบว่า ความเจรญิและความเสื่อมของพระพุทธศาสนานัน้

ขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ระหว่างพระสงฆก์บัพระราชา ไม่ว่าจะเป็นพระเจา้พมิพสิาร พระเจา้ป

เสนทิโกศล พระเจ้าอชาตศัตรู พระเจ้าอโศกมหาราช พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ รวมไปถึง

พระราชาในประเทศศรลีงักา ประเทศพมา่ ประเทศกมัพชูา และประเทศลาว  

ในขณะที่สงัคมไทยนัน้ ระบอบราชาธปิไตยนัน้เป็นตวัแปรส าคญัต่อความเจรญิรุ่งเรอืง

ของพระพุทธศาสนา โดยเริม่ต้นตัง้แต่พ่อขุนรามค าแหงทิน่ิมนต์พระศรลีงักามาจากจงัหวดั

นครศรธีรรมราชให้มาจ าพรรษาที่สุโขทยั และประกาศพระพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์  การ

พฒันาศาสนสถาน  ศาสนวตัถุ ศาสนพธิ ีและศาสนบุคคล รวมไปถงึการยกย่องศาสดา น าไปสู่



 

 

๒๓๑ 

ความเจรญิรุ่งเรอืงของพระพุทธศาสนาในมติต่ิางๆ ในขณะเดยีวกนั กษตัรยิข์องประเทศไทย

ตัง้แต่ยคุสุโขทยัไดศ้กึษาพระพุทธศาสนาเขา้ใจอย่างแจ่มชดัจนน าไปสู่การพระราชนิพนธค์มัภรี์

พระพุทธศาสนาที่ส าคญัดงัจะเหน็ได้จากไตรภูมพิระร่วงจนเป็นทีม่าของการสรา้งชุดความคดิ

แบบ “ไตรภูมพิระร่วง” ในการก่อสรา้ง การออกแบบ ประตมิากรรม และจติรกรรมที่มอีทิธพิล

ต่อสงัคมไทยจนมาเสื่อมลงในยคุทีว่ทิยาศาสตรเ์ฟ่ืองฟูในสมยัรชักาลที ่๔  

พระสงฆก์บัพระมหากษตัรยิไ์ทยมคีวามสมัพนัธก์นัมากยิง่ขึน้ เมือ่รชักาลที ่๕ พยายาม

ทีจ่ะขบัเคลื่อนแนวคดิเรื่อง “ชาตนิิยม” เพื่อต่อสู่กบัลทัธคิอมมวินิสต์ และการล่าอาณานิคมจาก

ประเทศมหาอ านาจ จงึเป็นทีม่าของการรวมศูนยก์ารบรหิารจดัการบ้านเมอืง และพระสงฆไ์ด้

กลายเป็นตวัช่วยที่ส าคญัในการสรา้งฐานคดิดงักล่าว ดงัจะเหน็ได้จากการที่พระองค์โปรดให้

สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส และกรมพระยาด ารงราชานุภาพรวมศูนย์

การบรหิารคณะสงฆโ์ดยออกพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ขึน้มา เพื่อให้

การจัดการศึกษา การบริหาร การปกครอง ในหัวเมืองเป็นไปอย่างมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น  

หลกัการดงักล่าวไดร้บัการพฒันาต่อเนื่องมาจนถงึสมยัรชักาลที ่๗  

อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนที่ส าคญัของโฉมหน้าทางประวตัิศาสตร์ขององค์กรสงฆ ์คอื 

การเผชญิหน้ากบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ในอกีมุมหนึ่ง พระสงฆย์งัต้อง

รกัษาความสมัพนัธ์กบัระบอบราชาธปิไตยทัง้ในแง่ของการน าเสนอหลกัการปฏบิตั ิพธิีกรรม 

และความสมัพนัธ์ในมติิต่างๆ  ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง พระสงฆ์มคีวามจ าเป็นที่จะต้องจดัวาง

สถานะขององค์กร และเชิงปจัเจกต่อระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย  จะเห็นว่า ไม่

จ าเพาะองคก์รสงฆ ์หรอืตวัพระสงฆเ์องที่พยายามตัง้หลกัว่าจะวางสถานะต่อระบอบใหม่ และ

ผูป้กครองในระบอบใหม่อย่างไร แต่ผูป้กครองในระบอบใหม่คอื คณะราษฎรก์ส็บัสนเช่นกนัว่า 

จะจดัวางพระสงฆ ์และองคก์รสงฆอ์ยา่งไร ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอื “พระสงฆก์บัสทิธใินการ

เลอืกตัง้”  ในขณะทีพ่ระสงฆเ์ป็นพลเมอืงตามระบอบประชาธปิไตย แต่รฐัไดก้นัพระสงฆอ์อกไป

ใหม้สีทิธใินการเลอืกตัง้ 

ในขณะทีพ่ระสงฆก์ลุ่มหนึ่งเมื่อเริม่ปรบัตวัได ้จงึพากนัตัง้ขอ้สงัเกตต่อพระราชบญัญตัิ

คณะสงฆ ์รศ.๑๒๑ ว่า “ไมเ่ป็นประชาธปิไตย” เพราะมลีกัษณะรวมศูนย ์และไม่เน้นการกระจาย

อ านาจ (Decentralization) จงึรวมตวักนัไปปรกึษาหารอืกบัผูบ้รหิารบา้นเมอืง เพื่อใหม้กีารออก

พระราชบญัญตัฉิบบัใหม่ให้เป็นประชาธปิไตยมากยิง่ขึน้ และจงึเป็นที่มาของพระราชบญัญตัิ

คณะสงฆฉ์บบัใหม่ทีส่อดรบักบัการบรหิารบา้นเมอืงใหม้กีารแบ่งแยกอ านาจนิตบิญัญตั ิบรหิาร 



 

 

๒๓๒ 

และตุลาการ ที่แยกออกจากกันตามการบริหารบ้านเมอืง  ปรากฏการณ์เช่นนี้  จึงถือเป็น

จุดเริม่ต้นของการปรบัตวัให้สอดรบักบัวถิปีระชาธปิไตยของพระสงฆใ์นยุคเริม่ต้นของระบอบ

ประชาธปิไตยตัง้แต่ปี ๒๔๗๕ 

จะเห็นว่า ตัง้แต่ยุค ๒๔๗๕ เป็นต้นมาที่เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย พระสงฆ์ได้

พยายามทีจ่ะจดัวางสถานะของตวัเองใหส้อดประสานและลงตวัมากทีสุ่ด ทัง้ในระบอบเดมิ และ

ระบอบใหม่  อย่างไรก็ตาม ในยุคฟ้ืนฟูของระบอบประชาธปิไตย พระสงฆ์มกัจะได้รบัการตัง้

ข้อสังเกตจากผู้บริหารในระบอบประชาธิปไตยอยู่เนืองๆ เช่นกันว่า “สอนหลักการใน

พระพุทธศาสนาที่ไม่สอดรบักบัการพฒันาประเทศ” และจดัวางสถานะของตวัเองจนท าให้ผูน้ า

ทางการเมอืงเกิดความหวาดระแวงต่ออ านาจ และการใช้อ านาจ จนเป็นที่มาของให้พระสงฆ์

ไดร้บัขอ้การกล่าวหาในคดอีาญา และใหส้กึหาลาเพศจากสมณะ 

นอกจากนัน้ ในวถิปีระชาธปิไตยที่เปิดกวา้ง จงึท าให้พระสงฆบ์างรูปได้เขา้ร่วมกบัรฐั

และน าเสนอหลกัการทีส่นบัสนุนรฐัดงัวลทีีว่่า “ฆา่คอมมวินิสต์ไม่บาป” จงึท าใหร้ฐัไดใ้ชห้ลกัการ

ดงักล่าวปราบปรามประชาชนทีม่อุีดมการณ์และความเชื่อทางการเมอืงทีแ่ตกต่าง จนเป็นทีม่า

ของการสญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนเป็นจ านวนมาก   

ความตอ้งการของประชาชนทีม่ต่ีอการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยทีเ่พิม่

สงูขึน้ จงึเป็นทีม่าของ “รฐัธรรมนูญฉบบัประชาชน”  และค าว่า “ความเป็นพลเมอืง” จงึเป็นค าที่

เริม่ใช้มากขึ้นในช่วง ๒ ทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงที่หลงัจากประชาชนใน

สงัคมได้รวมตัวกนัเข้าร่วมขบัเคลื่อน กดดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง และเป็น

อ านาจทางการเมอืงทีเ่ป็นอสิระจากอ านาจรฐั จนเกดิการเมอืงของพลเมอืงทีม่กีารขยายตวัและ

ท างานในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาอ านาจจากรฐั เช่น องค์กร สมาคม องค์กรพฒันา

เอกชน ทีท่ างานดา้นสิง่แวดลอ้ม สาธารณสุข สื่อสาธารณะ การศกึษา เป็นตน้๓๗ 

ในขณะกระแสประชาธิปไตยก าลงัเป็นที่ยอมรบัทัง้ในทัว่โลก และสงัคมไทย เพราะ

การเมอืงมองการปกครองในระบอบนี้มคีวามเชื่อว่า “ประชาธปิไตยเป็นระบอบการปกครองที่

อ านาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชน ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธปิไตย 

ประชาชนจงึมฐีานะเป็นเจา้ของประเทศ เพราะประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจสูงสุดของประเทศ 

                                                           
๓๗ ทพิยพ์าพร ตนัตสินุทร, “วถิไีทยกบัการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย”  ใน 

ความเป็นพลเมอืงกบัอนาคตประชาธปิไตย (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๕๕) น. ๓๗. 



 

 

๒๓๓ 

ประชาชนจงึเป็นเจา้ของประเทศ  ดว้ยเหตุนี้  การปกครองในระบอบประชาธปิไตยไม่เพยีงแต่

ต้องมกีตกิา หรอืรฐัธรรมนูญทีจ่ะก าหนดรูปแบบหรอืระบบทีใ่ช้ในการปกครองประเทศภายใต้

หลกัการดงัที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านัน้ สิง่ส าคญัไม่น้อยไปกว่ากนัคอื “คน” หรอืประชาชน ผู้ซึ่ง

เป็นเจา้ของประเทศทีม่สีทิธเิสรภีาพอยา่งเสมอกนั จะตอ้งมคีวามสามารถในการปกครองกนัเอง 

ระบอบประชาธปิไตยที่เป็นการปกครองโดยประชาชน หรอืการปกครองที่ประชาชนปกครอง

ตนเองจงึจะประสบความส าเรจ็ได ้

ค าว่า “คน” หรอื “ประชาชน” ในกรอบของระบอบประชาธปิไตย หมายถงึ “พลเมอืง”  

และระบอบนี้มคีวามเชื่อว่า ตวัแปรส าคญัทีจ่ะท าใหร้ะบอบประชาธปิไตยไดร้บัการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน คือ “ต้องพฒันาพลเมอืง”  เพราะพลเมอืงคือรากฐานของประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมอืง (Citizenship) ของระบอบประชาธปิไตยจงึหมายถึง การเป็นสมาชกิของสงัคมที่มี

อสิรภาพ ควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบ และมสีิทธเิสรภีาพควบคู่กบัหน้าทีโ่ดยมคีวามสามารถ

ในการยอมรบัความแตกต่าง และเคารพกตกิาในการอยู่ร่วมกนั พร้อมทัง้มีส่วนร่วมต่อความ

เป็นไปและการแกป้ญัหาของสงัคมของตนเอง๓๘ 

จากกระแสของการพฒันาระบอบประชาธปิไตยใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืโดยเริม่ต้นจากการ

พฒันาพลเมอืงในรฐัดงักล่าว จงึท าให้นักรฐัศาสตร์ นักการเมอืงการปกครอง และกลุ่มคน

จ านวนมากเริม่หนักลบัมาวเิคราะหว์ถิปีระชาธปิไตยดัง่เดมิของสงัคมไทยทีอ่ยู่บนฐานของความ

เชื่อแบบไทยดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้สงัเกตทีว่่า๓๙  

“คุณค่า วถิชีวีติ และความเป็นอยู่ของผูค้นในสงัคมไทย นับเป็นปจัจยั

ส าคญัในการส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงในสงัคมไทย ทัง้นี้ เพราะการส่งเสรมิ

แนวคดิความเป็นพลเมอืงให้เกิดขึ้นในสงัคมหนึ่งๆ ขึ้นอยู่กบัวฒันธรรมและ

ค่านิยมของคนในชาตินัน้ๆ อยู่ไม่น้อย ว่าจะสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวให้

ประสบความส าเร็จในประเทศนัน้ได้มากน้อยเพียงใด ดงัที่มกีารตัง้ค าถาม

เกี่ยวกบัวฒันธรรมของสงัคมไทยว่า สอดรบักบัแนวคดิเรื่องพลเมอืงหรอืไม ่

การศกึษาวถิชีวีติและวฒันธรรมในบทบาทสงัคมประชาธปิไตย จงึอาจเป็นอกี
                                                           

๓๘ Bryan S. Turner, “Contemporary problems in the theory of citizenship”, Citizenship and 

Social Theory, 2000. 
๓๙ ดใูน สถาบนัพระปกเกลา้, ความเป็นพลเมอืงกบัอนาคตของประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพฯ: 

ส. เจรญิ การพมิพ,์ ๒๕๕๕).  



 

 

๒๓๔ 

หนทางหนึ่งที่จะช่วยให้การส่งเสรมิความเป็นประชาธปิไตยและคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมอืงในสงัคมไทยมแีนวทางที่เหมาะสมโดยตัง้อยู่บนฐานของ

สงัคมไทยเอง”  

 ฉะนัน้ การสรา้งความเป็นพลเมอืงในสงัคมไทยทีส่่งเสรมิความเป็นประชาธปิไตย หรอื

ความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตยของไทย ย่อมต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ

สงัคมไทย หากไม่สอดคล้องแล้ว ความเป็นพลเมอืงดงักล่าวก็ไม่มคีวามหมาย หรอืไม่เป็นที่

ยอมรบัของคนในสงัคม ดงันัน้ การสรา้งความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยของไทย จงึ

ต้องกระท าควบคู่ไปกบัการสร้างวฒันธรรมไทยที่สอดคล้องกับความเป็นพลเมอืงในระบอบ

ประชาธปิไตยของไทยดว้ย 

จากตวัแปรดงักล่าวนัน่เอง จงึท าใหเ้กดิการตัง้ขอ้สงัเกตว่า “คุณค่าและวถิชีวีติทีจ่ะเป็น

ปจัจยัในการพฒันาพลเมอืงในสงัคมไทย” มฐีาน และทีม่าจากแหล่งใดบา้ง? ซึง่คนจ านวนมาก

มองว่าฐานอนัเป็นที่มาของคุณค่าและวถิแีบบไทยคอื “พระพุทธศาสนา” ดงัจะเหน็ได้จากวิชยั 

ตนัศิริทีเ่ขยีนไวใ้นหนงัสอื “วฒันธรรมพลเมอืง” และอธบิายถงึความส าคญัของพระพุทธศาสนา

ว่า “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มคีวามแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ที่มขีนัตธิรรมและเชื่อในเหตุผล

ตามหลกัวทิยาศาสตร ์มองโลกแบบผู้รกัสนัตภิาพ จงึอยู่ร่วมกบัศาสนาอื่นๆได้โดยไม่มคีวาม

ขดัแยง้ เพราะพุทธศาสนาไม่ไดเ้น้นการเปลีย่นศาสนาของผูอ้ื่น การสอนพุทธศาสนามแีต่บวก

กับบวกในสังคม อันที่จริงความสุขของสังคมไทยนั ้น มีรากฐานมาจากค าสอนของ

พระพุทธศาสนา”๔๐ 

 ในขณะที่ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์ชี้ ให้ เห็นถึงความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาต่อการพฒันาพลเมอืงว่า “ค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึง่เป็นศาสนาของคน

ส่วนใหญ่ในสงัคมไทย อาจจะเน้นในแง่ที่พุทธศาสนาสอนให้เมตตากรุณา ไม่กดขี่เอารดัเอา

เปรยีบกนั ความคดิเรื่องความเมตตานี้ เราเคยเน้นความเมตตาที่คนใน “ที่สูง” มต่ีอคนใน “ที่

ต ่า” หรอืความเมตตาระหว่าง “ผูใ้หญ่” กบั “ผู้น้อย” เรากส็ามารถจะเปลีย่นมาเน้นความเมตตา

ระหว่างคนทีเ่สมอภาคกนั หรอืเน้นความเมตตาทีม่นุษยพ์งึมต่ีอกนั เน้นการใชป้ญัญาในการเขา้

ใจความเป็นไปต่างๆ และจดัการปญัหาด้วยสติปญัญา การเผชญิหน้ากบัความผนัผวนและ

ความเสีย่งต่างๆ อย่างมสีตแิละปญัญา การตระหนักในความเป็นอนิจจงัของทุกสิง่ ทุกคน ทุก

                                                           
๔๐ วชิยั ตนัศริ,ิ วฒันธรรมพลเมอืง, (กรุงเทพฯ: สถาบนันโยบายศกึษา, ๒๕๕๑), ๕๒. 



 

 

๒๓๕ 

สถาบนั ทีไ่ม่มอีะไรเที่ยงแท ้แน่นอน หรอืหยุดนิ่งตายตวั การปรบัเปลี่ยนความหมายบางส่วน

หรอืทัง้หมดของทุกสิง่ทุกอย่าง จงึเป็นเรื่องปรกตธิรรมดาที่สามารถเกดิขึ้นได้ ” และพระสงฆ์

สามารถช่วยกนัเปลี่ยนวฒันธรรมที่เน้นการแบ่งชนชัน้ทางสงัคมไปสู่สงัคมที่เน้นแนวราบที่ให้

ความส าคญัแก่ความเสมอภาพ และความเป็นธรรมได้ 

อยา่งไรกต็าม ศาสตราจารย ์ดร. สมบติั จนัทรวงศ ์นกัวชิาการดา้นรฐัศาสตร ์มองว่า 

“พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาทีเ่น้นสอนเรื่องพลเมอืง (Civic Religion) เพื่อใหพ้ลเมอืงพฒันา

ตนเองไปสู่วถิีประชาธปิไตยได้” สิง่ที่เขาพยายามจะน ามาสนับสนุนสมมติฐานคอืเหตุผลเชงิ

ประจกัษ์เกดิขึน้ในสงัคมไทยทีว่่า (๑) พระพุทธศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดเีพื่อไปสู่การหลุดพน้

เฉพาะตวั (๒) มุ่งเน้นแง่มุมเชงิโลกุตระไม่สมัพนัธ์กบัความจรงิ/สุขทุกข์ของสงัคม และ (๓) 

หลงลมืมติทิางสงัคม/มติคิวามเป็นพลเมอืงที่ดี๔๑  ขอ้สงัเกตของเขาสอดรบักบันักคดิตะวนัตก

บางท่านทีพ่ยายามจะน าเสนอในลกัษณะเดยีวกนั แมกซ์ เวเบอร ์(Max Weber)  เวเบอรม์อง

ว่า “ความหลุดพ้นเป็นเรือ่งของความเพยีรจ าเพาะตวั  ไม่มใีครและโดยเฉพาะไม่มสีงัคมไหน

สามารถช่วยเขาได้  ความเขา้ใจเช่นนี้ไดท้ าให้เกดิการปฏบิตัอิย่างสุดเหวีย่ง ”๔๒  สอดรบักบั

บารด์เวลล์ แอล. สมิธ (Bardwell L.Smith) ที่มองว่า “จุดหมายพื้นฐานดัง้เดมิของ

พระพุทธศาสนาไม่ใช่สงัคมทียุ่ตธิรรม…แมพ้ระโพธสิตัว์ก็ไม่ได้มหีน้าทีใ่นฐานะผู้ปฏริูปสงัคม  

หากแต่เป็นผูส้่งเสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในแต่ละบุคคลทีอ่ยูใ่นสงัคมเท่านัน้”๔๓  

นอกจากนัน้ ดร. มูรติ (T.R.V.Murti) นักวชิาการชาวอนิเดยี  กม็คีวามเหน็สอดคลอ้ง

กนัว่า “พระอรหนัต์พงึพอใจก็แต่ความหลุดพ้นเฉพาะตวั  ท่านไม่สนใจความเป็นอยู่ของผู้อืน่  

อุดมคตแิห่งพระอรหนัต์สร้างขึ้นจากแนวคดิแบบอตันิยม  ท่านกลวัจนกระทัง้ว่าโลกจะจบัตวั

                                                           
๔๑ สมบตั ิจนัทรวงศ,์ บรรยายหลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระดบัประชาธปิไตยส าหรบัผูบ้รหิาร

ระดบัสงู, สถาบนัพระปกเกลา้, ๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕. 
๔๒Max Webber, Religion of India : The Sociology of Hinduism and Buddhism (New 

York: The Free Press, 1958), pp. 206, 213. 
๔๓ Bardwell L. Smith, “Sinhalese Buddhism and the Dilemmas of Reinterpretation,”  The 

Two Wheels of Dhamma : Essays on the Theravada Tradition in India and Ceylon,  ed., By 

Smith (Pennsylvania: American Academy of Reeligion, 1972), p. 106. 



 

 

๒๓๖ 

ท่านไวห้ากท่านต้องปรากฏในโลกนานเกนิไป”๔๔ วินสตนั แอล. คิง (Winston L. King)  ได้

วจิารณ์หลกัค าสอนและการเผยแผ่พุทธธรรมในยุคต้นค่อนขา้งแรงว่า “ไม่มคีวามรูส้กึตืน่ตวั 

(insensitivity) ในความอยุตธิรรม(ทางสงัคม)‛  ดว้ยเหตุผล ๓ ประการ  คอื (๑) มุ่งหวงัแต่พระ

นิพพาน  เพื่อใหต้นหลุดพน้จากการเกดิใหม่ในสงัสารวฏั  (๒) รงัเกยีจแนวคดิในการเรยีกรอ้ง

ความยตุธิรรม เพราะเหน็ว่าเป็นสาเหตุแห่งการสรา้งเวรกรรม  ดงัคาถาธรรมบททีว่่า “ชนเหล่า

ใดเขา้ไปผกูเวรว่า ‘คนนี้ไดด้่าเรา ไดฆ้่าเรา  ไดช้นะเรา  และไดล้กัสิง่ของของเราไป ’ เวรของชน

เหล่านัน้  ย่อมไม่สงบระงบั”๔๕    และ (๓) การเรยีกรอ้งความยุตธิรรมเป็นความเชื่อทีผ่ดิ  

เพราะความยุตธิรรมมอียู่แล้วในกฎแห่งกรรม  แมอ้าจจะตามสนองช้าไปบ้าง  แต่จะต้องตาม

สนองอยา่งแน่นอน  หลกักรรมเป็นระบบความความยตุธิรรมทีส่มบรูณ์  ผลของความเชื่อแบบนี้ 

คอื “เมือ่สงัคมถูกมองในฐานะเป็นเพยีงผลรวมแห่งกรรมของปจัเจกบุคคล  การพูดถึงการ

ปรบัปรุงหรอืการปฏริปูสงัคมในวถิทีางแบบส่วนรวม (collective way) ย่อมไรป้ระโยชน์  สงัคม

ใด ๆ กต็าม  จะสามารถเปลีย่นแปลงได ้ กด็ว้ยวถิทีางแห่งการแก้ไขปรบัปรุงเป็นรายบุคคลไป ” 
๔๖ 

 จากข้อสงัเกตที่กลุ่มนักคดิ และนักปฏบิตัิทัง้สองกลุ่มข้างต้นนัน้ ท าให้พบประเด็นที่

น่าสนใจว่ากลุ่มที่หนึ่งพยายามที่จะมองว่าพระพุทธศาสนามจีุดเด่นส าคัญที่เอื้อต่อการน า

หลกัการและหลกัปฏบิตัิมาอธบิาย และตีความเพื่อให้สอดรบัการพฒันาพลเมอืงตามระบอบ

ประชาธปิไตย ในขณะที่กลุ่มที่สองมองว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้มมีติิของหลกัการและหลกั

ปฏบิตัทิีจ่ะน าไปสู่พฒันา และประยกุตใ์ชใ้หเ้อือ้ต่อการพฒันาพลเมอืงได ้ ฉะนัน้ การทีพ่ระสงฆ์

จะเขา้ไปมบีทบาทในการพฒันาพลเมอืงให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกนัตามระบอบประชาธปิไตย จงึ

จ าเป็นต้องตอบปญัหาดงักล่าวให้ชดัเจนว่า พระพุทธศาสนามมีติขิองการเป็นศาสนาเพื่อการ

พฒันาพลเมอืงหรอืไม?่  และหากยนืยนัว่ามแีนวหลกัการดงักล่าวอยู่จรงิ พระสงฆจ์ะร่วมมอืกบั

รฐัโดยการน าหลกัการดงักล่าวไปพฒันาพลเมอืงอย่างเป็นขัน้เป็นตอนอย่างไร จงึจะท าให้เป็น 

“คนดขีองศาสนาไปสู่การเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตติามระบอบประชาธปิไตย” และพฒันาความ

                                                           
๔๔T.R.V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism (London: George Allen and 

Unwin Ltd.,  1955), p. 263. 
๔๕ ด ูข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๔/๒๕. 
๔๖ Winston L. King, “Judeo-Christian and Buddhist Justice,” Journal of Buddhist Ethics 

2 (1995) : 75.    



 

 

๒๓๗ 

เป็นพลเมอืงทีด่ขีองชุมชุมไปสู่การเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิ พลเมอืงอาเซยีน และพลเมอืงของ

โลกไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

ค าถามมวี่า พระสงฆใ์นฐานะที่เป็นพลเมอืงของชาตจิะเขา้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

พฒันาพลเมอืงอย่างไร จงึจะท าให้การอยู่ร่วมกนัในระบอบประชาธปิไตยสอดรบักบัหลกัการ

ประชาธปิไตยทีเ่น้น “สทิธ ิเสรภีาพ เสมอภาพ และภราดรภาพ”  การที่จะท าใหพ้ระสงฆเ์ป็น

ส่วนหนึ่งในการร่วมพฒันาพลเมอืงให้สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขในระบอบประชาธปิไตย

นัน้ จ าเป็นตอ้งเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆส์ามารถด าเนินบทบาทน้ีในกรอบดงัต่อไปนี้ 

ก. พระพุทธศาสนามีมิติต่อการเป็นศาสนาเพ่ือพฒันาพลเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตยหรือไม่?  การทีจ่ะตอบว่าพระพุทธศาสนามมีติขิองการเป็นศาสนาเพื่อพฒันา

พลเมืองหรือไม่? นัน้ จ าเป็นต้องกลับไปวิเคราะห์หลักการหรือหัวใจของสิ่งที่ถือได้ว่า 

“คุณลกัษณะของการเป็นพลเมอืงที่ดตีามวถิปีระชาธปิไตยประกอบด้วยคุณสมบตัอิะไรบ้าง?” 

และจากการศึกษาพบว่า พลเมอืงในระบอบประชาธิปไตยต้องประกอบไปด้วยคุณสมบตัิ ๖ 

ประการ คอื (๑) รบัผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ (๒) เคารพสิทธิผู้อื่น (๓) เคารพความ

แตกต่าง (๔) เคารพหลกัเสมอภาค (๕) เคารพกตกิา (๖) มสี่วนร่วมแก้ไขปญัหาโดยเริม่ต้นที่

ตนเอง๔๗  

ในขณะที่นักคิดด้านประชาธิปไตยบางท่านมองว่า ลักษณะพลเมืองในสั งคม

ประชาธปิไตยที่เป็นสากลเพื่อเตรยีมเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ นัน้ประกอบไปด้วย๔๘ (๑) การมี

ความรู ้การศกึษา และความสามารถทีจ่ะมองเหน็และเขา้ใจในสงัคมของตนเองสงัคมโลกเฉก

เช่นสมาชกิของโลก (๒) มคีวามสามารถทีจ่ะท างานรว่มกนัผูอ้ื่นและรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเองและ

ผู้อื่นในบทบาทส่วนตน และต่อสงัคม (๓) มคีวามสามารถที่จะเขา้ใจ ยอมรบั และอดทนต่อ

ความแตกต่างทางวฒันธรรม (๔) มคีวามสามารถทีจ่ะคดิวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผลและเป็นระบบ 

(๕) มคีวามเตม็ใจที่จะแก้ไขปญัหาความขดัแยง้ดว้ยท่าทสีนัต ิไม่ใชค้วามรุนแรง (๖) มคีวาม

เตม็ใจทีจ่ะเปลีย่นการใช้ชวีติ และอุปนิสยัการบรโิภคเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม (๗)มคีวามสามารถ

                                                           
๔๗ ปรญิญา เทวานฤมติรกุล, การศกึษาเพื่อสรา้งพลเมอืง (Civic Education): พฒันาการเมอืงไทย

โดยสรา้งประชาธปิไตยที ่“คน” ใน http://www.fnfthailand.org/node/85.  เขา้ถงึเมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖. 
๔๘ John J.Cogan, Multidimensional Citizenship: Educational Policy for the Twenty-First 

Century, and Executive Summary of the Citizenship Education Policy Study, Tokyo, Japan, 1977. 



 

 

๒๓๘ 

ทีจ่ะเขา้ใจและปกป้องสทิธมินุษยชน (๘) มคีวามเตม็ใจและมคีวามสามารถทีจ่ะเขา้ไปมสี่วนร่วม

ในทางการเมอืง ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบันานาชาติ 

ด้วยเหตุนี้  ความเป็นพลเมืองในความหมายใหม่จึงควร เป็นพลเมืองที่มีส่วนเป็น

ผูก้ระท า มจีติสาธารณะ เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม มคีวามรบัผดิชอบ และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละต่อ

ส่วนรวม มศีกัดิศ์รใีนความเป็นมนุษย ์มคีวามเป็นอสิระ และเคารพในความเสมอภาพไม่ว่าจะผู้

นัน้จะยากดมีจีนมากเพยีงใดกต็าม๔๙ ฉะนัน้ พลเมอืงของระบอบประชาธปิไตยจงึมอีสิรภาพใน

การเลอืกชวีติ และมสีทิธเิสรภีาพอยา่งเสมอภาคกนั แต่ถา้ทุกคนต่างใชส้ทิธเิสรภีาพของตนโดย

ไม่รบัผดิชอบ ไม่ค านึงถึงสิทธิของเจ้าของประเทศคนอื่น ไม่ค านึงถึงส่วนรวม หรอืเห็นแต่

ประโยชน์ของตนเอง สงัคมจะเตม็ไปด้วยความวุ่นวาย มแีต่ปญัหา และประชาธปิไตยหรอืการ

ปกครองตนเองของประชาชนกย็อ่มไปไมร่อด เพราะประชาธปิไตยมใิช่ระบอบการปกครองตาม

อ าเภอใจ หรอืใครอยากจะท าอะไรกท็ าไดโ้ดยไม่ค านึงถงึส่วนรวม อสิรภาพของพลเมอืงจงึมใิช่

อสิรภาพตามอ าเภอใจ หากเป็นอสิรภาพที่ควบคู่กบัความรบัผดิชอบ คอืรบัผดิชอบต่อตนเอง 

ผูอ้ื่น และต่อสงัคม๕๐ 

จากหลักการดงักล่าว เมื่อศึกษาวิเคราะห์ภายใต้กรอบของพระพุทธศาสนาจะพบ

ประเดน็ทีน่่าสนใจว่า หลกัการและแนวทางในการพฒันาเมอืงใหม้วีถิชีวีติตามวถิปีระชาธปิไตย

นัน้สอดรับกับหลักการและแนวทางที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาอย่างมีนัยส าคัญ เพราะ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้น และให้ความส าคญัต่อการพฒันาพลเมอืงของรฐัตัง้แต่อดตี

จนถึงปจัจุบนั โดย (๑) เน้นการพฒันาพลเมอืงในระดบัราบที่เน้นความเสมอภาคโดยปฏเิสธ

ระบบวรรณะทีใ่หคุ้ณค่าต่อมนุษยใ์นเชงิดิง่อนัสะทอ้นถงึการปฏบิตัต่ิอกนัอย่างไม่เท่าเทยีมและ

เทีย่งธรรม (๒) เน้นใหพ้ลเมอืงปฏบิตัติามหน้าทีภ่ายใต้บรรทดัฐาน (Norm) ทางสงัคมตามหลกั

ทศิ ๖ (๓) เน้นใหพ้ลเมอืงมจีติส านึกสาธารณะช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยไมไ่ดแ้บ่งแยกความยากดมีจีน 

ตามหลกัสงัคหวตัถุ (๔) เน้นใหพ้ลเมอืงไม่เบยีดเบยีนเพื่อนมนุษยใ์นสงัคมตามหลกัศลี ๕ (๖)  

เน้นใหป้ระชาชนพึง่พาตนเองไม่เป็นภาระแก่คนอื่นๆ ในสงัคมตามหลกัการตนแลเป็นทีพ่ึง่แห่ง

                                                           
๔๙ วชิยั ตนัศริ ิอา้งใน ทพิยพ์าพร ตนัตสินุทร, “วถิไีทยกบัการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงในสงัคม

ประชาธปิไตย”  อา้งแลว้, น.๔๐. 
๕๐ ปรญิญา เทวานฤมติรกุล, “การศกึษาเพื่อความเป็นพลเมอืง: แกป้ญัหาการเมอืงไทยโดยสรา้ง

ประชาธปิไตยทีค่น”  ใน ความเป็นพลเมอืงกบัอนาคตประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 

๒๕๕๕) น. ๒๕๑. 



 

 

๒๓๙ 

ตน๕๑ และ (๗) เน้นให้ประชาชนเคารพคนอื่นหรอืสิง่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระเบยีบ กติกา หรอื

กฎหมายบา้นเมอืงตามหลกัคารวธรรม  

จากตวัแปรดงักล่าว แมว้่าพระพุทธศาสนาจะสมัพนัธ์กบัผู้น าตามระบอบราชาธปิไตย

มากว่า ๒,๔๐๐ ปี แต่พระพุทธศาสนาไม่ไดย้นืยนัว่าระบอบใดดทีีสุ่ด แต่เน้นสอนว่า ผูป้กครอง

เช่นใดดทีีสุ่ด และเหมาะทีจ่ะปกครองคนอื่นๆ ฉะนัน้ ภารกจิหลกัของพระองคค์อืการเป็นส่วน

หนึ่งในการพฒันาคนดใีห้เป็นพลเมอืงดขีองรฐั จะเห็นว่าหลกัการ และหลกัปฏบิตัิที่พระองค์

ออกแบบและจดัวางนัน้ มเีป้าหมายเพื่อใหเ้ป็นคนดทีีต่ ัง้มัน่อยู่ในศลีธรรม เคารพ ใหเ้กยีรต ิไม่

เบยีดเบยีนคนอื่น และอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในฐานะพลเมอืง โดยเน้นการแก้ปญัหาความ

ขดัแยง้และความรนุแรงโดยสนัตวิธิ ี

สรุปแล้ว พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งเน้นการพัฒนา

พลเมือง ไม่ว่าพลเมืองนั ้นจะอยู่ในระบอบใดก็ตาม เพราะดังที่น าเสนอในเบื้องต้นว่า 

พระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นที่ตวัระบอบ หากแต่เน้นพฒันาคนที่อยู่ในระบอบ  หากจะกล่าวถึง

การพฒันาพลเมอืงตามระบอบประชาธปิไตย หลกัการทีม่อียู่ในพระพุทธศาสนาย่อมสามารถที่

จะเป็นฐานส าคญัในการน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาพลเมอืงใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ

สุขภายใตร้ะบอบนี้ 

ข. การน าเสนอค่านิยมร่วม (Common Values) ทีส่มสมยั สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่าง

เป็นรปูธรรม และสอดรบักบัวถิกีารพฒันาพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย  ประชาธปิไตยทีด่ี

และยัง่ยืนนัน้ควรมอีงค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ (๑) ความเป็นคนที่ดีบนฐานของ

หลกัการทางศาสนา และ (๒) การเป็นพลเมอืงที่ดีบนฐานของการน าหลักการทางศาสนา 

ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี และการออกแบบกฎเกณฑ์และกติกาที่ดีมาบูรณาการเป็น

หลกัการใหพ้ลเมอืงภายในรฐัไดป้ระพฤตปิฏบิตัริ่วมกนัภายใต้การยอมรบัและเหน็ชอบร่วมกนั  

ส าหรบัค่านิยมร่วม (Common Values) ทีพ่ระสงฆค์วรน าไปเป็นหลกัการและออกแบบเป็น

เครือ่งมอืในการประยกุตใ์ชร้ว่มกนัในสงัคมนัน้ ควรจะประกอบดว้ยไปส่วนผสมทีส่ าคญัทัง้ความ

เป็นคนด ีและพลเมอืงทีด่ดีงัแผนภมูต่ิอไปนี้ 

 

                                                           
๕๑ “อฺตตา ห ิอตฺตโน นาโถ โก ห ินาโถ ปโร สยิา” ตนแลเป็นทีพ่ึง่ของตน คนอื่นใครเราเป็นทีพ่ึง่

ใหแ้ก่เราได ้(ถาวร) 



 

 

๒๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภมูดิงักล่าวนัน้ พระสงฆอ์าจจะใชห้ลกัการทางศาสนามาเป็นฐานในการพฒันา

และฝึกอบรมใหก้ลุ่มคนต่างๆ เป็น “คนด”ี ซึ่งอาจจะเน้นความเป็นคนดเีฉพาะตวั หลงัจากนัน้ 

จงึขยายพืน้ทีข่องความเป็นคนดไีปสู่การเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมต่อไป 

(๑) ความเป็นคนดี พระสงฆม์บีทบาทหลกัในการพฒันาและฝึกอบรมบุคคลหรอืกลุ่ม

บุคคลเป็นคนดี การท าหน้าที่ในลักษณะนี้จดัได้ว่าเป็นภารกิจหลักของพระพุทธศาสนาที่

พระพุทธเจา้ทรงเน้นย ้าใหพ้ระสงฆเ์ที่ยวไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข และเพื่ออนุเคราะหเ์พื่อน

ร่วมโลก ด้วยเหตุนี้ “คนด”ี ในความหมายเบื้องต้นของทางศาสนาควรประกอบด้วยหลกัการ

ต่อไปนี้ คอื ความเป็นคนมศีลีธรรม มสีต ิมมีนุษยธรรม มสีจัจะ รูจ้กัเสยีสละ มเีมตตายิม้แยม้ 

ใชช้วีติพอเพยีง มนี ้าใจ และใหอ้ภยัเพื่อนมนุษยท์ีป่ระพฤตผิดิพลาดบกพรอ่ง 

(๒) ความเป็นพลเมืองท่ีดี  พระสงฆค์วรขยายพืน้ทีใ่นการพฒันาและฝึกอบรมบุคคล

และกลุ่มบุคคลทีเ่ป็นคนดตีามความมุ่งหมายของศาสนาใหก้้าวไปสู่เป็นพลเมอืงทีด่ตีามระบอบ

ประชาธปิไตย ซึง่ความเป็นพลเมอืงทีด่นีัน้ประกอบดว้ยเกณฑช์ีว้ดัดงัต่อไปนี้ คอื การสามารถ

 



 

 

๒๔๑ 

พึ่งตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระให้แก่คนอื่นๆ ในสังคม การมีอิสรภาพทางการคิด พูด และ

แสดงออกตราบเท่าที่ไม่สร้างผลเสียแก่สังคมและคนอื่น การรู้จกัเคารพสิทธิผู้อื่น เคารพ

ความเหน็ต่าง เคารพกฎกตกิา มสี่วนรว่มทางการเมอืงและกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน การมคีวาม

ส านึกรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น โดยท าหน้าที่ในการตอบแทนชุมชนและสงัคม รกัและห่วง

แหนสมบตัสิาธารณะของชุมชนโดยการปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนและสงัคม  จะเหน็ความ

เขม้แขง็ของพลเมอืงคอืความเขม็แขง็ของระบอบประชาธปิไตย และพระสงฆใ์นฐานะพลเมอืง

ของรฐัควรเขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ระบอบประชาธปิไตยโดยการ

พฒันาพลเมอืงใหม้คีุณภาพ แนวทางนี้จะสอดรบักบังานวจิยั เรื่อง “บทบาทพระสงฆไ์ทยใน ๒ 

ทศวรรษหน้า (๒๕๔๑-๒๕๖๐)“ ของพระมหาสุภา อุทโท ที่น าเสนอว่า “พระสงฆค์วรส่งเสรมิ

การให้ความรู้เรื่องประชาธปิไตยแก่ประชาชน เพราะในอนาคต การเมอืงจะมลีกัษณะที่เป็น

ประชาธปิไตยมากยิง่ขึน้ เช่น ประชาชนจะมอี านาจในการปกครองตนเองมากขึน้ มบีทบาทใน

การตรวจสอบการกระท าของเจา้หน้าทีร่ฐัและนกัการเมอืงมากยิง่ขึน้”๕๒  

 ถงึกระนัน้ ค่านิยมร่วม (Common Values) ที่ถอืได้ว่าเป็นจุดร่วมระหว่างคนดกีบั

พลเมอืงที่ด ีอนัจะก่อใหเ้กดิพลงัของการสรา้งประชาธปิไตยที่ดแีละยัง่ยนืนัน้ จ าเป็นต้องมจีุด

ร่วมใน ๕ ประเดน็หลกั คอื (๑) สุจริตธรรม ที่มุ่งเน้นการไม่ทุจรติคอรปัชัน่สมบตัสิาธารณะที่

ไม่ควรมคีวรไดชุ้มชนหรอืสงัคมทีต่วัเองไดอ้ยู่อาศยั (๒) คารวธรรม มุ่งเน้นใหพ้ลเมอืงเคารพ

กฎ กตกิา และกฎหมาย ทีชุ่มชน หรอืสงัคมไดร้่วมกนัออกแบบและยอมรบัเป็นแนวทางปฏบิตัิ

ร่วมกนั  (๓) สงัคหธรรม มุ่งเน้นให้กลุ่มคนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกนัมจีติส านึกสาธารณะ 

ช่วยเหลอืกลุ่มคนทีด่อ้ยโอกาส และต้องการความช่วยเหลอื (๔) ขนัติธรรม มุ่งเน้นใหก้ลุ่มคน

ต่างมคีวามอดทนต่อปญัหาทีเ่กดิจากความขดัแยง้ เปิดใจกวา้งใหส้ามารถยอมรบัความแตกต่าง

ทางความเชื่อ วฒันธรรม ศาสนา ภาษา และค่านิยมอื่นๆ  (๕) สนัติธรรม มุ่งเน้นพลงัของ

สนัตภิาพ ร่วมกนัจดัการกบัความขดัแยง้ไม่ใหข้ยายตวัไปสู่ความรุนแรง โดยการเปิดพืน้ทีใ่ห้มี

การพบปะ พดูคุย และปรกึษาหารอืกนัอยา่งสมานฉนัท ์อนัจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกนัของระหว่าง

กลุ่มคนต่างๆ ดว้ยการเคารพ ยกยอ่ง และใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั 

ค. การเป็นศูนยก์ลางของชุมชนพฒันาพลเมืองบนฐานคิดของ “บวร”  พระสงฆ์

ควรท าหน้าทีเ่ป็นแกนกลางของชุมชน เพื่อพฒันาพลเมอืงทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนัในชุมชนต่างๆ ไม่
                                                           

๕๒ สภุา อุทโท, “บทบาทพระสงฆไ์ทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (๒๕๔๑-๒๕๖๐), วทิยานิพนธพ์ฒันา

ชุมชนมหาบณัฑติ, คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๑, น. ๘๘. 



 

 

๒๔๒ 

ว่าจะเป็นชุมชนชนบท หรอืชุมชนเมอืง เพราะชุมชนเป็นฐานรากทีส่ าคญัของสงัคม บทบาทใน

ลกัษณะนี้ เป็นบทบาทที่พระพุทธเจา้ และพระสาวกในสมยัพุทธกาลไดพ้ยายามที่จะท าหน้าที่

ในการเข้าไปพฒันาชุมชนผ่านค าสอน พิธกีรรม หรอืกิจกรรมต่างๆ ดงัจะเห็นได้จากการที่

พระพุทธเจ้ามองว่า เป็นพุทธกิจที่พระองค์จ าเป็นต้องกระท าในทุกเช้าของทุกวนัโดยการ

เดนิทางไปโปรดพลเมอืงที่อาศยัอยู่ในชุมชน การที่พลเมอืงในรัฐต่างๆ เช่น วชัช ีโกศล หรอื

มคธด ารงตนอยู่บนฐานของหลกัการที่พระพุทธเจา้ให้แนวทางไว้ ไม่ว่าจะเป็นหลกัของศีล ๕ 

หลกัสงัคหวตัถุ หลกัทศิ ๖ หรอืหลกัฆราวาสธรรม ท าใหผู้น้ าในรฐัต่างๆ สามารถบรหิารจดัการ

พลเมอืงในรฐัไดเ้รยีบงา่ยมากยิง่ขึน้  

จดุเด่นของชุมชนทีเ่อือ้ต่อการเขา้ไปสรา้งบทบาทน้ีของพระสงฆค์อื ชุมชนโดยทัว่ไปอยู่

รว่มกนัเป็นกลุ่ม มคีวามเป็นพีเ่ป็นน้องกนัสงู และความเป็นสงัคมทีแ่คบยอ่มท าใหก้ารช่วยเหลอื

กนัเป็นไปอย่างทัว่ถงึมากยิง่ขึน้ แต่ตวัแปรทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหพ้ระสงฆด์ ารงบทบาทนี้ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพนัน้ คอื การเขา้ใจมติขิองการพฒันาพลเมอืงตามวถิขีองประชาธปิไตย การเขา้ใจ

มติกิารเมอืงการปกครองที่ซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ เพราะในชุมชนต่างๆ มกีารกระจายอ านาจและ

ความรบัผดิชอบ ทัง้ในแง่มุมของผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบรหิารส่วนต าบล  การเข้าใจกลไก

เหล่านี้จะมผีลต่อการเขา้ไปท าหน้าทีใ่นการเชื่อมสมานกลุ่มคนในสงัคมไดอ้ย่างทัว่ถงึและลกึซึง้

มากยิง่ขึน้ งานวจิยัของร้อยเอกธนพ นาควลัย์ ไดท้ าวจิยั เรื่อง “บทบาทของพระสงฆใ์นการ

พฒันาประชาธปิไตย: ศกึษาความเหน็ของพระสงฆท์ีศ่กึษาอยู่ในมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั” 

พบค าตอบที่น่าสนใจในประเด็นนี้ ว่า “พระสงฆ์รุ่นใหม่ไม่เห็นด้วยที่พระสงฆ์จะเข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกบัการชุมนุมกบักลุ่มการเมอืง แต่หากมองในมติขิองการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงใน

ประเด็นการพฒันาประชาธปิไตย พระสงฆ์ควรเข้าไปเกี่ยวข้องและร่วมพฒันาพลเมอืงของ

รฐั”๕๓  

ตวัแปรที่ส าคญัอีกประการหนึ่งที่ท าให้พระสงฆ์ส่วนใหญ่สามารถเข้าไปร่วมพฒันา

พลเมอืงไดค้อื “บทบาทของการเป็นผู้ให้” และไม่ลอยตวัออกจากฐานของชุมชน  การเตมิเต็ม

ชุมชนโดยการให้ทัง้ว ัตถุ การน าชุมชนไปสู่ส ังคมแห่งการช่วยเหลือ และแบ่งสุขแบ่งทุกข์

ระหว่างกนั การใหค้วามรูท้ีจ่ าเป็นต่อการพฒันาชุมชน รวมไปถงึการเปิดพืน้ทีใ่หชุ้มชนใชส้นัติ

                                                           
๕๓ รอ้ยเอกธนพ นาควลัย,์ “บทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาประชาธปิไตย: ศกึษาความเหน็

ของพระสงฆท์ีศ่กึษาอยูใ่นมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั”, ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขารฐัศาสตร ์บณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ ๒๕๔๒, น. ๘๖. 



 

 

๒๔๓ 

วธิใีนการจดัการกบัปญัหาความขดัแย้งที่เกดิขึ้น ย่อมเป็นตวัแปรที่ส าคญัที่จะท าให้พระสงฆ์

สามารถกลบัไปเป็นศูนยร์วมในการมสี่วนรว่มการพฒันาพลเมอืงในชุมชนต่างๆ แนวทางนี้ เดกิ

ไคล ์(Durkheim) ไดช้ีใ้หเ้หน็จดุเด่นของพระสงฆว์่า “พระสงฆม์บีทบาทส าคญัในการกล่อมเกลา

เหนี่ยวรัง้จิตใจ สร้างแบบอย่างที่ดี เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทและใกล้ชิด

ประชาชน ตัง้แต่เกดิจนถงึตาย๕๔  โดยแนวทางนี้ พระสงฆจ์งึมทีัง้หน้าที่ตามพระธรรมวนิัยที่

จะต้องช่วยเหลอืประชาชน และสอดรบักบัหลกัการของประชาธปิไตยทีพ่ระสงฆจ์ะต้องเขา้ไป

ช่วยเหลอืรฐับาลในการพฒันาพลเมอืงโดยการอบรมสัง่สอนใหเ้ป็นพลเมอืงทีด่ี๕๕ 

 ทัง้นี้ รฐัจ าเป็นต้องอาศยัศกัยภาพด้านนี้ของพระสงฆ์เข้ามาช่วยสนับสนุนรฐัในการ

พฒันาพลเมอืงโดยไม่กนัพระสงฆใ์ห้หลุดออกจากชุมชน ซึง่จะท าให้รฐัสูญเสยีพลงัทางสงัคม 

(Social Energy) ของพระสงฆ์แทนที่จะดงึมาเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาชุมชนให้เขม้แขง็ 

เพราะการทีพ่ลเมอืงเขม้แขง็ย่อมส่งผลต่อการเขม้แขง็ของชุมชน เมื่อชุมชนต่างๆ เขม้แขง็ย่อม

ท าให้สงัคมโดยภาพรวมเข้มแขง็ ความเข้มแขง็ดงักล่าวย่อมส่งผลในเชิงบวกต่อการบรหิาร

จดัการรฐัไดด้มีากยิง่ขึน้ 

(ง) การยกระดบัพลเมืองแห่งการต่ืนรู้ไปสู่ประชาธิปไตยแห่งการต่ืนรู้   พระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้แนวทางในการพัฒนาพลเมืองให้สอดรับกับระบอบ

ประชาธปิไตยว่า๕๖  

“คุณภาพของประชาธปิไตยขึน้ต่อคุณภาพของประชาชน ถ้าประชาชน

มีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด้วย ถ้าประชาชนมีคุณภาพต ่ า 

ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลวด้วย เพราะว่าคุณภาพของ

ประชาธปิไตยขึน้ต่อคุณภาพของประชาชน แลว้คุณภาพของประชาชนขึน้ต่อ

อะไร กข็ึน้ต่อการศกึษา”   

                                                           
๕๔ ดเูพิม่เตมิใน E. Durkheim, The Elementary from the Religious Life (New Jersey: Rutgers 

University, 1962). 
๕๕ดเูพิม่เตมิใน ถนอม กติตขิจร, สาสน์ของนายกรฐัมนตรถีงึพระธรรมทตู (กรุงเทพฯ: ราชบพธิการ

พมิพ,์ ๒๕๑๒). 
๕๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาคนสูป่ระชาธปิไตย (กรุงเทพฯ: 

สหธรรมกิ, ๒๕๔๓), น.๓-๔. 



 

 

๒๔๔ 

ท่านมัน่ใจว่า๕๗ (๑) การศกึษาจะเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีจ่ะท าใหพ้ลเมอืงสามารถควบคุม

พฤตกิรรมตนเองไม่ให้เบยีดเบยีนกลุ่มคนอื่นๆ ทีอ่ยู่ร่วมกนัในชุมชนและสงัคม อกีทัง้จะท าให้

พลเมอืงเคารพระเบยีบ วนิัย และกฎเกณฑต่์างๆ ของสงัคม (๒) การศกึษาจะท าใหพ้ลเมอืงมี

จติใจทีเ่ปิดกวา้ง ยอมรบัความแตกต่าง และยดึมัน่ในความจรงิ (๓) การศกึษาจะท าใหพ้ลเมอืง

มปีญัญาในการจ าแนกแยกแยะว่าอะไรถูก อะไรผดิ สิง่ใดควรกระท า หรอืไม่ควรกระท า  จาก

แนวทางดงักล่าวจะท าให้พลเมอืงสามารถพฒันาตวัเองไปสู่เป้าหมายที่ส าคญัที่ถือได้ว่าเป็น

อุดมการณ์ประชาธปิไตย กล่าวคอื ความยดึมัน่ในเสรภีาพ ความเสมอภาพ และภราดรภาพ 

การที่จะพฒันาพลเมอืงให้เกดิการตื่นรูซ้ึ่งจะน าไปสู่การพฒันาประชาธปิไตยแห่งการ

ตื่นรูน้ัน้ ตวัแปรทีส่ าคญัประการหนึ่งคอื  พระสงฆจ์ะต้องมบีทบาทในการประยุกต์ และน าเสนอ

หลกัการเหล่านี้ไปสู่การปฏบิตัขิองพลเมอืงทัง้ในระดบัชุมชน และสงัคม  เพราะโดยเนื้อแทแ้ลว้ 

ประชาธปิไตยแห่งการตื่นรูจ้ะเกดิขึน้ไมไ่ดห้ากเราไมส่ามารถทีจ่ะพฒันาพลเมอืงใหเ้กดิการตื่นรู ้ 

ซึง่การตื่นรูน้ัน้ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั ๒ ประการ คอื ภาวะแห่งการตื่น กบัภาวะแห่งการรู ้

ค าว่า “รู”้ หมายถงึ “การทีพ่ลเมอืงมวีุฒภิาวะที่สามารถจ าแนกแยกแยะได้ว่า อะไรควรไม่ควร 

อะไรดอีะไรชัว่ อะไรถูก อะไรผดิ อะไรทีท่ าได ้อะไรทีท่ าไม่ได้” ในขณะทีก่ารตื่นนัน้ เป็นภาวะที่

พลเมอืงตื่นตวัต่อการความส านึกรบัผดิชอบต่อความเป็นไปของชุมชนและสงัคม การตื่นตวัที่

พรอ้มจะเขา้ไปช่วยเหลอืเพื่อนมนุษย ์ความตื่นตวัทีพ่รอ้มจะปฏบิตัติามกฎ กตกิา และกฎหมาย  

พระสงฆจ์งึควรมบีทบาทส าคญัในการช่วยรฐัท าหน้าทีพ่ฒันาพลเมอืงใหเ้กดิการตื่นรูซ้ึง่

ผลทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาคอืประชาธปิไตยแห่งการตื่นรู ้ ตวัแปรส าคญัทีจ่ะท าใหพ้ระสงฆส์ามารถ

เขา้ไปบทบาทในการท าหน้าที่ช่วยเหลอืรฐัในลกัษณะนี้ คอื (๑) รฐัจ าเป็นทีจ่ะต้องเปิดพืน้ทีใ่ห้

พระสงฆท์ีอ่ยู่ในชุมชนต่างๆ เขา้มาช่วยรบัภาระในการพฒันาพลเมอืงใหเ้กดิการตื่นรู ้โดยการ

สนับสนุนทัง้งบประมาณ และองคค์วามรูใ้หม่ให้แก่พระสงฆเ์พื่อใหส้ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมี

ประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น  (๒) พระสงฆ์จ าเป็นที่จะต้องตระหนักรู้ในบทบาทที่สอดรบักบัวิถี

ประชาธปิไตยโดยการปรบัทศันคต ิและปรบัทศิทางการน าเสนอหลกัธรรมทีเ่อื้อต่อการพฒันา

พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยมากยิง่ขึน้ (๓) มหาวทิยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่งอาจจะเขา้มาช่วย

เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ โดยมรีฐัให้การสนับสนุนงบประมาณ และการวจิยั 

เพื่อทีจ่ะไดป้รบัปรงุแนวทางในการพฒันาเมอืงของพระสงฆใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

                                                           
๕๗ เรื่องเดยีวกนั, น. ๑๓-๑๕. 



 

 

๒๔๕ 

ข้อสงัเกตที่น่าสนใจในประเด็นนี้คือ ตัวอย่างที่ดีซึ่งพระสงฆ์ได้เข้าไปช่วยรฐัเข้าไป

บทบาทในการเข้าไปช่วยรฐัพฒันาพลเมอืงในชุมชนต่างๆ ในสงัคมไทยนัน้ มไิด้เป็นเรื่องที่

แปลกใหม่ หรอืไม่เคยเกดิขึน้มาก่อนในสงัคมไทย เพราะจากการวจิยัของพระไพศาล วสิาโล

เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัและพระสงฆใ์นประเดน็ “ช่วยรฐัสรา้งชาต”ิ ว่า “ในยุครชักาลที ่

๕... รฐัมไิดมุ้่งหมายทีจ่ะเขา้มาควบคุมคณะสงฆ ์และกจิการดา้นศาสนาเพยีงเพราะต้องการให้

เกดิความเป็นหน่ึงเดยีวเท่านัน้ หากแต่ยงัมุง่หมายใหค้ณะสงฆช์่วยส่งเสรมิการสรา้งชาตใินดา้น

อื่นๆ ดว้ย”๕๘ และประเดน็ทีน่่าสนใจคอื รปูแบบทีพ่ระสงฆเ์ขา้มาช่วยรฐัอย่างเป็นทางการนัน้ได้

เริม่ก่อในยคุนี้ 

“การที่คณะสงฆส์นองนโยบายของรฐัอย่างปรากฏผลเป็นรูปธรรมนัน้ 

กล่าวได้ว่าเพิ่งปรากฏในสมยัของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร

ญาณวโรรส สาเหตุส าคญัประการหนึ่งกเ็พราะมรีะบบราชการทีแ่ผ่คลุม และยดึ

โยงกบัพระสงฆท์ัว่ราชอาณาจกัร ระบบราชการนี้เองที่เป็น “มอืไม”้ให้รฐัและ

พระสงฆส์ามารถผลกัดนันโยบายของรฐัใหบ้งัเกดิผลได ้ยิง่กว่านัน้ บา้นเมอืงก็

มรีะบบราชการของตนซึง่คู่ขนานกบัระบบราชการของคณะสงฆ ์การประสาน

และผลกันโยบายใหค้ณะสงฆน์ าไปปฏบิตัจิงึเป็นไปไดง้า่ยยิง่ขึน้”๕๙ 

 แนวทางดงักล่าวมไิดข้ดั หรอืยอ้นแยง้กบัหลกัการในพระธรรมวนิัยทีพ่ระพุทธเจา้ทรง

มุง่เน้นใหพ้ระสงฆย์ดึโยงกบัชุมชน กบัทีร่ฐัจะเขา้มาเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆเ์ขา้ร่วมพฒันาพลเมอืง

ดงักล่าวย่อมเป็นแนวทางทีส่อดรบักบัเจตนารมณ์ของพระพุทธเจา้อย่างชดัเจนอยู่แลว้ เพราะ

ตวัแปรหนึ่งที่เห็นได้ชดัที่พระพุทธเจ้าทรงพยายามจะตอกย ้าให้พระสงฆ์ยดึโยงกบัชุมชนคอื 

“รูปแบบการออกแบบจวีร” ทีพ่ระองคต์รสัให้พระอานนท์ออกแบบจวีรให้เหมอืนกบัคนันาของ

ชาวมคธ “อานนท ์เธอเหน็นาของชาวมคธ ซึง่เขาพนูดนิขึน้เป็นคนันาสีเ่หลีย่ม พูนคนันาทัง้ดา้น

ยาว และด้านกว้าง... เธอสามารถแต่งจีวรของภิกษุทัง้หลายให้มีรูปอย่างนัน้ได้หรือไม่? ”  

เจตนารมณ์ของการออกแบบที่แท้จรงินัน้ พระองค์มิได้มุ่งเพียงเพราะการเย็บผ้าที่ไม่เป็น

ระเบยีบ หรอืโจรไดล้กัขโมยผา้ของพระภกิษุ แต่การทีใ่หอ้อกแบบจวีรยดึโยงกบัผนืนาของชาว

มคธกท็รงหวงัทีจ่ะใหพ้ระสงฆส์มัพนัธก์บัชุมชน ยดึโยงกบัชุมชนทีพ่ระสงฆไ์ดอ้ยู่อาศยัปจัจยั ๔ 

                                                           
๕๘ พระไพศาล วสิาโล, พทุธศาสนาไทยในอนาคต: แนวโน้มและทางออกจากวกิฤต, (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ,์ ๒๕๔๖), น. ๖๖. 
๕๙ เรื่องเดยีวกนั, น. ๖๘. 



 

 

๒๔๖ 

จากชุมชน แลว้ทรงมุ่งหวงัให้พระสงฆส์นองตอบชุมชนด้วยการพฒันาพลเมอืงในชุมชนต่างๆ   

ดงัทีพ่ระพรหมคณุาภรณ์ไดม้องถงึความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัคณะสงฆใ์นบทบาททีพ่ระสงฆ์

เขา้ไปช่วยรฐัพฒันาพลเมอืงว่า 

“ในเมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติชอบ ได้ท าหน้าที่เผยแพร่สัง่สอน

ประชาชนให้รู้อะไรดีอะไรชัว่ อะไรถูกอะไรผิดแล้ว ประชาชนมศีีลธรรม มี

คุณภาพจิตดี มีปญัญาเจริญงอกงาม และก็อยู่ร่วมกันด้วยดี การปกครอง

ได้ผลดใีนแง่นี้ ก็เป็นการที่ถูกต้อง ส่วนการปกครองให้ง่ายโดยวตัถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ส่วนตน เรากล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์เป็น

เครือ่งมอืแสวงหาผลประโยชน์ แต่ถ้าปกครองใหง้่ายโดยทีว่่าใหป้ระชาชนไดม้ี

ความร่มเย็นเ ป็นสุขอยู่ ในศีลธรรม ก็ ถือว่า เ ป็นการปกครองที่อาศัย

พระพุทธศาสนา อาศยัหลกัธรรม อาศยัคณะสงฆโ์ดยทางทีช่อบเพื่อเป็นเครื่อง

เอื้ออ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน ก็มเีขตแดนกนัอยู่ระหว่างการที่ว่าเป็น

เครื่องมอืหาผลประโยชน์ หรอืเป็นเครื่องมอือ านวยสุข การที่ว่าเป็นสิง่เกื้อกูล

ในการปกครอง ไม่จ าเป็นจะต้องถือว่าเป็นเจตนาร้ายที่จะเป็นเครื่องมอืเสมอ

ไป”๖๐ 

 สรุปว่า การพฒันาระบอบประชาธปิไตยของไทยให้ยัง่ยนืนัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้อง

พฒันาพลเมอืงใหร้บักบัวถิปีระชาธปิไตย โดยการพฒันาลกัษณะทีส่ าคญัของพลเมอืง เช่น การ

มจีติส านึกสาธารณะต่อส่วนรวม การเคารพความแตกต่าง กฎกตกิา กฎหมาย และกฎเกณฑ์

ของสงัคม การรบัผดิชอบต่อตวัเองและสงัคม และการใชแ้นวทางสนัตวิธิใีนการจดัการกบัความ

ขดัแยง้และความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในชุมชนและสงัคม 

 พระพุทธศาสนาจงึควรเป็นทางเลอืกทีส่ าคญัประการหนึ่งในการทีจ่ะเขา้มาช่วยรฐัเพื่อ

เสริมแรงการพัฒนาพลเมืองโดยเริ่มต้นจาก “คนดี” ไปสู่  “การเป็นพลเมืองที่ดี”  ทัง้นี้ 

พระพุทธศาสนามจีุดเด่นที่ส าคญัในฐานะมหีลกัการ และแนวทางที่เอื้อต่อการพฒันาพลเมอืง 

เช่น หลกัศีล ๕ หลกัทศิ ๖ และหลกัสงัคหวตัถุ  พระสงฆใ์นฐานะเป็นพลเมอืงของรฐัจ าเป็น

จะต้องเขา้มาร่วมมอืกบัรฐัในการอธิบาย และตคีวามหลกัการเหล่านี้ไปสู่ภาคปฏบิตัอิย่างเป็น

                                                           
๖๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), รฐักบัพระพทุธศาสนาถึงเวลาช าระลา้งแล้วหรอืยงั, พมิพค์รัง้

ที ่๔ (กรุงเทพฯ: สหธรรมกิ จ ากดั, ๒๕๓๙), น. ๒๔-๒๕. 



 

 

๒๔๗ 

รูปธรรม และน าหลกัการเหล่านัน้ไปร่วมพฒันาพลเมอืงในชุมชนต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกนั

อย่างสนัติสุขตามหลกัการที่พระพุทธเจ้าทรงย ้าว่า “พฒันาประโยชน์ตน ประโยชน์ของญาต ิ

และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ของชาวโลก”  

๔.๔ บทบาทในการใช้สิทธิวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองและนโยบายแห่งรฐั 

 

 เราไม่สามารถกันพื้นที่ทางศีลธรรมออกจากพื้นที่ทางการเมอืง  หากเราจะนับว่า

พื้นที่ทางการเมืองเริ่มต้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ ตามการอธิบายของคึกฤทธิ ์

ปราโมทยท์ีว่่า ชนชัน้ปกครองพยายามกนัพื้นทีข่องศาสนาอนัเป็นสญัลกัษณ์ของศลีธรรมออก

จากพืน้ทีท่างการเมอืงอยา่งเป็นทางการตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา  ความจรงิเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้

เพราะจะท าใหพ้ืน้ทีท่างการเมอืงปลอดจากพลงัศลีธรรม เพราะเมื่อใดทีก่ารเมอืงปลอดจากพลงั

ศีลธรรม การเมืองนัน้มุ่งไปสู่การเอารัดเอาเปรียบ และท าร้ายซึ่งกันและกัน การแย่งชิง

ผลประโยชน์และความต้องการโดยไร้เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย ์ขาดหริโิอตปัปะ เกดิการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใชว้าจาส่อเสยีด ทิม่แทง จนน าไปสู่การเกลยีดชงัซึง่กนัและกนัมากยิง่ขึน้  

ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้นนัน้ พระสงฆใ์นฐานะเป็นตวัแปรส าคญัในการศกึษาธรรม 

ปฏบิตัธิรรม และน าหลกัธรรมไปเผยแผ่แก่กลุ่มคนทัว่ไป รวมไปถงึนกัการเมอืงเพื่อใหเ้กดิผลใน

เชงิของการรกัษาธรรม เพื่อใหธ้รรมรกัษานกัการเมอืงทีท่ าหน้าทีใ่นการบรหิารบา้นเมอืงอย่างมี

ธรรมาภิบาล ฉะนัน้ บทบาทหลกัประการหนึ่งของพระสงฆ์คือการเทศน์ หรอื “เทศนาทาง

การเมอืง” เพื่อให้เกดิผลในเชงิบวกต่อการมหีริโิอตตปัปะต่อการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และท าลาย

ประหตัประหารซึ่งกันและกนัในทางการเมอืง อนัน าไปสู่ความขดัแย้งและความรุนแรงดงัที่

เกดิขึน้ในสงัคมไทยในช่วง ๑๐ ปีทีผ่่านมา 

อย่างไรก็ตาม การท าหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อการแสดงธรรมทางการเมอืงนัน้ ในบาง

สถานการณ์ได้ก่อให้เกดิความไม่พงึพอใจแก่นักการเมอืงดงัเช่นที่พระสงฆไ์ด้วพิากษ์วจิารณ์

การด าเนินนโยบาย และการปฏบิตัหิน้าที่ของอดตีนักการเมอืงท่านหนึ่ง แต่บทสรุปทีเ่กดิขึน้ก็

คอื อดตีนักการเมอืงดงักล่าวได้ออกมาตัง้ค าถามต่อการท าหน้าที่ของพระสงฆ์ว่า “การเล่น

การเมอืงไม่ใช่กิจของสงฆ์นัน้ และหากประสงค์จะเล่นการเมอืงควรสละจวีรตัง้พรรคเพื่อลง

สมคัรรบัเลอืกตัง้” จงึท าให้พระสงฆจ์ านวนหนึ่งต้องออกมาตัง้ขอ้สงัเกตต่ออดตีนักการเมอืงว่า 

““รฐับาลแขง็เกนิไป พอพระจะเทศน์ กไ็ล่ใหท้ิง้จวีร” โดยพระศรีปริยติัโมลี (สมชยั กุสลจตฺิโต)

ไดช้ีว้่า 



 

 

๒๔๘ 

"หลกัส าคญัของประชาธปิไตย คอืการต้องมศีีลธรรม การที่

พระสอนศลีธรรมนักการเมอืง ก็เพื่อท าให้การเมอืงดขีึ้น ถอืเป็นการ

วางรากฐานทางการเมอืง เพราะถ้าศลีธรรมไม่ด ีการปฏริปูการเมอืงก็

ไม่ได้ผล มอีงค์กรอิสระมาตรวจสอบก็ท าอะไรไม่ได้ เพราะคนไม่มี

หริโิอตตปัปะ (ความละอายต่อบาป) การเมอืงไม่มศีาสนามนัก็หายนะ 

และพระกต็้องสอนการเมอืงถูกต้องใหก้บัประชาชน มฉิะนัน้จะท าให้มี

การคอร์รปัชัน่อย่างสมบูรณ์แบบ นโยบายประชานิยมก็อย่าสุดโต่ง

มากนัก ถ้าวางรากฐานได้ ประชาธปิไตยก็จะเข้มแขง็ เหมอืนอย่าง

อนิเดยี รฐัธรรมนูญใชม้าเป็นระยะเวลานานมากแลว้ คนมคีวามตื่นตวั

ทางการเมอืง ไม่มกีารซื้อเสยีง เพราะการเมอืงของเขาพฒันามาจาก

ศลีธรรม”๖๑ 

ในขณะที่พระกิตติศกัด์ิ กิตติโสภโณ ประธานคณะกรรมการกลุ่มเสขยิธรรมตัง้

ข้อสังเกตต่อการห้ามพระเทศน์วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบตัิ และนโยบายทางการเมอืงของ

นกัการเมอืงว่า 

“ในระบอบประชาธปิไตย เราควรจะไวใ้จหรอืไม ่หากบุคคลผู้

นัน้ บกพรอ่งทางศลีธรรม หากมกีารหา้มพระเทศน์เพราะเกีย่วกบั

การเมอืง กจ็ะน าไปสู่ประเดน็อื่นๆ การใชพ้ระพุทธธรรมจะถูก

แทรกแซง การท าหน้าทีผู่เ้สยีสละถูกเปลีย่นด าเป็นขาวดว้ยวาทกรรม

ทีไ่มร่บัผดิชอบ ถา้ยงัเป็นอยา่งนี้ ต่อไปสงัคมจะเหลอืแต่ผูผ้ลติ 

ผูบ้รโิภค ผูค้า้ก าไร ดงันัน้ ในการเลอืกตัง้ในอนาคต ศาสนิกชนที่

พยายามรกัษาพระพุทธศาสนา ตอ้งแสดงพลงัว่า เราจะปล่อยใหก้ลุ่ม

คนทีส่นบัสนุนอบายมขุ ตระบดัสตัย ์เปลีย่นด าเป็นขาวใหค้วรไดร้บั

ความไวว้างใจมาท างานอกีหรอืไม่”๖๒ 

                                                           
๖๑ พระศรปีรยิตัโิมล,ี พระสงฆค์วรพดูเรื่องการเมอืงหรอืไม่, นสพ.ขา่วสด ฉบบัวนัที ่๒๗ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที ่๑๔ ฉบบัที ่๔๙๘๙ 

๖๒ พระศรปีรยิตัโิมล,ี พระสงฆค์วรพดูเรื่องการเมอืงหรอืไม,่ นสพ.ขา่วสด ฉบบัวนัที ่๒๗ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที ่๑๔ ฉบบัที ่๔๙๘๙ 



 

 

๒๔๙ 

ประเด็นเดยีวกันนี้ นิธ ิเอียวศรวีงศ์ได้ตัง้ข้อสงัเกตต่อการเทศน์วิพากษ์วจิารณ์

นกัการเมอืงของพระสงฆว์่า 

“...พระในสงัคมไทยได้รบัความเคารพนับถอืและเชื่อฟงัมาก 

อ านาจทางวฒันธรรมของพระจงึมีสูง... เราไม่อาจแยกอ านาจทาง

ศลีธรรมออกไปจากอ านาจทางการเมอืงหรอืเศรษฐกจิหรอือะไรอื่นได ้

เช่นเดยีวกบัการแย่งอ านาจทางการเมอืงก็มมีติิทางศีลธรรมแฝงอยู่

อย่างส าคญั (ที่การเมอืงไทยแย่อย่างนี้ก็เพราะมตินิี้มนัแทบไม่ได้แฝง

อยู่เลย) เนื่องจากกติกาทางกฎหมายหรอืแรงกดดนัทางสงัคมอย่าง

เดียวไม่เพียงพอ เป็นต้นว่าการไม่ซื้อเสียงไม่ได้เกิดจาก กกต. ที่

เขม้แขง็เพยีงอย่างเดยีว แต่เกดิจากความเลื่อมใสสิง่ทีถู่กต้องและเป็น

ธรรมซึ่งเป็นความรูส้กึทางศลีธรรมทัง้ของคนซื้อและคนขายด้วย

เหตุดงันัน้ พระจงึควรยุ่งเกี่ยวกบัการเมอืงอย่างยิง่ แต่ยุ่งเกี่ยวเพื่อ

น าเอาธรรมะเขา้ไปสู่การเมอืง เช่นเดยีวกับพระควรยุ่งเกี่ยวกบัการท า

ธุรกิจ, การสื่อสาร, การบรโิภค, การพลงังาน, การศึกษา, 

ศลิปวฒันธรรม, กามารมณ์ หรอืความสมัพนัธท์างสงัคมทุกชนิด ฯลฯ  

เพราะทัง้หมดเหล่านัน้ล้วนมมีติทิางศลีธรรมทีเ่ราควรพจิารณาทัง้สิ้น 

ความเสื่อมโทรมของสิง่เหล่านัน้ในเมอืงไทยนัน้ส่วนหนึ่งกม็าจากการที่

เราตดัมติทิางศลีธรรมออกไปโดยสิน้เชงิ และพระไม่ค่อยยอมเขา้ไปยุ่ง

เกี่ยวกบัสิง่เหล่านัน้เอาเลย เทศนาของท่านจงึลอยอยู่ในสุญญากาศ 

ฟงั "เอาบุญ" โดยไม่สามารถเอาไปใชเ้พื่อให้เกดิบุญที่แท้จรงิขึน้ได.้.. 

ผมคิดว่าพระควรยุ่งเกี่ยวให้มากกับการเมอืงและเรื่ องอื่นๆ ในเชิง

สงัคม แต่ตอ้งมสีตกิ ากบัว่ายุง่ท าไม แลว้จงึจะรูว้่าควรยุง่อยา่งไร”๖๓ 

ค าถามคอื ในประเดน็นี้ เราจะหาเกณฑใ์ดมาตดัสนิการท าหน้าทีด่งักล่าวของพระสงฆ์

ว่าสอดรบักบัพระธรรมวนิัย หรอืหลกัการอื่นๆ ทีส่อดรบักบักฎหมายรฐัธรรมนูญ หรอืประกาศ

ของมหาเถรสมาคม  เมือ่วเิคราะหห์ลกัการทีป่รากฏในพระไตรปิฎกจะพบประเดน็ทีน่่าสนใจว่า 

พระพุทธเจา้เคยเทศน์กบัพระภกิษุโดยอ้างองิกรณีพระเจา้อชาตศตัรยูกทพัไปตแีควน้กาส ีพระ

                                                           
๖๓ นิธิ เอียวศรีวงศ,์ พระกบัการเมือง, มตชินรายสปัดาห ์วนัที ่๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที ่๒๔ 

ฉบบัที ่๑๒๕๑ หน้า ๓๖. 



 

 

๒๕๐ 

เจา้ปเสนทโิกศลไดย้กทพัไปป้องกนั แต่ประสบพ่ายแพ้กลบัมาว่า “ภกิษุทัง้หลาย วนันี้พระเจา้ 

ปเสนทโิกศล ทรงแพม้าแลว้อย่างนี้ จะบรรทมเป็นทุกขต์ลอดคนืนี้” และอาศยัเหตุจากการพ่าย

แพส้งครามเทศน์สอนพระสงฆแ์ละพุทธบรษิทั เป็นคตเิตอืนใจว่า “ผูช้นะย่อมก่อเวร ผูแ้พย้่อม

นอนเป็นทุกข ์บุคคลละความชนะและความแพเ้สยีแลว้ จงึสงบระงบั (เวร) นอนเป็นสุข” แต่เมื่อ

รบกนัอกีครัง้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงประสบชยัชนะบา้ง พระพุทธองค์ตรสัว่า “คนพาลย่อม

ส าคญัว่าเป็นสุข เมื่อบาปยงัไม่ใหผ้ล ถ้าบาปใหผ้ลเมื่อใด คนพาลย่อมไดร้บัทุกขเ์มื่อนัน้  ผูฆ้่า

ย่อมถูกฆ่าตอบ ผู้ชนะย่อมไดร้บัการชนะตอบ ผูด้่าย่อมถูกด่าตอบ ผู้โกรธย่อมได้รบัการโกรธ

ตอบ เพราะความหมนุเวยีนแห่งกรรม” 

การเทศนาทางการเมอืงของพระพุทธศาสนานัน้ ย่อมส่งสญัญาณไปถงึคู่กรณีทัง้สองที่

พยายามรบเพื่อแย่งชงิผลประโยชน์และความต้องการ  จากแนวทางดงักล่าว หากพระสงฆ์

สามารถเทศนาวพิากษ์วจิารณ์นักการเมอืง หรอืผูป้กครองรฐัดว้ยใจที่เป็นกุศล ใช้หลกัเมตตา

มโนกรรม เมตตาวจกีรรม และเมตตากายกรรม  ไม่ส่อเสยีด หรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหาย และ

ท าใหผู้อ้ื่นเกลยีดชงันักการเมอืง โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อสื่อแสดงใหน้ักการเมอืงไดต้ระหนักรูถ้งึ

พฤติกรรมที่เหมาะสม และด าเนินนโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพลเมอืงย่อมเป็นสิง่ที่

พระสงฆ์สามารถที่จะท าได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากพระสงฆ์สามารถใช้หลกัทศิ ๖ ในการ

วพิากษ์วจิารณ์ เพื่อให้การแนะน า ห้ามปรามจากความชัว่ ให้ตัง้มัน่อยู่ในความด ีอนุเคราะห์

ดว้ยน ้าใจอนังาม ใหฟ้งัสิง่ทีไ่มเ่คยฟงั และบอกทางสวรรคใ์ห ้บนฐานของ “อนูปวาโท อนุฆาโต” 

คอื “การไมโ่จมต ีและการไมบ่ฑีา”  

นอกจากนี้  กฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๕๐ ได้เปิดช่องทาง

เอาไวว้่า “บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในทางวชิาการ การศกึษาอบรม การเรยีนการสอน การวจิยั และ

การเผยแพร่งานวจิยัตามหลกัวชิาการ ย่อมไดร้บัการคุ้มครอง ทัง้นี้ เท่าที่ไม่ขดัต่อหน้าที่ของ

พลเมอืง หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน” ฉะนัน้ แมว้่ามหาเถรสมาคมได้ออกค าสัง่เรื่องห้าม

พระภกิษุสามเณรเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๘ ไวใ้นหนังสอืแถลงการณ์คณะสงฆ ์เล่ม 

๓๘ ตอนที่ ๑ วนัที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘๖๔ ในข้อที่ ๗ ว่า “ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วม

อภปิราย หรอืบรรยายเรือ่งเกีย่วกบัการเมอืง ซึง่จดัตัง้ขึน้ทัง้ในวดัหรอืนอกวดั” แต่หากพระสงฆ์

                                                           
๖๔ นิพนธ์ ศรตีระกูล, “ความสมัพนัธ์ระหว่างพระสงฆ์กบันักการเมอืงท้องถิ่นในระบบการ

เลอืกตัง้ : กรณีศกึษาเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญารฐัศาสตรมหาบณัฑิต, (สาขาวชิา

การเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, ๒๕๔๙), ภาคผนวก ง หน้า ๗๖. 



 

 

๒๕๑ 

เทศนาวพิากษ์วจิารณ์บนฐานของเจตนาที่ดอีนัจะก่อให้เกดิผลในเชงิบวกต่อนักการเมอืงและ

นโยบายสาธารณะ เชื่อมัน่ว่า การกระท าดังกล่าวย่อมมีนัยที่สอดคล้องทัง้กับธรรมวินัย 

กฎหมายรฐัธรรมนูญ และค าสัง่มหาเถรสมาคม 

สรุปแล้ว พระสงฆ์ในสังคมไทยจึงควรมีบทบาทส าคัญในการที่จะเทศนาเพื่อ

วพิากษ์วจิารณ์พฤตกิรรมของนักการเมอืง รวมถงึนโยบายสาธารณะ เพื่อให้นักการเมอืงและ

นโยบายสาธารณะได้รบัการตรวจสอบความโปร่งใส และประสทิธภิาพรวมถงึความส าเรจ็ของ

โครงการต่างๆ ดงัทีพ่ระราชปัญญาเมธี (สมชยั กุสลจตฺิโต) พยายามจะเน้นในประเดน็ของการ

วพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัประเดน็ทางการเมอืงว่า 

“พระสงฆ์เป็นคนไทย ยงัไม่บรรลุธรรม โดยพื้นฐานยงัเป็น

ปถุุชน มรีกั มโีลภ โกรธ หลง เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะพดูเรื่องการเมอืงก็

เ ป็นไปเพื่อภักดี และปกป้องสถาบันทัง้สาม คือ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัรยิ ์แต่พูดในฐานะคนทีเ่ป็นคนไทย พระจงึมสีทิธทิีจ่ะพูด 

ในหลวงฯ เคยตรสัว่า ขอใหส้ทิธทิี่จะวจิารณ์การเมอืงหน่อย เพราะใน

ฐานะที่ท่านเป็นคนไทย ถึงแม้ท่านจะเป็นประมุข อยู่เหนือกฎหมาย 

อยู่เหนือการเมือง แต่ท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง จึงขอสิทธิวิจารณ์

การเมอืง นี่เป็นเรื่องสทิธ ิ สทิธแิละหน้าที่ของพระสงฆท์างการเมอืง

ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรฐัธรรมนูญ รฐัธรรมนูญระบุว่า พระไม่มสีทิธิ

เลือกตัง้ แต่สิทธิในการพูด การแสดงออกไม่มีห้ามไว้ ด้วยเหตุนี้ 

พระสงฆจ์งึมสีทิธใินการพดูทางการเมอืง”๖๕ 

 สอดรบักบัแนวทางที่ชาญณรงค์ บุญหนุนที่สนับสนุนให้พระสงฆแ์สดงบทบาทนี้ว่า 

“พระสงฆน่์าจะด ารงอยู่ในฐานะผูว้พิากษ์วจิารณ์ทางการเมอืงและจรยิธรรมของรฐัเป็นหลกั ซึ่ง

ถา้จะใหม้ปีระสทิธภิาพภาพจรงิๆ บทบาทในการวพิากษ์วจิารณ์จรยิธรรมของรฐัต้องท าในระดบั

ทีเ่ป็นทางการ ส่วนการท าในระดบัปจัเจกบุคคลนัน้จะมผีลเฉพาะเมื่อปจัเจกบุคคลมบีารมมีาก

พอ” 

                                                           
๖๕ วุฒนินัท ์กนัทเตยีน, พระสงฆก์บัการเมอืง: แนวคิดและบทบาทในสงัคมไทยปัจจบุนั, น. 

๑๕๒. 



 

 

๒๕๒ 

 ค าถามมวี่า ปจัจยั หรือตัวแปรที่จะน าไปสู่การพฒันาบทบาทน้ีให้เกิดขึ้นในสอง

ทศวรรษหน้านัน้ควรเริม่ต้นจากประเด็นอะไรบ้าง? ผู้วจิยัมองว่า น่าจะต้องมอีงค์ประกอบที่

ส าคญัอยา่งน้อย ๔ ประการ ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ประเดน็ (Issues) ในการวพิากษ์วจิารณ์รฐัต้องชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นประเด็น

ส่วนตัวของนักการเมือง หรือผู้น าทางการเมอืงที่ขาดคุณธรรมจรยิธรรม แล้วประพฤติผิด

บิดเบือนต่อการใช้อ านาจหน้าที่เกินกรอบของกฎหมายและศีลธรรม  รวมไปถึงการที่

นักการเมอืง ผูน้ า หรอืรฐัด าเนินนโยบายสาธารณะแลว้สรา้งผลเสยีต่อประชาชน ชุมชน สงัคม 

และประเทศชาต ิ

 (๒) ความรู้ความเข้าใจ (Understanding) ของพระสงฆ ์หรอืสถาบนัสงฆ ์ พระสงฆ์

จ าเป็นต้องศึกษา และเรียนรู้กลไกการท างานของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อที่จะได้เข้าใจ

กระบวนการท างาน การด าเนินนโยบายสาธารณะ รวมไปถงึผลกระทบทัง้ในเชงิลบและเชงิบวก 

เมือ่ไดข้อ้มลูเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัแลว้ ยอ่มสามารถทีจ่ะวพิากษ์วจิารณ์ผลเสยีทีจ่ะเกดิได้ 

 (๓) ความสามารถในการท่ีจะส่ือสารทางการเมือง (Political Communication)  

พระสงฆ์จ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะในการสื่อสารทางการเมือง โดยเข้าใจวิธีการและ

กระบวนการสื่อสารทัง้ระบบตามหลกั SMCR กล่าวคอื (๑) ผู้ส่ง (Source) ต้องเป็นผูท้ีม่ทีกัษะ

ความช านาญในการสื่อสาร โดยมคีวามสามารถในการเขา้รหสั (encode) เนื้อหาข่าวสาร มเีจต

คตทิีด่ต่ีอผู้รบัเพื่อผลในการสื่อสาร มคีวามรูอ้ย่างดเีกี่ยวกบัขอ้มลูข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมี

ความสามารถในการปรบัระดับของข้อมูลนัน้ให้เหมาะสมและง่ายต่อระดบัความรู้ของผู้รบั 

ตลอดจนพื้นฐานทางสงัคม และวฒันธรรมที่สอดคล้องกับผู้รบัด้วย (๒) ข้อมูลข่าวสาร 

(Message) เกี่ยวขอ้งทางดา้นเนื้อหา สญัลกัษณ์ และวธิกีารส่งข่าวสาร  (๓) ช่องทางในการ

ส่ง (Channel) หมายถงึการทีจ่ะส่งขา่วสารโดยการใหผู้ร้บัไดร้บัข่าวสารขอ้มลูโดยผ่านประสาท

สมัผสัทัง้ 5 หรอืเพยีงส่วนใดส่วนหนึ่ง คอื การได้ยนิ การดู การสมัผสั การลิ้มรส หรอืการได้

กลิน่ (๔) ผู้รบั (Receiver) ต้องเป็นผู้มทีกัษะความช านาญในการสื่อสารโดยมคีวามสามารถ

ใน ‚การถอดรหัสสาร‛ (decode) เป็นผู้ที่มีเจตคติ ระดับความรู้ และพื้นฐานทางสังคม 

วฒันธรรม เช่นเดยีวหรอืคลา้ยคลงึกนักบัผูส้่งสารจงึจะท าใหก้ารสื่อความหมายหรอืการสื่อสาร

นัน้ไดผ้ล   

 (๔) การเปิดใจ (Open Mind) รบัฟังจากรฐั ผู้น า หรือนักการเมือง  นักการเมอืง

ควรเปิดพื้นที่ หรอืเวทใีห้พระสงฆไ์ด้มโีอกาสได้น าเสนอ หรอืเสนอแนะขอ้คดิเหน็ทัง้ในเวททีี่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพราะพระสงฆใ์นอกีบทบาทหนึ่งหมายถงึพลเมอืงของชาติ



 

 

๒๕๓ 

เช่นเดยีวกบัประชาชนกลุ่มอื่นๆ  การทีพ่ระสงฆอ์ยูใ่นพืน้ทีต่่างๆ ของชุมชน ย่อมมโีอกาสไดร้บั

ฟงัขอ้คดิความเหน็จากประชาชนทีเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้ง และปรบัทุกขก์บัพระสงฆ ์ เพราะประชาชน

บางกลุ่มไม่มศีกัยภาพ หรอืพลงัการต่อรองเพยีงพอในการที่จะสื่อสารกบันักการเมอืง ฉะนัน้ 

นักการเมอืงอาจจะใช้จงัหวะ และโอกาสดังกล่าวรบัฟงั เพื่อให้พระสงฆ์ได้สะท้อนมุมมอง

เกี่ยวกบัการบรหิาร และการจดัการรฐั อนัจะเกดิผลต่อการน าแง่มุมเหล่านัน้ไปปรบัใช้ในการ

บรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป ดงันัน้ พระสงฆอ์าจจะเขา้ไปน าเสนอทัง้ในสภาต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นเศรษฐกิจ สภาวฒันธรรม หรอืสภาชุมชนก็ได้ ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัการที่รฐัจะจดัวางบทบาท

พระสงฆใ์หเ้หมาะกบัสภาใดสภาหนึ่ง 

 

๕.๕ บทบาทในการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องความต้องการทางการเมือง 

 ผู้วจิยัจ าเป็นต้องตีกรอบการน าเสนอเอาไว้ในเบื้องต้นว่า การชุมนุมทางการเมอืง 

และการประท้วงทางการเมืองนัน้ ผู้วิจยัจะอธิบายใน ๓ กรอบใหญ่ๆ คือ (๑) ประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่พระสงฆ์ได้ร ับผลกระทบจากรัฐที่ส่งผลต่อความอยู่ รอดของ

พระพุทธศาสนา (๒) ประเด็นที่เกี่ยวกบัการที่รฐั ผู้น า และนักการเมอืงมพีฤติกรรมที่ฉ้อฉล 

ทุจรติ วปิรติจากศลีธรรมอนัดงีาม และการด าเนินนโยบายสาธารณะทีส่่งผลในเชงิลบต่อชุมชน 

สงัคม และประเทศชาต ิ(๓) ประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการที่พระสงฆบ์างกลุ่มเขา้ร่วมชุมนุมทาง

การเมอืงในประเดน็ทีเ่ป็นขอ้ขดัแยง้ระหว่างพรรคการเมอืงจนน าไปสู่การแบ่งฝกัแบ่งฝ่ายอย่าง

ชดัเจน 

 เมื่อวเิคราะหพ์ฒันาการของการประทว้งซึง่เป็นปฏบิตักิารโดยการไม่ใชค้วามรุนแรง

ในประวตัศิาสตรข์องพระพุทธศาสนาต่อผูน้ าทางการเมอืงนัน้  ได้เคยมกีารเปิดพืน้ทีใ่ห้ปฏบิตัิ 

และมกีารปฏบิตัใิน ๓ กรอบมาแลว้ตัง้แต่อดตี คอื วินัย  ประเพณี และกฎหมาย  ดงัจะเหน็ได้

จากแผนภมู ิ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๕๔ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปลายสมัยพระนารายณ์ ตามค ารายงาน
ของบาทหลวงฝรัง่เศสคนหนึ่ง ภิกษุสงฆ์ที่
เมืองลพบุรีได้จัดเดินขบวนประท้วง ต่อ
นโยบายการเปิดประเทศให้ทหารฝรัง่เศส 
และแสดงท่าทไีม่เหน็ดว้ยต่อการเปิดพืน้ทีใ่ห้
ศาสนาอื่นๆ เขา้มาเผยแผ่ศาสนา 

 

การคว า่บาตรของพระสงฆ ์(นิกฺกุชฺชยกมฺม) 

โดยการคว ่าบาตรของพระสงฆน์ัน้มทีี่มาจาก

ศพัทใ์นจุลวรรคพระวนิัยปิฎก ที่กล่าวถึงการ

ที่พระพุทธ เจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์

สามารถมีมติลง โทษคว ่ าบาตรอุบาสก

อุบาสกิาไดเ้พื่อใหม้สีตสิ านึกผดิในความผดิที่

กระท าต่อพระพุทธศาสนา การคว ่ าบาตร

ในทางพระวินัยจึงถือเป็นการตักเตือนด้วย

ความปรารถนาด ี

วินัย 

Principle 

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย 

พุทธศกัราช 2550 มาตรา 63 บญัญัติว่า 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

และปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพตาม

วรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย

อ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะใน

กรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครอง

ความสะดวกของประชาชนทีจ่ะใชท้ีส่าธารณะ 

หรอืเพื่อรกัษาความสงบเรยีบร้อยในระหว่าง

เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือใน

ระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

หรอืประกาศใชก้ฎอยัการศกึ” 

กฎหมาย 

Law 

ประเพณี 

Tradition 

 

พระวินัย ประเพณี 

และกฎหมาย

รฐัธรรมนูญท่ีเปิด

พื้นท่ีเก่ียวกบัการ

ประท้วง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2


 

 

๒๕๕ 

 จากแผนภูมดิงักล่าวนัน้ สามารถเหน็ประเดน็ของการประทว้งทีเ่คยเกดิขึน้แลว้ และ

แนวโน้มทีเ่กดิขึน้แลว้ในปจัจบุนั และในอนาคตอยา่งต่อเนื่อง ไมว่่าจะเป็นการประทว้งต่อการใช้

อ านาจพระพุทธเจา้และพระสาวกต่อพระเจา้ปเสนทโิกศล การประท้วงต่อการด าเนินนโยบาย

ทางการเมอืงทีก่ระทบต่อความตัง้มัน่ของพระพุทธศาสนาต่อพระนารายณ์มหาราช การประทว้ง

ของพระสงฆ์ต่อการปรบัแก้กฎหมาย  การประท้วงต่อผู้น าทางการเมอืงต่อกรณีสมเด็จพระ

พุฒาจารย ์(อาจ อาสภะมหาเถระ) การประทว้งของพระสงฆร์่วมกบักลุ่มชาวนา หรอืแมก้ระทัง่

การประทว้งเพื่อใหบ้รรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาต ิ และประเดน็ที่น่าสนใจคอื ใน

ยุคปจัจุบนัน้ี กฎหมายรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ ไดเ้ปิดพืน้ที่ใหพ้ลเมอืงประชาชน

ชุมนุมโดยสนัตวิธิ ี

 อย่างไรก็ตาม  แม้ในอดีตที่ผ่านมา รูปแบบการประท้วงจะยึดโยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ที่มุ่งปกป้อง และส่งเสรมิพระพุทธศาสนา  แต่ในอนาคตแนวโน้มที่จะเกิดมาก

ยิง่ขึน้คอื การประทว้งต่อด าเนินนโยบายแห่งรฐัการสนับสนุนกจิกรรมและความเชื่อทางศาสนา

ของกลุ่มพระสงฆท์ีม่คีวามเชื่อแบบศาสนานิยมผนวกกบัความเป็นชาตนิิยมทีมุ่่งเน้นความเป็น

ศาสนาและเผ่าพนัธุเ์ดยีวดงัทีเ่กดิขึน้ในประเทศศรลีงักาทีเ่น้นแนวทาง “Singhalese Only” ว่า 

"ธรรมยทุธเ์พื่อปกป้องศาสนาพุทธและชนชาตสิงิหล” 

คณะพระภกิษุ ซึ่งเป็นสถาบนัที่ไดร้บัความเคารพอย่างสูงจากชาวพม่า ประกาศ "ปฐม 

นิคหกรรม" ไม่รบับณิฑบาตจากผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัรฐับาลทหารพม่า ทหาร และครอบครวั และ

เรยีกรอ้งใหท้างการพม่า ขอโทษองคก์รสงฆอ์ย่างเป็นทางการภายในวนัที่ ๑๗ กนัยายน แต่

ไม่ไดร้บัการตอบสนอง ภกิษุสงฆจ์งึเริม่เขา้ร่วมการประทว้งดว้ย ตัง้แต่วนัที่ ๑๘ กนัยายน เมื่อ

รวมผูป้ระทว้งแลว้มากกว่า 1 แสนคน การประทว้งต่อต้านรฐับาลเผดจ็การครัง้นี้จงึนับว่าเป็น

การประท้วงต่อต้านครัง้ใหญ่ที่สุดตัง้แต่การประท้วงเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งมผีู้เสยีชวีติกว่า 

๓,๐๐๐ คน ในการใชก้ าลงัทหารเขา้สลายการประทว้ง  

 

 จุดเด่นของการด าเนินกิจกรรมทางการเมอืงในลกัษณะนี้ อาจจะก่อให้เกิดผลดต่ีอ

พระพุทธศาสนาและสังคมโดยรวมดังที่พระสงฆ์ประเทศพม่า และกัมพูชาพยายามจะ

ด าเนินการคอื การคว ่าบาตรต่อนักการเมอืงที่ทุจรติ คอรปัชัน่ และไม่สนใจต่อความสุขความ

ทุกขข์องประชาชนในประเทศและสงัคม เพื่อใหน้ักการเมอืงมคีวามยบัยัง้ชัง่ใจและเกรงกลวัต่อ

การประทว้งดงักล่าว นอกจากนัน้ การประท้วงอาจจะท าให้เกดิผลดต่ีอการยบัยัง้นโยบายแห่ง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 

 

๒๕๖ 

รฐัทีร่ฐัพยายามจะตดัสนิใจด าเนินการโดยขาดกระบวนการสรา้งการมสี่วนร่วมจากพระสงฆแ์ละ

ประชาชน 

 กลุ่มคนจ านวนมากอาจจะมทีศันคตต่ิอพระสงฆท์ีด่ าเนินการประทว้งในเชงิลบ 

แต่ถงึกระนัน้ หากประเดน็การประท้วงเป็นประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์บ้านเมอืงและ

พระพุทธศาสนา เช่น การเรยีกร้องให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ และการ

ประท้วงการน าเบียร์เข้าตลาดหุ้น กลุ่มคนต่างๆ มที่าทีที่เป็นไปในเชิงบวกต่อประเด็นการ

ประท้วงในลักษณะนี้  แม้ว่าบางส่วนอาจจะมองประเด็นเรื่องความเหมาะสมดังที่พระครู

ปลดัสมัพิพฒันวิริยาจารย ์(สเุทพ) ไดช้ีป้ระเดน็ว่า  

“ชาวพุทธใชว้ฒันธรรมชาวพุทธไปพดูคุยกบัผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาจาก

ตะวนัตก จงึพูดกนัคนละภาษา ท าให้สื่อสารกนัล าบาก หากจะมองว่า ท าไม

พระสงฆจ์งึออกจากวดัเขา้ไปนอนในโลงรอวนัตาย   อาจจะมองว่าท่านท าเกนิ

เหตุ แต่หากศกึษาใหด้ ี ท่านอาจจะมอง เหน็ว่าภยัอนัตรายก าลงัคบืคลานเขา้

มาใกล ้ จนทนอยู่ไม่ได ้ ต้องออกมาเคลื่อนไหว   เหมอืนมดออกจากรงัเพราะ

รูว้่าจะมฝีนตกหนักเป็นต้นซึ่งเป็นสญัชาตญาณอย่างหนึ่ง พระสงฆถ์ูกสงัคม

ลดิรอนสทิธิ ์ลดบทบาท ลดสถานะลงมากเกนิไป ถ้าขนืทนอยู่เฉยอาจจะถูก

รกุรานมากขึน้ จงึตอ้งออกมาเรยีกรอ้งเพื่อท าใหส้งัคมเหน็ว่าพระยงัมตีวัตนอยู่

ในสงัคม”๖๖ 

 

  แต่ประเดน็การประทว้งทีถ่อืไดว้่า ท าใหเ้กดิการตัง้ขอ้สงัเกตอย่างรุนแรงต่อพระสงฆ์

ในสงัคมไทย คอื “การชุมนุมประทว้งทางการเมอืงกบักลุ่มคนทีเ่รยีกตวัเองว่าเสือ้เหลอืงและเสื้อ

แดง”  กจิกรรมการประทว้งเช่นนัน้ อาจจะท าใหก้ลุ่มคนบางกลุ่มตัง้ค าถามต่อความเหมาะสมได้

เช่นกนั เพราะอาจจะขดักบัภาวะของความเป็นสมณะ ซึง่หมายถึงการเป็นผูส้งบ ทีไ่ม่กล่าวร้าย 

การไม่ท ารา้ยดว้ยร่างกายและค าพูด ดงัเช่นประมวล เพง็จนัทร ์ตัง้ขอ้สงัเกตว่า “การประท้วง

มกัมคีวามหมายในเชงิก่อใหเ้กดิความรุม่รอ้น เช่น การกดดนัคนอื่นใหท้ าตามทีเ่ราต้องการดว้ย

การท าตวัเองใหล้ าบากเป็นทุกข ์มนักส็รา้งความรุ่มรอ้นแก่ทัง้เขาและเรา ซึง่ไม่เหมาะแก่ภาวะ

                                                           
๖๖สมัมนาทางวชิาการเรื่อง “พระสงฆก์บัการเมอืง” ศนูยพ์ุทธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

เมื่อวนัที ่๒๒ มถุินายน ๒๕๕๐  ณ หอ้งประชมุ ๗๐๗ อาคารบรมราชกมุาร ีคณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 



 

 

๒๕๗ 

ของพระสงฆท์ี่เป็นผู้สงบสนัต ิมเีมตตาธรรม มุ่งขดัเกลาจติใจให้พ้นจากความรุ่มรอ้นของโลภ 

โกรธ หลง”๖๗ 

 ในขณะที่สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย์๖๘ เจ้าอาวาสวดัปากน ้าภาษีเจรญิ  ให้

ค าตอบทีค่่อนขา้งชดัเจนว่า “การทีพ่ระสงฆไ์ดไ้ปเขา้ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมอืง ถอืเป็นเรื่อง

ไม่เหมาะสม ด้วยบทบาทของพระสงฆ์ไม่ควรเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงทัง้สิ้น เรื่องนี้ได้ออกเป็น

ค าสัง่มหาเถรสมาคม ห้ามพระภกิษุสามเณรเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง ซึ่งประกาศใช้ตัง้แต่ พ.ศ.

๒๕๓๘ เป็นต้นมา ดงันัน้ ไม่ควรไปละเมดิกฎระเบยีบ ที่ส าคญั ประชาชนจะตเิตยีนและเสื่อม

ศรทัธาในสถาบนัสงฆ”์ 

 บทสรปุดงักล่าวสอดรบักบัสมเดจ็พระวนัรตั๖๙ รกัษาการเจา้คณะใหญ่คณะธรรมยุต 

และกรรมการมหาเถรสมาคมทีม่องว่า “การทีพ่ระสงฆจ์ะไปร่วมชุมนุมในทางการเมอืง ไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มใดกต็าม ย่อมไม่เหมาะสมอย่างยิง่ ด้วยมรีะเบยีบมหาเถรสมาคมก าหนดชดัเจนห้าม

พระสงฆ์ยุ่ ง เกี่ยวกับการเมือง ”   ดร.อ านาจ บัว ศิ ริ๗๐ รองผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ยนืยนัในประเด็นเดยีวกนันี้ว่า “ ระเบยีบมหาเถรสมาคมระบุไว้

ชดัเจนห้ามพระสงฆย์ุ่งเกี่ยวการเมอืง หากพระสงฆ์รูปใดละเมดิ เจา้คณะผู้ปกครองสามารถ

เรียกไปตักเตือน หากยงัไม่เชื่อฟงั จ าเป็นต้องโทษทางพระธรรมวินัย ถ้ายงัไม่เชื่อฟงัอีก 

สามารถขบัออกจากวดัได ้อยา่งไรกต็าม เมื่อไปอยูว่ดัอื่น ยงัมพีฤตกิรรมดงักล่าวอกี กจ็ะถูกขบั

ออกจากวดัอกี สุดทา้ยกจ็ะกลายเป็นพระเรร่อ่น และจะตอ้งลาสกิขาในทีสุ่ด” 

                                                           
๖๗ อา้งใน สรุพส ทวศีกัดิ,์ พระสงฆท์ าไมตอ้งแดง, น. ๑๒๒. 

 ๖๘ วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2553 ปีที ่19 ฉบบัที ่7059 ขา่วสดรายวนั มองพระสงฆ-์สามเณร กบั
การชุมนุมทางการเมือง 
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13 

๖๙ วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2553 ปีที ่19 ฉบบัที ่7059 ขา่วสดรายวนั มองพระสงฆ-์สามเณร กบั

การชุมนุมทางการเมือง hวนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2553 ปีที ่19 ฉบบัที ่7059 ขา่วสดรายวนั มองพระสงฆ-์

สามเณร กบัการชมุนุมทางการเมือง 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13ttp://www.kha

osod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13 
๗๐ วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2553 ปีที ่19 ฉบบัที ่7059 ขา่วสดรายวนั มองพระสงฆ-์สามเณร กบั

การชุมนุมทางการเมือง 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEk0TURNMU13


 

 

๒๕๘ 

 พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี แมจ้ะไม่ตดัสนิว่าการประทว้งทางการเมอืงผดิหรอืไม่ แต่

ได้ตัง้ข้อสงัเกตว่าพระสงฆ์ควรวางตนเป็นกลางหากจะออกมาเคลื่อนไหว “การที่พระสงฆ์

ออกมาเคลื่อนไหว อาตมาอยากใหว้างตวัเป็นกลาง เรยีกรอ้งความสงบสนัต ิจากทุกฝ่ายจากทัง้

รฐับาลและกลุ่มผู้ชุมนุมเอง” ถงึกระนัน้ ท่านเองไม่ได้สรุปประเดน็ “ความเป็นกลาง” หมายถงึ 

พระสงฆไ์มค่วรออกมารว่มชุมนุมกบักลุ่มต่างๆ เพื่อเรยีกรอ้งความตอ้งการทางการเมอืงหรอืไม ่

 เมือ่ศกึษาจากงานวจิยัจ านวนหนึ่ง เช่น การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของสถาบนัสงฆ์

ไทยของ ดร.กิตติทศัน์ ผกาทอง๗๑ ความเหน็ของพระสงฆใ์นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีม่ ี

การชุมนุมทางการเมอืงของพระสงฆ ์ของนายปรีชา บุญทวี๗๒ พระสงฆก์บัสทิธกิารมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงไทย: กรณีศกึษาพระสงฆ์อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอุดรธานี ของ ดร.สุพตัรา 

จิตตเสถียร๗๓ และพระสงฆไ์ทย:ความเชื่อและบทบาททางการเมอืงในปจัจุบนั ของนายถนัด 

เหมโส๗๔  และบทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาประชาธปิไตย: ศกึษาความเหน็จากพระสงฆ์

ทีศ่กึษาในมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ของร้อยเอกธนพ นาควลัย์๗๕ พบค าตอบทีส่อดรบัใน

ทศิทางเดยีวกนัว่า “ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยที่พระสงฆจ์ะเขา้ร่วมชุมนุมทาง

การเมอืงกบักลุ่มการเมอืงใดกลุ่มการเมอืงหนึ่ง เพื่อแนวแสดงออกดงักล่าวเป็นการเลอืกขา้งใด

ขา้งหน่ึง ซึง่ไมส่ามารถทีจ่ะท าใหป้ญัหาความขดัแยง้จบลงได”้ 

 ถึงแม้ ดร.ทวีวฒัน์ ปุณฑริกวิวฒัน์จะมีความเห็นสอดรบักับการแสดงออกทาง

การเมอืง แต่ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตถงึท่าทใีนการชุมนุมเอาไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า  

 “ในฐานะประชาชนคนหนึ่งพระสงฆจ์งึมสีทิธใินการแสดงความ

คดิเหน็ทางการเมอืง หรอืแสดงออกดว้ยการร่วมชุมนุมทางการเมอืงตาม

                                                           
๗๑ ดร.กิตติทศัน์ ผกาทอง, “การมสีว่นร่วมทางการเมอืงของสถาบนัสงฆไ์ทย”, สถาบนัวจิยัพุทธ

ศาสตร ์, มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 
๗๒ นายปรีชา บุญทวี, “ความเหน็ของพระสงฆใ์นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีม่กีารชุมนุมทาง

การเมอืงของพระสงฆ”์, วทิยาลยัสงฆน์ครพนม, มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 
๗๓ ดเูพ่ิมเติมใน ดร.สุพตัรา จิตตเสถียร, “พระสงฆก์บัสทิธกิารมสีว่นร่วมทางการเมอืงไทย: 

กรณีศกึษาพระสงฆอ์ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอุดรธานี”, อา้งแลว้. 
๗๔ ดเูพิม่เตมิใน ถนดั เหมโส, “พระสงฆไ์ทย:ความเช่ือและบทบาททางการเมืองในปัจจบุนั”, 

อ้างแล้ว. 
๗๕ รอ้ยเอกธนพ นาควลัย,์ “บทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาประชาธปิไตย: ศกึษาความเหน็

จากพระสงฆท์ีศ่กึษาในมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั”, บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ ๒๕๔๒. 



 

 

๒๕๙ 

กรอบของรฐัธรรมนูญ ดงันัน้ การร่วมชุมนุมกบัฝ่ายพนัธมติรของสมณะ

สนัติอโศก หรือการร่วมชุมนุมกับฝ่าย นปช. ของพระนิสิตมหาจุฬาฯ 

รวมทัง้การขึน้เวทปีราศรยัทางการเมอืง จงึนับเป็นการแสดงความคดิเหน็

หรอืการแสดงออกทางการเมอืงทีช่อบด้วยกฎหมาย แต่ในฐานะบรรพชติ

แห่งพระพุทธศาสนาซึง่เป็นศาสนาแห่งสนัตแิละอหงิสา การแสดงออกทาง

การเมอืงของพระสงฆ์นัน้ ควรจะมุ่งเน้นไปในแนวทางแห่งสนัติวธิีและ

ความเมตตากรุณา เพื่อลดระดบัของอุณหภูมทิางการเมอืงให้ผ่อนคลาย

และสงบเยน็ลง” 

อย่างไรก็ตาม  พระครูปลดัสุวฒันจรยิคุณ๗๖ (ประสาร จนฺทสาโร) ได้พยายามตอบ

ค าถามในประเด็นที่พระสงฆ์บางกลุ่มเข้าไปร่วมชุมนุมทางการเมอืงเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า

พระสงฆ์ที่ร่วมชุมนุมพยายามมุ่งแสวงหาทางออกของบ้านเมอืงมากกว่าเป็นเครื่องมอืทาง

การเมอืง 

“การออกมาเคลื่อนไหวทางการเมอืงของพระสงฆแ์ต่ละครัง้

ลว้นแล้วแต่มสีาเหตุของการกระท า ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจ หรอืมอีะไร

เป็นตวัแปรหรอืเงื่อนไขในแต่ละครัง้ เช่น การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อ

แดงที่ผ่านมา พระสงฆ์ส่วนใหญ่เดินทางมาจากภาคเหนือและภาค

อสีาน ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึการเกื้อหนุนแบบพึ่งพาระหว่างพระสงฆก์บั

ชาวบ้าน ที่พระสงฆ์มีบทบาทที่ส าคัญตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบัน ถึง

อย่างไรกต็าม พระสงฆเ์องต้องตระหนักถงึภาวะและบทบาทของท่าน

เองใหช้ดัเจน ตอ้งตระหนกัในอวโิรธนะ คอื ความบรสิุทธิ ์และความถูก

ตอ้งมุ่งแสวงหาทางออกของบ้านเมืองมากกว่าเป็นเคร่ืองมือทาง

การเมือง และข้อให้พึงระลึกว่า ผ้ากาสาวพัตร์คือธงชัยของพระ

อรหนัต ์ตอ้งเป็นหลกัใหส้ตใิหธ้รรมะ เพื่อเยยีวยาสงัคมใหห้ลุดพน้จาก

วกิฤตใิหไ้ด”้๗๗ 

 แง่มุมข้างต้นนัน้ วชัระ งามจิตรเจริญ และบรรจบ บรรณรุจิ ได้ให้ข้อสงัเกตที่

น่าสนใจเกี่ยวกบักิจกรรมการประท้วงว่า “การประท้วงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พระสงฆ์

                                                           
๗๖ ปจัจบุนัด ารงต าแหน่งเป็นพระราชาคณะชัน้สามญัที ่“พระเมธธีรรมาจารย”์ 
๗๗ ดเูพิม่เตมิใน สรุพศ ทวศีกัดิ,์ พระสงฆท์ าไมตอ้งแดง, อา้งแลว้. 



 

 

๒๖๐ 

จ าเป็นต้องแสดงออกในกรณีที่นักการเมืองด าเนินนโยบายสาธารณะกระทบต่อความอยู่รอด

ของพลเมอืงภายในชาต ิและส่งผลกระทบต่อการตัง้มัน่ยัง่ยนืของพระพุทธศาสนา  ฉะนัน้ หาก

พระสงฆอ์อกมาประทว้งในประเดน็นี้ ถอืว่าเป็นการแสดงออกทางการเมอืงทีม่คีวามชอบธรรม 

และสามารถตอบค าถามสงัคมไดว้่า เพราะเหตุใดพระสงฆจ์งึด าเนินการในลกัษณะนี้”๗๘ 

 

 การทีจ่ะหาแนวทางปฏบิตัทิีพ่งึประสงคน์ัน้  จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะต้องมองยอ้นกลบัไปหา

หลกัการทีพ่ระพุทธศาสนาอธบิายไวต่้อการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมการชุมนุมทางการเมอืง  

เมื่อศกึษาจากหลกัการของวนิัยในพระพุทธศาสนาไม่ได้มปีระเดน็ใดที่อธบิายเอาไว้อย่างชดั

แจง้ว่า “หา้มมใิหพ้ระสงฆเ์ขา้ไปร่วมชุมนุมกบัพรรคการเมอืง หรอืแสดงกจิกรรมทางการเมอืง” 

ดงัทีไ่ดอ้ธบิายเอาไวใ้นบทที่ ๓ ที ่ ปรากฏในวนิัย คอื  ในปาจติตยี ์อเจลกวรรค  สกิขาบทที ่

๘  “ภกิษุดูกองทพัทีย่กไปเพื่อรบกนั เป็นปาจติตยี์”๗๙ ในปาจติตยี ์อเจลกวรรค  สกิขาบทที ่

๙   “ภกิษุอยูใ่นกองทพัเกนิ ๓ คนื เป็นปาจติตยี”์๘๐ ในปาจติตยี ์อเจลกวรรค  สกิขาบทที ่๑๐ มี

ว่า “ภกิษุดกูารบ การตรวจพล การจดัทพัและทพัทีจ่ดัเป็นขบวนเสรจ็แลว้ เป็นปาจติตยี์”๘๑  แต่

ก็ทรงยกเว้นส าหรบับางกรณีจ าเป็นเช่น  มญีาติป่วยอยู่ในกองทพั ก็ทรงอนุญาตให้เขา้ไป

กองทพัได ้แต่พกัไดไ้มเ่กนิ ๓ คนื  และระหว่าง ๓ คนืนัน้ กท็รงไมใ่หพ้ระสงฆเ์ขา้ไปยุง่เกี่ยวกบั

การเตรยีมกองทพั  

 อย่างไรก็ตาม จากเนื้อหาขา้งบนนี้ เมื่อวเิคราะห์ตามตวัอกัษรจะปรากฏว่า “ไม่ให้

พระสงฆเ์ขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบักองทพั”  ซึ่งไม่มปีระโยคใดเลยที่อธบิายถงึพระสงฆก์บัการเมอืงไว ้

แต่เมื่อวเิคราะห์ตามเจตนารมณ์เพื่อเทยีบเคยีงกบัวนิัยขอ้นี้ อาจจะท าให้เราสามารถตีความ

เทยีบเคยีงกนัได ้ดงัทีผู่ว้จิยัไดน้ าเสนอเป็นแผนภมูใินหน้าถดัไป 

 

 
 

                                                           
๗๘ ขอ้มลูจากกระบวนการพดูคยุในกลุ่มย่อยเกีย่วกบัประเดน็ “แนวโน้มบทบาทของพระพุทธศาสนา

กบัการเมอืงในสองทศวรรษหน้า”  หอ้ง ๓๐๙, มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, วดัมหาธาตุฯ ท่า

พระจนัทร,์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖. 
๗๙ (ว.ิ มหา. (ไทย) 2/562-566/496-499)   
๘๐  (ว.ิ มหา. (ไทย) 2/567-570/500-501)   
๘๑ (ว.ิ มหา. (ไทย) 2/571-574/502-504)   



 

 

๒๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้ามพระสงฆ์เข้า

ไปเก่ียวข้องกบั

กองทพั 

“ภกิษุใดไปดูกองทพัทีเ่คลื่อนขบวน    

ออกรบ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี์” 

ข้ออ้างวินัย

กบัการเมือง 

ถา้ภกิษุพกัอยู่ในกองทพั ๒-๓ คนื เทีย่ว

ไปในสนามรบกด็ ีทีพ่กัพลกด็ ีทีจ่ดั

ขบวนทพักด็ ีไปดกูองทพัที่จดัเป็น

ขบวนแล้วกด็ ีตอ้งอาบตัปิาจติตยี์ 

เมื่อภกิษุมเีหตุผลจ าเป็นตอ้งไปใน

กองทพั ภกิษุนัน้พงึพกัแรมอยูใ่น

กองทพัไดเ้พยีง ๒-๓ คนื ถา้พกัแรมอยู่

เกนิก าหนดนัน้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี์ 

ตีความตามตวัอกัษร 

ตคีวามตามเจตนารมณ์ 

เทยีบเคยีงการเมอืง

พระสงฆส์ามารถเขา้ไปยุง่

เกีย่วไดเ้พราะ... 

สถานทีช่มุนุมไมใ่ช่

กองทพั และไมใ่ชส่ถานที่

ของทหาร 

สถานทีช่มุนุมเป็นสถานที่

ของพลเมอืงไมใ่ชท่ีอ่ยูข่อง

กองทพั 

ขอ้เทจ็จรงิพระเจา้ปเสนทิ

โกศลตรสัว่า “ไมม่ปีระโยชน์

อนัใดทีจ่ะมาเยีย่มเรือ่งการ

รบ พวกท่านควรเขา้ไปเฝ้า

พระพุทธเจา้ไมด่กีว่าหรอื? 

อาจจะสะทอ้นว่า 

๑. ไมใ่ช่ทีอ่ยูข่องพระสงฆ ์

๒. ไมใ่ช่กจิของสงฆ ์(ทีจ่ะมาดูกองทพั) 

๓. พระสงฆค์วรอยูก่บัพระพทุธเจา้ 

๔. พระสงฆค์วรศกึษา/ปฏบิตัธิรรมในวดั 

๕. ไมเ่ป็นทีเ่ลื่อมใส 

๖. กลุ่มคนต าหนิตเิตยีน 

“อนาปตัติวาร” หรือ การไม่ต้องอาบัติ

ของภกิษุในสกิขาบทขา้งต้นน้ี มขีอ้หน่ึง

ที่แสดงไว้เหมือนกนัทัง้ ๓ สิกขาบทว่า 

“เมื่อคราวมเีหตุขดัขอ้ง”๑ หรอืภาษาบาลี

ว่า “อาปทาสุ” หมายถงึ “เมื่อมอีนัตราย

แห่งชีวติ และอนัตรายแห่งพรหมจรรย ์

ไม่เป็นอาบตัิแก่ภกิษุผูไ้ปดว้ยคดิว่า เรา

ไปในกองทพัน้ีจกัพน้ไปได”้ 

ขอ้ยกเวน้ 

ไมม่ปีระโยชน์อนัใดทีจ่ะมา

เยีย่มเรื่องการรบ แต่มี

ประโยชน์ในการสง่เสรมิการมี

สว่นร่วมทางการเมอืง 



 

 

๒๖๒ 

 จากแผนภมูดิงักล่าว สามารถอธบิาย และตคีวามเทยีบเคยีงไดท้ัง้สองประเดน็ เพราะ

หากตคีวามตามตวัอกัษรยอ่มไมเ่หน็รอ่งรอยของการหา้มพระสงฆใ์หไ้ปชุมนุมทางการเมอืง แต่

หากหนักลบัมาวเิคราะหป์ระเดน็เรือ่งเจตนารมณ์โดยวเิคราะหจ์ากพระด ารสัของพระเจา้ปเสนทิ

โกศลทีว่่า “ขอ้เทจ็จรงิพระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัว่า “ไม่มปีระโยชน์อนัใดทีจ่ะมาเยีย่มเรื่องการรบ 

พวกท่านควรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ดีกว่าหรอื” อาจจะสะท้อนให้เราได้เข้าใจแง่มุมบาง

ประการทีว่่า (๑) ไมใ่ช่ทีอ่ยูข่องพระสงฆ ์(๒) ไม่ใช่กจิของสงฆ ์(ทีจ่ะมาดูกองทพั) (๓) พระสงฆ์

ควรอยู่กบัพระพุทธเจา้ (๔) พระสงฆ์ควรศึกษา/ปฏบิตัธิรรมในวดั (๕) ไม่เป็นที่เลื่อมใส (๖) 

กลุ่มคนต าหนิติเตียน  ประเด็นเหล่านี้อาจจะอธบิายเทยีบเคยีงกบัประเด็นเรื่องการเมอืงได้

เช่นเดยีวกนั 

 เราอาจจะเห็นภาพของความน่าจะเป็นมากยิง่ขึ้น หากน าหลกัการบางอย่างมาร่วม

อธบิาย และหาทางออกในประเดน็นี้  (๑) วตัถปุระสงคใ์นการบญัญติัวินัย 10 ประการ ซึง่มี

ใจความส าคญัที่เกี่ยวกบัประเด็นนี้คอื เพื่อความเรยีบร้อยดงีามของคณะสงฆ์  เพื่อความ

เลื่อมใสของชุมชนที่ยงัไม่เลื่อมใส และเพื่อความเลื่อมใสยิง่ขึน้ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว๘๒ (๒) 

หลกัมหาปเทส 4 สิง่ใดไม่ได้ทรงหา้มไว้ว่าไม่ควร แต่เขา้กนัได้กบัสิง่ที่ไม่ควรและขดักบัสิง่ที่

ควร สิง่นัน้ไมค่วร แต่สิง่ใดไมไ่ดท้รงหา้มไวว้่าไมค่วร แต่เขา้กนัไดก้บัสิง่ทีค่วรและขดักบัสิง่ทีไ่ม่

ควร สิง่นัน้ควร๘๓ (๓) หลกัตดัสินพระธรรมวินัย ๘  ประการ ทีเ่น้นว่า ธรรมเหล่าใดเป็นไป

เพื่อความคลายก าหนัด ความหมดเครื่องผูกรดั   ความไม่พอกพูนกเิลส ความมกัน้อย ความ

สนัโดษ  ความสงดั การประกอบความเพยีร และความเลีย้งง่าย  ธรรมเหล่านี้เป็นค าสอนของ

ศาสดา๘๔   

 การชุมนุมทางการเมอืงในบรบิทต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยนัน้ สามารถสะทอ้นแง่มุม

ดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งด ีว่าสอดรบักบัหลกัการทีป่รากฏในพระธรรมวนิัยทีพ่ระพุทธศาสนาไดว้าง

กรอบและทศิทางเอาไว้ให้พระสงฆ์ได้ปฏบิตัิตาม  ค าถามที่พระสงฆใ์นอนาคตที่จะตดัสนิใจ

ประทว้งดว้ยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งต้องตอบใหไ้ดค้อื จะด าเนินการประทว้งอย่างไร จงึจะไม่

ขดัต่อหลกัการของความเป็นผูส้งบ การประทว้งทีไ่ม่เป็นไปดว้ยการสรา้งอารมณ์แห่งการขุ่นมวั 

หรอืก่อใหเ้กดิการเกลยีดชงัระหว่างเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัเอง การประทว้งอาจจะเป็นไปเพื่อการ

                                                           
๘๒ ว.ิ มหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๗. 
๘๓ ว.ิ มหา. (ไทย) ๕/๙๒/๑๓๑.   
๘๔ ว.ิ จุล. (ไทย) ๗/๕๒๓/๓๓๑. 



 

 

๒๖๓ 

น าเสนอขอ้มูลทัง้ภาพ และกจิกรรม (Demonstration) เพื่อให้กลุ่มคนต่างๆ ในสงัคมเข้ามา

สนใจ และร่วมหาทางออกต่อประเดน็ดงักล่าว  ดว้ยเหตุนี้  ทางออกทีเ่หมาะสมทีค่วรจะเป็นใน

อนาคตต่อประเดน็น้ีปรากฏในแผนภูมหิน้าถดัไป 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คว ่าบาตรต่อรัฐ หรือนักการเมืองที่ด าเนิน
นโยบายกระทบต่อวถิชีวีติของพลเมอืงและวถิี
ธรรมของชุมชน สงัคม และศาสนา เพื่อรกัษา
ผลประโยชน์และวัฒนธรรมอันดีงามของ
สงัคมไทย 

 
พระสงฆค์วรระมดัระวงัการเขา้ร่วมการชุมนุม

ทางการเมอืงกบักลุ่มการเมอืงในเชงิปจัเจกที่

ไ ม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ก า ร ค ว ่ า บ า ต ร ใ น

พระพุทธศาสนา อีกทัง้ระมัดระวังท่าทีการ

แสดงออกทางกาย วาจา และใจที่อาจจะ

แสดงออกดว้ยความรุนแรงภายใตอ้ทิธพิลของ

ความโลภ ความโกรธ และความหลง ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการเลือกข้าง แบ่งฝกั แบ่งฝ่าย ให้

คุณ ให้โทษต่อกลุ่มการเมือง อันจะขัดต่อ

หลักการที่ศาสนาห้ามมิให้ประจบตระกูล 

เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ลาภ ยศ สรรเสรญิ ซึง่จะส่งผล

เสยีต่อความอยู่รอดพระพุทธศาสนาในรูปของ

องคก์รในระยะสัน้ และระยะยาว 

แนวโน้มท่ีควรจะ

เป็นในปัจจบุนั

และอนาคตต่อ

การชุมนุมทาง

การเมือง 

บทบาทท่ีควรจะ

เป็นต่อการคว า่

บาตร 

บทบาทท่ีควร

ระวงัท่าทีใน

ขณะท่ีมีการคว า่

บาตร 

พระสงฆ์สามารถด าเนินการประกาศคว ่ า

บาตรดว้ยมตขิองสงฆ ์ทัง้ระดบัหมู่บา้นจนถึง

ระดับประเทศต่อกลุ่มบุคคลที่กระท าผิดต่อ

พระพุทธศาสนา ทัง้การพูด การแสดงออก 

หรอืการด าเนินนโยบายที่กระทบ หรอืขดักบั

หลักธรรมวินัย อันจะน าไปสู่ความด ารงอยู่

ของพระพุทธศาสนาอย่างยัง่ยนื  เพื่อตกัเตอืน

ดว้ยความปรารถนาดใีหห้ยุดพฤตกิรรมต่างๆ 

บทบาทท่ีควรจะ

เป็นต่อการคว า่

บาตร 



 

 

๒๖๔ 

กล่าวโดยสรุปคอื การชุมนุมทางการเมอืงสามารถที่ด าเนินการได้ใน ๒ ลกัษณะใหญ่ 

คอื (๑) การประท้วงหรอืคว ่าบาตรพระสงฆส์ามารถด าเนินการประกาศคว ่าบาตรด้วยมตขิอง

สงฆ ์ทัง้ระดบัหมู่บ้านจนถงึระดบัประเทศต่อกลุ่มบุคคลที่กระท าผดิต่อพระพุทธศาสนา ทัง้การ

พูด การแสดงออก หรอืการด าเนินนโยบายที่กระทบ หรอืขดักบัหลกัธรรมวนิัย อนัจะน าไปสู่

ความด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาอย่างยัง่ยนื  เพื่อตกัเตือนด้วยความปรารถนาดีให้หยุด

พฤตกิรรมต่างๆ และ (๒) คว ่าบาตรต่อรฐั หรอืนักการเมอืงทีด่ าเนินนโยบายกระทบต่อวถิีชวีติ

ของพลเมอืงและวถิธีรรมของชุมชน สงัคม และศาสนา เพื่อรกัษาผลประโยชน์และวฒันธรรมอนั

ดงีามของสงัคมไทย 

จากการตัง้ข้อสงัเกตของพระสงฆฝ์่ายปกครอง นักการศาสนา นักวชิาการ งานวจิยั

จ านวนมากชี้วดัไปในทศิทางที่สอดรบักนัว่า พระสงฆค์วรระมดัวงัการเขา้ร่วมการชุมนุมทาง

การเมอืงกบักลุ่มการเมอืงในเชงิปจัเจกทีไ่ม่สมัพนัธก์บัการคว ่าบาตรในพระพุทธศาสนา อกีทัง้

ระมดัระวงัท่าทกีารแสดงออกทางกาย วาจา และใจทีอ่าจจะแสดงออกดว้ยความรุนแรงภายใต้

อทิธพิลของความโลภ ความโกรธ และความหลง ซึ่งจะส่งผลต่อการเลอืกขา้ง แบ่งฝกัแบ่งฝ่าย 

ให้คุณให้โทษต่อกลุ่มการเมอืง อนัจะขดัต่อหลกัการที่ศาสนาห้ามมใิห้ประจบตระกูล เพื่อให้

ไดม้าซึง่ลาภ ยศ สรรเสรญิ ซึง่จะส่งผลเสยีต่อความอยู่รอดพระพุทธศาสนาในรปูขององคก์รใน

ระยะสัน้ และระยะยาว  

จากขอ้ห่วงใยต่อการเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงของพระสงฆข์องกลุ่มต่างๆ ในสงัคม

ดงัที่กล่าวข้างต้นนัน้ จากท่าทีของพระสงฆ์ที่แสดงบทบาทในการร่วมชุมนุมทางการเมอืง

ดงักล่าว สุรพศ ทวีศกัด์ิพยายามจะน าเสนอว่า “พระสงฆก์บัความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอื

การร่วมชุมนุมทางการเมอืง จะต้องหาความเหมาะสมให้ได้เนื่องจากพระสงฆถ์อืเป็นอุดมเพศ 

ขณะเดยีวกนักถ็อืว่าเป็นพลเมอืงไทย ทีต่้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ไดร้บัผลกระทบทางการเมอืง

เช่นเดยีวกับประชาชนทัว่ไป” ด้วยเหตุนี้ “จงึควรมกีารศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางปฏบิตัิที่

เกี่ยวกับการแสดงบทบาททางการเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของพระสงฆ์” ๘๕  

ขอ้สงัเกตของสุรพศในลกัษณ์นี้  เมื่อประเมนิจากการใหส้มัภาษณ์ของนักคดิ นักวชิาการ และ

นักการเมอืง พบค าตอบที่น่าสนใจ พระสงฆ์ควรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมอืงควรที่จะ

ตระหนกัรูแ้ละวางตนอยูบ่นฐานของเกณฑช์ีว้ดัดงัทีป่รากฏในหน้าถดัไป 

                                                           
๘๕ ดเูพิม่เตมิใน สรุพศ ทวศีกัดิ,์ พระท าไมต้องแดง, อา้งแลว้. 



 

 

๒๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เกณฑช์ีว้ดัตามกรอบของ “๓ Con” กล่าวคอื “Concept Content และ Context” จงึ

น่าจะเป็นกรอบส าคญัทีจ่ะท าใหพ้ระสงฆท์ีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงจ าเป็นต้องศกึษาและ

๑. เนื้อหาในการน าเสนอ 

๒. ขอบเขตของเนื้อหา 

๓. ความน่าจะเป็นของเนื้อหา 

๔. คณุและโทษอนัจะเกดิจากเนื้อหา 

๕. รายละเอยีดของเนื้อหา 

๖. ความน่าเชือ่ถอืของเนื้อหา 

๗. แหล่งอา้งองิของเนื้อหา 

๘. วธิกีารน าเสนอของเนื้อหา 

 

๑.  ประเดน็ขอ้เรยีกรอ้ง 

๒. เจตนารมณ์ในการเรยีกรอ้ง 

๓. หลกัการสอดรบักบัธรรมวนิยั 

๔. วตัถุประสงคห์ลกั/รอง 

๕. เหตุและผลในการเรยีกรอ้ง 

๖. ทีม่าของแนวคดิในการเรยีกรอ้ง 

๗. ความคดิ/ความเชือ่/แบ่งฝา่ย 

๘. ผลประโยชน์และความตอ้งการ 

Concept 

แนวคิด 

๑. ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 

๒. ประวตัศิาสตรข์องการชมุนุม 

๓. คนหรอืกลุ่มคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชมุนุม 

๔. สถานทีใ่นการจดัการชมุนุม 

๕. เวลา/จงัหวะในการเขา้รว่มการชมุนุม 

๖. สถานการณ์การชมุนุม 

๗. สภาพการเมอืง/เศรษฐกจิ 

๘. ทา่ทขีองชมุชนและสงัคม 

 

Context 

บริบท 

Content 

เน้ือหา 

เกณฑช้ี์วดัการ

เข้าไปรว่มชุมนุม

ทางการเมอืง

ของพระสงฆ ์



 

 

๒๖๖ 

วเิคราะหอ์ยา่งรอบดา้น เพื่อเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆไ์ดเ้ขา้ใจทัง้แนวคดิ เนื้อหา และบรบิทของการ

ชุมนุม ซึง่จะท าใหพ้ระสงฆม์ที่าททีีถู่กต้องและเหมาะสมต่อการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมการ

เรียกร้องทางการเมือง ถึงกระนัน้ สิ่งที่จ าเป็นต้องตระหนักรู้คือ  ควรน าเกณฑ์ดงักล่าวไป

วเิคราะหเ์ทยีบเคยีงกบัพระธรรมวนิัยของพระสงฆด์งัทีก่ล่าวในเบือ้งต้นดว้ย เพราะความจรงิที่

ค้นพบคอื กลุ่มคนจ านวนมากเกิดความกงัวลต่อท่าททีี่พระสงฆ์เข้าไปร่วมกบักลุ่มการเมอืง 

และไม่ประสงคท์ี่จะเหน็พระสงฆเ์ขา้ร่วมกบักลุ่มการเมอืงใดกลุ่มการเมอืงหนึ่ง หรอืแสดงออก

เกี่ยวกบักจิกรรมทางการเมอืงร่วมกบักลุ่มการเมือง พระสงฆค์วรด ารงตนอยู่บนฐานของความ

เป็นกลาง  แม้จะอ้างว่าความเป็นกลางที่อยู่บนฐานของธรรม แต่เพราะธรรมที่ไปสมัพนัธ์กบั

กลุ่มการเมอืงอาจจะท าให้พระสงฆ์สูญเสียความน่าเชื่อถือต่อกลุ่มการเมอืงที่เป็นคู่ขดัแย้ง  

ทางออกทีพ่ระสงฆส์ามารถท าไดโ้ดยตรงคอื “การประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มพระสงฆเ์อง” ทัง้

ในเชงิปจัเจกและองคก์ร  ซึง่พระสงฆส์ามารถตดัสนิใจและกระท าการไดโ้ดยตรง เพื่อชีแ้จงและ

อธบิายให้นักการเมอืงได้ตระหนักรูถ้งึขอ้ห่วงใจของพระสงฆต่์อการเมอืง โดยที่ไม่ต้องเขา้ไป

สมัพนัธ์หรอืใช้ฐานของพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งเป็นเครื่องมอืในการรองรบัการ

ประกาศเจตนารมณ์ของพระสงฆเ์อง 

 

๕.๖ บทบาทในการใช้สิทธิเลือกตัง้นักการเมือง 

 

 ในขณะทีป่ระเทศศรลีงักา และกมัพูชาได้บญัญตัไิว้ในกฎหมายรฐัธรรมนูญโดยการ

เปิดพื้นที่ให้พระสงฆ์มสีทิธิในการเลือกตัง้นักการเมอืงทุกระดบัทัง้ระดบัประเทศและระดบั

ท้องถิ่น ถึงกระนัน้ ประวัติศาสตร์ของทัง้สองประเทศนัน้เป็นตัวชี้ว ัดประการหนึ่งที่ท าให้

พระสงฆส์ามารถใช้สทิธดิงักล่าวได้ แต่สงัคมไทยมทีัง้กลุ่มที่เหน็ด้วย และไม่เห็นด้วยต่อการ

เปิดพื้นที่ให้พระสงฆ์มีสิทธิในการเลือกตัง้ ค าถามมวี่า เพราะเหตุใด ประเทศพม่าซึ่งเป็น

ประเทศทีพ่ระสงฆเ์คยมบีทบาทส าคญัทางการเมอืงในการเรยีกรอ้ง และเป็นผูน้ าในการต่อต้าน

ลทัธลิ่าอาณานิคม และต่อต้านการเผยแผ่ศาสนาครสิต์ จงึปิดพื้นที่ไม่ให้พระสงฆ์ได้มสีทิธใิน

การเลอืกตัง้นักการเมอืง และเพราะเหตุใด ประเทศศรลีงักา และประเทศกมัพูชา จงึเปิดพืน้ให้

พระสงฆม์สีทิธใินการเลอืกตัง้  

    

 ในช่วงปี ๒๔๖๓ ไม่มนีักการเมอืงคนใดทีจ่ะประสบความส าเรจ็ได้หากไม่มพีระสงฆ์

ใหก้ารสนับสนุน ฉะนัน้ พระสงฆจ์งึมกัจะร่วมปราศรยัในช่วงหาเสยีงเลอืกตัง้ แต่การเขา้ไปยุ่ง



 

 

๒๖๗ 

เกี่ยวกบัการเมอืงของพระสงฆพ์ม่าท าใหเ้กดิกระแสวพิากษ์วจิารณ์ในหมู่ของพุทธศาสนิกชนที่

มคีวามเหน็ว่าเป็นการขดัต่อพระธรรมวนิัยและระเบยีบปฏบิตัขิองพระสงฆท์ี่มคีวามเหน็กนัทัง้

ในการต่อสูเ้พื่อเอกสารและการต่อสูเ้กีย่วกบัอุดมการณ์ทางการเมอืง 

 การต่อสู้ของพระสงฆใ์นพม่าจงึเป็นการต่อสู้กบัผู้น า หรอืนักการเมอืงที่มคีวามเหน็

แตกต่างกนั ตัง้แต่ยุคนายกรฐัมนตรอีูนุ นายพลเนวนิ  นายพลซอหม่อง จนท าให้ผูน้ าทางการ

เมอืงบางท่านเรยีกร้องให้แยกศาสนาออกจากการเมอืงโดยเดด็ขาด  และจากการที่พระสงฆ์

พม่าเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงในบรบิทต่างๆ นัน้ จงึท าให้หลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไป ๒๕๕๓-

ปจัจุบนั รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่จงึประกาศหา้มมใิหพ้ระสงฆเ์ขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัการเมอืง และไม่มี

สทิธใินการเลอืกตัง้ 

 พระสงฆใ์นประเทศพมา่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงกระบวนการบรหิาร และมอีทิธพิลต่อการ

ปรบันโยบายของผูน้ า รวมถงึการทีพ่ระสงฆบ์างกลุ่มเลอืกขา้งอย่างชดัเจนในการทีจ่ะสนับสนุน

นางออง ซาน ซูจใีห้ไดร้บัการปล่อยตวัเป็นอสิระจากการคุมขงัของผู้น ารฐับาล รฐับาลพม่าได้

บัญญัติไว้ในรฐัธรรมนูญชัว่คราวห้ามใช้ศาสนาและองค์การศาสนาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง

การเมอืง ห้ามสมาชกิขององค์กรทางศาสนาเป็นผู้แทนราษฎร หากนักการเมอืงใช้ศาสนามา

เป็นเครือ่งมอืเพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวจะน าไปสู่การถอดถอน 

 ในขณะทีเ่หตุผลในการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัศรลีงักามลีกัษณะทีส่อดรบักนักบัประเทศ

พม่าที่เริม่ต้นด้วยอุดมการณ์ชาตินิยมเพื่อต่อต้านชนชาติอินเดยีตอนใต้ที่นับถือศาสนาฮนิด ู

และการต่อต้านการเผยแผ่ครสิต์ศาสนาในยุคล่าอาณานิคม ประกอบกบัการที่นักการเมอืงศรี

ลงักาไม่ไดม้คีวามสนใจและใส่ใจกจิการการเผยแผ่ และการคุม้ครองพระพุทธศาสนา จงึท าให้

พระสงฆ์รวมตวักนัสนับสนุนพรรคการเมอืงที่ให้ความส าคญักบัพระพุทธศาสนา ถึงกระนัน้ 

พระสงฆบ์างกลุ่มไดอ้อกมาตัง้พรรคการเมอืงเอง โดยท่านพระสุมงัคลา หวัหน้าผูส้มคัรในกรุง

โคลมัโบเหน็ว่า  “การเลอืกตัง้เป็นเพยีงสงครามธรรม (Dhamma Yuddhaya) หรอืธรรมยุทธ ์

เพื่อปกป้องศาสนาพุทธและชนชาตสิงิหล”  

 กมัพูชามเีหตุผลในการเปิดพืน้ที่ใหแ้ก่พระสงฆไ์ด้เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงทัง้ใน

ทางตรง และด้านพธิกีรรม  การท าพธิีเพื่อให้การเลอืกตัง้เป็นไปด้วยความบรสิุทธิย์ุติธรรม  

โดยกลุ่มนักการเมอืงได้พยายามดงึพระสงฆซ์ึง่เป็นผู้น าทางจติวญิญาณเขา้ไปสนับสนุนพรรค

การเมอืงของตนเอง ดงัจะเห็นได้จากสมเด็จฮุน เซ็น นายกรฐัมนตรไีด้กระท าการสถาปนา

สมเดจ็เทพวงศใ์หม้สีถานะทีส่งูกว่าสมเดจ็บวัคลี ่เพื่อหวงัผลในการด าเนินกจิกรรมทางการเมอืง 



 

 

๒๖๘ 

 ค าถามที่ส าคญัคอื จากแนวโน้มเกี่ยวกบับทบาทพระสงฆต่์อการเลอืกตัง้ที่ได้ศกึษา

จาก ๓  ประเทศนัน้  พระสงฆใ์นสงัคมไทยควรมบีทบาท หรอืควรไดร้บัการจดัวางบทบาทต่อ

การเลอืกตัง้อย่างไร  การตอบค าถามดงักล่าว จ าเป็นต้องกลบัไปวเิคราะหบ์รบิทความเป็นมา

เกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องพระสงฆก์บันกัการเมอืง และประเพณทีีเ่คยปฏบิตัใินสงัคมไทยตัง้แต่

ยุคสุโขทยัจนถงึปจัจุบนั และน าแง่มุมเหล่านัน้มาวเิคราะหร์่วมกบัความต้องการของสงัคมไทย

ในยคุปจัจบุนัต่อบทบาทน้ี 

  

 การที่จะท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องวิเคราะห์ประวัติศาสตร์

เกีย่วกบัระบอบการปกครองในสงัคมไทย  เริม่ต้นตัง้แต่สมยัพุทธกาลจนถงึวนัที ่๒๗ มถุินายน 

๒๔๗๕ พระสงฆไ์ด้ยดึโยงกบัผูน้ าของรฐัในฐานะทีเ่รยีกว่า “กษตัรยิ”์ ตามระบอบสมบูรณาญา

สทิธริาช  แต่หลงัจากวนัที ่๒๗ มถุิยายน ๒๔๗๕ เป็นต้นมา พระสงฆไ์ดร้บัการจดัวางใหอ้ยู่ใน

ครรลองของการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย ซึง่เป็นการบรหิารโดยนักการเมอืงที่มาจากการ

เลอืกตัง้ของประชาชน ซึ่งกลุ่มแรกที่เข้ามาด าเนินการในการจดัวางความสมัพนัธ์ระหว่างรฐั 

หรอืนักการเมอืงกบัรฐัคอื “คณะราษฎร์”  แรกเริม่นัน้ รูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างพระสงฆ์

ประเทศไทยจะมลีกัษณ์ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 จากรูปแบบดงักล่าวนัน้ หากมองในมุมของพระพุทธศาสนา สามารถอธบิายได้ว่า 

พระสงฆท์ าหน้าที่ในการเชื่อมประสานระหว่างชาตซิึ่งหมายถงึราษฎรและพระมหากษตัรยิใ์ห้

อยูร่ว่มกนัอย่างประสมกลมเกลยีวและพึง่พาอาศยักนัโดยมธีรรมเป็นแกนกลางในการประพฤติ

ปฏบิตั ิแต่เมือ่รปูแบบการปกครองเปลีย่นไประบอบประชาธปิไตย รปูแบบในการจดัวางสถานะ

ของพระสงฆจ์ าเป็นตอ้งมองใน ๓ มติ ิคอื ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และนกัการเมอืง 

 

 

พระสงฆ ์ พระมหากษตัรยิ ์นกัการเมอืง 



 

 

๒๖๙ 

                        

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 สิง่ที่น่าสนใจอย่างยิง่คอื คณะราษฎร์ทราบดวี่า ตามประเพณีนิยมแล้ว พระสงฆ์มี

ความใกล้ชดิกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิม์าตัง้แต่สมยัพุทธกาล ฉะนัน้ รูปแบบของวฒันธรรม 

ประเพณี วถิชีวีติ และหลกัการในการปฏบิตัินัน้ พระพุทธศาสนามคีวามประสมกลมกลนืกบั

ระบอบกษัตริย์  สิ่งที่บ่ งชัดคือ  การใช้ค า เรียกว่า “ราชา”  “กษัตริย์”   หรือชื่ อของ

พระมหากษตัรยิ ์เช่น พระเจา้ทรงธรรม  และพระบรมไตรโลกนาถ  และหลกัธรรมที่ใชป้ฏบิตัิ

มกัจะสอดรบักบัค าว่า “ราชา” เช่น ทศพธิราชธรรม และราชสงัคหวตัถุธรรม  ประเดน็ส าคญัคอื 

“คณะราษฎร์” จะจัดวางสถานะของพระสงฆ์เอาไว้อย่างไร? จึงจะท าให้พระสงฆ์ หรือ

พระพุทธศาสนากับสถาบนัพระมหากษัตรยิ์สามารถด ารงอยู่ได้อย่างประสมกลมกลืนกลับ

สงัคมไทย และประเดน็ส าคญัต่อมาคอื คณะราษฎรจ์ะจดัวางบทบาทพระสงฆใ์นฐานะสถาบนั

หลักของชาติอีกประการหนึ่งกับระบอบประชาธิปไตยอย่างไร? จึงจะท าให้พระสงฆ์ และ

พระพุทธศาสนากบัระบอบประชาธปิไตยไม่ขบเหลีย่มกนั 

 ค าตอบสุดท้ายที่น่าสนใจมากคือ คณะราษฎร์ตัดสินใจกัน หรือจัดวางบทบาท

พระสงฆ์ไม่ให้เขา้มายุ่งเกี่ยวกบัการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยในเชงิวถิีชวีติ  ผลจากการ

ตดัสนิใจดงักล่าว จงึท าให้บทบาทพระพุทธศาสนาได้รบัการกนัให้ออกห่างจากเขตแดนของ

ระบอบการเมอืงการปกครองตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา ฉะนัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างพระสงฆก์บั

นักการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยจงึเป็นไปในลกัษณะไม่เป็นทางการ และพระสงฆ์จงึท า

หน้าทีห่ลกัในการตอบสนองแงม่มุทางประเพณทีางการเมอืงใหแ้ก่นกัการเมอืงเป็นดา้นหลกั 

ชาต ิ

พระสงฆ ์ พระมหากษตัรยิ ์นกัการเมอืง 



 

 

๒๗๐ 

 

 หลักฐานเชิงประจกัษ์ที่คณะราษฎร์ได้กันพระสงฆ์ให้ออกจากพื้นที่ของระบอบ

ประชาธปิไตยนัน้สามารถวเิคราะห์และประเมนิได้จากการที่รฐับาลได้ออกพระราชบญัญตัวิ่า

ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่ใช้บทบญัญตัิเฉพาะกาลในรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช ๒๔๗๕ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา วนัที ่๒๑ ธนัวาคม 

๒๔๗๕ เล่ม ๔๙ หน้า ๕๕๔ ตามที่ปรากฏในมาตรา ๔  ว่า  ราษฎรผู้มสีทิธิอ์อกเสยีงเลอืกตัง้

ผูแ้ทนต าบลตอ้งมคีุณสมบตัดิัง่ต่อไปนี้  

 ๑. มสีญัชาตเิป็นไทยตามกฎหมาย 

 ๒. มอีายยุีส่บิปีบรบิรูณ์แลว้ 

 ๓. ไมเ่ป็นบุคคลวกิฤตจิรติ หรอืมจีติตฟ์ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ 

 ๔. ไมเ่ป็นผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลในขณะมกีารเลอืกตัง้ 

 ๕. ไมเ่ป็นภกิษุสามเณร นกัพรตหรอืนกับวชในขณะมกีารเลอืกตัง้ 

 ๖. ไมถู่กศาลพพิากษาใหเ้พกิถอนสทิธอิอกเสยีง 

 

 แต่เมือ่ยอ้นกลบัไปวเิคราะหพ์ระราชบญัญตัธิรรมนูญการปกครองแผ่นดนิสยาม

ชัว่คราว พุทธศกัราช ๒๔๗๕  ทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๔๙ วนัที ่๒๗ มถุินายน 

๒๔๗๕  หน้า ๑๖๖ ถงึ ๑๗๙  ใน  มาตรา ๑๔ ว่า ราษฎรไมว่่าเพศใด เมือ่มคีุณสมบตัิ

ดงัต่อไปนี้ ยอ่มมสีทิธอิอกเสยีงลงมตเิลอืกผูแ้ทนหมูบ่า้นได ้คอื 

 ๑. มอีายคุรบยีส่บิปีบรบิูรณ์ 

 ๒. ไมเ่ป็นผูไ้ร ้หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 ๓. ไมถู่กศาลพพิากษาใหเ้สยีสทิธใินการออกเสยีง 

 ๔. ตอ้งเป็นผูท้ีม่สีญัชาตเิป็นไทยตามกฎหมาย 

  

 หลักฐานชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า หลังจากที่คณะราษฎร์ได้กระท าการปฏิวัติ และ

เปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบ

ประชาธปิไตยนัน้ ตัง้แต่เดอืนมถุินายน จนถงึ เดอืนธนัวาคม ๒๔๗๕ รวมทัง้สิ้น ๗ เดอืนนัน้ 

คณะราษฎรไ์ดใ้ชเ้วลาดงักล่าวด าเนินการปรกึษาหารอืกบัคณะสงฆ ์หรอืกลุ่มคนทีข่อ้งกบัการ

บรหิารคณะสงฆ์ตามพระราชบญัญตัิลกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ เพื่อแสวงหา

แนวทางในการจดัวางบทบาทของพระสงฆต่์อการใชส้ทิธกิารเลอืกตัง้  ฉะนัน้ ผลสรุปทีป่รากฏ



 

 

๒๗๑ 

ชดัก็คอื การตราพระราชบญัญตัิว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่ใช้

บทบญัญตัเิฉพาะกาลในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช ๒๔๗๕  โดยก าหนด

ไวใ้นมาตรา ๔ ขอ้ ๕ มใิหภ้กิษุสามเณร นกัพรตหรอืนกับวชในขณะมสีทิธใินการเลอืกตัง้ 

 

 หลงัจากนัน้เป็นต้นมา การปกครองในระบอบประชาธปิไตย รฐัได้กนัพระสงฆไ์ม่ให้

เข้าไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ได้

บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๐๐ ว่า บุคคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ในวนัเลอืกตัง้ เป็นบุคคลต้องหา้มมใิห้

ใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

 ๑. เป็นภกิษุ สามเณร นกัพรต หรอื นกับวช 

 ๒. อยูใ่นระหว่างถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 

 ๓. ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล หรอืค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

 ๔. วกิฤตจิรติ หรอืมจีติฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ 

 

แม้ว่ากฎหมายรฐัธรรมนูญจะบญัญัติมใิห้พระสงฆ์มีสิทธิในการเลือกตัง้ตัง้แต่ปี 

๒๔๗๕ จนถงึปจัจบุนั แต่ถงึกระนัน้ เมื่อถงึจุดเปลีย่นแห่งยุคสมยัไดม้พีระสงฆ ์และนักวชิาการ

กลุ่มหนึ่งไดเ้สนอแนะว่า อาจจะถงึวาระทีจ่ะบญัญตัใิหพ้ระสงฆม์สีทิธใินการเลอืกตัง้  

ในช่วง ๑๕ ปีทีผ่่านมานัน้พระสงฆ ์นกัวชิาการ และนกัคดิบางกลุ่มไดแ้สดงความไมเ่หน็

ดว้ย หากพระสงฆจ์ะแสดงออกซึง่สทิธใินการเลอืกตัง้นกัการเมอืงโดยตรง  โดยท่านเหล่านัน้ไดใ้ห้

เหตุผลทัง้ทางพระธรรมวนิัย ประเพณปีฏบิตั ิและในเชงิกฎหมายเอาไวอ้ย่างน่าสนใจ 

พระธรรมโกศาจารย์๘๖ (ปญัญานันทภกิขุ) มองว่า “พระสงฆ์ไม่ควรจะไปยุ่งกับ

การเมอืง เช่น ไปมสีทิธใินการเลอืกตัง้ เพราะจะท าใหเ้กดิความล าเอยีงเขา้ขา้งพรรคนัน้พรรคนี้ 

จะเป็นความเสยีหาย พระสงฆค์วรวางตนเป็นกลาง ไมเ่กีย่วขอ้งกบัพรรคการเมอืง ใครผดิต้องต ิ

ใครท าดตี้องชม จงึจะถูกต้อง”๘๗  ในขณะทีพ่ระพิศาลธรรมพาที (พะยอม กลฺยาโณ)๘๘ พระ

                                                           
๘๖ ด ารงต าแหน่งเป็นพระราชาคณะชัน้สดุทา้ยที ่พระพรหมมงัคลาจารย ์และไดม้รณภาพแลว้ 
๘๗วุฒนินัท ์ กนัทะเตยีน, “พระสงฆก์บัการเมอืง : แนวคดิและบทบาทในสงัคมไทยปจัจุบนั”, 

วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓๙–๑๔๐. 

 ๘๘ เรื่องเดยีวกนั, อา้งแลว้, น. ๑๔๘ – ๑๕๐. 



 

 

๒๗๒ 

พจิติรธรรมพาท ี(ชยัวฒัน์ ธรรมวฒัโน)๘๙ และพระมหาต่วน สิริธมฺโม๙๐มมีุมมองทีส่อดรบักนั

ว่า พระสงฆไ์มค่วรเล่นการเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไม่ลงเลอืกตัง้ โดยการเขา้ขา้งพรรคใด

พรรคหนึ่ง ซึง่พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธีชีน้ าในประเดน็นี้ในทศิทางเดยีวกนัว่า “พระสงฆไ์ม่ควร

เล่นการเมอืง หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบัผลประโยชน์ทางการเมอืง ถ้าจะเกี่ยวขอ้งทางการเมอืง

จรงิก็สามารถเกี่ยวได้กรณีเดยีวเท่านัน้คอื การแสดงธรรมหรอืว่ากล่าวตกัเตือนนักการเมอืง 

หากกระท าเกนิกว่าน้ี จะถอืว่าผดิธรรมวนิยั”๙๑ 

พระสงฆบ์างรปู คอื พระเทพกิตติปัญญาคณุ (กติตวิุฑโฒ ภกิขุ)๙๒ พระราชธรรม

นิเทศ (ระแบบ ฐติญาโณ)๙๓ และพระราชปัญญาเมธี (สมชยั กุศลจตฺิโต)๙๔ มองว่า ตวัแปร

ส าคญัที่ท าให้พระสงฆไ์ม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง และเป็นปจัจยัที่เอื้อต่อพระสงฆใ์นเชงิ

บวกคอื “ประเดน็ขอ้กฎหมายที่บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั”  ขอ้เทจ็จรงิ

เช่นน้ี พระสงฆท์ัง้สามรูปมองว่า กฎหมายไดเ้ขา้มาท าหน้าที่ในการปกป้องไม่ให้พระสงฆข์า้ม

พน้บทบาททีค่วรจะเป็นโดยพระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐติญาโณ) ชีว้่า  

“สิทธิและหน้าที่ของพระสงฆ์นัน้ กฎหมายได้บงัคบัไว้แล้ว 

กฎหมายไม่ไดใ้หเ้กยีรตพิระสงฆ ์โดยเอาไปปนกบัคนบา้ใบ ้คนพกิาร 

ที่บังคับไม่ให้พระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่การบังคับของข้อ

กฎหมายกถ็อืว่าเป็นคุณส าหรบัพระสงฆ ์เพราะเมื่อพจิารณาดูประเทศ

เพื่อนบา้นทีข่าดความน่าเชื่อถอืในพระสงฆ ์เช่น กมัพูชา และศรลีงักา 

เพระพระสงฆไ์ดเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงลกึเกนิไป... พระสงฆค์วร

                                                           
๘๙ เรื่องเดยีวกนั, อา้งแลว้, น. ๑๕๐-๑๕๑. 
๙๐ เรื่องเดยีวกนั, อา้งแลว้, น. ๑๕๓-๑๕๔. 

๙๑ พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี, พระสงฆก์บัการการเมือง, ใน
http://topicstock.pantip.com/social/topicstock/2010/03/U8996451/U8996451.html  เขา้ถงึเมื่อวนัที ่๑๐ 
กนัยายน ๒๕๕๖. 

๙๒ วุฒนินัท ์ กนัทะเตยีน, เรื่องเดยีวกนั, อา้งแลว้, น. ๑๔๓-๑๔๔. 
๙๓ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๔๕ – ๑๔๘. 
๙๔ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๕๑-๑๕๓. 

http://topicstock.pantip.com/social/topicstock/2010/03/U8996451/U8996451.html


 

 

๒๗๓ 

วางตวัเป็นกลาง เป็นที่พึ่งทัง้สองฝ่าย ถ้าเราไปฝกัใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

แลว้จะไมม่ใีครเป็นหลกั”๙๕ 

 

แต่ เมื่อกล่าวถึงยุคปจัจุบัน น้ี   นักคิด  นักวิชาการ และนักปฏิบัติการด้าน

พระพุทธศาสนาอกีกลุ่มนี้มทีศันะต่อประเดน็ดงักล่าวแตกต่างออกไป เดเมยีน คโีอน  (Damien 

Keown) ศาตราจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัลอนดอน (University of London)  และ มหนิทะ นี

ลงักาละ พระสงฆช์าวศรลีงักา ซึง่เป็นศาสตราจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยับาท สปา (University 

of Bath Spa) ประเทศองักฤษ ไดแ้สดงความแปลกใจทีป่ระเทศไทยมไิดเ้ปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆม์ี

สทิธใินการเลอืกตัง้ในทุกระดบัของประเทศไทย ทัง้สองมองว่า “ผดิหลกัการสทิธมินุษยชน” 

(Human Right)  เพราะการเลอืกตัง้เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของพลเมอืงทุกคนภายในรฐั  ความจรงิ

แลว้ พระสงฆท์ุกรปูเป็นพลเมอืงของรฐั ฉะนัน้ พระสงฆต์้องมีสทิธใินการเลอืกตัง้ กฎหมายจะ

แบ่งแยกผูห้นึ่งผูใ้ดไม่ใหม้สีทิธใินการเลอืกตัง้ไม่ได ้ อย่างไรกต็าม ดร.มหนิทะ ไดใ้หข้อ้สงัเกต

ว่า ประเดน็นี้อาจจะเกดิจากวฒันธรรม (Tradition) ของสงัคมไทยเองทีท่ าใหพ้ระสงฆไ์ม่มสีทิธิ

ในการเลอืกตัง้ และวฒันธรรมของไทยกบัศรลีงักานัน้มคีวามแตกต่างกนั จงึไม่สามารถน ามา

เทยีบเคยีงกนัได้๙๖ 

แนวทางดังกล่าวสอดรบัประเด็นที่  ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ที่ปรึกษาประธาน

คณะกรรมาธกิารศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรมได้เสนอให้กระทรวงวฒันธรรมไปศกึษาความ

เป็นไปได้ว่า พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย ควรที่จะสามารถเลือกตัง้ได้เหมอืนกับ นักบวช 

ศาสนาอื่น เช่น ศรลีงักา นักบวชสามารถเขา้ไปเล่นการเมอืงได้ อยากให้กระทรวงวฒันธรรม

ศกึษารายละเอยีดว่ามคีวามเป็นไปได้หรอืไม่ ที่จะให้พระภกิษุสงฆส์ามารถเลอืกตัง้ได้เพราะ

นกับวชของไทย กไ็ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายรฐัธรรมนูญเหมอืนกบัประชาชนทัว่ไป๙๗ 

                                                           
๙๕วุฒนินัท ์ กนัทะเตยีน, เรื่องเดยีวกนั, อา้งแลว้, น. ๑๔๕-๑๔๖.  
๙๖ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการพดูคุยในการประชุมกลุ่มย่อย, เดเมยีน คโีอน และมหนิทะ นีลงักาละ, ๑๐ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๖. 
๙๗ ฐาปนา บุญหลา้, พระสงฆก์บัสทิธใินการเลอืกตัง้ ใน

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000100516  เขา้ถงึเมื่อ ๑๐ กนัยายน 

๒๕๕๖. 

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000100516


 

 

๒๗๔ 

ในขณะทีพ่ระมหาโชว ์ ทสสฺนีโย ในฐานะพระสงฆท์ีม่บีทบาทส าคญัต่อการ

แสดงออก และมสี่วนรว่มทางการเมอืงกบันกัการเมอืง ไดต้ัง้เสนอแนะในประเดน็น้ีว่า  

“พระสงฆค์วรมสีทิธเิลอืกตัง้ เพราะเวลาเขา้คูหากาบตัรเลอืกตัง้ก็

ไมไ่ดเ้ปิดเผยว่าเลอืกพรรคนัน้พรรคนี้จงึไม่ใช่เรื่องทีเ่สยีหายอะไร ดกีว่าปล่อย

ให้ประชาชนทัว่ไปเลือกกันเองตามล าพัง การที่พระสงฆ์ควรมีสิทธิทาง

การเมอืงจะท าให้สามารถทกัท้วงบางเรื่องที่กระทบต่อศีลธรรมได้ ปจัจุบนั

พระสงฆไ์ม่มสีทิธทิางการเมอืง นักการเมอืงจงึไม่สนใจและไม่ให้ความส าคญั

กบัพระสงฆเ์พราะถอืว่าไม่ใช่ฐานคะแนนเสยีง และไม่เหน็ดว้ยกบัรฐัธรรมนูญ

มาตรา ๑๐๐ ทีจ่ดัพระภกิษุ สามเณรไวร้วมกบักลุ่มของคนวกิลจรติ และเหน็ว่า

รฐัธรรมนูญมคีวามลกัลัน่ในการก าหนดกลุ่มบุคคล เพราะเหมอืนจงใจจะจ ากดั

สทิธเิฉพาะนักบวชในพระพุทธศาสนา คอื พระภกิษุ สามเณร และแม่ช ีแต่ไม่

ครอบคลุมถงึผูน้ าศาสนาบางศาสนา”๙๘ 

 ท่านย ้าในประเดน็นี้ว่า “การเมอืงบบีพระสงฆ ์โดยการออกกฎหมายทีก่ระทบต่อความ

อยู่รอดของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ดนิ หรอืกฎหมายที่เปิดพื้นที่ศาสนาอื่นๆ 

เขา้ไปกนิพื้นทีใ่นเชงิภูมศิาสตร ์และในเชงิการเมอืง  ตวัแปรส าคญัที่ท าให้นักการเมอืงละเลย

ต่อพระพุทธศาสนา  เพราะพระสงฆเ์ลอืกตัง้ไม่ได้ เพราะสงฆเ์ป็นกลุ่มคนที่ไม่มสีทิธิไ์ม่มเีสยีง 

(Voiceless)  ฉะนัน้ ต่อไปนี้ ต้องให้พระสงฆ์มสีทิธใินการเลอืกตัง้ เพื่อเลอืกคนที่เข้าใจ

พระพุทธศาสนาเขา้มาท าหน้าที”่๙๙ 

ขอ้สงัเกตของพระมหาโชว ์ทสสฺนีโย สอดรบักบัขอ้เสนอ ทวีวฒัน์ ปณุฑริกวิวฒัน์ ที่

ชีว้่า  

“การหา้มพระสงฆไ์ม่ใหไ้ปใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ จงึน่าจะขดัต่อ

รฐัธรรมนูญและมชิอบด้วยกฎหมาย ดงัมาตรา ๖ ที่ว่า รฐัธรรมนูญเป็น

กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญตัใิดของกฎหมาย กฎ หรอืขอ้บงัคบั ขดั

หรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญนี้ บทบญัญตันิัน้เป็นอนัใชบ้งัคบัมไิด ้ขอ้อ้างโดยทัว่ไป

ทีห่า้มมใิหพ้ระสงฆไ์ปใชส้ทิธอิอกเสยีงในการเลอืกตัง้กค็อื พระสงฆไ์ม่ควรจะ

ยุ่งเกี่ยวกบัการเมอืง เน่ืองจากพระสงฆเ์ป็นผูท้ีบ่รสิุทธิ ์ส่วนการเมอืงเป็นเรื่อง
                                                           

๙๘สมัภาษณ์วนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๕๕  
๙๙ สมัภาษณ์, พระมหาโชว ์ทสฺสนีโย, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖. 



 

 

๒๗๕ 

สกปรก พระสงฆจ์งึไม่ควรเขา้ไปแปดเป้ือนกบัความสกปรกของการเมอืง ถ้า

หากข้อสมมติฐานที่ว่า การเมอืงคอืสิง่สกปรก (ไร้จรยิธรรม) เป็นจรงิแล้ว 

พระสงฆ์ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของจรยิธรรม ก็ยิง่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องให้มาก 

เพื่อทีจ่ะช าระลา้งการเมอืงทีส่กปรกใหเ้ป็นการเมอืงทีส่ะอาดใหไ้ด้ อาจถอืเป็น

หน้าทีโ่ดยตรงของพระสงฆด์ว้ยซ ้าไป” 

ในฐานะผูน้ าทางจรยิธรรม พระสงฆม์หีน้าทีอ่บรมสัง่สอนศลีธรรมแก่ประชาชน 

รวมทัง้แก่นักการเมอืงดว้ย ปจัจุบนัการสัง่สอนอบรมทางวาจาอย่างเดยีวไม่

เพยีงพออกีต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่นักการเมอืง จ าเป็นจะต้องสัง่สอน

อบรมด้วยการปฏบิตัิในเชงิโครงสร้างด้วย การที่พระสงฆ์มสีทิธอิอกเสยีง

เลือกตัง้ จะเป็นอีกทางหน่ึงที่ท าให้นักการเมอืงต้องฟงัพระสงฆ์มากขึ้น 

พระสงฆ์ซึ่งมอี านาจทางจรยิธรรมอยู่ในมอื  ก็จะมสี่วนช่วยให้การเมอืงมี

จรยิธรรมมากขึน้ ในฐานะผูน้ าชุมชน พระสงฆอ์าจใชอ้ านาจทางจรยิธรรมของ

ตน ช่วยแก้ปญัหาการซื้อเสยีง หรอืการทุจรติเลอืกตัง้ในรูปแบบอื่นๆ เมื่อ

พระสงฆแ์ละชุมชนรวมตวักนัและมพีลงัในเชงิจรยิธรรม นักการเมอืงกจ็ะคดิถงึ

จรยิธรรมมากขึน้ และการเมอืงกจ็ะพลอยมจีรยิธรรมเพิม่ขึน้ดว้ย” 

ในสงัคมไทยนัน้ศาสนากบัการเมอืงสมัพนัธ์กนัอย่างแยกไม่ออกมาโดยตลอด 

ในอดตีรฐัเขา้ไปจดัการปญัหาของคณะสงฆ ์เช่น รฐัเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูน้ าคณะสงฆ ์

ตรวจสอบพระธรรมวนิัยของพระสงฆ ์และจบัผู้ปลอมปนมาบวชให้สกึออกไป 

เป็นต้น ปจัจุบนันักการเมอืงเป็นฝ่ายเขา้ไปควบคุมกจิการของคณะสงฆ ์เช่น 

นายกรฐัมนตรแีละรองนายกรฐัมนตร ีเป็นผู้ดูแลส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาตโิดยตรง รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรมเป็นผูดู้แลกรมการศาสนา 

เป็นต้น เมื่อนักการเมอืงเป็นผูค้วบคุมดูแลกจิการของคณะสงฆแ์ลว้ คณะสงฆ์

กน่็าจะมสีทิธเิลอืกนกัการเมอืงเหล่านัน้ดว้ยโดยผ่านกระบวนการเลอืกตัง้ 

อกีประการหน่ึงนกับวชหรอืเจา้หน้าทีใ่นศาสนาอื่น แมจ้ะท าหน้าทีน่ักบวช เช่น 

บาทหลวงในศาสนาครสิต์ หรอืโต๊ะอหิม่ามในศาสนาอสิลาม เป็นต้น ก็ล้วน

แลว้แต่มสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ทัง้สิน้ ท าใหน้ักการเมอืงมคีวามเกรงใจนักบวช

หรอืเจ้าหน้าที่ทางศาสนาเหล่านัน้ ตรงกันข้ามพระสงฆ์ซึ่งเป็นนักบวชใน



 

 

๒๗๖ 

พระพุทธศาสนาอนัเป็นศาสนาของคนไทยส่วนใหญ่ กลบัถูกละเลยสทิธอินั

ชอบธรรมนี้ไป ท าใหน้กัการเมอืงไม่เกรงใจหรอืไม่ฟงัเสยีงของพระสงฆ ์เพราะ

พระสงฆไ์ม่มอี านาจในการควบคุมตรวจสอบนักการเมอืงโดยผ่านการเลอืกตัง้  

การใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้เป็นคนละสิง่กบัการเล่นการเมอืง การทีพ่ระสงฆม์ี

สทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ (ดงัเช่นในประเทศพม่า) มไิดห้มายความว่าพระสงฆจ์ะ

สมคัรเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร” 

 แง่มุมของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั ้งสองท่ านนั ้น  สอดรับกับพระ              

เมธธีรรมาจารย ์รองอธกิารบดฝี่ายประชาสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัที่

เน้นว่า “ในยุคปจัจุบนัน้ี ได้เวลาแล้วที่จะต้องแก้กฎหมายให้พระสงฆม์สีทิธใินการเลอืกตัง้ได้

เหมอืนกบัพลเมอืงไทยทัว่ไป มฉิะนัน้แลว้ พระพุทธศาสนาจะไม่มทีี่อยู่อกีต่อไป เพราะขณะนี้ 

ศาสนาอื่นๆ บบีคัน้ และรุกทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม  ในขณะทีน่ักการเมอืงมไิดส้นใจ

ความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาแต่ประการใด  ด้วยเหตุนี้  พระสงฆ์จึงต้องเข้ามาสนใจ

การ เมือ ง  และมีบทบาทในการก าหนดกลุ่ มคนที่จ ะไปท าหน้าที่ดูและ และรักษา

พระพุทธศาสนา”๑๐๐ 

 การให้เหตุผลดงักล่าวสอดรบัอย่างมนีัยส าคญักบับรรจบ บรรณรุจิ๑๐๑ที่เห็นว่า “หาก

พระพุทธศาสนาไดร้บัผลกระทบจากการรุกรานจากการด าเนินนโยบายของรฐั และศาสนาอื่นๆ  

จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆเ์ขา้มาร่วมก าหนดความเป็นไปของตวัเอง โดยการ

ให้พระสงฆ์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางการเมอืง ดงักรณีพระสงฆ์ในประเทศศรี

ลงักาทีพ่ระสงฆม์สี่วนส าคญัในการรกัษาพระพุทธศาสนา” ถงึกระนัน้ บรรจบยนืยนัว่า หากไม่มี

ประเดน็ดงักล่าว พระสงฆก์ไ็มค่วรทีจ่ะเขา้ไปเกีย่วกบักบัการเมอืงในการใชส้ทิธเิพื่อเลอืกตัง้ 

 ขอ้สงัเกตที่น่าสนใจคอื “ประเดน็เรื่องความมัน่คงของพระพุทธศาสนา” มอีทิธพิลต่อ

การเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆไ์ดม้สีทิธใินการเลอืกตัง้นักการเมอืง  ประเดน็นี้สอดรบักบัทัง้ประเทศ

ศรลีงักา และประเทศไทยอยา่งมนียัส าคญั  ตวัแปรส าคญัในประเดน็นี้คือ “นักการเมอืง” เพราะ

กลุ่มนี้จะมองว่า หากนกัการเมอืงไม่สนใจต่อความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาโดยการไม่เอาใจ
                                                           

๑๐๐ สมัภาษณ์, พระเมธธีรรมาจารย ์(ประสาร จนฺทสาโร), ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖. 
๑๐๑ สมัภาษณ์ บรรจบ บรรณรุจ,ิ อาจารยป์ระจ าคณะอกัษรศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๖. 



 

 

๒๗๗ 

ใส่ ไมป่กป้อง และไมคุ่ม้ครองแลว้อยา่งมปีระสทิธภิาพ จนเปิดพืน้ทีใ่หม้กีารคุกคามทัง้นโยบาย

สาธารณะ และศาสนาอื่นๆ ยอ่มจะท าใหข้อ้อา้งในประเดน็นี้มนี ้าหนกัมายิง่ขึน้ 

ในขณะเดียวกัน ข้ออ้างท่ีเป็นไปได้ แต่อาจจะมีน ้าหนักน้อยลงมาคือ “ความ

บรสิุทธิท์ีส่มัพนัธก์บัเสยีงบรสิุทธิ”์ ดร.ทวีวฒัน์  ดร.วฒิุนันท์ กนัทะเตียน และ ดร.ศศิวรรณ  

ก าลงัสินเสริม อาจารยบ์ณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัใหค้วามเหน็

ทีส่อดคล้องกนัว่า “พระสงฆค์วรมสีทิธใินการเลอืกตัง้ เพราะเสยีงของพระสงฆถ์อืว่าเป็นเสยีง

บรสิุทธิ ์แต่ตอ้งไมข่ดักบัพระธรรมวนิยั”๑๐๒ 

 ถึงกระนัน้  ข้ออ้างของทวีวัฒน์เพื่อรองรบัการสนับสนุนให้พระสงฆ์มีสิทธิในการ

เลอืกตัง้นัน้ น่าสนใจว่า เป็น (๑) เหตุผลทีเ่กดิจากความจ าเป็นภายใน และ (๒) เหตุผลที่เกดิ

จากตัวแปรภายนอกเข้ามาก าหนดความเป็นไป  ตัวแปรที่ส ัมพันธ์กับคุณค่าภายในของ

พระสงฆเ์องนัน้คอืความเป็นคนด ีเป็นผู้บรสิุทธิ ์และมมีาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมสูง

กว่าบุคคลทัว่ไป รวมถงึการเป็นผูน้ าของชุมชน ฉะนัน้ การทีพ่ระสงฆม์สีทิธใินการเลือกตัง้ย่อม

ท าให้ผู้ที่ได้รบัเลอืก และย่อมส่งผลต่อกลุ่มคนที่เป็นลูกศษิยท์ี่จะส่งผลต่อจ านวนคะแนนเสยีง 

ซึง่จะท าใหผู้ท้ ีไ่ดเ้ลอืกใส่ใจความตอ้งการ และขอ้กงัวลของพระสงฆต่์อความเป็นไปของศาสนา

และสงัคมมากยิง่ขึน้ ในขณะทีต่วัแปรภายนอกนัน้เกดิจากการทีน่ักการเมอืงจะเข้ามาท าหน้าที่

ในการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์ท าหน้าทีก่ ากบัและสนับสนุนกจิการดา้นศาสนา ฉะนัน้ พระสงฆ์

จงึมสีทิธโิดยชอบธรรมทีจ่ะเลอืกนักการเมอืงเขา้มาก ากบัการท าหน้าทีข่องตนเอง เพราะจะท า

ใหส้ามารถตรวจสอบการท าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  ถงึกระนัน้ ขอ้อ้างประการ

หนึ่งที่พระมหาโชว์ ทวีวฒัน์ และฐาปนาพยายามจะน าเสนอมาเป็นฐานในการสนับสนุน

ขอ้เสนอคอื พระสงฆค์วรมสีทิธใินการเลอืกตัง้เช่นเดยีวกบันักบวชของศาสนาอื่นๆ และสิง่ที่

น่าจะน ามาเทยีบเคยีงได้คอืการที่พระสงฆใ์นประเทศอื่นๆ เช่น ศรลีงักา หรอืกมัพูชาสามารถ

เลอืกตัง้นกัการเมอืงไดโ้ดยตรง 

 

                                                           
๑๐๒สมัภาษณ์ในการพดูคยุกลุ่มย่อย, วุฒนินัท ์กนัทะเตยีน และศศวิรรณ ก าลงัสนิเสรมิ,  ๒ 

เมษายน ๒๕๕๕. 



 

 

๒๗๘ 

ดงันัน้ เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว เราสามารถที่จะสรุปแง่มุมเกี่ยวกับยกข้ออ้างเพื่อให้

เหตุผลต่อการสนับสนุนให้พระสงฆ์มสีิทธิในการเลือกตัง้ และพระสงฆ์ไม่ควรมสีิทธใินการ

เลอืกตัง้ ปรากฏตามรายละเอยีดในหน้าถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตผุลท่ีพระสงฆ์
ควรมีสิทธิเลือกตัง้
และไม่ควรมีสิทธิ
ในการเลือกตัง้ 

 

๑. แย่งชงิผลประโยชน์/แย่งชงิอ านาจ 
๒. การล าเอยีง แบ่งขา้ง แบง่ฝา่ย  
๓. การเป็นหวัคะแนน เป็นมอืปืนรบัจา้ง 
๔. การขดัแยง้ระหว่างพระสงฆท์ีเ่ลอืกสนบัสนุน 
๕. การใหคุ้ณใหโ้ทษแก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
๖. สงัคมขาดหลกัในการพึง่พาหากพระสงฆเ์ลอืกขา้ง 
๗. พระสงฆข์าดความเป็นกลาง 
๘. พระสงฆเ์ป็นเครื่องมอืของนกัการเมอืง 
๙. การเลอืกตัง้เป็นโลกยีวสิยั 
๑๐. การเลอืกตัง้ไมใ่ชห้น้าทีข่องพระสงฆ ์
๑๑. พระธรรมวนิยัไม่เปิดช่องใหพ้ระสงฆ ์
๑๒. กฎหมายไม่เปิดช่อง 
๑๓. ไม่สอดรบักบัประเพณีปฏบิตัขิองสงัคมไทย 

๑. พระสงฆเ์ป็นอุดมเพศ 
๒. พระสงฆเ์ป็นกลุ่มคนดมีคีุณภาพ 
๓. พระสงฆเ์ป็นกลุ่มคนทีซ่ื่อสตัย ์ไม่เหน็แก่ประโยชน์ 
๔. การเลอืกตัง้เป็นการก าหนดชาตากรรมพระสงฆ ์ 
๕. การเลอืกตัง้เป็นเครื่องมอืปกป้องพระพุทธศาสนา 
๖. การเลอืกตัง้เป็นสทิธขิองพลเมอืงทุกคน 
๗. ประเทศนบัถอืพระพุทธศาสนาใหพ้ระสงฆเ์ลอืกตัง้ได ้

พระสงฆค์วรมีสิทธิ

ในการเลือกตัง้ 

พระสงฆไ์ม่ควรมี

สิทธิในการ

เลือกตัง้ 



 

 

๒๗๙ 

ขอ้สงัเกตที่น่าสนใจคอื ในอดตีกลุ่มพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่เห็น

ดว้ยที่จะให้พระสงฆม์สีทิธใินการเลอืกตัง้ แต่ในปจัจุบนัน้ีเริม่มกีลุ่มพระสงฆ ์นักวชิาการ และ

นกัการเมอืงจ านวนมากทีเ่หน็ว่าควรเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆ์มสีทิธใินการเลอืกตัง้ ทัง้นี้ อาจจะเกดิ

จากบรบิททางสงัคม และการเมอืงเปลีย่นไป มคีวามเป็นประชาธปิไตยมากขึน้  

จากท่าทเีหล่านัน้ ท าใหเ้ราสามารถอธบิายไดว้่า แนวโน้มทีพ่ระสงฆไ์ทยจะมสีทิธใิน

การเลอืกตัง้นักการเมอืงได้โดยตรงซึ่งจะเกดิขึน้ใน ๒๐ ปีต่อไปนี้นัน้ อาจจะเป็นไปได้ทัง้สอง

ทางเลอืก สิง่ที่จะสามารถน ามาสนับสนุนความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ที่พระสงฆจ์ะ

ไดร้บัโอกาสใหส้ามารถมสีทิธใินการเลอืกตัง้นกัการเมอืงนัน้เกดิจากเงื่อนไข ๓ ขอ้ดงัทีไ่ดก้ล่าว

เบือ้งตน้ กล่าวคอื 

 (๑) ปัจจยัท่ีเกิดจากการด าเนินนโยบายของรฐัต่อพระพทุธศาสนา  ขอ้สงัเกตใน

ประเดน็นี้ เกดิจากการที่พระสงฆก์ลุ่มหนึ่งมกัจะตัง้ค าถามต่อการที่รฐับาลให้การสนับสนุนต่อ

การจดัตัง้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แต่รฐับาลไทยไม่ได้มคีวามมุ่งมัน่ที่จะด าเนินการ

จดัตัง้ธนาคารพระพุทธศาสนาตามทีพ่ระสงฆบ์างกลุ่มต้องการ จนท าใหพ้ระสงฆบ์างกลุ่มทีเ่ป็น

แกนน าออกมาประกาศว่า หากรฐัไม่มคีวามจรงิใจและด าเนินการให้ส าเรจ็อาจจะน าไปสู่การ

แตกหกัดว้ยการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรอืในกรณีทีก่รุงเทพมหานครออกมาประกาศ

ใหม้กีารเรยีนการสอน และสนบัสนุนกจิกรรมของบางศาสนา ท าใหพ้ระบางกลุ่มตัง้ขอ้สงัเกตต่อ

ความไมเ่ท่าเทยีม จนกลายเป็นทีม่าของการตัง้ขอ้สงัเกตว่า ผูน้ าทางการเมอืงมุ่งเน้นทีจ่ะขยาย

ฐานเสยีงไปสู่ศาสนิกของศาสนาอื่นๆ เพื่อใหม้าซึง่คะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ในระดบัต่างๆ  

 (๒) ปัจจัยท่ีเกิดจากการตระหนักรู้ของนักการเมืองต่อชะตากรรมของ

พระพทุธศาสนา การทีน่กัการเมอืงมองว่าพระสงฆไ์ม่มสีทิธใินการเลอืกตัง้ ฉะนัน้ พระสงฆจ์งึ

ไม่ใช่ฐานเสยีงที่จะสนับสนุนนักการเมอืงเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางตรง จงึท าให้นักการเมอืงไม่

สนใจความอยู่รอดของพระสงฆ ์หรอืพระพุทธศาสนามากกว่าความอยู่รอดของตนเอง จงึท าให้

นักการเมืองไม่สนใจต่อข้อเรียกร้องของพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากการสนับ สนุน

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ การสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาและเผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม การไม่ร่วมผลกัดนั และหาทางออกให้แก่ประเด็นแม่ช ี

ภกิษุณ ีหรอืขอ้กฎหมายเกีย่วกบัสทิธต่ิางๆ ของพระสงฆ ์

 (๓) ปัจจัยท่ีเกิดจากการด าเนินนโยบายของศาสนิกและศาสนาอ่ืนๆ ท่ี

พระสงฆ์และพทุธศานิกชนบางกลุ่มมองว่าอาจจะกระทบต่อพระพุทธศาสนา  เช่น การ

จดัตัง้ศาสนสถานในจงัหวดัต่างๆ ที่ประชาชนบางกลุ่มมองว่ามไิด้สร้างการมสี่วนร่วมจาก



 

 

๒๘๐ 

ประชาชนในพืน้ที ่ ความเหน็ทีแ่ตกต่างเกี่ยวกบัการแต่งชุดของศาสนาเขา้ไปศกึษาในโรงเรยีน

ของวดั และการที่บุคคลบางกลุ่มที่อ้างตนว่าเป็นชาวมุสลิมฆ่าภิกษุและเผาวดัในพื้นที่สาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 

 ฉะนัน้ การทีจ่ะส าเรจ็หรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัตวัแปรทีจ่ะน าไปสู่การผลกัดนัใหพ้ระสงฆ์

กา้วไปสู่การมบีทบาทในการมสีทิธใินการเลอืกตัง้ คอื  

 

 (๑) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสงฆ์ หรอืพระสงฆ์ในเชิงปจัเจกซึ่งสมัพนัธ์กับ

แนวทางทีป่รากฏในธรรมวนิยัว่าเปิดช่องใหไ้ดม้ากน้อยเพยีงใด แต่หากมองในมติขิองพระธรรม

วนิัย ไม่ได้มหีลกัฐานชิ้นใดที่ชี้ชดัว่า ห้ามมใิห้พระสงฆม์สีทิธใินการเลอืกตัง้ หรอืยุ่งเกี่ยวกบั

การเมอืง  แมบ้างกลุ่มจะพยายามตคีวามประเดน็การห้ามเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักองทพั การจดั

กระบวนทพั การยกทพั การซอ้มรบ และการรบ ซึง่พระพุทธเจา้ออกแบบวนิัยขอ้นี้เอาไว้เพื่อ

ป้องกนัมใิห้ผู้ปกครองหรอืประชาชนทัว่ไปตัง้ขอ้สงัเกตต่อความเหมาะสมที่พระสงฆจ์ะเขา้ไป

ปฏบิตัิศาสนกิจในพื้นที่ดงักล่าว จะเห็นว่า หากมกีิจอนัสมควรพระสงฆ์ก็จะสามารถใช้พื้นที่

ดงักล่าวป้องกนัตนเองจากภยัรา้ยทีจ่ะเกดิกบัพระสงฆไ์ด ้  

 (๒) ตวัแปรที่เกี่ยวข้องกบัวฒันธรรม และประเพณีที่ปฏบิตัิสบืต่อกนัมาในฐานะที่

สงัคมไทยไดจ้ดัวางใหพ้ระสงฆม์บีทบาทในการเป็นทีป่รกึษา การสัง่สอนพลเมอืงของชาตไิทย 

และช่วยเหลือสังคมในมิติอื่นๆ ยกเว้น การเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง  ฉะนัน้ การที่

นักการเมอืง กลุ่มคนชัน้น าในสงัคมไทย และสงัคมไทยจะเปิดพื้นที่ให้แก่พระสงฆใ์ห้มสีทิธใิน

การเลอืกตัง้นัน้  จ าเป็นต้องวเิคราะห์ความต้องการของพระสงฆ ์ความยอมรบัของสงัคมไทย 

และบรบิททางสงัคม และการเมอืงทีเ่ปลีย่นไปตามยุคสมยัว่า เหมาะสม หรอืพรอ้มเพยีงใดทีจ่ะ

เปิดพืน้ทีด่งักล่าว 

 (๓) ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกลบัมาพจิารณาขอ้กฎหมายทีห่า้มมใิหพ้ระสงฆม์สีทิธิ

ในการเลือกตัง้  ซึ่งเป็นตัวแปรถัดจากตวัแปรข้อที่ (๒) เพราะหากพระสงฆ์ และสงัคมไทย

โดยรวมตระหนกัว่า ไดเ้วลาสมควร หรอืสมสมยัทีจ่ะเปิดพืน้ทีใ่หม้สีทิธใินฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงที่

มสีทิธเิท่าเทยีมกนั โดยอ้างองิจากหลกัการประชาธปิไตยที่เน้นสทิธ ิเสรภีาพ เสมอภาพ และ

ภราดรภาพ   กลุ่มคนต่างๆ ในสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นมหาเถรสมาคม พระสงฆ ์นักการเมอืง 

และนักกฎหมายจะเขา้มาท าหน้าที่ในการจดัวางสถานะของพระสงฆต่์อบทบาทในการมีสทิธิ

เลอืกตัง้นกัการเมอืงต่อไป. 



บทท่ี ๖ 

บทสรปุ และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้า 

(๒๕๕๖-๒๕๗๖)” นัน้ ผูว้จิยัได้ก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้๓ ประเดน็ คอื (๑) เพื่อศกึษาวเิคราะห์

บทบาทของพระสงฆ์กับการเมืองไทย  (๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์กับ

การเมอืงทีป่รากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ (๓) เพื่อน าเสนอแนวโน้มบทบาทพระสงฆก์บั

การเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้า  จากการศึกษาวเิคราะห์ อธบิาย ตีความ และสงัเคราะห์

ประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว ท าให้การศึกษาครัง้นี้พบค าตอบที่น่าสนใจหลายประเด็น

ดว้ยกนั  

 ส าหรบัวิธีการในการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงค์ดงักล่าวนัน้ ม ี๒ ลกัษณะ คือ

การศึกษาภาคเอกสาร (Documentary Research)  โดยการศึกษาเอกสารจากคมัภีร์

พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา อนุฎกีา และหนังสอือื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานวจิยัเรื่องนี้  เช่น 

วทิยานิพนธ์  งานวจิยัหนังสอืพมิพ์ เป็นต้น รวมไปถึงสื่อด้านอื่น ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต  และ

โทรทศัน์ เป็นต้น  และการศกึษาภาคสนาม (Field Research) โดยผูว้จิยัไดเ้ขา้รบัการศกึษาใน

หลกัสูตรการเมอืงการปกครองส าหรบัผู้บรหิารระดบัสูง รุ่นที่ ๑๕ ของสถาบนัพระปกเกล้า 

(ปปร.๑๕)  นักศึกษาประกอบด้วยกลุ่มนักการเมอืงทัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒสิภา  ขา้ราชการระดบัสูง ผูน้ าองค์กรเอกชน ภาคเอกชน และนักวชิาการเขา้ร่วมศกึษาใน

หลกัสตูรดงักล่าว จ านวน ๑๔๐ ท่าน ซึง่ไดก่้อใหเ้กดิผลเชงิบวกต่อการวจิยัผ่านการสงัเกต  การ

สมัภาษณ์  การสนทนากลุ่ม และสมัมนาเวทต่ีางๆ  ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกบัประเด็นที่

ด าเนินการศกึษาวจิยัเพื่อหาค าตอบจากการท าวจิยัครัง้นี้ 

๖.๑ บทสรปุ 

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ“แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสอง

ทศวรรษหน้า (๒๕๕๕-๒๕๗๕)”  ดว้ยวธิกีารดงักล่าวนัน้    ท าใหพ้บประเดน็ค าตอบทีส่อดรบั

กบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้เอาไวท้ัง้สามประการอยา่งน่าสนใจ ดงัต่อไปนี้ 

๖.๑.๑ จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์กบัการเมืองไทยตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั ผู้วจิยัได้เริม่ต้นศึกษาบรบิทเกี่ยวกบับทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงใน



 
 

 

๒๘๒ 

ประเทศต่างๆ คอื    ศรลีงักา ประเทศพม่า และประเทศกมัพชูา ในฐานะที่ประเทศทัง้สองนับถอื

พระพุทธศาสนาเถรวาท และมีรูปแบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เช่นเดยีวกบัประเทศไทย  ซึ่งการศึกษาบรบิทจากประเทศเหล่านัน้ ได้ท าให้เกดิคุณูปการต่อ

การน าบทเรยีนดงักล่าวมาเป็นกรอบในการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กบัการเมอืงไทย และ

สามารถวเิคราะห์คาดการณ์ถงึแนวทางทีจ่ะเกดิขึน้ในประเทศไทยอกี ๒๐ ปีขา้งหน้าได้ชดัเจน

มากยิง่ขึน้  

จากการศกึษาวเิคราะหเ์ก่ียวกบับทบาทพระสงฆก์บัการเมืองในศรีลงักา, พม่า และ

กมัพชูา ประกอบไปดว้ยบทบาททีน่่าสนใจหลายประการดว้ยกนั กล่าวคอื  (๑) บทบาทในการ

เป็นทีป่รกึษา (๒) บทบาทในการชี้น าและชีน้ า (๓) บทบาทในการประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งจากรฐั 

(๔) บทบาทในการใช้สิทธิการเลือกตัง้ (๕) บทบาทในการคุ้มครองประเทศและศาสนา (๕) 

บทบาทในการไกลเกลี่ยข้อพิพาท (๖) บทบาทในการสนับสนุนส่งเสรมิกิจการภาครฐั (๗) 

บทบาทในการสนบัสนุนพรรคการเมอืง (๘) บทบาทในการเป็นนกัการเมอืง 

 ขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจอกีประการหนึ่งคอื พระสงฆใ์นต่างประเทศดงัเช่นศรลีงักานัน้ ได้

พฒันาสถานะของตนเองจากพระสงฆท์ีเ่คยสมัพนัธก์บัการเมอืง ( Interaction between Monks 

and Politicians) ไปสู่การเป็นพระนักการเมอืง (Political Monks) ผู้วจิยัมองว่า การด าเนิน

บทบาทในลกัษณะดงักล่าว ถอืว่าเป็นการพฒันาบทบาทของตนเองกบัการเมอืงเกนิขอบเขตที่

ปรากฏในพระธรรมวนิัย  โดยตคีวามธรรมวนิัยใหส้อดรบักบับรบิททางสงัคมและการเมอืง หรอื

จะกล่าวอกีนยัหน่ึง คอื เป็นการตคีวามความธรรมวนิยัโดยมฐีานของสงัคม และการเมอืงเป็นตวั

ตัง้ ซึง่เป็นการเน้นไปที่บรบิทของสงัคมและการเมอืง แล้วตคีวามพระธรรมวนิัยให้สอดรบัและ

เป็นฐานรองรบับรบิททางการเมอืงและสงัคม แนวทางดงักล่าวอาจจะสามารถเทยีบเคยีงไดก้บั

พระสงฆไ์ทยบางรปูทีพ่ยายามจะอธบิายว่า “ฆ่าคอมมวินิสต์ไม่บาป”  เพื่อตอบสนองบรบิททาง

การเมอืงทีป่รากฏในสมยันัน้ สอดรบักบัการทีพ่ระสงฆช์าวศรลีงักาบางรปูพยายามจะปลอบโยน

พระเจา้ทุฏฐคามนิีอภยัทีสู่ญเสยีก าลงัใจจากการผดิศลีเนื่องจากการฆ่าชาวทมฬิจ านวนมากว่า 

“พระองคอ์ยา่กงัวลไปเลย การฆา่บุคคลทีเ่ป็นมารของศาสนาไมถ่อืว่าเป็นบาป”  

 จะเห็นว่า บรบิทของสงัคม การเมอืง และความอยู่รอดของชาติพนัธุ์นัน้ มผีลต่อการ

ตีความหลักธรรมวินัยไปรบัใช้อุดมการณ์เหล่านัน้ แนวทางนี้ก็ปรากฏชัดในประเทศพม่า

เช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากกรณีจากโรฮิงญา ที่พระสงฆ์บางรูปได้น าหลักการทาง

พระพุทธศาสนามากระตุ้นให้ชาวพุทธฆ่าล้าง และท าลายบ้านเรอืนของชาวโรฮิงญา ซึ่งท าให้

เกดิการบาดเจบ็ และลม้ตายเป็นจ านวนมาก 



 
 

 

๒๘๓ 

 นอกจากการตีความหลกัพระธรรมวินัยไปรบัใช้สงัคม การเมอืง และชาติพันธุ์แล้ว 

ปรากฏการณ์หนึ่งทีเ่กดิขึน้ในประเทศศรลีงักาและพม่าคอื “การรกัษาพระพุทธศาสนาใหอ้ยู่รอด

จากคนต่างลทัธแิละศาสนาอืน่”  ยุคล่าอาณานิคมได้เข้าไปยดึครองพื้นที่ของประเทศทัง้สอง 

พรอ้มกบัการน าศาสนาเขา้ไปเผยแผ่เพื่อยดึครองจติใจของคนในพืน้ที ่ จงึท าใหค้นในพืน้ทีข่อง

ทัง้สองประเทศซึง่มคีวามเชื่อมัน่ ศรทัธา รกัและห่วงแหนพระพุทธศาสนาไดก้ระท าการปกป้อง

พระพุทธศาสนาดว้ยวธิกีารต่างๆ ดงัจะเหน็ไดพ้ระสงฆข์องทัง้สองประเทศไดเ้ป็นผูน้ าในการจบั

อาวุธขึน้มาลอบท ารา้ยทหารของประเทศทีเ่ขา้มารกุราน รวมไปถงึการโต้วาทเีพื่อหกัลา้งเหตุผล

และความเชื่อกบักลุ่มคนศาสนาอื่น  

 การทีพ่ระสงฆบ์างรปูเป็นผูน้ าในการกระตุ้นกลุ่มคนให้จบัอาวุธเพื่อฆ่ากลุ่มคนทีรุ่กราน

ทางการเมอืง และมคีวามความเชื่อทีแ่ตกต่างนัน้ มไิดป้รากฏเฉพาะในประเทศศรลีงักาและพม่า

เท่านัน้ หากแต่ปรากฏการณ์เช่นนี้ได้เคยขึน้ในประเทศไทยเช่นเดยีวกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากพระ

เจา้ฝางซึง่ตัง้ก๊กของพระขึน้มา แลว้น าชาวบา้นฆา่กลุ่มคนทีพ่ยายามจะแย่งชงิพืน้ทีก่ารปกครอง

เพื่อความอยูร่อดของบา้นเมอืง จะเหน็ว่า ในทีสุ่ดแลว้ พระสงฆใ์นประเทศต่างๆ ทีเ่ผชญิหน้ากบั

วิกฤติการณ์ทางสงัคม การเมือง ศาสนา และชาติพนัธุ์นัน้ หากจ าเป็นต้องเลือกแล้ว กลุ่ม

พระสงฆเ์หล่านัน้ จะค านึงถงึความอยูร่อดของสงัคม การเมอืง และชาตพินัธุ ์โดยน าหลกัธรรมที่

ปรากฏในศาสนามาเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการตคีวามเพื่อรองรบัอุดมการณ์และความอยู่รอด ซึง่

ถอืได้ว่าเป็นการบดิเบอืน (Abuse) เพื่อความอยู่รอด จะเห็นว่า ประสบการณ์การต่อสู้ของ

พระสงฆน์ัน้ หลกัการในศาสนาจะเป็น “ทางเลอืก” ทีจ่ะปฏบิตั ิมากกว่าเป็นการยนืหยดับนฐาน

ของธรรม ทัง้นี้ ตวัแปรส าคญัคอื “ความอยูร่อด” ของสงัคม ศาสนา การเมอืง และชาตพินัธุ ์

 ในขณะทีบ่ทบาทพระสงฆ์กบัการเมืองในสงัคมไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนันัน้ 

ไดส้ะท้อนบทบาทที่สมัพนัธ์กบัการเมอืงในหลายมติ ิกล่าวคอื  (๑) บทบาทในการเป็นทีป่รกึษา 

(๒) บทบาทในการสนบัสนุนกระบวนการสรา้งสนัตภิาพ  (๓) บทบาทในการชีแ้นะและชีน้ าผูน้ า

ทางการเมอืง (๔) บทบาทในการช่วยเหลอืกจิการบ้านเมอืง (๕) บทบาทในการสนองตอบต่อ

นโยบายแห่งรฐั (๖) บทบาทในการดื้อแพ่งต่ออ านาจรฐั (๗) บทบาทในการประท้วงรฐัเพื่อ

เรียกร้อง (๘) บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมือง (๙) บทบาทในการลงสมัครเป็น

สมาชกิสภาผูแ้ทนฯ 

 บทบาททีม่กีารสอดรบักนัของพระสงฆก์บัการเมอืงทัง้ ๔ ประเทศนัน้ ประเดน็แรกคอื 

“บทบาทในฐานะเป็นที่ปรกึษาของผู้น าทางการเมอืง” โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็นที่ปรกึษา

ให้แก่พระมหากษัตรยิ์ตามระบอบราชาธิปไตย  การจดัวางบทบาทในลกัษณะนี้มลีกัษณะที่



 
 

 

๒๘๔ 

คล้ายคลึงกับเป็น “ปุโรหิตด้านจิตวิญญาณ” ให้แก่พระมหากษัตริย์ และในขณะเดียวกัน 

พระสงฆไ์ดท้ าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าทาง หรอื “มคัคุเทศก์” ซึง่การน าทางนัน้ขึน้อยู่กบับรบิททีแ่ตกต่าง

กนัของแต่ละประเทศ พระสงฆศ์รลีงักา พม่า และไทยในบางยุคมคีวามโน้มเอยีงในการน าทาง

ผูน้ าทางการเมอืงทีเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัสงครามและความขดัแยง้ประเดน็เรื่อง “ชาตพินัธุ์”  และ

ความอยู่รอดทางการเมอืงของนักการเมอืงและตวัพระสงฆเ์อง  ในขณะที่พระสงฆก์มัพูชานัน้ 

แมจ้ะด ารงอยูใ่นสถานะของการเป็นผูถู้กกระท าจากกลุ่มการเมอืงต่างๆ ทีเ่ขา้มามอี านาจ แต่ถงึ

กระนัน้ พระสงฆป์ระเทศนี้ ได้ด ารงตนในฐานะที่เป็นที่ปรกึษาที่มคีวามใกล้ชดิกบัสมเดจ็เจา้สี

หนุจนเป็นทีม่าของอุดมการณ์ “พุทธสงัคมนิยม”  

บทบาททีน่่าสนใจอกีประการหนึ่งทีพ่ระสงฆท์ัง้ ๔ ประเทศเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง

ในลกัษณะทีส่อดรบักนัคอื “บทบาทในการประทว้งเพื่อเรยีกรอ้งความต้องการ” ความสอดรบักนั

ดงักล่าวลว้นอยูบ่นฐานคดิทีค่่อนขา้งจะคลา้ยคลงึกนัคอื “การด าเนินโยบายสาธารณะของรฐั” ที่

กระทบต่ออารมณ์ ความรูส้กึ และความอยู่รอดของสงัคม การเมอืง ชาตพินัธุ ์รวมไปถงึศาสนา 

พระสงฆใ์นประเทศศรลีงักา และพม่าค่อนขา้งจะมคีวามชดัเจนในประเดน็ของชาตพินัธุ์ ฉะนัน้ 

นโยบายใดที่ได้รบัการออกแบบโดยนักการเมอืงแล้วกระทบต่อความรู้สึกของพระสงฆ์และ

ประชาชนโดยรวม พระสงฆ์มักจะออกมาประท้วงเพื่อให้ร ัฐเปลี่ยนแปลงนโยบาย  ใน

ขณะเดยีวกนับางนโยบายที่กระทบต่อวถิชีวีติและวฒันธรรมที่ดงีาม อกีทัง้ขดัต่อหลกัการของ

ศาสนา พระสงฆข์องทัง้สองประเทศมกัจะแสดงออกถงึการไม่เหน็พอ้งต้องกบัรฐัโดยการออกมา

ประทว้ง 

ในขณะทีพ่ระสงฆใ์นสงัคมไทยไดอ้อกมาประทว้งต่อรฐัในลกัษณะเดยีวกนั แต่เหตุผลใน

การประท้วงนัน้ มกัจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาในลกัษณะ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเดน็ของการเรยีกรอ้งให้บญัญตัิพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาต ิ

หรอืประเด็นการตัง้กระทรวงพระพุทธศาสนา รวมไปถึงประเด็นการที่พระสงฆ์บางรูปเช่น 

สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภะ มหาเถระ) ที่ได้รบัผลกระทบจากผู้น าทางการเมอืง พระสงฆ์

ไทยจะรวมตัวกันเพื่อเรยีกร้องความเป็นธรรม  แนวทางการประท้วงในลกัษณะสอดรบักับ

ปรากฏการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ในยุคสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ที่พระสงฆไ์ม่เหน็ด้วยที่พระองค์

เปิดพื้นที่ให้ศาสนิกของศาสนาอื่นปฏบิตัิการในทางที่ไม่เหมาะสมต่อพระพุทธศาสนาจนเป็น

ทีม่าของการหวาดระแวงท่าทดีงักล่าวของพระองค ์

นอกจากนัน้ สิ่งที่น่าสนใจ คือ พระสงฆ์ในกลุ่มประเทศ “TMSC” ซึ่งประกอบ ไทย 

(Thailand) พม่า (Myanmar) ศรลีงักา (Sri Lanka) และกมัพูชา (Cambodia)  มบีทบาททีส่อด



 
 

 

๒๘๕ 

รบักันอีกประการหนึ่งคือ “การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการประท้วงร่วมกับกลุ่ม

การเมอืง” พระสงฆ์ทัง้ ๔ ประเทศได้เข้าไปมบีทบาทค่อนข้างจะชดัเจนในการเลอืก และเข้า

ร่วมกบักลุ่มการเมอืงทีพ่ระสงฆแ์ต่ละกลุ่มเหน็ว่าสอดรบักบัแนวทางการท างานและอุดมการณ์

ของตนเอง ในประเทศศรลีงักานัน้เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัว่า พระไดก้ลายเป็นหวัคะแนน และขึน้เวที

เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนเลือกพรรคของนายกรฐัมนตรีราชปกัษา ในขณะที่ประเทศพม่า

พระสงฆบ์างกลุ่มได้เขา้ร่วมกบัพรรคของนางออง ซาน ซูจ ีพระสงฆใ์นประเทศกมัพูชาได้เขา้

ร่วมกบันายกรฐัมนตรฮีุนเซน และบางกลุ่มได้เขา้ร่วมกับผู้น าพรรคฝ่ายค้าน  ส่วนพระสงฆใ์น

ประเทศไทยนัน้ บางกลุ่มให้การสนับสนุนกลุ่มเสื้อแดง และบางกลุ่มสนับสนุนกลุ่มเสื้อเหลอืง  

อยา่งไรกต็าม พระสงฆก์ระแสหลกัของแต่ละประเทศ ซึง่เป็นพระสงฆท์ีม่คีวามใกลช้ดิกบัอ านาจ

รฐันัน้ พยายามที่จะวางตนเองเป็นกลางไม่แสดงท่าททีี่ชดัเจนอย่างเป็นทางการว่าสนับสนุน

กลุ่มการเมอืงใด 

อยา่งไรกต็าม บทบาททีพ่ระสงฆข์องประเทศศรลีงักามคีวามแตกต่างจากประเทศอื่นๆ 

อยา่งสิน้เชงิ คอื “บทบาทในการเป็นพระนักการเมอืง” (Political Monks) ซึง่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบั

การเมอืงโดยตรงในฐานะเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  เหตุผลส าคญัทีพ่ระสงฆก์ลุ่มนี้พยายาม

ทีจ่ะยกขึน้มากล่าวอ้างการเขา้สู่การเมอืงคอื “การปกป้องความเป็นชาตนิิยมสงิหล” (Sinhalese 

Only)  และการท าหน้าทีใ่นฐานะเป็นผูป้กป้องพระพุทธศาสนาทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากนโยบาย

สาธารณะ รวมไปถงึการส่งเสรมิพระพุทธศาสนาในมติต่ิางๆ  ซึง่การเขา้ไปเกี่ยวขอ้งในลกัษณะ

นี้ พุทธศาสนิกชนกระแสหลกั และพระสงฆก์ระแสหลกัมที่าททีีไ่ม่เหน็ด้วยต่อบทบาทดงักล่าว 

ดงัจะเห็นได้จากการให้สมัภาษณ์ของมหานายกะรูปหนึ่งของนิกายสยามวงศ์ที่ชี้ว่า “พระสงฆ์

ควรอยู่ในวดั ไม่ใช่อยู่ในบ้าน” แง่มุมนี้ท่านพยายามจะชี้น าว่า “หากพระสงฆ์รูปใดประสงค์จะ

เล่นการเมอืงควรออกไปอยู่ในสภา หรอืในบ้านเหมอืนฆราวาส แต่ถ้ามาอยู่ในวดัไม่ควรเขา้ไป

เกีย่วขอ้งกบับทบาทดงักล่าว” 

๖.๑.๒ จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์กบัการเมืองท่ีปรากฏใน

พระพทุธศาสนาเถรวาท   ผูว้จิยั และนกัวชิาการจ านวนมากมกัจะตัง้ค าถามว่า เพราะเหตุใด? 

พระสงฆบ์างรปู หรอืบางกลุ่มจงึเขา้ไปมบีทบาทต่อการด าเนินกจิกรรมทางการเมอืงทัง้ทางตรง

และทางอ้อม  ซึ่งบทบาทที่พระสงฆใ์นประเทศต่างๆ เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงนัน้ สอดรบั

พระธรรมวินัยที่ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด  เมื่อศึกษาโดยใช้กรอบ

บทบาทของพระสงฆ์ในกลุ่มประเทศ “TMSC” พบประเด็นค าตอบที่น่าสนใจว่า บทบาทของ

พระสงฆ์กับการเมืองในคัมภีร์พระไตรปิฎก ประกอบไปด้วยบทบาทที่โดดเด่นดังต่อไปนี้       



 
 

 

๒๘๖ 

(๑) บทบาทในการใหค้ าปรกึษา (๒) บทบาทในการชีแ้นะและชีน้ าทางการเมอืง (๓) บทบาทใน

การไกล่เกลี่ยประนีประนอมขอ้พพิาท (๔) บทบาทในการประท้วงต่อผู้น าทางการเมอืง (๕) 

บทบาทในการพฒันาพลเมอืงของรฐั  (๖)บทบาทในการน านักการเมอืงมาสร้างฐานมวลชนเพื่อ

แบ่งแยกการปกครองสงฆ ์  

๖.๑.๓ การน าเสนอแนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กบัการเมืองไทยในสองทศวรรษ

หน้า  การทีจ่ะตอบว่า “แนวโน้มของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษหน้าจะมรีูปโฉม

อย่างไร?” นัน้ ผูว้จิยัมองว่า ประเดน็แรกทีจ่ะต้องท าความเขา้ใจคอื การอธบิายในมติิของค าว่า 

“การเมอืง” ให้ครอบคลุมและรอบด้าน  เพราะโดยความเป็นจรงิแล้ว นักคดิ และนักวชิาการ

จ านวนมากอธิบาย และตีความค าว่า “การเมอืง” ในมติิที่แตกต่างกนับนฐานของแง่มุม และ

ประสบการณ์ทีต่วัเองเขา้ไปเกี่ยวขอ้งในบรบิททีแ่ตกต่างกนั  การเขา้ใจการเมอืงอย่างรอบดา้น

จะท าใหเ้ราสามารถทีจ่ดัวางบทบาทของพระสงฆใ์หเ้ขา้ไปสมัพนัธก์บัการเมอืงในมติทิีส่อดคลอ้ง

และเหมาะสม อกีทัง้ ไมก่่อใหเ้กดิผลเสยีต่อพระสงฆแ์ละพระพุทธศาสนาในระยะยาว 

 จากการศกึษาในประเดน็ของค าว่า “การเมอืง” ผู้วจิยัมองว่า สามารถแบ่งออกมาเป็น

สองความหมาย กล่าวคอื (๑) การเมอืงในฐานะที่เป็นเป้าหมาย (Politics as a Goal) กบั      

(๒) การเมอืงในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอื (Politics as a Tool)   

(๑) การเมืองในฐานะท่ีเป็นเป้าหมายนัน้ เป็นการใหค้่าต่อการเมอืงในฐานะเป็นงาน

ของรฐั หรอืงานของแผ่นดนิทีด่ าเนินการบรหิารจดัการโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อความสงบ สนัตสิุข 

และอยู่ด้วยกนัอย่างเรยีบร้อย มกีารเคารพในกฎกตกิา ความแตกต่าง และศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษย ์เน้นเสรภีาพ เสมอภาพ และภราดรภาพ ใช้หลกัสนัตวิธิใีนการแก้ไขปญัหา รวมไปถึง

การมจีติส านึกสาธารณะ และรบัผดิชอบต่อตวัเองและสงัคม 

(๒) การเมืองในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือนัน้  จะมุ่งเน้นการจดัการหรอืการกระท าใหค้น

หมู่มากอยู่ด้วยกนัโดยไม่ต้องใช้อาชญา การแสวงหาความยุตธิรรม การสร้างโอกาส และการ

แบ่งปนัผลประโยชน์และความตอ้งการอยา่งทัว่ถงึ เท่าเทยีม และเทีย่งธรรม และเป็นการเมอืงที่

อยู่บนฐานของศีลธรรม น าหลกัธรรมมาเป็นเครื่องมอืในการสร้างภูมคิุ้มกนั หล่อหลอม และ

เสรมิสรา้งพลเมอืงกบันักการเมอืง แทนทีจ่ะใชก้ารเมอืงไปเป็นเครื่องมอืในการแสวงหาอ านาจ 

และผลประโยชน์เพื่อพวกพ้อง และกลุ่มการเมอืงของตน รวมไปถึงการไม่ใช้การเมอืงเป็น

เครื่องมอืในการแข็งขนัโดยใช้วัตถุนิยม และบริโภคนิยมเป็นแรงจูงใจของพลเมืองโดยไม่

ตระหนกัรูถ้งึผลเสยีทีจ่ะตามมาในระยะยาว 



 
 

 

๒๘๗ 

ผูว้จิยัมองว่า หากเราสามารถทีจ่ะนิยามค าว่า “การเมอืง” อยู่บนฐานของความหมายใน 

๒ มติดิงักล่าว ย่อมเป็นหลกัประกนัได้ว่า พระสงฆส์ามารถที่เขา้ไปเกี่ยวขอ้ง และสมัพนัธ์กนั

โดยไม่สูญเสยีหลกัของธรรมวนิัย เพราะเกณฑใ์นการตดัสนิทางธรรมวนิัยเปิดพืน้ทีใ่ห้พระสงฆ์

ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกบัการเมอืงในเชงิบวก ทัง้เป็น “การเมอืงสขีาว” หรอืเป็น “การเมอืงแห่ง

ความเมตตากรุณา” หลกัการที่เขา้มารองรบัการพฒันาบทบาทของพระสงฆร์่วมกบัการเมอืงสี

ขาว และการเมอืงแห่งความเมตตากรุณานัน้ ประกอบไปดว้ยหลกัทศิ ๖ ทีเ่ปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆ์

สามารถใหค้ าแนะน า และชีแ้จง้ขอ้กงัวล รวมไปถงึความห่วงใยของพระสงฆแ์ละพลเมอืงต่อผูน้ า

ทางการเมอืงได ้ทัง้นี้ ใหมุ้่งประโยชน์ทัง้ ๓ ประการ คอื ประโยชน์ชุมชนของตน ของญาต ิและ

เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก โดยทรงย ้าเตอืนให้พระสงฆเ์ที่ยวจารกิไปเพื่อเกื้อกูล ความสุข และ

เพื่ออนุเคราะหช์าวโลก 

 อย่างไรกต็าม พระธรรมวนิัยที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาได ้“ปิดพื้นทีก่ารแสดงออก

ทางการเมอืงของพระสงฆ์” ในกรณีที่พระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้อง และสมัพนัธ์กบัการเมอืงใน

ลกัษณะดงัต่อไปนี้ (๑) การเขา้ร่วมกบักลุ่มการเมอืงเพื่อแย่งชงิผลประโยชน์ และแย่งชงิอ านาจ 

(๒) การล าเอยีง แบ่งขา้ง แบ่งฝา่ย (๓) การเป็นหวัคะแนน (๕) การใหคุ้ณใหโ้ทษแก่กลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่ง และ (๖) การแสดงบทบาทและท่าททีีข่าดความเป็นกลาง   เหตุผลส าคญัทีส่ามารถอธบิาย

ผลกระทบที่จะตามมาก็คอื (๑) สงัคมขาดหลกัในการพึ่งพาหากพระสงฆเ์ลอืกขา้งการขดัแย้ง

ระหว่างพระสงฆท์ี่เลอืกสนับสนุน (๒) พระสงฆจ์ะกลายเป็นเครื่องมอืของนักการเมอืง ทัง้การ

เป็นหวัคะแนน และฐานเสยีง และ (๓) พระสงฆจ์ะขาดความน่าเชื่อถอืจากกลุ่มคนทีม่คีวามคดิ 

และอุดมการณ์ทางการเมอืงทีแ่ตกต่าง 

 เมื่อวิเคราะห์ประเด็น “พระสงฆ์กับการเมอืงในสงัคมไทย”  โดยการจ าแนกค าว่า 

“การเมอืง” ในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชและระบอบประชาธปิไตย พบว่า แมว้่าระบอบการ

ปกครองจะเปลี่ยนแปลงไป แต่พระสงฆ์กบัพระมหากษตัรยิ์ได้เกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์กนัทัง้มติิ

วฒันธรรม และประเพณอียา่งประสานสอดคลอ้ง  แมว้่าในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จะเปลีย่นรปูแบบการ

ปกครองไปสู่ระบอบประชาธปิไตย กฎหมายรฐัธรรมนูญไดย้อมรบัสถานะความสมัพนัธร์ะหว่าง

พระสงฆ์กับพระมหากษัตริย์จนน าไปสู่การบัญญัติเอาไว้อย่างเป็นทางการในกฎหมาย

รฐัธรรมนูญ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตราที ่๙ ว่า “พระมหากษตัรยิท์รงเป็นพุทธมามกะ” ในทาง

กลบักนั  บทบาทของพระสงฆก์บันักการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย กลบัมไิดม้กีารออกแบบ

ทัง้มติกิฎหมาย ประเพณี และวฒันธรรมที่จะสรา้งพนัธสญัญาใหเ้กดิขึน้ระหว่างนักการเมอืงใน

ระบอบประชาธปิไตยและพระสงฆท์ัง้ในเชงิพธิกีารและเชงิปฏบิตั ิ 



 
 

 

๒๘๘ 

 ค าถามมวี่า การที่จะพฒันาบทบาทพระสงฆก์บัการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยให้

เป็นทีย่อมรบัและสนองตอบต่อความตอ้งการของสงัคมนัน้ ควรจะจดัวางบทบาทของพระสงฆใ์ห้

สมัพนัธ์กบัการเมอืงอย่างไร?  ผู้วจิยัได้เริม่ต้นตอบปญัหาน้ีด้วยการกลบัไปศึกษาวเิคราะห์

บทบาทของพระสงฆใ์นประเทศศรลีงักา พม่า กมัพูชา และคมัภรีพ์ระไตรปิฎกมาบูรณาการกบั

บทบาทของพระสงฆใ์นสงัคมไทยภายใตก้รอบทีส่ าคญั ๓ ประการคอื (๑) บทบาทตามประเพณ ี

(๒) บทบาทตามกฎหมาย และ (๓) บทบาทตามพระธรรมวนิยั  

 หลงัจากนัน้ จงึไดน้ า (รา่ง) แนวโน้มบทบาทพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษ

หน้าไปสมัภาษณ์นักวชิาการ (In-depth Interview) และนักปฏบิตักิารผูม้ปีระสบการณ์ งาน

เขยีน งานวจิยั และเกี่ยวขอ้งกบัพระสงฆใ์นมติต่ิางๆ ทัง้การเมอืง การปกครอง และการศกึษา 

และน าประเด็นที่ได้จากการสมัภาษณ์ประมวลผลแล้วน าเข้าสู่การประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group)  เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็เป็นครัง้สุดท้าย และอธบิายเทยีบเคยีงเอกสารทางวชิาการ 

หนังสอืพมิพ์ หนังสอืวชิาการ บทความทางวชิาการ  งานวจิยั และคมัภรีท์างพระพุทธศาสนา 

ผนวกเขา้กบับทสมัภาษณ์อื่นๆ ที่นักวชิาการ พระสงฆฝ์่ายปกครอง และนักการเมอืงได้แสดง

ทศันะต่อบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืง ท าใหผู้ว้จิยัคน้พบค าตอบว่า “แนวโน้มบทบาทของ

พระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า ” ที่ผ่านการจดัล าดับความส าคัญ (Set 

Priority) นัน้ ประกอบไปดว้ยบทบาททีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

 

 (๑) บทบาทในฐานะวิศวกรจดัการความขดัแย้งโดยพุทธสนัติวิธี  ในขณะที่

ส ังคมไทยก าลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ของความขัดแย้ง และความรุนแรง  กลุ่มคนที่

เกี่ยวข้องกบัวกิฤติการณ์ดงักล่าวประกอบไปด้วยกลุ่มคน และกลุ่มผลประโยชน์จ านวนมาก 

ในขณะทีก่ลุ่มการเมอืงซึง่เป็นกลุ่มคนทีม่บีทบาทส าคญัในการสรา้งความกระบวนการปรองดอง 

มไิด้มีท่าทีในเชิงบวก หรือตอบรบัต่อแนวทางดังกล่าว  ฉะนัน้ สงัคมไทยจึงไม่ใช่สังคมที่

สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขในช่วงสองทศวรรษหน้านี้  จากตวัแปรดงักล่าว จงึท าใหส้งัคม

กลบัมาตัง้ค าถามต่อองค์กรศาสนาว่าจะเข้าไปมบีทบาทในการจดัการความขดัแย้งเพื่อสร้าง

ความปรองดองให้แก่สงัคมได้อย่างไร ในประเด็นนี้ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา

ความจรงิเพื่อการปรองดองแห่งชาติ จงึพยายามจะเรยีกร้องว่า “บุคลากรทางศาสนาควรเพิม่

บทบาทในการลดความแตกแยก ส่งเสรมิสนัตภิาพ และแกไ้ขความขดัแยง้ในสงัคมโดยสนัตวิธิ”ี 

 บทบาทในการเป็นวศิวกรจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสนัตวิธิ ีจงึถอืไดว้่าเป็นบทบาท

ส าคญัทีพ่ระสงฆจ์ าเป็นจะตอ้งเขา้ไปมสี่วนร่วมกบัหน่วยงาน ทัง้องคก์รภาครฐั และเอกชน เพื่อ



 
 

 

๒๘๙ 

แสวงหาแนวทางในการจดัการความขดัแยง้และความรุนแรงทีก่ าลงัเกดิขึน้ในสงัคมไทย เพราะ

พระสงฆม์ตี้นทุนทางสงัคม (Social Capital) สูงมากเพื่อเปรยีบเทยีบกบัองคก์รอื่นๆ ในสงัคม 

เพราะบนฐานของพระธรรมวนิัย พระพุทธเจา้ไดท้รงออกแบบใหส้งัคมสงฆอ์ยู่เหนือสภาวะการ

แย่งชิงผลประโยชน์และอ านาจการปกครองของกลุ่มชนชัน้น าทางการเมอืง  อย่างไรก็ตาม 

ต้นทุนทางสงัคมของพระสงฆ์อาจจะไม่สามารถก่อให้เกิดคุณค่าต่อพระสงฆ์ในการเขา้ไปช่วย

จดัการความขดัแยง้ หากพระสงฆข์าดศักยภาพ และเครื่องมอืในการเป็นวศิวกรสนัตภิาพ เพื่อ

ท าหน้าทีส่นบัสนุนกระบวนการในการสรา้งสนัต ิ(Peace-Building Process) ในสงัคมไทย 

 จากเหตุผลดงักล่าว มคีวามจ าเป็นเรง่ด่วนที่องคก์รสงฆ ์ภาครฐั และภาคเอกชนควรเขา้

ร่วมพฒันาให้พระสงฆศ์กึษา เรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพในการท าหน้าทีเ่ป็นวศิวกรสนัตภิาพ

อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัทีค่ณะกรรมการอสิระตรวจสอบและค้นหาความจรงิเพื่อการปรองดอง

แห่งชาติพยายามเสนอในประเดน็นี้ว่า  “ทุกฝ่ายควรให้ความส าคญักบัการฟ้ืนฟูหลกัศลีธรรม

และจรยิธรรม และสนบัสนุนใหส้ถาบนัศาสนาเขา้มามบีทบาทในการลดความขดัแยง้ และยุตกิาร

ใช้ความรุนแรง”  ถึงกระนัน้ เชื่อมัน่ว่า ต้นทุนทางสงัคมผนวกกบัศกัยภาพของพระสงฆ์ จะ

น าไปสู่การเสรมิสรา้งพลงัสนัตสิุขใหเ้กดิขึน้แก่สงัคมไทยในปจัจุบนัและอนาคต 

 (๒) บทบาทพระสงฆ์กบัการช้ีแนะน าและช้ีน าทางการเมือง  พระสงฆต์ัง้แต่อดตี

จนถงึปจัจบุนัเป็นกลุ่มคนทีถ่อืไดว้่า ผูน้ าทางการเมอืงใหค้วามไวว้างใจ และเชื่อมัน่ศรทัธาทัง้ต่อ

วตัรปฏบิตั ิและองค์ธรรมทีเ่ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตั ิ จากฐานความเชื่อในลกัษณะนี้ 

จงึท าใหน้กัการเมอืงตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัหมัน่เขา้ไปปรกึษาหารอืแนวทางการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางนี้ คอื “ปริปจุฉา” ทีป่รากฏอยู่ในหลกัการของจกัรพรรดิ

วตัร ซึง่เน้นสอนใหผู้น้ าทางการเมอืงเปิดใจของตนเองในการปรกึษาหารอื สอบถามปญัหากบั

สมณพราหมณ์ ผูป้ระพฤตดิ ีปฏบิตัชิอบ ผูท้ีไ่ม่ประมาทมวัเมา อยู่เสมอตามกาลอนัควรเพื่อใหรู้้

ชดั และสอบถามเกีย่วกบัแนวทางในการบรหิารกจิการบา้นเมอืง 

บทบาทนี้  ยังมีความจ าเป็นที่พระสงฆ์จะต้องรักษาและพัฒนาแนวทางในการให้

ค าปรกึษา (Counseling) ที่มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ถงึกระนัน้ จุดเด่นของพระสงฆป์ระการ

หนึ่งคอื “การเป็นนักฟงัทีด่”ี (Mindful Listening)  อกีทัง้ความเป็นผูท้ีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยีกบั

กลุ่มต่างๆ จงึสามารถเขา้ไปท าหน้าที่ในการใหค้ าปรกึษาแก่ผูน้ าทางการเมอืงไดด้ ี อย่างไรก็

ตาม บทบาทในการเป็น “ปุโรหติ” หรอื “มคัคุเทศก์” นัน้จ าเป็นต้องน าเสนอหลกัการและหลกั



 
 

 

๒๙๐ 

ปฏบิตัทิีอ่ยูเ่หนือผลประโยชน์ทางการเมอืง อกีทัง้ไม่หวงัประโยชน์ส่วนตนจนท าหน้าทีห่มิน่เหม่

อนัเป็นทีม่าของการ “ประจบตระกูล” ซึง่ขดักบัหลกัการในพระพุทธศาสนา 

 (๓) บทบาทในการพฒันาพลเมืองของรฐัตามระบอบประชาธิปไตย   การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเชื่อว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยทีด่ีมี

จดุเริม่ตน้มาจากพลเมอืงทีด่”ี  ซึง่พลเมอืงทีด่นีัน้ประกอบดว้ยคุณลกัษณะทีส่ าคญัหลายประการ 

เช่น การรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมได้ การมจีติส านึกสาธารณะ การรู้จกัเคารพกฎกตกิา 

ระเบยีบ และขอ้กฎหมายต่างๆ ที่เป็นแนวปฏบิตัขิองสงัคม และการรูจ้กัจดัการความขดัแยง้ที่

เกดิขึน้ดว้ยหลกัการสนัตวิธิ ี  จะเหน็ว่า การพฒันาประชาธปิไตยทัง้มไิด้เน้นเฉพาะ “รปูแบบ” 

แต่เน้นหนักไปที่ “การพฒันาคน” ด้วย เพื่อให้คนในเชงิปจัเจกกลายเป็นพลเมอืงที่ดขีองชาต ิ

อาเซยีน และของโลก 

แมว้่าพระสงฆจ์ะเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา แต่ในอกีบทบาทหนึ่งนัน้ พระสงฆถ์อื

ว่าเป็นพลเมอืงของประเทศชาต ิและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเช่นเดยีวกนั แนวโน้มที่

เกดิขึน้ในอนาคตนัน้ พระสงฆจ์งึควรทีจ่ะเขา้ไปท าหน้าทีใ่นการช่วยรฐัพฒันา “คนด”ี ในมติขิอง

ศาสนา ให้กลายเป็น “พลเมืองที่ดี”  ของประเทศชาติ และของโลก  ซึ่งหลักการใน

พระพุทธศาสนาเอื้อต่อแนวทางในการพฒันาดงักล่าว  ไม่ว่าจะเป็นหลกัสงัคหวตัถุธรรม หลกั

สุจรติธรรม หลกัคารวธรรม หลกัเมตตาธรรม และหลกัสนัตธิรรม  ด้วยเหตุนี้ พระสงฆจ์งึควร

ศกึษาและประยุกต์หลกัการดงักล่าวมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการช่วยรฐั ทัง้นี้  จ าเป็นอย่างยิง่ที่รฐั

จะต้องเริม่ต้นพฒันาศกัยภาพของพระสงฆ์ให้เรยีนรู้และเข้าใจมติิด้านนี้มากยิง่ขึ้น  และเปิด

พืน้ทีใ่หพ้ระสงฆเ์ขา้ไปท าหน้าทีด่งักล่าว อกีทัง้ช่วยสนับสนุนโครงการและกจิกรรมต่างๆ ทัง้ใน

แงง่บประมาณและเครือ่งมอืต่างๆ   

 ขอ้สงัเกตในประเดน็นี้คอื ไม่มเีหตุผลอนัใดทีร่ฐัจะไม่ด าเนินการสนับสนุนใหพ้ระสงฆ์

มบีทบาทตามแนวทางนี้ เพราะการที่พลเมอืงเป็นคนดีมศีีลธรรม ย่อมส่งผลต่อการบรหิาร

จดัการรฐัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ดงัแนวทางที่พระพุทธเจ้าเคยเสนอไว้ในกูฏทนัตสูตรที่ว่า 

“ศัตรูของรฐัไม่ใช่โจรผู้ร้าย หากแต่เป็นความยากจน” ความยากจนไม่ได้มมีติิของกายภาพ

เท่านัน้ หากแต่หมายถงึความสุขทีเ่กดิขึน้ในคนของรฐัดว้ย  ฉะนัน้ การสนับสนุนใหพ้ระสงฆท์ า

หน้าทีน่ี้ จงึถอืว่าเอือ้ต่อการพฒันาประชาธปิไตยใหต้ัง้มัน่และยัง่ยนืต่อไป 

 สรปุในประเดน็น้ีคอื ระบอบประชาธปิไตยเปิดกวา้ง และพฒันาเตบิโตมากขึน้เพยีงใด 

พระพุทธศาสนาในรปูแบบขององคก์รสงฆจ์ะตอ้งน าหลกัธรรมไปพฒันาใหส้อดรบักบัการพฒันา



 
 

 

๒๙๑ 

ประชาธปิไตยมากขึน้เพยีงนัน้  ประชาธปิไตยในยุคปจัจุบนัน้ี รฐัไม่สามารถที่จะกนัพื้นที่ของ

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นที่ทางศลีธรรมออกจากพื้นที่ของการเมอืงได้อกีต่อไป 

ในขณะเดยีวกนั  จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆไ์ด้เขา้ไปช่วยท าหน้าทีใ่นพฒันา

คุณธรรมจรยิธรรมของนักการเมอืง และน าหลกัการของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการ

สร้างการมสี่วนร่วมและพฒันาพลเมอืงไปสู่การเป็นพลเมอืงที่ดีของระบอบประชาธปิไตยให้

สมบรูณ์ต่อไป 

(๔) บทบาทในการใช้สิทธิวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองและนโยบายแห่งรฐั  การ

วพิากษ์วจิารณ์อย่างสุจรตินัน้อาจจะสอดรบักบับทบาทของสื่อมวลชน หรอืนักวจิารณ์ทัว่ไป แต่

ถงึกระนัน้ พระสงฆบ์างรปูไดอ้อกมาท าหน้าทีใ่นการวพิากษ์วจิารณ์ (Commentator) การเมอืง

ในหลายมิติ เช่น การวิจารณ์พฤติกรรมผู้น าทางการเมือง หรือนักการเมือง  การวิจาร ณ์

แนวนโยบายแห่งรฐัว่าอาจจะน าไปสู่การสูญเสยีทัง้ชวีติ และทรพัย์สนิ หรอืนโยบายบางอย่าง

ของรฐัอาจจะก่อใหพ้ลเมอืงในสงัคมไทยเป็นนกัวตัถุนิยมและบรโิภคนิยมมากยิง่ขึน้ 

การวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะนี้  พระพุทธเจ้าชี้ว่า “ประดุจการชี้ขุมทรพัย์”  จาก

กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในอดีตนัน้จะพบว่า แม้ว่าพระสงฆ์จะท าหน้าที่ในการชี้ขุมทรัพย์ แต่

นักการเมอืง หรอืผู้น าทางการเมอืงบางคนมที่าทใีนเชงิลบต่อการวจิารณ์ดงักล่าว ซึ่งมหาเถร

สมาคมในฐานะเป็นองคก์รบงัคบับญัชาสูงสุดของพระสงฆต์ระหนักรูใ้นประเดน็นี้เป็นอย่างด ีจงึ

ไดอ้อกประกาศมหาเถรสมาคมเกี่ยวกบัการเทศน์ หรอืแสดงธรรมทางการเมอืง เพื่อป้องกนัการ

กระทบกระทัง่ระหว่างพระสงฆก์บัผูน้ าของรฐั อยา่งไรกต็าม พระสงฆจ์ านวนหนึ่งไดท้ าหน้าทีใ่น

การชีข้มุทรพัยแ์ก่นกัการเมอืงอยา่งต่อเนื่อง   

ค าถามมวี่า “พระสงฆค์วรจะวพิากษ์วจิารณ์ทางการเมอืงอย่างไร? จงึจะไม่ท าให้ผู้น า

ทางการเมอืงมที่าทใีนเชงิลบต่อค าวพิากษ์วจิารณ์ของพระสงฆ์”  ปจัจยั หรอืตวัแปรทีจ่ะน าไปสู่

การพฒันาบทบาทนี้ให้เกิดขึ้นในสองทศวรรษหน้านัน้ควรองค์ประกอบที่ส าคญัอย่างน้อย ๔ 

ประการ (๑) ประเดน็ (Issues) ในการวพิากษ์วจิารณ์รฐัต้องชดัเจน  (๒) ความรูค้วามเขา้ใจ 

(Understanding) ของพระสงฆ ์หรอืสถาบนัสงฆต่์อการด าเนินนโยบายสาธารณะ รวมไปถึง

ผลกระทบทัง้ในเชิงลบและเชิงบวก เมื่อได้ข้อมูลเป็นที่ประจกัษ์ชัดแล้ว ย่อมสามารถที่จะ

วพิากษ์วจิารณ์ผลเสยีทีจ่ะเกดิได้ (๓) ความสามารถในการทีจ่ะสื่อสารทางการเมอืง (Political 

Communication)  พระสงฆจ์ าเป็นตอ้งเรยีนรู ้และมทีกัษะในการสื่อสารทางการเมอืง โดยเขา้ใจ

วธิกีารและกระบวนการสื่อสารทัง้ระบบตามหลกั SMCR ประกอบด้วย ผู้ส่ง (Source)  ข้อมูล



 
 

 

๒๙๒ 

ข่าวสาร (Message)  ช่องทางในการส่ง (Channel)  และผูร้บั (Receiver)  และ (๔) การเปิดใจ 

(Open Mind) รบัฟงัจากรฐั ผูน้ า หรอืนกัการเมอืงดว้ยใจทีเ่ป็นกุศล 

ในขณะเดยีวกนั แนวทางวาจาสุภาษติน่าจะเป็นอกีค าตอบหนึ่งทีน่่าจะมาเป็นเกณฑใ์น

การวพิากษ์วจิารณ์ได้ กล่าวคอื (๑) ประเด็นที่น าเสนอที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจรงิ ซึ่ง

สงัคมโดยทัว่ไปรบัรูไ้ดว้่าพฤตกิรรมหรอืนโยบายนัน้อาจจะมขีอ้บกพร่องอยู่ (๒) การน าเสนอนัน้

ควรจะวางภาษา และท่าทีให้เหมาะสม เพราะปญัหาที่เกิดขึ้นหลายครัง้มไิด้หมายความว่า

เนื้อหาในการน าเสนอไม่ด ีหรอืไม่มปีระโยชน์ แต่ประเดน็อยู่ทีว่ธิกีารและท่าทใีนการน าเสนอที่

ไพเราะและให้เกยีรต ิ(๓) การน าเสนอนัน้จ าเป็นที่จะต้องสอดรบักาลเวลาทีเ่หมาะสม (๔) การ

วพิากษ์วจิารณ์จะต้องอยู่บนฐานของการเชื่อมสมานสามคัค ีทัง้ผู้พูด หรอืผู้ที่ได้รบัการวจิารณ์ 

รวมไปถึงกลุ่มคนที่สนับสนุน (๕) สิง่ที่วพิากษ์วจิารณ์นัน้จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

สงัคม และประเทศชาต ิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อาจจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูน้ าทางการเมอืงทีจ่ะ

ไดร้บัทางเลอืกในการปฏบิตัทิีห่ลากหลายและรอบดา้นมากยิง่ขึน้ (๖) การวพิากษ์วจิารณ์ควรจะ

ด ารงอยู่บนฐานของเมตตาธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่  เจตนารมณ์ในการสื่อสารนัน้ ควรมุ่งที่

ก่อให้เกดิผลในเชงิบวก ควรหลกีเลี่ยงการสื่อสารที่จะอาจจะก่อให้เกดิความขดัแยง้จนน าไปสู่

ความรนุแรงทัง้การพดู และการแสดงออก 

(๕) บทบาทในการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องความต้องการทางการเมือง  ในปจัจุบนัและ

อนาคตนัน้ การด าเนินกิจการทางการเมืองของพระสงฆ์ตามแนวทางนี้  แม้ว่าประเพณีใน

สงัคมไทย พระธรรมวินัย และกฎหมายรฐัธรรมนูญจะเปิดพื้นที่ให้  (ก) พระสงฆ์สามารถ

ด าเนินการประกาศคว ่าบาตรด้วยมติของสงฆ์ ทัง้ระดบัหมู่บ้านจนถึงระดบัประเทศต่อกลุ่ม

บุคคลที่กระท าผดิต่อพระพุทธศาสนา ทัง้การพูด การแสดงออก หรอืการด าเนินนโยบายที่

กระทบ หรอืขดักบัหลกัธรรมวนิัย อนัจะน าไปสู่ความด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาอย่างยัง่ยนื  

เพื่อตกัเตอืนดว้ยความปรารถนาดใีหห้ยดุพฤตกิรรมต่างๆ (ข) คว ่าบาตรต่อรฐั หรอืนักการเมอืง

ทีด่ าเนินนโยบายกระทบต่อวถิชีวีติของพลเมอืงและวถิธีรรมของชุมชน สงัคม และศาสนา เพื่อ

รกัษาผลประโยชน์และวฒันธรรมอนัดงีามของสงัคมไทย  

อย่างไรกต็าม การแสดงออกในลกัษณะดงักล่าว พระสงฆค์วรระมดัวงัการเขา้ร่วมการ

ชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มการเมืองในเชิงปจัเจกที่ไม่สัมพันธ์กับการคว ่ าบาตรใน

พระพุทธศาสนา อกีทัง้ระมดัระวงัท่าทกีารแสดงออกทางกาย วาจา และใจที่อาจจะแสดงออก

ด้วยความรุนแรงภายใต้อิทธพิลของความโลภ ความโกรธ และความหลง ซึ่งจะส่งผลต่อการ



 
 

 

๒๙๓ 

เลอืกขา้ง แบ่งฝกัแบ่งฝ่าย ใหคุ้ณ ใหโ้ทษต่อกลุ่มการเมอืง อนัจะขดัต่อหลกัการทีศ่าสนาหา้มมิ

ให้ประจบตระกูล  เพื่อให้ได้มาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความอยู่รอด

พระพุทธศาสนาในรปูขององคก์รในระยะสัน้ และระยะยาว 

ส าหรบัเกณฑช์ี้วดัการเขา้ไปร่วมชุมนุมทางการเมอืงของพระสงฆ ์จ าเป็นต้องประเมนิ

ทัง้      (๑) แนวคิด (Concept) อันเป็นที่มาของข้อเรยีกร้อง  เจตนารมณ์ในการเรยีกร้อง  

วตัถุประสงค์ในการเรยีกร้อง เหตุและผลในการเรยีกร้อง  ที่มาของแนวคิดในการเรยีกร้อง  

ผลประโยชน์และความต้องการ (๒) เน้ือหา (Content) เนื้อหาในการน าเสนอ ขอบเขตของ

เนื้อหา ความน่าจะเป็นของเนื้อหา คุณและโทษอนัจะเกดิจากเนื้อหา  รายละเอยีดของเนื้อหา  

ความน่าเชื่อถอืของเนื้อหา  แหล่งอา้งองิของเนื้อหา  วธิกีารน าเสนอของเนื้อหา และ (๓) บริบท 

(Context) ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา  ประวตัศิาสตรข์องการชุมนุม คนหรอืกลุ่ม

คนที่เกี่ยวข้องกบัการชุมนุม สถานที่ในการจดัการชุมนุม เวลาและจงัหวะในการเข้าร่วมการ

ชุมนุม  สถานการณ์การชุมนุม สภาพการเมอืง/เศรษฐกจิ และท่าทขีองชุมชนและสงัคม ทัง้นี้ 

เกณฑ์ชี้วดัทัง้ ๓ ประการนัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ต้องสอดรบักบัหลักการพระธรรมวนิัย ประเพณ ี

และกฎหมายทีเ่ป็นกรอบในการพระพฤตปิฏบิตัขิองพระสงฆใ์นสงัคมไทย 

ขอ้สงัเกตทีก่ลุ่มคนจ าเป็นมากใหแ้นวทางคอื การทีพ่ระสงฆจ์ะชุมนุมเพื่อเรยีกรอ้งความ

ต้องการทางเมอืงนัน้ ไม่มคีวามจ าเป็นอนัใดที่พระสงฆจ์ะเขา้ร่วมกบักลุ่มการเมอืงกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่ง เพราะจะน าไปสู่การแบ่งฝ่าย และจะท าให้สูญเสยีภาพความเป็นกลางของพระสงฆ ์ ถ้า

พระสงฆ์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด หรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้น าทางการเมือง 

พระสงฆส์ามารถประกาศเจตนารมณ์ได้โดยตรงอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่ง เพราะอาจจะท าให้พระสงฆเ์ป็นเครื่องมอืให้กลุ่มการเมอืงอ้างความชอบธรรมในการเข้า

ร่วมของพระสงฆต่์อการเรยีกรอ้งของกลุ่มการเมอืงเอง  กรณีศกึษาทีช่ดัเจนต่อผลเสยีอนัเกดิ

จากการเขา้ร่วมกบัพรรคการเมอืงของพระสงฆบ์างรูปดงักล่าว สามารถประเมนิผลเสยีได้จาก

ประเทศศรลีงักา และพม่า ซึ่งท าให้ผู้น าทางการเมอืงมไิด้ตระหนักรูว้่า พระสงฆท์ี่เขา้ร่วมเป็น

ทรพัยากรของพระพุทธศาสนาในภาพรวม หากแต่เป็นกลุ่มคนที่ฝกัใฝ่ทางการเมอืงของกลุ่ม

ผลประโยชน์ทางการเมอืงอกีดา้นหนึ่ง 

 (๖) บทบาทในการใช้สิทธิเลือกตัง้นักการเมือง   ในขณะรฐัของประเทศศรลีงักา 

และประเทศกมัพชูาไดเ้ปิดพืน้ทีใ่หพ้ระสงฆไ์ดท้ าหน้าทีใ่นการใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้นักการเมอืง

ในทุกระดบัเพื่อเขา้ไปท าหน้าทีใ่นรฐัสภา แต่กฎหมายรฐัธรรมนูญของประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ.



 
 

 

๒๙๔ 

๒๔๗๕  ได้กนัพื้นที่ในการใช้สทิธเิลอืกตัง้ของพระสงฆ์ออกไปจากการเมอืง แม้กฎหมายจะ

บญัญตัเิอาไว ้การเลอืกตัง้เป็นหน้าทีไ่ม่ใช่สทิธกิต็าม การจ ากดัสทิธใินการเลอืกตัง้ไดท้ าใหเ้กดิ

การถกเถียงในสงัคมไทยทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ  ซึ่งข้อถกเถียงดงักล่าวมเีหตุผล และชุด

อธบิายทีแ่ตกต่างกนั 

กลุ่มท่ีสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ใช้สิทธิในการเลือกตัง้ได้ให้เหตุผลท่ีน่าสนใจว่า             

(๑) พระสงฆเ์ป็นกลุ่มคนดมีคีุณภาพ (๒) พระสงฆเ์ป็นกลุ่มคนที่ซื่อสตัย ์ไม่เหน็แก่ประโยชน์ 

(๓) การเลอืกตัง้เป็นการก าหนดชะตากรรมพระสงฆ์ (๔) การเลอืกตัง้เป็นเครื่องมอืปกป้อง

พระพุทธศาสนา     (๕) การเลือกตัง้เป็นสิทธิของพลเมืองทุกคน (๖) ประเทศนับถือ

พระพุทธศาสนาใหพ้ระสงฆเ์ลอืกตัง้ได ้จะเหน็ว่า ชุดวธิใีนการอธบิายเพื่ออ้างเหตุผลใหพ้ระสงฆ์

สามารถใช้สทิธิในการเลือกตัง้ได้นัน้ ส่วนหนึ่งเกิดจากคุณภาพเสยีงของพระสงฆ์เอง แต่ใน

ขณะเดียวกัน บางกลุ่มได้ยกข้ออ้างจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่ได้เปิดพื้นที่ให้

พระสงฆ ์

 อย่างไรกต็าม  กลุ่มทีไ่ม่สนับสนุนให้พระสงฆม์สีทิธใินการเลอืกตัง้ ไดย้กเหตุผล และ

ความน่าจะเป็นมาอ้างเช่นกนัว่า (๑) การเมอืงเป็นการแย่งชงิผลประโยชน์ และอ านาจ (๒) การ

เลือกตัง้เป็นการแสดงออกถึงการเลือกข้างใดข้างหนึ่ง แม้ว่าข้างนัน้จะมคีวามโดดเด่นเชิง

คุณภาพกต็าม (๓) การเลอืกตัง้มแีนวโน้มทีพ่ระสงฆจ์ะพฒันาตนเองไปเป็นหวัคะแนน และเป็น

มอืปืนรบัจา้งนักการเมอืง  (๔) จะก่อให้เกดิความขดัแยง้ระหว่างพระสงฆท์ีเ่ลอืกสนับสนุนกลุ่ม

การเมอืงต่างๆ  (๕) การใหคุ้ณใหโ้ทษแก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (๖) สงัคมขาดหลกัในการพึง่พาหาก

พระสงฆเ์ลอืกขา้ง (๗) พระสงฆจ์ะตกเป็นเครื่องมอืของนักการเมอืง (๙) การเลอืกตัง้เป็นโลกยี

วสิยัทีพ่ระสงฆไ์มค่วรเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง (๙) การเลอืกตัง้ไม่ใช่หน้าทีข่องพระสงฆ ์(๑๐) พระธรรม

วนิัยไม่เปิดช่องให้พระสงฆ์สามารถเลอืกตัง้ได้  (๑๑) กฎหมายไม่เปิดช่อง และ (๑๒) การ

เลอืกตัง้ไมส่อดรบักบัประเพณปีฏบิตัทิีเ่ปิดโอกาสใหพ้ระสงฆเ์ลอืกตัง้ได ้

หากจะวเิคราะหจ์ากขอ้อ้างทีพ่าดพงิถงึบทบาทในการเลอืกตัง้ของพระสงฆใ์นประเทศ

ศรลีงักาและประเทศกมัพูชา จะพบประเดน็ที่น่าสนใจว่า ในยุคปจัจุบนัน้ี พระสงฆก์ระแสหลกั

ของทัง้สองประเทศนัน้มไิดม้คีวามยนิดพีรอ้มใจที่จะมบีทบาทในการใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้  และ

จากการสมัภาษณ์จะพบว่า หากเลอืกได้นัน้ พระสงฆ์เหล่านัน้เลือกที่จะไม่ไปใช้สิทธิในการ

เลอืกตัง้นักการเมอืง  เพราะสภาพการณ์ทางการเมอืงนัน้ชีช้ดัว่า นักการเมอืงไดใ้ชพ้ระสงฆไ์ป

เป็นเครือ่งมอืในการไดม้าซึง่การเลอืกตัง้ ทัง้การสญัญาว่าจะให ้การนิมนต์พระสงฆไ์ปท าหน้าที่



 
 

 

๒๙๕ 

ในการกล่าวสนบัสนุน หรอืพระสงฆบ์างรปูไดก้ลายเป็นหวัคะแนนใหแ้ก่นักการเมอืง ผลกระทบ

บางส่วนที่ตามมาคือ พระสงฆ์ในวัดเกิดความขดัแย้ง เพราะอุดมการณ์ทางการเมืองของ

พระสงฆใ์นแต่ละวดัมคีวามแตกต่างกนั 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อวเิคราะห์แนวโน้มในอนาคตต่อบทบาทนี้ของพระสงฆใ์นสงัคมไทย  

ขอ้มลูของประเทศต่างๆ รวมถงึประเทศไทยชี้ชดัไปในทศิทางเดยีวกนั  “ตวัแปรส าคญัที่จะท า

ให้พระสงฆ์เรียกร้องบทบาทในการใช้สิทธิเพื่อเลือกตัง้นักการเมือง” จะเกิดขึ้นจากปจัจยั

ดงัต่อไปนี้ (๑) การด าเนินนโยบายของรฐัต่อพระพุทธศาสนาทีข่าดความเขา้ใจ และไม่สนับสนุน

พระพุทธศาสนาอย่างจรงิจงั แมว้่าประชาชนส่วนใหญ่ของสงัคมไทยจะนับถอืพระพุทธศาสนาก็

ตาม (๒) การขาดการตระหนักรูข้องนักการเมอืงต่อชะตากรรมของพระพุทธศาสนา  ทัง้ในเชงิ

พฤตนิยัและนิตนิัย  (๓) การด าเนินนโยบายของศาสนิกและศาสนาอื่นๆ ทีก่ระทบต่อความรูส้กึ

ของพุทธศาสนิกชน หรอืการไม่สามารถที่ป้องกนัมใิห้ศาสนาหรอืศาสนิกของศาสนาอื่นๆ ท า

รา้ย หรอืกระท าการณ์ทีบ่ ัน่ทอนพระพุทธศาสนาในลกัษณะต่างๆ  

บทเรยีนทีน่่าสนใจทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการจดุประกายใหพ้ระสงฆช์กัน าตวัเองเขา้ไปสู่การ

ขอใช้สทิธใินการเลอืกตัง้ รวมไปถงึการขอใช้สทิธิเ์พื่อลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนักการเมอืงนัน้ 

“ตวัแปรส าคญัจึงขึ้นอยู่กบันักการเมือง หรือผู้น าทางการเมืองขาดการตระหนักรู้ และใส่

ใจต่อความอยู่รอดของศาสนาทัง้ในแง่ของการรกัษาธรรม และการด ารงอยู่ของศาสนา”   

สิง่ทีส่ามารถน ามายนืยนัสมมตฐิานดงักล่าว คอื พระสงฆป์ระเทศศรลีงักาได้ตัง้พรรคการเมอืง

ชื่อ “Jathika Hela Urumaya: JHU” พระสุมงัคละ หวัหน้าผูส้มคัรในกรุงโคลมัโบเหน็ว่า  “การ

เลอืกตัง้เป็นเพยีงสงครามธรรม (Dhamma Yuddhaya) หรอืธรรมยุทธ ์เพื่อปกป้องศาสนาพุทธ

และชนชาตสิงิหล”  พระเมตตานันทะและ  ท่านธรรมโลกาชี้ว่า “รฐับาลล้มเหลวในการ

ปกป้องศาสนาพุทธ จนท าให้พระสงฆ์ต้องออกมาต่อสู้เพือ่ให้ได้กฎหมายป้องกนัการเปลีย่น

ศาสนาโดยไรจ้รรยา... ดงันัน้ พระสงฆจ์ าเป็นต้องสมคัรรบัเลอืกตัง้ เพือ่ป้องกนัประเทศ และปิด

กัน้ไม่ให้นักการเมืองกระหายอ านาจเข้ามา แสวงหาประโยชน์และส่งผลกระทบต่อ

พระพุทธศาสนา”  

พระสงฆ์และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาจ านวนหนึ่งชี้ชัดว่า ตัวแปรส าคัญ

ประการหนึ่ งที่น าไปสู่ความเจริญหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนานั ้น สัมพันธ์กับ

นักการเมอืงทีท่ าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบาย และการบรหิารบา้นเมอืง  ถงึกระนัน้ แรงบบีคัน้

จากตัวแปรภายนอกที่มาจากการรุกรานทางศาสนา ประเด็นปญัหาเรื่องชาติพนัธุ์ และการ

ด าเนินนโยบายทางการเมอืงของนักการเมอืง ได้กลายเป็นปจัจยัส าคญัที่ท าให้พระสงฆ์ใน ๔ 



 
 

 

๒๙๖ 

ประเทศจ าเป็นต้องออกมาท าหน้าทีใ่นการแสดงออกทางการเมอืงโดยการเรยีกรอ้ง การใชส้ทิธิ

ทางการเมอืง และการเป็นนักการเมอืง เพื่อปกป้องความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา ถงึแมว้่า

บางครัง้อาจจะท าให้เกดิการตัง้ค าถามต่อการใช้ศาสนาเป็นขอ้อ้าง แต่เมื่อวเิคราะห์จากปจัจยั

ภายนอกต่างๆ แลว้ ท าใหก้ารเคลื่อนไหวทางการเมอืงของพระสงฆเ์หล่านัน้มนี ้าหนกัมากยิง่ขึน้ 

 

๖.๒ ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 พระพุทธศาสนากับการเมอืงเป็น “สญัลกัษณ์ของความร่วมมอืในการพฒันารฐัมา

อย่างตัง้แต่สมยัพุทธกาลจนถึงปจัจุบนั”  การพฒันารฐันัน้ การเมอืงเป็นตวัแปรส าคญัในการ

พฒันากายและวตัถุ และเพื่อให้การพฒันากายและวตัถุเป็นไปอย่างประสานสอดคล้อง จงึมี

ความจ าเป็นตอ้งจดัวางระเบยีบและกฎเกณฑต่์างๆ เพื่อใหพ้ลเมอืงอยูร่ว่มกนัไดอ้ย่างมคีวามสุข 

และเคารพในความเป็นมนุษยข์องกนัและกนั ซึ่งเหตุผลนี้ จงึท าให้พระพุทธศาสนาเขา้มาช่วย

รบัภาระในการพฒันาจติใจโดยการน าศลีธรรมทีเ่ป็นความจรงิของธรรมชาตมิาออกแบบใหส้อด

รบักับกฎ กติกา ระเบียบ กฎหมาย และวิถีชีวิตของพลเมือง  ฉะนัน้ พระพุทธศาสนากับ

การเมอืงจงึเป็นประดุจ “เหรยีญสองดา้นของการพฒันารฐั” ซึง่เป็นการพฒันาทัง้มติขิองกายและ

จติใจ 

 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้  สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะพระสงฆท์ีเ่ขา้ไปแสดงบทบาทต่อ

การเมอืง นกัการเมอืง และองคก์รต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัทิีถู่กต้องและ

เหมาะสมทัง้ต่อพระสงฆแ์ละนกัการเมอืงในต่อไป ดงันี้ 

 

 ๖.๒.๑ ข้อเสนอแนะต่อพระสงฆใ์นเชิงปัจเจก   

  (๑) การเข้าร่วมกบักิจกรรมทางการเมอืง จงึควรมจีุดยนืที่ถูกต้อง และ

เที่ยงธรรม พระสงฆไ์ม่ควรเขา้ไปสนับสนุน หรอืต่อต้านระบอบการเมอืง กลุ่มการเมอืง หรอื

นักการเมอืงใดๆ ที่ตนชื่นชอบและเกลียดชงัเป็นการส่วนตน แต่ควรมเีมตตา และอุเบกขา 

พระสงฆอ์าจจะท าหน้าทีเ่ป็น “มคัคุเทศก”์ ในการชีแ้นะแนวทางแก่นักการเมอืงทีม่ภีูมคิุม้กนัทาง

คุณธรรมและจรยิธรรมทีบ่กพร่อง และพรอ้มทีจ่ะมอบธรรม และค าแนะน าทีเ่หมาะสมแก่ระบบ

การเมอืง กลุ่มการเมอืง และนักการเมอืงต่างๆ ในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสม และสอดรบักบั

ความตอ้งการและสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง 

  (๒) อันตรายที่พระสงฆ์ควรระวงัเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมอืง ก็คือ 

ลาภ เงนิทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดอคติ ขาดความเป็นกลาง และขาด



 
 

 

๒๙๗ 

อสิรภาพในการชีน้ าทางจติวญิญาณ เพราะแทนทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งคุณธรรม และ

ผูน้ าทางวญิญาณของประชาชน และนกัการเมอืงทัว่ไป แต่จะกลายเป็นเครื่องมอืและบรวิารของ

นกัการเมอืง และกลุ่มผลประโยชน์นกัการเมอืง 

  (๓) สถานการณ์บางอย่างสะทอ้นว่า แมก้ฎหมายจะหา้มพระสงฆไ์ม่ใหเ้ขา้

ไปใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้ทางการเมอืง แต่ในเชงิพฤตนิยัพระสงฆไ์ดใ้หก้ารสนับสนุนนักการเมอืง 

หรือกลุ่มการเมอืงค่อนข้างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการที่นักการเมอืงบางกลุ่มเข้าไปร่วม

กจิกรรม และสนับสนุนกจิกรรมของบางวดั ผลเสยีที่จะตามมาคอื ส านักต่างๆ อาจจะค านึกถงึ

ความอยู่รอดของตวัเองโดยไม่ใส่ใจต่อความอยู่รอดของพระศาสนา เมื่อพรรคการเมอืงที่เป็น

คู่แข่งเข้ามามีอ านาจบริหารจดัการรัฐ กิจกรรมที่ส ัมพันธ์กับนักการเมืองจะลดลง และให้

ความส าคญัน้อยลง ฉะนัน้ การวางตนเป็นกลางไม่ว่าจะชอบหรอืไม่ชอบนักการเมอืง กลุ่ม

การเมือง หรือพรรคการเมอืงก็ตาม โดยไม่แสดงออกในเชิงของการให้คุณและให้โทษแก่

นักการเมอืง และพรรคการเมอืงย่อมเป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะรกัษาพระพุทธศาสนาเอาไวใ้นระยะ

ยาว 

 

 ๖.๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อสถาบนัสงฆ์ 

  (๑) จากขอ้เสนอของนกัวชิาการทีค่าดหวงัต่อสถาบนัสงฆเ์พื่อเขา้ไปมสี่วน

ส าคญัในการเสรมิสรา้งสนัตสิุขใหแ้ก่ประชาชนและสงัคมนัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่า เหน็ควรจดัตัง้สถาบนั 

หรอืกลุ่มงานด้านจดัการความขดัแยง้ในทุกๆ จงัหวดั โดยก าหนดให้ ๑ จงัหวดั ๑ ศูนยจ์ดัการ

ขอ้พพิาททัง้ประเดน็สิง่แวดล้อม ครอบครวั วดั ชุมชน วฒันธรรม และมติอิื่นๆ ในจงัหวดันัน้ 

เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการศกึษา และวเิคราะหภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการความขดัแยง้  และ

เป็นศูนยก์ลางในการจดัการความขดัแยง้ระหว่างนักการเมอืงทัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบัชาติ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 

  (๒) จากความคาดหวงัของนักวชิาการ และนักประชาธปิไตยในสงัคมไทย 

มุง่หวงัใหพ้ระสงฆเ์ขา้ไปรว่มมอืกบัรฐั และภาคเอกชนต่างๆ เพื่อพฒันาประชาธปิไตยตัง้แต่ฐาน

รากโดยเริม่จากชุมชนนัน้  สถาบนัสงฆ์ควรปรบัทศิทางการพฒันาพระสงฆใ์ห้เรยีนรูแ้ละเขา้ใจ

การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยเพิม่มากยิง่ขึ้น  โดยอาจจะจบัมอืกบัหน่วยงาน

ภาครฐัจดัหลกัสตูรประกาศนียบตัรเกีย่วกบัพระสงฆย์ุคใหม่กบัการพฒันาประชาธปิไตย แลว้ให้

พระสงฆ์ได้เข้าไปท าหน้าที่ในการพฒันาพลเมอืงที่พงึประสงค์ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ตัง้แต่

ระดบัชุมชนฐานราก 



 
 

 

๒๙๘ 

  (๓) ปจัจุบนัน้ี พระสงฆบ์างรูปเขา้ไปด าเนินกจิกรรมกบันักการเมอืงอย่าง

ชดัเจนมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะกรณีการขึ้นเวทีเพื่อแสดงความเห็น และวิพากษ์วิจารณ์กลุ่ม

การเมอืงต่างๆ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อสถาบนัสงฆใ์นวงกวา้ง ในกรณทีีพ่ระภกิษุเขา้ไปแสดงออก

ทางการเมืองแล้วก่อให้เกิดค าถามถึงความถูกต้องและเหมาะสมนัน้  สถาบันสงฆ์ซึ่งเป็น

พระสงฆ์กระแสหลัก และมีพระภิกษุนักวิชาการที่ เข้าใจ และเชี่ยวชาญในหลักการ

พระพุทธศาสนา  เหน็ควรใหน้ าพระสงฆเ์หล่านัน้มาเป็นคณะท างานในชุดอนุกรรมการเพื่อร่วม

หาทางตอบค าถามสื่อมวลชน หรอืค้นคว้าท าวจิยัเพื่อหาแนวทางในการจดัการกับประเด็น

เหล่านัน้   

 

 ๖.๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อนักการเมือง และผูน้ าทางการเมือง   

  (๑) จากกรณีที่พระสงฆ ์และนักวชิาการด้านพระพุทธศาสนาจ านวนมาก 

ไม่มัน่ใจในท่าท ีและแนวทางการพฒันาพระพุทธศาสนาใหอ้ยู่รอด และมัน่คงได้  จงึเป็นผลให้

พระสงฆ ์และนักวชิาการเหล่านัน้  ออกมาเรยีกรอ้งเพื่อเขา้มามสี่วนร่วมทางการเมอืงเพิม่มาก

ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีการใช้สทิธใินการเลอืกตัง้นักการเมอืง เพื่อเขา้ไปท าหน้าที่ใน

การปกป้อง และคุม้ครองพระพุทธศาสนา  จงึเป็นการสมควรอย่างยิง่ทีน่ักการเมอืง หรอืชนชัน้

ปกครองจะต้องอธบิาย และหาแนวทางพฒันาพระพุทธศาสนาใหส้อดรบักบัความต้องการของ

พระสงฆ ์และนักวชิาการจ านวนมากทีห่่วงใย  ซึ่งการเขา้ไปศกึษา และพฒันาใหส้อดรบักบัขอ้

เรยีกร้องจะเป็นการปิดพื้นที่ไม่ให้พระสงฆ์ได้ใช้ข้ออ้างดงักล่าวเข้ามาสู่ การเข้าร่วมกิจกรรม

การเมอืงกบักลุ่มต่างๆ  ซึง่จะใหก้ารแกไ้ขปญัหาต่างๆ ยากยิง่ขึน้ไปดว้ย  

  (๒) จากข้อสงัเกตต่อกฎหมายรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ ที่ปิดพื้นที่มใิห้

พระสงฆแ์สดงออกทางการเมอืงโดยการใชส้ทิธเิลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภานัน้  แนวทางดงักล่าวถอื

ได้ว่าเป็นการสอดรับกับวัฒนธรรม หรือประเพณีทางการเมืองที่เคยปฏิบัติตัง้แต่ ปี พ.ศ. 

๒๔๗๕  แต่เมื่อยุคสมยัเปลี่ยนไป รฐัจะมีชุดอธิบายอย่างไร จึงจะท าให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ที่

เรยีกร้องมใิห้มกีารจ ากดัสทิธดิงักล่าว เพราะการจ ากดัเช่นนัน้ ถือว่าเป็นการท าให้กฎหมาย

รฐัธรรมนูญมกีารย้อนแย้งกันเอง  การร่างกฎหมายรฐัธรรมฉบบัใหม่ในอนาคต เชื่อมัน่ว่า

พระสงฆร์ุ่นใหม่จะเรยีกรอ้งให้มกีารปรบัเปลีย่นประเดน็กฎหมายในลกัษณะดงักล่าว  จงึเสนอ

ให้ผู้น าทางการเมอืงเปิดเวทเีพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ในประเดน็น้ีอย่างรอบด้าน และเมื่อแต่ละ

ฝา่ยยอมรบัเป็นฉันทามตแิลว้  ย่อมจะท าใหก้ารอธบิายเหตุผลเพื่อสนับสนุนต่างๆ มคีวามชอบ

ธรรมมากยิง่ขึน้ 



 
 

 

๒๙๙ 

  (๓) จากทีน่กัการเมอืงตัง้ขอ้สงัเกตของพระสงฆต่์อการวพิากษ์นักการเมอืง 

และกล่าวหาว่า “ไมใ่ช่กจิของพระสงฆ”์ และมที่าทใีนเชงิลบต่อพระสงฆน์ัน้  จงึเป็นการสมควรที่

นักการเมืองจะต้องเปิดพื้นที่ให้พระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ดังกล่าวเช่นเดียวกับพลเมือง หรือ

สื่อมวลชนโดยทัว่ไป และในขณะเดยีวกนั หากมกีารวพิากษ์วจิารณ์โดยไม่สุจรติจนก่อให้เกิด

การหมิน่ประมาท นักการเมอืงสามารถฟ้องรอ้งไดอ้ยู่แลว้  ความจรงิแลว้ นักการเมอืงควรน้อม

รบัต่อท่าทดีงักล่าว และด าเนินตามกรอบ     “ปรปิจุฉา” คอื การเขา้ไปหาสมณะเพื่อแลกเปลีย่น

ประสบการณ์และมุมมองต่างๆ อนัจะเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบายทางการเมอืงมาก

ยิง่ขึน้   

  (๔) จากการทีก่ลุ่มคนต่างๆ วพิากษ์วจิารณ์ต่อประเดน็ทีน่ักการเมอืงชกัจงู 

หรอืโน้มน้าวพระสงฆ์ให้ท าหน้าที่เป็น “หวัคะแนน”  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลในการเลือกตัง้จาก

ประชาชนนัน้  จงึเสนอว่า นักการเมอืงจ าเป็นต้องระมดัระวงับทบาทและท่าทดีงักล่าว  เพราะ

การด าเนินการเช่นนัน้อาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้อนัเป็นผลประโยชน์ส่วนตน แต่อาจจะน าไปสู่ผล

เชงิลบต่อพระสงฆ ์และสถาบนัสงฆใ์นระยะยาวมากยิง่ขึน้  เพราะพระสงฆห์รอืวดัในชุมชนมไิด้

เป็นสมบตัสิ่วนตวัของนักการเมอืงหากแต่เป็นสมบตัสิาธารณะที่ทุกพรรคการเมอืงจ าเป็นต้อง

รกัษาเอาไว้ เพื่อให้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลกึอย่างแท้จรงิของทุกกลุ่มในสงัคมและชุมชนตาม

เจตนารมณ์ของพระพุทธเจา้ทีว่่า “สงัฆงั สรณงั คจัฉาม”ิ  

  (๕) นักการเมืองควรประสานความร่วมมือกับพระสงฆ์ในการพัฒนา

พลเมอืง สนับสนุนทัง้งบประมาณ และเครื่องมอืในการพฒันา โดยเริม่ต้นการศึกษาท าความ

เข้าใจพุทธธรรมให้ถ่องแท้ โดยมีพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะน าให้ค าแนะน า ทัง้ในด้าน

การศกึษา และปฏบิตั ินักการเมอืงมปีจัจยัเพยีบพรอ้ม ถวายความสะดวกให้แก่พระสงฆ์โดย

ตัง้ใจว่า “พระสงฆ์รูปใดที่ยงัไม่มาก็ขอให้มา ที่มาแล้วขอให้บ าเพ็ญสมณธรรมอย่างสนัติสุข ”  

โดยการถวายความปลอดภยั และอ านวยความสะดวกแก่ท่าน เพื่อเปิดพื้นที่ให้พระสงฆไ์ด้ท า

หน้าทีใ่นการพฒันาพลเมอืงรว่มกบันกัการเมอืง 

  (๖) ภายใตส้ถานการณ์ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมอืงเพื่อช่วง

ชงิอ านาจในการบรหิารบ้านเมอืง จนน าไปสู่การแบ่งฝ่าย และเกลียดชงัซึ่งกนัและกนัตามที่

ปรากฏในช่วง ๑๑ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๕-๒๕๕๗)  นักการเมอืงไม่ควรที่จะอาศัยช่วงจงัหวะ

ดงักล่าวดงึพระสงฆท์ัง้ในเชงิองค์กร และปจัเจกบุคคลเขา้มาเป็นแนวร่วม หรอืเป็นสญัลกัษณ์

เพื่อสรา้งความยอมรบั และความชอบธรรมทางการเมอืง   ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการแย่งชงิอ านาจ

ทางการเมืองการปกครองควร “กัน” พระสงฆ์ออกจากพื้นที่ดงักล่าว โดยการเปิดพื้นที่ให้



 
 

 

๓๐๐ 

พระสงฆไ์ด้แสดงบทบาทในการเรยีกรอ้ง หรอืสรา้งความปรองดองของประชาชนในชาตอิย่าง

เป็นรปูธรรม และเป็นระบบภายใตก้ารสนบัสนุนจากฝา่ยต่างๆ  

  (๗) จากขอ้สงัเกตของนกัวชิาการ และพระสงฆจ์ านวนมากทีช่ีช้ดัว่า ตัง้แต่ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นตน้มา รฐั หรอืผูน้ าทางการเมอืงไดก้ันพืน้ทีข่องศาสนา หรอืศลีธรรมออกจาก

การเมอืง  คงเหลอืไวเ้ฉพาะการใหศ้าสนาเป็นเครื่องมอืตอบสนองพธิกีรรมทางการเมอืงเท่านัน้ 

ผลเสยีที่ตามมาจงึท าให้นักการเมอืง หรอืผู้น าทางการเมอืงขาดคุณธรรมจรยิธรรมจนน าไปสู่

การทุจรติคอรปัชัน่ในกิจกรรมและโครงการต่างๆ จงึเห็นสมควรให้ผู้น าทางการเมอืงได้เร่ง

สนับสนุนและส่งเสรมิให้มกีารปรบับูรณาการศีลธรรมกบัประมวลจรยิธรรมของสมาชกิรฐัสภา

ไปสู่การปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้  และน าหลกัการดงักล่าวมาพฒันาใหเ้ป็น “วถิชีวีติ” ที่

นกัการเมอืงตอ้งปฏบิตัใิหส้อดรบักบัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ต่ีอไป 

 

 ๖.๒.๕ ข้อเสนอแนะต่อส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  

 จากขอ้เรยีกรอ้งของพุทธศาสนิกชนจ านวนมากทีเ่กดิความกงัวล และมคีวามสงสยัต่อ

พฤติกรรมของพระสงฆ์ที่เข้าไปประท้วงกับกลุ่มการเมืองต่างๆ ซึ่งท าให้พระสงฆ์สูญเสีย

ภาพลกัษณ์ของการเป็นที่พึ่งที่แท้จรงิของพุทธศาสนิกชน และท าให้ประชาชนจ านวนมากไม่

เชื่อมัน่และศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยภาพรวม  จึง เป็นการสมควรที่ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาตดิ าเนินตามมาตรการต่อไปนี้ 

  (๑) มาตรการระยะสัน้ ควรตัง้อนุกรรมการแบบพหุภาค ีซึ่งประกอบด้วย

สดัส่วนจากส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิและคณะท างานทัง้ฝ่ายพระสงฆน์ักวชิาการ และ

ผูเ้ชี่ยวชาญทีเ่ป็นผูแ้ทนจากส่วนงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น มหาวทิาลยัสงฆ ์ส านักงานต ารวจ

แห่งชาต ิฝา่ยขา่วกรอง สื่อมวลชน และนกักฎหมาย เพื่อท าหน้าทีใ่นการตอบค าถาม ทัง้มติขิอง

พระพุทธศาสนาและแผนด าเนินการทัว่ไปของฝ่ายบา้นเมอืงต่อขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าว ซึง่จะท าให้

สามารถตอบค าถาม และด าเนินการจดัการกบัปญัหาได้อย่างบูรณาการ และครอบคลุมมาก

ยิง่ขึน้ 

  (๒) มาตรการระยะยาว ควรศกึษาวเิคราะห ์และวางแนวทางในการจดัการ

กบัประเดน็ปญัหาดงักล่าวให้สอดรบักบัความเป็นจรงิ และความต้องการของพุทธศาสนิกชน 

แล้วน าเสนอแผนในการบรหิารจดัการประเดน็ดงักล่าวใหม้หาเถรสมาคมได้พจิารณาสัง่การให้

ฝา่ยต่างๆ ไดด้ าเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 

 

 



 
 

 

๓๐๑ 

 ๖.๒.๖ ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลยัสงฆ์ 

 จากการทีน่กัวชิาการและประชาชนบางกลุ่มตัง้ขอ้สงัเกตต่อมหาวทิยาลยัสงฆว์่า เมื่อ

เกดิความขดัแยง้จนน าไปสู่ความรุนแรงทางการเมอืง ไม่เป็นที่ปรากฏว่ามหาวทิยาลยัสงฆซ์ึ่ ง

เป็นศูนยก์ลาง หรอืเป็นหวัใจของการชีแ้นะขอ้มลูทีถู่กต้องไม่สามารถตอบค าถาม หรอืออกมา

น าเสนอทางออกใหแ้ก่สงัคมไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมได ้  

  (๑) แมว้่าปจัจุบนัน้ี คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัจะรบัภาระในการน าเสนอ

ขอ้มลูต่างๆ ใหแ้ก่สงัคมบา้งแลว้แต่เป็นไปในลกัษณะเอกเทศ  จากแนวทางนี้มหาวทิยาลยัสงฆ์

ทัง้สองแห่งอาจจะมคีณะท างานที่เป็นทางการ และได้รบัการตัง้จากมหาวทิยาลยัใหก้ระท าการ

ตอบค าถาม หรอืชีแ้จง้ประเดน็ค าถามต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง หรอืผู้น าทางการเมอืงซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของพลเมอืงโดยรวม อกีทัง้กระทบต่อศลีธรรมอนัดงีามของประชาชน 

  (๒) มหาวทิยาลยัสงฆค์วรเป็นฐานขอ้มลูทางวชิาการ เพื่อน าเสนอขอ้มลูที่

ถูกต้องในประเดน็ต่างๆ ให้แก่ผู้น าทางการเมอืง และพลเมอืง  ฉะนัน้ การที่จะได้มาซึ่งขอ้มูล

ดังกล่าวอย่างรอบด้านนั ้น  ควรจะต้องมีการเปิดพื้นที่ให้มีการวิจ ัยเกี่ยวกับประเด็น

พระพุทธศาสนากบัการเมอืงในมติอิื่นๆ ทัง้ดา้นหลกัธรรม ดา้นการบรหิารจดัการบ้านเมอืงที่ด ี

และโครงสร้างทางการเมืองในวิถีพุทธบูรณาการควรจะเป็นไปในลกัษณะใด? อันจะท าให้

สงัคมไทยมทีางเลอืกในการพฒันาระบบการเมอืงทีส่อดรบักบัวถิไีทยมากยิง่ขึน้ 

 

 ๖.๒.๖ ข้อเสนอแนะต่อส่ือมวลชน 

 จากการที่ประชาชนจ านวนมากขาดความเชื่อมัน่ในภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ใน

ภาพรวมอนัเนื่องมาจากพระสงฆบ์างรูปเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทางการเมอืงร่วมกบัพรรค

การเมอืงนัน้  การน าเสนอภาพลกัษณ์ของพระสงฆผ์่านสื่อต่างๆ นัน้  

  (๑) การน าเสนอข่าวควรจะเป็นไปเพื่อการพฒันาให้พระสงฆ ์หรอืองค์กร

ของพระสงฆไ์ดใ้ชแ้ง่มุมดงักล่าวไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการองคก์รพระสงฆ ์ ซึง่การน าเสนอ

นัน้ ควรจะสะท้อนแง่มุมที่เป็นความจรงิ และไม่น าเสนอข่าวเพิม่สสีนัอนัจะน าไปสู่การได้มาซึ่ง

ผลประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิมากกว่าความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา 

  (๒) ในสถานการณ์ของความขดัแยง้ทางการเมอืง ควรร่วมมอืกบัองค์กร

สงฆ์เพื่อกระตุ้นเตอืนให้สงัคมได้เหน็ทางออกของความขดัแย้ง โดยการน าเสนอ และสื่อสาร

ภาพลกัษณ์ในเชงิบวกที่เกี่ยวขอ้งกบัวถิชีวีติที่เป่ียมสุขผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น การสวดมนต ์

การบ าเพญ็สมาธ ิและการส่งเสรมิแนวทางเสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิุขที่พระสงฆไ์ด้ร่วมกนัท ากบั



 
 

 

๓๐๒ 

ชุมชนต่างๆ  ซึ่งการน าเสนอในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดภาพในเชิงบวกต่อการอยู่ร่วมกัน

ท่ามกลางความแตกต่างๆ ของศาสนา ภาษา วฒันธรรม และชาตพินัธุ ์

 

 ๖.๒.๗ ข้อเสนอแนะต่อพทุธศาสนิกชนทัว่ไป 

  (๑) จากการที่พระสงฆ์บางรูป หรือบางกลุ่มออกไปประท้วงจนท าให้

ประชาชนจ านวนมากเกิดความรู้สึกขาดศรัทธาต่อท่าทีดังกล่าวนั ้น  จึงเสนอว่า พระ

พุทธศาสนิกชนควรเปิดใจที่จะมองการออกไปท าหน้าที่ของพระสงฆ์แฝงด้วยวตัถุประสงค์ที่

แท้จรงิอย่างไร?  เพราะการเรยีกรอ้งบางอย่างนัน้พระสงฆบ์างรูปมองว่าเป็นไปในเชงิบวกต่อ

สงัคม เช่น ประท้วงการน าเหล้าเข้าตลาดหุ้น การเปิดเสรหีวยเถื่อน และเปิดบ่อนคาสโินใน

สงัคมไทย  ซึง่ประเดน็เหล่านี้ เป็นการประทว้งทีส่อดรบักบัมาตรฐานทางจรยิธรรมในสงัคมไทย

ทีพ่ระสงฆใ์นฐานะเป็นเครือ่งหมายของจรยิธรรมจ าเป็นตอ้งออกมาเรยีกรอ้งต่อประเดน็ดงักล่าว 

  (๒) จากการที่พระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมอืงกบัพรรคการเมอืง 

หรอืแสดงอุดมการณ์ทางการเมอืงกบักลุ่มต่างๆ จนท าใหส้งัคมมองประเดน็เรื่องความเป็นกลาง

ทางการเมืองของพระสงฆ์นัน้  พุทธศาสนิกชนจ าเป็นต้องยึดมัน่ใน “หลกัธรรม” มากกว่า 

“พระสงฆ์” ที่แสดงออกมา โดยให้พิจารณาประเด็นที่พระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องว่าเป็นไปเพื่อ

เกื้อกูล เพื่อความสุข และเพื่ออนุเคราะห์มหาชนในภาพรวมหรอืไม่? หรอืว่าเป็นไปเพื่อการ

ตอบสนองอุดมการณ์ของพระสงฆ์ในเชิงปจัเจก  หากกระท าการเ ป็นไปในเชิงลบ 

พุทธศาสนิกชนควรจะหามาตรการทางสงัคม (Social Sanction) เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดป้รบัตวัเขา้สู่

วถิ ีและบทบาททีค่วรจะเป็นของพระสงฆต่์อไป 

 

 

 ๖.๒.๗ ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง “แนวโน้มบทบาทของพระสงฆก์บัการเมอืงไทยในสองทศวรรษ

หน้า” ในครัง้นี้ พบประเดน็ปลกียอ่ยจ านวนมากทีผู่ว้จิยัมองว่า สมควรทีจ่ะมกีารศกึษาวเิคราะห์

เพื่อต่อยอดองคค์วามรูใ้หก้วา้งขวางต่อไป ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวัอยา่งบางประเดน็ตาม

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

  (๑) ควรศกึษาวจิยัเรือ่ง “รปูแบบและแนวทางการพฒันาประชาธปิไตยเชงิพุทธ

บรูณาการทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมไทยในพุทธศตวรรษที ่๒๖”  ซึง่องคป์ระกอบส าคญัในการศกึษา

ประเดน็น้ีคอื  ประชาธปิไตยในยุคปจัจุบนัเป็นแต่เพยีงรปูแบบทีเ่ราลอกเลยีนแบบมาจากสงัคม

ตะวนัตก แต่ขาดเนื้อหาที่สะทอ้นความเป็นประชาธปิไตยวถิไีทย ประชาธปิไตยในรปูแบบควร



 
 

 

๓๐๓ 

ศกึษาทัง้โครงสรา้งและเนื้อหาว่าควรจะเป็นไปในรปูแบบใด? และสถาบนัสงฆ ์หรอืพระสงฆค์วร

จะไดร้บัการจดัวางให้สอดรบักบัโครงสรา้งประชาธปิไตยแบบใหม่อย่างไร? เพราะรปูแบบการ

ปกครองของประชาธิปไตยตัง้แต่ ๒๔๗๕  ได้กันพระสงฆ์ออกจากพื้นที่ของระบอบ

ประชาธปิไตยจนกลายเป็นความแปลกแยกระหว่างพระสงฆก์บัการเมอืงในบางมติิ 

  (๒) ควรศึกษาวิจยั เรื่อง “รูปแบบและแนวทางการพฒันาพลเมอืงเชิงพุทธ

บรูณาการในวถิขีองการพฒันาประชาธปิไตยทีพ่งึประสงค์” ในวถิปีระชาธปิไตยนัน้ พลเมอืงถอื

ไดเ้ป็นตวัแปรส าคญัในการผลกัดนัใหก้า้วไปสู่การมคีุณภาพของระบอบประชาธปิไตย จะเหน็ว่า 

“คุณภาพของประชาธปิไตยขึน้อยู่กบัคุณภาพของพลเมอืง”  ฉะนัน้ การศกึษาในรปูแบบนี้ ควร

ศึกษาวิเคราะห์ และแสวงหารูปแบบที่พึงประสงค์ต่อการพฒันาพลเมอืง  ประเด็นที่ส าคัญ

บางส่วนในงานนี้ ควรจะเสนอว่า พระสงฆ์ควรมชี่องทาง หรอืมพีื้นที่ในการเข้าไปช่วยพฒันา

พลเมอืงอยา่งไร? จงึจะท าใหพ้ระสงฆม์ไิดม้สีถานะเพยีง “ส่วนเกนิ” ในระบอบประชาธปิไตยและ

การพฒันาพลเมอืงไทยในยคุปจัจบุนั 

  (๓) ควรศกึษาวจิยั เรื่อง “ความเป็นไปได้ในการเลอืกตัง้ของพระสงฆใ์นพุทธ

ศตวรรษที ่๒๖: ปญัหา อุปสรรค และทางออกทีพ่งึประสงค์”  แนวทางการศกึษาเรื่องนี้ น่าจะ

เป็นการน าเสนอประเดน็ปญัหา อุปสรรค ขอ้เรยีกรอ้ง ประวตัศิาสตร ์กฎหมาย และพระธรรม

วนิยัต่อความเป็นไปไดใ้นการใชส้ทิธเิลอืกตัง้ของพระสงฆใ์นสงัคมไทย เพื่อเป็นขอ้มลูในอนาคต

ในกรณีที่จะหยบิประเดน็นี้มาน าเสนอ และถกเถยีงกนัในสงัคม เพราะที่ผ่านมานัน้ การศกึษา

ด้านการเมอืงการปกครองขาดข้อมูลส่วนนี้จ านวนมาก  การศึกษาน่าจะตอบประเด็นค าถาม

หลายๆ ขอ้ได ้

  (๔) ควรศึกษาวจิยั เรื่อง “บทบาทและสถานะทีพ่งึประสงค์ของสถาบนัสงฆ์

ภายใต้ระบอบประชาธปิไตยในพุทธศตวรรษที ่๒๖”  ประเด็นในการศึกษานัน้ ควรจะมุ่งหา

ค าตอบใหไ้ดว้่า ในพุทธศตวรรษที ่๒๖ นี้ ท่ามกลางกระแสของความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืงนัน้ สถาบนัสงฆใ์นฐานะทีเ่ป็นสถาบนัหลกัทีเ่ป็นศูนยร์วมใจของประเทศชาต ิ

ควรจะได้รบัการจดัวางอย่างไร จงึจะสามารถบรหิารจดัการได้สอดรบักับพุทธประสงค์และ

สนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชน สงัคม ประเทศชาต ิและสงัคมโลกได้ 

 การศกึษาวจิยัเพื่อตอบประเดน็เหล่านี้ ผูว้จิยัมองว่า น่าจะท าใหเ้หน็ภาพของพระสงฆ์

กบัการเมอืงในมติอิื่นๆ ทีเ่ป็นการสมัพนัธใ์นดา้นเน้ือหามากกว่าพธิกีาร หรอืรปูแบบ   ค าตอบที่

จะได้รบัย่อมก่อให้เกิดคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นองค์กร  อีกทัง้จะท าให้



 
 

 

๓๐๔ 

พระพุทธศาสนาไดก้ลายเป็นวถิชีวีติ และลมหายใจของสงัคมในมติต่ิางๆ มากยิง่ขึน้   และเมื่อ

นัน้ สงัคมจงึจะสามารถตอบได้ว่า “เพราะเหตุใด? สงัคมจึงจ าเป็นต้องมีพระพุทธศาสนา

เพ่ือเป็นศนูยร์วมใจของชุมชน สงัคม การเมือง ประเทศชาติ และสงัคมโลกต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๓๐๕ 

บรรณานุกรม 

 

ก. เอกสารชัน้ปฐมภมิู 

 

๑.เอกสารภาษาบาลี 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบบัมหาจฬุาเตปิฎก . 

กรงุเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๐๐. 

 

๒. เอกสารภาษาไทย 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณ

ราช- วิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๓๙. 

มหามกุฎราชวทิยาลยั. พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบบัมหามกฏุราชวิทยาลยั.  พมิพค์รัง้

ที ่๔.กรงุเทพมหานคร: มหามกุฏราชวทิยาลยั. ๒๕๔๓. 

 

ข. เอกสารชัน้ทุติยภมิู  

 

๑. เอกสารภาษาบาลี 

   

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบบั ฉบบัมหาจฬุาอฏฺฐกถา.  พมิพค์รัง้

ที ่๑. กรงุเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๓๒. 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ฎีกาภาษาบาลี  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. พมิพค์รัง้

ที ่๑.  กรงุเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๓๖. 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ปกรณวิเสสภาษาบาลี  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.        

พมิพค์รัง้ ที ่๑.  กรงุเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๓๘. 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ฎีกาปกรณวิเสสภาษาบาลี  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลยั. พมิพค์รัง้ที ่๑.  กรงุเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๓๖. 

 

 

 



 
 

 

๓๐๖ 

๒. เอกสารภาษาไทย 

 

กติต ิประเสรฐิสุข. เมืองไทยสองเส่ียง: สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกจากวิกฤตการ

เมืองไทย. กรงุเทพมหานคร: มปพ., มปป. 

คณะกรรมการกลุ่มผลติชุดวชิาสงัคมศกึษา ๖. สงัคมศึกษา ๖ (รฐัศาสตรส์ าหรบัคร)ู หน่วยท่ี 

๑-๘. นนทบุร ี: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช, ๒๕๒๗. 

ควอรชิ เวลส์. การปกครองและการบริหารของไทยสมยัโบราณ. กาญนี สมเกยีรตกุิล และ

ยุพา ชมจนัทร ์แปล. กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, ๒๕๑๙. 

คกึฤทธิ ์ปราโมช. กฤษฎาภินิหารอนับดบงัมิได้ กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพส์ยามรฐั, ๒๕๑๙. 

คามหุโณ. พระพุทธเจา้เคยทรงเล่นการเมอืงหรอืไม.่ สยามรฐัสปัดาหว์จิารณ์ ปีที ่๒๒ ฉบบัที ่๒. 

๒๕๑๘. 

จนัทมิา เกษแกว้. การเมืองการปกครอง. กรงุเทพมหานคร: สถาบนัราชภฏัสวนดุสติ, ๒๕๔๐. 

จ านงค ์ทองประเสรฐิ. พระพทุธศาสนากบัสงัคมและการเมือง. กรุงเทพมหานคร: แพร่พทิยา

, ๒๕๒๐. 

จ านงค์ ทองประเสริฐ. พระพทุธศาสนากบัสงัคมและการเมือง. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๖. 

จ านงค ์อดวิฒันสทิธ ์และคณะ. สงัคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 

๒๕๓๓. 

ฉัตรสุมาลย์  กบลิสงิห์ และคณะ. หนังสือเรียนสงัคมศึกษารายวิชา ๐๔๑ พุทธศาสนาใน

ประเทศไทย. กรงุเทพมหานคร: องคก์ารคา้คุรสุภา, ๒๕๒๔.  

ชลธชิา ศาลคิุปต.์ สงัคมและการเมือง. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ ์ว. เซอรว์สิ, ๒๕๓๙. 

ชาญวทิย ์เกษตรศิร.ิ พม่า: ประวติัศาสตรแ์ละการเมือง พมิพ์ครัง้ที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพมิพธ์รรมศาสตร,์ ๒๕๕๒. 

ชศูกัดิ ์ ทพิยเ์กสร .พระพทุธศาสนาในศรีลงักา. กรงุเทพมหานคร: เชนปริน้ติง้, ๒๕๕๑. 

ชูศกัดิ ์ ทพิย์เกษร. พระพุทธศาสนาในศรีลงักา.พมิพ์ครัง้ที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ห้าง

หุน้ส่วนจ ากดัเชนปริน้ติง้, ๒๕๕๑. 

เตช บุญนาค. ขบถผู้มีบุญภาคอีสาน ร.ศ.๑๒๑. สงัคมศาสตร์ปรทิศัน์. กรุงเทพมหานคร. 

๒๕๑๐. 



 
 

 

๓๐๗ 

ถนอม กติตขิจร. สาสน์ของนายกรฐัมนตรีถึงพระธรรมทูต. กรุงเทพมหานคร: ราชบพธิการ

พมิพ,์ ๒๕๑๒. 

ดนัย  ปรีชาเพิ่มประสิทธิ.์ ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลงักา. 

กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๕. 

ดานุภา ไชยพรธรรม. การเมืองการปกครอง (ฉบบัชาวบ้าน). กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพ์

มายกิ, ๒๕๓๗. 

ดุลยภาค ปรชีารชัช. ผ่าการเมืองพม่า ความขดัแย้ง ความมัน่คงในโลกท่ีไร้พรมแดน. 

กรงุเทพมหานคร: โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๕๑.  

เดวิด แชนด์เลอร์. ประวัติศาสตร์กัมพูชา  ( A HISTORY OF CAMBODIA). 

กรงุเทพมหานคร: มลูนิธโิครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ ๒๕๔๐. 

เดโช สวนานนท์. พจนานุกรมศพัท์การเมือง.  กรุงเทพมหานคร: หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 

๒๕๔๕. 

ทพิยพ์าพร ตนัตสิุนทร. “วถิไีทยกบัการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย”  ใน 

ความเป็นพลเมืองกบัอนาคตประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: สถาบนั

พระปกเกล้า, ๒๕๕๕. 

เทพ สุนทรศารทูล. พระเล่นการเมือง. พมิพ์ครัง้ที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บรษิทัประยูรวงศ ์

จ ากดั, ๒๕๓๑. 

ธาราวงศ์ รกัศรวีงศ์. กิจการของคณะปฏิสงัขรณ์การพระศาสนา: การปฏิวติัแห่งกาสาว

พสัตรส์งัคม. กรงุเทพมหานคร: โสภณพพิรรฒธนากร, ๒๔๘๒. 

นงเยาว ์ พรีะตานนท.์ การเมืองการปกครอง. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัราชภฏัสวนดุสติ, 

๒๕๔๑. 

นิธ ิ เอีย่วศรวีงศ.์ พระพทุธศาสนาในความเปล่ียนแปลงทางสงัคมไทย. กรุงเทพมหานคร : 

มลูนิธโิกมลคมีทอง,๒๕๔๓. 

นิธ ิเอี่ยวศรวีงศ์. การเมืองไทยในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ . เอกสารประกอบการสอน ณ 

สถาบนัไทยคดศีกึษา. ๒๔ มกราคม ๒๕๒๓: ๔๘-๔๙. 

นิธ ิเอียวศรวีงศ์. การเมืองไทยสมยัพระเจ้ากรุงธนบุรี. พมิพ์ครัง้ที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพมิพม์ตชิน, ๒๕๓๙. 

นิธ ิเอยีวศรวีงศ์. พระกบัการเมือง. มตชินรายสปัดาห ์วนัที ่๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที ่๒๔ 

ฉบบัที ่๑๒๕๑. 



 
 

 

๓๐๘ 

นิ นิ เมยีนต์. พม่ากบัการต่อต้านจกัรวรรดินิยมองักฤษ ค.ศ. ๑๘๘๕-๑๘๙๕. แปลโดย 

ฉลอง สุนทราวาณิชย์. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธโิครงการต าราสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร,์ ๒๕๔๓. 

ปรญิญา เทวานฤมติรกุล. “การศกึษาเพื่อความเป็นพลเมอืง: แก้ปญัหาการเมอืงไทยโดยสรา้ง

ประชาธิปไตยที่คน ”  ใน ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย. 

กรงุเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๕๕. 

บงัอร ปิยะพนัธุ.์ ประวติัศาสตรไ์ทย. กรงุเทพมหานคร: โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๓๘. 

ปิยะนาถ  (นิโครธา) บุนนาค. ประวติัศาสตรแ์ละอารยธรรมของศรีลงักา  สมยัโบราณถึง

ก่อนสมยัอาณานิคม  และความสมัพนัธท์างวฒันธรรมระหว่างศรีลงักากบัไทย. 

กรงุเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๔. 

ปุ้ย แสงฉาย. มิลินทปัญหา ฉบบัพร้อมด้วยอรรถกถา ฎีกา. (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์ลูก 

ส.ธรรมภกัด,ี ๒๕๒๘. 

พรศกัดิ ์ผ่องแผว้. รฐัศาสตร ์พฒันาการและแนวการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพศ์รี

อนนัต,์ ๒๕๒๔. 

พฤทธสิาณ ชุมพล. ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น. พมิพ์ครัง้ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 

พระกติตวิุฑฺโฒ. “การปฏวิตัขิองพระพุทธเจา้” ในช่อฟ้า ปีที ่๑๑ ฉบบัที่ ๑๑-๑๒ (พฤศจกิายน-

ธนัวาคม ๒๕๒๐). 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมด ารงราชานุภาพ. พงศาวดาร เร่ืองไทยรบพม่าครัง้กรุงธนบุรี. 

(พระนคร: อกัษรเจรญิทศัน์. ๒๔๗๘).   

พระเทพเวท ี  (ประยุทธ ์ปยุตฺโต). กรณีสนัติอโศก. พมิพค์รัง้ที ่๔. กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิ

พุทธธรรม. ๒๕๓๑. 

พระมหาศกัดิ ์สลีเตโช. “การเคลื่อนไหวของคณะยุวสงฆ์ รุ่นที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๒๒)” ปา

จารยสาร. ปี ๑๒ ฉบบัที ่๔ (กรกฎาคม-สงิหาคม): ๔๐-๔๘. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) .กรณีสนัติอโศก. พมิพค์รัง้ที ่๖. กรุงเทพมหานคร, มลูนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๑. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต). จาริกบญุ-จารึกธรรม. พมิพค์รัง้ที ่๑๔. กรุงเทพมหานคร: 

บรษิทั พมิพส์วย จ ากดั, ๒๕๕๒.  



 
 

 

๓๐๙ 

พระพรหมบณัฑติ. “พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ” ในวารสารสนัติศึกษา

ปริทรรศน์ ปีท่ี ๑ ฉบบัท่ี ๑ (๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖). พระมหาหรรษา     

ธมฺมหาโส บรรณาธกิาร. กรงุเทพมหานคร: เมอืงไทยรายวนั, ๒๕๕๖. 

พระพยอม กลัยาโณ. ข าข า อ าการเมือง. กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพป์ราชญ,์ ๒๕๕๕. 

พระมหาจรรยา สุทฺธญิาโณ. รฐัธรรม. กรงุเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๑. 

พระมหาสมปอง มุทโิต. คมัภีรอ์ภิธานวรรณนา. พมิพ์ครัง้ที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: บรษิัท 

ประยรูวงศพ์ริน้ติง้ จ ากดั, ๒๕๔๗. 

พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจตฺิโต). มองสงัคมไทย. พมิพ์ครัง้ที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

อมรนิทร ์ พริน้ติง้กรุพ๊, ๒๕๓๖. 

พระเมธีธ รรมาภรณ์ (ประยูร  ธ มฺมจิตฺ โต ) .  พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย . 

กรงุเทพมหานคร: คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพฒันา, ๒๕๓๕. 

พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต. บทบาทของพระสงฆ์ในสงัคมไทยปัจจุบนั. กรุงเทพมหานคร: 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๑๒. 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ไตรภมิูโลกวินิจฉยกถา. กรุงเทพมหานคร: กรม

ศลิปากร,  ๒๕๒๐. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). นิติศาสตรแ์นวพุทธ. พมิพ์ครัง้ที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: 

บรษิทั พมิพส์วย จ ากดั, ๒๕๕๐. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาในอาเซีย.กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์

พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๕. 

พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคต: แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต. 

กรงุเทพมหานคร: มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ,์ ๒๕๔๖. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต). รฐักบัพระพทุธศาสนาถึงเวลาช าระล้างแล้วหรือยงั. พมิพค์รัง้

ที ่๔. กรงุเทพมหานคร: สหธรรมกิ จ ากดั, ๒๕๓๙. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) . กระบวนการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย . 

กรงุเทพมหานคร: สหธรรมกิ, ๒๕๔๓. 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). นิติศาสตรแ์นวพุทธ. พมิพ์ครัง้ที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมกิ, ๒๕๓๙. 

พระราชหตัถเลขา ระหว่างจลาจล จลุศกัราช ๑๑๒๙-๓๑๓๐. กรงุเทพมหานคร: ป.ป.ท., ม.ป.ป. 



 
 

 

๓๑๐ 

พระศรปีรยิตัิโมลี. พระสงฆ์ควรพูดเร่ืองการเมืองหรือไม่. นสพ.ข่าวสด ฉบบัวนัที่ ๒๗ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที ่๑๔ ฉบบัที ่๔๙๘๙. 

พเิศษ  เจยีจนัทร์พงษ์. ศาสนาและการเมืองกรุงสุโขทยั. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพ์

เจา้พระยา, ๒๕๒๘.   

พพิฒัน์  พสุธารชาติ. รฐักบัศาสนา  บทความว่าด้วยอาณาจกัร ์ ศาสนจกัร ์ และเสรีภาพ. 

กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพศ์ยาม, ๒๕๔๕. 

พุทธทาสภกิข.ุ ธรรมะกบัการเมือง.  กรงุเทพมหานคร: การพมิพพ์ระนคร, ๒๕๒๒. 

พุทธทาสภกิข.ุ เม่ือธรรมครองโลก. กรงุเทพมหานคร : การพมิพพ์ระนคร, ๒๕๒๓. 

พุทธทาสภกิขุ.ประชาธิปไตยแบบธรรมิกสงัคมนิยม. กรุงเทพมหานคร: สมใจการพมิพ์, 

๒๕๑๗. 

พุทธทาสภกิข.ุ ธมัมิกสงัคมนิยม. กรงุเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๘. 

ไพโรจน์ อยู่มณเฑยีร (ผูร้วบรวม).  รอ้ยคมวาทะพระพยอม: รอ้ยล าน าจากคมปญัญาของพระ

พยอม.  พมิพค์รัง้ที ่๓. กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพข์า้งฟ่าง, ๒๕๓๖. 

มหามงกุฎราชวทิยาลยั (รวบรวม). ประมวลพระนิพนธ์สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระ

ยาวชิรญาณวโรรส: ลายพระหตัถเ์ก่ียวกบัการศึกษา. พระนคร: มหามกุฏราช

วทิยาลยั, ๒๕๑๔. 

มรกต. เร่ืองของสมเดจ็พระพฒุาจารย ์(โต พรฺหมฺร ส)ี. พระนคร: ศลิปาบรรณาคาร, ม.ป.ป,. 

มาตยา  อิงคนารถและคณะ. ประวติัศาสตรไ์ทย: สมยัโบราณกรงุรตันโกสินทรต์อนต้น. 

กรงุเทพมหานคร: โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๒๙. 

ราชบณัฑติยสถาน. พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: 

บรษิทันานมบีุ๊คสพ์บัลเิคชัน่ส,์ ๒๕๔๖. 

ราชบณัฑติยสถาน. พจนานุกรมศพัท์ปรชัญาองักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  

กรงุเทพมหานคร: อรณุการพมิพ,์ ๒๕๔๐. 

คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและค้นหาความจรงิเพื่อการปรองดองแห่งชาติ, รายงานฉบบั

สมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง

แห่งชาติ (คอป.).หน้า ๒๗๕. 

ลังกากุมาร. กรณีพระสงฆ์ศรีลงักาเล่นการเมือง  รจนาโดย พระวัลโปละ ราหุลเถระ. 

กรงุเทพมหานคร:   สหมติรพริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่, ๒๕๕๓. 



 
 

 

๓๑๑ 

ลขิติ ธรีเวคนิ. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพม์หาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๓. 

วัชระ งามจิตรเจริญ . พุทธศาสนาเถรวาท .  กรุง เทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์  ๒๕๕๒. 

วชิยั ตนัศริ.ิ วฒันธรรมพลเมือง. กรงุเทพมหานคร: สถาบนันโยบายศกึษา, ๒๕๕๑. 

วิไลเลขา บุรณศิร ิและคณะ. ประวติัศาสตร์ไทย ๒. พิมพ์ครัง้ที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๓๙. 

วุฒชิยั มูลศลิป์. รกัชาติยอมสละแม้ชีวี. กรุงเทพมหานคร: ศูนยพ์ฒันาหนังสอื กรมวชิาการ 

กระทรวงศกึษาธกิาร, ๒๕๓๘. 

ศวิะ รณชติ. ครบูาศรีวิชยั. กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพ ์๒๒๒, ๒๕๓๘. 

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ .พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช . 

กรงุเทพมหานคร: เจรญิรตัน์การพมิพ,์ ๒๕๑๗.  

สมบตั ิจนัทรวงศ์. บรรยายหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระดบัประชาธิปไตยส าหรบั

ผูบ้ริหารระดบัสงู. สถาบนัพระปกเกลา้. ๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕. 

สมบู ร ณ์  สุ ข ส า ร าญ .  ความขัดแ ย้ งทางการ เมือ งและบทบาทของพระสงฆ์ . 

กรงุเทพมหานคร: สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, ๒๕๒๒. 

สมบูรณ์ สุขส าราญ. พุทธศาสนากบัความชอบธรรมทางการเมือง. งานวจิยัล าดบัที่ ๒๕. 

กรงุเทพมหานคร : จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั. ๒๕๓๕. 

สมบูรณ์  สุขส าราญ. เอกสารประกอบวิชาการหมายเลข ๓  เรื่อง หน่ึงศตวรรษของ

พระพทุธศาสนาในสงัคมไทย.  

สาวติร ี สุวรรณสถติย์. ศรีลงักา  สนัติภาพท่ีรอคอย. (กรุงเทพมหานคร : ประพนัธ์สาสน์. 

๒๕๔๙). หน้า ๑๖๕ -๑๙๔. 

ส าเนาแถลงการณ์คณะปฏสิงัขรณ์. ไทยใหม่. ๒๒ กุมภาพนัธ ์๒๔๗๗. ปีที ่๕ ฉบบัที ่๖๙. 

สนิ สภาวสุ. ทางรอดของมนุษยช์าติ. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพอ์กัษรสมยั, ๒๕๒๖. 

สุรพศ  ทวีศักดิ.์ พระท าไมต้องแดง : เส้ียวประวติัศาสตร์การต่อสู้ของสงฆ์ไทยใน

สงคราม แบ่งสี.กรงุเทพมหานคร : ธงธรรม, ๒๕๕๔. 

สุชพี ปุญญานุภาพ. พจนานุกรมศพัท์พระพุทธศาสนา ไทย-องักฤษ องักฤษ-ไทย. พมิพ์

ครัง้ที ่๖. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพเ์รอืนแกว้การพมิพ,์ ๒๕๓๕. 



 
 

 

๓๑๒ 

สุเทพ  พรมเลศิ.  คมัภีรม์หาวงศ์  ภาค ๑ แต่งโดย พระมหานามเถระและคณะบณัฑิต. 

พระนครศรอียธุยา : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

สุรพล สุยะพรหม. การเมืองกบัการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจุฬา

ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

สุวิทย์  ธีรศาสวัต. กบฏผู้มีบุญ. วารสารศิลปวัฒนธรรมฉบับประจ าเดือน พฤศจิกายน. 

กรงุเทพมหานคร, กระทรวงวฒันธรรม, ๒๕๔๙. 

แสวง อุดมศร.ี ศึกสมเดจ็. กรงุเทพมหานคร: อมรการพมิพ,์ ๒๕๒๘. 

เสถยีรพงษ์ วรรณปก. พระพทุธศาสนากบัการเมือง. มตชิน: ๑๓ เมษายน ๒๕๔๐: ๒๑. 

โสภา ชานะมลู.  ครบูาศรีวิชยั “ตนบุญ” แห่งล้านนา. วทิยานิพนธศ์ลิปะศาสตรม์หาบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๔. 

หมอนไม้. พระสงฆ์กบัอ านาจรฐั: ไม่ใกล้เกินไป ไม่เดินหนี และไม่รวมกนั. เนชัน่สุด

สปัดาห ์๑๑. ๕๒๙ (๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕).  

อุทยั หริญัโต. สารานุกรมศพัท์ทางรฐัศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพโ์อเดยีนสโตร์, 

๒๕๒๔.  
 

สมัภาษณ์ 
 

สมัภาษณ์ เดเมยีน คโีอน, อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัลอนดอน,  ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖. 

สมัภาษณ์ ปรชีา ชา้งขวญัยนื, ศ.กติตคิุณ. ผูอ้ านวยการศูนยพ์ุทธศาสน์ศกึษา. จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๖. 

สมัภาษณ์ บรรจบ บรรณรจุ.ิ อาจารยป์ระจ าคณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ๒๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๖. 

สมัภาษณ์ พระมหาโชว ์ทสฺสนีโย, ผูอ้ านวยการส านกังานส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบรกิาร

สงัคม มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖. 

สมัภาษณ์ มหนิทะ นีลงักาละ. อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลบับาท สปา ประเทศองักฤษ. ๑๐ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๖. 

สมัภาษณ์ วชัระ งามจติรเจรญิ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖. 



 
 

 

๓๑๓ 

สมัภาษณ์ วุฒนินัท ์กนัทะเตยีน, อาจารยป์ระจ าคณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒ เมษายน ๒๕๕๕. 

สมัภาษณ์ วษิณุ เครอืงาม, อาจารยบ์รรยายประจ าสถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสตูรการเมอืงการ

ปกครองส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู, ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕. 

สมัภาษณ์ พระเมธธีรรมาจารย ์(ประสาร จนฺทสาโร), รองอธกิารบดฝีา่ยประชาสมัพนัธ ์

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖. 

สมัภาษณ์ สมบตั ิจนัทรวงศ์, อาจารยบ์รรยายประจ าสถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสตูรการเมอืงการ

ปกครองส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู, ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕. 

สมัภาษณ์ ศศวิรรณ ก าลงัสนิเสรมิ, อาจารยป์ระจ าบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง

กรณราชวทิยาลยั  ๒ เมษายน ๒๕๕๕. 

สมัภาษณ์ ประชุมกลุ่มยอ่ย และสนทนากลุ่ม นักศกึษาหลกัสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ จ านวน ๑๓๙ คน, ตัง้แต่ 

๑๖ กนัยายน ๒๕๕ ถงึ ๒๗ มถุินายน ๒๕๕๖. 
 

 

งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ 
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