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กติตกิรรมประกาศ 

 ตามหลักพระพุทธศาสนา การเกิดขึน้ของสิ่งทัง้หลายล้วนอิงอาศัยเหตุปัจจัย  

โครงการวิจยัเร่ืองนีก็้เช่นเดียวกนั  เกิดขึน้มาได้เพราะอาศยัเหตปัุจจยัคือความช่วยของ

บคุคลหลายฝ่ายด้วยกนั  ผู้วิจยัจงึขอแสดงความขอบคณุทกุๆ ท่านไว้ ณ โอกาสนี ้

 ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา  จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย  โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ช้างขวัญยืน ผู้ อํานวยการศูนย์-        

พทุธศาสน์ศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ฯและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ท่ีได้ให้ความ

ช่วยเหลือผู้ วิจยัด้วยดีเสมอมา ทัง้การคิดหัวข้อโครงการวิจยั  การให้ทุนสนบัสนุนการ

วิจยั การอํานวยความสะดวกด้านการติดต่อประสานงาน เป็นต้น 

 ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ท่ีช่วยสนับสนุนให้ผู้ วิจัยได้ทําวิจัยเร่ืองนี ้ตลอดเวลาท่ี

ดําเนินการวิจยั ทัง้สองท่านได้สอบถามความก้าวหน้าของงานวิจยัเสมอมา นบัว่าเป็นผู้

มีส่วนกระตุ้นเร้าให้ผู้วิจยัแรงกําลงัใจในการทํางาน 

 และบุคคลสําคญัท่ีขาดไม่ได้ซึ่งผู้ วิจยัต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างย่ิงไว้ 

ณ ท่ีนี  ้ คือ พระสุธีธรรมานุวัตร  ( เ ทียบ สิ ริญาโณ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ท่ีได้ให้กําลงัใจและเปิดโอกาสให้ผู้ วิจยัได้

ปลีกเวลาจากการทํางานประจําไปทําวิจยัเร่ืองนี ้
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเร่ืองนีเ้ป็นการเชิงเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ คือ (1) 

เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสงครามที่ยุติธรรมโดยทั่วไปและสงครามที่ยุติธรรมใน

ทัศนะของพระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับสงครามท่ี

ยุติธรรมในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา และ (3)เพื่อหาข้อสรุปว่าการเกี่ยวข้อง

กับสงครามท่ียุติธรรมของพระสงฆ์สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่  

จาการศึกษาได้พบว่า แนวคิดเร่ืองสงครามท่ียุติธรรมได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองในสงัคมตะวนัตก ตัง้แต่ยคุกรีกโบราณแล้วได้รับการพฒันาต่อมาในยุคกลางของ

ยโุรปโดยนกัคิดชาวโรมนัและนกับญุชาวคริสต์จนถึงยคุปัจจุบนั  หวัใจสําคญัของสงคราม

ท่ียตุิธรรมนัน้คือ (๑) มีความถกูต้องชอบธรรมในการเข้าสู่สงคราม (jus ad bellum)  และ 

(๒) มีความถกูต้องชอบธรรมขณะอยู่ในสงคราม (jus in bello)  

 หลักการโดยรวมของพระพุทธศาสนายุคต้นไม่สนับสนุนการทําสงครามท่ี

ยตุิธรรม  นอกจากไม่สนบัสนนุแล้วยงัถือว่าการใช้ความรุนแรงต่อเพ่ือนมนษุย์เป็นการ

ผิดศีลและเป็นบาปด้วย กล่าวเฉพาะพระสงฆ์ในสมยัพทุธกาล จากการศึกษาได้พบว่า

พระพทุธเจ้าไม่ทรงสนบัสนนุให้พระสงฆ์ใช้ความรุนแรง นอกจากไม่ทรงสนบัสนุนแล้ว

ยงัทรงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาไกล่เกล่ียให้ยตุิสงครามด้วย   

 ในพระพทุธศาสนาเถรวาทมีคมัภีร์เล่มหนึ่งช่ือว่า “มหาวงศ์”  ซึ่งมีเนือ้หาเข้าข่าย

ส่งเสริมเร่ืองสงครามท่ียตุิธรรม โดยเสนอว่าการทําสงครามกบัศตัรูผู้ รุกราน ถือว่าเป็นบาป
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เหมือนกัน แต่บาปน้อย  เพราะผู้ ทําสงครามมีเจตนาท่ีจะปกป้องประเทศชาติ พระศาสนา 

และประชาชน และเพราะศัต รูผู้ รุกรานนัน้ เป็นคนมีคุณธรรมน้อย สําหรับใน

พระพทุธศาสนามหายาน หลกัฐานในคมัภีร์ท่ีเข้าข่ายส่งเสริมการทําสงครามท่ียตุิธรรม 

คือ มหาปรินิรวาณสตูร และอปุายเกาศลัยสูตร  ทัง้สองพระสูตรนีอ้นญุาตให้ชาวพทุธ

สามารถใช้ความรุนแรงได้ถ้าหากมีความจําเป็นต้องปกป้องพระสทัธรรมและผู้บริสุทธ์ิ

ให้รอดพ้นจากการกระทําของคนชัว่   

 อย่างไรก็ตาม  ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานยุค

หลังพุทธกาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีประเทศถูกศัตรูรุกราน มักจะมี

พระสงฆ์จํานวนหนึ่งเข้าไปเก่ียวข้องกับสงครามในรูปแบบต่างๆ ทัง้โดยตรงและโดย

อ้อม การเก่ียวข้องกบัสงครามของพระสงฆ์ดงักล่าวนีถื้อว่าไม่สอดคล้องกบัหลกัการใน

พระพุทธศาสนายุคต้น อย่างไรก็ตาม หากมองการกระทําของพระสงฆ์เหล่านัน้ใน

สถานการณ์ท่ีบ้านเมืองกําลงัตกอยู่ในภาวะสงครามเป็นไปได้ว่า พระสงฆ์เหล่านัน้อาจ

กําลงัเผชิญสถานการณ์ท่ียากลําบากซึ่งจะต้องเลือก (dilemma) ระหว่างการปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินยัอย่างเคร่งครัด กบั การยอมละเมิดพระธรรมวินยับางข้อเพ่ือปกป้อง

บ้านเมืองและพระศาสนาให้รอดพ้นจากภยัสงครามก็ได้ 
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Abstract 

 This research is a documentary one with three objectives: (1) to study 

the concept of just war in general and in Buddhist perspective, (2) to study 

Buddhist monks and just war in the history of Buddhism and (3) to find 

whether or not the participation of Buddhist monks in just war is in compliance 

with Buddhist principles.    

  The concept of just war originatedin ancient Greece, then has been 

further developed in medieval Europe by Christian saints and Roman thinkers 

to the present. The hearts of just war are: (1) the right to go to war (jus ad 

bellum) and (2) the right to conduct in war (jus in bello). 

  In general, Early Buddhism does not support just war and also holds 

thatthe use of violence against human beings is considered as evil and wrong 

action. For Buddhist monks, they are prohibited by the Vinaya to go to see, to 

stay in, and to walk around in the army. The Buddha himselfnot only delivered 

the teachings on loving-kindness, compassion, non-violence, and no-killing 

but also participated in mediation to end the war.  

  In Theravada Buddhism, there is a scripture named “Mahavamsa” that 

can be interpreted to justify just war. And also in  Mahayana Buddhism, there 

are some statements in two Mahayana sutras: Mahaparinirvana Sutra and 
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Upayakausalya Sutra that can be interpreted to justify just war. According to 

both sutras, Buddhists can use violence or even just war if necessary to 

protect the Dhamma and the public from the acts of the wicked. 

  However, throughout the history of both Theravada and Mahayana 

Buddhism in different countries, especially when their nations were invaded by 

the enemy, there were some groups of Buddhist monks involved in war, both 

directly and indirectly. Their involvements can be considered as against the 

Buddha’s teachings. However, it is possible that those monks were facing an 

ethical dilemma between to follow the Disciplines and the Doctrines strictly 

and to protect the country, religion, and people from the enemy.  
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บทที่ 1 บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ตามการรับรู้ของคนโดยทัว่ไป “พระสงฆ์กบัสงคราม” เป็นเหมือนโลกสองด้านท่ีไม่

น่าจะโคจรมาบรรจบพบกนัได้  เพราะสงครามเป็นเร่ืองของการเข่นฆ่าและการทําลายชีวิต

มนษุย์  ซึง่ถือว่าขดัแย้งอย่างรุนแรงกบัหลกัการพืน้ฐานของพระพทุธศาสนาท่ีสอนให้งดเว้น

จากฆ่าสตัว์  ให้แก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง (เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร) หรือให้มี

ความเมตตาสงสารต่อเพ่ือนร่วมทุกข์ในสังสารวัฏทัง้ปวง   ในขณะเดียวกันภาพของ

พระสงฆ์ก็คือผู้สละโลกออกบวชมุ่งฝึกหดัพฒันาตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสทัง้ปวง  โดย

กิเลสกลุ่มหนึ่งท่ีพระสงฆ์มุ่งจะละให้ได้ ก็คือกลุ่มกิเลสเก่ียวกับการใช้ความรุนแรง เช่น 

ความโกรธ ความพยาบาทปองร้ายคนอ่ืน เป็นต้น  แม้แต่พระพุทธเจ้าเอง ก็ปรากฏ

หลักฐานในพระไตรปิฎกว่า ในยามท่ีบ้านเมืองมีแนวโน้มว่าจะก่อสงครามกัน เช่น กรณี

ความขัดแย้งระหว่างพระญาติสองฝ่ายเก่ียวกับการแย่งนํา้ในแม่นํา้โรหิณี  หรือกรณี

เจ้าชายวิฑูฑภะยกทพัเตรียมจะไปฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ศากยะตระกูล  พระองค์ก็ทรงใช้ความ

พยายามอย่างถึงท่ีสุดเพ่ือยับยัง้ไม่ให้เกิดสงครามขึน้ หรือแม่แต่ในพระวินัยหรือศีล 227 

ของพระภิกษุ ก็มีสิกขาบทท่ีพระพทุธเจ้าทรงบญัญัติห้ามไม่ให้พระสงฆ์ไปดกูองทพัท่ีกําลงั

เคล่ือนขบวนออกรบ  ห้ามดูเขารบกัน  และห้ามเข้าไปพกัแรมในกองทัพ  ถ้าภิกษุรูปใด

กระทําการดงักล่าวต้องอาบตัิปาจิตตีย์  จากข้อมลูท่ียกมาแสดงให้เห็นว่าพระพทุธเจ้าทรง

มีท่าทีไม่ยอมรับการทําสงครามหรือการใช้ความรุ่นแรงและไม่ทรงต้องการให้พระสงฆ์เข้า

ไปยุ่งเก่ียวกบัสงคราม 

อย่างไรก็ตาม ในยุคหลงัพทุธกาลเม่ือพระพทุธศาสนาแพร่ขยายออกไปยงัภมิูภาค

ต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศอินเดีย  พระสงฆ์ในฐานะผู้ สืบทอดอุดมการณ์ของ
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พระพทุธเจ้า  ได้เผชิญสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางสงัคมการเมือง และประเพณี

วฒันธรรม ท่ีแตกต่างกนัออกไป  โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีบ้านเมืองประสบภยัสงคราม  

มีข้อมลูปรากฏอยู่บ่อยครัง้ว่ามีพระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องกบัสงครามทัง้โดยตรงและโดยอ้อม  

เช่น การสร้างขวญักําลงัใจให้แก่ทหารท่ีออกรบในสงคราม  การอธิบายคําสอนสนบัสนุน

การทําสงคราม  การอาสาออกรบร่วมกบัทหารในกองทพั  หรือการจดัตัง้กองทพัพระสงฆ์  

ดงัตวัอย่าง  (1) กรณีตวัอย่างประเทศศรีลงักาในรัชสมยัพระเจ้าทฏุฐคามณีอภยั  พระองค์

ได้ทําสงครามกบัพวกทมิฬโดยได้อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้ามาบรรจไุว้ท่ี

พระแสงหอก แล้วเสด็จไปยังพระอารามเพ่ือนิมนต์พระสงฆ์จํานวน 500 รูปไปร่วมกับ

กองทัพเพ่ือเป็นกําลงัใจให้ทหารในกองทพั ภายหลงัเม่ือพระองค์เสด็จขึน้ครองราชย์แล้ว  

ทรงรู้สึกไม่สบายพระทัยเม่ือนึกถึงการฆ่าคนจํานวนมากในคราวออกรบ  ต่อมาเม่ือ

พระองค์ได้สดบัพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์รูปหนึ่งว่า “การฆ่าเพื่อทํานบํุารุงศาสนาไม่

หา้มสวรรค์  การฆ่าคนทศีุล 1 คน  เป็นบาปเท่ากบัฆ่าคนคร่ึงคน  เพราะคนที่ไม่นบัถือไตร

สรณคมน์หรือคนไม่มีศีล 5 ขาดมนุษยธรรม  มีความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์  ตายไปก็

เหมือนสตัว์เดรัจฉาน”1 (2) กรณีพระสงฆ์ไทยในคราวเสียกรุงครัง้ท่ี 2 ได้มีการตัง้กองทพั

พระสงฆ์ขึน้ นําโดย “เจ้าพระฝาง” (มหาเรือน) ซึ่งเป็นพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่ระดบัสงัฆราช

ของเมืองสวางคบุรี (ฝาง) เพื่อร่วมกู้ ชาติบ้านเมืองคืนจากพม่า2  (3) กรณีพระมหาช่วย

แห่งเมืองพทัล ุง ในสมยัรัชกาลที่ 1  พม่าได้รุกรานหวัเมืองใต้และสามารถตีเมือง

นครศรีธรรมราชได้  พระมหาช่วยได้ชกัชวนชาวเมืองยกเป็นทพัไปต่อสู้จนสามารถรักษา

                                                           
1พระมหานามเถระ และคณะบณัฑิต, คัมภีร์มหาวงศ์ ภาค 1, แปลโดย ผศ.สเุทพ พรมเลิศ

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,2553), หน้า 60-61. 
2หมอบรัดเล, พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี(สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช)

(กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์โฆสิต, 2551), หน้า 25, 50. 
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เมืองเอาไว้ได้3 (4) กรณีพระสงฆ์มหายานเกาหลีในรัชสมยัพระเจ้าซอนโจ (Sonjo, พ.ศ.

2110-2151) เม่ือประเทศเกาหลีถกูกองทพัญ่ีปุ่ นรุกรานจนพระเจ้าซอนโจต้องเสด็จลีภ้ยัไป

ท่ีอ่ืน  พระสงฆ์เกาหลีเห็นว่าบ้านเมืองไม่มีท่ีพึ่งแล้ว  จึงรวมตัวกันได้ประมาณ 600 รูป  

จดัตัง้กองทพัพระสงฆ์ขึน้ แล้วต่อสู้กบักองทพัญ่ีปุ่ นผู้ รุกรานจนสามารถเอาชนะและขบัไล่

กองทัพญ่ีปุ่ นออกไปได้4 หรือ (5) กรณีวัดมหายานในประเทศจีนและญ่ีปุ่ นได้จดัตัง้กอง

กําลังพระสงฆ์ (Monk-Warriors) เพ่ือปกป้องวัดจากการรุกรานของฝ่ายบ้านเมืองทีมี

นโยบายต่อต้านพระพุทธศาสนา เช่น กรณีวัดเส้าหลินในประเทศจีน และวดัเอนเรียวกูจิ 

(Enryaku-ji) ในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น5 

จากกรณีตัวอย่างท่ียกมา ทําให้เกิดคําถามว่าทัง้ท่ีพระพุทธเจ้าทรงมีท่าท่ีไม่ทรง

สนบัสนุนการทําสงครามหรือการใช้ความรุนแรงและไม่ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์เข้าไปยุ่ง

เก่ียวกับกองทัพของบ้านเมือง แต่เหตุไฉนในยุคหลังพทุธกาลจึงปรากฏมีพระสงฆ์เข้าไป

เก่ียวข้องกับสงครามมากขึน้โดยลําดบั ทัง้ในรูปแบบการให้ขวญักําลงัใจ  การตีความคํา

สอน  การร่วมออกรบ ไปจนถึงการตัง้กองกําลังพระสงฆ์  จึงเป็นประเด็นท่ีน่าศึกษาหา

คํา ตอ บว่ าจุด ยื น ท่ีแ ท้จ ริ ง ขอ งพระ พุทธศ าส นา เ ก่ี ย วกับส งค รา มเ ป็นอย่ าง ไ ร  

พระพทุธศาสนามีท่าทีอย่างไรต่อกรณีสงครามท่ียุติธรรม (Just War) หรือสงครามเพ่ือ

ปกป้องความถูกต้องดีงาม เช่น ปกป้องพระพทุธศาสนาจากการทําลายล้างของผู้ ไม่หวงัดี   

กรณีพระสงฆ์สมยัหลงัพทุธกาลท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกบัสงคราม  ท่านเหล่านัน้มีเหตุผลอะไร

สนับสนุนการกระทําแบบนัน้  รวมทัง้ประเด็นเร่ืองสงครามซึ่งมีผลต่อความอยู่รอดของ

                                                           
3พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), ขว้างก้อนอิฐมาพัฒนาเป็นแก้วมณี

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จํากดั, 2554), หน้า 12-13. 
4The Korean Buddhist Research Institute, The History and Culture of Buddhism in 

Korea (Seoul: Dongguk University Press, 1993), pp. 191-192. 

5Stephen Turnbull, Japanese Warrior Monks AD 949-1603 (Oxford: Osprey 

Publishing, 2003), pp. 4-11. 
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พระสงฆ์และพระพุทธศาสนามีส่วนทําให้พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องกับสงครามอย่างไร

หรือไม่ 

 

1.2. วัตถุประสงค์ 

 งานวิจยันีไ้ด้กําหนดวตัถปุระสงค์หลกัไว้ 3 ประการ คือ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสงครามท่ียุติธรรมโดยทั่วไปและสงครามท่ี

ยตุิธรรมในทศันะของพระพทุธศาสนา 

1.2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับสงครามท่ียุติธรรมในประวัติศาสตร์

พระพทุธศาสนา 

1.2.3 เพ่ือหาข้อสรุปว่าการเก่ียวข้องกับสงครามท่ียุติธรรมของพระสงฆ์

สอดคล้องกบัหลกัพระพทุธศาสนาหรือไม่  

 

1.3 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ปัจจบุนังานวิจยัท่ีมุ่งตอบคําถามว่า “พระสงฆ์กบัสงครามท่ียตุิธรรม” สอดคล้องกบั

หลกัการของพระพทุธศาสนาหรือไม่อย่างไร ยงัไม่มีการศึกษาเป็นการเฉพาะเจาะจง  เท่าท่ี

พบงานส่วนใหญ่มุ่งตอบคําถามกว้างๆ ว่าพระพุทธศาสนามีทัศนะอย่างไรต่อการทํา

สงคราม หรือไม่ก็มุ่งตอบคําถามว่าพระสงฆ์และชาวพทุธทัว่ไปในแต่ละยุคสมยัและบริบท

สังคมเข้าไปเก่ียวข้องกับสงครามอย่างไร มีการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ

สนบัสนนุการเก่ียวข้องกบัสงครามอย่างไร  เป็นต้น   ดงัตวัอย่างงานวิจยัต่อไปนี ้ 

 1.3.1  งานวิจยัเร่ือง “Buddhism, War, and Nationalism” โดย ซ่ือหย ู(Xue Yu) 

มุ่งศึกษาการเก่ียวข้องกับสงครามของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนในช่วงเกิดลัทธิ

ชาตินิยม (Nationalism) เพ่ือต่อต้านการรุกรานของญ่ีปุ่ นระหว่างปี ค.ศ. 1931-1945 

โดยเฉพาะบทบาทของพระสงฆ์ คือ ท่านไท้ซี (Taixu) และท่านลีกวน (Leguan) ผู้วิจยัได้
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พบว่า การเก่ียวข้องกบัสงครามของพระสงฆ์จีนในช่วงสงครามมีหลายรูปแบบด้วยกนั เช่น 

การรณรงค์ให้ประชาชนทําสงครามต่อต้านญ่ีปุ่ น  การสวดมนต์อวยพรให้กําลงัใจทหารท่ี

ออกรบ  การรวบรวมของบริจาคเพ่ือนําไปช่วยเหลือทหาร  การเป็นทหารออกรบร่วมกับ

กองทพั  การร่วมทําสงครามกองโจร  การเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงคราม 

เป็นต้น  

 1.3.2  งานวิจยัเร่ือง “In Defence of Dharma: Just-War Ideology in Buddhist 

Sri Lanka” โดยเตสสา เจ. บาร์โธโลเมอซุ (Tessa J. Bartholomeuze) ผู้วิจยัได้ศึกษา

แนวคิดเร่ืองสงครามท่ียตุิธรรมบริบทของประเทศศรีลงักา กล่าวคือการทําสงครามระหว่าง

ชาวสิงหล (พุทธ) กับชาวทมิฬ (ฮินดู) โดยผู้ วิจัยได้พยายามศึกษาย้อนกลับไปสืบค้น

รากฐานแนวความคิดเก่ียวกบัสงครามท่ียตุิธรรม (Just-War Thinking) ท่ีปรากฏในคมัภีร์

มหาวงศ์ โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองเร่ืองสงครามปกป้องธรรม (ธรรมยทุธย์) และแนวคิดนกัรบ

แห่งธรรม (Dharma Warriors) ซึ่งถูกนํามาตีความใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทการทํา

สงครามสมยัใหม่ในประเทศศรีลงักา   

 1.3.3  บทความวิชาการเร่ือง “The Buddha and the Magadha-Vajji War” เขียน

โดย พระบัณฑิต (Pandita) ชาวพม่า บทความนีมุ้่งศึกษาจุดยืนของพระพุทธเจ้าต่อ

สงครามระหว่างแคว้นมคธ กับ แคว้นวชัชี  โดยผู้ เขียนต้องการตอบคําถามหลกั 3 คําถาม 

คือ (1) เหตุผลใดพระเจ้าอชาตศตัรูจึงเลือกท่ีจะเอาเร่ืองสําคญัของบ้านเมืองคือการทํา

สงครามไปปรึกษากับสมณะอย่างพระพุทธเจ้า (2) วัสสการพราหมณ์พิจารณาวิธีการ

เอาชนะแคว้นวัชชีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเร่ืองอปริหานิยธรรม 7 ประการหรือไม่  

พระพทุธเจ้ามีพระประสงค์จะช่วยพระเจ้าอชาตศตัรูให้เอาชนะแคว้นวชัชีหรือไม่  ถ้าไม่ใช่  
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แล้วอะไรคือพระประสงค์ของพระองค์ในการสอนอปริหานิยธรรม 7 ประการแก่วัสสการ-

พราหมณ์  และ (3) ถ้าพระพทุธเจ้าไม่ทรงยอมรับการใช้ความรุนแรงในทกุกรณีจริง เหตใุด

พระองค์จงึไม่ทรงตรัสคดัค้านสงครามอย่างเปิดเผย 

 จากตวัอย่างงานวิจยัและงานวิชาการทัง้ 3 เร่ืองท่ียกมา จะเห็นว่างานเร่ืองแรกมุ่ง

ศกึษาการเก่ียวข้องกบัสงครามของพระสงฆ์จีนในสถานการณ์ท่ีบ้านเมืองกําลงัอยู่ในภาวะ

สงครามกบัประเทศญ่ีปุ่ น  งานเร่ืองท่ีส่องเน้นศกึษาแนวคิดเร่ืองสงครามท่ียตุิธรรมในบริบท

ประเทศศรีลงักาท่ีมีความขดัแย้งทางเชือ้ชาติระหว่างชาวสิงหล กบั ชาวทมิฬ  และงานเร่ือง

ท่ีสามมุ่งเน้นศกึษาเร่ืองสงครามในพระไตรปิฎกเฉพาะกรณีจดุยืนหรือท่าทีของพระพทุธเจ้า

ต่อสงครามระหว่างแคว้นมคธ กับ แคว้นวัชชี  ยังไม่มีงานเร่ืองใดมุ่งเน้นตอบประเด็น

คําถามท่ีว่าการท่ีพระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีเรียกว่า “สงครามท่ียุติธรรม” นัน้ 

เป็นการกระทําท่ียอมรับได้หรือไม่  เป็นการกระทําท่ีสอดคล้องกบัหลกัการพระพทุธศาสนา

หรือไม่ อย่างไร  ดังนัน้ ประเด็นนีจ้ึงเป็นคําถามหลกัท่ีผู้ วิจัยต้องการศึกษาหาคําตอบใน

งานวิจยัเร่ือ 

 

1.4วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ทางมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ โดยศึกษาจะคัมภีร์และเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

(Textual Study) ซึง่ขัน้ตอนการดําเนินงานมีดงัต่อไปนี ้

 1.4.1 เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิดเร่ืองสงครามท่ียตุิธรรมในมมุมองของ

พระพทุธศาสนาและเอกสารบนัทกึทางประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมลูต่างๆ เช่น 

ห้องสมดุ และจากส่ือออนไลน์  
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 1.4.2 นําข้อมลูท่ีได้มาจดัหมวดหมู่ให้เป็นระบบและวิเคราะห์ตีความในเชิงเหตผุล

เพ่ือค้นหาว่าพระพุทธศาสนามีแนวคิดเก่ียวกับสงครามท่ียุติธรรมอย่างไร  พระสงฆ์ใน

ประวตัิศาสตร์พระพทุธศาสนาได้เข้าไปเก่ียวข้องกบัสงครามด้วยเหตผุลและบริบทแวดล้อม

อย่างไร  และกิจกรรมเช่นนัน้สามารถยอมรับได้ตามหลกัพระพทุธศาสนาหรือไม่ อย่างไร  

 1.4.3  สรุปผลการวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจยัเพ่ือนําเสนอผลการวิจยัต่อไป 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้กําหนดขอบเขตการวิจยัไว้ 2 ด้าน คือ 

 1.5.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา: การวิจยัครัง้จะเน้นศึกษาค้นคว้าเนือ้หาในประเด็นท่ี

เก่ียวกับสงครามท่ียุติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นหลัก และมีเนือ้หาบ่างส่วน

เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัสงครามยตุิธรรม รวมทัง้เนือ้หาเก่ียวกบัปรากฏการณ์

การเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทําสงครามของพระสงฆ์ในประเทศต่างๆ โดยมีประเด็นของ

เนือ้หา 3 ประเด็นหลกั คือ (1) เนือ้หาเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองสงครามท่ียตุิธรรมทัว่ไปและใน

คมัภีร์พระพทุธศาสนา (2) เนือ้หาเก่ียวกับปรากฏการณ์การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงคราม

ของพระสงฆ์ในประวตัิพระพทุธศาสนา และ (3) เนือ้หาว่าด้วยการวิเคราะห์เชิงจริยธรรมว่า

การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามของพระสงฆ์มีเหตุผลท่ีสามารถยอมรับได้ตามหลักการ

พระพทุธศาสนาหรือไม่  

 1.5.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล: การวิจยัครัง้นีจ้ะเก็บรวบรวมข้อมลูเฉพาะท่ี

เก่ียวกับสงครามในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นหลัก และข้อมูลจากเอกสารบนัทึก

ทางประวตัิศาสตร์  ตํารา และงานวิจยัปัจจบุนั ท่ีเก่ียวกบัสงครามในพระพทุธศาสนา 
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1.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 ระยะเวลา 1 ปี ภายในปีงบประมาณ 2556  ตัง้แต่เดือนธนัวาคม 2555 ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2556 

 

1.7 แผนการดาํเนินงานตลอดโครงการ 

  

 

 

 

 

กิจกรรม/

ขัน้ตอนการ

ดําเนินงาน 

เดือน 

ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย 

1. เก็บ

รวบรวม

ข้อมลู 

----- ----- ----- -----         

2.วิเคราะห์

ข้อมลู 

    ----- ----- ----- -----     

3.เขียน

รายงานการ

วิจยั 

        ----- ----- ----- ---- 
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1.8 สถานที่ทาํการวิจัย 

 เน่ืองจากงานวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการวิจยัเชิงเอกสาร ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงเลือกสถานท่ีทําการ

วิจยัท่ีมีแหล่งข้อมลูเก่ียวข้องกับหวัข้อวิจัย อนัได้แก่ ห้องสมดุของหน่วยราชการและของ

มหาวิทยาลยัต่างๆ รวมทัง้แหล่งข้อมลูจากส่ืออิเลคโทรนิค ดงัต่อไปนี ้

 1. หอสมดุมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

 2. หอสมดุแห่งชาติ 

 3. หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 4. หอสมดุมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 5. หอสมดุกลางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 6. หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัมหิดล 

 

1.9 ผลของการวิจัยต่อการพัฒนาองค์ความรู้ การนําไปใช้ และการเผยแพร่ผลงาน 

 1.9.1 การพัฒนาองค์ความรู้ 

 งานวิจยัเร่ืองนีจ้ะนําไปสู่การพฒันาองค์ความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสงคราม

ท่ียุติธรรมทัง้ในเชิงปรัชญาและศาสนา และทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อสงครามท่ี

ยุติธรรม ได้องค์ความรู้เก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์กับสงครามท่ียุติธรรมทัง้ในด้านการ

ตีความคําสอน การสนบัสนนุสงครามทางอ้อม และการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงกบัการทํา

สงคราม และท่ีสําคญัคือจะทําได้องค์ความรู้ท่ีว่าพระสงฆ์ควรมีบทบาทอย่างไรต่อสงคราม

ท่ียตุิธรรมจงึจะสอดคล้องกบัหลกัการของพระพทุธศาสนา 
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 1.9.2 การนําไปใช้ 

 องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัเร่ืองนีจ้ะมีประโยชน์ทัง้ในภาควิชาการและภาคปฏิบตัิ

การ กล่าวคือ ในภาควิชาการนัน้ สามารถนําไปใช้ในการพฒันาหลักสูตรและพฒันาการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนหลกัสูตรด้านพระพทุธศาสนาและปรัชญา และ

ในภาคปฏิบัติการ หน่วยงานเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช่น มหาเถรสมาคม สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นต้น สามารถนําไปกําหนดนโยบายด้านการศึกษาและการ

ปกครองคณะสงฆ์ได้  

 1.9.3 การเผยแพร่ผลงาน 

 การเผยแพร่ผลงานวิจยัจะทําใน 3 รูปแบบ คือ (1) การนําเสนอในเวทีสมัมนา

วิชาการ (2) การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ เช่น วารสารพทุธศาสน์

ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั และ (3) การเผยแพร่ในส่ืออิเลคโทรนิค 
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บทที่ 2 

แนวคิดสงครามที่ยุตธิรรมในประเทศตะวันตก  

 

เป็นท่ียอมรับกันมานานว่านักคิดตะวันตกผู้ ให้กําเนิดแนวคิดเร่ืองสงครามท่ี

ยุติธรรมคือนักบุญออกัสติน (Saint Augustin) ถึงขนาดได้รับยกย่องว่า “บิดาแห่ง

ทฤษฎีสงครามท่ียุติธรรม” (Father of Just-War Theory) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้

หมายความว่าไม่มีนกัคิดท่านอ่ืนๆ เคยคิดเร่ืองนีม้าก่อนออกสัตินเลย  ความจริงแล้วนกั

คิดชาวกรีกอย่างเพลโตและนกัคิดชาวโรมนัอย่างซเิซโรได้กล่าวถึงเร่ืองนีม้าก่อนแล้ว ดงั

ทศันะของโรแรนด์ เบนสตนั (Roland H. Bainston) ท่ีว่า  

ชาวคริสต์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 4 และท่ี 5 ได้รับเอาคําสอนเร่ืองสงครามท่ียตุิธรรม

มาจากโลกยุคโบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความยุติธรรมและฟืน้ฟู

สนัติภาพ สงครามท่ียุติธรรมต้องกระทําภายใต้อํานาจรัฐและต้องยึดถือหลัก

แห่งความซ่ือสตัย์และมนษุยธรรม รากฐานคําสอนแบบคริสต์ท่ีนกับญุออกสัติน

เพิ่มเข้ามาก็คือว่าแรงจูงใจจะต้องประกอบด้วยความรักและพระหรือนักบวช

ต้องไม่ให้เข้ามาเก่ียวข้อง1   

ดังนัน้ ในเนือ้หาของบทท่ี 2 นีผู้้ วิจัยจึงมุ่งท่ีจะนําเสนอแนวคิดเร่ืองสงครามท่ี

ยุติธรรมในประเทศตะวันตกของนกัคิดชาวกรีก ชาวโรมัน และชาวคริสต์ ตามลําดับ  

โดยจะเน้นแนวคิดของนกับญุชาวคริสต์ 2 ท่าน คือ นกับญุออกสัติน (Saint Augustine) 

และนกับุญโทมสั อไควนสั (Saint Thomas Aguinas) เพราะแนวคิดเร่ืองสงครามท่ี

                                                           
1 Roland H. Bainton, Christian Attitudes Toward War and Peace (New York: 

Abingdon Press, 1960), p. 14. 
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ยตุิธรรมของนกับญุสองท่านนีถื้อว่ามีอิทธิพลมากในโลกตะวนัตก นอกจากนัน้ ผู้วิจยัจะ

นําเสนอกรณีตวัอย่างการอ้างสงครามท่ียุติธรรมในโลกปัจจุบัน โดยจะยกตวัอย่าง 2 

กรณี คือ กรณีสงครามเกาหลี และกรณีสงครามอิรัก  

2.1 แนวคิดสงครามที่ยุตธิรรมของเพลโต 

แม้นักบุญออกัสตินจะได้รับการยอมรับว่าเป็น “บิดาแห่งทฤษฎีสงครามท่ี

ยตุิธรรม” (Father of Just-War Theory)2 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าออกสัติน

เป็นบุคคลแรกท่ีนําเอาเร่ืองสงครามมาอภิปรายถกเถียงในบริบทแห่งศีลธรรมและ

ปรัชญา ความจริงนักปรัชญากรีกหลายท่านอย่างเพลโตก็ได้กล่าวถึงเร่ืองนีม้าบ้าง

เหมือนกนั เพลโตกว่าวว่า “รัฐจะต้องถูกจดัตัง้ข้ึนเพือ่ความอยู่รอดแบบใช้ความรุนแรง

ในโลกที่ไร้ระเบียบกฎเกณฑ์”3 เขามองว่าบทบาทในช่วงเวลาสงครามเป็นเร่ืองของรัฐ

และประชาชนของรัฐนัน้4  ในผลงานเร่ือง “Laws” เพลโตมองว่าการทําสงครามเป็น

หน้าท่ีของรัฐ  ไม่ใช่หน้าท่ีของปัจเจกบคุคล5  ซึง่ประเด็นนีก็้ได้รับการเน้นยํา้อยู่บ่อยครัง้

โดยออกสัติน และในผลงานเร่ือง “Republic” เพลโตถือว่าทัง้พลเมืองกรีกและผู้อาศยั

อยู่ในกรีกไม่ควรเป็นเป้าหมายของการทําลายล้างท่ีไม่เป็นธรรม (wanton destruction) 

                                                           
2 John Mark Mattox, Saint Augustine and the Theory of Just War (London: 

Continuum, 2006), p. 1. 
3  อ้างใน Ibid., p. 1. 
4 อ้างใน Ibid., p.1. 

5 Plato, Laws XII 955b9–c6 in Plato: The Collected Dialogues, ed. Edith Hamilton  

and Huntington Cairns (Princeton: Princeton University Press, 1961), p. 1500. 
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และเม่ือสงครามสิน้สดุลง ก็ไม่ควรลดทอนชาวกรีกผู้พ่ายแพ้สงครามลงไปเป็นทาส6 ซึง่

ประเด็นนีก็้ได้รับการเน้นยํา้โดยออกสัตินเช่นเดียวกนั  

จากข้อมูลท่ียกมาแสดงให้เห็นว่า แม้นักปรัชญากรีกอย่างเพลโตจะไม่ได้

กล่าวถึงสงครามท่ียุติธรรมอย่างเป็นระบบชดัเจน แต่อย่างน้อยจากแนวคิดของเพลโต

ท่ีว่าเร่ืองสงครามเป็นความจําเป็นและเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องทําเพ่ือความอยู่รอด 

แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่มีเป้าหมายเพ่ือทําลายล้างพลเมืองอย่างไม่เป็นธรรมและไม่ควร

ลดทอดผู้พ่ายแพ้สงครามลงไปเป็นทาส สะท้อนให้เห็นว่าเร่ืองสงครามท่ียุติธรรมได้มี

การคิดกนัมาบ้างแล้วตัง้แต่สมยักรีกโบราณ 

2.2 แนวคิดสงครามที่ยุตธิรรมของซเิซโร 

 ซิเซโรถือว่าเป็นนักคิดชาวโรมันท่ีมีอิทธิพลต่อนักบุญออกัสตินมาก ดังจะเห็นว่า

จากคําชมเชยของออกสัตินท่ีว่าซิเซโรเป็นหนึ่ง “ในบรรดาผูค้งแก่เรียนและผูมี้คารมคมคาย

มากทีส่ดุของมวลมนษุยชาติ”7 นอกจากนัน้ ออกสัตินยงัได้อ้างถึงซิเซโรในงานเร่ือง “City 

of God” (เทพนคร) ไม่น้อยกว่า 18 ครัง้และยกย่องซิเซโรเป็นผู้ นําตนเข้าสู่เข้าโลกแห่ง

ปรัชญาผ่านงานของเขาเร่ือง “Hortentius” (ฮอร์เตนติอสุ) และท่ีสําคญัคือออกสัตินยก

ย่องซเิซโรว่าเป็นนกัคิดเก่ียวกบัสงัครามท่ียตุิธรรม8 

แนวคิดเร่ืองสงครามท่ียุติธรรมนัน้ได้รับการพฒันามายาวนานหลายศตวรรษ

โดยนกัคิดชาวโรมนัหลายท่าน  แต่ผลงานท่ีถือว่าเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุคืองานเขียนของ

ซิเซโร (Cicero, พ.ศ. 406-500) ดังท่ีจอห์น บรินส์ฟีลด์ (John Brinsfield) 

                                                           
6 Plato, Republic V 471a5–b5 in Plato: The Collected Dialogues, ed. Edith 

Hamilton and Huntington Cairns (Princeton: Princeton University Press, 1961), p. 710. 
7 อ้างใน John Mark Mattox, Saint Augustine and the Theory of Just War, p. 14. 

8 Ibid., p. 14. 
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อนศุาสนาจารย์และศาสตราจารย์ทางจริยศาสตร์ ให้ความเห็นไว้ว่า ในศริสต์ศตวรรษท่ี 

4 ทฤษฎีสงครามท่ียุติธรรมของโรมันแทรกอยู่ในองค์ประกอบหลักเกือบทัง้หมดของ

สงครามท่ียตุิธรรม  ซึง่องค์ประกอบแห่งสงครามท่ียตุิธรรมคือ สงครามจะต้องมีสาเหตุ

ท่ีชอบธรรม (just cause) มีการกระทําท่ีชอบธรรม (just conduct) มีอํานาจท่ีถกูต้อง 

(proper authority) และมีเจตนาเพ่ือสร้างสนัติภาพและความยตุิธรรม (The intent to 

establish peace and justice) สงครามท่ียุติธรรมจะต้องดําเนินการในฐานะเป็น

ทางเลือกสดุท้าย (the last resort) ซเิซโรเสนอให้แยกระหว่างผู้บริสทุธ์ิกบัความผิดและ

ต้องแน่ใจว่าการลงโทษพอเหมาะพอควร (proportional) แก่อาชญากรรมนัน้ๆ  กฎ

เหล่านีไ้ด้รับการยกเว้นเฉพาะในกรณีการก่อกบฏ การทําสงครามกองโจร และสงคราม

กบัพวกคนป่าไร้อารยธรรม9  

 ซิเซโร ได้กล่าวถึงหลกัแห่งสงครามท่ียุติธรรมทัง้ในแง่สาเหตท่ีุยตุิธรรมและการ

กระทําท่ีถกูต้องเหมาะสม ดงัท่ีเบนสตนัได้สรุปสาระสําคญัไว้ว่า สงครามท่ียตุิธรรมของ

ซิเซโรมีรากฐานบางอย่างมาจากการปฏิบัติของชาวโรมันโบราณ กล่าวคือ การท่ี

สงครามจะยตุิธรรมได้ต้องดําเนินการโดยรัฐ  ทหารท่ียงัไม่ผ่านการให้คําสตัย์ปฏิญาณ

ไม่สามารถเข้าทําหน้าท่ีอย่างถกูกฎหมายได้ รัฐหนึง่ไม่ควรทําสงครามกบัอีกรัฐหนึ่งโดย

ไม่ประกาศความเป็นศตัรูกนัอย่างเป็นทางการ การปฏิบตัิต่อศตัรูจะต้องยึดหลกัความ

ซ่ือสตัย์ (good faith)  จะต้องแยกระหว่างความผิดกบัผู้บริสทุธ์ิท่ีอยู่ในกลุ่มศตัรู  การ

กระทําของผู้ ปกครองและประชาชนควรดําเนินตามครรลองแห่งหลักมนุษยธรรม  

                                                           
9 John W. Brinsfield, "From Plato to NATO; the Ethics of Warfare; Reflections on 

the Just War Theory”, in Military Chaplains Review, 1991, p. 25. 
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เพราะมนุษย์มีธรรมชาติท่ีประกอบด้วยความเป็นเลิศและมีศกัดิ์ศรีสมควรได้รับความ

เคารพ10     

กล่าวโดยสรุป แนวคิดเร่ืองสงครามท่ียตุิธรรมของซิเซโรมีศนูย์กลางอยู่ท่ีรัฐ  ซึ่ง

ถือว่าเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจและความชอบธรรมท่ีสามารถทําสงครามท่ียตุิธรรมได้  โดย

มีหลกัการสําคญัคือ (1)สงครามท่ียุติธรรมเป็นบทบาทหน้าท่ีของรัฐเท่านัน้ท่ีจะกระทํา 

ไม่ได้หมายความว่าใครก็สามารถทําได้ (2) ทหารท่ีจะเข้าสู่การทําสงครามจะต้องผ่าน

การให้คําสัตย์ปฏิญาณแล้ว (3) การทําสงครามต้องทําด้วยใจท่ีบริสุทธ์ิ  (4) การทํา

สงครามจะต้องไม่ทําร้ายประชาชนผู้บริสทุธ์ิ ต้องยึดหลกัมนษุยธรรม หรือต้องแยกแยะ

ระหว่างประชาชนผู้บริสุทธ์ิกับผู้กระทําความผิด (5) การทําสงครามต้องมุ่งเพ่ือรักษา

สนัติภาพและผลประโยชน์ของมวลประชาชนภายในรัฐ (6) การทําสงครามต้องมุ่งเพ่ือ

ปกป้องคุ้ มครองประชาชนของรัฐไม่ให้ถูกทําลายล้างจากฝ่ายตรงข้าม (7) การทํา

สงครามต้องมุ่งเพ่ือปกป้องคุ้มครองรัฐให้อยู่รอดจากการทําลายล้างของฝ่ายตรงข้าม 

และ (8) การลงโทษผู้กระทําความผิดต้องพอเหมาะพอควรแก่การกระทําของเขา 

2.3 แนวคิดสงครามที่ยุตธิรรมของนักคิดชาวคริสต์ 

 มีการถกเถียงทางวิชาการว่า คริสต์ศาสนาแบบดัง้เดิมมีท่าทีอย่างไรกับเร่ือง

สงคราม นกัวิชาการส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่า คริสต์ศาสนายคุต้นโดยเฉพาะคําสอนของ

พระเยซเูน้นเร่ืองความรัก สนัติภาพ และปฏิเสธใช้ความรุนแรงทกุรูปแบบอย่างชดัเจน 

โดยเฉพาะความรุนแรงในรูปแบบสงคราม  พระเจ้าของพระเยซูไม่ใช่เทพนกัรบผู้ต่อสู้

กับศัตรูของชาวยิว พระเยซูถูกนําเสนอให้เป็นผู้ ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับจารีตการทํา

สงครามศักดิ์สิทธ์ิของชาวยิวโบราณ  อย่างไรก็ตาม  นับตัง้แต่การเปล่ียนมานับถือ

                                                           
10 Roland H. Bainton, Christian Attitudes Toward War and Peace, pp. 42-43. 
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คริสต์ศาสนาของพระจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 (Constantine I, พ.ศ. 815-880) เป็น

ต้นมา ซึ่งส่งผลให้คริสต์ศาสนาได้รับการยอมรับให้เป็นศาสนาของรัฐ  ท่าทีต่อเร่ือง

สงครามของคริสต์ศาสนาเปล่ียนแปลงไปอย่างสิน้เชิง จากท่ีเคยเน้นเร่ืองความรัก 

สนัติภาพ และปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ก็หนัมายอมรับการใช้ความรุนแรง

บางอย่างท่ีเรียกว่า “สงครามท่ียุติธรรม”11 ดงันัน้ เพ่ือให้เห็นพฒันาการแนวคิดเร่ือง

สงครามท่ียตุิธรรมในวงการคริสต์ศาสนา ผู้ เขียนจึงขอนําเสนอตวัอย่างแนวคิดของนกั

คิดชาวคริสต์บางท่านดงัต่อไปนี ้

2.3.1 แนวคิดสงครามที่ยุตธิรรมของคลีเมนต์  

คลีเมนต์แห่งอเล็กซานเดรีย (Clement of Alexandria, ประมาณ พ.ศ. 693-

758) ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักคิดชาวคริสต์คนแรกท่ีนําแนวคิดเร่ืองสงครามท่ี

ยุติธรรมเข้ามาสู่วงการคริสต์ศาสนา แม้หลกัฐานเก่ียวกับแนวคิดของท่านผู้ นีจ้ะมีอยู่

เพียงเล็กน้อย แต่ก็ถือว่าเขาได้วางรากฐานท่ีนําไปสู่การเกิดทฤษฎีสงครามท่ียุติธรรม

อย่างน้อย 2 ประการ คือ (1) สงครามเพ่ือปกป้องจกัรวรรดิ ซึง่ก็คือสาเหตุท่ีชอบธรรม

นัน่เอง (just cause) และ (2) อํานาจของพระเจ้าจกัรพรรดิ ซึ่งก็คืออํานาจท่ีถกูต้อง

นัน่เอง (right authority)12  

 

                                                           
11 Bruce Duncan, The struggle to develop a just war tradition in the West, 

http://www.socialjustice.catholic.org.au/publications/discussion-guides/133-the-

struggle-to-develop-a-just-war-tradition-in-the-west 

12 Bruce Duncan, The struggle to develop a just war tradition in the West, 

http://www.socialjustice.catholic.org.au/publications/discussion-guides/133-the-

struggle-to-develop-a-just-war-tradition-in-the-west 
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2.3.2 แนวคิดสงครามที่ยุตธิรรมของแอมโบรส 

นกับญุแอมโบรส (Saint Ambrose, พ.ศ. 882-940) หรือเรียกอีกช่ือว่าออเรลิอสุ 

แอมโบสิอุส (Aurelius Ambrosius) เคยมีอํานาจปกครองจงัหวดัหนึ่งทางตอนเหนือ

ของอิตาลี ต่อมาได้รับการแต่งตัง้เป็นอาร์ชบิช๊อปแห่งมิลาน ถือว่าเป็นนกับญุคนสําคญั

ท่านหนึ่งท่ีมีอิทธิพลทางความคิดต่อนักบุญออกัสตินในยุคต่อมา แอมโบรสได้เขียน

หนงัสือเล่มหนึ่งช่ือว่า “On the Duties of the Clergy” (ว่าด้วยหน้าท่ีของพระ) ซึง่ส่วน

ใหญ่เป็นการนําเอางานเร่ือง “De Officiis” ของซิเซโรมาเรียบเรียงใหม่ แอมโบรสได้รับ

อิทธิพลเร่ืองสงครามท่ียตุิธรรมจากซิเซโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทําสงครามปกป้อง

รัฐ ซึง่ในช่วงเวลานัน้รัฐกําลงัถกูคกุคามจากพวกอนารยชน (barbarians) ซึง่เขาเรียกว่า

เป็นพวกนอกรีต (heretics)     

 แอมโบรสได้แยกความรุนแรงออกเป็น 2 อย่าง คือ ความรุนแรงท่ีกระทําเพ่ือ

ปกป้องตนเอง และความรุนแรงท่ีกระทําเพ่ือปกป้องรัฐ  เขาไม่เห็นด้วยกบัความรุนแรง

อย่างแรก แต่ยอมรับความรุนแรงประเภทหลงัได้ สงครามเพ่ือปกป้องรัฐหรือเพ่ือปกป้อง

พนัธมิตรของรัฐคือการกระทําในนามของความดีร่วมกนั (common good) ถือว่าเป็น

การกระทําท่ีกล้าหาญและยตุิธรรม 13 

2.3.3 แนวคิดสงครามที่ยุตธิรรมของนักบุญออกัสตนิ 

ดงัได้กล่าวมาแล้วว่า นักบุญออกัสตินเป็นนักคิดชาวคริสต์เก่ียวกับสงครามท่ี

ยุติธรรมท่ีมีอิทธิพลอย่างมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งทฤษฎีสงครามท่ี

ยุติธรรม” อย่างไรก็ตาม การยกย่องนีไ้ม่ได้หมายความว่าออกัสตินเป็นบุคคลแรกท่ี

                                                           
13 John Mark Mattox, Saint Augustine and the Theory of Just War (London: 

Continuum, 2006), pp. 20-23. 
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คิดค้นเร่ืองสงครามท่ียุติธรรม หากเป็นเพียงผู้พฒันาแนวคิดสงครามท่ียุติธรรมให้เป็น

ระบบบนฐานคําสอนทางคริสต์ศาสนาจนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเท่านัน้  ดงั

ทศันะของนกัคิดหลายท่านดงัต่อไปนี:้ 

ไม่มีนกัเขียนคนใดของศาสนจกัรยคุต้นท่ีมีคณุปูการต่อการพฒันาทศันคติแบบ

คริสต์เก่ียวกบัสงคราม ความรุนแรง การทหาร มากไปกว่านกับญุออกสัติน14 

ออกสัติน...ได้เยียวยาปัญหา (สงครามท่ียตุิธรรม) อย่างเป็นระบบมากกว่าใครๆ 

ก่อนหน้าท่าน หากวางเร่ืองนีล้งในบริบทแห่งโลกทศัน์ทางเทววิทยาท่ีเน้นงาน

ด้านการกุศลเพ่ือเปล่ียนแปลงประวัติศาสตร์ ถือว่าท่านได้ออกแบบคําสอน

เร่ืองสังครามท่ียุติธรรมให้อยู่ในเส้นทางท่ีแน่นอนและยาวนานสําหรับคนรุ่น

หลงัจากท่าน15 

ออกัสติน...เป็นคนวางทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่คนแรกท่ีว่าสงครามอาจ “ยุติธรรม” ได้ 

ซึง่หลงัจากนัน้ ทฤษฎีนีไ้ด้กําหนดวิถีการคิดแบบคริสต์ตะวนัตกเก่ียวกบัปัญหา

สงคราม16 

นกับญุออกสัตินนีเ้องทําให้เรามีทฤษฎีสงครามท่ียตุิธรรมแบบคริสต์ เหล่าอศัวิน

ผู้ ทําสงครามครูเสดในยคุกลาง เม่ือพวกเขาพดูถึงสงครามและเพียรพยายามหา

วิถีทางทําให้สงครามและการสู้ รบโหดร้ายน้อยลง ต่างก็อ้างเหตผุลตามคําสอน

                                                           
14 Louis J. Swift, The Early Fathers on War and Military Service (Wilmington, 

Delaware: Michael Glazier, Inc., 1983), p. 110. 
15 James Turner Johnson, Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral 

and Historical Inquiry (Princeton: Princeton University Press, 1981), pp. xxiv, xxv. 
16 Paul Ramsey, “The Just War According to St. Augustine”, in Just War Theory, 

ed. Jean Bethke Elshtain (New York: New York University Press, 1992): 8. 
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เร่ืองสงครามท่ียุติธรรมของออกัสติน เหตุผลเหล่านัน้ได้รับการสืบทอดต่อมา

โดยนักบุญโทมัส (อไควนสั) อไควนัสไม่ได้เพิ่มสิ่งใดลงไปและไม่ได้นําสิ่งใด

ออกไปจากเหตผุลเหล่านัน้ 17 

นครมนุษย์และธรรมชาตมินุษย์ 

แนวคิดเร่ืองสงครามท่ียุติธรรมของออกัสตินมีรากฐานอยู่บนทัศนะเร่ืองนคร

มนษุย์ (city of man) และธรรมชาติมนษุย์ ในแง่นครมนษุย์นัน้ ออกสัตินมองว่า  

นครมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นนครแห่งความขัดแย้งแข่งขันกัน พร้อมด้วยการแย่ง

แยกทางความคิดอนัเกิดจากสงครามจากต่างชาติและการทําเลาะวิวาทภายใน 

รวมถึงความต้องการชยัชนะซึง่อาจจบลงด้วยความตายหรือไม่ก็หยดุพกัการทํา

สงครามชัว่คราว18  

ข้อความนีเ้กิดจากการเปรียบเทียบระหว่างนครมนษุย์กบันครพระเจ้า (city of 

God) ในทศันะของออกสัติน  เขามองว่านครพระเจ้าเต็มไปด้วยความสงบสนัติ แต่นคร

มนษุย์ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความขดัแย้งแข่งขนักัน อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางสงัคมท่ี

เต็มไปด้วยความขดัแย้งนัน้ ออกัสตินก็มองว่ามนุษย์มีธรรมชาติท่ีดีงามอยู่ภายในนั่น

คือทกุคนรักและต้องการสนัติภาพ ดงัข้อความท่ีว่า  

                                                           
17 Dino Bigongiari,  The Political Writings of St. Augustine, ed. by Henry Paolucci 

(Chicago: Regency Gateway, 1962): 353. 
18 Augustine of Hippo, The City of God, trans. by Gerald C. Walsh, S.J., 

Demetrius B. Zema, S.J., Grace Monahan, O.S.U., and Daniel J. Hogan (NY: Image 

Books/Doubleday, 1958), p. 327. 



 
20 

 

แม้ว่าขณะท่ีมนุษย์กําลังวางแผนเพ่ือก่อกวนสนัติภาพ แต่ก็เป็นเพียงการปรับ

รูปแบบสันติภาพแนวใหม่ให้เข้าใกล้ความปรารถนาของหัวใจมากขึน้...ไม่ได้

หมายความว่าพวกเขารักสนัติภาพน้อยลง หากแต่รักสันติภาพในรูปแบบของ

ของพวกเขามากขึน้...ดงันัน้ จงึกล่าวได้ว่ามนษุย์ทกุคนรักสนัติภาพในสงัคมของ

ตน และต้องการสนัติภาพตามแนวทางของตน เม่ือพวกเขาเข้าสู่สงคราม สิ่งท่ี

พวกเขาต้องการคือการเอาความต้องการของผู้ชนะไปใส่ให้ศตัรูของพวกเขาแล้ว

เรียกมนัว่าสนัติภาพ...19 

จากข้อความท่ียกมา ออกสัตินต้องการจะบอกว่ามนษุย์ทุกคนมีธรรมชาติเบือ้ง

ลึกท่ีต้องการสันติภาพ การท่ีมนุษย์ใช้ความรุนแรงหรือทําสงครามระหว่างกันไม่ใช่

เพราะพวกเขาต้องการเร่ืองแบบนี ้ หากแต่เกิดจากความต้องการสนัติภาพตามวิถีทาง

ของตนเองเท่านัน้ โดยนยันี ้การท่ีออกสัตินบอกว่านครมนษุย์ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความ

ขดัแย้งขนักนันัน้ หาใช่เกิดจากธรรมชาติเบือ้งลกึของมนษุย์ไม่ แต่มาจากความต้องการ

สนัติภาพในวิถีทางท่ีแตกต่างกนันัน่เอง 

แนวคิดเร่ืองสงครามที่ยุตธิรรม 

 ในทศันะของออกสัติน การทําสงครามหรือการใช้ความรุนแรงมีทัง้ยตุิธรรมและ

ไม่ยตุิธรรม กล่าวคือ ถ้าใช้ความรุนแรงเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั เช่น การฆ่าเพ่ือนบ้านเพ่ือ

ปกป้องตวัเองหรือทรัพย์สินของตวัเอง เป็นต้น ไม่ถือว่าเป็นการกระทําท่ียตุิธรรม  แต่ถ้า

การทําสงครามเพ่ือรักษาสันติภาพหรือเพ่ือปกป้องกันการทําลายล้างท่ีกระทําโดย

ผู้ปกครองของรัฐ  ถือว่าเป็นการกระทําท่ีชอบธรรม ดงัคํากล่าวของเขาท่ีว่า “สงครามที่

ยติุธรรมจะต้องไม่ถูกอธิบายว่าเป็นสงครามเพือ่แก้แค้นผูก้ระทําความผิด หากแต่เพื่อ

                                                           
19 Ibid., pp. 452-454. 
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ฟ้ืนฟส่ิูงที่ถูกยึดเอาไปอย่างไม่ยุติธรรม”20     ออกัสติน มองว่า เจตนารมณ์ (intention) 

ของการทําสงครามถือว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง เขากล่าวว่า “ความปรารถนาที่จะทําร้าย 

ความหิวกระหายในการล้างแค้นอย่างโหดร้าย จิตใจที่ไร้สนัติ ไร้การผ่อนปรน ความ

หลงไหลการปฏิวติั ความปรารถนาอํานาจ และเร่ืองทํานองนี้ ทัง้หลายทัง้ปวงนี้สมควร

ได้รับการประณามในสงคราม”21  นอกจากนัน้ เร่ืองการฟื้นฟูสันติภาพถือว่าเป็น

แรงจูงใจท่ีสําคัญในทัศนะของออกัสติน เขากล่าวว่า “เราไม่ได้แสวงหาสันติภาพ

เพือ่ทีจ่ะอยู่ในสงคราม แต่เราเขา้สู่สงครามเพือ่ทีว่่าเราอาจจะมีสนัติภาพได ้ดงันัน้ จงมี

สนัติภาพในการทําสงครามเพือ่ที่ว่าท่านอาจเอาชนะบคุคลที่ท่านทําสงครามด้วย และ

จงนําความมัง่คัง่ดว้ยสนัติภาพกลบัมาใหแ้ก่พวกเขา”22 โดยนยันี ้แนวคิดเร่ืองสงครามท่ี

ยุติธรรมของออกัสตินจึงมีขอบเขตจํากัดด้วย (1) วัตถุประสงค์ของการทําสงคราม 

(purpose) (2) อํานาจในการทําสงคราม (authority) และ (3) พฤติกรรมในการทํา

สงคราม (conduct)    

ออกัสตินจมองว่า สงครามเป็นความชั่วร้ายทางกายภาพมากท่ีสุดท่ีเกิดขึน้ใน

โลก แต่เราก็อาจยินยอมให้เกิดขึน้หากสงครามนัน้มีความชอบธรรมเพ่ือปกป้องผู้ถูก

คุกคามหรือเหย่ือผู้บริสุทธ์ิ  โดยเขาให้เปรียบเทียบระหว่างสิทธิของเหย่ือผู้บริสุทธ์ิกับ

สิทธิของผู้ รุกรานว่าสิทธิของใครมากกว่ากัน  แน่นอนว่าในกรณีการรุกรานโดย

ปราศจากความชอบธรรม สิทธิของเหย่ือผู้บริสทุธ์ิย่อมเหนือกว่าผู้ รุกราน ในกรณีเช่นนี ้

สามารถทําสงครามเพ่ือป้องกันตวัได้  ไม่ใช่ทําเพ่ือคุกคามหรือรุกรานคนอ่ืน และการ

สงครามนัน้จะต้องทําโดยบุคคลหรือองค์กรท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กษัตริย์ และ
                                                           

20 อ้างใน Catholic Teaching - A Just War, 

http://www.unitypublishing.com/Government/JustWarCatholic.htm 

21 อ้างใน Catholic Teaching - A Just War, 

http://www.unitypublishing.com/Government/JustWarCatholic.htm 

22 อ้างใน Catholic Teaching - A Just War, 

http://www.unitypublishing.com/Government/JustWarCatholic.htm  
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ต้องทําสงครามบนพืน้ฐานแห่งความรัก  ทําสงครามบนพืน้ฐานแห่งความรักถือว่าเป็น

เง่ือนไงสําคัญท่ีสุด  เพราะมนุษย์เป็นผู้ มีศักดิ์ศรี แม้คนท่ีเป็นศัตรูของเราก็มีศักดิ์ศรี  

การทําสงครามควรมาจากแรงจูงใจเพ่ือฟืน้ฟสูนัติภาพ  ดงัคํากล่าวของเขาท่ีว่า  “เรา

ไม่ได้แสวงหาความสงบเพือ่ที่จะสู ้แต่เราสู้เพื่อที่จะมีความสงบ ดงันัน้ จงมีความสงบ

เม่ือต่อสู ้ท่านจะไดพิ้ชิตทกุคนทีท่่านสูด้ว้ย และทําใหพ้วกเขาไดไ้ปสู่สนัติสขุ”23  

2.3.4 แนวคิดสงครามที่ยุตธิรรมของนักบุญโทมัส อไควนัส 

ในปี พ.ศ. 1638 (ค.ศ. 1095)  ได้เกิดสงครามระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนา

อิสลาม ท่ีเรียกกนัว่า “สงครามครูเสด” สาเหตขุองความขดัแย้งเร่ิมมาจากชาวมสุลิมได้

เข้ายึดครองกรุงเยรูซาเร็ม อนัเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวคริสต์เดินทางไปจาริกแสวง

บญุ  ฝ่ายชาวคริสต์จึงได้ต่อต้านการรุกรานดงักล่าว  โดยเฉพาะพระสนัตะปาปาอบูอง

ท่ี 2 (Urban II) ผู้ นําคริสต์จกัรโรมนัคาธอลิกแห่งกรุงโรม  พระองค์ได้ชีใ้ห้ชาวคริสต์เห็น

ภยัจากการรุกรานของชาวมสุลิม ทรงจงูใจให้คนเข้าร่วมรบในสงครามโดยสญัญาว่าจะ

ยกบาปและหนีส้ินให้  พร้อมจัดเทศนาครัง้ใหญ่ขึน้ระหว่างวันท่ี 18-28 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 1602 ณ วิหารแครมองต์ ทางตอนใต้ของฝร่ังเศส  โดยประกาศให้สงครามครัง้นี ้

เป็นสงครามท่ี “พระผู้ เป็นเจ้าทรงประสงค์” (God Wills It) หรือ “สงครามศกัดิ์สิทธ์ิ” 

(Holy War) เพ่ือยึดครองกรุงเยรูซาเร็มกลบัคืนมาจากชาวมสุลิม นบัว่าการเทศนาครัง้

นัน้ มีส่วนกระตุ้นให้ชาวคริสต์ในยุโรปจํานวนมากเข้าร่วมสงคราม จึงเป็นท่ีมาของการ

เรียกสงครามครัง้นัน้ว่า “สงครามครูเสด” (คําว่า “Crusade” มาจากคําว่า Cross 

แปลว่า ไม้กางเขน) การประกาศสงครามศกัดิ์สิทธ์ิของพระสนัตะปาปาอบูองครัง้นัน้ ถือ

                                                           
23 อ้างใน Catholic Teaching - A Just War, 

http://www.unitypublishing.com/Government/JustWarCatholic.htm 
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ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นให้ชาวคริสต์กับชาวอิสลามทําสงครามกนัอย่างต่อเน่ืองยาวนานเป็น

เวลาถึง 196 ปี  

ต่อมาในช่วงปลายของสงครามครูเสด นกับญุโธมสั อไควนสั (Saint Thomas 

Aquinas) ได้เขียนหนงัสือช่ือว่า “Summa Theologica” (ซูมมะ ธิออโลจิกา)  โดยได้

พฒันาเนือ้หาบางตอนของแนวคิดสงครามท่ียตุิธรรมท่ีออกัสตินได้ริเร่ิมไว้  อไควนสัได้

เสนอหลักการทําสงครามท่ีชอบธรรมว่าต้องประกอบด้วยปัจจัยสําคัญสามประการ 

ดงัต่อไปนี ้24 

1) อํานาจของผู้ปกครอง: สงครามไม่ใช่หน้าท่ีของคนธรรมดาทั่วไปท่ีจะ

สามารถทําได้ ไม่ใช่หน้าท่ีของคนธรรมดาทัว่ไปท่ีจะเรียกประชุมประชาชนในยามเกิด

ศึกสงคราม แต่เป็นอํานาจของผู้ ปกครองท่ีจะดูแลประโยชน์สุขของประชาชนผู้ อยู่

ภายใต้การปกครอง เป็นความชอบด้วยกฎหมายสําหรับผู้ ปกครองท่ีจะอาศัยดาบ

ปกป้องประโยชน์สุขของคนในชาติจากภยัคุกคาม  ดังคํากล่าวของผู้ เผยแพร่ศาสนา

คริสต์ (Apostle) ท่ีว่า “ผูค้รอบครองนัน้ หาได้ถือดาบไวเ้ฉย ๆ ไม่ ท่านเป็นผูรั้บใช้พระ

เจ้า และจะเป็นผูล้งพระราชอาญาแทนพระเจ้าแก่ทกุคนที่ประพฤติชัว่”  และข้อความท่ี

กล่าวถึงผู้ซึง่มีอํานาจว่า “จงช่วยคนอ่อนเปลี้ยและคนขดัสนใหพ้น้ ช่วยกูเ้ขาจากมือของ

คนอธรรม”  ออกสัตินมองเร่ืองอํานาจของผู้ปกครองว่า “เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงความสงบในหมู่

ประชาชน จึงเป็นความจําเป็นที่อํานาจในการประกาศสงครามและอํานาจในการให้

คําแนะนําเกี่ยวกบัสงคราม ควรอยู่ในมือของผูที้มี่อํานาจสูงสดุ”  

                                                           
24 Laurence W. Jones, “The Persian Gulf War: A Case Study in Just War Theory”, 

M.A. Thesis, Divinity School, Duke University, 1998): 30. 
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2) วัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม: หมายความว่า ผู้ ท่ีถกูรุกรานสมควรจะถกูรุกราน 

พวกเขาสมควรจะได้รับมนัจากความผิดท่ีได้ก่อขึน้  ดงัคํากล่าวของออกสัตินท่ีว่า 

“สงครามทีย่ติุธรรมหมายถึงว่าสงครามทีก่ระทําไปเพือ่ลงโทษ โดยก่อใหเ้กิดความ

เสียหายต่อชาติหรือเมืองใด ๆ ก็ตามทีไ่ดล้ะเลยทีจ่ะลงโทษพลเมืองของตนที่กระทํา

ความผิด หรือละเลยทีจ่ะคืนส่ิงทียึ่ดเอาไปอย่างไม่เป็นธรรม”  

3) เจตนารมณ์ที่ชอบธรรม: หมายความว่า ผู้ เข้าร่วมสงครามควรจะมีเจตนา

ท่ีชอบธรรม เพ่ือสร้างเสริมสิ่งท่ีดีงาม หรือหลีกเล่ียงความชัว่ร้าย  ดงัคํากล่าวของออกสั

ตินท่ีว่า "ศาสนาที่แท้จริงถือว่าความสงบสุขจะคงอยู่ตราบเท่าที่สงครามที่ดําเนินอยู่  

มิได้เกิดข้ึนเพื่อที่จะทําให้มีอํานาจมากข้ึน หรือมีความโหดร้ายทารุณ แต่เป็นไปด้วย

เป้าหมายในการรักษาความสงบสุข เพื่อลงโทษผู้กระทําชัว่ และเพื่อส่งเสริมความดี

งาม"  การทําสงครามไม่ควรมาจากเจตนาท่ีชั่วร้ายเพ่ือมุ่งทําร้ายกัน ดงัคํากล่าวของ

ออกัสตินท่ีว่า "อารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการจะทําร้ายกัน ความกระหายที่จะแก้แค้น 

ความไม่สงบและฟุ้ งซ่านของจิต ความชอบที่จะกบฏ   ความอยากในอํานาจ และ

ลกัษณะคลา้ย ๆ ส่ิงเหล่านีส้มควรจะถูกตําหนิในสงคราม"  

กล่าวโดยสรุป การทําสงครามท่ียุติธรรมตามทศันะของนกับญุอไควนสั จะต้อง

ประกอบด้วยองค์ประกอบแห่งความชอบธรรมสามประการ คือ อํานาจท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย มีเจตนารมณ์ภายในจิตใจเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงาม และมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ลงโทษคนชัว่ร้ายหรือคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถกูรุกราน 

2.4 กรณีสงครามที่ยุตธิรรมในโลกปัจจุบัน 

 กรณีสงครามท่ียตุิธรรมในโลกปัจจบุนัท่ีผู้วิจยัจะนําเสนอต่อไป หมายถึงกรณี

ตวัอย่างสงครามท่ีอ้างความยตุิธรรมซึง่เกิดขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ เป็น
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ต้นมาจนถึงปัจจบุนั ซึง่ในท่ีนีผู้้วิจยัขอยกตวัอย่างกรณีสงครามท่ีอ้างความยตุิธรรม

เพียง 2 กรณี คือ กรณีสงครามเกาหลี และกรณีสงครามอิรัก 

2.4.1 กรณีสงครามเกาหลี (พ.ศ. 2493-2496)25  

ก. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสงครามเกาหลี 

สงครามเกาหลี คือ สงครามระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากสหประชาชาตินําโดยสหรัฐอเมริกา กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ท่ีได้รับการสนบัสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น

หลัก  สงครามเกาหลีเป็นผลพวงมาจากข้อตกลงของฝ่ายสัมพันธมิตรภายหลังเม่ือ

สงครามแปซฟิิกยตุิลง เดิมทีนัน้คาบสมทุรเกาหลีถกูยึดครองโดยจกัรวรรดิญ่ีปุ่ นตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2453 แล้วมาสิน้สุดเม่ือสงครามโลกครัง้ท่ีสองยุติในปี พ.ศ. 2488 จากนัน้ 

คาบสมุทรเกาหลีก็ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เกาหลีใต้ กับ เกาหลีเหนือ ตามเส้น

ขนานท่ี 38 โดยสหรัฐอเมริกายดึครองส่วนใต้ และสหภาพโซเวียตยดึครองส่วนเหนือ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 เม่ือสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาล้มเหลวในการ

เจรจาเพ่ือรวมเกาหลีให้กลับมาเป็นประเทศเดียวกันอีกครัง้ สหรัฐอเมริกาจึงขอให้

องค์การสหประชาชาติเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เพ่ือแก้ปัญหานีอ้งค์การสหประชาชาติจึง

เสนอให้มีการเลือกตัง้ทัว่ไปสําหรับเกาหลีทัง้สอง แต่ก็ถกูสหภาพโซเวียตปฏิเสธ พร้อม

กนันัน้ก็สนบัสนนุให้เกาหลีเหนือก่อตัง้ระบอบคอมมิวนิสต์ภายใต้การนําของนายคิมอิล

ซุง (Kim Il-sung) ต่อมาฝ่ายเกาหลีใต้ก็ได้ตัง้รัฐบาลแบบประชาธิปไตยขึน้มาบ้าง 

ภายใต้การนําของนายซิงมนั รี (Syngman Rhee) หลงัจากนัน้ ทัง้สหภาพโซเวียตและ

สหรัฐอเมริกาได้ถอนทหารส่วนใหญ่ออกไปจากคาบสมทุรเกาหลี   

                                                           
25 The Free Dictionary, “Korean War”,  http://legal-

dictionary.thefreedictionary.com/Korean+War 
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แม้การเจรจาเพ่ือรวมประเทศยังคงดําเนินต่อมาหลายเดือนก่อนเกิดสงคราม 

แต่ความตึงเครียดยิ่งทวีขึน้ เกิดการปะทะและการโจมตีข้ามพรมแดนเส้นขนานท่ี 38 

อยู่เนืองๆ สถานการณ์บานปลายเป็นการสงครามเปิดเผยเม่ือกองกําลงัเกาหลีเหนือบกุ

ครองเกาหลีใต้เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ในปีเดียวกนันัน้ สหภาพโซเวียตคว่ํา

บาตรคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ เพ่ือประท้วงกรณีท่ีรัฐบาลก๊กมินตัง๋ซึ่ง

ลีภ้ยัไปยงัเกาะไต้หวนัหลงัปราชยัสงครามกลางเมืองจีน ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้แทน

ของประเทศจีน  เม่ือขาดเสียงสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ซึ่งมีอํานาจยับยัง้ข้อมติ

คณะมนตรีความมั่นคงฯ สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนจึงผ่านข้อมติการประชุมท่ี

อนญุาตให้แทรกแซงทางทหารในเกาหลี 

การแทรกแซงสงครามเกาหลีครัง้นี ้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งทหารเข้าร่วมคิด

เป็นร้อยละ 88 ของทหารนานาชาติจํานวน 341,000 นาย ท่ีถูกส่งไปช่วยเหลือกอง

กําลังเกาหลีใต้  โดยมีประเทศสมาชิกสหประชาชาติอ่ืนอีก 20 ประเทศเสนอความ

ช่วยเหลือ  ในช่วงสองเดือนแรกของการสู้ รบ ทหารฝ่ายสหประชาชาติสบความเสียหาย

อย่างหนัก  ถูกผลักดันกลับไปยังพืน้ท่ีเล็กๆ ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีช่ือว่า 

“วงรอบปูซาน” จากนัน้ การรุกโต้ตอบอย่างรวดเร็วจนสามารถผลักดันทหารเกาหลี

เหนือผ่านเส้นขนานท่ี 38 ขึน้ไปเกือบถึงแม่นํา้ยาล ู ต่อมาเม่ือสาธารณรัฐประชาชนจีน

เข้าร่วมสงครามเพ่ือช่วยเหลือเกาหลีเหนือ การเข้าแทรกแซงของจีนบีบให้กองกําลัง

เกาหลีใต้และพนัธมิตรถอยกลบัไปใต้เส้นขนานท่ี 38 อีกครัง้  ฝ่ายสหภาพโซเวียตแม้

ไม่ได้ส่งทหารเข้าร่วมสงครามโดยตรง  แต่ก็ให้ความช่วยเหลือด้านยุทธปัจจัยแก่ทัง้

กองทพัเกาหลีเหนือและจีน การสู้รบยตุิลงเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 โดยมีการ

ลงนามในข้อตกลงการสงบศึก  ข้อตกลงดังกล่าวให้มีการฟื้นฟูพรมแดนระหว่าง

ประเทศใกล้กบัเส้นขนานท่ี 38 และมีการกําหนดเขตปลอดทหารโดยมีพืน้ท่ีแนวกนัชน

กว้าง 4.0 กิโลเมตร  
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ข. วิเคราะห์สงครามเกาหลีตามทฤษฎีสงครามที่ยุตธิรรม 

ข้อมลูท่ีผู้วิจยัยกมาข้างต้นนัน้เป็นการปพืูน้ให้เห็นประวตัิและภมิูหลงัโดยคร่าวๆ 

ของสงครามเกาหลี อย่างไรก็ตาม ประเด็นคําถามท่ีผู้ วิจยัให้ความสนใจในท่ีนีคื้อการ

อ้างเหตผุลในการเข้าสู่สงครามของประเทศต่างๆ ในนามขององค์การสหประชาชาติ นํา

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา หากวิเคราะห์ตามทฤษฎีสงครามท่ียุติธรรมเร่ือง   “ความ

ถกูต้องในการเข้าสู่ความสงคราม” (Jus Ad Bellum) ตามท่ีผู้ วิจยันําเสนอมาข้างต้น   

ประกอบด้วยหลกั ๕ ประการ คือ-  

1. สาเหตุที่ชอบธรรม (Just Cause): ถามว่าการเข้าสู่สงครามของ

สหประชาชาชาตินําโดยสหรัฐอเมริกามีสาเหตุท่ีชอบธรรมหรือไม่ หากมองตาม

ข้อเท็จจริงของสถานการณ์สงครามในช่วงเวลานัน้ ก็อาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุท่ีชอบ

ธรรม เหตุผลก็เพราะว่า ทัง้เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือได้รับการรับรองแล้วโดยองค์การ

สหประชาชาติว่าเป็นชาติหรือรัฐอธิปไตย (sovereign nation) ท่ีแยกขาดจากกนัตาม

เส้นขนานท่ี 38 ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรุกรานอธิปไตยของอีกฝ่ายหนึ่ง ถือว่าประเทศผู้ถูก

รุกรานมีสาเหตุท่ีชอบธรรมในการทําสงครามปกป้องตนเองจากการรุกรานของศัตรู 

(self-dedence against aggression) หรือทําสงครามขบัไล่ศตัรูผู้ รุกรานให้ออกไปจาก

ประเทศของตน นอกจากนัน้ การท่ีเกาหลีเหนือรุกรานเกาหลีใต้ยงัถือว่าเป็นการกฎบตัร

ของสหประชาชาติมาตราท่ี 2 (4) ทีว่า “มวลสมาชิกทัง้หมดจะงดเวน้จาก...การคกุคาม

และการใชกํ้าลงัต่อบูรณภาพแห่งดินแดนและความอิสระทางการเมืองของรัฐใดๆ หรือ

การกระทําใดๆ ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์ของสหประชาติ”26  

                                                           
26 “Charter of The United Nations”, Chapter 1, Article 2 (4). 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml 
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2. อํานาจตามกฎหมาย (Lawful Authority): มองในแง่อํานาจตามกฎหมาย

ถือว่าสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณา

อนุญาตให้ประเทศสมาชิกท่ีนําโดยสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงสงครามเกาหลีได้ ดัง

ข้อความในมาตรท่ี 6 แห่งกฎบตัรสหประชาชาติท่ีว่า  

สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะตัดสินความมีอยู่แห่งการคุกคามต่อ

สนัติภาพใดๆ การทําลายสนัติภาพ การกระทําการรุกราน  และจะดําเนินการให้

คําแนะนําหรือตดัสินว่าจะใช้มาตรการใดตามความในมาตรา 41 และ 42 เพ่ือ

ดํารงไว้หรือเพ่ือฟืน้ฟสูนัติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ27  

ดงันัน้ จึงถือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะแกนนํามีอํานาจตามกฎหมายใน

การเข้าสู่สงครามเกาหลี เพราะได้ผ่านความเห็นชอบขององค์กรท่ีมีอํานาจตาม

กฎหมาย นัน่คือ สภาความมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิ

3. เจตนารมณ์ที่ชอบธรรม (Just Intention): เร่ืองเจตนารมณ์ในการทํา

สงครามเกาหลีของประเทศต่างๆ นําโดยสหรัฐอเมริกานัน้ อาจกล่าวไว้ว่ามีเจตนารมณ์

ท่ีจะเข้าไปช่วยเกาหลีใต้ปกป้องตนเองจากการรุกรานของเกาหลีเหนือ หรือเพ่ือรักษา

สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามท่ีระบุในมาตราท่ี 6 แห่งกฎบัตร

สหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม หากมองตามบริบทการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเวลา

นัน้ ซึง่กําลงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นสงครามเย็นระหว่างอดุมการณ์ทางการเมือง 2 ค่าย คือ 

ค่ายเสรีประชาธิปไตย นําโดยสหรัฐอเมริกา และค่ายคอมมิวนิสม์ นําโดยสหภาพ-       

โซเวียต อาจกล่าวได้ว่าสหรัฐอเมริกามีเจตนาแอบแฝง นัน่คือเจตนาท่ีจะหยุดยัง้หรือ

สกดักัน้อดุมการณ์คอมมิวนิสม์ไม่ให้แผ่ขยายเข้ามาในประเทศบริวารของตน กล่าวอีก

อย่างหนึง่ก็คือเพ่ือรักษาความเป็นมหาอํานาจของตนให้มัน่คงต่อไปนัน่เอง    

                                                           
27 “Charter of The United Nations”, Chapter VII, Article 39 (. 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml 
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4. วิถีทางสุดท้าย (Last Resort): การท่ีประเทศต่างๆ นําโดยสหรัฐอเมริกาใน

นามขององค์การสหประชาชาติเข้าแทรกแซงในสงครามเกาหลี ยังไม่แน่ชัดว่าเป็น

วิถีทางสดุท้ายแล้วหรือยงั ได้เพียรพยายามใช้ทกุวิถีทางแล้วหรือยงัก่อนจะเดินทางถึง

จุดของการแทรกแซงทางทหาร อย่างไรก็ตาม หากดูตามข้อมลูหลักฐานเห็นชัดว่าทัง้

เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือได้มีข้อพิพาทตามแนวชายแดนกันอยู่เนืองๆ มีการโจมตีกัน

ว่าอีกฝ่ายรุกลํา้ดินแดนของตนอยู่บ่อยครัง้ และมีความพยายามเจรจารวมเพ่ือประเทศ

รวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวมาโดยดําลบั แต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จเพราะยงัตกลงกนัไม่ได้

ว่าเม่ือรวมประเทศเสร็จแล้วจะปกครองประเทศด้วยระบอบการเมืองแบบใด ต่อมา

สถานการณ์ความขดัแย้งเข้าถึงจดุวิกฤตเม่ือเกาหลีเหนือส่งทหารเข้าบกุยดึเกาหลีใต้จน

เกือบได้ทัง้หมด จึงเป็นท่ีมาของการให้มาตรการสุดท้าย (last resort) คือการเข้า

แทรกแซงทางทหารของประเทศต่างๆ ในนามองค์การสหประชาชาตินําโดย

สหรัฐอเมริกา มองในแง่หนึ่ง การเข้าแทรกแซงทางทหารอนัเป็นมาตรการสดุท้ายครัง้นี ้

ก็ดเูหมือนมีเหตุผลท่ีรับฟังได้อยู่พอสมควร เพราะได้มีความพยายามเจรจากนัมาก่อน

หน้านัน้แล้ว และเกาหลีเหนือก็ได้ทําผิดกฎบัตรสหประชาชาติในแง่ท่ีเป็นประเทศผู้

ก้าวร้าวรุกราน (aggressor) อธิปไตยของประเทศอ่ืน อย่างไรก็ตาม หากมองโดย

สมัพนัธ์กบับรรยากาศสงครามเย็นของยคุสมยันัน้ ก็อาจกล่าวได้ว่าการแทรกแซงครัง้นี ้

ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพ่ือขับไล่ประเทศผู้ รุกรานและเพ่ือรักษาสันติภาพสําหรับ

ประชาชนชาวเกาหลีใต้ตามทฤษฎีสงครามท่ียุติธรรม หากยังมีเป้าหมายแอบแฝงนั่น

คือการสกัดกัน้การแผ่ขยายของลทัธิคอมมิวมิสม์เพ่ือรักษาดุลอํานาจระหว่างประเทศ

มหาอํานาจโลกสองค่าย  

5. ความหวังที่จะประสบความสําเร็จ (Reasonable Hope of Success): 

ถามว่าการเข้าแทรกแซงทางทหารครัง้นีป้ระเทศต่างๆ นําโดยสหรัฐอเมริกามีความหวงั

ว่าจะประสบความสําเร็จในการขบัไล่เกาหลีเหนือออกไปจากเกาหลีใต้ได้หรือไม่ หาก

วิเคราะห์จากสถานการณ์แวดล้อมก็กล่าวได้ว่ามีความหวงัอยู่มากพอสมควร เหตผุลก็

เพราะการแทรกแซงครัง้นีนํ้าโดยประเทศมหาอํานาจคือสหรัฐอเมริกาและมีประเทศ
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อ่ืนๆ เข้าร่วมอีก 20 ประเทศ อีกทัง้ฝ่ายเกาหลีเหนือแม้จะได้รับการสนบัสนนุด้านอาวธุ

ยุทโธปกรณ์จากโซเวียตและจีน แต่ไม่ก็ไม่มีประเทศใดเข้าร่วมรบโดยตรง ดังนัน้ จึงมี

ความเป็นไปได้สงูท่ีการเข้าแทรกแซงครัง้นีจ้ะประสบความสําเร็จ อย่างไรก็ตาม เม่ือทํา

การสู้ รบกันจริงๆ กลับไม่ได้จํากัดขอบเขตอยู่เพียงการขับไล่เกาหลีเหนือออกไปจาก

เกาหลีใต้ มีการบุกยึดแผ่นดินของเกาหลีเหนือแบบเดียวกับท่ีเกาหลีเหนือเคยทํากับ

เกาหลีใต้ด้วย ส่งผลให้ประเทศจีนต้องเข้าแทรกแซงร่วมรบกับเกาหลีเหนือด้วย ทาง

ฝ่ายสหภาพโซเวียตแม้ไม่ได้ร่วมรบโดยตรง แต่ก็ได้เพิ่มการสนับสนุนด้านอาวุธ

ยทุโธปกรณ์มากขึน้ สุดท้ายมีการเจรจาลงนามสงบศึกโดยให้ยึดเส้นขนานท่ี 38 เป็น

เขตพรมแดนเหมือนเดิม 

2.4.2 กรณีสงครามอิรัก (พ.ศ. 2546-2554) 
  

ก. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสงครามอิรัก 

สงครามอิรัก หรือสงครามท่ีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเข้ารุกราน

ประเทศอิรัก เกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2546 และสิน้สุดลงในปี พ.ศ. 2554 

สงครามครัง้นีมี้ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการก่อวินาศกรรมท่ีผู้ ก่อการร้ายจี ้

เคร่ืองบินพุ่งชนตึกเวิร์ล เทรด เซนเตอร์ (World Trade Center) เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 

พ.ศ. 2544 หรือรู้จกักนัทัว่ไปว่าเหตกุารณ์ “9/11” เหตุการณ์ครัง้นีทํ้าให้สหรัฐอเมริกา

ต่ืนตระหนกและหันมาเอาจริงเอาจังกับการทําสงครามต่อต้านการก่อการร้าย 

(terrorism) และถือว่าทําให้สหรัฐอเมริกามีข้ออ้างหรือมีความชอบธรรมในการทํา

สงครามกับประเทศท่ีตนคิดว่าให้การสนบัสนุนและให้ท่ีพกัพิงแก่กลุ่มผู้ ก่อการร้ายอลั

กออิดะห์ โดยเฉพาะประเทศท่ีถกูเพง่เล็งมากท่ีสดุก็คือ อฟักานิสถาน และอิรัก 28 

สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรเร่ิมต้นด้วยการทําสงครามอัฟกานิสถาน

ก่อนเรียกว่า “ปฏิบตัิการเสรีภาพยัง่ยืน” (Operation Enduring Freedom) เกิดขึน้เม่ือ

                                                           
28 Wikipedia, “War In Afghanistan”, 

http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001-present) 
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วนัท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2544 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําลายองค์การก่อการร้ายอลักออิดะห์  

ยตุิการใช้อฟักานิสถานเป็นฐานปฏิบตัิการ  โค่นระบอบตาลิบนัลงจากอํานาจ และสร้าง

รัฐประชาธิปไตยท่ียั่งยืน   โดยรัฐบาลของประธานาธิปดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช มองว่า

กลุ่มก่อการร้ายอลักออิดะฮ์และระบอบตาลิบนัเป็นสิ่งท่ีแยกกันไม่ออก ดงันัน้ ทัง้สอง

กลุ่มนีจ้ะต้องถกูกําจดัไปพร้อมๆ กนั 29 

หลังจากล้มระบอบตาลิบันในอาฟกานิสถานได้แล้ว ในปีถัดมา พ.ศ. 2545 

สหรัฐอเมริกาก็เร่ิมรณรงค์ทําสงครามกับอิรัก ดังคํากล่าวของประธานาธิบดีจอร์จ 

ดบัเบิลย.ู บชุ เม่ือเดือนมกราคม 2545 ว่า “สหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมปล่อยใหร้ะบอบที่

อนัตรายมากที่สดุของโลกคกุคามพวกเราด้วยอาวธุทําลายล้างสูง”30 ในปีต่อมารัฐบาล

ของประธานาธิบดีจอร์จ ดบัเบิลยู. บชุ ก็เร่ิมผลกัดนัขอการสนบัสนุนจากนานาชาติใน

การบกุอิรัก การรณรงค์สงครามได้มาถึงจดุสงูสดุเม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สหรัฐ พลเอกคอลิน เพาเวลล์ ได้เสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพ่ือขอ

อํานาจเพิ่มเติมจากสหประชาชาติ (an additional UN authorization) เม่ือไม่ได้รับการ

สนบัสนุนจากสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยประเทศพนัธมิตรประกอบด้วย 

สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย โบแลนด์ และเดนมาร์ก  จึงได้ทําการบกุอิรักเม่ือวนัท่ี 20 

มีนาคม พ.ศ. 2546  

ต่อมาเม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2546 สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาได้ผ่านมติ

สงครามอิรัก (Irag War Resolution) โดยได้อ้างเหตผุลหลายประการเพ่ือสนบัสนนุการ

ใช้กําลงัทหารต่ออิรักดงัต่อไปนี ้31 

                                                           
29 Wikipedia, “War In Afghanistan”, 

http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001-present) 

30 Office of the Press Secretary, "The President's State of the Union Address", 

January 29, 2002.  http://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War 

31 Wikipedia, “Rationale for the Irag War”, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War 
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1. อิรักไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลงหยุดยิงในปี พ.ศ. 2534 รวมทัง้การ

แทรกแซงคณะผู้ตรวจสอบอาวธุขององค์การสหประชาชาติ 

2. อิรักมีอาวธุทําลายล้างสงู (weapon of mass destruction) และมีโครงการ

พฒันาอาวุธดงักล่าว ซึง่เป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของสหรัฐอเมริกา ต่อสนัติภาพ

ระหว่างประเทศ และต่อความมัน่คงในภมิูภารคอ่าวเปเซีย 

3. อิรักกดข่ีประชาชนของตนอย่างโหดร้าย 

4. อิรักมีความสามารถและความตัง้ใจท่ีจะใช้อาวธุทําลายล้างสูงต่อชาติอ่ืนๆ 

และประชาชนของตน 

5. อิรักมีความเกลียดชงัต่อสหรัฐอเมริกาดงัจะเห็นได้จากความพยายามรอบ

สงัหารอดีตประธานาธิบดีจอร์จ บชุ ในปี พ.ศ. 2536 

6. อิรักเป็นท่ีอยู่สมาชิกของกลุ่มอลักออิดะห์ ซึง่เป็นองค์กรท่ีต้องรับผิดชอบต่อ

การโจมตีสหรัฐอเมริกา ประชาชน และผลประโยชน์ของอเมริกา รวมทัง้การโจมตีท่ี

เกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2544  

7. อิรักให้ความช่วยเหลือและให้ท่ีพกัพิงแก่องค์กรก่อการร้ายสากล รวมทัง้

องค์กรก่อการร้ายท่ีเป็นปฏิปักษ์กบัสหรัฐอเมริกา 

8. อิรักให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของพวกระเบิดพลีชีพ 

9. ให้สภาคองเกรสและประธานาธิบดีเพียรพยายามต่อสู้กับผู้ ก่อการร้าย 

รวมทัง้ผู้ ก่อการสร้างในแหตกุารณ์วนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2544 และบคุคลท่ีให้ความ

ช่วยเหลือหรือให้ท่ีพกัพงิแก่ผู้ ก่อการร้ายเหล่านัน้ 

10. รัฐธรรมนูญและสภาคองเกรสให้อํานาจแก่ประธานาธิบดีต่อสู้กับลทัธิก่อ

การร้ายท่ีต่อต้านสหรัฐอเมริกา 

 11. รัฐบาลตรุกี คเูวต และซาอดุิอารเบีย เกรงกลวัซดัดมั ฮุสเซน และต้องการ

โค่นล้มเขาจากอํานาจ 

12. โดยอ้างถึงกฎหมายปลดปล่อยอิรักปี พ.ศ. 2541 มติของสภาคองเกรสจึง

เน้นว่า การโค่นล้มระบอบซดัดมั ฮสุเซน แล้วแทนท่ีด้วยระบอบประชาธิปไตยควรเป็น

นโยบายของสหรัฐอเมริกา 
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เหตผุลทัง้ 12 ประการดงักล่าวข้างต้นของสภาคองเกรสสหรัฐอาจแบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คือ ประเภทเหตผุลหลกั และเหตผุลรอง เหตผุลหลกัได้แก่ข้อกล่าวหาท่ีว่าอิรัก

ครอบครองอาวุธทําลายสูง มีความสามารถและมีความตัง้ใจท่ีจะใช้อาวุธดังกล่าว

ทําลายล้างสหรัฐอเมริกาและชาติอ่ืนๆ รวมทัง้ให้การสนบัสนุนและให้ท่ีพกัพิงแก่กลุ่ม

ผู้ ก่อการร้าย ซึง่เหตผุลเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีรัฐบาลสหรัฐเน้นยํา้อยู่บ่อยๆ ขณะกําลงัรณรงค์

การทําสงคราม ดังคํากล่าวของพลเอกคอลิน เพาเวลล์ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐท่ีว่า 

“ข้อเท็จจริงและพฤติกรรมของอิรักแสดงให้เห็นว่า ซัดดมั ฮสุเซนและระบอบของเขา

กําลังปกปิดความพยายามที่จะสร้างอาวุธทําลายล้างสูงมากข้ึน”32  และว่า “ไม่

ผิดพลาดแน่นอน อย่างที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้ เรามีความมัน่ใจสูงว่าพวกเขามีอาวุธ

ทําลายล้างสูง นัน่คือส่ิงที่ทําใหส้งครามกําลงัจะเกิดและมนัจะเกิดแล้ว และพวกเรามี

ความมัน่ใจสูงว่าจะคน้พบมนั”33  

ข. วิเคราะห์สงครามอิรักตามทฤษฎีสงครามที่ยุตธิรรม 

การวิเคราะห์สงครามอิรักตามทฤษฎีสงครามท่ียตุิธรรมในท่ีนีผู้้วิจยัขอวิเคราะห์

เฉพาะองค์ประกอบบ่างอย่างท่ีเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์เท่านัน้  
1. สาเหตุที่ชอบธรรม (Just Cause): ดงักล่าวมาแล้วว่า สหรัฐอเมริกาทํา

สงครามกับอิรักด้วยข้ออ้างท่ีว่าอิรักครอบครองอาวุธทําลายล้างสูง รวมทัง้สนับสนุน

และให้ท่ีพกัพิงแก่ผู้ ก่อการร้าย กล่าวได้ข้ออ้างนีเ้ป็นเพียงความเช่ือหรือการสนันิษฐาน

ของสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ แม้คณะทํางานตรวจสอบอาวธุของสหประชาชาติภายใต้มติ

การประชมุท่ี 1441 ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาติ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2545 ก็ไม่เคยสรุปว่าอิรักครอบครองอาวธุทําลายล้างสงู ดงัข้อความท่ีว่า “ไม่พบ

หลกัฐานว่าหรือข้อบ่งช้ีที่มีเหตุผลเก่ียวกบัการร้ือฟ้ืนโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในอิรัก” 

                                                           
32 “Transcript of Powell's U.N. presentation", (February 6, 2003), 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War 

33 "Press Briefing with Ari Fleischer", (White House, April 10, 2003), 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War 
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และว่า “ไม่พบหลกัฐานของความต่อเนื่องหรือการริเร่ิมโครงการอาวุธทําลายล้างสูง

อีก”34  

นอกจากนัน้ หลงัการบกุยึดอิรักสิน้สุดลง คณะสํารวจอิรัก (ISG-Irag Survey 

Group) นําโดยนายเดวิด เกย์ (David Kay) ชาวอิเมรกัน ได้รับมอบมหมายภารกิจให้

ค้นหาอาวธุทําลายล้างสงูในอิรัก การสํารวจได้ข้อสรุปว่า การผลิตอาวธุทําลายล้างสูง

ของอิรักได้ยุติไปแล้ว และอาวุธท่ีสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทําลายไปแล้วตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2533 เม่ืออิรักถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ แต่อิรักยงัคงมีผู้ เช่ียวชาญท่ีจะเร่ิมการ

ผลิตอาวุธได้อีกหลังจากการคว่ําบาตรสิน้สุดลง35 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 

2548   นายชาร์ลส์ ดเูอลเฟอร์ ผู้ เข้ามารับตําแหน่งแทนนายเดวิด เกย์ ได้ออกรายงาน

ว่า ความสามารถด้านอาวธุทําลายล้างสงูของอิรักได้ถกูทําลายไปแล้วในปี พ.ศ. 2534 

และนายซดัดมั ฮสุเซน ได้มุ่งไปท่ีการยตุิการคว่ําบาตรและยงัรักษาความสามารถท่ีริเร่ิม

อาวุธทําลายล้างสูงอีกครัง้เม่ือการคว่ําบาตรยุติลง ไม่พบหลกัฐานว่ามีการผลิตอาวุธ

ทําลายสงูอย่างต่อเน่ืองภายหลงัจากการใช้มาตรการคว่ําบาตรในปี พ.ศ. 253436 

นายโฮเวิร์ด ดีน (Howard Dean) ประธานคณะกรรมการประชาธิปไตยแห่งชาติ 

(Democratic National Committee Chairman) กล่าวหารัฐบาลของประธานาธิบดี

จอร์จ ดับเบิลยู. บุช และนายโทนี แบลร์ ว่าจงใจสร้างหลักฐานเท็จเพ่ือทําสงคราม37   

                                                           
34 IAEA, "Statements of the Director General", 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War  

35 Central Intelligence Agency, "Statement by David Kay on the Interim Progress 

Report on the Activities of the Iraq Survey Group", 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War 

36 "Comprehensive report of the Special Advisor to the DCI on Iraq's WMD" 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War 

37 Baker, Russ, "The Big Lie", The Nation, March 20, 2003. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War 
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ข้อกล่าวหานีถู้กตอกยํา้ด้วยบนัทึกท่ีเรียกว่า “Downing Street Memo” ของอดีต

หวัหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารของสหราชอาณาจักร เขียนเม่ือปี พ.ศ. 2545 ท่ีว่า 

“ข่าวกรองและข้อเท็จจริงถูกเก็บงําโดยสหรัฐอเมริกาตามนโยบายกําจดัซดัดมั ฮสุเซน 

ออกจากอํานาจ”38  

แม้การอ้างเหตุผลท่ีว่าอิรักให้การสนับสนุนและให้ท่ีพักพิงแก่ผู้ ก่อการร้ายก็

เช่นเดียวกนั หน่วยข่าวกรองสหรัฐ (CIA) ได้ออกรายงานว่า “ไม่พบหลกัฐานชดัเจนว่า

อิรักใหที้่พกัพิงแก่นายอาบู มูซาบ อลั-ซาร์กาวี (Abu Musab al-Zarqawi)”39 และว่า 

“...หน่วยข่าวกรอง (ของสหรัฐ) ยังยืนยันอย่างมั่นคงว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ในแง่

ปฏิบติัการและความร่วมมือดํารงอยู่”40   

จากข้อมูลหลักฐานท่ีผู้ วิจัยนําเสนอมา หากมองตามกรอบทฤษฎีสงครามท่ี

ยตุิธรรม  กล่าวได้ว่า การทําสงครามอิรักของสหรัฐอเมริกาและประเทศพนัธมิตรแทบ

ไม่มีสาเหตุท่ียุติธรรมเลย เพราะเป็นการอ้างเหตุผลบนพืน้ฐานของความเช่ือหรือการ

สนันิษฐานเอา ไม่มีข้อเท็จจริงท่ีพิสูจน์ได้ว่าอิรักครอบครองอาวุธทําลายล้างสูงและให้

การสนบัสนนุและให้ท่ีพกัพงิแก่กลุ่มผู้ ก่อการร้ายตามท่ีถกูกล่าวหา  

2. อาํนาจตามกฎหมาย (Lawful Authority): ถามว่าการทําสงครามอิรักครัง้นี ้

สหรัฐอเมริกามีอํานาจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากมองเฉพาะกฎหมาย

ภายในประเทศ แน่นอนว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอํานาจเป็นผู้ นําสูงสุดของ

ประเทศ ย่อมมีอํานาจในการประกาศสงครามกับประเทศอ่ืน รวมทัง้ได้รับความ

เห็นชอบจากสภาคองเกรสด้วย แต่อย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ทําสงครามปกป้อง
                                                           

38 Matthew Clark, “Why has 'Downing Street memo' story been a 'dud' in US?” 

http://web.archive.org/web/20070310182232/http://www.csmonitor.com/2005/0517/daily

Update.html 
39 Julian Borger, “There are no weapons of mass destruction in Irag” in The 

Guardain. http://www.theguardian.com/world/2004/oct/07/usa.iraq1 

40 Kerr Report, “Intelligence and Analysis on Iraq: Issues for the Intelligence 

Community”, http://irrationallyinformed.com//pdfcollection/20040729_Kerr_Report.pdf 
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ตวัเองจากการรุกรานของอิรัก ตรงกนัข้าม สหรัฐอเมริกาต่างหากเป็นผู้ รุกรานอิรัก กรณี

การรุกรานประเทศอ่ืนเหมือนท่ีสหรัฐอเมริกาทํานัน้ จะสามารถทําได้ก็ต่อเม่ือมีเหตุผล

เพียงพอ เช่น ประเทศนัน้เป็นอันธพาลเกเร คุกคามเพ่ือนบ้าน คุกคามสันติภาพของ

ชาวโลก เป็นต้น  และท่ีสําคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติ (UN Security Council) ด้วย สําหรับกรณีสหรัฐอเมริกาและพนัธมิตร

นัน้แม้จะขอเพิ่มอํานาจจากสหประชาชาติ (an additional UN authorization) คือเพิ่ม

อํานาจจากการคว่ําบาตรอิรักไปเป็นการทําสงครามกบัอิรัก แต่ก็ไม่ได้รับความเห็นชอบ

จากสหประชาชาต ิ ดงันัน้ สงครามครัง้นีห้ากวิเคราะห์ตามทฤษฎีสงครามท่ียตุิธรรมถือ

ว่าสหรัฐและพนัธมิตรไม่มีอํานาจตามกฎหมายหมาย 

3. เจตนารมณ์ที่ชอบธรรม (Just Intention): เจตนารมณ์ท่ีชอบธรรมตาม

ทฤษฎีสงครามท่ียตุิธรรมนัน้ ก็คือเจตนารมณ์เพ่ือแสวงหาสนัติภาพและความยตุิธรรม 

ไม่ใช่เพ่ือล้างแค้น เพ่ือผลประโยชน์ หรือเพ่ือเกียรติยศช่ือเสียง สําหรับกรณีสงครามอิรัก

นัน้ แม้สหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรจะอ้างเหตผุลว่าทําสงครามเพ่ือกําจดัภยัคกุคามจาก

อาวุธทําลายล้างสูงต่อชาวโลกและเพ่ือกําจัดแหล่งสนับสนุนและแหล่งพักพิง

ผู้ ก่อการร้าย เป็นต้น แต่เหตผุลเหล่านีก็้ถือว่าฟังไม่เห็นขึน้เพราะไม่มีหลกัฐานชดัเจนว่า

อิรักมีพฤติกรรมเช่นว่านัน้ ดังนัน้ แม้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรจะไม่เปิดเผย

เจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของตน หากวิเคราะห์จากบริบทของการทําสงครามก็อาจตีความ

ได้ว่ามีเจตนารมณ์เพ่ือล้างแค้นอิรักจากความเช่ือท่ีว่าอิรักมีส่วนเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์

ก่อวินาศกรรมเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2544 (9/11) นอกจากนัน้ อาจตีความได้ว่า 

เจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของสหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรคือเร่ืองผลประโยชน์ด้านนํา้มนั ซึ่ง

เป็นประเด็นท่ีถกูชาวโลกตัง้ข้อสงสยัมากท่ีสดุ ดงัจะเห็นได้จากคําแถลงการณ์ของนาย

โทน่ี แบลร์ เพ่ือแก้ข้อกล่าวหาท่ีว่าสงครามอิรักมีส่วนเก่ียวข้องกับเร่ืองนํา้มนัและเป็น

ทฤษฎีสมคบคิด (conspiracy theory) ว่า “ประการแรก ผมขอกล่าวถึงเร่ืองทฤษฎี

สมคบคิดทีว่่ามีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัน้ํามนั...เหตผุลทีแ่ทจ้ริงว่าทําไมพวกเราดําเนินการคร้ัง
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นีไ้ม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบัเร่ืองน้ํามนัและทฤษฎีสมคบคิดแต่อย่างใด”41 และคํากล่าวของนาย

จอร์น โฮเวิร์ด นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ท่ีว่า “ไม่มีคําวิจารณ์ใดน่าโมโหเท่ากบัการ

กล่าวหาว่า พฤติกรรมของอเมริกาถูกขบัเคลื่อนด้วยความต้องการควบคมุแหล่งสํารอง

น้ํามนัในอิรัก”42 แม้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 

พ.ศ. 2551 นายจอร์น แมคเคน (John McCain) ผู้สมคัรชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของ

พรรคริพับลิกัน ซึ่งสังกัดพรรคเดียวกันกับประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิบยู. บุช ก็ได้

ปราศรัยทํานองยอมรับว่าการทําสงครามอิรักของสหรัฐอเมริกามาจากเหตุผลด้าน

นํา้มนั ดงัข้อความท่ีว่า “สหายทัง้หลาย ผมจะมีนโยบายดา้นพลงังานที่พวกเรากําลงัจะ

พดูถึงอยู่ ซ่ึงจะกําจดัการพ่ึงพาน้ํามนัจากตะวนัออกกลางของพวกเรา จะทําใหพ้วกเรา

ไม่ต้องส่งชายหนุ่มหญิงสาวเข้าสู่ความขดัแย้งในตะวนัออกกลางอีกคร้ัง”43 อย่างไรก็

ตาม ต่อมานายจอร์น แมคเคน ได้ถกูกดดนัให้ชีแ้จงถึงเหตผุลท่ีพดูอย่างนัน้ เขาชีแ้จงว่า 

“คําว่า ‘อีกคร้ัง” ถูกตีความผิด ผมต้องการให้เราเลิกการพ่ึงพาน้ํามนัต่างประเทศด้วย

เหตผุลดา้นความมัน่คงของชาติ นัน่คือส่ิงทีผ่มหมายถึง”44    

4. วิถีทางสุดท้าย (Last Resort): ตามทฤษฎีสงครามท่ียุติธรรม “วิถีทาง

สดุท้าย” หมายถึงการทําสงครามให้เลือกใช้เป็นวิถีทางสุดท้ายหลงัจากได้พยายามใช้

วิถีทางอ่ืนๆ มาหมดแล้ว แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ 

สําหรับกรณีสงครามอิรักนัน้ถือว่าสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยังไม่มีเหตุผลเพียง

                                                           
41 “Parliamentary Debates”, January 15, 2003. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rationale_for_the_Iraq_War 

42 BBC, “Australia 'has Iraq oil interest”, July 5, 2007. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6272168.stm 

43 Politics, “McCain clarifies remark about oil, Iraq war”, May 2, 2008. 

http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20080502/mccain-iraq/ 

44 Politics, “McCain clarifies remark about oil, Iraq war”, May 2, 2008. 

http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20080502/mccain-iraq/ 



 
38 

 

พอท่ีจะเลือกการทําสงครามเป็นวิถีทางสุดท้าย เพราะในช่วงเวลานัน้อิรักไม่ได้รุกราน

หรือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพ่ือนบ้าน และไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าอิรักครอบครอง

อาวธุทําลายล้างสูงพร้อมทัง้สนบัสนนุและให้ท่ีพกัพิงแก่ผู้ ก่อการร้ายซึง่เป็นภยัคกุคาม

ต่อชาวโลก นอกจากนัน้ จากรายงานของคณะสํารวจอิรัก (ISG-Irag Survey Group)

ประเทศอิรัก ซึ่งกําลังอยู่ภายใต้มาตรการคว่ําบาตรของหสประชาชาติ ก็ได้ล้มเลิก

โครงการผลิตอาวธุทําลายล้างสงูไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533 ดงันัน้ กรณี

ประเทศอิรักจงึถือว่ายงัไม่เข้าข่ายท่ีจะต้องใช้การทําสงครามเป็นวิถีทางสดุท้าย  

5. ความหวังที่จะประสบความสําเร็จ (Reasonable Hope of Success): 

ตามทฤษฎีสงครามท่ียตุิธรรมนัน้ ความหวงัท่ีจะประสบความสําเร็จ หมายถึงความหวงั

ว่าเม่ือเลือกใช้การทําสงครามจะสามารถแก้ปัญหาความขดัอแย้งได้ภายในระยะเวลา

อนัสัน้  และจะสร้างฟืน้ฟสูนัติภาพและสร้างความยตุิธรรมได้ภายหลงัสงคราม สําหรับ

กรณีสงครามอิรักนัน้ หากประเมินจากศักยภาพด้านการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์

ของสหรัฐอเมิรกาและพนัธมิตรสามารถเอาชนะอิรักได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ตาม

ทฤษฎีสงครามท่ียุติธรรม ความเร็จนัน้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การชนะสงคราม

เท่านัน้ หากยงัหมายรวมถึงความสําเร็จด้านการฟืน้ฟสูนัติภาพและสร้างความยตุิธรรม

ให้เกิดขึน้แก่ประชาชนผู้ ถูกกดข่ีด้วย กรณีประเทศอิรักภายหลังการโค่นลัมรัฐบาล

ซดัดมั ฮุสเซน เป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปว่ามีปัญหาความรุนแรงมากยิ่งกว่าสมยัรัฐบาลของ

นายซดัดมั ฮสุเซน ด้วยซํา้ไป อย่างเช่นปัญหาความแตกแยกระหว่างชาวมสุลิมนิกาย

ซุนน่ี กับ นิกายซีอะห์ ปัญหาการก่อการร้ายด้วยระเบิดพลีชีพ เป็นต้น ดังนัน้ หาก

ประเมินความสําเร็จด้านการสร้างสนัติภาพของสหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรถือว่าแทบ

จะไม่ประสบความสําเร็จเลย นอกจากไม่ประสบความสําเร็จแล้วยงันําไปสู่ปัญหาความ

แตกแยกและความรุนแรงท่ีร้าวลกึยิ่งกว่าเดิมเสียอีก 

2.5 สรุปแนวคิดสงครามที่ยุตธิรรมและกรณีตัวอย่าง 

พฒันาแนวคิดเร่ืองสงครามท่ียุติธรรมในวัฒนธรรมตะวันตกตัง้แต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัมีนกัวิชาการสรุปและจดัหมวดหมู่ไว้หลายแบบด้วยกนั แต่ส่วนใหญ่แล้วได้จดั
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อยู่ภายใต้องค์ประกอบหลกั 2 อย่าง คือ ความถูกต้องในการเข้าสู่สงคราม (Jus Ad 

Bellum) และ ความถูกต้องขณะอยู่ในสงคราม (Jus In Bello) ดังรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้45 

1. ความถูกต้องในการเข้าสู่ความสงคราม   

ความถกูต้องในการเข้าสู่สงคราม มาจากภาษาลาตินว่า “Jus Ad Bellum” (จสั 

แอด เบลลมั) แปลเป็นภาษาองักฤษ "Right to (go to) war" หมายถึงความถกูต้องชอบ

ธรรมท่ีจะเข้าสู่สงคราม คือ มีเหตผุลเพียงพอก่อนท่ีจะลงมือทําสงคราม มีสาระสําคญั 

5 ประการ ดงันี ้

1.1 สาเหตุที่ชอบธรรม (Just Cause) การท่ีจะประกาศสงครามได้นัน้ต้องมี

เหตผุลอนัชอบธรรม เป็นต้นว่า การต่อสู้ ป้องกนัตวัจากการรุกรานของฝ่ายตรงข้ามท่ีไม่

เป็นธรรม การคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธ์ิ การปกป้องสิทธิเสรีภาพและรัฐจากการถูก

ล่วงลํา้สิทธิ ตลอดจนการลงโทษผู้กระทําผิด เป็นต้น  

1.2 อํานาจตามกฎหมาย (Lawful Authority) การตดัสินใจประกาศสงคราม

ต้องเป็นไปโดยผู้ปกครองประเทศท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย หรือผู้ มีอํานาจสูงสุดของ

ประเทศ ตลอดจนองค์กรซึง่เป็นท่ียอมรับของสากล  โดยผ่านกระบวนการท่ีถกูต้อง และ

ต้องประกาศให้สาธารณชน (รวมถึงพลเมืองของตนเองและของศตัรู) รับทราบด้วย  

1.3 เจตนารมณ์ที่ชอบธรรม (Just Intention) คือเจตนารมณ์ในการทํา

สงครามเพ่ือท่ีจะนํามาซึง่สนัติภาพ ไม่ใช่ทําเพ่ือล้างแค้น หรือเพ่ือเกียรติศกัดิ์ของผู้ ร่วม

สงคราม  

                                                           
45 Laurence W. Jones, “The Persian Gulf War: A Case Study in Just War Theory”: 

30-31. 
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1.4 วิถีทางสุดท้าย (Last Resort) หมายความว่า การประกาศสงครามเป็น

วิถีทางหรือมาตรฐานขัน้สดุท้ายหลงัจากได้พยายามใช้วิถีทางอ่ืนๆมาหมดแล้ว แต่ก็ไม่

สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศได้  โดยเฉพาะการเจรจาทางการทตูถือว่า

เป็นวิถีทางลําดับต้นๆ ท่ีต้องนํามาใช้  แต่เม่ือทําไปจนถึงท่ีสุดแล้วก็ไม่สามารถยุติ

ปัญหาได้  จงึค่อยใช้วิถีทางแห่งการประกาศสงครามเป็นวิถีทางสดุท้าย  

1.5 ความหวังที่จะประสบความสําเร็จ (Reasonable Hope of Success) 

จดุมุ่งหมายของการทําสงครามคือ ต้องทําสงครามจนได้ชยัชนะโดยเร็วท่ีสดุ และหาก

ทราบดีว่าผลของการสู้ รบนัน้คือไม่สามารถไปสู่ความสําเร็จหรือเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ ก็

ต้องหาทางสกัดกัน้หรือขจัดความรุนแรง เพราะหากฝืนสู้ รบไปก็เป็นการไร้ประโยชน์

และจะมีแต่ผลเสียติดตามมา 

2. ความถูกต้องขณะอยู่ในสงคราม (Jus In Bello)  

ความถกูต้องขณะอยู่ในสงคราม  มาจากภาษาลาตินว่า “Jus In Bello” (จสั อิน 

เบลโล)  แปลเป็นภาษาองักฤษว่า "(What is) right in war" หมายถึง การปฏิบตัิตนให้

ถกูต้องขณะอยู่ท่ามกลางสงคราม  ประกอบด้วยสาระสําคญั 2 ประการ ดงัต่อไปนี ้ 

2.1 การแยกแยะ (Discrimination) หมายความว่า ในการทําสงครามต้อง

แยกแยะระหว่างประชาชนผู้บริสุทธ์ิกบัทหารของฝ่ายตรงข้าม  หลีกเล่ียงการใช้ความ

รุนแรงท่ีโหดร้ายและไม่เป็นธรรม และเชลยศึกสงครามต้องได้รับการปฏิบตัิอย่างดีและ

มีเกียรติ  นอกจากนัน้ ทรัพย์สินของคู่สงครามต้องไม่ถกูทําลายให้ได้รับความเสียหาย

เกินความจําเป็น  

2.2 ความพอเหมาะพอดี (Proportionality) หมายถึงความพอเหมาะพอดีใน

การใช้กําลังทําสงครามให้พอดีหรือได้สัดส่วนกับการบรรลุเป้าหมาย  ทัง้ความ
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พอเหมาะพอดีด้านการใช้อาวุธสงคราม  ต้องตระหนกัถึงเง่ือนไขในการใช้กําลงัอาวุธ

เพียงเพ่ือให้สงครามยตุิลงเท่านัน้ การใช้อาวุธร้ายแรงซึ่งมีอานภุาพทําลายล้างสูง ถือ

เป็นการใช้กําลงัท่ีเกินความพอเหมาะพอดี  

 จากกรณีตัวอย่างสงครามในโลกสมัยใหม่ท่ีผู้ วิจัยยกมาวิเคราะห์ตามกรอบ

ทฤษฎีสงครามท่ียุติธรรม ได้แก่ สงคราเกาหลี และสงครามอิรัก จะเห็นว่า สงคราม

เกาหลีเข้าเกณฑ์ทฤษฎีสงครามท่ียุติธรรมมากกว่าสงครามอิรัก กล่าวคือ (1) ด้าน

สาเหตุที่ชอบธรรม: สงครามเกาหลีเกิดจากการอ้างสาเหตท่ีุเกาหลีเหนือบกุยึดเกาหลี

ใต้ ซึ่งถือว่าเป็นการระเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ จึงถือว่ามีความชอบธรรม ขณะท่ี

สงครามอิรักเกิดจากการสันนิษฐานว่าอิรักครอบครองอาวุธทําลายล้างสูง สนับสนุน

ผู้ ก่อการร้าย และให้ท่ีพกัพิงแก่ผู้ ก่อการร้าย ซึ่งข้อสันนิษฐานเหล่านีไ้ด้รับการพิสูจน์

ภายหลังสงครามว่าไม่เป็นความจริง จึงถือว่าสงครามอิรักไม่มีสาเหตุท่ีชอบธรรม      

(2) ด้านอํานาจตามกฎหมาย: สงครามเกาหลีถือว่ากลุ่มประเทศผู้ประกาศสงคราม

นําโดยสหรัฐอเมริกามีอํานาจตามกฎบตัรสหประชาชาติ  เพราะได้รับความเห็นชอบ

จากคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ ขณะท่ีสงครามอิรักถือว่าสหรัฐอเมริกา

และพนัธมิตรไม่มีอํานาจตามกฎหมาย เพราะไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรี

ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (3) ด้านเจตนารมณ์ที่ชอบธรรม: ถือว่าสงคราม

เกาหลีมีเจตนารมณ์ท่ีชอบธรรมอยู่บ้าง เพราะมุ่งท่ีจะสร้างสันติภาพด้วยการขับไล่

เกาหลีเหนือผู้ รุกรานออกไปจากเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ตามบริบท

สงครามเย็นในสมยันัน้ อาจตีความได้ว่าสหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรมีเจตนารมณ์แอบ

แฝง กล่าวคือมีเจตนารมณ์ทําสงครามเพ่ือสกัดกัน้การแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวมิสม์

เพ่ือรักษาความเป็นมหาอํานาจโลกของตนเอาไว้ ขณะท่ีสงครามอิรักแม้จะอ้าง

เจตนารมณ์ว่าต้องการปกป้องสันติภาพโลกจากการคุกคามด้วยอาวุธทําลายล้างสูง

ของอิรักและลทัธิก่อการร้าย แต่เจตนารณ์นีไ้ด้รับการพิสูจน์ภายหลังสงครามว่าไม่มี

ความชอบธรรม เพราะอิรักไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นว่านัน้ อนึ่ง มีข้อครหาจํานวนมากว่า 

สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรทําสงครามอิรักด้วยเจตนาท่ีจะครอบครองแหล่งสํารอง
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นํา้มนัในอิรัก (4) วิถีทางสุดท้าย: กรณีสงครามเกาหลีอาจกล่าวได้ว่าเข้าข่ายเกณฑ์

วิถีทางสุดท้าย เพราะก่อนเกิดสงครามทัง้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้มีการเจรจา

ทางการทตูอย่างต่อเน่ืองมาโดยลําดบั เพ่ือยตุิการพิพาทตามแนวพรมแดนระหว่างกัน 

แต่เม่ือเกาหลีเหนือบุกยึดเกาหลีใต้จึงนําไปสู่การเลือกทําสงครามเป็นวิถีทางสุดท้าย  

อย่างไรก็ตาม การเลือกทําสงครามเป็นวิถีทางสุดท้ายอาจไม่ได้มุ่งเพ่ือสร้างสนัติภาพ

และความยตุิธรรมให้แก่ชาวเกาหลีใต้ผู้ถูกรุกรานเพียงเท่านัน้ หากเป็นเร่ืองการแย่งชิง

ความได้เปรียบระหว่างประเทศมหาอํานาจโลกสองค่าย ขณะท่ีสงครามอิรักไม่ถือว่าเข้า

ข่ายเกณฑ์วิถีทางสุดท้าย เพราะอิรักยังไม่ได้รุกรานหรือเป็นภัยคุกคามประเทศใดๆ 

ตามข้อสันนิษฐานท่ีว่าอิรักครอบครองอาวุธทําลายล้างสูงและไม่ได้ให้การสนับสนุน

หรือให้ท่ีพกัพงิแก่ผู้ ก่อการร้าย ดงันัน้ หากมองสงครามอิรักตามเกณฑ์วิถีทางสดุท้ายจึง

ถือว่าไม่มีความชอบธรรม และ (5) ความหวังที่จะประสบความสําเร็จ: สงคราม

เกาหลีถือว่ามีความหวังท่ีจะประสบความสําเร็จมากกว่า เพราะเป็นการทําสงคราม

ภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมีประเทศอ่ืนๆ เข้าร่วม

จํานวนมาก ส่วนสงครามอิรักแม้สหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรจําประสบความสําเร็จด้าน

การรบ แต่ว่าล้มเหลวด้านการฟืน้ฟสูนัติภาพและการสร้างยตุิธรรมให้แก่ประชาชนชาว

อิรัก เพราะหลงัเสร็จสิน้สงครามแทนท่ีอิรักจะมีสนัติภาพมากขึน้  กลบัไปสร้างปัญหา

ความแตกแยกและความขดัแย้งระหว่างประชาชนผู้นบัถือศาสนาอิสลามต่างนิกายกนั

มากขึน้กว่าเดิม 
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บทที่ 3 

พระสงฆ์กับสงครามที่ยุตธิรรมในพระพุทธศาสนา 

 

เนือ้หาของบทท่ี 3  นีผู้้ วิจัยจะนําเสนอบทบาทของพระสงฆ์กับสงครามท่ี

ยตุิธรรมทัง้ท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพทุธศาสนาและในประวตัิศาสตร์พระพทุธศาสนาใน

ประเทศต่างๆ โดยจะเลือกศึกษาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับเร่ือง

สงครามและศึกษาบทบาทของพระสงฆ์บางประเทศท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทํา

สงครามท่ียตุิธรรมทัง้โดยตรงและโดยอ้อม 

 

3.1 สงครามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

 เท่าท่ีมีหลกัฐานปรากฏในคมัภีร์พระพทุธศาสนายคุต้นหรือพระไตรปิฎก ทัง้ใน

ส่วนพระสตูรและพระวินยั ไม่พบว่ามีข้อความท่ีสนบัสนนุให้พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องกบั

สงครามท่ียุติธรรมทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ในทางตรงกันข้ามกับพบว่ามีหลักธรรม

จํานวนมากท่ีส่งเสริมให้งดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอ่ืนตัง้แต่ระดบัภายในจิตใจ 

(มโนกรรม) จนถึงระดับพฤติกรรมท่ีแสดงออกภายนอก คือ การกระทําทางกาย 

(กายกรรม) และทางวาจา (วจีกรรม) นอกจากนัน้ ในยามท่ีบ้านเมืองมีปัญหาความ

ขดัแย้งซึง่มีแนวโน้มว่าจะนําไปสู่การก่อสงครามระหว่างกนั เช่น กรณีความขดัแย้งเร่ือง

นํา้ในแม่นํา้โรหิณีระหว่างพระญาติทัง้สองฝ่าย พระพทุธเจ้าเองในฐานะพระสงฆ์องค์

หนึ่งก็ได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจนในฐานะเป็นคนกลางไกล่เกล่ียไม่ให้เกิดสงคราม

ระหว่างกัน  ตลอดถึงการบัญญัติพระวินัยหลายข้อท่ีห้ามไม่ให้พระสงฆ์เข้าไปยุ่ง

เก่ียวกับกองทัพของบ้านเมือง ซึ่งล้วนแสดงถึงเจตนารมณ์โดยรวมของระบบคําสอน
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ทางพระพทุธศาสนาท่ีต้องการให้ชาวพทุธโดยเฉพาะพระสงฆ์งดเว้นจากการกระทําท่ีใช้

ความรุนแรงต่อชีวิตของบคุคลอ่ืนทกุรูปแบบ เช่น การทําสงคราม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

ในท่ีนีผู้้วิจยัขอวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็นดงันี ้

 3.1.1 สงครามในแง่หลักธรรม 

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์การใช้ความรุนแรงใน

รูปแบบการทําสงครามด้วยอาวุธมี 2 กลุ่มหลกัธรรม คือ หลกัธรรมสําหรับอธิบายเร่ือง

ความรุนแรง และหลักธรรมเก่ียวกับการป้องกันการใช้ความรุนแรง ดังรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

1) หลักธรรมสําหรับอธิบายความรุนแรง: หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาท่ี

อธิบายถึงความรุนแรงมีหลายหมวดด้วยกนั ในท่ีนีผู้้วิจยัขอนําเสนอตวัอย่างหลกัธรรม

เพียง 3 หมวดดงัต่อไปนี ้

(1) อกุศลมูล:  พระพุทธศาสนากล่าวถึงกิเลสอนัเป็นสาเหตุของความรุนแรง

ภายในจิตใจมนุษย์ไว้จํานวนมาก  แต่กิเลสเหล่านัน้สามารถรวมลงในกิเลสมลูฐาน 3 

อย่างท่ีเรียกว่า “อกุศลมลู” หมายถึงกิเลสท่ีเป็นรากเหง้าของอกศุลกรรมทัง้ปวง ได้แก่ 

โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ และโมหะ ความหลง ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ภิกษุ

ทัง้หลาย ธรรม 3 ประการนี้ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ เป็นมลทินภายใน  เป็นอมิตร

ภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน เป็นข้าศึกภายใน” 1  จะเห็นว่า 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงภัยอันตรายของกิเลสอกุศลมูลด้วยคําท่ีทําให้มองเห็นภาพ 

(figurative words) ว่าเป็นมลทิน เป็นอมิตร เป็นศตัรู เป็นเพชฌฆาต และเป็นข้าศึก  
                                                           

1มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-  

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 15 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 84-85.  
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เพราะเม่ือเกิดขึน้ภายในจิตใจของบุคคลแล้วจะทําให้บุคคลนัน้เศร้าหมอง เหมือนภัย

อนัตรายท่ีเกิดจากการกระทําของข้าศกึศตัรูและเพชฌฆาต เป็นต้น 

กิเลสอกุศลมูล นอกจากจะสร้างปัญหาภายในจิตมนุษย์แล้ว ยังผลักดันให้

มนษุย์แสดงพฤติกรรมอนัเป็นปัญหาในสงัคมภายนอกด้วย เช่น การทะเลาะวิวาท การ

สร้างความรุนแรงระหว่างกนั เป็นต้น ดงัพทุธพจน์ท่ีว่า “การวิวาทด้วยความโลภ ความ

โกรธ ความหลง  โลภะ โทสะ และโมหะ เกิดภายในตน ย่อมทําร้ายบรุุษผูมี้ใจเลวทราม 

เหมือนขยุไมไ้ผ่ ฉะนัน้”2  โดยกิเลสอกศุลมลูเหล่านีจ้ะทํางานแบบอิงอาศยักนัตามหลกั

เหตุปัจจัยกล่าวคือโลภะสามารถเป็นพืน้ฐานให้เกิดโทสะได้ เช่น โลภอยากได้แหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติของโลกมาอยู่ในครอบครองของตน จึงหาวิธีแย่งชิงเอามาให้ได้ด้วย

การใช้ความรุนแรงในรูปแบบสงคราม (โทสะ) หรือโมหะอาจะเป็นพืน้ฐานให้เกิดโลภะ

และโทสะได้ เช่น มีความเช่ืออย่างผิดๆ  ในอดุมการณ์ชีวิตบางอย่างเช่นเช่ือว่าหากเรามี

วตัถเุสพบริโภคมากๆ  จะทําให้ได้รับความสขุสูงสดุ (โมหะ) แล้วความเช่ือแบบนีก็้เป็น

ฐานให้เกิดความอยากได้วตัถุมาเสพบริโภค (โลภะ) จากนัน้จึงหาวิธีท่ีจะได้มาซึง่วตัถุ

เสพบริโภคนัน้ด้วยการใช้ความรุนแรงในรูปแบบสงครามเป็นต้น (โทสะ)  

ปีเตอร์ฮาร์วีย์ (Peter Harvey) มองว่า ตามหลกัพระพทุธศาสนา กิเลสท่ีเป็น

รากเหง้าของความขัดแย้งคือ โลภะ โทสะ และโมหะ บุคคลเม่ือถูกครอบงําด้วยกิเลส

เหล่านีอ้าจคิดว่า ฉันมีอํานาจ ฉันต้องการอํานาจ เพ่ือเบียดเบียนบุคคลอ่ืน ความ

ขดัแย้งมกัจะเกิดจากความยดึมัน่ถือมัน่ในเร่ืองวตัถ ุเช่น ความสขุ ทรัพย์สมบตัิ ดินแดน 

ความมัง่คัง่ร่ํารวย การครอบงําทางเศรษฐกิจ และการมีอํานาจทางการเมือง กามสุข 

                                                           
2มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-  

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 15 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 85. 
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(ความทกุทางอายตนะ) จะนําไปสู่ความต้องการในกามสขุมากขึน้เร่ือยๆ แล้วจะนําไปสู่

ความขดัแย้ง การทเลาะวิวาท และสงคราม ระหว่างหมู่ประชาชน3 นอกจากนัน้ ความ

ยึดมัน่ถือมัน่ในทิฏฐิ (ทิฏ�ุปาทาน) เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีนําไปสู่ความขดัแย้งในสงัคม

มนษุย์ ฮาร์วีย์มองว่า  

ความยืดมั่นถือมั่นในทิฏฐิสามารถนําไปสู่สงครามทางศาสนาและทาง

อดุมการณ์ได้ (ทัง้สงครามแบบรุกรานและสงครามแบบป้องกนัตวั) สงครามครู

เสด การปฏิวตัินองเลือด การรมควนัแกสพิษ แท้จริงแล้วการตายของประชาชน

หลายล้านคนในศตวรรษท่ี 20  มีสาเหตุมาจากบุคคลผู้ ยึดมั่นถือมั่นใน

อุดมการณ์บางอย่างท่ีทําให้การกระทําของคนเหล่านีมี้ความชอบธรรม คือ    

ฮิตเลอร์  สตาลิน  เขมรแดง และผู้ ก่อการร้ายทกุรูปแบบ4 

(2) ปปัญจธรรม:  กิเลสอีกกลุ่มท่ีพระพทุธศาสนามกันํามาใช้เป็นฐานในการ

อธิบายปัญหาชีวิตและสงัคมมนษุย์เรียกว่า “ปปัญจธรรม” ได้แก่ ตณัหา มานะ และทิฏฐิ

หมายถึงกลุ่มกิเลสท่ีก่อให้เกิดความเน่ินช้า ยืดเยือ้ ยาวนาน วุ่นวาย สบัสน เป็นต้น ทัง้แก่

ชีวิตของปัจเจกบุคคลและสงัคม ความจริงแล้ว “อกศุลมลู” กับ “ปปัญจธรรม” ก็คือกลุ่ม

กิเลสอย่างเดียวกันนั่นเอง เพียงแต่เม่ือต้องการอธิบายปัญหา (ความเน่ินช้า) ท่ีเป็น

ปรากฏการณ์ในชีวิตของบุคคลและสังคม พระพุทธศาสนาจะเน้นอธิบายด้วย

หลกัปปัญจธรรมมากกว่า  

คําว่า “ปปัญจธรรม” นิยมแปลเป็นภาษาไทยว่า “ธรรมเคร่ืองเน่ินช้า” ดงัท่ี   

พระอรรถกถาจารย์ให้ความหมายไว้ว่า “กิเลสช่ือว่าธรรมเป็นเคร่ืองเน่ินช้าเพราะเป็นที่

                                                           
3 Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000), p. 235. 
4Ibid., p. 240. 
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เกิดข้ึนเองแล้วทําใหเ้น่ินช้าคือขยายความสืบต่อนัน้ใหก้วา้งขวางพิสดารได้แก่ใหต้ัง้อยู่

นาน”5  จะเห็นว่าคํานิยามของพระอรรถกถาจารย์นอกจากจะเน้นด้านความเน่ินช้า

ยาวนานแล้ว  ท่านยงัเน้นด้านความกว้างขวางพิสดารอีกด้วย  คือ เน้นทัง้แนวยาวและ

แนวกว้าง  ซึง่ผู้ วิจยัมองว่า ความหมายแนวกว้างนีก็้สําคญัเหมือนกนั  เพราะส่วนใหญ่

แล้วเวลาปรุงแต่งอารมณ์อะไรสกัอย่างเรามกัจะคิดปรุงแต่งให้มนัขยายพอกพนูซบัซ้อน

และกว้างขวางมากไปกว่าความจริงตามธรรมชาติของมนัอยู่แล้ว  ยิ่งมิติแนวกว้างขยาย

ออกไปเท่าใด  ก็จะไปเสริมให้มิติแนวยาวยืดขยายออกไปเท่านัน้  กล่าวคือย่ิงคิดขยาย

ให้ซบัซ้อนมากไปเท่าไรก็ยิ่งทําให้สังสารวัฏยาวนานมากขึน้เท่านัน้  ดังคํานิยามของ

พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต) ท่ีว่า 

ปปัญจะหรือปปัญจธรรมแปลกนัมาว่าธรรมเคร่ืองเน่ินช้าถ้าจะแปลให้ง่ายก็ว่า

กิเลสตวัป่ัน คือ ปัน้แตง่เร่ืองราว ป่ันใจให้ทกุข์ ป่ันหวัใจให้เร่ืองมาก ทําให้

ยืดเยือ้ เยิ่นเย้อ ยุ่งเหยิง ยืดยาว ฟ่ามเฝือ ล่าช้า วกวน วุ่นวาย นงุนงั สบัสน

สลบัซบัซ้อน...6 

ปปัญจะหมายถึงอาการคลอเคลียพวัพนัอยู่กบัอารมณ์นัน้ และคิดปรุงแต่งไป

ต่างๆ ด้วยแรงตณัหา มานะ และทิฏฐิ ผลกัดนัหรือเพ่ือสนองตณัหา มานะ ทิฏฐิ 

คือปรุงแต่งในแง่ท่ีจะเป็นของฉนัให้ตวัฉนั  เป็นนัน่เป็นน่ี หรือเป็นไปตามความ

ต้องการของฉนั  ออกรูปออกร่างต่างๆ มากมายพสิดาร7 

กิเลสกลุ่มปปัญจธรรมนีบ้างแห่งยกมากล่าวเพียงตวัเดียวในฐานะเป็นประธาน

หรือตวันํา  ตวัอย่างในปฏิจจสมปุบาทกล่าวถึงเฉพาะตณัหาเพียงอย่างเดียว  บางแห่ง

กล่าวถึงช่ือของกลุ่มแบบรวมๆ  ไม่ระบุถึงกิเลสตัวใดตัวหนึ่ง  ตัวอย่างข้อความท่ีว่า 

“ผูใ้ดหมัน่ประกอบธรรมที่เป็นเหตใุหเ้น่ินช้า (ปปัญจะ) ยินดีธรรมที่เป็นเหตใุหเ้น่ินช้าผู้

                                                           
             5ข.ุอ.ุอ. (บาลี) 1/67/399. 

6พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต),  พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากดั, 2546),หน้า70/51-70/52. 
7เร่ืองเดียวกนั,หน้า 40. 
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เป็นเช่นกบัเนื้อ  ผู้นัน้ไม่ได้ชมนิพพานอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยี่ยม”8  บาง

แห่งไม่ได้กล่าวไว้โดยตรงแต่แฝงอยู่ในรูปคําอ่ืนเช่นคําว่า “อนิสฺสิโต”  แปลว่าผู้อนั

ตณัหาและทิฏฐิไม่อาศยั  หรือผู้ ไม่ถูกครอบงําด้วยตณัหาและทิฏฐิ  ตวัอย่างข้อความ

ท่ีว่า “ก็แลสติของภิกษุนัน้ปรากฏข้ึนว่ากายมีอยู่เพียง  เป็นความรู้เพียงเป็นที่ระลึก

เท่านัน้ก็พอ  แลเธอเป็นอยู่อย่างไม่อาศยัตณัหาและทิฏฐิ (อนิสฺสิโต) และไม่ยึดมัน่ส่ิง

ใดๆในโลก”9 

หลกัปปัญจธรรมนอกจากจะอธิบายปัญหาความยุ่งเหยิงในชีวิตของปัจเจกบคุคล

แล้ว ยงัสามารถนําไปอธิบายปัญหาความขดัแย้งในระดบัสงัคมได้ด้วย ดงัคําอธิบาย

ของพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) ท่ีว่า 

เหตุปัจจัยของความขัดแย้งในแต่ละเร่ืองแต่ละกรณีอาจซับซ้อน เป็นเร่ือง

ปลีกย่อย แต่เม่ือพดูอย่างกว้างๆ ครอบคลุม ก็หนีไม่พ้นตวัการใหญ่ 3 อย่าง ท่ี

ต้องรู้ไว้ คือจะแก้เหตปุลีกย่อยจําเพราะข้อไหนเท่าใดก็ตาม จะต้องแก้ไขให้ถึง 3 

ข้อนีด้้วย คือปมก่อปัญหา 3 อย่างคือ (1) ความใฝ่แสดงหาผลประโยชน์ เห็นแก่

เสพบริโภคบํารุงบําเรอ เรียกว่าตณัหา (2) ความทะยานแสวงอํานาจ ต้องการ

ความยิ่งใหญ่ ปรารถนาจะครอบงําผู้ อ่ืน เรียกว่า มานะ (3) การยึดติดในความ

เช่ือ ถือรัน้ในลทัธินิยมอุดมการณ์ ท่ีไม่เปิดกว้างรับฟังใคร และก่อทศันคติแบบ

แบ่งแยก เรียกว่า ทิฏฐิ 

                                                           
8มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-  

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 22 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 434.  
9มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-  

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 10 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 304.    
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ความขดัแย้งระหว่างบคุคล ระหว่างกลุ่มชน ตลอดจนสงครามระหว่างประเทศ 

ระหว่างค่าย ระหว่าง เผ่าชน ชาติพันธุ์  ระหว่างศาสนา ท่ี มีมาตลอด

ประวตัิศาสตร์ มีจดุก่อปมอยู่ท่ี 3 อย่างนี ้ไม่ว่าจะแก้ไขเหตปัุจจยัปลีกย่อยอะไร

ก็ตาม ต้องคอยมองคอยตรวจสอบและแก้ไขตวัการสําคญั 3 อย่างนี ้ไม่ให้เข้า

มาครอบงํา ถ้าไม่มีตวัการใหญ่ 3 อย่างนี ้การแก้ไขกําจัดเหตุปัจจัยปลีกย่อย

อ่ืนๆ ก็ใช้วิธีการท่ีพูดมาแล้ว กําจัดปัญหาได้ง่ายขึน้ แต่ปม 3 อย่างนีย้ังอยู่ 

ความขดัแย้งจะยืดเยือ้ไม่จบได้จริง10 

การสู้ รบกันระหว่างประเทศทัง้หลายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 นัน้ นอกจากเป็น

การแข่งอํานาจแย่งชิงความเป็นใหญ่ (มานะ) และการหวงแหนแก่งแย่ง

ผลประโยชน์ (ตัณหา) กันแล้ว ก็ได้มีเร่ืองลัทธิอุดมการณ์ (ทิฏฐิ) เข้ามา

เก่ียวข้องด้วย11 

จากข้อความท่ียกมาจะเห็นว่า พระพรหมคณุาภรณ์มองปัญหาความขดัแย้งใน

สงัคมมนษุย์เช่นสงัครามโลกครัง้ท่ี 2 ว่ามาจากกิเลสท่ีเป็นต้นตอหรือตวัการใหญ่ 3 ตวั 

คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ  โดยตัณหาปรากฏออกมาในรูปของความอยากได้

ผลประโยชน์เพ่ือเสพบริโภค มานะปรากฏออกมาในรูปของการแสวงหาอํานาจหรือ

ความยิ่งใหญ่เพ่ือครอบงําผู้ อ่ืน และทิฏฐิปรากฏออกมาในรูปการยดึติดในความเช่ือหรือ

ลทัธิอุดมการณ์ ในการแก้ปัญหาความขดัแย้งนัน้ท่านมองว่าปัญหาแต่ละอย่างอาจมี

รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจมีวิ ธีแก้ปัญหาท่ีแตกต่างกัน

เช่นเดียวกัน แต่สดุท้ายแล้วถ้าจะแก้ปัญหาให้ถึงท่ีสุดจะต้องก้าวลึกลงไปให้ถึงกิเลสท่ี

                                                           
10พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), สลายความขัดแย้ง, หนงัสืออิเล็กทรอนิคส์, หน้า 49-50. 
11พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), มองสันตภิาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรม  

โลกาภวัิตน์, หนงัสืออิเล็กทรอนิคส์, หน้า 135. 
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เป็นตัวการใหญ่ 3 อย่าง นัน่คือ ความอยากในวัตถุเสพบริโภค ความอยากในอํานาจ

ครอบงําผู้ อ่ืน และการยดึติดในความเช่ือหรือลทัธิอดุมการณ์ 

นิทานธรรมบทเร่ืองหนึ่งช่ือว่า เร่ืองพระติสสะ12  เป็นเร่ืองท่ีสะท้อนการใช้ความ

รุนแรงบนฐานของกิเลสปปัญจธรรม 3 อย่างได้ค่อนข่างชดัเจน เร่ืองมีอยู่ว่าพระติสสะ

เป็นพระนวกะผู้บวชตอนแก่ เป็นคนมีมานะถือตัวจัด  ไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อ   

พระเถระผู้ มีอายุพรรษาแก่กว่า  เพราะถือว่าตนมาจากวรรณะกษัตริย์  และเป็นโอรส

ของพระปิตุจฉาของพระพุทธเจ้า เม่ือบวชเข้ามาแล้วมีร่างกายอ้วนพีเพราะมีลาภ

สักการะให้บริโภคอย่างสมบูรณ์ เม่ือมีพระภิกษุอาคันตุกะจากต่างถ่ินมาเข้าเฝ้า

พระพทุธเจ้าก็น่ิงดดูายไม่ยอมให้การต้อนรับ เพราะมีขตัติยมานะว่าตนมาจากตระกูล

ชัน้สูง ซํา้ยังย้อนถามพระเถระเหล่านัน้ทํานองว่า “พวกท่านไม่รู้หรือว่าผมเป็นใคร”   

เป็นต้น 

เม่ือความทราบไปถึงพระพทุธเจ้า พระองค์ทรงตําหนิแล้วให้พระติสสะขอโทษ

พระอาตนัตกุะเหล่านัน้ แต่พระติสสะก็ยงัยืนยนัว่าตนจะไม่ยอมขอโทษ จึงทรงนําอดีต

นิทานมาเล่าให้ภิกษุทัง้หลายฟังว่า พระติสสะรูปนีใ้ช่ว่าจะเป็นคนว่ายากสอนยาก

เฉพาะในชาตินีเ้ท่านัน้ แม้ในอดีตชาติก็เป็นว่ายากสอนยากเช่นเดียวกัน กล่าวคือใน

อดีตชาติพระติสสะเป็นดาบสช่ือว่า “เทวละ” อาศยัอยู่ในป่าหิมพานต์ได้ 8 เดือน ใคร่จะ

เข้าไปอาศยัอยู่ในตวัเมืองสกั 4 เดือน เพ่ือจะได้เสพรสชาติอาหารเหมือนชาวโลกทัว่ไป 

(สํานวนบาลีว่า เพ่ือเสพรสเค็มและรสเปรีย้ว) เม่ือถึงตัวเมืองได้ไปพกัอาศัยอยู่ในโรง

ของช่างปัน้หม้อ ต่อมามีดาบสอีกคนหนึง่นามว่า “นารทะ” ได้เข้ามาขอพกัอาศยัอยู่ด้วย 

ด้วยความหวงแหนในท่ีพกัอาศยั เทวลดาบสจึงคิดหาวิธีกลัน่แกล้งให้นารทดาบสอยู่

                                                           
12มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, ธมฺมปทฏฺฐกถาวณฺณนา ปฐโม ภาโค 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2549), หน้า 30-35. 
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ด้วยไม่ได้ โดยใช้วิธีนอนขวางทางออกประตตูอนกลางคืน กะไว้ว่าเม่ือนารทดาบสเดิน

ออกไปตอนกลางคืนจะได้เหยียบชฎาของของตน แล้วนารทดาบสก็ได้เหยียบเข้าจริงๆ 

โดยไม่ได้ตัง้ใจ แม้นารทดาบสจะกล่าวขอโทษวา่ตนไม่มีเจตนาเหยียบเพราะไม่รู้ว่านอน

ตรงนี ้แต่เทวลดาบสก็ยังประณามนารทดาบสว่าเป็นชฎิลโกงอยู่นัน่เอง นอกจากนัน้ 

เม่ือนารทดาบสออกไปข้างนอกแล้ว เทวลดาบสก็ยงัคิดหาวิธีกลัน่แกล้งอีกโดยไปนอน

เอาศีรษะขวางประตูทางเข้า กะไว้ว่าเม่ือนารทดาบสกลับเข้ามาตอนกลางคืนจะได้

เหยียบเข้าท่ีคอของตน เม่ือนารทดาบสกลับเข้ามาก็ได้เหยียบเข้าท่ีคอจริงๆ และได้

กล่าวขอโทษว่าไม่ได้ตัง้ใจเพราะไม่รู้ แต่เทวลดาบสก็ยังประณามว่าเป็นชฎิลโกงอยู่

เช่นเดิม  

เหตุการณ์การทะเลาะกันของสองดาบสได้ลุกลากขยายใหญ่โตจนสร้างความ

เดือนร้อนแก่ผู้ปกครองบ้านเมืองและชาวเมืองทัว่ไป เม่ือเทวลดาบสาปแช่งนารทดาสว่า 

“พระอาทิตย์ มีรัศมีตัง้ 1,000  มีเดชตัง้ 100 มีปกติกําจดัความมืดพอพระอาทิตย์ข้ึนมา

ใน เวลาเช้า ขอศีรษะของท่านจงแตกออก 7 เสี่ยง”  แล้วนารทดาบสก็ได้สาปแช่ง

กลับคืนว่า  “โทษของผู้ใดมีอยู่ ขอศีรษะของผู้นัน้จงแตกของผู้ไม่มีโทษ จงอย่าแตก” 

ด้วยความท่ีเป็นผู้ มีฤทธานุภาพมาก นารทดาบสจึงสามารถหยัง่รู้ได้ว่าผู้ ท่ีจะได้รับผล

แห่งคําสาปก็คือเทวลดาบสนั่นเอง  จึงอาศัยความกรุณาใช้ฤทธานุภาพของตนห้าม

ไม่ให้ดวงอาทิตย์ขึน้ในตอนเข้า เม่ือดวงอาทิตย์ไม่ขึน้พระราชาและชาวเมืองต่างก็เดือน

ร้อนไปตามๆกนั เพราะไม่สามารถประกอบอาชีพการงานได้  

พระราชาเม่ือทรงทราบเร่ืองราวความเป็นมาทัง้หมดแล้วจึงทรงรับสัง่ให้นําตัว

เทวลดาบสมาขอโทษนารทดาบส แต่เทวลดาบสก็ไม่ยอมขอโทษอยู่ดี ต่อมาทรงรับสัง่

ราชบุรุษจับเทวลดาบสให้มอบลงขอโทษท่ีเท้าของนารทดาบส แต่เทวลดาบสก็ยงัไม่

ยอมขอโทษอยู่นั่นเอง และสุดท้ายนารทดาบสจึงถวายคําแนะนําว่า วิธีป้องกันไม่ให้
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ศีรษะของเทวลดาบสออกเป็น 7 เส่ียง คือต้องให้จบัเทวลดาบสไปแช่อยู่ในสระนํา้ถึงคอ  

พร้อมเอาก้อนดินเหนียวทูนไว้บนศีรษะ เม่ือคลายฤทธ์ิออกแล้วดวงอาทิตย์ขึน้มาตอน

เช้า ให้เทวลดาบสดํานํา้หนีไปโผล่ท่ีอ่ืน ก้อนดินเหนียวบนศีรษะเม่ือต้องแสงอาทิตย์ก็

จะแตกออกเป็น 7 เส่ียงเม่ือตรัสเล่าอดีตนิทานจบ เพระพทุธเจ้าทรงปิดท้ายด้วยพทุธ

ภาษิตว่า “ชนเหล่าใด เข้าไปผูกเวรว่า คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา และได้ลกั

ส่ิงของของเราไป   เวรของชนเหล่านัน้ย่อมไม่สงบระงบั”13 

เร่ืองราวของพระติสสะและอดีตนิทานท่ีพระพุทธเจ้านํามาตรัสเล่าให้ภิกษุ

ทัง้หลายฟัง สะท้อนให้เมืองเผินๆ  เหมือนเป็นเร่ืองท่ีสะท้อนการผูกเวรหรือความโกรธ

เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ลงให้ลึกจะเห็นว่าการทํางานสมัพนัธ์กัน

ของกิเลสกลุ่มปปัญจธรรมได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ (1) จุดเร่ิมต้นของปัญหาความ

ขัดแย้งในเร่ืองของพระติสสะทัง้ในชาตินีแ้ละอดีตชาติมาจากเร่ืองตัณหาหรือความ

ต้องการวตัถเุสพบริโภค จากข้อมลูท่ียกมาข้างต้นจะเห็นว่าพระติสสะบวชมาแล้วเป็นผู้

มีร่างกายอ้วนพีเพราะติดในการเสพบริโภค แม้ในอดีตชาติของท่านท่ีเป็นเทวลดาบสก็มี

จดุเร่ิมต้นจากการบริโภค กล่าวคือท่านคิดจะเสพอาหารท่ีมีรสอร่อยจึงออกจากป่าไป

อยู่ในเมือง เม่ือมาพกัอยู่ท่ีโรงช่างหม้อก็พยายามกีดกันและใส่ร้ายนารทดาบสเพราะ

เกรงว่าจะมาแย่งลาภของตน (2) กรณีท่ีพระติสสะไม่ย้อมอ่อนน้อมต่อพระเถระผู้ มี   

อายุพรรษามากกว่าด้วยถือตนว่าเป็นคนชัน้สูงมาจากวรรณะกษัตริย์ แม้พระพทุธเจ้า

จะตรัสให้ขอขมาของพระเถระเหล่านัน้ก็ยงัยืนยนัจะไม่ขอขมา หรือในอดีตชาติของท่าน

ท่ีไม่ยอมขมาต่อนารทดาบสแม้พระราชจะรับสัง่ให้ขอขมาก็ไม่ยินยอม ก็สะท้อนถึงการ

ทํางานของมานะในปปัญจธรรม และ (3) กรณีท่ีพระติสสะไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อ

                                                           
13 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 34. 
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พระเถระผู้ มีอายุพรรษามากว่าก็สะท้อนถึงความเช่ือเร่ืองระบบชนชัน้วรรณะตาม

ประเพณีของสงัคมอินเดียสมยัโบราณ ซึง่ก็สะท้อนการทํางานของทิฏฐิในปปัญจธรรม 

(3) ปฏิจจสมุปบาทเชิงสังคม: การนําเสนอหลักปฏิจจสมุปบาทในคัมภีร์

พระพทุธศาสนามี 2 แบบหลกัๆ คือ ปฏิจจสมปุบาทเชิงปัจเจก กบัปฏิจจสมปุบาทเชิง

สงัคม ในท่ีนีเ้น่ืองจากเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบัปัญหาความขดัแย้งทางสงัคม ดงันัน้ ผู้วิจยั

จงึขอนําเสนอเฉพาะปฏิจจสมปุบาทเชิงสงัคมเท่านัน้  กล่าวคือ ปฏิจจสปุบาทเชิงสงัคม

จะมีองค์ประกอบในช่วงต้นตัง้แต่ อวิชชา ไปถึง ตณัหา เหมือนกนักับปฏิจจสมปุบาท

เชิงปัจเจก  แต่ช่วงถดัจากตณัหาเป็นต้นไปปฏิจจสมปุบาทเชิงสงัคมจะมีองค์ประกอบ

ดงัต่อไปนี ้

เพราะอาศยัตณัหา ปริเยสนา (การแสวงหา) จงึเป็นไป 

เพราะอาศยัปริเยสนาลาภะ (การได้) จงึเป็นไป 

เพราะอาศยัลาภะ  วินิจฉยะ (การกําหนด) จงึเป็นไป 

เพราะอาศยัวินิจฉยะ ฉนัทราคะ (ความกําหนดด้วยอํานาจความพอใจ) จึงเป็นไป 

เพราะอาศยัฉนัทราคะ อชัโฌสานะ (การหมกหมุ่นฝังใจ) จงึเป็นไป 

เพราะอาศยัอชัโฌสานะ ปริคคหะ (การยดึครอบครอง) จงึเป็นไป 

เพราะอาศยัปริคคหะ มจัฉริยะ (ความตระหน่ี) จงึเป็นไป 

เพราะอาศยัมจัฉริยะ อารักขะ (การหวงกัน้) จงึเป็นไป 
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เพราะอาศยัการหวงกัน้เป็นเหต ุบาปอกศุลธรรมเป็นอเนกจงึเกิดขึน้ การถือท่อน

ไม้  การคือศสัตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การกล่าวขึน้เสียงว่า มึง

มงึ และการพดูเท็จจงึเป็นไป14 

จากข้อมูลท่ีนําเสนอมาจะเห็นว่า ปฏิจจสมุปบาทเชิงสังคมสะท้อนถึงความ

เช่ือมโยมระหว่างปัญหาท่ีเกิดภายในจิตของมนุษย์ (องค์ประกอบตัง้แต่อวิชชา ถึง 

ตณัหา) แล้วขยายออกมาสู่ปัญหาในสงัคมมนษุย์ (องค์ประกอบถัดจากตณัหาเป็นต้น

ไป) เช่น การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท เป็นต้น ดงัข้อสงัเกตพระพรหมคณุาภรณ์ 

(ป.อ. ปยตฺุโต) ท่ีว่า “ปฏิจจสมปุบาทแนวนี้แสดงกระบวนธรรมที่เช่ือมต่อระหว่างความ

เป็นไปภายในจิตใจของบุคคลกบัความเป็นไปภายนอกเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง

มนษุย์ ช้ีใหเ้ห็นที่มาของปัญหา ความทกุข์ หรือความชัว่ร้ายต่างๆ ในสงัคม ที่เกิดจาก

กิเลสของคน...”15 

2) หลักธรรมสาํหรับป้องกันความรุนแรง: หากมองระบบคําสอนคําสอนของ

พระพทุธศาสนาโดยภาพรวมทัง้หมด กล่าวได้ว่าพระพทุธศาสนามีจุดยืนคําสอนเร่ือง

การไม่ใช้ความรุนแรงท่ีเบียดเบียนชีวิตของบุคคลอ่ืน (non-violence) ดังตัวอย่าง

หลักฐานท่ีปรากฏในกูฏทันตสูตรว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิรูปรูปการบูชายัญของ

สงัคมอินเดียสมยัโบราณให้เป็นการบชูายญัท่ีประหยดัและได้ประโยชน์สงูสดุ จากท่ีเคย

บชูายญัด้วยฆ่าสตัว์จํานวนมาก (การบชูาบญัต้องฆ่าสตัว์ 7 ชนิด ชนิดละ 700 ตวั รวม

เป็น 4,900 ตวั) เพ่ือบวงสรวงบูชาเทพเจ้ามาเป็นการบูชายญัด้วยการให้ชีวิตสตัว์ เร่ิม

                                                           
14มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-  

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 10 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 61. 
15พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2541), หน้า 138. 
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ตัง้แต่การบูชายญัด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตามลําดบั จนถึงบรรลธุรรม

ขัน้สงูสดุ16 

นอกจากนัน้ ในจักกวัตติสูตร ซึง่เป็นพระสตูรท่ีแสดงในบริบทของการปกครอง

บ้านและการอยู่ร่วมกนัของประชาชนในสงัคม ก็มีเนือ้หาท่ีเน้นให้ผู้ปกครองบ้านเมือง

ถือธรรมเป็นใหญ่และให้ประชาชนอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกันทัง้ทางกาย วาจา 

และใจ ตามหลกักศุลกรรมบถ 10 ประการ กล่าวคือ (1) ทางกาย: ให้งดเว้นจากการฆ่า

สตัว์ ลกัทรัพย์ และประพฤติผิดในกาม (2) ทางวาจา: ให้งดเว้นจากการพดูเท็จ พูด

ส่อเสียด พูดคําหยาย และพูดเพ้อเจ้อ และ (3) ทางใจ:ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่

พยาบาทปองร้ายเขา และเห็นชอบตามคลองธรรม17  จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาสอน

ไม่ให้ใช้ความรุนแรงต่อบุคคลอ่ืนตัง้แต่ระดบัภายในจิตใจและการแสดงออกภายนอก

ทางกายและวาจา ระดับท่ีสําคัญท่ีสุดซึ่งเป็นรากฐานของการไม่ใช้ความรุนแรงก็คือ

ด้านจิตใจ ท่ีผ่านมาผู้วิจยัได้อภิปรายมาแล้วว่ากิเลสท่ีเป็นรากฐานของความรุนแรงคือ 

โลภะ โทสะ และโมหะ หากนํามาเทียบกบักุศลกรรมบถด้านจิตใจจะเห็นว่าสอดรับกัน

พอดี กล่าวคือ การไม่โลภอยากได้ของเขา คือด้านท่ีตรงข้ามกบัโลภะ การไม่พยาบาท

ป้องร้ายเขา คือด้านท่ีตรงข้ามกับโทสะ และการเห็นชอบตามคลองธรรม (สมัมาทิฏฐิ) 

คือด้านท่ีตรงข้ามกับทิฏฐิ (มิจฉาทิฏฐิ) ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่ากศุลธรรมบท 10 ประการ

                                                           
16 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เลม่ 9 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), หน้า 

125-150. 
17 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-

ลงกรณราชวิทยาลัย   เลม่ 11 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 59-82. 
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เป็นหลกัธรรมท่ีสะท้อนจุดยืนของพระพทุธศาสนาเร่ืองการไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันใน

ทกุระดบัและทกุรูปแบบ ซึง่สอดคล้องกบัเนือ้หาในกกจูปมสูตรท่ีว่า 

ภิกษุทัง้หลาย หากจะมีพวกโจรผู้ มีความประพฤติต่ําช้า เอาเล่ือยท่ีมีท่ีจบัทัง้สอง

ข้าง เล่ือยอวยัวะใหญ่น้อยของพวกเธอ แม้ในเหตุนัน้  ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมี

ใจคิดร้ายต่อโจรเหล่านัน้ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนัน้ ไม่ช่ือว่าเป็นผู้ ทําตามคําสั่ง

สอนของเรา เพราะเหตุท่ีอดกลัน้ไม่ได้นัน้  ภิกษุทัง้หลาย แม้ในข้อนัน้ เธอ

ทัง้หลายพึงศึกษาอย่างนีว้่า จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่เปล่งวาจาท่ี

ลามก เราจกัอนเุคราะห์ผู้ อ่ืนด้วยสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ เราจกัมีเมตตาจิตไม่มีโทสะ

ในภายใน เราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนัน้ และเราจกัแผ่เมตตาอนัไพบูลย์

ใหญ่ยิ่ง หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปตลอดโลกทกุทิศทกุทาง ซึ่ง

เป็นอารมณ์ของจิตนัน้ ดังนี ้ ภิกษุทัง้หลาย พวกเธอพึงศึกษาด้วยอาการดังท่ี

กล่าวมานีแ้ล18 

 จากข้อความท่ียกมาจะเห็นว่า พระพทุธศาสนาไม่สนบัสนุนให้ใช้ความรุนแรง

ต่อบุคคลอ่ืน แม้ว่าตนกําลังถูกบุคคลนัน้ทําร้ายด้วยการใช้เล่ือยตัดอวัยวะอยู่ก็ตาม 

หากใช้ความรุนแรงตอบโต้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งการไม่ใช้

ความรุนแรงนีใ้ห้เร่ิมตัง้แต่ระดบัจิตใจท่ีไม่ให้มีโทสะ ไม่ให้คิดพยาบาทเบียดเบียน ไม่คิด

จองเวร เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังให้แผ่เมตตาจิตต่อบุคคลท่ีทําร้ายตนนัน้อย่างไม่มี

ขอบเขตไม่มีประมาณด้วย 

  

                                                           
18 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-

ลงกรณราชวิทยาลัย   เลม่ 12 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 244. 
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นอกจากนัน้ ยงัมีหลกัธรรมอ่ืนๆ ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าพระพทุธศาสนาไม่ส่งเสริม

การใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ตัวอย่างเช่น (1) หลักศีล 5 ซึ่งเป็นศีลขัน้พืน้ฐาน

สําหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม ในข้อท่ี 1 ให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด (2) หลัก

อริยมรรคมีองค์ 8 เช่น สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมายถึงเห็นชอบในเร่ืองกฎแห่ง

กรรมและบาปบญุคณุโทษ เป็นต้น ซึง่ถือว่ามีเนือ้หาเช่ือมโยงกบัการไม่ใช้ความรุนแรง

ด้านจิตใจ สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ หมายถึงการดําริในการไม่เบียดเบียน 

(อวิหิงสาวิตก) ก็ถือว่ามีเนือ้หาเก่ียวกับการไม่ใช้ความรุนแรงด้านจิตใจเช่นเดียวกัน 

และองค์มรรคท่ีจดัอยู่กลุ่มของศีลสิกขา คือ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ได้แก่ การ

งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในกาม สัมมาวาจา วาจา

ชอบได้แก่ การงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ และพดูเพ้อเจ้อ และ

สัมมาอาชีวะอาชีพชอบ ได้แก่ การงดเว้นจากการหาเลีย้งชีพท่ีเบียดเบียนบุคคลอ่ืน 

กล่าวคือ การค้าขายอาวุธ การค้าขายมนุษย์ การค้าขายสัตว์เป็นอาหาร การค้าขาย

นํา้เมา และการค้าขายยาพษิ จะเห็นว่าองค์มรรคส่วนท่ีเป็นศีลสิกขาเหล่านีล้้วนส่งเสริม

การไม่ใช้ความรุนแรงทางกายและทางวาจา และ (3) หลักพรหมวิหารซึ่งเป็น

หลักธรรมสําหรับดํารงชีวิตอย่างประเสริฐดุจพรหม ตัวอย่างเช่น เมตตา ความรัก 

ความปรารถนาให้คนอ่ืนมีความสขุ กรุณา ความปรารถนาให้คนอ่ืนพ้นจากทกุข์ ถือว่า

เป็นหลกัธรรมท่ีตรงข้ามกบัการเบียดเบียนหรือการใช้ความรุนแรง พระพทุธศาสนาเน้น

ให้ทุกคนแสดงความรักความเมตตาต่อกนัทัง้ทางกาย วาจา และใจ (เมตตากายกรรม 

เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม) ไม่เฉพาะต่อเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนัในสงัคมเท่านัน้ 

หากรวมไปถึงเพ่ือนสรรพสตัว์ผู้ ร่วมทกุข์ในสงัสารวฏัด้วย  

3) หลักธรรมสําหรับป้องกันความรุนแรงสําหรับพระสงฆ์: พระสงฆ์สมัย

ต้นพทุธกาลถือว่าเป็นนกัเผยแผ่พระพทุธศาสนารุ่นบกุเบิก  ท่านเหล่านัน้ต้องท่องเท่ียว

จาริกไปยงัท่ีต่างๆ เพ่ือทําให้คนหนัมานบัถือพระพทุธศาสนา  แน่นอนว่าไม่ใช่เร่ืองง่าย
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เลยท่ีจะเปล่ียนความเช่ือของคนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนอยู่แล้ว (เช่น ศาสนาพราหมณ์) ให้

หนัมานบัถือศาสนาท่ีเกิดขึน้ใหม่ ท่านเหล่านัน้คงได้ประสบอุปสรรคปัญหาจํานวนทัง้

เร่ืองการคมนาคม การติดต่อส่ือสาร และท่ีสําคัญการต่อต้านจากศาสนาท่ีมีอยู่เดิม 

ด้วยเหตุนีเ้อง  เม่ือพระสงฆ์จํานวน 1,250 องค์ท่ีทํางานเผยแผ่พระศาสนาในท่ีต่างๆ 

เดินทางมาเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าท่ีวดัเวฬวุนั  พระองค์จึงแสดงโอวาทปาติโมกข์  ซึ่งเป็น

ลักษณะการวางแนวนโยบายการทํางานเผยแผ่ศาสนาสําหรับพระสงฆ์เหล่านัน้ 

สาระสําคญัของโอวาทปาติโมกข์ประกอบด้วย (1) หลักการ (การไม่ทําความชัว่ทัง้ปวง 

การทําแต่ความดี ทําจิตของตนให้ผ่องใส) (2) วิธีการ (เช่น ความอดทน การไม่กล่าว

ร้าย การไม่ทําร้าย สํารวมในปาติโมกข์ ความเป็นผู้ รักจกัประมาณในอาหาร ท่ีนัง่ท่ีนอน

อนัสงดั เป็นต้น)และ (3) เป้าหมาย (นิพพาน) 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีผู้ วิจัยเห็นว่าน่าสนใจคือส่วนของวิธีการ ซึ่งหาก

วิเคราะห์ตามบริบทของการแสดงธรรม พระพทุธเจ้าคงทรงมุ่งไปท่ีวิธีการทํางานเผยแผ่

พระศาสนาสําหรับพระสงฆ์ว่าควรวางตนอย่างไร เช่น การดําเนินชีวิตด้านอาหารและท่ี

อยู่อาศัยอย่างเรียบง่าย และท่ีสําคัญคือการห้ามไม่ให้พระสงฆ์ใช้ความใช้แรงใน

รูปแบบการเข้าไปว่าร้าย (อนูปวาโท) การเข้าไปทําร้าย (อนูปฆาโต) ทรงถือว่าเคร่ืองชี ้

วัดความเป็นบรรพชิตหรือสมณะขึน้อยู่กับว่าผู้ นัน้ยังทําร้ายหรือเบียดเบียนคนอ่ืน

หรือไม่ ดงัข้อความท่ีว่า “ผูทํ้าร้ายคนอืน่ ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิตผูเ้บียดเบียนคนอื่น ไม่ช่ือ

ว่าเป็นสมณะ”1 8

19 (น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี, สมโณ  โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต) ข้อความนีพ้ระ

อรรถกถาจารย์ขยายความว่า 

ก็ผู้ใดเป็นสมณะเบียด เบียนสตัว์อ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง ช่ือว่า เข้าไปทําร้ายผู้ อ่ืน 

คือ ทําศีลของตนให้พนิาศ ผู้นัน้ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิตอีกอย่างหนึ่ง ผู้ ใดเข้าไปทํา

ร้ายผู้ อ่ืน เพราะไม่มีอธิวาสนขนัติฆ่าสตัว์อ่ืนโดยท่ีสุดแม้เหลือบและยงุ ผู้นัน้ไม่

                                                           
19มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย   เลม่ 10 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 51. 
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ช่ือว่าเป็นบรรพชิต เพราะเหตุไร เพราะยังเว้นมลทินไม่ได้ดังท่ีท่านกล่าวไว้ว่า 

เพราะเว้นมลทินของตนได้ เพราะฉะนัน้ ท่านจึงกล่าวว่าบรรพชิตดังนี ้นีคื้อ

ลกัษณะของบรรพชิต แม้ผู้ใดไม่ทําร้าย ไม่ฆ่า แต่เบียดเบียนด้วยอาชญาเป็นต้น 

ผู้นัน้ยงัเบียดเบียนผู้ อ่ืนอยู่ ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ เพราะเหตุไร เพราะไม่สงบจาก

การเบียดเบียนดงัท่ีท่านกล่าวว่า ผู้ ท่ีเรียกว่า สมณะ เพราะบาปสงบดงันี ้นีคื้อ

ลกัษณะของสมณะ19

20 

 จะเห็นว่า พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายถึงคุณลักษณะอันเป็นเกณฑ์ตัดสิน

ความเป็นบรรพชิตหรือสมณะในพระพุทธศาสนา คือการงดเว้นจากการฆ่าและการ

เบียดเบียนผู้ อ่ืน โดยธรรมท่ีจะช่วยยับยัง้หรือป้องกันไม่ให้ใช้ความรุนแรงก็คือความ

อดทนอดกลัน้ท่ีเรียกว่า “ขนัติ” (patience/tolerance) อาจารย์มหาสีสยาดอว์มองว่า 

โอวาทปาติโมกข์เป็นจรรยาบรรณสําหรับพระภิกษุ ดงัข้อความท่ีว่า 

ถ้ามีการตอบโต้กนัด้วยการโจมตีกนัทางวาจา ความขดัแย้งและการทะเลาะอนั

เผ็ดร้อนระหว่างสองฝ่ายก็จะเกิดขึน้ ความรู้สึกโกรธและเกลียดก็จะคืบคลาน

เข้ามาและทัง้สองฝ่ายอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกนัด้วยความอาฆาตพยายาทแล้ว

กลายเป็นศตัรูกนัตลอดชีวิต  ถ้าหากว่าขนัติหรือความอดทนไม่ถกูนํามาปฏิบตัิ 

บคุคลก็จะโน้มเอียงไปสู่การทําร้ายกนัและกนั อาจจะชัว่ชีวิตเลยก็ได้ อย่างไรก็

ตาม ถ้าหากขนัติได้รับการบ่มเพราะ ก็จะนํามาซึง่ประโยชน์เกือ้กลูแก่โลก เร่ือง

นีส้ามารถรู้แจ้งด้วยการใคร่ครวญพจิารณา ดงันัน้ พระผู้ มีพระภาคจงึทรงตรัสไว้

ในรูปของ ปาตโิมกข์ คือ จรรยาบรรณสําหรับพระภิกษุ21 

 

                                                           
20สมุงัคลวิลาสีนีมหาวรรควรรณนา 
21 Venerable  MahasiSayadaw, BrahmaviharaDhamma, trans. U Min Swe, pp. 29-

30. http://www.buddhanet.net/brahmaviharas/bvd002.htm 



 

60 
 

 
 

 เร่ืองความอดัทนอดกลัน้ (ขนัติ) ถือว่าเป็นคุณสมบตัิสําคญัสําหรับพระสงฆ์ใน

การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ียากลําบากและช่วยยบัยัง้หรือป้องกนัการใช้ความรุนแรง 

ดังจะเห็นได้จากบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระปุณณะเร่ืองการไปอยู่ใน

ดินแดนคนดรุ้ายท่ีช่ือว่า “สนุาปรันตชนบท” เนือ้หาโดยสรุปของพระสตูร (ปณุณสตูร) มี

ว่าหลงัจากพระปุณณะได้ฟังโอวาทของพระพทุธเจ้าเก่ียวกับการสํารวมอินทรีย์คือ ตา 

ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ไม่ให้หลงใหลเพลินเม่ือตาเห็นรูป หฟัูงเสียง จมกูดมกลิ่น ลิน้ลิม้รส 

กายสมัผสั และใจรู้อารมณ์ พระพทุธเจ้าตรัสถามพระปุณณะว่าหลงัจากนีจ้ะไปอยู่ท่ี

ไหน พระปณุณะกราบทลูว่าจะไปอยู่ท่ีสนุาปรันตชนบท  ซึง่เป็นถ่ินท่ีคนดรุ้ายและหยาบ

คายมาก ดงัเนือ้หาการสนทนาดงัต่อไปนี ้22  

พระปุณณะ: “ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ขา้พระองค์จกัอยู่ในชนบทช่ือว่าสนุาปรันตะ” 

 พระพุทธเจ้า: “ปณุณะ พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทเป็นคนดรุ้ายนกั พวก

มนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทเป็นคนหยาบคายนกั ถา้พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทจกั

ด่าบริภาษเธอในทีน่ัน้ เธอจกัคิดอย่างไร”  

 พระปุณณะ: “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทจกัด่า 

บริภาษข้าพระองค์ในที่นัน้ ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่า ‘มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบท

เหล่านี้ดีหนอ มนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอ ที่ไม่ประหารเราด้วยผ่ามือ’ 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในเร่ืองนี้ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคต ในเร่ืองนี ้   

ขา้พระองค์จกัคิดอย่างนี”้ 

                                                           
22มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย   เลม่ 18 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 85-87. 

 



 

61 
 

 
 

 พระพุทธเจ้า: “ปณุณะ ถา้พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทจกัประหารเธอด้วย

ฝ่ามือ ในเร่ืองนีเ้ธอจกัคิดอย่างไร” 

 พระปุณณะ: “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจัก

ประหารข้าพระองค์ด้วยฝ่ามือ ในเร่ืองนี้ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่า ‘มนุษย์ชาว         

สุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีหนอ มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอ ที่ไม่

ประหารเราด้วยก้อนดิน’ ข้าแต่พระผูมี้พระภาค ในเร่ืองนี้ข้าพระองค์จกัคิดอย่างนี้ ข้า

แต่พระสคุต ในเร่ืองนีข้า้พระองค์จกัคิดอย่างนี”้ 

 พระพุทธเจ้า: “ปณุณะ ถา้พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทจกัประหารเธอด้วย

กอ้นดิน ในเร่ืองนีเ้ธอจกัคิดอย่างไร” 

 พระปุณณะ: “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจัก

ประหารข้าพระองค์ด้วยก้อนดิน ในเร่ืองนี้ ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่า ‘มนุษย์ชาว      

สุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีหนอ มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอ ที่ไม่

ประหารเราด้วยท่อนไม’้ ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในเร่ืองนี้ข้าพระองค์จกัคิดอย่างนี้ ข้า

แต่พระสคุต ในเร่ืองนีข้า้พระองค์จกัคิดอย่างนี”้ 

 พระพุทธเจ้า: “ปณุณะ ถา้พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทจกัประหารเธอด้วย

ท่อนไม ้ในเร่ืองนีเ้ธอจกัคิดอย่างไร” 

 พระปุณณะ: “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจัก

ประหารข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้  ในเร่ืองนี้ ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่า ‘มนุษย์ชาว     

สุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีหนอ มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอ ที่ไม่

ประหารเราดว้ยศสัตรา’ ขา้แต่พระผูมี้พระภาค ในเร่ืองนีข้า้พระองค์จกัคิดอย่างนี้ ข้าแต่

พระสคุต ในเร่ืองนีข้า้พระองค์จกัคิดอย่างนี”้ 

 พระพุทธเจ้า: “ปณุณะ ถา้พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทจกัประหารเธอด้วย

ศสัตรา ในเร่ืองนีเ้ธอจกัคิดอย่างไร” 
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 พระปุณณะ: “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจัก

ประหารข้าพระองค์ด้วยศัสตรา  ในเร่ืองนี้ ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่า ‘มนุษย์ชาว      

สนุาปรันตชนบทเหล่านี้ดีหนอ มนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอ ที่ไม่ปลง

ชีวิตของเราด้วยศสัตราที่คม’ ข้าแต่พระผูมี้พระภาค ในเร่ืองนี้ข้าพระองค์จกัคิดอย่างนี ้

ขา้แต่พระสคุต ในเร่ืองนีข้า้พระองค์จกัคิดอย่างนี”้ 

 พระพุทธเจ้า: “ปณุณะ ถา้พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทจกัปลงชีวิตของเธอ

ดว้ยศสัตราทีค่ม  ในเร่ืองนีเ้ธอจกัคิดอย่างไร” 

 พระปุณณะ: “ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ถา้พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทจกัปลง

ชีวิตของข้าพระองค์ด้วยศสัตราที่คม  ในเร่ืองนี้ ข้าพระองค์จกัคิดอย่างนี้ว่า ‘พระสาวก

ทัง้หลายของพระผูมี้พระภาคพระองค์นัน้อึดอดั ระอา รังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและชีวิต 

แสวงหาศสัตราเคร่ืองปลงชีวตก็มีอยู่ เราได้ศสัตราเคร่ืองปลงชีวิตที่ไม่ได้แสวงหาเลย’ 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในเร่ืองนี้ข้าพระองค์จกัคิดอย่างนี้ ข้าแต่พระสคุต ในเร่ืองนี้ข้า

พระองค์จกัคิดอย่างนี”้ 

 พระพุทธเจ้า: “ดีละ ดีละ ปณุณะ เธอประกอบด้วยความข่มใจและความสงบ

ใจ  นีจ้กัสามารถอยู่ในสนุาปรันตชนบทได ้ปณุณะ เธอรู้เวลาอนัสมควรในบดันี”้ 

กล่าวได้ว่า หลกัธรรมสําหรับป้องกันความรุนแรงสําหรับพระสงฆ์ในเร่ืองพระ

ปุณณะดังกล่าวมานีเ้ป็นเร่ืองการเลือกมองด้านดีของสถานการณ์อนัเลวร้ายท่ีกําลัง

เผชิญอยู่ กล่าวถือแทนท่ีจะมองด้านร้ายว่าเราถกูเขาทําร้ายอย่างนัน้อย่างนี ้ ซึ่งจะบัน่

ทอนกําลังใจหรืออาจนําไปสู่การตอบโต้ด้วยความรุนแรงกลับไป ก็ให้มองหาแง่ดี

ท่ามกลางสถานการณ์อนัเลวร้ายนัน้ว่าแม้เราจะถูกเขาทําร้ายแต่ก็ยงัดีท่ีเขาไม่ทําร้าย

เราอาวุธท่ีร้ายแรงกว่านี ้ สําหรับการมองหาแง่ดีจากสถานการณ์ท่ีเลวร้ายของพระ

ปณุณะอาจสรุปเป็นภาษาง่ายๆ ดงันี ้
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-ถ้าถกูด่าบริภาษ ให้คิดว่าดีแล้วท่ีไม่ถกูทําร้ายด้วยฝ่ามือ 

-ถ้าถกูทําร้ายด้วยฝ่ามือ ให้คิดว่าดีแล้วท่ีไม่ถกูทําร้ายด้วยก้อนดิน 

-ถ้าถกูทําร้ายด้วยก้อนดิน ให้คิดว่าดีแล้วท่ีไม่ถกูทําร้ายด้วยท่อนไม้ 

-ถ้าถกูทําร้ายด้วยท่อนไม้  ให้คิดว่าดีแล้วท่ีไม่ถกูทําร้ายด้วยศสัตรา 

-ถ้าถกูทําร้ายด้วยศสัตรา  ให้คิดว่าดีแล้วท่ีไม่ถกูปลงชีวิตด้วยศสัตราท่ีมีคม 

-ถ้าถกูทําร้ายด้วยศสัตราท่ีมีคม  ให้คิดว่าดีแล้วท่ีได้เคร่ืองปลงชีวิตโดยไม่ต้อง

แสวงหา 

3.1.2 สงครามในแง่พระวินัย: 

ในพระไตรปิฎกทัง้ในส่วนพระสูตรและพระวินยั มีข้อความหลายแห่งเก่ียวกับ

การห้ามไม่ให้พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวกับการใช้ความรุนแรงต่างๆ และเร่ืองสงคราม 

ตวัอย่างในพรหมชาลสูตร  ซึง่เป็นพระสตูรท่ีกล่าวถึงศีลท่ีพระพทุธเจ้าทรงถือปฏิบตัิมี 

3 ระดบั คือ จลุศีล มชัฌิมศีล และมหาศีล เฉพาะในจลุศีลมีข้อความปรากฏว่า23 

(1) พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการฆ่าสตัว์ วางทณัฑาวธุและศสัตรา

วธุ มีความละอาย มีความเอ็นด ูมุ่งหวงัประโยชน์เกือ้กลูต่อสรรพสตัว์อยู ่

(2) พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขา

ไม่ได้ให้รับเอาแต่ของท่ีเขาให้ มุ่งหวังแต่ของท่ีเขาให้ ไม่ทรงเป็นขโมย 

เป็นคนสะอาดอยู ่

(3) พระสมณโคดมทรงละพฤติกรรมอนัเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ ประพฤติ

พรหมจรรย์ เว้นห่างไกลจากเมถนุธรรมอนัเป็นกิจของชาวบ้าน 

                                                           
23 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 9 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539),  

หน้า 3-5. 
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(4) พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการพดูเท็จ คือ ตรัสแต่คําสัตย์ 

ดํารงความสตัย์ มีถ้อยคําเป็นหลกั เช่ือถือได้ ไม่หลอกลวงชาวโลก 

(5) พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากคําส่อเสียด คือ ฟังความจากฝ่าย

นีแ้ล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือทําลายฝ่ายนี ้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่

มาบอกฝ่ายนีเ้พ่ือทําลายฝ่ายโน้น สมานคนท่ีแตกกัน ส่งเสริมคนท่ี

ปรองดองกนั ช่ืนชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ ท่ีสามคัคีกนั ตรัสแต่ ถ้อยคําท่ี

สร้างสรรค์ความสามคัคี 

(6) พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากคําหยาบ คือ ตรัสแต่คําไม่มีโทษ 

ไพเราะ น่ารัก จบัใจ เป็นคําของชาวเมือง คนส่วนมาก รักใคร่พอใจ 

(7) พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากคําเพ้อเจ้อ คือ ตรัสถกูเวลา ตรัส

คําจริง ตรัสอิงประโยชน์ ตรัสอิงธรรม ตรัสอิงวินยั ตรัสคําท่ีมีหลกัฐาน มี

ท่ีอ้างอิง มีท่ีกําหนด ประกอบด้วยประโยชน์ เหมาะแก่เวลา 

(8) พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการตดั(อวยัวะ) การฆ่า การจองจํา การ

ตีชิงวิ่งราว การปล้นและการขู่กรรโชก (จลุศีลข้อ 26) 

จากข้อความท่ียกมาแม้ไม่เก่ียวข้องกบัเร่ืองสงครามโดยตรง แต่อย่างน้อยก็

สะท้อนให้ว่า พระพทุธเจ้าเองในฐานะเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่ง เป็นผู้งดเว้นจากการใช้

ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ทัง้ทางกายและทางวาจา คือทรงงดเว้นจากการฆ่า

สตัว์ การลกัทรัพย์ การเสพเมถนุ การพดูเท็จ การส่อเสียด การพดูคําหยาบ การพดู

เพ้อเจ้อ และงดเว้นจาการตดัอวยัวะ การฆ่า การจองจํา การตีชิงวิ่งราว การปล้น

และการขู่กรรโชก 

นอกจากนัน้ ในส่วนของมชัฌิมศีล มีข้อความท่ีกล่าวถึงว่าพระพทุธเจ้าทรง

เว้นขาดจากเร่ืองเดรัจฉานกถา (เร่ืองท่ีขวางทางพระนิพพาน)  ดงัต่อไปนี ้
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พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากเดรัจฉานกถา เช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้ เจริญ

บางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพดูเดรัจฉานกถาอย่างนี ้

คือ เร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย์ เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ือง  

การรบ เร่ืองข้าว เร่ืองนํา้ เร่ืองผ้า เร่ืองท่ีนอน เร่ืองพวงดอกไม้ เร่ืองของหอม 

เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบ้าน เร่ืองนิคม เร่ืองเมือง เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี 

เร่ืองบุรุษ เร่ือง คนกล้าหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองท่านํา้ เร่ืองคนท่ีล่วงลบัไปแล้ว 

เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือม24 

      จะเห็นว่า เร่ืองกองทพัและเร่ืองการรบถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเดรัจฉานกถา

หรือเร่ืองท่ีขวางทางพระนิพพานท่ีพระพทุธเจ้าทรงงดเว้น แม้ในศีลข้อนีจ้ะมุ่งในแง่งด

เว้นจาการสนทนาหรือการพดูคยุเร่ืองกองทพัและสงคราม ไม่ได้กล่าวถึงการท่ีพระสงฆ์

เข้าไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมสงครามโดยตรง อย่างไรก็ตาม หากมองอีกแง่หนึ่ง เพียงแค่

พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องกบักองทพัและสงครามในระดบัการพดูคยุพระพทุธเจ้ายงัห้าม

เลย มิใยต้องกล่าวถึงการเข้าไปเก่ียวข้องกบัสงครามโดยตรงของพระสงฆ์ 

 นอกจากนัน้ ในจํานวนศีล 227 ข้อของพระสงฆ์ มีศีล 3 ข้อท่ีห้ามไม่ให้พระสงฆ์

เข้าไปเก่ียวกบักองทพัทัง้ในแง่การดกูองทพัท่ีกําลงัเคล่ือนพลออกรับ การพกัค้างแรมอยู่

ในกองทพั และการไปดสูนามรบ หากฝ่าฝืนเป็นอาบตัิปาจิตตีย์ ดงัต่อไปนี ้25 

                                                           
24 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-    

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 9 (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), หน้า 7. 
25 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 2 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539),   

หน้า 451-461. 
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(1) สิกขาบทว่าด้วยการไปดูกองทัพ (อยุยตุตเสนาสิกขาบท): “ก็ภิกษุใดไปดู

กองทพัทีเ่คลื่อนขบวนออกรบ ตอ้งอาบติัปาจิตตีย์” 

(2) สิกขาบทว่าด้วยการพักในกองทัพ (เสนาวาสสิกขาบท): “ก็เม่ือภิกษุมี

เหตผุลจําเป็นตอ้งไปในกองทพั ภิกษุนัน้พึงพกัแรมอยู่ในกองทพัได้เพียง 2-3 คืน ถ้าพกั

แรมอยู่เกินกําหนดนัน้ ตอ้งอาบติัปาจิตตีย์” 

 (3) สิกขาบทว่าด้วยการไปดูสนามรบ (อยุโยธิกสิกขาบท): “ถ้าภิกษุพกัอยู่ใน

กองทพั 2-3 คืน เที่ยวไปในสนามรบก็ดี ที่พกัพลก็ดี ที่จัดขบวนทพัก็ดี ไปดูกองทพัที่

จดัเป็นขบวนแลว้ก็ดี ตอ้งอาบติัปาจิตตีย์” 

หากตีความเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าในการบัญญัติสิกขาบททัง้ 3 ข้อนี ้

แน่นอนว่าพระองค์ไม่ทรงต้องการให้พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีท่ี

เก่ียวข้องกับสงครามยกเว้นมีความจําเป็นจริงๆ เช่น ถูกข้าศึกปิดล้อมไว้ไม่สามารถ

ออกมาจากสถานท่ีแห่งนัน้ได้เป็นต้น  

ในพรหมชาลสูตรของพระพุทธศาสนามหายาน ได้วางหลักพระวินัยสําหรับ

ฆราวาสและพระสงฆ์ไว้ว่า ผู้ ท่ีปฏิญาณตนเป็นพระโพธิสตัว์ไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมใน

สงคราม ห้ามกกัขงัหน่วงเหน่ียวใครๆ ห้ามเก็บสะสมอาวธุสงคราม ห้ามเข้าร่วมกบักลุ่ม

กบฏติดอาวุธ ไม่ควรเป็นผู้สงัเกตการณ์สงคราม ไม่ควรฆ่าเองและใช้ให้คนอ่ืนฆ่า ไม่

ควรตระเตรียมวิถีทางการฆ่า ไม่ควรยกย่องการฆ่า ไม่ควรยอมรับบคุคลผู้ ช่วยเหลือใน

การฆ่า หรือช่วยเหลือโดยการใช้เวทมนต์26 

 

                                                           
26 อ้างใน Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000), p. 254. 
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3.1.3 พระสงฆ์กับสงครามสมัยพุทธกาล 

ในพระพทุธศาสนายคุต้นหรือสมยัพทุธกาลไม่ปรากฏหลกัฐานว่ามีพระสงฆ์เข้า

ไปมีส่วนร่วมกับการทําสงครามทัง้โดยตรงและการสนบัสนุนโดยอ้อม  แต่มีหลักฐาน

จํานวนหนึ่งเก่ียวกับพระสงฆ์คือพระพทุธเจ้าทรงเข้าไปมีส่วนร่วมในการยุติสงครามใน

ท่ีนีผู้้วิจยัขอตวัอย่าง 3 เหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้

1) กรณีความขัดแย้งเร่ืองนํา้ระหว่างพระญาติสองฝ่าย:27  ความขดัแย้งเร่ือง

นํา้สําหรับทําเกษตรกรรมระหว่างญาติของพระพทุธเจ้าสองฝ่าย คือ ระหว่างฝ่ายศากยวงศ์ 

ซึง่เป็นพระญาติฝ่ายพระบิดา กบั ฝ่ายโกลิยวงศ์ ซึง่เป็นพระญาติฝ่ายพระมารดา ความ

ขดัแย้งได้เพิ่มความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ จวนเจียนจะเกิดสงครามระหว่างกนั เหตุของ

ความขดัแย้งมาจากนํา้ในแม่นํา้โรหิณีมีน้อย ไม่เพียงต่อการทําเกษตรสําหรับสองฝ่าย 

ต่างฝ่ายต่างต้องการใช้นํา้ทัง้หมดเพ่ือให้เพียงพอต่อการทําเกษตรของประชาชนในฝ่าย

ของตน เม่ือต่างฝ่ายต่างต้องการนํา้ทัง้หมดโดยไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กนั จึงนําไปสู่

ความขดัแย้งจนต้องยกกองทพัมาเผชิญหน้ากนั พระพทุธเจ้าจึงต้องเสด็จไประงบัความ

ขัดแย้งโดยทรงตรัสเตือนสติให้ทัง้สองฝ่ายนึกถึงว่า “ก็การที่ท่านทัง้หลาย ยังพวก

กษัตริย์ซ่ึงหาค่ามิได้ให้ฉิบหาย เพราะอาศยัน้ําซ่ึงมีประมาณน้อย ควรแล้วหรือ”  ซึ่งก็

คือการเตือนไม่ให้เอาชีวิตมนุษย์ท่ีมีคุณค่ามากกว่าไปแลกกับนํา้ซึ่งมีคุณค่าน้อยกว่า 

สดุท้ายพระญาติทัง้สองฝ่ายก็ยอมเลิกรากนั  

                                                           
27 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, ธมฺมปทฏฺฐกถาวณฺณนา ทุตโิย ภาโค 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2549), หน้า 193-194.  
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2) กรณีพระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุพวกเจ้าศากยะ:28  กรณีท่ีพระพทุธเจ้า

เข้าไปยับยัง้ไม่ให้พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์พวกเจ้าศากยวงศ์ได้ถึง 3 ครัง้ ก็ถือว่า

เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเข้าไปเก่ียวข้องกับสงครามใน

ฐานะผู้ยบัยัง้ไม่ให้เกิดสงคราม สาเหตขุองสงครามเกิดจากความโกรธแค้นของพระเจ้า

วิฑฑูภะท่ีมีต่อพวกเจ้าศากยะจากกรณีท่ี (1) เจ้าศากยะได้หลอกลวงด้วยการส่งลกูนาง

ทาสีคือนางวาสภขตัติยามาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกสล (2) พระองค์ได้รับ

การดถูกูเหยียดหยามว่าเป็นลกูนางทาสีในคราวท่ีเสด็จไปเย่ียมพระญาติฝ่ายมารดาคือ

ศากยวงศ์ คราวนัน้พวกศากยวงศ์ไม่ต้องการไหว้ลกูนางทาสีจึงได้วางแผนส่งราชกมุาร

ท่ีมีอยูอ่ายนุ้อยไปอยู่นอกวงั ให้เหลือไว้เฉพาะผู้ ท่ีมีอายมุากกว่าเจ้าวิฑูฑภะเท่านัน้ เม่ือ

เสด็จไปถึงไม่มีเจ้าศากยะคนใดไหว้พระองค์เลย มีแต่พระองค์เท่านัน้ท่ีต้องไหว้เจ้า

ศากยะเหล่านัน้ในฐานะผู้ มีอายุน้อยกว่า ย่ิงไปกว่านัน้หลังจากพระองค์เสด็จกลับไป

แล้ว พวกเจ้าศากยะยงัได้เอานํา้นมมาล้างบลัลงัก์ท่ีพระองค์ประทบันัง่เพ่ือล้างเสนียด

อีกด้วย และ (3) พระนางวาสภขตัติยา และเจ้าวิฑูฑภะ ได้ถกูพระเจ้าปเสนทิโกศลถอด

ออกจากตําแหน่งพระมเหสีและพระราชกมุารตามลําดบั หลงัจากพระองค์ทราบความ

จริงว่านางวาสภขัตติยาเป็นลูกของนางทาสี ต่อมาได้ รับความช่วยเหลือจาก

พระพทุธเจ้าจงึได้ตําแหน่งกลบัคืนมา  

จากความแค้นดงักล่าวข้างต้นเม่ือพระเจ้าวิฑูฑภะได้เสวยราชสมบตัิเป็นราชา

แห่งแคว้นโกศลพระองค์ได้ยกกองทัพไปเพ่ือทําสงครามแก้แค้นพวกเจ้าศากยะถึง 4 

ครัง้ โดยสามครัง้แรกต้องยกทพักลบัไปเพราะได้รับการยบัยัง้จากพระพทุธเจ้า ส่วนครัง้

                                                           
28มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, ธมฺมปทฏฺฐกถาวณฺณนา ปฐโม ภาโค 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2549), หน้า 252-269. 



 

69 
 

 
 

ท่ี 4 พระองค์ไม่ได้เสด็จมายบัยัง้เพราะทรงเห็นว่าเป็นบพุกรรมของพวกศากยะท่ีเคยเอา

ยาพษิโปรยลงในแม่นํา้ ทําให้สตัว์นํา้ตายหมู่เป็นอนัมาก 

 3) กรณีวัสสการพราหมณ์: กรณีท่ีพระเจ้าอชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธรับสั่ง

ให้วสัสการพรามหณ์ไปเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าในทํานองขอความเห็นจากพระองค์เร่ืองการ

ทําสงครามเพ่ือเอาชนะพวกเจ้าลิจฉลีแห่งแคว้นวชัชี  ซึง่ถกูนกัวิชาการบางท่านตีความ

ว่าพระพทุธเจ้าทรงแนะนําวิธีทําสงครามเพ่ือเอาชนะพวกเจ้าลิจฉวีทางอ้อมดงัคํากราบ

ทลูของวสัสการพราหมณ์ต่อไปนี ้

ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตร 

ปรารถนาจะเสด็จไปปราบแคว้นวชัชี ท้าวเธอรับสัง่อย่างนีว้่า ก็เราจกัตดัพวก

เจ้าวัชชีผู้ มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากอย่างนี ้ๆ  จักให้แคว้นวัชชีพินาศถึงความ

วอดวาย ดงันี ้และพระผู้ มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างไร ท่านพึงจําข้อ

นัน้มาบอกเรา พระตถาคตทัง้หลายย่อมไม่ตรัสคําท่ีไม่จริงเลย29 

 เม่ือได้ฟังคําถามของวสัสการพราหมณ์แล้ว พระพทุธเจ้าไม่ได้ตรัสตอบพราหมณ์

โดยตรง ทรงหนัไปตรัสถามพระอานนท์ท่ียืนถวายงานพดัอยู่ข้างๆ ว่า  “ดูกรอานนท์ เธอได้

ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวชัชีหมัน่ประชมุกนัเนืองๆ หรือ” พระอานนนท์กราบทลูว่าตนได้

ยินมาอย่างนัน้ แล้วตรัสต่อไปว่า “ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวชัชีจักหมัน่ประชุมกนัเนืองๆ 

อยู่เพียงใด พึงหวงัไดซ่ึ้งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้”พระพทุธเจ้าได้ตรัส

                                                           
29 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 10 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 77. 
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ถามพระอานนท์อย่างนีไ้ปเร่ือยๆ จนครอบอปริหานิยธรรม 7ประการ30  เหตกุารณ์ตรงนี ้

ถกูนกัวิชาการบางท่านวิจารณ์ว่าพระพทุธเจ้าไม่ทรงน่ิงเฉยหรือไม่ทรงกระตือรือร้นในการ

ห้ามไม่ให้เกิดสงคราม ดงัคําวิจารณ์ของยงั คย ูแอน (Yang Gyu An) ท่ีว่า “พระองค์ทรง

น่ิงเฉย ไม่ทรงประณามสงครามและไม่ทรงตรัสส่ิงใดที่สนบัสนุนนโยบายสนัติภาพและ

อหิงสา...วิธีทางน่ิงเฉยของพระพทุธเจ้าในกรณีนี้ตรงข้ามกบัความกระตือรือร้นที่พระองค์

ได้แสดงในข้อพิพาทระหว่างศากยวงศ์กบัโกลิยวงศ์”31 และมหินทะ ดีแกลเล (Mahinda 

Deegalle) ได้วิจารณ์ว่า “แมห้ลกัฐานทางประวติัศาสตร์จะแสดงว่า พระพทุธเจ้าไม่ทรง

สนบัสนนุให้พระราชาเข้าสู่สงคราม แต่ก็มีข้อบ่งช้ีเหมือนกนัว่าพระพทุธเจ้ามกัจะไม่

ทรงกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการเข้าไปป้องกนัไม่ใหเ้กิดสงคราม”32 อย่างไรก็ตาม พระ

อรรถกถาจารย์ได้ให้อรรถาธิบายไว้ว่า การท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสเช่นนัน้ก็เพ่ือ

อนเุคราะห์พวกเจ้าวชัชี เพราะหากพระองค์ไม่ได้ตรัสเช่นนัน้ พระเจ้าอชาตศตัรูสามารถ

ท่ีจะรบชนะพวกเจ้าวชัชีได้ภายในไม่ก่ีวนั แต่ถ้าหากพระองค์ตรัสเช่นนัน้ กว่าพระเจ้า

อชาตศตัรูจะทลายพวกเจ้าวชัชีให้แตกสามคัคีกนัต้องใช้เวลาถึง 3 ปี การท่ีพวกเจ้าวชัชี

มีชีวิตอยู่ได้อีก 3 ปี เป็นช่วงเวลาท่ีพวกเขาจะสามารถทําความดีให้เป็นท่ีพงึของตนได้33 

 จากกรณีตวัอย่างท่ีผู้วิจยัยกมาข้างต้นจะเห็นว่า การเข้าไปเก่ียวข้องกบัสงคราม

ของพระพทุธเจ้าในกรณีแรก คือ กรณีการแย่งนํา้ในแม่นํา้โรหิณีระหว่างพระญาติสอง

                                                           
30 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เลม่ 10 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 78. 
31 Yang Gyu An, trans., The Buddha’s Last Days: Buddhaghosa’s Commentary 

on the MahaparinibbanaSutta, (Oxford: The Pali Text Society, 2003), p. 17. 
32MahindaDeegalle, “Norms of War in Theravada Buddhism”, World Reli-gions 

and Norms of War, (Tokyo: United Nations University Press, 2009), p. 5. 
33 ที.ม.อ. 2/135/121. 
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ฝ่าย ถือว่าเป็นการเก่ียวข้องในสถานการณ์พิเศษท่ีจวนจะเกิดสงคราม พระองค์เข้าไป

เก่ียวข้องในฐานะเป็นคนกลางท่ีพยายามไกล่เกล่ียให้ทัง้สองฝ่ายล้มเลิกการสู้ รบกัน 

กรณีท่ีสองคือกรณีพระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ศากยวงศ์ พระองค์เข้าไปเก่ียวข้อง

ในฐานะผู้ยับยัง้ให้พระเจ้าวิฑูฑภะล้มเลิกการยกทพัไปฆ่าพวกศากยวงศ์ ส่วนกรณีท่ี

สามคือกรณีวัสสการพราหมณ์ ถือว่าต่างจากสองกรณีแรกในแง่ ท่ีไม่ได้อยู่ใน

สถานการณ์ท่ีกําลงัจะเกิดสงคราม เป็นเพียงการมาหาข้อมลูของวสัสการพราหมณ์เพ่ือ

เตรียมจะทําสงครามในอนาคตเท่านัน้ ในกรณีท่ีสามนีแ้ม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้ตรัส

ออกมาโดยตรงว่าไม่เห็นด้วยกับแผนการทําสงครามของแคว้นมคธกับแคว้นวัชชี       

แต่การท่ีพระองค์หันไปตรัสสนทนากับพระอานนท์เก่ียวกับการปฏิบัติตามหลัก          

อปริหานิยธรรม 7 ประการของแคว้นวัชชี ซึ่งถ้าแคว้นวัชชียังคงถือปฏิบัติอยู่อย่างนี ้

เร่ือยไป จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเส่ือมเลยก็สะท้อนอยู่ในทีว่าพระองค์

ทรงมุ่งหวงัให้แคว้นต่างๆ มีความเจริญงอกงามและสมคัรสมานสามคัคีกนั ซึง่เท่ากบัว่า

พระองค์ทรงยืนอยู่ด้านตรงกนัข้ามกบัการทําสงคราม 

3.2 พระสงฆ์กับสงครามที่ยุตธิรรม: กรณีพระสงฆ์เถรวาท 

 3.2.1 กรณีพระสงฆ์ในประเทศศรีลังกา 

หากกล่าวถึงคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท ไม่ว่าคมัภีร์พระไตรปิฎกหรือคมัภีร์ท่ี

แต่งขึน้ภายหลังพระไตรปิฎกก็ตาม กล่าวได้ว่าแทบไม่มีคัมภีร์ใดเลยท่ีมีเนือ้หา

สนับสนุนการทําสงครามท่ียุติธรรม มีเพียงคัมภีร์มหาวงศ์เพียงเล่มเดียวท่ีสามารถ

ตีความได้ว่ามีเนือ้หาสนับสนุนการทําสงครามท่ียุติธรรม คัมภีร์มหาวงศ์แต่งขึน้ราว 

พทุธศตวรรษท่ี 10-11 โดยพระมหานามะ มีเนือ้หามากกว่าหนึ่งในส่ีเก่ียวกับรัชสมัย

ของพระเจ้าทฏุฐคามณีอภยั โดยยกย่องพระองค์ว่าเป็นวีรบรุุษผู้ ย่ิงใหญ่ของชาวสิงหล 

เนือ้หาของบทท่ี 25 ได้กล่าวถึงว่า พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยได้พิชิตกษัตริย์ชาวทมิฬ  
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นามว่าพระเจ้าเอฬาระ  ผู้บกุรุกเกาะลงักาจากทางภาคใต้ของอินเดียแล้วตัง้อาณาจกัร

เล็กๆ อยู่ทางภาคเหนือของเกาะลังกาอยู่นานถึง 44 ปี แม้พระเจ้าเอฬาระจะให้การ

อุปถัมภ์พระพทุธศาสนาอย่างบ้าง แต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ปกครองท่ีมีอุปการคุณแต่อย่างใด 

คัมภีร์มหาวงศ์มองพระเจ้าเอฬาระว่าเป็นกษัตริย์ท่ีคุกคามต่อความมั่นคงของ

พระพุทธศาสนา ในทางตรงกันข้าม พระทุฏฐคามณีอภัยถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ ท่ีต่อสู้

ไม่ใช่เพ่ือเสวยสุขในราชสมบัติ หากเพ่ือปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ดังนัน้ การ

กระทําของพระองค์จึงใกล้เคียงกับสิ่งท่ีเรียกว่า “สงครามศกัดิ์สิทธ์ิ” (Holy War) ใน

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา หรืออาจถูกมองว่าเป็นสงครามเพ่ือปกป้องตัวเอง 

(defensive war)34 

 คมัภีร์มหาวงศ์ได้กล่าวถึงการปกป้องพระพทุธศาสนาของพระเจ้าทฏุฐคามีอภยั

ว่า พระองค์ได้ทําสงครามปราบพวกทมิฬโดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพทุธเจ้ามาบรรจุไว้ท่ีพระแสงหอก แล้วเสด็จไปยงัพระอารามเพ่ือนิมนต์พระสงฆ์

จํานวน 500 รูปไปร่วมกบักองทพัเพ่ือเป็นกําลงัใจให้ทหารในกองทพั มีพระสงฆ์จํานวน

หนึ่งได้ลาสิกขาไปเป็นทหาร และมีหนึ่งรูปได้เป็นถึงระดับนายพล  ภายหลังเม่ือ

พระองค์เสด็จขึน้ครองราชย์แล้ว  ทรงรู้สึกไม่สบายพระทยัเม่ือนึกถึงการฆ่าคนจํานวน

มากในคราวออกรบ ต่อมาเม่ือพระองค์ได้สดบัพระธรรมเทศนาของพระอรหนัต์องค์หนึ่ง

จงึทําให้พระองค์คลายความวิตกกงัวล เนือ้หาพระธรรมเทศนามีดงันี ้

การฆ่าเพ่ือทํานุบํารุงศาสนาไม่ห้ามสวรรค์  การฆ่าคนทุศีล 1 คน  เป็นบาป

เท่ากับฆ่าคนคร่ึงคน  เพราะคนท่ีไม่นบัถือไตรสรณคมน์หรือคนไม่มีศีล 5 ขาด

มนุษยธรรม  มีความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์  ตายไปก็เหมือนสัตว์เดรัจฉาน

                                                           
34Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000), p. 256. 
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พระองค์ได้ทําให้พระธรรมของพระพุทธองค์รุ่งเรืองในทิศต่างๆ โปรดจงเบา

พระทยัเถิด35 

 ในพทุธศตวรรษท่ี 26 ของประเทศศรีลงักา หนงัสือท่ีถือว่ามีอิทธิพลซึง่ให้เหตผุล

สนับสนุนการเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางสังคมและการเมืองของพระสงฆ์ คือหนังสือ  

พระราหุล (Rahula) ท่ีช่ือว่า “Heritage of the Bhikkhu” หนงัสือเล่มนีไ้ด้กล่าวถึง

แนวคิดแบบชาตินิยมทางศาสนา (religio-nationalism) ระหว่างความเป็นชาวพทุธกบั

ชาวสิงหล และกล่าวถึงความรักชาติเชิงศาสนา (religio-patriotism)36  และกล่าวถึงการ

ทําสงครามของพระเจ้าทฏุฐคามณีอภยัเพ่ือปราบพระเจ้าเอฬาระว่าเป็น “สงครามครูเสด” 

เพ่ือปลดปล่อยชาติและพระศาสนาออกจากแอกของพวกต่างชาติ37  แนวคิดแบบ

ชาตินิยมเชิงศาสนาและความรักชาติเชิงศาสนานี ้ได้ทําให้พระสงฆ์และฆราวาสบาง

ท่านคิดว่า การฆ่าคนเพ่ือปลดปล่อยศาสนาและประเทศชาติไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม

ท่ีรุนแรง  

 เก่ียวกบัข้อความในคมัภีร์มหาวงศ์ท่ีอ้างถึงคํากล่าวของพระอรหนัต์ท่ีว่าชาวทมิฬ

ส่วนใหญ่ท่ีถกูฆ่าตายเป็นคนไม่เต็มคน (เป็นคนคร่ึงคน) พระราหลุให้ความเห็นว่า  

อย่างไรก็ตาม นีเ้ป็นสิ่งท่ีขดัแย้งกับคําสอนของพระพทุธเจ้าอย่างรุนแรง เป็นเร่ือง

ยากสําหรับพวกเราทุกวันนีท่ี้จะยืนยันหรือปฏิเสธว่าพระอรหันต์ผู้ มีชีวิตอยู่ใน

ศตวรรษท่ี 2 ก่อนคริสต์ศกัราช เป็นผู้สร้างข้อความเช่นนีข้ึน้มาหรือไม่  แต่ไม่มีข้อ
                                                           

35พระมหานามเถระ และคณะบณัฑิต, คัมภีร์มหาวงศ์ ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2553), หน้า 60-6. 
36S.J. Tambiah, Buddhism Betrayed? Religion, Politics and Violence in Sri Lanka 

(Chicago andLondon: University of Chicago Press, 1992)  pp. 27-28 
37W. Rahula, The Heritage of the Bhikkhu: A Short History of the Bhikkhu in the 

Educational, Cultural, Social, and Political Life (New York: Grove Press, 1974), p. 20. 
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สงสยัเลยว่า พระมหานามเถระ ผู้แต่งคมัภีร์มหาวงศ์  ผู้ มีชีวิตอยู่ในพทุธศตวรรษ

ท่ี 10 เป็นผู้บนัทกึข้อความนีไ้ว้ในคมัภีร์มหาวงศ์38 

พระราหลุมองว่า ข้อความในคมัภีร์มหาวงศ์แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ในยคุสมยั

นัน้ได้ยอมรับแนวคิดเช่นนัน้และมองว่าเป็นหน้าท่ีของพวกท่านท่ีจะเอาตนเข้าไป

เก่ียวข้องกบัการรับใช้ประเทศชาติให้มากเท่ากบัการรับใช้พระศาสนา 

ริชาร์ด กอมบริช (Richard Gombrich) ได้สมัภาษณ์พระสงฆ์ศรีลงักาพบว่า 

“พระสงฆ์จํานวนมาก (ไม่ทัง้หมด) มีความลงัเลอย่างมากที่จะยอมรับทศันะที่นําเสนอ

ต่อพระเจ้าทฏุฐคามณีอภยั เพราะท่านเหล่านัน้เห็นว่าไม่สอดคล้องกบัพทุธจริยศาสตร์ 

อย่างไรก็ตาม เร่ืองทีเ่ช่ือถือสืบๆกนัมามีความเข้มแข็งมากเกินกว่าที่จะถูกลบล้างออกไป

ง่ายๆ”39  เม่ือพระสงฆ์ถูกถามเก่ียวกับจริยธรรมสงครามของพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย 

คําตอบมีความแตกต่างกนัเล็กน้อย คําตอบส่วนใหญ่เป็นดงันีว้่า “การฆ่าชาวทมิฬเป็น

บาป แต่บาปไม่มาก เพราะเป้าหมายหลกัของพระองค์ไม่ใช่การฆ่าคน หากแต่เพื่อ

รักษาพระพุทธศาสนา พระองค์ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าอย่างเต็มเป่ียม แต่การบอกว่า

พระองค์จะไม่ไดผ้ลแห่งบาปกรรมของพระองค์...เป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้ง”40 

3.2.2 กรณีพระสงฆ์ในประเทศพม่า 

การนําเสนอข้อมลูเก่ียวกบัพระสงฆ์กบัสงครามท่ียตุิธรรมในประเทศพม่าต่อไปนี ้

ผู้ วิจยัจะเน้นบทบาทของพระสงฆ์ใน 3  เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ช่วงยุคอาณานิยม

                                                           
38Ibid., p. 22. 
39Richard Gombrich, Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares 

to Modern Colombo (London and New York, Routledge&Kegan Paul, 1988), p. 142.  
40 Richard Gombrich, Precept and Practice: Traditional Buddhism in the Rural 

Highlands of Ceylon (Oxford: Clarendon Press, 1971), p. 257. 
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อังกฤษ  เหตุการณ์ช่วงเผด็จการทหาร และเหตุการณ์การปฏิวัติผ้ากาสาวพัสตร์ 

(Saffron Revolution) ซึง่เหตกุารณ์ทัง้สามช่วงเวลานีมี้พระสงฆ์พม่าจํานวนมากเข้าไป

เก่ียวข้องกับความขดัแย้งทัง้ในรูปแบบสงครามและการใช้ความรุนแรงแบบอ่ืนๆ ดงัท่ี

โดนลัด์ ยูยีน สมิธ เขียนไว้ในงานของเขาเร่ือง “Religion and Politics in Burma” 

(ศาสนากบัการเมืองในพม่า) ว่า “ในความพยายามต่อตา้นอาณานิยมนัน้ พระสงฆ์เป็น

นกัชาตินิยมกลุ่มแรก”41 

(1) บทบาทของพระสงฆ์พม่าในยุคอาณานิยมอังกฤษ 

เดิมทีนัน้พระสงฆ์พม่ามีบทบาทในการจดัการศกึษาพระปริยตัิธรรมเป็นหลกั ซึง่

ก็คล้ายกับพระสงฆ์เถรวาทในประเทศอ่ืนๆเม่ือองักฤษเข้ามายึดครอง (ระหว่าง พ.ศ. 

2367-2481) ได้นําระบบการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาเพ่ือสนองความต้องการด้านการ

ปกครองของอาณานิคมและการค้าของตนแม้การศึกษาของสงฆ์ก็ถูกบีบให้สอนวิชา

สามัญ แต่คณะสงฆ์ได้ปฏิเสธเพราะไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอาณานิคม

อนึง่ การให้ครูซึง่เป็นบคุคลสามญัสอนในโรงเรียนวดัเป็นสิ่งท่ีขดักบัจารีตประเพณีของ

สงัคมพม่า ถือว่าเป็นการคกุคามและการแทรกแซงการศกึษาและการบริหารภายในของ

คณะสงฆ์  ในอีกด้านหนึ่ง อังกฤษได้อนุญาตให้คริสต์ศาสนาเปิดโรงเรียนสอนวิชา

สามญั และรับผู้จบการศึกษาสามญัเข้าทํางานของภาครัฐ  ยิ่งสร้างความไม่พอใจใน

หมู่ผู้ เรียนโรงเรียนวดั 

เหตุการณ์ท่ีนําไปสู่ความขดัแย้งอย่างรุนแรงระหว่างผู้ปกครองชาวองักฤษกับ

ชาวพม่าคือประเด็นเร่ืองการใส่รองเท้าเข้าไปในศาสนสถานชาวพม่ายึดถือเป็น

ประเพณีว่าเม่ือเข้าไปในศาสนสถานจะต้องถอดรองเท้า โดยเฉพาะการเข้าไปในบริเวณ

                                                           
41 Donald Eugene Smith, Religion and Politics in Burma, (Princeton, Newjersy: 

Princeton University Press, 1965), p. 85. 
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พระเจดีย์ชเวดากอง  โดยยุวพุทธิกสมาคมได้ย่ืนหนังสือเรียกร้องให้อังกฤษออก

กฎหมายห้ามใส่ร้องเท้าเข้าไปในบริเวณพระเจดีย์ แต่องักฤษก็เพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องนี ้

ในท่ีสุดประเด็นเร่ืองร้องเท้า (shoe issue) ก็ได้กลายเป็นประเด็นแรกๆ ท่ีสร้างความ

โกรธแค้นและความรู้สึกต่อต้านของชาวพม่าท่ีมีต่อผู้ ปกครองอังกฤษ ดังเหตุการณ์

ความรุนแรงเกิดขึน้ในวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2462 เม่ือพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งลุแก่โทสะใช้

ความรุนแรงกบัชาวตะวนัตกท่ีสวมรองเท้าเข้าพระเจดีย์อินดอยา (Eindawya Pagoda) 

เมืองมณัฑเลมีพระสงฆ์ 4 รูปจบักมุ  สําหรับผู้ นํา คือ พระอเูกตตยา (U Kettaya)   ถกู

ตดัสินว่ามีความผิดฐานพยายามฆ่าและถกูตดัสินประหารชีวิต42 

พระสงฆ์พม่ารูปหนึ่งนามว่า “อโูอตตมะ” (U Ottama) เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัใน

ขบวนการต่อต้านอาณานิคมองักฤษ (ani-colonial movement) ถึงขนาดได้รับการยก

ย่องว่าเป็นบิดาแห่งขบวนการกู้ อิสรภาพของประเทศ (father of the country’s 

independence movement) ท่านเคยไปศกึษาท่ีมหาวิทยาลยักลักตัตา ประเทศอินเดีย 

ได้อิทธิพลจากขบวนการชาตินิยมในอินเดียและแนวคิดของมหาตมะ คานธี เม่ือ

เดินทางกลบัพม่าในปี พ.ศ. 2464 ด้วยความกงัวลว่าพระศาสนาตกอยู่ในอนัตราย ท่าน

จึงได้เข้าร่วมต่อต้านองักฤษ พร้อมด้วยประชาชนจํานวนมาก จนกลายเป็นกองกําลงัท่ี

เข้มแข็ง  โดยได้เข้าโจมตีและยดึเมืองสะคไุด้ แต่ต่อมาไม่นานก็ถกูองักฤษยึดคืนกลบัไป  

องักฤษได้ตัง้ค่าหวัพระอูโอตตมะถึง 200 รูปี ในท่ีสุดก็สามารถจบักุมได้แล้วถูกตดัสิน

ประหารชีวิตในเวลาต่อมา แม้ได้รับโอกาสอทุธรณ์ขอลดโทษ แต่ท่านปฏิเสธเพราะไม่

ต้องการให้ประวตัิศาสตร์บ้านเมืองต้องมวัหมองด้วยการก้มหวัให้ต่างชาติ 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ พระอูโอตตมะแม้เป็นผู้ นําปลดปล่อยพม่า

จากการยึดครองของอังกฤษ  แต่กลบัต่อต้านการแยกตัวออกจากอินเดีย เหตุผลหนึ่งท่ี

                                                           
42 Donald Eugene Smith, Religion and Politics in Burma, p. 88. 
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ต่อต้านเพราะท่านเห็นว่า พม่าควรเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียในฐานะเป็นดินแดนพทุธภูมิ

ดงัท่ีท่านเขียนไว้ในบทความเร่ือง  “The Case against the Separation of Burma from 

India” (กรณีต่อต้านการแยกพม่าออกจากอินเดีย) ว่าพม่าต้องรักษามิตรภาพบนพืน้ฐาน

ท่ีทดัเทียมกนักบัอินเดียและจีนเพ่ือความอยู่รอดทางการเมืองและเศรษฐกิจของพม่า43 

พระสงฆ์พม่าอีกรูปหนึ่งท่ีถือว่ามีบทบาทสําคญั คือ พระอู วิสาระ (U Wisara) 

ท่านรูปนีถ้กูจําคกุหลายครัง้ด้วยข้อหาปราศรัยต่อต้านอาณานิยม ท่านมรณภาพในคกุ

เม่ือปี พ.ศ. 2472 หลงัจากอดอาหารประท้วงเป็นเวลา 163 วนั นิตยสารอิรวดีได้ขึน้

หน้าปกเม่ือตุลาคม พ.ศ. 2550 เก่ียวกับพระสงฆ์ผู้ นําการประท้วงในพม่า 2 รูปว่า 

“พระสงฆ์ 2 รูป (พระอูโอตตมะ และพระอูวิสาระ) ได้กลายเป็นแรงบนัดาลแก่นกั

เคลื่อนไหวและนกัเคลื่อนไหวที่เป็นนกัศึกษาในขบวนการกู้อิสารภาพ”44 นักวิชาการ

อย่างนายไมเคิล เมนเดลสัน (Michael Mendelson) เขียนไว้ในงานของเขาเร่ือง  

“พระสงฆ์กบัรัฐในพม่า” ว่า “พระสงฆ์ที่ทํากิจกรรมทางการเมืองทัง้หมดมกัจะถูกตีตรา

โดยผูป้กครองอาณานิยมว่าเป็นผูป้กุป่ันทางการเมืองในคราบผ้าเหลือง ที่น่าสนใจคือ 

คําแบบเดียวกนันีถู้กผูนํ้าพม่าปัจจบุนันํามาใชอ้ธิบายพระสงฆ์นกัประทว้ง”45 

(2) บทบาทของพระสงฆ์พม่าในยุคเผดจ็การทหาร 

ยคุเผด็จการทหารพม่าเกิดขึน้เม่ือนายพลเนวิน (General Ne Win) ทําการ

ปฏิวตัิยึดอํานาจในปี พ.ศ. 2505 หลงัยึดอํานาจมีการยบุพรรคการเมืองทัง้หมด ต่อมา

                                                           
43Human Rights Watch, The Resistance of the Monks: Buddhism and Activism in 

Burma, (United States of America: 2009), pp. 30-31. 
44AungZaw, “The Power Behind the Robe,” The Irrawaddy, vol.15, no.10, 

(October 2007), p. 25. 
45AungZaw, “The Power Behind the Robe”, p. 25. 
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รัฐบาลเนวินเกรงว่าคณะสงฆ์จะเป็นภัยคุกครามต่อรัฐบาลใหม่  จึงพยายามเอา

พระสงฆ์มาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ  พยายามยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับศาสนา  

พยายามจัดวางระเบียบและโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ เช่น การทําบัตร

ประจําตวัพระสงฆ์ (ID cards) การจดัตัง้องค์การปกครองสงูสดุของคณะสงฆ์ท่ีเรียกว่า 

“คณะกรรมการสงัฆมหานายกแห่งรัฐ” (State Sangha Maha Nayaka Committee) 

โดยมีพระสงฆ์จํานวน 47 รูปเป็นกรรมการ การควบคุมและสอดส่องกิจกรรมทางการ

ศึกษาของพระสงฆ์ การปฏิรูปคณะกรรมการของวัดต่างๆ โดยให้มีนายทหาร

เกษียณอายแุละไว้ใจได้เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นต้น46 

การต่อสู้ทางการเมืองครัง้รุนแรงท่ีสุดซึ่งมีพระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องด้วย คือการ

เรียกร้องประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งรู้จกักันในนาม“เหตุการณ์ 8.8.88”  โดยเร่ิม

จากความไม่พึงพอใจของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจพม่าท่ีมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 

100 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และรัฐบาลทหารของเนวินพยายามแก้ปัญหาเงินเฟ้อด้วยการ

ยกเลิกธนบตัรขนาด 25, 35 และ 75 จ๊าต (kyat) ทําให้ชาวพม่าเดินขบวนประท้วง

รัฐบาลเป็นระยะเร่ือยมา ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2531 เกิดเหตกุารณ์นกัศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีย่างกุ้ งถูกแทงเสียชีวิตในร้านนํา้ชา แต่ตํารวจไม่ได้จัดการอย่าง

เด็ดขาดกบัผู้ ต้องสงสยัทัง้ยงัให้ประกนัตวัโดยเร็ว ประชาชนเช่ือว่ามีการให้สินบนเพ่ือให้

คดีฆาตกรรมนีเ้งียบลงโดยเร็ว ทําให้กลุ่มนกัศึกษาเดินขบวนประท้วง คนใกล้ชิดเนวิน 

คือ นายพลเส่งลวิน (General Sein Lwin) ได้ส่งกองกําลังปราบจลาจลทําให้ผู้

เดินขบวนเสียชีวิตประมาณ 300 คน เหตุการณ์ยังคงลุกลามไปเร่ือยๆ ในท่ีสุดเนวินก็

ประกาศลาออกเม่ือวันท่ี23 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 แล้วมอบให้เส่งลวินขึน้สืบทอด

                                                           
46 Human Rights Watch, The Resistance of the Monks: Buddhism and Activism 

in Burma, pp. 39-43. 
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อํานาจแทน ทําให้ประชาชนยิ่งไม่พอใจ เพราะเส่งลวินเคยปราบปรามประชาชนอย่าง

โหดเหีย้มมาก่อน เส่งลวินจึงประกาศกฎอยัการศึกในวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทว่า

การเดินขบวนประท้วงได้ลุกลามไปหลายเมือง มีพระสงฆ์เข้าร่วมขบวนหลายร้อยรูป  

ต่อมาในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2531 หรือวนัท่ี 8 เดือน 8 ค.ศ. 1988 (8.8.88) เส่งลวิน 

ได้สั่งกองทหารหน่วยท่ี 22 เข้าปราบปราม ประชาชนก็ยิ่งออกมาต่อต้านมากขึน้

กระจายออกไปหลายพืน้ท่ี เกิดการจลาจลกระจายไปทัว่ประเทศ มีนกัศึกษาประชาชน

และพระสงฆ์ถูกฆ่าตายจํานวนมาก ทหารได้ใช้รถถังล้อมวัดแห่งหนึ่ง จับพระสงฆ์

ประมาณ 300 รูปไปขงัไว้ ทัง้นีว้ิทยขุองทางการพม่ารายงานว่า ทางฝ่ายรัฐบาลทหารได้

เข้าพบผู้ นําสงฆ์ของพม่า เพ่ือขอร้องมิให้พระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านรัฐบาล และผู้ นํา

สงฆ์ก็เห็นด้วยว่าพระสงฆ์ไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรมเช่นนี ้ทว่าในการประท้วงครัง้นีมี้พระสงฆ์

นําหน้าขบวนปิดหน้าปราศรัยต่อว่ารัฐบาล  บางรูปถืออาวุธอยู่บนหลังคารถ และมีภาพ

พระสงฆ์ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์หลายรูป ย่ิงปราบประชาชนก็ย่ิงต่อสู้ รุนแรงขึน้เร่ือยๆ 

เส่งลวินต้องถกูบีบให้ออกจากตําแหน่งในวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 253147 

ผลพวงของเหตุการณ์ 8.8.88 ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงรัฐบาลหลายครัง้ 

ต่อมาในวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2531 กลุ่มทหารนําโดยนายพลซอหม่องได้ทํา

รัฐประหารและยึดอํานาจการปกครอง ประกาศตัง้สภาฟืน้ฟูกฎหมายและระเบียบแห่ง

รัฐ (State Law and Order Restoration Council, SLORC) และกําหนดให้มีการ

เลือกตัง้ทั่วไปเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2533  และได้มีการควบคุมพระสงฆ์อย่าง

เข้มงวด โดยออกกฎหมายเก่ียวกับองค์กรสงฆ์ ให้รวมทุกนิกายอยู่ภายใต้องค์กรสงฆ์

เดียวกนั  โดยให้การรับรองพระพทุธศาสนาเพียงเก้านิกายและไม่อนุญาตให้ตัง้นิกาย

                                                           
47 Human Rights Watch, The Resistance of the Monks: Buddhism and Activism 

in Burma, pp. 44-48. 
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ใหม่ ห้ามการกระทําใดๆ  ท่ีจะทําให้เกิดการแบ่งแยกองค์กรสงฆ์ กําหนดบทลงโทษ

จําคุกแก่ภิกษุสามเณรผู้ ละเมิดข้อห้ามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายเก่ียวกับองค์กรสงฆ์ 

นอกจากนีใ้นบทบญัญัติรัฐธรรมนญูของพม่าให้การยอมรับว่าคนพม่าส่วนใหญ่นบัถือ

พระพทุธศาสนาพทุธ  และพระพทุธศาสนามีสถานะพิเศษ ห้ามใช้ศาสนาและองค์กร

ทางศาสนาเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมือง ห้ามสมาชิกขององค์กรทางศาสนาเป็น

ผู้แทนราษฎร หากนกัการเมืองใช้ศาสนาเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการเมืองก็จะถกูถอดถอน

เป็นต้น48 

(3) บทบาทพระสงฆ์พม่าในเหตุการณ์ปฏวัิตผ้ิากาสาวพัสตร์ 

การปฏิวตัิผ้ากาสาวพสัตร์  (Saffron Revolution) หมายถึงเหตกุารณ์ท่ีพระสงฆ์

แม่ชีนกัศึกษาและประชาชน ประมาณ 150,000 คน ในจํานวนนีมี้พระสงฆ์เข้าร่วม

ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 รูป49  ได้รวมตวักนัประท้วงรัฐบาลทหารพม่า ซึง่เร่ิมต้น

ตัง้แต่วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 สาเหตุมาจากความไม่พอใจต่อการประกาศขึน้

ราคานํา้มนัเชือ้เพลิงเกือบเท่าตวั และขึน้ราคาก๊าซหงุต้มถึง 5 เท่าอย่างฉบัพลนัโดยมิได้

ประกาศให้ทราบล่วงหน้า50 

ก่อนการปฏิวตัิผ้ากาสาวพสัตร์นัน้ องค์กรสงฆ์หลายแห่งได้มีการรวมตวักนั โดย

สหภาพยวุสงฆ์แห่งพม่า ได้ตัง้คณะทํางานกลางซึง่ประกอบด้วยพระสงฆ์แกนนําห้ารูป

จากเมืองย่างกุ้ ง และอีกหนึ่งรูปจากเมืองมณัฑเลย์ โดยเลือกมาจากองค์กรสงฆ์หลาย

แห่ง ในขณะเดียวกันก็มีการก่อตัง้องค์กรสงฆ์ในเมืองต่างๆ ทัง้นี ้ อชิน คมัภีระ (Ashin 
                                                           

48 Human Rights Watch, The Resistance of the Monks: Buddhism and Activism 

in Burma, pp. 44-48. 
49 Human Rights Watch, “Crackdown: Repression of the 2007Popular Protests in 

Burma”, vol.19, no.18(C), (December 2007), p. 8. 
50 Human Rights Watch, “Crackdown: Repression of the 2007Popular Protests in 

Burma”, p. 7. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1
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U Gambira) ผู้ ท่ีเคยถกูจบักมุในปี พ.ศ. 2549 และพระสงฆ์อีกหกรูปได้ร่วมกนัก่อตัง้

สหภาพยุวสงฆ์ย่างกุ้ งเพ่ือเป็นตวัแทนพระในเขตย่างกุ้ งวตัถุประสงค์ของการรวมตวัก็

เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบความยากลําบากในการดํารงชีพในช่วง

วิกฤตเศรษฐกิจ โดยพระสงฆ์กําหนดนัดประชุมหารือกันในวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ.

25502550 ท่ีวดัในเมืองมณัฑเลย์ เพ่ือผนึกกําลงัของสหภาพยวุสงฆ์ทัง้หมด ก่อตัง้เป็น

แนวร่วมของพระสงฆ์พม่า แต่ในวันท่ี 5 กันยายน เม่ือพระสงฆ์ในเมืองปะโกกก ุ

(Pakokku)51  ออกมาสวดเมตตสูตร เพ่ือแผ่เมตตาให้แก่สาธารณชนท่ีประสบความ

ทุกข์ยาก กลับถูกทําร้ายจากทหารในสังกัดรัฐบาลท้องถ่ิน และถูกมัดไว้กับเสาไฟฟ้า

และทบุตีด้วยพานท้ายปืน เม่ือข่าวนีแ้พร่กระจายไปทําให้เกิดความไม่สงบขึน้52 

พระสงฆ์ทั่วประเทศตัดสินใจยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมิเช่นนัน้จะดําเนิน

มาตรการคว่ําบาตร (overturning of the bowls) โดยเรียกร้องใน สี่ประเด็น ดังนี ้

(1) ขอขมาต่อพระสงฆ์วดัปะโกกก ุภายในเท่ียงคืนของวนัท่ี 17 กนัยายน  (2) ลดราคา

นํา้มนัและสินค้าจําเป็น  (3) ปล่อยตวัอองซานซูคยีและนกัโทษการเมืองทัง้หมดอย่าง

ไม่มีเง่ือนไข และ (4) จัดเสวนากับตัวแทนพรรคฝ่ายค้านเพ่ือนําไปสู่กระบวนการ

ปรองดองในชาติ เม่ือรัฐบาลทหารไม่ปฏิบตัิตามคําขาดนี ้กลุ่มองค์กรของพระสงฆ์ซึ่ง

รวมตวักนัเป็นแนวร่วมของพระสงฆ์ (All Burma Monks' Alliance [ABMA])  พระสงฆ์

จํานวนมากได้มารวมตัวกันท่ีพระเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon) เจดีย์ทินกันคยุน 

(Thingan-Kyun) และเจดีย์ไกยกาซาน (Kyaikasan) ทางการได้ทําการปิดล้อมท่ีเจดีย์

ไกยกาซาน (Kyaikasan) การแสดงออกเชิงสญัลักษณ์ในการคว่ําบาตรครัง้นี ้เหล่า

พระสงฆ์ได้ร่วมกันสวดเมตตสูตรอยู่ตลอดเวลา และเสียงสวดมนต์ดังกังวานไปไกล

ตลอดระยะทางท่ีเหล่าพระสงฆ์เดินเท้าไปยงัพระเจดีย์ชเวดากองเพ่ือเร่ิมการคว่ําบาตร

                                                           
51เมืองปะโกกก ุ(Pakokku) เป็นเมืองศนูย์กลางทางศาสนา ตัง้อยู่ใกล้เมืองมณัฑเลย์ 
52Human Rights Watch, The Resistance of the Monks: Buddhism and Activism in 

Burma, pp. 82-83. 
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รัฐบาลทหารพม่าและครอบครัวในวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2550  นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของ

เหตกุารณ์ท่ีเรียกขานกนัว่าเป็นการปฏิวตัิผ้ากาสาวพสัตร์ท่ีมีกลุ่มแนวร่วมพระพม่า (All 

Burma Monks' Alliance (ABMA)) เป็นแกนนํา53 

 รัฐบาลทหารพม่าเร่ิมส่งกําลงัทหารเข้าสลายการชุมนมุตัง้แต่วนัท่ี 26 กนัยายน 

ไปจนถึงวนัท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2550 ระหว่างสลายการชุมนมุมีผู้ถูกจบักุมมากกว่า 

3,000 คน เฉพาะพระสงฆ์ถูกจับกุมมากกว่า 1,00054 ส่ือมวลชนบางแห่งเรียก

เหตกุารณ์ครัง้นีว้่า “Saffron Revolution” หรือ “การปฏิวตัิผ้ากาสาวพสัตร์” ข้อเรียกร้อง

ในการประท้วงในครัง้นี ้มีทัง้เร่ืองท่ีเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนและเร่ืองการเมือง 

และการปฏิวัติผ้ากาสาวพัสตร์ผนวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการส่ือสาร

น่ีเองท่ีทําให้ประชาคมโลกให้ความสนใจกับเหตุการณ์ในพม่า ทําให้องค์การ

สหประชาชาติ และองค์กรสิทธิมนษุยชน เข้าไปสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ เป็นการดึง

พม่าหรือเมียนมาร์ให้จําต้องปรับตัวเข้ากับกติกาโลก ซึ่งนําไปสู่การประกาศใช้

รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ในปี พ.ศ. 2551 การจดัการเลือกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2553 หลงัจากปกครองโดยรัฐบาลทหารมายาวนานถึง 20 ปี และการยกเลิกการ

กกับริเวณนางอองซาน ซจีู ในท่ีสดุ 

กล่าวโดยสรุป เม่ือพิจารณาบทบาทของพระสงฆ์พม่ากับการเมืองและการทํา

สงครามท่ียตุิธรรมในแต่ละช่วงเวลาในประวตัิศาสตร์ จะเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ท่ี

ทําให้พระสงฆ์ต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับการเมือง นัน้แตกต่างกันไป โดยในช่วงท่ีตกเป็น

                                                           
53 Human Rights Watch, “Crackdown: Repression of the 2007Popular Protests in 

Burma”, p. 7. 
54 Human Rights Watch, “Crackdown: Repression of the 2007Popular Protests in 

Burma”, p. 93. 
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อาณานิคมขององักฤษนัน้ มีพระสงฆ์หลายรูปท่ีเป็นแกนนําในการต่อต้านจกัรวรรดินิยม

องักฤษเพ่ือปกป้องพระพทุธศาสนา หลายรูปมรณภาพในคุกหรือถูกตดัสินประหารชีวิต 

ซึ่งบางรูปใช้แนวทางการต่อสู้ แบบอหิงสา โดยการคว่ําบาตร บ้างจับอาวุธขึน้ต่อสู้  

กลายเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ท่ีมีบทบาททางการเมือง เช่น พระอโูอตตมะ  หลายรูปท่ี

ถกูตดัสินประหารชีวิต และไม่ยอมอทุธรณ์ให้เส่ือมเสียเกียรติภมิู หรือ พระอวูิซายา (หรือ

อวูิสาระ) ท่ีอดอาหารประท้วงจนเสียชีวิต เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าในช่วงท่ีตกเป็นอาณานิคมนี ้

บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์เป็นลกัษณะในระดบับคุคลมากกว่าการเคล่ือนไหว

ในระดบัองค์กรสงฆ์ ทัง้ๆ ท่ีคณะสงฆ์ทัง้หมดล้วนถูกคุกคาม อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์

พม่านัน้มีทัง้กลุ่มท่ีไม่ข้องแวะกบัการเมือง และกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกบัการเมือง สําหรับกลุ่ม

ท่ีเก่ียวข้องการเมืองนีย้ังแยกออกได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มหนึ่งเช่ือว่าพระสงฆ์ควร

พยายามท่ีเข้าไปมีอิทธิพลในกระบวนทางการเมืองเฉพาะในเวลาท่ีเกิดภยัคุกคามต่อ

พุทธศาสนา ซึ่งกลุ่มสมาคมยุวสงฆ์จัดอยู่ในกลุ่มนี ้ในขณะท่ีอีกกลุ่มเช่ือว่าพระควร

พยายามเก่ียวข้องกับการเมืองในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับสวสัดิการของประชาชน (human 

welfare) โดยสมาคมยวุสงฆ์รุ่นเยาว์ จดัอยู่ในกลุ่มนี ้

3.2.3 กรณีพระสงฆ์ในประเทศไทย 

 ในการนําเสนอเร่ืองพระสงฆ์กับสงครามท่ียุติธรรมในประเทศไทย ผู้ วิจัยขอ

นําเสนอโดแบ่งเนือ้หาออกเป็น 3 ส่วน คือ กรณีพระอาจารย์ธรรมชาติ กรณีชุมนุมเจ้า

พระฝาง และกรณีกิตติวฑุโฒภิกข ุดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีพระอาจารย์ธรรมโชต ิ

ในประวตัิศาสตร์ชาติไทยสมยัปลายกรุงศรีอยธุยา  ถือว่ากรณีพระอาจารย์ธรรมโชติ

เป็นตัวอย่างของพระสงฆ์รูปหนึ่งท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับสงคราม  การเก่ียวข้องกับ
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สงครามของท่านไม่ใช่การเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะผู้ ทําสงครามโดยตรง หากแต่ใน

ฐานะผู้ให้การสนบัสนนุด้านขวญัและกําลงัใจแก่ชาวบ้านบางระจนัท่ีกําลงัสู้ รบกบัพม่า 

ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าพระอาจารย์ธรรมโชติมีเหตุผลอะไรถึงได้สนับสนุนชาวบ้าน

บางระจนัให้ทําสงครามกับพม่าผ่านเร่ืองอาคาถาอาคมและการให้เคร่ืองรางของขลัง

แน่นอนว่าเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการท่ีท่านได้รับการนิมนต์จากชาวบ้านบางระจนัให้

มาเป็นกําลังใจและช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการรบกับพม่า และเหตุผลอีกส่วน

หนึง่อาจเป็นไปได้ว่า พระอาจารย์ธรรมโชติในฐานะเป็นชาวกรุงเทพศรีอยธุยาคนหนึ่งท่ี

ได้ประสบภัยสงครามเหมือนพ่ีน้องร่วมชาติคนอ่ืนๆ ท่านคงได้รับรู้ถึงความหายนะของ

บ้านเมืองและพระศาสนา ตลอดถึงการล้มตายของประชาชนและพระสงฆ์ท่ามกลาง

บรรยากาศของสงครามอย่างนี ้คงมีส่วนกระตุ้นให้ท่านเกิดสํานึกรักชาติและพระศาสนา

ไม่มากก็น้อย และเม่ือมีชาวบ้านมาอาราธนาท่านจึงยินดีท่ีจะให้ความช่วยเหลือเท่าท่ี

สามารถทําได้ตามวิสัยของพระสงฆ์ นั่นคือการให้ขวัญกําลังใจและการคุ้มครองรักษา

ผ่านเคร่ืองรางของขลงั  

พระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นพระภิกษุสมัยอยุธยาตอนปลายท่ีมีช่ือเสียงด้าน

คาถาอาคม เดิมจําพรรษาท่ีวดัเขานางบวช แขวงเมืองสพุรรณบรีุ ต่อมาเม่ือพม่ายกทพั

มาล้อมกรุงศรีอยุธยาและกวาดต้อนผู้ คนในละแวกใกล้เคียงนัน้ คนไทยกลุ่มหนึ่งได้

รวบรวมสมคัรพรรคพวกมารวมกลุ่มกันท่ีบ้านบางระจนั แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ตัง้

เป็นค่ายไว้คอยต่อสู้พม่าและได้นิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติจากวดัเขนางบวช มาอยู่ท่ี

วัดโพธ์ิเก้าต้นซึ่งเป็นวัดท่ีอยู่ในค่าย เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจแก่ชาวบ้านและให้ช่วย

คุ้มครองด้วยการลงผ้าประเจียดและตะกรุด พิศมร แจกจ่ายแก่ชาวบ้าน ผู้ นําชาวบ้าน

ค่ายบางระจนัท่ีสําคญัได้แก่ ขุนสรรค์ พนัเรืองกํานนั นายทองเหม็น นายจันทร์หนวด

เขีย้ว นายทองแสงใหญ่ นายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง นายดอก และนายทอง
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แก้ว ผู้ นําเหล่านีแ้ละชาวบ้านค่ายบางระจนัได้รวมใจกนัต่อสู้กบัพม่าถึง 5 ครัง้ ในเวลา 

5 เดือน อย่างองอาจกล้าหาญ แต่ในท่ีสดุค่ายบางระจนัก็แตก เม่ือปี พ.ศ. 2310 

หนังสือพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ได้กล่าวถึงเหตุผลท่ีทําให้

เคร่ืองรางของขลงัของพระอาจารย์ธรรมโชติเส่ือมพลานภุาพลงดงันี ้

ครัน้ถึง ณ วนัจนัทร์ แรม 2 ค่ํา เดือน 8 ปีจอ อฐัศก พม่าก็ยกเข้าตีค่ายใหญ่บ้าน

บางระจนัแตก ฆ่าคนเสียเป็นอนัมากท่ีจบัเป็นไปได้นัน้ก็มาก บรรดาครอบครัว

ชายหญิงเด็กและผู้ ใหญ่ ซึ่งเหลือตายอยู่นัน้ให้กวาดเอาไปสิน้ แล้วเลิกทัพ

กลบัไปยงัค่ายพม่า ตัง้แต่รบกนัมาห้าเดือนจนเสียค่ายนัน้ ไทยตายประมาณพนั

เศษ พม่าตายประมาณสามพันเศษ และพระอาจารย์ธรรมโชตินัน้กระทํา

สายสิญจน์มงคลประเจียดตะกรุดต่าง ๆ แจกให้คนทัง้ปวง แต่แรกนัน้ มีคณุอยู่

คงแคล้วคลาดคุ้มอนัตรายอาวุธได้ขลังอยู่ ภายหลงัผู้คนมาอยู่ในค่ายมากสํา

ส่อน ท่ีนับถือแท้บ้าง ไม่แท้บ้าง ก็เส่ือมตบะเดชะลง ท่ีอยู่คงบ้าง ท่ีต้องอาวุธ

บาดเจ็บล้มตายบ้าง และตวัพระอาจารย์นัน้ ท่ีว่าตายอยู่ในค่ายก็มี ท่ีว่าหายสญู

ไปก็มี ความหาลงเป็นแน่ไม่55 

 จากข้อความในพงศาวดารท่ียกมาจะเห็นว่าพระอาจารย์ธรรมโชติได้มีส่วนช่วย

สนับสนุนชาวบ้านบางระจันให้ทําสงครามกับพม่าตัง้เร่ิมต้นไปจนถึงสิน้สุดสงคราม 

กล่าวได้ว่าท่านเป็นพระสงฆ์ไทยรูปหนึ่งในสมยัอยุธยาท่ีมีประวตัิเด่นชดัว่าได้เข้าไปมี

ส่วนร่วมกับการทําสงครามโดยอ้อม ซึ่งการทําสงครามครัง้นีถ้้าตีความตามทฤษฎี

                                                           
55กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์

เธอกรมพระยาดํารงราชานภุาพ ทรงนิพนธ์พระอธิบายประกอบ, (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์  

โอเดียนสโตร์, ๒๕๐๕), หน้า๒๗๗. 
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สงครามท่ียตุิธรรมแบบตะวนัตกก็ถือว่าเป็นสงครามท่ียตุิธรรมได้เหมือนกนั เพราะเป็น

สงครามท่ีทําเพ่ือปกป้องประเทศชาติและพระศาสนาจากผู้ รุกรานคือพม่า 

 (2) กรณีชุมนุมเจ้าพระฝาง 

กรณีชุมนมุเจ้าพระฝางหรือกลุ่มพระสงฆ์หวัเมืองเหนือท่ีได้รวมตวัตัง้กองกําลงั

ขึน้มาเพ่ือต่อสู้ ขับไล่พม่าในช่วงหลงักรุงศรีอยุธยาแตกครัง้ท่ี 2 ส่วนใหญ่ถูกนําเสนอ

เฉพาะมุมด้านลบ เช่น เป็นกลุ่มพระอลัชชีผู้ ทุศีล  เพราะตัง้กองกําลังขึน้มาขณะยัง

ดํารงเพศเป็นพระสงฆ์ เป็นกลุ่มพระกบฏท่ีถูกปราบปรามโดยชุมนุมพระเจ้าตากบ้าง 

อย่างไรก็ตาม หากมองบนพืน้ฐานของสถานการณ์บ้านเมืองท่ีกําลังอยู่ในภาวะล่ม

สลาย ไม่มีรัฐบาลกลางหรือกลุ่มบุคคลใดมีกองกําลังเพียงพอท่ีจะต่อสู้กับกองกําลัง

พม่า ในสถานการณ์เช่นนีถื้อว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมดาสําหรับประชาชนชาวไทยผู้ ร่วม

ชาตาเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือพระสงฆ์ ท่ีจะเกิดสํานึกรักชาติและพระศาสนา

แล้วรวมตวักนัตัง้กลุ่มขึน้มา ดงัจะเห็นได้ว่ามีการตัง้กลุ่มเพ่ือกู้ชาติขึน้ตามภมิูภาคต่างๆ 

ได้แก่ ชุมนุมพระยาตาก (ภาคกลาง) ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก(ภาคเหนือตอนล่าง) 

ชมุนมุเจ้าพระฝาง (ภาคเหนือตอนบน) ชมุนมุเจ้านครศรีธรรมราช (ภาคใต้)และชมุนุม

เจ้าพมิาย (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  

ชมุนมุเจ้าพระฝางเกิดขึน้หลงัการเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ีสองในปี พ.ศ. 2310 โดย

มีผู้ นําเป็นพระสงฆ์ คือ เจ้าพระฝาง (พระมหาเรือน) พระสังฆราชาแห่งเมืองสวางคบุรี 

(ฝาง) เจ้าพระฝางเป็นชาวเหนือ (เวียงป่าเป้า) อุปสมบทแล้วได้มาพระไตรปิฎกท่ีกรุงศรี

อยุธยาในสมยัพระเจ้าอยู่หวับรมโกศ จนสําเร็จการศึกษาเป็น “พระมหาเรือน” ต่อมา  

พระเจ้าอยู่หวับรมโกศโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาเรือนเป็นพระราชาคณะ ท่ีพระพากลุเถระ  

คณะฝ่ายอรัญวาสี อยู่วดัศรีโยธยาได้ไม่นาน ก็ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระสงัฆราชา

เจ้าคณะ และกลับขึน้ไปจําวัดอยู่ท่ีวัดพระฝาง ณ เมืองสวางคบุรี (เมืองฝาง) มีผู้คน
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เคารพนับถือมาก และเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสําคญัไว้ในโบสถ์วัดพระฝาง

สวางคบรีุ56 

เม่ือกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 เจ้าพระฝางได้ซ่องสุมผู้ คนได้

หลายเมือง ตัง้ตัวเป็นเจ้า แต่ไม่ยอมสึกจากพระ เปล่ียนสีจีวรจากสีเหลืองเป็นสีแดง 

นบัเป็นชมุนมุใหญ่ฝ่ายเหนือ ประชาชนเรียกกนัวา่ “เจ้าพระฝาง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2311

เจ้าพิษณุโลก ผู้ นําชุมนุมสําคัญถึงแก่พิราลยั พระอินทรอากรผู้ น้องขึน้ครองเมือง เจ้า

พระฝางยกกองทพัไปตีพิษณโุลก สู้ รบกันอยู่สามเดือน เม่ือชนะพิษณุโลกและประหาร

พระอินทรอากรแล้ว เจ้าพระฝางก็สัง่ให้ขนทรัพย์สินจากเมืองพิษณโุลกแล้วอพยพผู้คน

ไปปักหลกัอยู่ท่ีเมืองสวางคบรีุ ช่ือเสียงของชมุนมุเจ้าพระฝางก็ยิ่งเล่ืองลือไปไกล 

ต่อมาปี พ.ศ. 2313 หลงัจากการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว พระเจ้ากรุง

ธนบุรี ทรงทราบข่าวเร่ืองท่ีเจ้าพระฝางยกทพัยึดชมุนุมพิษณโุลกได้ และถึงกบัส่งกองทพั

ไปปล้นแย่งชิงข้าวปลาราษฎรลงมาถึงเมืองอุทัยธานี และชยันาท พระองค์จึงทรงโปรด

เกล้าฯให้ยกทัพไปปราบในปี พ.ศ. 2313 โดยมีพระยายมราช(บุญมา) เป็นแม่ทัพหน้า 

กองทพัหน้าของพระยายมราชได้เข้าโจมตีเมืองพิษณุโลกด่านหน้าของเจ้าพระฝาง ซึ่งมี

หลวงโกษา (ยงั) คมุกําลงัมาตัง้รับอยู่ภายในคืนเดียว แล้วจากนัน้กองทพัหลวงก็ยกไปตี

เมืองสวางคบรีุ เจ้าพระฝางสู้รบได้ 3 วนั เห็นทีว่าจะสู้ ไม่ไหวจึงพาพรรคพวกหลบหนีไป

อยู่เมืองเชียงใหม่ ซึง่ในขณะนัน้พม่าปกครองอยู่ กองทพัหลวงจงึยดึเมืองสวางคบรีุได้  

 หลังจากปราบชุมนุมเจ้าพระฝางได้แล้ว พระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระสงฆ์จะชําระ     

สงัฆมณฑลให้บริสทุธ์ิจากพระอลชัชี  โดยเฉพาะพระสงฆ์เมืองเหนือผู้ เคยอยู่ในอดีตชมุนมุ

เจ้าพระฝาง จึงทรงรับสัง่ให้นิมนต์พระสงฆ์เมืองเหนือลงมาท่ีกรุงธนบรีุ เพ่ือชําระสะสางว่า

                                                           
56สมเดจ็ฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ไทยรบพม่า, (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์    

คลงัวิทยา, มปป), หน้า 399-400. 
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รูปใดบริสุทธ์ิและรูปใดไม่บริสุทธ์ิตามวิธีการท่ีเรียกว่า “ให้ดํานํา้พิสูจน์สู้นาฬิกาสามกัน้” 

(ให้ดํานํา้แล้วจบัเวลานาฬกิา 3 ครัง้) ดงัข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงธนบรีุต่อไปนี ้

ในวนันัน้ ให้นิมนต์พระสงฆ์เมืองเหนือมาพร้อมกันหน้าท่ีนั่ง และให้หาขุนนาง

ผู้ ใหญ่ผู้ น้อยมาประชุมเฝ้าพร้อมกนั จึงดํารัสปรึกษาว่า พระสงฆ์บรรดาอยู่ฝ่าย

เหนือนี ้เป็นพรรคพวกอ้ายเรือน พระฝางทัง้สิน้ย่อมถืออาวุธและปืน รบศึกฆ่า

คน ปล้นเอาทรัพย์ สิ่งของ และกินสุราเมรัย ส้องเสพอนาจารด้วยสีกาต้อง     

จตปุาราชิกาบตัิต่างๆ ขาดจากสิกขาบทในพระพทุธศาสนา ล้วนลามกจะละไว้

ให้คงอยู่ในสมณเพศฉะนีมิ้ได้  อนึ่ง พระสงฆ์ฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ก็จะแปลกปลอม

ปะปนกนัอยู่มิรู้ว่าองค์ใดดีองค์ใดชัว่ จะได้ไหว้นบเคารพสกัการบูชาให้เป็นเนือ้

นาบุญ จะได้ผลานิสงส์แก่เราท่านทัง้ปวง ให้พระสงฆ์ให้การไปตามสัตย์ตาม

จริง  ถ้าได้ผิดในจตุปาราชิกแต่ประการใดประการหนึ่ง จะพระราชทานผ้า

คฤหสัถ์ผลกัสึกออกทําราชการ ท่ีไม่รับนัน้จะให้ดํานํา้พิสูจน์สู้นาฬิกาสามกลัน้ 

แม้นชนะแก่นาฬกิาจะให้เป็นอธิการและพระครูราชาคณะฝ่ายเหนือโดยสมควร

แก่คณุธรรมท่ีรู้  แม้นแพ้แก่นาฬิกาจะให้ลงพระราชอาชญาเฆ่ียนแล้วสกัข้อมือ 

มิให้บวชได้อีก แม้นเสมอนาฬิกาจะถวายผ้าไตรให้บวชใหม่ ถ้าแต่เดิมไม่รับ 

ครัน้จะให้ลงดํานํา้พิสูจน์แล้วก็กลบัคืนคําว่าได้ทําผิด จะให้ลงพระราชอาชญา

ประหารชีวิตเสีย อนึ่ง พระสงฆ์จะลงดํานํา้นัน้ ให้ตัง้ศาลกัน้ม่านดาดเพดานผ้า

ขาว แต่งเคร่ืองพลีกรรมเทพดาพร้อมแล้ว จงึทรงพระสตัยาธิษฐาน ให้พระบารมี

นัน้ช่วยอภิบาลบํารุงรักษาพระสงฆ์ทัง้ปวง ถ้าภิกษุองค์ใดมิได้ขาดจากสิกขาบท

จตุปาราชิก ขอให้พระบารมีของเราและอานุภาพเทพดาอันศกัดิ์สิทธ์ิ จงมาเป็น

สกัขีพยานช่วยอภิบาลบํารุงรักษาพระผู้ เป็นเจ้าองค์นัน้อย่าให้แพ้แก่นาฬิกาได้ ถ้า

และภิกษุรูปใดถึงซึ่งศีลวิบตัิแล้ว เทพเจ้าจงสงัหารให้แพ้แก่นาฬิกาเห็นประจกัษ์
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แก่ตาโลก แล้วเสด็จทรงพระเก้าอีอ้ยู่บนท่ีหาดทราย ให้พระสงฆ์ลงดํานํา้พิสจูน์ตวั

ต่อหน้าพระท่ีนัง่ พลางทรงพระอธิษฐานด้วยเดชะพระบรมโพธิสมภาร57 

ข้อความท่ียกมานีมี้สาระสําคัญอยู่ 3 ประเด็น คือ (1) ข้อความท่ีสาธยายถึง

ความผิดของพระสงฆ์เมืองเหนือกลุ่มเจ้าพระฝางว่า “พระฝางทัง้ส้ินย่อมถืออาวุธและ

ปืน รบศึกฆ่าคน ปล้นเอาทรัพย์ ส่ิงของ และกินสุราเมรัย ส้องเสพอนาจารด้วยสีกา 

ต้องจตุปาราชิกาบติัต่างๆ ขาดจากสิกขาบทในพระพทุธศาสนา  ล้วนลามก  จะละไว้

ให้คงอยู่ในสมณเพศฉะนี้มิได้” (2) ข้อความท่ีกล่าวถึงเกณฑ์การพิสูจน์ความบริสุทธ์ิ

ของพระสงฆ์เหล่านัน้คือ [ก] กรณีรับสารภาพตามความสจัจริงว่าได้อาบตัิปาราชิกข้อ

ใดข้อหนึง่จะพระราชทานผ้าให้สึกออกเป็นทําราชการ [ข] กรณีไม่รับสารภาพจะให้ดํา

นํา้พสิจูน์นาฬกิาสามกัน้ ซึง่ผู้ เข้ารับการพสิจูน์อาจได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนีคื้อ 

กรณีชนะการพิสูจน์  จะได้เป็นอธิการหรือพระครูราชาคณะฝ่ายเหนือตามสมควรแก่

คณุธรรม กรณีแพก้ารพิสูจน์  จะถกูลงพระราชอาชญาเฆ่ียนและสกัข้อมือ ไม่ให้กลบัมา

บวชอีก กรณีเสมอการพิสูจน์  จะถวายผ้าไตรให้บวชใหม่ และกรณีเคยปฏิเสธแล้ว

ยอมรับกลางครันก่อนการพิสูจน์  จะให้ลงพระราชอาชญาประหารชีวิต และ              

(3) ข้อความท่ีกล่าวถึงพิธีกรรมเก่ียวกบัสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิระหว่างการพสิูจน์ คือ การตัง้ศาล

บวงสรวงเทวดา แล้วอ้างเอาอํานาจของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิให้มาช่วยอภิบาลรักษาพระสงฆ์ผู้ มี

ศีลบริสุทธ์ิให้ผ่านการพิสูจน์ และช่วยลงโทษพระสงฆ์ผู้ มีศีลวิบัติให้พ่ายแพ้ต่อการ

พสิจูน์  

จากข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้นําเสนอมาข้างต้น แม้เราจะไม่มีข้อมูลชีช้ัดว่าพระสงฆ์

เมืองเหนือกลุ่มเจ้าพระฝางมีเหตุผลและมีเจตนารมณ์อย่างไรถึงได้ตัง้กองกําลงัขึน้มา

                                                           
57 กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ, พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี, (พระนคร: โรงพิมพ์

อํานวยศลิป์, 2484).  
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ทัง้ท่ียังอยู่ในสมณเพศ  ข้อมูลส่วนใหญ่เท่าท่ีเรามีอยู่เก่ียวกับพระสงฆ์กลุ่มนีม้าจาก

พงศาวดารท่ีเกิดจากการบนัทกึของฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายผู้ชนะ เรียกได้ว่าเป็นการเขียน

ประวตัิศาสตร์ของผู้ชนะ ซึง่อาจเป็นไปได้ว่าฝ่ายผู้ชนะเลือกท่ีจะมองข้ามด้านดีของฝ่าย

ตรงข้ามแล้วเน้นบนัทึกข้อมลูเฉพาะข้อมูลด้านไม่ดีเป็นหลกั ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความชอบ

ธรรมให้กับฝ่ายตนในการปราบปรามฝ่ายตรงข้าม ด้วยเหตุนีจ้ึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ี

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝางท่ีถกูนําเสนอในพงศาวดารจงึมีแต่ด้านลบเป็น

ส่วนใหญ่ เช่น เป็นกลุ่มพระสงฆ์ท่ีถืออาวุธ รบราฆ่าฟัน ปล้นทรัพย์ ด่ืมสุราเมรัย เสพ

เมถุนกับสีกา ต้องอาบัติปาราชิกต่างๆ เป็นต้น ดูประหนึ่งว่าพระสงฆ์เหล่านีต้ัง้กลุ่ม

ขึน้มาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ด้านลาภสกัการะเพียงอย่างเดียว  

อย่างไรก็ตาม หากมองพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝางโดยเช่ือมโยงกับบริบทสงัคม

การเมืองท่ีล่มสลายในช่วงเวลานัน้ ซึ่งการล่มสลายนีห้มายรวมถึงการปกครองคณะ

สงฆ์ในสมยันัน้ด้วย  แน่นอนว่า ในสถานการณ์ท่ีไร้การปกครองเช่นนีค้งจะมีพฤติกรรม

ท่ีไม่เหมาะสมของพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝางอยู่จริงๆ ตามข้อมูลท่ีบันทึกไว้ใน

ประวัติศาสตร์  ถึงกระนัน้ก็ตาม เราก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝาง

เหล่านีไ้ม่มีสํานึกท่ีจะกู้ชาติบ้านเมืองและพระศาสนากลบัคืนมาเหมือนกลุ่มอ่ืนๆ เช่น

ชุมนุมกระเจ้าตากเป็นต้น ผู้ วิจยัมองว่าในการณ์ท่ีประชาชนกําลังประสบความเดือน

ร้อนอย่างแสนสาหสัจาก   ภยัสงคราม การท่ีมีคนกลุ่มหนึ่งอย่างพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระ

ฝางจะตัง้กลุ่มขึน้มาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์บนความทกุข์ยากของประชาชน ถือว่าเป็น

เร่ืองยากมากและแทบเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะได้รับการยอมรับจากประชาชน และการท่ีเจ้า

พระฝางตัง้กลุ่มขึน้มาได้จนเข้มแข็งถึงขนาดเอาชนะชุมนุมพระยาพิษณุโลกได้ แสดงว่า

ชมุนมุเจ้าพระฝางน่าจะได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวเมืองเหนือ ซึ่ง

การได้รับการสนบัสนนุนีบ้่งบอกว่าชมุนุมเจ้าพระฝางน่าจะมีความดีบางอย่างท่ีแสดง
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ให้ประชาชนเห็นว่าเป็นกลุ่มท่ีมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการทําสงครามกู้ ชาติบ้านเมือง

และพระศาสนา ถ้าสิ่งท่ีผู้ วิจัยวิเคราะห์มาเป็นความจริง เราคงมองการกระทําของ

พระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝางเป็นอ่ืนไม่ได้ นอกจากการทําสงครามท่ียุติธรรมตามกรอบ

แนวคิดเร่ืองสงครามท่ียตุิธรรมแบบตะวนัตก 

(2) กรณีกติตวุิฑโฒภกิขุ 

 พระเทพกิตติปัญญาคณุ (กิติศกัดิ์ กิตฺติวฑฺุโฒ) หรือ “กิตติวฑุโฒภิกข”ุ (ต่อไปนี ้

ขอใช้คําว่า กิตติวุฑโฒภิกขุ) ถือว่าพระสงฆ์ไทยในยุคสมัยใหม่รูปหนึ่งท่ีได้รับการ

กล่าวถึงมากท่ีสุดในช่วงเหตุการณ์วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  โดยเฉพาะแนวคิดอัน

โด่งดงัของท่านในการให้สมัภาษณ์นิตยสารรายสปัดาห์ จัตุรัส  ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 51 วนัท่ี 

27 มิถุนายน 2519  ซึ่งบทสมัภาษณ์ของท่านได้รับการกล่าวขานต่อๆ มาด้วยสํานวน

ท่ีว่า “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป”  ความจริงแล้วประโยคนีไ้ม่ใช่คําพดูของกิตติวฑุโฒภิกขุ

โดยตรง เป็นเพียงสํานวนท่ีคนนิยมพดูต่อๆ กนัมาเท่านัน้ แม้สํานวนท่ีโปรยหน้าปกของ

นิตยสารจตัุรัสก็ไม่ใช่แบบนี ้ หากแต่คือนําสวนท่ีว่า “ฆ่าคอมมิวนิสต์ ได้บุญมากกว่า

บาป” ซึ่งดูแล้วน่าจะมีความหมายสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของท่านมากกว่า   

ต่อไปนีคื้อรายละเอียดคําให้สมัภาษณ์ของท่าน58 

 จตุรัส: “การฆ่าฝ่ายซ้าย หรือคอมมิวนิสต์บาปไหม” 

กิตติวุฑโฒภิกขุ: “อนันัน้อาตมาก็เห็นว่าควรจะทํา คนไทยแม้จะนบัถือพทุธก็

ควรจะทํา แต่ก็ไม่ช่ือว่าถือเป็นการฆ่าคน เพราะว่าใครก็ตามที่ทําลายชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ นัน้ไม่ใช่คนสมบูรณ์ คือต้องตัง้ใจ (ว่า) เราไม่ได้ฆ่าคนแต่ฆ่ามารซ่ึง

เป็นหนา้ทีข่องคนไทยทกุคน” 

                                                           
58นิตยสารจัตุรัส, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 51 วนัท่ี 27 มิถนุายน 2519. 
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จตุรัส: “ผิดศีลไหม” 

กิตติวุฑโฒ: “ผิดน่ะมนัผิดแน่ แต่ว่ามนัผิดน้อย ถูกมากกว่า ไอ้การฆ่าคนคน

หน่ึงเพื่อรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ ไอ้ส่ิงที่เรารักษาปกป้องไว้มนัถูกต้อง

มากกว่า แล้วจิตใจของทหารที่ทําหนา้ที่อย่างนี้ไม่ได้มุ่งฆ่าคนหรอก เจตนาที่มุ่งไว้เดิม

คือมุ่งรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว ้การที่เขาอทิุศชีวิตไปรักษาส่ิงดงักล่าวนี้ก็

ถือว่าเป็นบญุกุศล ถึงแม้จะฆ่าคนก็บาปเล็กนอ้ย แต่บญุกุศลได้มากกว่าเหมือนเราฆ่า

ปลาแกงใส่บาตรพระ ไอบ้าปมนัก็มีหรอกทีฆ่่าปลา แต่เราใส่บาปพระไดบ้ญุมากกว่า” 

จตุรัส: “ฝ่ายซ้ายทีต่ายหลายคนในช่วงนี ้คนฆ่าก็ไดบ้ญุ” 

กิตติวุฑโฒ: “ถ้าหากฆ่าคนที่ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แล้วก็ได้

ประโยชน์” 

จตุรัส: “คนฆ่าฝ่ายซ้ายทีไ่ม่ถูกจบัมาลงโทษ ก็เพราะบญุกศุลช่วย” 

กติตวุิฑโฒ: “อาจจะเป็นได ้ดว้ยเจตนาดีต่อประเทศชาติ (หวัเราะ)” 

 จากข้อความท่ียกมามีเนือ้หาค่อนข่างชัดเจนว่า ทัง้ผู้ สัมภาษณ์และผู้ ถูก

สมัภาษณ์คือท่านกิตติวุฑโฒภิกขุกําลงัพดูถึงการฆ่าคอมมิวนิสต์ในฐานะท่ีเป็นคนว่า

เป็นสิ่งท่ีควรทําหรือไม่และถือว่าเป็นบาปตามหลกัพระพทุธศาสนาหรือไม่  เช่นเม่ือถูก

ถามว่าการฆ่าฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนิสต์บาปไหม ท่านตอบว่า “อนันัน้อาตมาก็เห็นว่า

ควรจะทํา คนไทยแมจ้ะนบัถือพทุธก็ควรจะทํา แต่ก็ไม่ช่ือว่าถือเป็นการฆ่าคน เพราะว่า

ใครก็ตามที่ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นัน้ไม่ใช่คนสมบูรณ์ คือต้องตัง้ใจ 

(ว่า) เราไม่ได้ฆ่าคนแต่ฆ่ามารซ่ึงเป็นหนา้ที่ของคนไทยทกุคน” เม่ือถกูถามต่อไปว่าผิด

ศีลไหม ท่านตอบว่า “ผิดน่ะมนัผิดแน่ แต่ว่ามนัผิดนอ้ย ถูกมากกว่า...”  จะเห็นว่า การท่ี

ท่านกิตติวุฑโฒภิกขุตอบว่าการฆ่าคอมมิวนิสต์นัน้ผิดแน่ๆ แต่ผิดน้อย ถูกมากกว่า 

แสดงว่าท่านกําลงัหมายถึงคอมนิวนิสต์ในฐานะท่ีเป็นคน เพราะถ้าหากไม่ได้หมายถึง
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คน แต่หมายถึงความเช่ือหรืออุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์ ท่านคงไม่บอกว่าเป็น

ความผิด ดังจะเห็นได้จากข้อความถัดมาท่ีว่า “ไอ้การฆ่าคนคนหน่ึงเพื่อรักษาชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว ้ไอส่ิ้งทีเ่รารักษาปกป้องไวม้นัถูกตอ้งมากกว่า...” 

 อย่างไรก็ตาม ท่านกิตติวุฑโฒภิกขุได้อธิบายขยายความสิ่งท่ีท่านเคยให้

สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่า การฆ่าคอมมิวนิสต์ท่ีว่าไม่บาปนัน้หมายถึงการฆ่า

อุดมการณ์ท่ีชั่วร้าย ไม่ได้หมายถึงการฆ่าคนท่ีเป็นคอมมิวนิสต์59 และในการแสดง

ปาฐกถาต่อเหล่าทหาร ท่านได้ชีแ้จงอีกครัง้ว่า หน้าท่ีของพระสงฆ์คือฆ่าลัทธิ

คอมมิวนิสต์ แต่หน้าท่ีของทหารคือฆ่าพวกคอมมิวนิสต์ เม่ือชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ ได้เผชิญกับภยัคุกคามท่ีร้ายแรง ท่านก็อยากจะสึกไปฆ่าศตัรูเหล่านัน้

อย่างไรก็ตาม ดเูหมือนว่าคําชีแ้จงของท่านจะขดัแย้งกบัการปาฐกถาแก่ทหารอีกครัง้หนึ่ง

ท่ีท่านบอกว่า การฆ่าคน 5,000 คน กับการรับประกันความสุขของชาวไทย 40 ล้านคน 

ถือว่าเป็นสิ่งท่ีชอบธรรม เพราะการกระทําเช่นนัน้เป็นบุญ และจะไม่ทําให้ตกนรก60       

ดงัคํากล่าวของท่านท่ีว่า “ถา้เราตอ้งการรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของเรา 

บางคร้ังเราอาจตอ้งเสียสละศีลเพือ่ความอยู่รอดของสถาบนัเหล่านี”้61  และว่า “ขอเชิญ

พวกเรามาตัง้ปณิธานที่จะฆ่าพวกคอมมิวนิสต์ทัง้หมดและชําระล้างเหลือบในประเทศ

ไทย...ผู้ที่ฆ่าคอมมิวนิสต์เหล่านี้จะได้รับบุญใหญ่...ถ้าคนไทยไม่ฆ่าคอมมิวนิสต์ 

คอมมิวนิสต์ก็จะฆ่าพวกเรา”62 

 

                                                           
59SomboonSuksamran, Buddhism and Politics in Thailand, (Singapore: Institute 

of Southeast Asian Studies, 1982), p. 153. 
60SomboonSuksamran, Buddhism and Politics in Thailand, p. 155. 
61Ibid., p. 155. 
62Ibid., p. 155. 
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3.3  พระสงฆ์กับสงครามที่ยุตธิรรม: กรณีพระสงฆ์มหายาน 

 3.3.1 กรณีพระสงฆ์ในประเทศจีน 

การเข้าไปเก่ียวข้องกบัสงครามหรือการสู้รบของพระสงฆ์จีนถือว่าไม่ใช่เร่ืองใหม่

ดงัจะเห็นได้จาการท่ีวดัจีนหลายแห่ง เช่น วดัเส้าหลิน มีการฝึกศิลปะการต่อสู้ ท่ีเรียกว่า 

"กงัฟ"ู  ซึง่ว่าตามจริงแล้วศิลปะเหล่านีไ้ม่น่าจะเป็นกิจของพระสงฆ์ผู้ออกบวชเพ่ือความ

หลดุพ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลบัไปดใูนประวตัิศาสตร์ของจีนจะเห็นว่า 

จดุมุ่งหมายหนึ่งท่ีวดัเส้าหลินเป็นต้น ต้องเอาภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยมาฝึกศิลปะ

การต่อสู้ ก็เพ่ือตัง้เป็นกองกําลงัพระสงฆ์ (warrior-monks) สําหรับใช้ในการปกป้อง  

พระศาสนาจากการรุกรานของศาสนาขู่แข่งบ้าง จากผู้ มีอํานาจทางการเมืองท่ีไม่นบัถือ

พระพุทธศาสนาบ้าง  จากการรุกรานของคนต่างชาติบ้าง ดังจะเห็นได้ในช่วงพุทธ-

ศตวรรษท่ี 20-21  สมยัราชวงศ์หมิง ชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออกของจีนถกูพวกโจรสลดั

ญ่ีปุ่ นรุกรานอย่างหนกั อันเป็นผลมาจากความวุ่นวายทางการเมืองของญ่ีปุ่ นในเวลา

นัน้ (เกิดจากการต่อสู้แย่งอํานาจกนัของพวกไดเมียว) เม่ือกองทพัของพระเจ้าจกัรพรรดิ

เห็นว่าไม่สามารถรับมือได้ จึงได้ขอกองกําลงัของสงฆ์จากวดัเส้าหลิน วดัอู๋ไท้ชาน และ

วดัฟเูนียว (Funiu) เข้ามาช่วยรบกบัพวกโจรสลดัญ่่ีปุ่ น63 

เหตกุารณ์ท่ีพระสงฆ์จีนเข้าไปเก่ียวข้องกบัสงครามท่ียตุิธรรมท่ีถือว่าเด่นชดัมาก

ท่ีสุดและได้รับการกล่าวขานมากท่ีสุดก็คือเหตุการณ์ช่วงสงครามระหว่างจีนกับญ่ีปุ่ น

ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2473 ถึง 2488 ในช่วงนีมี้พระสงฆ์จีนจํานวนมากได้เข้าไปมีส่วน

เข้ากบัการทําสงครามทัง้โดยตรงและโดยอ้อมในหลากหลายรูปแบบ 

 

                                                           
63 “Shaolin Kung Fu”:  http://en.wikipedia.org/wiki/Shaolin_Kung_Fu 
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(1) การตีความคาํสอนเพื่อสนับสนุนการทาํสงคราม 

ในประวตัิศาสตร์จีนนบัจากปี พ.ศ. 2473 มีพระสงฆ์จีน 2 รูป คือ ท่านไท้ซี (Tai xu) 

และท่านลีกวน (Leguan) ท่ีถือว่ามีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาใน

ประเทศจีนให้ทันสมัยและมีคุณค่าต่อสังคมจีนยุคใหม่ ผลงานการปฏิรูปของท่าน

เหล่านีไ้ด้ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงโฉมหน้าของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนจาก

แนวคิดจารีตประเพณีท่ีเน้นการทําพิธีกรรมมาเป็นพระพทุธศาสนาเพ่ือโลกมนษุย์ หรือ

เรียกอีกอย่างว่า “พระพทุธศาสนาแนวมนุษยนิยม” (Renjian Fojiao / Humanistic 

Buddhism) ซึ่งปัจจุบันพระพุทธศาสนาแนวนีกํ้าลังเจริญรุ่งเรืองในเกาะไต้หวัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามระหว่างประเทศจีนกบัประเทศญ่ีปุ่ นผู้ รุกราน ทัง้สอง

ท่านนีไ้ด้มีบทบาทสําคัญในการความคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสนับสนุนหรือ

สร้างความชอบธรรมในการทําสงครามเพ่ือปกป้องชาติและพระศาสนาจาการรุกราน 

ก. การตีความของท่านไท้ซี (Tai xu, พ.ศ. 2432-2517): เดิมทีก่อนท่ีจะเกิด

สงคราต่อต้านญ่ีปุ่ น ท่านไท้ซีเป็นผู้ ช่ืนชอบพระพทุธศาสนาแบบญ่ีปุ่ น มีเพ่ือนเป็นชาว

ญ่ีปุ่ นหลายคนท่านคิดว่าพระพทุธศาสนาแบบญ่ีปุ่ นท่ีประสบความสําเร็จในด้านความ

ทนัสมัย ถือว่าเป็นต้นแบบของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนและท่านปรารถนาท่ีจะ

เรียนรู้จากญ่ีปุ่ นให้มากขึน้เก่ียวกับการทําให้พระพุทธศาสนาทันสมัย แต่สุดท้ายเม่ือ

เกิดเหตกุารณ์ญ่ีปุ่ นบกุยึดแมนจเูรียในปี พ.ศ. 2474 ท่านจึงได้เปล่ียนความคิดและเร่ิม

เข้าร่วมทํากิจกรรมต่อต้านญ่ีปุ่ น  

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2474 ท่านได้ไท้ซีได้แสดงปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุใน

หวัข้อเร่ือง “พทุธธรรมกบัการรักษาประเทศชาติของตน” ในการแสดงธรรมครัง้นีท่้านได้

เสนอแนวคิดท่ีกลายเป็นไปพืน้ฐานในการทํากิจกรรมต่อต้านญ่ีปุ่ นสําหรับชาวพทุธจีน 
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ท่านยืนยันว่า พระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนามีหน้าท่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมรักษา

ประเทศชาติของตนเช่นเดียวกบัฆราวาส ด้วยเหตผุลดงัต่อไปนี ้64 

1. สรรพสิ่งดํารงอยู่ตามเหตปัุจจยั สงัคมก็เช่นเดียวกนั บคุคลทัง้หลายคือหน่วย

ย่อยของสงัคมและควรสนบัสนนุสวสัดิภาพของสงัคม 

2. ไม่มีสิ่งใดมีธรรมชาติแน่นอนตายตวั สรรพสิ่งล้วนสามารถเปล่ียนแปลงได้ 

สังคมหรือชาติก็เช่นเดียวกัน บุคคลทัง้หลายสามารถเปล่ียนสังคมได้ด้วยความ

พยายามของตน 

3. บคุคลจะต้องมีจิตประกอบด้วยเมตตา การรักษาประเทศของตนหมายถึงการ

รักษาประชาชนด้วยจิตเมตตา  

จะเห็นว่า หลักธรรมท่ีท่านไท้ซีพยายามนํามาตีความเพ่ือสนับสนุนการทํา

กิจกรรมสงัคมของพระสงฆ์ นัน่คือ การตีความหลกัเหตปัุจจยัเพ่ือสนบัสนุนการพึ่งพา

อาศยักนัในสงัคม การตีความหลกัอนิจจงัเพ่ือสนบัสนนุการเปล่ียนแปลงทางสงัคม และ

การตีความหลกัความเมตตาเพ่ือสนบัสนนุการรักษาประเทศชาติและประชาชน 

ในการแสดงปาฐกถาพิธีเปิดสนันิบาตยวุพทุธเพ่ือปกป้องประเทศชาติ ท่านไท้ซี

กล่าวว่าในยามท่ีประเทศชาติตกอยู่หบุเหวแห่งหายนะ ชาวพทุธทัง้มวลจะควรลกุขึน้มา

แสดงความรับผิดชอบในการปกป้องบ้านเมือง ชาวพทุธหนุ่มสาวควรเข้าร่วมกองทัพ

แห่งชาติภายในรัฐบาลชาตินิยม ซึ่งท่านไท้ซีมองว่ามีความสามารถท่ีจะปกป้อง

ประเทศชาติได้ ดงัข้อความท่ีว่า 

                                                           
64SuekiFumihiko, “Chinese Buddhism and the Anti-Japan War”, Japanese 

Journal of Religious Studies 37/1: 9–20. 
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ปัจจบุนันีมี้พระสงฆ์ในประเทศจีนหลายพนัรูป ยกเว้นท่ีพระสงฆ์ท่ีเป็นนกัศึกษา 

พระสงฆ์ท่ีมีหน้าท่ีดแูลวดั พระสงฆ์ผู้อทิุศตนเพ่ือปฏิบตัิธรรม รวมถึงพระสงฆ์ท่ี

แก่มากหรือเด็กมาก พระสงฆ์ท่ีอาพาธหรือพิการ ส่วนพระสงฆ์อ่ืนๆ ท่ีมีร่างกาย

แข็งแรงควรเข้าร่วมกับกองทัพและต่อต้านผู้ รุกรานท่ีชั่วร้าย พระสงฆ์ท่ีไม่

สามารถปฏิบตัิธรรมได้ควรเข้าสู่สงัคมและสร้างคณุประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 

มากกว่าท่ีจะอยู่อย่างโดดเด่ียวอย่างไร้เป้าหมายในคณะสงฆ์ และมากกว่าท่ีจะ

สร้างความมัวหมองให้แก่สถาบันพระพุทธศาสนา วิถีทางเช่นนีจ้ะนํามาซึ่ง

ความเป็นสิริมงคลทัง้แก่ประเทศชาติและพระพทุธศาสนา65 

 จากข้อความท่ียกมาเห็นชดัว่าท่านไท้ซีสนบัสนนุให้พระสงฆ์ผู้ มีร่างกายแข็งแรง

สมบูรณ์กับร่วมกับกองทัพเพ่ือทําสงครามต่อต้านญ่ีปุ่ น ท่านมองว่าการทําแบบนีมี้

ประโยชน์ต่อประเทศชาติแบะพระศาสนามากกว่ากว่าการอยู่วดัเฉยๆ แน่นอนว่าการท่ี

พระสงฆ์ไปเป็นทหารในกองทัพจะต้องเก่ียวข้องกับการฆ่าศัตรูอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ประเด็นคําถามคือการฆ่านีข้ัดหลักเมตตาในพระพุทธศาสนาหรือไม่ ท่านไท้ซีให้

คําตอบว่า 

ความเมตตาไม่จําเป็นต้องหมายถึงการไม่ฆ่า และกุศโลบายสามารถจะพบ

ทางออกได้เสมอ เม่ือคนชัว่พยายามฆ่าคนจํานวนมาก และไม่มีวิถีทางอ่ืนท่ีจะ

หยุดยัง้พวกเขาได้ พระโพธิสัตว์ควรจะฆ่าพวกเขาด้วยจิตเมตตาเพ่ือรักษา

ประชาชนจํานวนมากไว้และป้องกนัไม่ให้เขาทําความชัว่ วนันีมี้คนชัว่กลุ่มเล็กๆ 

ท่ีต่อต้านสันติภาพโลก ได้กระตุ้นประชาชนของตนให้ต่อสู้ กับประชาชนของ

ประเทศอ่ืน ดเูหมือนว่าการฆ่ากนัและกนัจะหลีกเล่ียงไม่ได้เสียแล้ว เพ่ือหยดุยัง้

                                                           
 65Xue Yu, Buddhism, War, and Nationalism: Chinese Monks in the Struggle against 

Japanese Aggression, 1931-1945  (New York & London: Routhledge,  2005), p. 80. 
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การกระทําอนัโง่เขลาของคนเหล่านี ้การเข้าร่วมในสงครามต่อต้านญ่ีปุ่ นจึงถือ

ว่าเป็นสิ่งท่ีถกูต้องเหมาะสม66 

 ท่านไท้ซีมองว่าความเมตตาไม่จําเป็นต้องหมายถึงการไม่ฆ่าเสมอไป บางครัง้

ถ้าหากอยู่ในสถานการณ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ กล่าวคือถ้าพระโพธิสตัว์รู้ว่ามีคนชัว่กําลงัจะ

ฆ่าประชาชนจํานวนมาก ไม่มีวิถีทางอ่ืนท่ีจะหยุดยัง้เขาได้ กรณีเช่นนีพ้ระโพธิสัตว์

สามารถฆ่าคนชัว่นัน้ด้วยจิตเมตตาได้ ทัง้นีเ้พ่ือรักษาชีวิตของคนจํานวนมากไว้และเพ่ือ

ขดัขวางไม่ให้เขาทําความชัว่มากไปกว่านัน้ ในกรณีสงครามต่อต้านญ่ีปุ่ น กลุ่มคนชัว่ท่ี

กําลงัจะฆ่าประชาชนชาวจีนจํานวนมากซึง่เราไม่มีวิถีทางอ่ืนท่ีจะหยดุยัง้พวกเขาได้ใน

ทศันะของท่านไท้ซีก็คือทหารญ่ีปุ่ น ดงันัน้ การฆ่าทหารญ่ีปุ่ นด้วยความจําเป็นและด้วย

เมตตาจิตจงึถือว่าไม่ขดัแย้งกบัหลกัความเมตตาในพระพทุธศาสนา 

 ข. การตีความของท่านลีกวน (Leguan): ท่านลีกวนมีพืน้เพเดิมเป็นชาวมณฑล

เหอเป่ย เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2445 อุปสมบทเป็นพระภิกษุเม่ืออายุ 19 ปี เป็นพระสงฆ์ท่ีทํา

กิจกรรมสงัคมจนตลอดชีวิตของท่าน กิจกรรมทางสงัคมท่ีโดดเด่นในวยัหนุ่มของท่านคือ

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของยุวพุทธิกสมาคม (Young Buddhist Society) และออก

วารสารช่ือ “Fojiao Qingnian Hui” (วารสารยวุพทุธใหม่) ในปี พ.ศ. 2466 

 ในปี พ.ศ. 2469 ท่านลีกวนเดินทางไปศึกษาพระพทุธศาสนาท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ณ 

วดักาชิโอเดระ (Kachio-dera) ซึ่งเป็นวดัท่ีคดัเลือกพระหนุ่มของของจีนมาศึกษา เม่ือ

เดินทางกลบัประเทศจีนท่านพบว่า ไม่มีอปุกรณ์อํานวยความสะดวกในการศึกษา จึงได้

ออกไปใช้เวลาช่วงหนึง่ท่องเท่ียวไปทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น ท่านได้พบว่าพระพทุธศาสนาแบบ

                                                           
66Ibid., p. 83. 
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ญ่ีปุ่ นกําลงัเจริญรุ่งเรือง และต่อมาได้กลายเป็นผู้ มีทศันคติเชิงลบต่อพระพทุธศาสนา

แบบจีนท่ีกําลงัตกอยู่ในภาวะเส่ือมโทรม 

 เม่ือสงครามระหว่างจีนกับญ่ีปุ่ นเ ร่ิมขึน้ในปี พ.ศ. 2480 ท่านได้เดินทาง

กลบัเซ่ียงไฮ้และเข้าร่วมกบัหน่วยกู้ภยัพระสงฆ์ (Monks’ Relief Squad) ในช่วงนีเ้อง

ท่านได้เปล่ียนทัศนคติต่อพระพุทธศาสนาแบบจีนจากลบมาเป็นบวก เม่ือหน่วยกู้ภัย

พระสงฆ์ถกูยบุไปในปี พ.ศ. 2481 ท่านได้เดินทางไปพกัอยู่เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ใน

ปี พ.ศ. 2483 อนัเป็นท่ีตัง้ของรัฐบาลชัว่คราวของสาธารณรัฐจีน (Republic of China) 

ต่อมาได้ท่านก่อตัง้หน่วยกู้ภัยพระสงฆ์ขึน้มาใหม่แล้วขยายไปเป็นพรรคบริการของ

พระสงฆ์แห่งเมืองฉงช่ิง (Monks’s Service Party of Chongqjing) และต่อมาได้ก่อตัง้

หน่วยธรรมยาตราเผยแผ่พระพุทธศาสนาจีนนานาชาติ (The International 

Propaganda Squad of Chinese Buddhism) หน่วยนีไ้ด้เดินธรรมยาตราไปไกลท่ีสดุ

เท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยได้เดินออกจากเมืองฉงช่ิง ผ่านเมืองคนุหมิง และไปถึงกรุงย่างกุ้ ง

ประเทศพม่า ในปี พ.ศ. 2483 และพยายามท่ีจะเดินทางเข้าประเทศไทยและประเทศ

พระพทุธศาสนาอ่ืนๆ แต่ด้วยความรุนแรงของสงครามในขณะนัน้ ทําให้ท่านคณะของ

ท่านลีกวนต้องเดินทางกลบัเมืองฉงช่ิงในปี พ.ศ. 2484 

 ในประเด็นเร่ืองพระสงฆ์กับการเข้าร่วมสงครามนัน้ ท่านลีกวนก็ได้เผชิญกับ

คําถามแบบเดียวกับท่านไท้ซีดงักล่าวมาแล้ว นัน่คือคําถามว่าพระสงฆ์ควรเข้าร่วมใน

สงครามเพ่ือปกป้องรัฐหรือไม่ การกําจดัศตัรูโดยใช้ความรุนแรงขดัแย้งกบัคําสอนเร่ือง

เมตตาของพระพุทธศาสนาหรือไม่  ท่านลีกวนได้พยายามตอบคําถามเหล่านีใ้น

บทความของท่านช่ือว่า “การปกป้องรัฐและการปกป้องพระสัทธรรม” ตีพิมพ์ใน

วารสารไฮเจ้าหยิน (Haichaoyin) ในปี พ.ศ. 2483 ทศันะของท่านมีดงันี ้
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ตามหลกัพระพทุธศาสนา เป้าหมายคือสนัติภาพของโลกท่ีไร้พรหมแดนด้านเชือ้

ชาติและประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถทอดทิง้ประเทศชาติได้ เม่ือ

ต้องการก่อตัง้พทุธสมาคมและเผยแผ่พระธรรม เราต้องปกป้องประเทศของเรา

ซึง่เป็นวิบากกรรมร่วมกันของเรา เพราะเราเกิดท่ีน่ีและแผ่นดินนีมี้ความผูกพนั

อย่างแนบแน่นกบัชีวิตของเรา ถ้าแผ่นดินท่ีเราเกิดและเจริญเติบโตถกูกดข่ี ถูก

ควบคุม และถูกทําลาย พวกเราก็สญูเสียหมดและไม่สามารถดําเนินชีวิตต่อไป

ได้ ถ้าพวกเราสญูเสียอิสรภาพและถกูจํากดัขดัขวางจากบคุคลอ่ืนในทกุแห่งหน 

เราจะสามารถเผยแผ่พระธรรมคําสอนและรักษาชีวิตของประชาชนได้อย่างไร 

นอกจากนัน้ แม้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าจะประกอบด้วยหลักแห่งความ

เมตตา แต่เราก็ไม่สามารถใช้ความเมตตาต่อคนท่ีโหดร้ายได้ เราต้องเอาชนะ

พวกเขา เพราะพวกเขาคือพญามารผู้ ทําลายภมิูปัญญาและชีวิตของประชาชน 

ดงัพทุธพจน์ในพระสูตรท่ีว่า “การมีเมตตาต่อคนชั่วหมายถึงความโหดร้ายต่อ

ประชาชน”67 

จากข้อความท่ียกมาจะเห็นว่า ท่านลีกวนพยายามได้ความพระพทุธศาสนาเพ่ือ

ตอบคําถามหลกั 2 คําถาม คือ (1) คําถามเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆ์และชาวพทุธ

ทัว่ไปในการปกป้องรัฐทางโลก และ (2) คําถามเก่ียวกบัพระสงฆ์และชาวพทุธทัว่ไปใน

การกําจดัศตัรูโดยใช้ความรุนแรง ท่านตอบคําถามแรกโดยใช้แนวคิดเร่ืองวิบากกรรม

ร่วมกนัของคนในสงัคม (yibao) กล่าวคือท่านได้แยกวิบากกรรมในอดีตชาติออกเป็น 2 

อย่าง คือ วิบากกรรมหลกัซึ่งเป็นวิบากกรรมส่วนบุคคล และวิบากรรมร่วมกัน นั่นคือ

สถานการณ์ของโลกและสงัคมท่ีเราใช้ชีวิตอยู่ ดังนัน้ เราจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อ

                                                           
67Leguan, 1947, pp. 52–53 อ้างใน Suek iFumihiko, “Chinese Buddhism and the 

Anti-Japan War”, Japanese Journal of Religious Studies37/1: 16. 
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ประเทศชาติท่ีเราอาศยัอยู่ ส่วนคําถามท่ีสองท่านตอบว่าบคุคลผู้ โหดร้ายก็คือพวกมาร 

ดงันัน้ จึงเป็นหน้าท่ีของพวกเราท่ีจะทําลายมารและรักษาชีวิตของประชาชนตามหลกั

คําสอนเร่ืองเมตตาของพระพทุธศาสนา68 

 การตีความพระพทุธศาสนาเพ่ือสนบัสนนุสงครามของท่านไท้ซีและท่านลีกวน

ดงัท่ีผู้วิจยันําเสนอมาข้างต้น ไม่มีหลกัฐานชีช้ดัว่าท่านทัง้สองได้อ้างคมัภีร์ใดสนบัสนนุ

การตีความแบบนัน้ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าทัง้สองท่านได้รับอิทธิพลจากพระสูตร

มหายานช่ือว่า “มหาปรินิรวาณสตูร” และ “อปุายเกาศลัยสูตร” ซึ่งอนุญาตให้ใช้ความ

รุนแรงเพ่ือปกป้องพระสทัธรรมได้ดงัตวัอย่างข้อความต่อไปนี ้

พระพทุธเจ้าตรัสว่า “เม่ือรําลึกถึงอดีตชาติ เราจําได้ว่าเราเป็นพระราชาของแคว้น

ใหญ่...ช่ือของเราคือเซนโย และเรารักและเคารพพระสูตรมหายาน...เม่ือเราได้ยิน

ว่าพวกพราหมณ์โจมตีไวปุลยสูตร เราทําให้พวกเขาถึงแก่ความตายโดยทันที  

ดูก่อนสัตบุรุษทัง้หลาย ด้วยผลแห่งกรรมนัน้ เราไม่เคยตกนรกในโลกหน้าเลย 

ดูก่อนสัตบุรุษทัง้หลาย เม่ือเราทัง้หลายยอมรับและปกป้องพระสูตรมหายาน    

เราจะได้ครอบครองคณุงามความดีสดุคณานบั69 

                                                           
68SuekiFumihiko, “Chinese Buddhism and the Anti-Japan War”, Japanese 

Journal of Religious Studies37/1: 16. 
69 Kosho Yamamoto, Trans., The Mahayana Mahaparinirvana Sutra, p. 164. 

http://www.shabkar.org/download/pdf/Mahaparinirvana_Sutra_ 

Yamamoto_Page_2007.pdf 
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ผู้ปฏิบัติตามมหายานท่ีแท้จริงไม่ใช่คนท่ีรักษาศีล 5 แต่เป็นคนท่ีใช้ดาบ หอก 

ลกูศร และขวาน เพ่ือปกป้องพระสงฆ์ผู้ รักษาศีลห้าและผู้บริสทุธ์ิ70 

เพ่ือปกป้องพระธรรม เขาจงึมาป้องกนัพระสงฆ์ด้วยการทําสงครามต่อต้านผู้ ทํา

ความชัว่ เพ่ือว่าพระสงฆ์จะไม่ได้ไม่มีทกุข์ พระราชามีบาดแผลทัว่พระกายของ

พระองค์ พระสงฆ์ชมเชยพระราชาว่า “สาธุ สาธุ  มหาบพิตร พระองค์เป็นผู้

ปกป้องพระสัทธรรม ในอนาคตพระองค์จักเป็นเคร่ืองมือแห่งพระธรรมอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้71 

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ ศรัทธาในพระพุทธเจ้า ควรใช้ความเพียร

พยายามเพ่ือปกป้องพระสัทธรรม ผลแห่งการปกป้องพระสัทธรรมยิ่งใหญ่หา

ประมาณมิได้ ดูก่อนสตับุรุษ เพราะเหตุนี ้บุคคลผู้ปกป้องพระสทัธรรมควรถือ

ดาบและกระบองแล้วปกป้องพระสงฆ์ผู้คุ้มครองพระธรรม...72 

                                                           
70 Kosho Yamamoto, Trans., The Mahayana Mahaparinirvana Sutra, p. 44. 

http://www.shabkar.org/download/pdf/Mahaparinirvana_Sutra_ 

Yamamoto_Page_2007.pdf 
71 Kosho Yamamoto, Trans., The Mahayana Mahaparinirvana Sutra, p. 45. 

http://www.shabkar.org/download/pdf/Mahaparinirvana_Sutra_ 

Yamamoto_Page_2007.pdf 
72 Kosho Yamamoto, Trans., The Mahayana Mahaparinirvana Sutra, p. 45. 

http://www.shabkar.org/download/pdf/Mahaparinirvana_Sutra_ 

Yamamoto_Page_2007.pdf 
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แม้บุคคลไม่ได้รักษาศีล 5 ถ้าเขาปกป้องพระสทัธรรม เขาจกัได้รับการกล่าวถึง

ว่าเป็นชาวมหายาน บุคคลผู้นบัถือพระสัทธรรมควรถือดาบและกระบองแล้ว

คุ้มครองพระสงฆ์73 

พระพุทธเจ้าและพระโพธิสตัว์ทัง้หลาย ทรงเห็นการฆ่า 3 ประเภท ซึ่งมี 3 ระดับ 

คือ (1) ระดับต่ํา (2) ระดับกลาง และ (3) ระดับสูง ระดับต่ําคือการฆ่าสัตว์

ประเภทแมลงและสตัว์เดรัจฉานทกุชนิด...ระดบักลางคือการฆ่ามนษุย์ (ผู้ยงัไม่ได้

บรรลุนิพพาน)...ระดับสูง คือการฆ่าบิดา มารดา พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธะ 

หรือพระโพธิสัตว์...บุคคลผู้ฆ่าอิจฉันติกะ74  จะไม่ได้รับความทุกข์จากผลแห่ง

กรรมเหมือนการฆ่า 3 ประเภทข้างตน ดูก่อนสตับุรุษ พราหมณ์เหล่านัน้ทัง้หมด

เป็นคนประเภทอิจฉันติกะ การฆ่าพราหมณ์เหล่านัน้ไม่เป็นสาเหตใุห้ตกนรก75 

 จากข้อความในมหาปรินิรวาณสูตรท่ียกมาข้างต้นจะเห็นว่า พระสูตรยอม

อนญุาตให้มีการฆ่าหรือการใช้ความรุนแรงได้ถ้าหากการฆ่านัน้มีเป้าหมายเพ่ือปกป้อง

พระสูตรหรือพระสทัธรรมและปกป้องพระสงฆ์ผู้ทรงศีลหรือผู้บริสทุธ์ิ  แม้บคุคลผู้ ไม่ได้

รักษาศีล 5 แต่ถ้าเขาใช้อาวุธปกป้องพระสทัธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ทรงศีล ก็ได้ช่ือว่าเป็น

ชาวมหายานท่ีดีเช่นเดียวกนั ซึง่การทําเช่นนีน้อกจากจะไม่ตกนรกแล้วยงัได้รับอานิสงส์

                                                           
73 Kosho Yamamoto, Trans., The Mahayana Mahaparinirvana Sutra, p. 45. 

http://www.shabkar.org/download/pdf/Mahaparinirvana_Sutra_ 

Yamamoto_Page_2007.pdf 
74คําวา่ “อิจฉันตกิะ”  ในพระพทุธศาสนามหายาน แปลตามศพัท์วา่ บคุคลผู้ มีความ

อยากสดุขัว้หรือมีความปรารถนามากอยา่งท่ีสดุ (อิจฺฉา+ อนฺต+ อิก)  
75 Kosho Yamamoto, Trans., The Mahayana Mahaparinirvana Sutra, p. 220. 

http://www.shabkar.org/download/pdf/Mahaparinirvana_Sutra_ 

Yamamoto_Page_2007.pdf 
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อนัหาประมาณมิได้ด้วย นอกจากนัน้ พระสูตรยงัได้แบ่งการฆ่าออกเป็น 3 ระดับ คือ 

การฆ่าระดบัต่ํา การฆ่าระดบักลาง และการฆ่าระดบัสงู การฆ่าสามระดบันีจ้ะได้รับผล

กรรมหนกัเบาลดหลัน่กันไปตามระดบัของการฆ่า แต่มีการฆ่าคนประเภทหนึ่งท่ีไม่จดั

เข้าในการฆ่าสามระดบันัน้ คือการฆ่าบุคคลประเภทอิจฉันติกะ นอกจากไม่จดัเข้าใน

การฆ่าสามระดบัแล้ว ยงัไม่ทําให้ผู้ฆ่าตกนรกด้วย 

 อีกพระสตูรหนึง่ท่ีน่าจะถกูนํามาเป็นพืน้ฐานในการตีความของท่านไท้ซีและท่าน

ลีกวน คือ อปุายเกาศลัยศตูร (พระสตูรว่าด้วยความฉลาดในการใช้อบุาย) เนือ้หาตอน

หนึ่งบอกว่าในอดีตชาติ พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ ทําหน้าท่ีเป็นกับตันเรือทะเล

ขนส่งพอ่ค้าจํานวน 500 คน วนัหนึง่เทวดาทัง้หลายมาแจ้งให้ทราบในความฝันว่ามีชาย

คนหนึง่เป็นโจรแอบแฝงมากบักลุ่มพอ่ค้า เขามีเจตนาจะฆ่าคนบนเรือทัง้หมดแล้วขโมย

เอาสินค้าของพวกเขาไป พระโพธิสตัว์ทราบว่าด้วยกรรมนัน้ โจรคนนีจ้ะได้รับความทกุข์

ในนรกหลายชัว่กัลป์ เพราะฆ่าพ่อค้า 500 คนซึ่งล้วนเป็นพระโพธิสตัว์ทัง้นัน้ หลงัจาก

ใคร่ครวญอย่างลึกซึง้และยาวนานว่าจะป้องกนัเหตนีุอ้ย่างไร พระโพธิสตัว์จึงทราบได้

ว่าถ้าหากตนบอกแผนการณ์ชัว่ร้ายนีใ้ห้พวกพ่อค้าทราบ พวกเข้าจะต้องฆ่าโจรนัน้แล้ว

จะไม่สามารถดํารงตนได้ด้วยดีในวิถีทางแห่งพระโพธิสตัว์ และจะต้องไปตกนรก แต่ถ้า

ไม่ทําอะไรเสียเลย คนจะตายเป็นจํานวนมาก สุดท้ายพระโพธิสัตว์ก็เหลือไว้เพียง

ทางเลือกเดียว นัน่คือฆ่าโจรคนนัน้เสีย แม้ว่าด้วยผลแห่งกรรมนัน้ตนจะต้องไปเกิดใน

นรกหลายพนักัลป์ก็ตาม แต่ก็ยินดีท่ีจะแบกรับผลกรรมเพ่ือป้องกันไม่ให้คนอ่ืนได้รับ

ความทกุข์76 

 

                                                           
76อ้างใน Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000), p. 136. 
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(3) การเข้าร่วมในสงครามของพระสงฆ์จีน 

 การเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามของพระสงฆ์จีนในช่วงสงครามต่อต้านญ่ีปุ่ นนัน้

มีหลากหลายรูปแบบ ทัง้ รูปแบบการตั ง้หน่วยกู้ ภัยในสงคราม การตัง้หน่วย

รักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บใสสงคราม การระดมของบริจาคส่งไปช่วยเหลือทหารใน

สงคราม การทําพิธีเจริญพระพทุธมนต์ให้ทหารท่ีออกรบในสงคราม การสมคัรเข้าไป

เป็นทหารร่วมรบในสงคราม เป็นต้น77ต่อไปนีว้ิจัยขอนําเสนอข้อมูลบางส่วนเก่ียวกับ

การเข้าร่วมสงครามของพระสงฆ์จีน 

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2479 รัฐบาลกลางของจีนได้เรียกร้องให้คณะสงฆ์เข้ารับ

การฝึกทหาร  พระภิกษุและภิกษุณีหลายรูปเกิดความหวาดกลวัว่าจะถูกส่งไปออกรบ

ในแนวหน้า แต่รัฐบาลให้สัญญาว่า หลังจากฝึกเสร็จแล้วจะไม่ถูกส่งไปเป็นทหาร

ประจําการ แต่จะให้ทํางานการกุศลเช่นหน่วยกู้ ภัยเป็นต้น อย่างไรก็ตาม เม่ือ

สถานการณ์สงครามได้เลวร้ายลงในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้ออกคําสั่งว่า ภิกษุและ

ภิกษุณีควรเข้าร่วมในกองทพัและร่วมสู้ รบในแนวหน้าโดยตรงกับพวกญ่ีปุ่ นผู้ เป็นศตัรู 

ในช่วงนีมี้พระสงฆ์หลายรูปได้ตอบรับคําสัง่ของรัฐบาลในเชิงบวก และได้ลาสิกขาไป

สวมชุดทหารร่วมต่อสู้ เคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารจีน มีพระสงฆ์บางรูปไปไกลถึงขนาด

ประกาศว่า พระสงฆ์คือนกัรบ หน้าท่ีหลกัของพระสงฆ์คือการทําลายความชัว่78 

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2480 หลงัจากการล่มสลายของเมืองหนานจิง (Nanjing) 

เมืองอู๋ฮาน (Wuhan) ได้กลายเป็นหน้าด่านของสงครามระหว่างหว่างจีนกบัญ่ีปุ่ น ท่าน

ฝ่าฝัง (Fafang) เป็นพระสงฆ์ผู้ มีบทบาทสําคญัในการเรียกร้องให้ชาวพทุธเรียกร้องให้

ภิกษุและภิกษุณีในเมืองอู๋หานร่วมกนัจดัตัง้องค์กรเพ่ือปกป้องเมืองอู๋ฮาน  ในบทความ

                                                           
77Xue Yu, Buddhism,War, and Nationalism, pp.105-136. 
78Ibid., p. 136. 
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เร่ือง “พระสงฆ์เมืองอู๋ฮานจดัตัง้องค์กร” ท่านได้กระตุ้นให้พระภิกษุและภิกษุณีออกจาก

วดัไปเข้าร่วมหน่วยกู้ภยัหรือเข้าร่วมในการสู้รบ ดงัข้อความต่อไปนี ้

พวกเราควรรู้ว่า “สงครามคือโศกนาฏกรรม และการสู้ รบคือการปฏิบตัิหลกัขนัติ 

แม้พระพทุธศาสนาจะต่อต้านสงคราม แต่พวกก็พร้อมท่ีจะเสียสละตวัเองเพ่ือ

รักษาประชาชนหลายล้านคน แม่จะได้รับความทกุข์มากมายปานใด  พวกเราก็

จะฆ่าคนชัว่ท่ีสร้างความเดือนร้อนให้แก่ชาวจีน การฆ่านีไ้ม่เพียงปราศจากการ

เบียดเบียนเท่านัน้ หากยงัเป็นบญุกศุลด้วย79 

 ในการทําสงครามครัง้นีมี้พระสงฆ์จํานวนมากถูกโน้มน้าวว่า ประเทศจีนกําลงั

สงครามท่ีชอบธรรม (righteous war) กับคนชั่วร้าย การทําเช่นนีจ้ะได้รับพรจาก

พระพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์ทัง้หลาย ชาวพทุธไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากเข้าร่วมกับ 

“กองทพัธรรม” (force of righteousness) เพ่ือทําให้ชาวจีนสูญเสียชีวิตน้อยท่ีสุด 

พระสงฆ์เหล่านัน้มองว่า หากไม่หยุดยัง้ความชัว่ก็ไม่สามารถเผยแผ่ความดีได้ การไม่

ต่อต้านผู้ รุกรานท่ีชัว่ร้ายจะนําไปสู่การทําลายชาติและความทุกข์ของประชาชนอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้80 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2488 มีพระหนุ่มจํานวน 9 รูปจากวิทยาลัยสงฆ์หัวซี (Huaxi 

Buddhist College) ได้ไปรายงานตวัเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีทหาร ก่อนท่ีจะออกไปรบในแนว

หน้า พระสงฆ์เหล่านีไ้ด้ตัง้ปณิธานอย่างแน่วแน่และได้ออกจดหมายถึงพระสงฆ์จีนทัง้

ปวงโดยเรียกร้องให้พระสงฆ์เหล่านัน้ทําภารกิจแห่งประวตัิศาสตร์และเพ่ือชาติให้เต็ม

บริบูรณ์ พร้อมแจ้งเหตุผลด้วยว่าทําไมพระสงฆ์จึงควรเข้าร่วมกับกองทัพ เนือ้หา

บางส่วนของจดหมายมีดงันี ้

                                                           
79Ibid., pp.89-90. 
80Ibid., p. 89. 
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พวกเราเป็นพระหนุ่มนักศึกษาชาวจีน และในขณะเดียวกัน พวกเราก็เป็น

สมาชิกของประชาชนชาวจีน...พวกเราต่ืนเต้นมากท่ีได้รู้จกัขบวนการเรียกร้อง

ให้คนหนุ่มสาวปัญญาชนออกเป็นไปทหาร และพวกเราทัง้หมดได้ตอบรับโดย

ทนัที พวกเราจะเพียรพยายามเพ่ือความอยู่รอดของชาติบนพืน้ฐานคําสอนของ

พระพุทธเจ้า จะมอบชีวิตของพวกเราให้แก่ชาติและยึดมั่นศ รัทธาใน

พระพทุธเจ้า พวกเราจะทิง้ความสุขสบายและการปฏิบตัิธรรมในวดัไว้ชัว่คราว 

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ใช่การท้อถอย พวกเราเหล่า

พระสงฆ์ไม่ใช่คนขีข้ลาด พวกเราจะกําจดัทศันะท่ีผิดพลาดเก่ียวกบัคณะสงฆ์ใน

หมู่ประชาชน  ด้วยอํานาจของดวงวิญญาณท่ีเสียสละตนของวีรบรุุษและการตัง้

ปณิธานเพ่ือช่วยเหลือชาวโลกของพระโพธิสตัว์ พวกเราจะกําจดัคนชัว่ผู้ ก่อกวน

สนัติภาพของโลก81 

3.3.2 กรณีพระสงฆ์ในประเทศเกาหลี 

ข้อมลูเก่ียวกับพระสงฆ์กบัสงครามท่ียตุิธรรมในประเทศเกาหลีมีไม่มากนกัเม่ือ

เทียบกับประเทศอ่ืนๆ ดังกล่าวมาแล้ว ในท่ีนีผู้้ วิจัยขอตัวอย่างเหตุการณ์ช่วงหนึ่งใน

ประวัติศาสตร์ของเกาหลีในช่วงปี พ.ศ. 2135 รัชสมัยพระเจ้าซอนโจ (Sonjo) แห่ง

ราชวงศ์โจซอน (Joseon Dynasty) กองทัพญ่ีปุ่ นนําโดยนายพลโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ

(Toyotomi Hideyoshi) ได้ส่งกองทัพเข้ายึดคราบสมุทรเกาหลี โดยมีแผนจะเข้ายึด

ประเทศจีนในสมยัราชวงศ์หมิงเป็นลําดบัต่อไปสงครามครัง้นีเ้รียกช่ือว่า “สงครามอิมจิน” 

(Imjin War) หรือสงครามมงักรนํา้ (water-dragon)  

                                                           
81Ibid., p. 137. 
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พระพทุธศาสนาในประเทศเกาหลีในช่วงก่อนเกิดสงครามกําลงัอยู่ในภาวะเส่ือม

ถอยเพราะถูกราชวงศ์โจซอนเบียดเบียนบีบคัน้และบังคบัพระสงฆ์และวัดทัง้หมดให้

ออกจากเมืองไปอยู่บนภเูขา  เม่ือประเทศเกาหลีถกูกองทพัญ่ีปุ่ นรุกรานจนเกือบจะพ่าย

แพ้ จนพระเจ้าซอนโจต้องเสด็จลีภ้ยัไปอยูบ่นเกาะ พระสงฆ์เกาหลีเห็นว่าบ้านเมืองไม่มี

ท่ีพึ่งแล้วและเป็นโอกาสสําคญัในการกอบกู้ เกียรติภมิูของพระพทุธศาสนากลบัคืนมา 

จึงได้รวมตวักันได้หลายพนัรูป  จดัตัง้กองทพัพระสงฆ์ขึน้ นําโดยอาจารย์เซนช่ือว่า โซ

ซาน เฮียวจง (Seosan Hyujeong) แล้วต่อสู้กบักองทพัญ่ีปุ่ นผู้ รุกราน กล่าวกนัว่าการ

เกิดขึน้ของกองทพัพระสงฆ์เป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึ่งท่ีให้สามารถขบัไล่ผู้ รุกรานชาว

ญ่ีปุ่ นออกไปได้ในท่ีสดุ82 

3.3.3 กรณีพระสงฆ์ในประเทศญ่ีปุ่ น 

พระสงฆ์กับสงครามท่ียุติธรรมในประเทศญ่ีปุ่ นมีประวัติความเป็นมาอย่าง

ยาวนานตัง้แต่ยคุกลางหรือยคุศกัดินาของญ่ีปุ่ น (feudal period) โดยพระสงฆ์ท่ีเข้าไป

เก่ียวข้องกับสงครามมีช่ือเรียกว่า “นักรบพระสงฆ์” (monk-warriors) หรือ “ทหาร

พระสงฆ์” (monk-soldiers) มาจากภาษาญ่ีปุ่ นว่า “โซเฮอิ” (sohei) ประกอบด้วยคําว่า 

“โซ” (so) หมายถึงพระสงฆ์ และคําว่า “เฮอิ (hei) หมายถึงนักรบหรือทหาร83  การ

เ กิดขึ น้ของนักรบพระสงฆ์ไ ด้ เดินคู่ ขนานกันไปกับการขึ น้มามี อิท ธิพลของ

พระพทุธศาสนานิกายเทนได (Tendai School) ในประเทศญ่ีปุ่ นระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 

15-22 โดยนกัพระสงฆ์เหล่านีไ้ด้ช่วยปกป้องท่ีดินและคกุคามนิกายคู่แข่ง ซึง่กลายเป็น

                                                           
82The Korean Buddhist Research Institute,  The History and Culture of Buddhism 

in Korea  (Seoul: Dongguk University Press, 1993), pp. 191-192.   

83 Stephen Turnbull,  Japanese Warrior Monks AD 949-1603 (Oxford: Osprey 

Publishing, 2003), p. 4. 
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ปัจจยัสําคญัในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาและพฒันาการนิกายต่างๆ ขึน้ในช่วงยคุคา

มาครุะ (Kamakura period, พ.ศ. 1728-1876) วดัท่ีมีนกัรบพระสงฆ์ท่ีมีช่ือเสียงมาก

คือวดัเอนเรียวกจิู (Enryaku-ji) ซึง่เป็นวดัของนิกายเทนได ตัง้อยู่บนภเูขาฮิเออิ (Mount 

Hiei) นอกเมืองเกียวโต84 

นกัรบพระสงฆ์ปรากฏขึน้ครัง้แรกระหว่างยคุเฮอนั (Heian period, พ.ศ. 1337-

1728) เม่ือเร่ิมมีความขดัแย้งกนัทางการเมืองอย่างรุนแรงระหว่างวดัต่างๆ เก่ียวกบัการ

แต่งตัง้เจ้าอาวาสของวดัสําคญัโดยพระเจ้าจกัรพรรดิ การต่อสู้กนัดําเนินไปเกินกว่า 4 

ศตวรรษ โดยมีศนูย์กลางความขดัแย้งอยู่ท่ีวดัใหญ่เช่น วดัโตไดจิ (Todai-ji) วดัโกฟกูจิู 

(Kofuku-ji) วดัเอนเรียวกจิู (Enryaku-ji) และวดัมิอิ-เดรา (Mii-dera)85 

ความขดัแย้งครัง้แรกเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 1492 เม่ือพระสงฆ์จํานวน 56 รูปของวดั

โตไดจิได้ประท้วงเก่ียวกับเร่ืองการแต่งตัง้บุคคลท่ีตนไม่พึงพอใจ การประท้วงใน

ลกัษณะนีไ้ด้เนินต่อเน่ืองไปจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 15 และการประท้วงมกัจะลงเอยด้วย

การทําร้ายกนัแล้วมีผู้ เข้าร่วมจํานวนหนึง่บาดเจ็บล้มตาย ต่อมาในปี พ.ศ. 1513 เกิดข้อ

พิพาทกนัระหว่างวดัเอนเรียวกจิูกบัศาลเจ้ายาสะกะ (Yasaka Shrine) แห่งเมืองเกียว

โต โดยฝ่ายวดัเอนเรียวกูจิได้ตัง้กองขึน้มา แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่ากองทัพนีป้ระกอบด้วย

พระสงฆ์จากวดัเอนเรียวกจิูหรือไม่ หรือเป็นเพียงพวกทหารรับจ้าง เน่ืองเพราะท่านเจ้า

อาวาสเรียวเงน (Ryogen) ผู้ ก่อตัง้กองทัพนีข้ึน้มาได้ออกกฎของวัดว่าห้ามไม่ให้

                                                           
84Ibid., pp. 4-5. 
85 “sohei” http://www.ask.com/wiki/S%C5%8Dhei?o=2849&qsrc=999&ad= 

doubleDown&an=apn&ap=ask.comIbid.  
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พระสงฆ์ออกจากภูเขาฮิเออิในระหว่าง 12 ปีแห่งการฝึกฝน ห้ามปกปิดใบหน้า และ

ห้ามถืออาวธุ86 

ในปี พ.ศ. 1524  มีความขดัแย้งแบบใช้อาวธุเกิดขึน้หลายครัง้ระหว่างวดัเอนเรียว

กจิู กบั วดัมิอิเดรา ซึง่แต่ละวดัต่างก็เป็นวดัแกนนําของนิกายเทนได ความขดัแย้งครัง้นีก็้

เหมือนท่ีผ่านมาคือเกิดจาการแต่งตัง้บุคคลท่ีฝ่ายตนไม่ชอบใจ เช่นการแต่งพระสงฆ์จาก

วัดหนึ่งไปเป็นเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่ง กรณีอย่างนีม้ักจะมีพระสงฆ์ลุกขึน้มาประท้วง 

เหตุการณ์ความขัดแย้งแบบนีไ้ด้เกิดขึน้เป็นพักๆ ต่อเน่ืองไปจนถึงพุทธศตวรรษท่ี17      

ยิ่งกองทพัขยายใหญ่โตมากขึน้เท่าใด ความรุนแรงก็ย่ิงมากขึน้เท่านัน้ จนกระทัง่ถึงปี 

พ.ศ. 1664 และ พ.ศ. 1684 วดัมิอิเดราก็ถูกพระสงฆ์จากวดัเอนเรียวกูจิเผาจนราบ

คาบ บางครัง้วดัเอนเรียวกูจิกับมิอิเดราก็ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับวดัโกฟูกูจิบ้าง ต่อสู้

กับวดักิโยมิสึเดรา (Kiyomizu-dera) บ้าง87 

ในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 ระหว่างปี พ.ศ. 1723–1728 หรือช่วงปลายยุค

เฮอนั  ประเทศญ่ีปุ่ นได้เกิดสงครามท่ีช่ือว่า “สงครามเงนเป่ย” (The Genpei War) หรือ

บางครัง้เรียกว่าสงครามกลางเมือง (civil war) เป็นความขัดแย้งระหว่างตระกูลไทรา

(Taira) กบัตระกลูมินาโมโต (Minamoto) ส่งผลให้ตระกลูไทราล่มสลายแล้วมีการก่อตัง้

ระบบโซกนุยคุคามาครุะ (Kamakura  Shogunate) ภายใต้การนําของมินาโมโต โยริโมโต 

(Minamoto  Yoritomo) ความขดัแย้งครัง้นีมี้วดัใหญ่บางแห่งท่ีเคยมีความขดัแย้งกนัอยู่

แล้วถูกดึงเข้าไปเก่ียวข้องหรือสนับสนุนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะแต่ละตระกูลท่ี

ขดัแย้งกนัต่างก็ต้องการให้วดัสนบัสนนุฝ่ายตน  เช่นตระกูลไทราได้ส่งเคร่ืองบรรณาการ

                                                           
86 Stephen Turnbull,  Japanese Warrior Monks AD 949-1603, p. 7. 
87Ibid., pp. 8-9.  
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ประกอบด้วยข้าวและผ้าไหมไปถวายวดัเอนเรียวกูจิ เพ่ือมัน่ใจว่าวดันีจ้ะไม่ไปสนบัสนุน

ฝ่ายศตัรูของตน ขณะเดียวกนัฝ่ายตระกลูมินาโมโตก็ได้รับการสนบัสนนุจากวดัมิอิเดรา88 

ในปี พ.ศ. 1723  ได้เกิดสงครามระหว่างตระกูลมินาโมโต กับ ตระกูลไทรา โดย

นักรบพระสงฆ์จากวัดมิอิเดราได้ร่วมมือกับนักรบซามุไรของตระกูลมินาโมโต พยายาม

ต่อสู้ กับกองกําลังของตระกูลไทราเพ่ือปกป้องสะพานข้ามแม่นํา้อูจิ (Uji River) และ

วดัเบียวโดอิน (Byodo-in)  ท่ีอยู่เชิงสะพาน นกัรบพระสงฆ์ได้พยายามต่อสู้ขดัขวางพวกซา

มไุรท่ีอยู่บนหลงัม้าไม่ให้ข้ามสะพาน แต่สดุท้ายก็ประสบความพ่ายแพ้  ต่อมาตระกลูไทรา

ได้ออกคําสัง่ให้แก้แค้นพระสงฆ์ท่ีออกมาต่อต้าน สุดท้ายวัดมิอิเดราก็ถูกเผาราบคาบอีก

ครัง้เช่นเดียวกบัวดัอ่ืนๆ ในเมืองนารา มีเพียงวดัเอนเรียวกจิูเท่านัน้ท่ีเหลือรอดมาได้89 

หลังจากเกิดสงครามเงนเป่ย วัดต่างๆ ได้หันเหความสนใจไปเร่ืองการ

บูรณปฏิสังขรณ์วัด แรกๆ ก็สนใจเร่ืองทางกายภาพ แล้วต่อมาก็เข้าสู่เร่ืองการเมือง 

อิทธิพลของวดัทัง้หลายเข็มแข็งมากขึน้เร่ือยๆ โดยวิถีทางแบบสนัติ และนกัรบพระสงฆ์

มีบทบาทน้อยลงไปมากในสงครามระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 19-20 ความขดัแย้งรุนแรง

ระหว่างวดัต่างๆ ยงัคงเกิดขึน้เป็นครัง้คราว ประเด็นความขดัแย้งส่วนใหญ่ยงัอยู่ท่ีการ

แต่งตัง้ผู้ นําทางการเมืองและทางศาสนา และเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ในระหว่างสงคราม

ยคุนนัโบกโุช (Nanboku-cho period, พ.ศ. 1877-1935) หรือเรียกอีกอย่างว่าสงคราม

ยคุวงัใต้กบัวงัเหนือ (south and north courts period) วดัเอนเรียวกจิูแห่งภเูขาฮิเออิได้

เข้าร่วมก่อกบฏกบัพระจกัรพรรดิโงไดโง (Emperor Go-Daigo) พร้อมให้สถานท่ีลีภ้ยั

ให้แก่พระองค์ พระจกัรพรรดิโงไดโง พร้อมด้วยพระราชโอรสของพระองค์ ได้ก่อกบฏต่อ

โซกนุคามาครุะ โดยได้รับความช่วยเหลือจากนกัรบพระสงฆ์แห่งภเูขาฮิเออิ  ต่อมาเม่ือ

                                                           
88Ibid., pp. 10-12.  
89Ibid., pp. 10-12. 
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โซกุนอะชิกางะ (Ashikaga shogunate) ได้ครองอํานาจในช่วงเวลาสัน้ๆ เขาให้การ

อุปถัมภ์พระพทุธศาสนานิกายเซนมากกว่านิกายอ่ืนๆ เหตุการณ์นีไ้ด้สร้างความโกรธ

แค้นให้แก่นักรบพระสงฆ์ นับจากนัน้มาระหว่างปี พ.ศ. 1883-1903 มีความขัดแย้ง

จํานวนมากเกิดขึน้ระหว่างวดัในสายนิกายเทนได กับ วดัในสายนิกายเซน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งวดันนัเซนจิ (Nanzen-ji)90 

จากข้อมูลท่ีผู้ วิจัยนําเสนอมาจะเห็นว่า การเข้าไปเก่ียวข้องกับสงครามของ

พระสงฆ์ญ่ีปุ่ นถึงขนาดจดัตัง้นักรบพระสงฆ์เป็นของตนเองนัน้ เกิดขึน้จากเหตุปัจจัย

หลายอย่าง ทัง้ความขดัแย้งภายในหมู่พระสงฆ์ด้วยกันเอง เช่นการแต่งตัง้เจ้าอาวาส

หรือผู้ นําสงฆ์ท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากบางฝ่ายการแข่งขึน้กันระหว่างวดัและระหว่าง

นิกายท่ีแตกต่างกนั การเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัการเมืองของพระสงฆ์  หรือการท่ีบ้านเมืองดึง

พระสงฆ์เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการเมืองเป็นต้น เหตุปัจจัยเหล่านีนํ้ามาซึ่งความขัดแย้ง

ระหว่างพระสงฆ์ด้วยกันเองบ้าง ระหว่างพระสงฆ์กับฝ่ายบ้านเมือง สุดท้ายก็พฒันา

ไปสู่การตัง้กองกําลังท่ีเรียกว่า “นักรบพระสงฆ์” ขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันตนเองจากการ

รุกรานของวดัหรือนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม หรือเพ่ือสร้างอํานาจอิทธิพลทางศาสนา

และทางการเมือง เป็นต้น 

                                                           
90Ibid., pp. 12-14. 
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บทที่ 4 

 

วิเคราะห์พระสงฆ์กับสงครามที่ยุตธิรรมในพระพุทธศาสนา 

 เนือ้หาของบทท่ี 4 นีผู้้ วิจยัจะพยายามนําเนือ้หาท่ีได้อภิปรายมาแล้วในบทท่ี 3 

มาวิเคราะห์และประเมินให้เห็นว่าหลกัพระพทุธศาสนาโดยรวมมีจดุยืนอย่างไรต่อการ

ทําสงคราม  การท่ีพระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องกับสงครามท่ียุติธรรมในประวัติศาสตร์

พระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ นัน้สอดคล้องหรือไม่อย่างไรกับคําสอนของ

พระพุทธศาสนา ในกรณีท่ีมีความจําเป็นจริงๆ จนไม่อาจหลีกเล่ียงสงครามได้ 

พระพุทธศาสนายอมอนุญาตให้ทําสงครามท่ียุติธรรมในฐานะเป็นบาปจําเป็น 

(necessary sin) ได้หรือไม่ 

4.1 พระธรรมวินัยกับสงครามที่ยุตธิรรม: วิเคราะห์โดยภาพรวม 

 4.1.1 จุดยืนของพระธรรมวินัยต่อสงครามโดยภาพรวม 

จากข้อมูลหลกัฐานสมยัพุทธกาลท่ีผู้ วิจยัเสนอมาในบทท่ี 3  ไม่ปรากฏว่ามี

พระสงฆ์รูปใดหรือกลุ่มใดเข้าไปมีส่วนร่วมกบัการทําสงครามทัง้โดยตรงและโดยอ้อมมี

เพียงกรณีพระพทุธเจ้าเท่านัน้ท่ีทรงเข้าไปเก่ียวกับสงคราม แต่ทรงเข้าไปเก่ียวข้องใน

ฐานะเป็นผู้ ไกล่เกล่ียหรือผู้ยบัยัง้ไม่ให้คู่ขดัแย้งทําสงครามระหว่างกนั ดงัจะเห็นได้จาก

กรณีตวัอย่างความขดัแย้งท่ีผู้ วิจยัยกมาในบทท่ี ๓  คือ กรณีความขดัแย้งเร่ืองนํา้ใน

แม่นํา้โรหิณีระหว่างพระญาติสองฝ่ายของพระองค์ กรณีพระเจ้าวิฑูฑภะ และกรณีวสั

สการพราหมณ์กล่าวได้ว่ากรณีตวัอย่างเหล่านีเ้ป็นภาพสะท้อนให้เห็นท่าทีหรือจุดยืน

ของพระพทุธเจ้าท่ีไม่สนบัสนนุการทําสงครามหรือการใช้ความรุนแรงทกุรูปแบบ  ถือว่า

เป็นจดุยืนท่ีวางอยู่บนรากฐานพระธรรมวินยัท่ีพระองค์ได้บญัญัติและแสดงไว้เองในแง่
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พระวินยัอย่างเช่นศีล 5 ข้อท่ี 1 ท่ีให้งดเว้นจากการฆ่าสตัว์ ในแง่พระธรรมอย่างเช่นใน

กูฏทนัตสูตร1 ทรงสอนให้ปฏิวัติการฆ่าสตัว์บูชายญัของคนอินเดียโบราณมาเป็นการ

บชูายญัโดยไม่ต้องฆ่าสตัว์ หรือในจกักวตัติสตูร2 ทรงสอนเร่ืองกศุลกรรมบถ 10 คือให้

งดเว้นจากการเบียดเบียนตัง้แต่ระดับภายในจิตใจและระดบัพฤติกรรมภายนอกทาง

กายและวาจา นอกจากนัน้ ยงัมีคําสอนอีกจํานวนมากเช่นหลกัความเมตตากรุณา หลกั

เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร เป็นต้น เหล่านีล้้วนเป็นหลกัธรรมท่ีอยู่ตรงกันข้ามกับ

การทําสงครามหรือการใช้ความรุนแรงอ่ืนๆ  

 ผู้วิจยัมองว่า ท่าทีหรือจุดยืนของพระพทุธเจ้าต่อเร่ืองสงครามในสมยัพทุธกาล

นัน้ถือว่าเป็นท่าทีท่ีมีความสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบคําสอน

ทัง้หมดของพระพุทธศาสนา เพราะเร่ืองความรุนแรงแบบสงครามนัน้ ไม่ว่าเราจะ

วิเคราะห์ด้วยคําสอนระดบัใดในพระพทุธศาสนา ทัง้ระดบัศีล ระดบัสมาธิ และระดับ

ปัญญา ล้วนแต่ไม่สอดคล้องกันทัง้นัน้ นอกจากไม่สอดคล้องกันแล้วยงัถือว่าเป็นการ

กระทําท่ีเรียกว่ากรรมชั่วหรือ “อกุศลกรรม” ท่ีพระพทุธศาสนาต้องการให้เลิกละด้วย 

ดงัท่ีผู้ วิจยัได้อภิปรายมาแล้วในบทท่ี 3 เก่ียวกบักิเลสอนัเป็นรากฐานของการใช้ความ

รุนแรงในสงัคมมนษุย์ นัน่คือ กิเลสกลุ่มอกุศลมลู 3 ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ และ

ความหลง หรือกิเลสกลุ่มปปัญจธรรม 3 ได้แก่ ตณัหา มานะ ทิฏฐิ เหล่านีคื้อกิเลสท่ี

                                                           
1มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-   

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 9 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 146-148. 
2มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา-   

ลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ 11 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 75-76. 
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พระพทุธศาสนาถือว่าอยู่เบือ้งหลงัการใช้ความรุนแรง  ซึง่เป็นศตัรูภายในท่ีจะต้องถูก

กําจัดออกไปโดยผ่านการปฏิบัติธรรม จึงกล่าวได้ว่า การใช้ความรุนแรงในรูปแบบ

สงครามเป็นพฤติกรรมท่ีตกอยู่ภายใต้การครอบงําของกิเลส ดังข้อความในพุทธพจน์

ท่ีว่า “ธรรมทัง้หลาย มีใจเป็นหวัหนา้ มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชัว่ ก็จะพูด

ชั่วหรือทําชั่วตามไปด้วย เหมือนล้อที่หมุนไปตามรอยโคที่ลากเกวียน”3 หากเรา

วิเคราะห์การทําสงครามในสงัคมมนษุย์ตามพทุธพจน์นี ้ก็หมายความว่า ใจของมนษุย์

เป็นใหญ่ในการทําสงคราม ถ้าไม่มีใจนําสงครามจะเกิดขึน้ไม่ได้  ถ้าใจท่ีนํานัน้เป็นใจ

ชัว่หรือใจท่ีถูกกิเลสครอบงํา พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทางกายและวาจาก็ชั่วตามไป

ด้วย  ด้วยเหตุท่ีการทําสงครามเป็นพฤติกรรมภายนอกอย่างหนึ่งท่ีพระพุทธศาสนา

เรียกว่า “กรรมชัว่” (อกุศลกรรม) แสดงว่าใจท่ีเป็นตวันําอยู่เบือ้งหลงัการทําสงครามก็

ต้องชัว่ด้วยหรือเป็นใจท่ีถกูกิเลสครอบงํา 

 4.1.2 พระธรรมวินัยกับสงครามที่ยุตธิรรมในบริบทสังคมการเมือง 

เท่าท่ีผู้วิจยัได้วิเคราะห์มาข้างต้นนัน้ คือจดุยืนโดยภาพรวมของพระพทุธศาสนา

ยุคต้นท่ีไม่สนบัสนุนการทําสงคราม ซึ่งถือว่าเป็นจุดยืนร่วมกันของชาวพทุธทุกคน ไม่

จํากัดว่าเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ อย่างไรก็ตาม หากเรายึดถือจุดยืนนีใ้นฐานะเป็น

หลกัธรรมสําหรับปัจเจกบุคคลหรือเป็นอดุมการณ์ส่วนบุคคล คงไม่มีปัญหายุ่งยากใน

การปฏิบัติตามเท่าไร แต่หากเรานําจุดยืนนีไ้ปใช้ในบริบทสังคมการเมือง (socio-

political) กล่าวคือนําไปกําหนดเป็นนโยบายของรัฐหรือของประเทศท่ีทกุคนจะต้องถือ

ปฏิบตัิร่วมกนั จะมีคําถามเกิดขึน้ตามมาอีกมากมาย เช่น ถามว่า เป็นเร่ืองอดุมคติท่ีไม่

                                                           
3มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เลม่ 25 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 23. 
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สามารถปฏิบตัิได้จริงหรือไม่ หรือถ้าบ้านเมืองมีศตัรูรุกรานเราจะยอมให้เขารุกรานโดย

ไม่ต้องทําสงครามปกป้องบ้านเมืองอย่างนัน้หรือ ผู้ วิจัยมองว่า ในการตอบคําถาม

เหล่านีเ้ราแยกตอบแบบวิภชัชวาทีเป็น 2 ประเด็น ดงันี ้ 

 1. ด้านจุดยืนหรือหลักการของพระพุทธศาสนา: แน่นอนว่าจุดยืนหรือ

หลกัการของพระพทุธศาสนาไม่สนับสนุนการทําสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบ 

เพราะถือว่าเป็นกรรมชัว่ (อกุศลกรรม) ท่ีไม่เกือ้กูลต่อความเจริญงอกงามในธรรมของ

ปัจเจกบคุคลและสงัคม จุดยืนนีพ้ระพทุธศาสนาถือว่าเป็นความจริงตามกฎธรรมชาติ

(กรรมนิยาม) ท่ีไม่สามารถประนีประนอมได้หรือไม่สามารถโอนอ่อนผ่อนตามค่านิยม

ของสังคมได้ เม่ือพระพุทธศาสนาบอกว่าการมีเจตนาใช้ความรุนแรงทางกาย วาจา 

และใจ เป็นความชัว่ (อกศุลธรรม)  ไม่ว่าจะทําท่ีไหนเวลาใดและด้วยเหตผุลใด ก็ถือว่า

เป็นความชัว่อยู่นัน่เอง ส่วนจะชัว่มากหรือน้อยนัน้ก็ขึน้อยู่กับเง่ือนไขภายในจิตใจของ

แต่ละบคุคลเป็นสําคญั   

 2. ด้านบริบทสังคมสังคมการเมือง: ผู้วิจยัได้กล่าวมาแล้วว่า หากเรานํา

หลกัการท่ีว่า “พระพทุธศาสนาไม่สนบัสนนุการทําสงคราม” มาใช้บริบทสงัคมการเมือง

อาจมีปัญหาหรือมีจํากดับางประการ อย่างท่ีทราบกนัดีว่า สงัคมการเมืองนัน้คือหน่วย

รวมท่ีมนุษย์มาอยู่รวมตัวกันในรูปแบบของรัฐหรือประเทศ แน่นอนว่าเม่ือรัฐหรือ

ประเทศเกิดขึน้จะต้องมีบคุคลกลุ่มหนึ่งทําหน้าท่ีปกครองบ้านเมืองหรือเป็นผู้ ใช้อํานาจ

รัฐแทนคนทัง้หมดซึ่งเรียกว่า “รัฐบาล” หน้าท่ีอย่างหนึ่งของรัฐคือการปกป้องคุ้มครอง

ประชาชนของตนให้ได้รับความมั่นคงปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ ทัง้จากภายใน

และภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากการรุกรานของประเทศเพ่ือนบ้าน ถ้ารัฐไม่

สามารถทําหน้าท่ีนีไ้ด้ ประชาชนก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้และสุดท้ายรัฐก็อาจถึง

คราวล่มสลาย  การทําหน้าท่ีคุ้มครองความปลอดภยัของประชาชนได้นัน้ แน่นอนว่ารัฐ
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จะต้องมีเขีย้วเล็บท่ีน่าเกรงขาม นัน่คือต้องมีกองกําลงัตํารวจทหารท่ีเพียบพร้อมไปด้วย

อาวธุยทุโธปกรณ์ท่ีทนัสมยั  

ในอดีตท่ีผ่านมานบัตัง้แต่สงัคมมนษุย์อยู่รวมตวักนัในรูปแบบของรัฐ  แทบไม่มี

รัฐใดสามารถอยูร่อดได้โดยปราศจากกองกําลงัและอาวธุยทุโธปกรณ์สําหรับปกป้องกนั

ตวัเอง ดงันัน้ จงึกล่าวได้ว่าตราบใดท่ีสงัคมมนษุย์ยงัอยู่รวมตวักนัเป็นกลุ่มๆ ในรูปแบบ

ของรัฐปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นหน้าท่ีจําเป็นของรัฐท่ีจะต้องมีกําลังติดอาวุธเพ่ือปกป้อง

คุ้ มครองความปลอดภัยของประชาชนรวมทัง้การสู้ รบกับข้าศึกศัตรูท่ีมารุกราน  

ประเด็นคําถาม คือ เม่ือบริบทสังคมการเมืองในโลกปัจจุบันเป็นเช่นนี ้เราจะเอา

หลกัการของพระพทุธศาสนาท่ีไม่สนบัสนนุการทําสงครามมาใช้ได้อย่างไร หลกัการของ

พระพทุธศาสนาขดัแย้งกนัหรือไม่กบัหน้าท่ีของรัฐด้านการคุ้มครองความปลอดภยัของ

ประชาชน  

 ก่อนท่ีจะตอบคําถามเหล่านีผู้้ วิจัยของย้อนกลับไปดูบริบทสังคมการเมืองใน

สมยัพทุธกาลสกัเล็กน้อย พระพทุธเจ้านัน้ทรงเผยแผ่ศาสนาท่ามกลางสงัคมการเมือง

จํานวนมากถึง 16 แคว้น แคว้นเหล่านีมี้บทบาทหน้าท่ีโดยรวมไม่ต่างจากรัฐปัจจุบนั 

โดยเฉพาะบทบาทหน้าท่ีในการคุ้มครองความปลอดภยัของประชาชน  ซึ่งแต่ละแคว้น

ต่างก็มีกองกําลังและอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นของตนเอง แน่นอนว่าพระพทุธเจ้าไม่ทรง

สนบัสนนุให้แคว้นต่างๆ ทําสงครามระหว่างกนั แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าพระพทุธเจ้าทรง

สอนให้แคว้นเหล่านัน้ยกเลิกการมีกองกําลังและอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือคุ้ มครองความ

ปลอดภยัของประชาชน การท่ีพระพทุธองค์ไม่สอนทํานองนีอ้าจเป็นเพราะ  (ก) ทรงเห็น

ว่าในสภาพของบริบทสังคมการเมืองสมัยนัน้ แคว้นต่างๆ ยังมีความจําเป็นต้องมีกอง

กําลงัและอาวธุสําหรับปกป้องคุ้มครองความปลอดภยัของประชาชน หรือ (ข) ทรงไม่เห็น

ด้วยกบัการท่ีแคว้นต่างๆ มีกองกําลงัและมีอาวธุเพ่ือปกป้องคุ้มครองความปลอดภยัของ
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ประชาชน  แต่ท่ีไม่ทรงสอนให้แคว้นเหล่านัน้ยกเลิกเพราะสถานการณ์ยงัไม่พร้อมท่ีจะ

ให้ทําเช่นนัน้ได้ 

 ท่ีผ่านมาผู้วิจยัได้อภิปรายมาแล้วว่า หลกัการโดยภาพรวมของพระพทุธศาสนา

ไม่สนับสนุนการการทําสงคราม แต่ประเด็นคําถามคือหากรัฐมีความจําเป็นต้องทํา

สงครามท่ียุติธรรมเพ่ือปกป้องประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชน เพ่ือป้องกัน

ตวัเองจากการรุกรานของข้าศึกศตัรู พระพทุธศาสนามีมมุมองต่อเร่ืองนีอ้ย่างไร ผู้ วิจยั

มองว่าสถานการณ์แบบนีเ้ป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ประเภท “ทางสองแพร่ง” 

(dilemma) เช่นเดียวกบัปัญหาการทําแท้ง การลงโทษประหารชีวิต  ปัญหาการุณยฆาต 

เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกทางใดก็ตามจะต้องมีได้มีเสียเกิดขึน้ เช่น ถ้าเลือกทํา

สงครามเพ่ือป้องกันตัวเอง สิ่งท่ีอาจจะได้คือประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชน 

ไ ด้ รับการปกป้อง ส่วนสิ่ ง ท่ีสูญเ สียไปคือเ กิดการละเ มิดหลักจริยธรรมของ

พระพุทธศาสนาท่ีให้งดเว้นจาการฆ่าสัตว์และการทําอกุศลกรรมในทางกลับกัน          

ถ้าเลือกไม่ทําสงคราม  สิ่งท่ีได้คือไม่มีการละเมิดหลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนา 

ส่วนสิ่งท่ีสญูเสียคือประเทศชาติ พระศาสนา ประชาชน อาจตกอยู่ภายใต้การยึดครอง

ของศัตรูผู้ รุกราน  ถามว่าหากรัฐตกอยู่ในสถานการณ์ทางสองแพร่งดังกล่าวมานี ้

พระพทุธศาสนามีทางออกอย่างไร ผู้วิจยัมองว่าในการตอบคําถามนีเ้ราต้องพิจารณา

ความจริง2 ระดบั ดงันี ้ 

 1. ระดับสัจธรรม4: เราต้องยอมรับความจริงว่า การทําสงครามนัน้ก็คือการใช้

อาวธุทําลายล้างชีวิตคน  พระพทุธศาสนามองว่าการฆ่ามนษุย์ด้วยเจตนานัน้ ไม่ว่าจะ

ฆ่าด้วยการอ้างเหตผุลอะไรก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการผิดศีลและเป็นบาปทัง้นัน้ส่วนจะบาป

                                                           
4พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), การทาํแท้งในทัศนะของพุทธศาสนา, 

(กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิพทุธธรรม, 2538), หน้า 14. 
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มากหรือน้อยก็ขึน้อยู่กบัว่าเจตนาท่ีฆ่านัน้ถกูครอบงําด้วยกิเลสมากหรือน้อย  และคนท่ี

ถูกฆ่านัน้มีคุณมากหรือน้อย เช่น นายแดงฆ่าคนด้วยเจตนาท่ีถูกครอบงําด้วยความ

อาฆาตพยาบาท ย่อมเป็นบาปมากกว่านายเพชฌฆาตผู้ ลั่นไกสังหารนักโทษด้วย

เจตนาท่ีมุ่งปฏิบัติตามหน้าท่ี  หรือการฆ่าผู้ มีคุณธรรมสูงอย่างพระอรหันต์ ย่อมเป็น

บาปมากกว่าการฆ่ามหาโจรผู้ ไร้คุณธรรม หลักการนีพ้ระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความ

จริงตามกฎธรรมชาติ (กรรมนิยาม)ดงันัน้ เม่ือรัฐเลือกท่ีจะทําสงครามท่ียุติธรรมด้วย

ข้ออ้างว่าเพ่ือปกป้องประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชน ให้รอดพ้นจากการรุกราน

ของข้าศึกศัตรู แม้ข้ออ้างนีจ้ะฟังดูดีมีเหตุผล แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่า การทํา

สงครามก็คือการใช้อาวธุเข่นฆ่าข้าศึกศตัรู  แน่นอนว่า เม่ือมีการฆ่าเกิดขึน้ ย่อมจะต้อง

เกิดการผิดศีลและเป็นบาปอย่างแน่นอน 

 2. ระดับบัญญัติธรรม5: หมายถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา ประเพณี

วัฒนธรรม ระบอบการปกครอง เป็นต้น ท่ีสังคมร่วมกันกําหนดขึน้มา ตามหลัก

พระพทุธศาสนา สิ่งท่ีสงัคมกําหนดกนัขึน้มานีไ้ม่ใช่ความจริงตามกฎธรรมชาติ สามารถ

แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได้หากสังคมมนุษย์ต้องการ แม้กระนัน้ ก็ตาม 

พระพุทธศาสนาเสนอว่า ถ้าต้องการให้บัญญัติธรรมเป็นโยชน์เกือ้กูลต่อการพฒันา

มนษุย์ ควรกําหนดบญัญตัิธรรมนัน้ให้สอดคล้องกบัสจัธรรมมากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

โดยนยันี ้กรณีท่ีรัฐเห็นว่าการทําสงครามท่ียตุิธรรมเป็นหนทางท่ีทําให้คนส่วนใหญ่ได้รับ

ประโยชน์มากท่ีสุด ถือว่าเป็นเร่ืองระดบับญัญัติธรรมท่ีสงัคมยอมรับร่วมกันว่าจะเดิน

ตามวิถีทางนี ้ซึง่การเลือกวิถีทางเช่นนีแ้ม้รัฐจะอ้างความจําเป็น (necessary sin) เพ่ือ

ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชนแต่พระพทุธศาสนาก็มองว่า

เป็นทางเลือกท่ีนําไปสู่การผิดศีลและเป็นบาปอยู่นัน่เอง 

                                                           
5เร่ืองเดียวกนั, หน้า 15. 
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 กล่าวโดยสรุป พระพทุธศาสนายุคต้นมีท่าทีไม่สนบัสนนุการใช้ความรุนแรงทุก

รูปแบบ รวมทัง้ความรุนแรงในรูปแบบการทําสงคราม  อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ท่ี

รัฐถกูข้าศึกศตัรูรุกรานและไม่มีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากการทําสงครามท่ียุติธรรม ด้วย

ข้ออ้างเพ่ือปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชน แม้สถานการณ์

เช่นนีจ้ะยากลําบากและน่าเห็นใจ  แต่พระพุทธศาสนาก็มองว่า เม่ือรัฐเลือกท่ีจะเดิน

ตามวิถีทางแบบนีซ้ึ่งเป็นเร่ืองระดับบัญญัติธรรมท่ีสังคมตกลงยอมรับร่วมกัน ก็ต้อง

ยอมรับความจริงระดบัสจัธรรมด้วยว่าเป็นวิถีทางแห่งการเข่นฆ่าซึง่ผิดศีลและเป็นบาป  

4.2 พระสงฆ์กับสงครามที่ยุตธิรรม: วิเคราะห์กรณีพระสงฆ์เถรวาท 

 เนือ้หาท่ีผู้ วิจัยจะนําเสนอต่อไปนีเ้ป็นเร่ืองการนําข้อมูลเก่ียวกับพระสงฆ์ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีผู้ วิจัยได้นําเสนอมาแล้วในบทท่ี 3 มาเคราะห์ในมิติของ

สงครามท่ียุติธรรม โดยจะแบ่งเนือ้หาออกเป็น 4 ส่วน คือ กรณีพระสงฆ์ใน

พระพทุธศาสนายคุต้น กรณีพระสงฆ์ในประเทศศรีลงักา กรณีพระสงฆ์ในประเทศพม่า 

และกรณีพระสงฆ์ในประเทศไทย ดงัต่อไปนี ้

4.2.1 กรณีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนายุคต้น: หากมองจากหลกัฐานข้อมลู

ในพระพทุธศาสนายุคต้นหรือพระไตรปิฎก โดยเฉพาะพระวินัยหรือศีล 227 ข้อของ

พระภิกษุดงัท่ีผู้ วิจยัได้นําเสนอมาแล้วในบทท่ี 3 เห็นได้ชดัเจนว่าไม่มีช่องทางใดเลยท่ี

อนุญาตให้พระสงฆ์เถรวาทเข้าไปเก่ียวข้องกับสงครามท่ียุติธรรมทัง้โดยตรงและโดย

อ้อม แม้กิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกบัสงครามโดยตรง เช่น พระภิกษุไปดกูองทพัท่ีกําลงัเคล่ือน

ออกรบ ไปพกัค้างแรมในกองทพัโดยไม่มีความจําเป็น หรือเท่ียวไปดูสถานท่ีต่างๆ ใน

สนามรบ  ก็ถือว่าเป็นสิ่งท่ีพระภิกษุทําไม่ได้เพราะผิดพระวินัยและไม่เหมาะสมกับ

สถานะของพระภิกษุผู้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นเพศท่ีสงูกว่าคนทัว่ไป (อดุมเพศ) 
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ยงัมีศีลอีกชุดหนึ่งในพระพรหมชาลสูตร ซึ่งเป็นศีลท่ีพระพทุธเจ้าทรงถือปฏิบตัิ 

แม้เป็นศีลท่ีอยู่นอกศีล  227  ข้อของพระภิกษุก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นศีลท่ีพระภิกษุเถร

วาทต้องปฏิบตัิตาม เพราะโดยเนือ้หาสาระก็รวมลงในศีล 227 ข้อของพระภิกษุนัน่เอง 

ดงัศีลข้อท่ีว่า “พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการฆ่าสตัว์ วางทณัฑาวุธและ

ศสัตราวธุ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวงัประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสตัว์อยู่”  และข้อ

ท่ีว่า “พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการตดั(อวยัวะ) การฆ่า การจองจํา การตีชิงว่ิงราว 

การปล้นและการขู่กรรโชก”6จะเห็นว่า ศีล 2 ข้อนีค้าดหวงัให้พระภิกษุในพระพทุธศาสนา

เว้นขาดจากการฆ่าและการเบียดเบียนทัง้ปวง นอกจากนัน้ ยังคาดหวังให้เป็นผู้ มีความ

เอ็นดูและมุ่งหวงัประโยชน์เกือ้กลูต่อสรรพสตัว์ ถ้ายึดตามเกณฑ์ของศีล 2 ข้อนี ้ก็เป็นไป

ไม่ได้เลยท่ีพระสงฆ์เถรวาทจะสามารถเข้าไปเก่ียวกบัสงครามได้ไม่ว่าจะเก่ียวข้องโดยตรง

หรือการสนบัสนนุโดยอ้อมก็ตาม  

 นอกจากนัน้ หากวิเคราะห์ในแง่ของหลกัธรรม ข้อความในโอวาทปาติโมกข์ท่ีว่า 

“การไม่เข้าไปว่าร้าย” (อนปูวาโท)  “การไม่เข้าไมทําร้าย” (อนปูฆาโต) และว่า“ผูทํ้าร้าย

คนอื่น ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ” (น หิ ปพฺพชิโต 

ปรูปฆาตี,  สมโณ โหติ  ปรํ วิเหฐยนฺโต)7 ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งสําหรับ

ตัดสินความเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว  เกณฑ์ตัดสินท่ีว่านีก็้คือ

พระสงฆ์ในพระพทุธศาสนาต้องไม่ว่าร้ายและต้องไม่ทําร้ายคนอ่ืน ผู้ ท่ียงัว่าร้ายและทํา

ร้ายคนอ่ืนอยู่ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต  นอกจากนัน้ หลกัธรรมอ่ืนๆ เช่น หลกัเมตตาธรรม 

                                                           
6มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เล่ม 9 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), หน้า 3-5. 
7มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย   เลม่ 10 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539), 

หน้า 51. 
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หลกัการไม่จองเวร เป็นต้น ผู้ วิจยัได้กล่าวมาแล้วว่า พระสงฆ์นัน้ได้รับการยกย่องจาก

สังคมว่าเป็นอุดมเพศหรือเพศท่ีสูงส่งกว่าคนทั่วไป เม่ือเป็นเพศท่ีสูงกว่าคนทั่วไป 

แน่นอนว่ามาตรฐานทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของพระภิกษุจะต้องมีสูงกว่าคน

ทัว่ไปด้วย โดยนยันี ้หากฆราวาสทัว่ไปเข้าไปเก่ียวข้องกับสงครามท่ียุติธรรมด้วยการ

อ้างเหตุผลว่าทําหน้าท่ีปกป้องประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชน แม้จะเป็นการ

ประทําท่ีผิดศีลและเป็นบาปตามหลกัพระพทุธศาสนา ก็ถือว่ามีเหตผุลท่ีสามารถเข้าใจ

ได้ แต่สําหรับกรณีของพระสงฆ์นัน้ ไม่ว่าจะมองในแง่ใดก็ตาม ทัง้ในแง่พระธรรมวินยั  

ในแง่ผู้ เป็นอดุมเพศ หรือในแง่บคุคลผู้ เป็นแบบอย่างด้านคณุธรรมและจริยธรรม ถือว่า

ไม่มีช่องทางใดท่ีอนญุาตให้พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามท่ียตุิธรรมทัง้โดยตรง

และโดยอ้อม หากต้องการจะเก่ียวข้องจริงๆ ก็พอมีช่องทางอยู่บ้าง คือ ช่องทางท่ี

พระพทุธเจ้าทรงใช้ในอดีต นัน่คือการทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกล่ียให้ทัง้

สองฝ่ายยตุิการทําสงคราม 

 4.2.2 กรณีพระสงฆ์ในประเทศศรีลังกา: กรณีประเทศศรีลังกานัน้ผู้ วิจยัได้

กล่าวไว้แล้วในบทท่ี 3 ว่าคัมภีร์มหาวงศ์เป็นคัมภีร์เล่มเดียวในประวัติศาสตร์

พระพทุธศาสนาเถรวาทท่ีอาจตีความได้ว่ามีเนือ้หาสนบัสนนุการทําสงครามท่ียตุิธรรม

นัน่คือข้อความท่ีว่า 

การฆ่าเพ่ือทํานุบํารุงศาสนาไม่ห้ามสวรรค์  การฆ่าคนทุศีล 1 คน  เป็นบาป

เท่ากับฆ่าคนคร่ึงคน  เพราะคนท่ีไม่นบัถือไตรสรณคมน์หรือคนไม่มีศีล 5 ขาด

มนุษยธรรม  มีความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์  ตายไปก็เหมือนสัตว์เดรัจฉาน 
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พระองค์ได้ทําให้พระธรรมของพระพุทธองค์รุ่งเรืองในทิศต่างๆ โปรดจงเบา

พระทยัเถิด8 

ข้อความนีเ้ป็นของพระอรหนัต์องค์หนึ่งท่ีแสดงแก่พระเจ้าทุฏฐคามณีอภยั สืบ

เน่ืองมาจากพระองค์รู้สึกไม่สบายพระทยัเม่ือนึกถึงการฆ่าคนจํานวนมาก (พวกทมิฬ) 

ในคราวออกรบท่ีผ่านมา ต่อเม่ือได้สดบัพระธรรมเทศนาของพระอรหนัต์ดงักล่าวข้างต้น 

จงึทําให้พระองค์คลายความวิตกกงัวลไปได้  

 ข้อความท่ียกมานีผู้้ วิจัยขอแยกวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน คือ (1) ส่วนท่ีว่าด้วย

เจตนารมณ์ในการทําสงคราม คือ “การฆ่าเพื่อทํานบํุารุงศาสนาไม่หา้มสวรรค์” ข้อความ

ท่อนนีพ้ระอรหนัต์ผู้แสดงธรรมต้องการบอกว่าเจตนารมณ์หลกัของเจ้าทฏุฐคามณีอภยัใน

การทําสงครามคือเพ่ือทํานบํุารุงศาสนา (2) ส่วนท่ีว่าด้วยกลุ่มคนท่ีถกูฆ่า คือ “การฆ่าคน

ทศีุล 1 คน  เป็นบาปเท่ากบัฆ่าคนคร่ึงคน  เพราะคนที่ไม่นบัถือไตรสรณคมน์หรือคนไม่มี

ศีล 5 ขาดมนษุยธรรม  มีความเป็นมนษุย์ไม่สมบูรณ์...”  ข้อความนีพ้ระอรหนัต์ต้องการ

จะบอกว่ากลุ่มคนท่ีถูกฆ่านัน้เป็นผู้ มีคุณน้อยตามเกณฑ์ตัดสินปาณาติบาตของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท เพราะคนเหล่านัน้ไม่ถือพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งและไม่มีศีล 5 

เป็นต้น และ (3) ส่วนท่ีว่าด้วยผลท่ีเกิดขึน้จากการทําสงคราม คือ “พระองค์ได้ทําให ้

พระธรรมของพระพทุธองค์รุ่งเรืองในทิศต่างๆ” ข้อความนีพ้ระอรหนัต์ต้องการจะบอกว่า

การทําสงครามครัง้นัน้ส่งผลให้พระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลไปในทิศต่างๆ  

 หากวิเคราะห์ข้อความข้างต้นตามทฤษฎีสงครามท่ียตุิธรรมของตะวนัตก ถือว่า

มีความสอดคล้องกนัอยู่พอสมควร กล่าวคือ (1) สาเหตทีุ่ชอบธรรม: แม้ข้อความท่ียก

                                                           
8พระมหานามเถระ และคณะบณัฑิต, คัมภีร์มหาวงศ์ ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2553), หน้า 60-6. 
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มาจะไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุในการทําสงคราม แต่ก็เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าสาเหตุท่ี

พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยทําสงครามครัง้นีถู้กรุกรานจากพวกทมิฬ (2)อํานาจตาม

กฎหมาย: แน่นอนว่า พระเจ้าทฏุฐคามณีอภยัในฐานะเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองศรีลงักา 

พระองค์ย่อมมีอํานาจตามท่ีกฎหมายท่ีจะทําสงครามกบัพวกทมิฬ (3) เจตนารมณ์ที่

ชอบธรรม: จากข้อความท่ียกมาเห็นชดัว่า เจตนารมณ์หลกัในการทําสงครามของพระ

เจ้าทุฏฐคามณีอภยัไม่ใช่เพ่ือเข่นฆ่าชาวทมิฬ หากแต่เพ่ือปกป้องคุ้มครองพระศาสนา 

(4) ความหวงัที่จะประสบความสําเร็จ: เห็นชดัว่าพระเจ้าทุฏฐคามณีอภยัทรงประสบ

ความสําเร็จในการทําสงคราม  ซึ่งความสําเร็จในท่ีนีไ้ม่ใช่การฆ่าพวกทมิฬได้จํานวน

มาก หากแต่คือการได้คุ้มครองพระพทุธศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองไปในทิศต่างๆ  

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิดเร่ืองสงครามท่ียตุิธรรมในคมัภีร์มหาวงศ์จะพอเทียบ

กนัได้บ้างกบัทฤษฎีสงครามท่ียตุิธรรมของประเทศตะวนัตก แต่ประเด็นท่ีถือว่าแตกต่าง

กันอย่างสําคัญคือ คัมภีร์มหาวงศ์ยอมรับว่าการทําสงครามท่ียุติธรรมด้วยการอ้าง

เหตผุลใดก็ตาม ถือว่าเป็นบาปตามหลกัการของพระพทุธศาสนา ส่วนจะบาปมากหรือ

น้อยขึน้อยู่กับเจตนาหลกัของผู้ ทําสงครามว่าเป็นไปเพ่ือจุดมุ่งหมายใด และขึน้อยู่กับ

ศตัรูผู้ถกูฆ่าในสงครามด้วยว่ามีคณุมากหรือน้อย ผู้วิจยัมองว่าแม้เนือ้หาคมัภีร์มหาวงศ์

จะถูกมองว่าเบ่ียงเบนออกจากจารีตดัง้เดิมของพระพทุธศาสนาเถรวาทและถูกคนรุ่น

หลงันําไปตีความเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการทําสงครามท่ียตุิธรรมก็ตาม แต่อย่าง

น้อยคัมภีร์นีก็้ยังดําเนินตามจารีตดัง้เดิมของพระพุทธศาสนาในแง่ท่ีว่าการฆ่าคนใน

สงครามเป็นบาปและผิดศีล และยงัดําเนินตามหลักท่ีว่าเป็นบาปน้อยหรือมากให้ยึด

คณุธรรมของผู้ถกูฆ่าเป็นเกณฑ์ตดัสิน 

ถามว่าพระอรหันต์องค์ท่ีแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยได้

สนับสนุนการทําสงครามท่ียุติธรรมทางอ้อมหรือไม่ หากวิเคราะห์โดยไม่ดูบริบทท่ีมา
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ของข้อความดังกล่าวก็อาจตีความได้ว่าท่านกําลังแสดงธรรมเพ่ือสนับสนุนการทํา

สงครามท่ียตุิธรรม  ความจริงแล้วการแสดงธรรมครัง้นีเ้กิดขึน้หลงัจากสงครามได้จบสิน้

ไปแล้ว พระเจ้าทฏุฐคามณีอภยัทรงไม่สบายพระทยัอย่างมากเม่ือทรงนึกย้อนไปถึงการ

ฆ่าคนจํานวนมากในสงครามท่ีผ่านมา จึงได้นิมนต์พระเถระมาแสดงธรรมให้ฟัง เพ่ือ

บรรเทาความไม่สบายพระทัยของพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย  พระเถระจึงยกเอา

เหตกุารณ์นัน้มาอธิบายตามหลกัการพระพทุธศาสนา ซึง่ท่านก็พยายามชีใ้ห้เห็นทัง้ส่วน

ดีและส่วนเสีย ส่วนดีคือพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยมีเจตนาทําสงครามเพ่ือปกป้องพระ

ศาสนา และผลของการทําสงครามครัง้นีทํ้าให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปในทิศต่างๆ 

ส่วนเสียคือสงครามครัง้นีมี้การฆ่าคนจํานวนมาก ซึ่ง ถือว่าเป็นบาปตามหลัก

พระพทุธศาสนา แต่ก็ถือว่าเป็นบาปน้อยเพราะเจตนาหลกัของพระเจ้าทฏุฐคามณีอภยั

มุ่งเพ่ือปกป้องพระศาสนา ไม่ใช่มุ่งหมายเพ่ือเอาชีวิตคน  

4.2.3 กรณีพระสงฆ์ในประเทศพม่า: จากข้อมลูเก่ียวกบักรณีพระสงฆ์พม่า

กบัสงครามท่ียตุิธรรมท่ีผู้วิจยัได้นําเสนอมาในบทท่ี 3 นัน้ บทบาทของพระสงฆ์ท่ีถือว่า

เข้าข่ายการทําสงครามท่ียุติธรรม คือ ช่วงเหตกุารณ์ท่ีพม่าตกเป็นเมืองขึน้ขององักฤษ

สําหรับเหตกุารณ์หลงัจากนัน้เป็นเร่ืองความขดัแย้งภายในของพม่าเอง และพระสงฆ์ท่ี

ออกมาเคล่ือนไหวส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องเร่ืองประชาธิปไตยและเร่ืองปากท้องของ

ประชาชนเป็นเป็นสําคัญ ดังนัน้ ในหัวข้อนีผู้้ วิจัยจึงขอวิเคราะห์เฉพาะบทบาทของ

พระสงฆ์พม่าในช่วงเป็นอาณานิคมขององักฤษเท่านัน้ 

ผู้วิจยัได้นําเสนอมาแล้วในบทท่ี 3 ในการต่อสู้กบัเจ้าอาณานิยมองักฤษนัน้ ถือ

ว่าพระสงฆ์พม่ามีบทบาทสําคญัมาก ทัง้ในการเขียนเอกสาร การปราศรัยปลกุระดม

มวลชน  การใช้วัดเป็นสถานท่ีวางแผนการสู้ รบกับอังกฤษ เป็นต้น พระสงฆ์บางรูป

อย่างพระอ ูโอตตมะ ถึงขนาดได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งขบวนการกู้ อิสรภาพของ
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ประเทศเลยทีเดียว บางรูปถูกจบักุมและถูกตัดสินประหารชีวิต และบางรูปอดอาหาร

ประท้วงในคุกจนถึงแก่มรณภาพ แน่นอนว่า กรณีบทบาทของพระสงฆ์พม่านีห้าก

วิเคราะห์ตามทฤษฎีสงครามท่ียตุิธรรมของตะวนัตก ก็ถือว่าเป็นการกระทําท่ีชอบธรรม 

เพราะเป็นสงครามท่ีทําเพ่ือปกป้องตวัเองจากการยึดครององักฤษ อย่างไรก็ตาม หาก

มองตามกรอบพระธรรมวินัยของพระพทุธศาสนาเถรวาท ก็ถือว่าเป็นการกระทําท่ีไม่

สอดคล้องกบัจารีตดัง้เดิมของพระพทุธศาสนาเถรวาทท่ีไม่สนบัสนุนให้พระสงฆ์เข้าไป

เก่ียวกบัความรุนแรงทกุรูปแบบทัง้โดยตรงและโดยอ้อม  

4.2.4 กรณีพระสงฆ์ในประเทศไทย: ผู้ วิจัยได้อภิปรายมาแล้วในบทท่ี 3 

เก่ียวกบัตวัอย่างพระสงฆ์ไทย 3 กรณีท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกบัการทําสงครามท่ียตุิธรรม คือ

กรณีพระอาจารย์ธรรมโชติ  กรณีพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝาง และกรณีกิตติวุฑโฒภิกขุ

สําหรับกรณีแรก คือ กรณีพระอาจารย์ธรรมชาติ แม้ไม่มีหลกัฐานชดัเจนมากนกัว่าการ

ท่ีท่านให้เคร่ืองรางของขลงัแก่ชาวบ้านบางระจนันัน้เป็นการให้เพ่ือสงเสริมให้พวกเขา

ไปทําสงครามหรือให้ตามเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์สมัยอยุธยา  อย่างไรก็ตาม หาก

วิเคราะห์ในบริบทของสงครามท่ีชาวบ้านบางระจนัท่ีกําลงัต่อสู้กับทหารพม่าอย่างสุด

ความสามารถ การท่ีท่านให้เคร่ืองรางของขลังเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจแก่ชาวบ้านใน

สถานการณ์เช่นนี ้ก็อาจตีความได้ว่า ท่านอาจารย์ธรรมโชติได้เข้าไปมีส่วนร่วม

สนบัสนนุให้ประชาชนทําสงครามท่ียตุิธรรมทางอ้อม  

กรณีท่ี 2 คือกรณีพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝาง ถือว่าเป็นกรณีตวัอย่างท่ีพระสงฆ์

ไทยเข้าไปเก่ียวกับการทําสงครามท่ียุติธรรมโดยตรงอย่างชัดเจนท่ีสุด ประเด็นท่ี

น่าสนใจคือ พระสงฆ์กลุ่มนีไ้ด้ตัง้กองกําลังพระสงฆ์เป็นของตนเองขึน้มา มีการยึด

อํานาจและสถาปนาตนขึน้เป็นผู้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วย เรียกง่ายๆ ว่าไม่ได้

เก่ียวข้องกบัสงครามในฐานะผู้สนบัสนนุหรือผู้ ร่วมรบในกองทพัของรัฐเหมือนพระสงฆ์
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กลุ่มอ่ืนๆ หากแต่เข้าไปควบคุมกลไกอํานาจรัฐทุกอย่างทัง้ด้านการเมืองการปกครอง 

ด้านกองกําลงัทหาร เป็นต้น 

กรณีท่ี 3 คือ กรณีกิตติวุฑโฒภิกขุ หากวิเคราะห์บทบาทของท่านกิตติวุฑโฒ

ภิกขุโดยเปรียบเทียบกบักรณีพระอาจารย์ธรรมโชติและกรณีพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝาง

ดงักล่าวมาแล้ว จะเห็นความแตกต่างกันอย่างชดัเจนในแง่ท่ีว่า พระอาจารย์ธรรมโชติ

ให้การสนบัสนนุการทําสงครามของประชาชนทางอ้อมด้วยการให้ขวญักําลงัใจและให้

การคุ้มครองรักษาด้วยเคร่ืองรางของขลงั ขณะท่ีพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝางเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับการทําสงครามด้วยตรง แต่สําหรับกรณีท่านกิตติวุฑโฒภิกขุถือว่าได้ให้การ

สนับสนุนการทําสงครามกับคอมมิวนิสต์ทางอ้อมผ่านการตีความคําสอนทาง

พระพทุธศาสนา ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความชอบธรรมให้การปราบปรามคอมมิวนิสต์ว่าเป็นสิ่ง

ท่ีสอดคล้องกบัหลกัการของพระพทุธศาสนา แนวคิดของท่านถือว่ามีลกัษณะเป็นแบบ 

“ชาตินิยมเชิงศาสนา” (religio-nationalism) เพราะท่านได้เน้นยํา้อยู่เสมอถึง

อดุมการณ์ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึง่ผู้วิจยัมองว่า มีความคล้ายคลึงกนัมาก

แนวคิดท่ีปรากฏในคมัภีร์มหาวงศ์ของศรีลงักา โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่าการฆ่าพวก

ทมิฬเพ่ือปกป้องชาติและพระศาสนาถือว่าเป็นบาปน้อย เพราะคนพวกนีไ้ม่ใช่คนท่ี

สมบรูณ์  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของท่านกิตติวฑุโฒภิกขท่ีุว่าการฆ่าคอมมิวมิสต์เพ่ือ

ปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นบาปแต่น้อย เพราะว่าคนท่ีทําลาย

สถาบันหลักของชาติถือว่าไม่ใช่คนสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็คือว่าได้บุญมากกว่า 

เพราะเจตนาของผู้ ฆ่ามุ่งท่ีจะรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เหมือนการฆ่า

ปลาเพ่ือแกงใส่บาตร การฆ่าถือว่าเป็นบาป แต่ก็ถือว่าได้บุญมากกว่า เพราะผู้ฆ่ามี

เจตนาท่ีจะทําบญุใส่บาตร 
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 กรณีพระสงฆ์ไทยทัง้ 3 กรณีดงักล่าวข้างต้น หากมองตามกรอบทฤษฎีสงครามท่ี

ยตุิธรรมของตะวนัตก ถือว่ากรณีพระอาจารย์ธรรมโชติและกรณีพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝาง 

เข้าข่ายการเก่ียวข้องสงครามท่ียตุิธรรม เพราะทัง้สองกรณีนีอ้ยู่ในสถานการณ์ท่ีบ้านเมือง

กําลังถูกรุกรานจากข้าศึกศัตรู  อย่างไรก็ตาม หากมองตามกรอบพระธรรมวินัยของ

พระพทุธศาสนาเถรวาท  ถือว่าพระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝางได้ทําผิดพระวินยัและพระธรรม

อย่างชัดเจนเพราะทําการสู้ รบด้วยตนเอง ในแง่พระวินยัหากพระสงฆ์รูปใดลงมือฆ่า

ศตัรู ต้องอาบตัิปาราชิก ขาดจากความเป็นพระภิกษุ ในแง่พระธรรมถือว่าพระสงฆ์กลุ่ม

เจ้าพระฝางได้ละเมิดหลกัการของพระพทุธศาสนาท่ีไม่ส่งเสริมการทําสงคราม รวมทัง้

ละเมิดหลกัเมตตาธรรมและหลกัการไม่จองเวรกนั เป็นต้น  ส่วนกรณีพระอาจารย์ธรรม

โชตินัน้ ในแง่พระวินยั ยงัไม่ชดัเจนว่าท่านได้ละเมิดพระวินยัข้อใดหรือไม่ แต่ในแง่ของ

พระธรรมนัน้ ถ้าหากท่านให้เคร่ืองรางของขลงัด้วยเจตนาเพ่ือสนบัสนนุให้ประชาชนไป

ทําสงครามทางอ้อม ก็ถือว่าท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ความรุนแรง ซึ่งถือว่าไม่

สอดคล้องกบัแนวทางของพระสงฆ์ในพระพทุธศาสนาเถรวาท 

สําหรับกรณีกิตติวุฑโฒภิกขุนัน้ แม้ในแง่พระวินัยจะยังไม่แน่ชัดว่าท่านได้

ละเมิดศีลข้อใดหรือไม่ แต่การท่ีท่านตีความคําสอนในแนวทางท่ีส่งเสริมการใช้ความ

รุนแรงก็ดีหรือพดูส่งเสริมให้ทหารปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์ก็ดี เช่น พูดว่า “ถ้าเรา

ต้องการรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของเรา บางคร้ังเราอาจต้องเสียสละ

ศีลเพื่อความอยู่รอดของสถาบนัเหล่านี้”9  และว่า “ขอเชิญพวกเรามาตัง้ปณิธานที่จะ

ฆ่าพวกคอมมิวนิสต์ทัง้หมดและชําระล้างเหลือบในประเทศไทย...ผู้ที่ฆ่าคอมมิวนิสต์

                                                           
9Somboon  Suksamran,  Buddhism and Politics in Thailand, (Singapore: Institute 

of Southeast Asian Studies, 1982), p. 155. 



 
129 

 

เหล่านี้จะได้รับบญุใหญ่...ถ้าคนไทยไม่ฆ่าคอมมิวนิสต์ คอมมิวนิสต์ก็จะฆ่าพวกเรา”10

แน่นอนว่าคําเหล่านีข้องท่านคงมาจากความห่วงใยต่อสถาบนัหลกัของชาติท่ีกําลงัถูก

คกุคามจากภยัคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม ในฐานะท่ีท่านเป็นพระสงฆ์การตีความและ

การพดูจาส่งเสริมให้คนกลุ่มหนึ่งไปใช้ความรุนแรงกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าจะทําด้วย

เหตุผลใดก็ตาม  ถือว่าไม่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและแนวปฏิบตัิของพระสงฆ์ใน

พระพทุธศาสนาเถรวาท 

4.3 พระสงฆ์กับสงครามที่ยุตธิรรม: วิเคราะห์กรณีพระสงฆ์มหายาน 

 เนือ้หาท่ีผู้วิจยัจะนําเสนอต่อไปนีมี้ 2 ส่วนหลกั คือ เร่ืองแนวคิดเร่ืองสงครามท่ี

ยตุิธรรมในพระพทุธศาสนามหายาน และกรณีพระสงฆ์มหายานกบัสงครามท่ียตุิธรรม

ในประเทศต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

4.3.1 สงครามที่ ยุติธรรมในคัมภีร์มหายาน:  จากหลกัฐานในพระสูตร

มหายานท่ีผู้วิจยันําเสนอไว้ในบทท่ี 3 คือ มหาปรินิรวาณสตูร และอปุายเกาศลัยสตูร เห็น

ได้ชัดเจนว่าพระพุทธศาสนามหายานอนุญาตให้ทําสงครามทียุติธรรมได้ในกรณีท่ีมี

ความจําเป็นความจําเป็นท่ีว่านีคื้อเพ่ือปกป้องพระสทัธรรม เพ่ือปกป้องผู้ทรงศีล เพ่ือ

ปกป้องพระสตูรมหายานเป็นต้น ดงัข้อความในมหาปรินิรวาณสตูรท่ีว่า “เม่ือเราได้ยิน

ว่าพวกพราหมณ์โจมตีไวปลุยสูตร เราทําให้พวกเขาถึงแก่ความตายโดยทนัที ดูก่อน

สตับุรุษทัง้หลาย ด้วยผลแห่งกรรมนัน้ เราไม่เคยตกนรกในโลกหน้าเลย”11หรือ “เพื่อ

                                                           
10Ibid., p. 155. 
11 Kosho Yamamoto, Trans., The Mahayana Mahaparinirvana Sutra, p. 164. 

http://www.shabkar.org/download/pdf/Mahaparinirvana_Sutra_ 

Yamamoto_Page_2007.pdf 
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ปกป้องพระธรรม เขาจึงมาป้องกนัพระสงฆ์ดว้ยการทําสงครามต่อตา้นผูทํ้าความชัว่” 12 

หรือ “ดูก่อนสตับรุุษ เพราะเหตนีุ้ บคุคลผูป้กป้องพระสทัธรรมควรถือดาบและกระบอง

แล้วปกป้องพระสงฆ์ผู้คุ้มครองพระธรรม”13 หรือ “บุคคลผู้นบัถือพระสทัธรรมควรถือ

ดาบและกระบองแลว้คุม้ครองพระสงฆ์”14 จะเห็นว่าแม้ข้อความในพระสตูรมหายานจะ

อนุญาตให้ชาวพุทธทําสงครามท่ียุติธรรมได้ในกรณีท่ีมีความจําเป็นแต่ก็ยอมรับ

เช่นเดียวกับพระพทุธศาสนาเถรวาทว่าการฆ่าคนเป็นบาป ซึง่บาปนีห้ากเทียบกับบุญ

ใหญ่อนัเกิดจากการได้ปกป้องพระสทัธรรมเป็นต้น ก็ถือว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย  

อีกพระสตูรหนึง่ คือ อปุายเกาศลัยศตูรโดยภาพรวมแล้วเนือ้หาของพระสตูรนีก็้ไม่

ต่างจากมหาปรินิรวาณสูตร  กล่าวคือในสถานการณ์ท่ีมีความจําเป็นจริงๆ ชาวพุทธ

มหายานสามารถทําสงครามท่ียตุิธรรมได้ โดยพระสตูรได้ยกกรณีตงัอย่างว่า ในอดีตกาล

มีเรือโดยสารลําดบัหนึง่กําลงับรรทกุพระโพธิสตัว์ผู้ เป็นพ่อค้า 500 คน กบัตนัเรืองลํานีคื้อ

พระโพธิสัตว์ผู้ เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ในเรือลํานีมี้โจรผู้ ร้ายคนหนึ่งแอบแฝงมา

ด้วย โดยมุ่งหวงัว่าจะปล้นแล้วฆ่าพระโพธิสตัว์ 500 คนนัน้ พระโพธิสตัว์ผู้ เป็นกบัตนัเม่ือ

ได้ทราบแผนชั่วนัน้แล้ว จึงคิดหาทางออกว่าจะเอาอย่างไรระหว่างทางเลือกต่อไปนี ้คือ 

(1) น่ิงเงียบอยู่เฉยๆ แล้วปล่อยโจรคนนัน้ฆ่าพ่อค้าท่ีเป็นพระโพธิสตัว์ 500 คน (2) บอก

                                                           
12 Kosho Yamamoto, Trans., The Mahayana Mahaparinirvana Sutra, p. 45. 

http://www.shabkar.org/download/pdf/Mahaparinirvana_Sutra_ 

Yamamoto_Page_2007.pdf 
13 Kosho Yamamoto, Trans., The Mahayana Mahaparinirvana Sutra, p. 45. 

http://www.shabkar.org/download/pdf/Mahaparinirvana_Sutra_ 

Yamamoto_Page_2007.pdf 
14 Kosho Yamamoto, Trans., The Mahayana Mahaparinirvana Sutra, p. 45. 

http://www.shabkar.org/download/pdf/Mahaparinirvana_Sutra_ 

Yamamoto_Page_2007.pdf 
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ความจริงให้พ่อค้า 500 คนได้ทราบ และ (3) ลงมือฆ่าโจรคนนัน้เสียเพ่ือรักษาชีวิตคน 

500 คนไว้ ถ้าพระโพธิสตัว์เลือกทางท่ี 1 ท่านเองจะรักษาศีลให้บริสทุธ์ิต่อไป แต่พ่อค้า 

500 คนจะถูกฆ่าตายหมดและโจรคนนัน้จะตกนรกหลายชั่วกัลป์  ถ้าเลือกทางท่ี 2 

พ่อค้าพระโพธิสัตว์ 500 คนจะศีลขาด เพราะพวกเขาจะช่วยกันฆ่าโจรคนนัน้และ

จะต้องไปตกนรกอีกยาวนาน และถ้าเลือกทางท่ี 3 พระโพธิสัตว์จะศีลขาดคนเดียว 

เพราะต้องฆ่าโจรคนนัน้และจะไปตกนรกคนเดียว แต่สามารถรักษาชีวิตพระโพธิสตัว์ไว้

ได้ถึง 500 คน พร้อมทัง้ได้ช่วยหยดุยัง้ไม่ให้โจรคนนัน้ได้มีโอกาสทําบาปมหนัต์จากการ

ฆ่าพระโพธิสัตว์ถึง 500 คนด้วย สุดท้ายหลังได้ใคร่ครวญพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้ว   

พระโพธิสัตว์จึงเลือกหนทางท่ี 3 เพราะเห็นว่าเป็นทางท่ีสูญเสียน้อยท่ีสุดและได้

ประโยชน์มากท่ีสดุ 

4.3.2 พระสงฆ์จีนกับสงครามที่ยุติธรรม: กรณีพระสงฆ์จีนกบัสงครามท่ี

ยตุิธรรมตามข้อมลูท่ีวิจยัได้นําเสนอมาแล้วในบทท่ี 3 ทัง้กรณีท่านไท้ซี กรณีท่านลีกวน 

และกรณีพระสงฆ์พระสงฆ์จีนท่ีเข้าร่วมทําสงครามต่อต้านญ่ีปุ่ น ล้วนแต่อ้างการทํา

สงครามท่ียตุิธรรมเพ่ือปกป้องประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชาน จากการรุกราน

ของญ่ีปุ่ นด้วยกนัทัง้นัน้ แม้พระสงฆ์จีนเหล่านีจ้ะไม่ได้ยกหลกัฐานในคมัภีร์มาสนบัสนนุ

แนวคิดของตน แต่ก็พอสนันิษฐานได้ว่าคงได้รับอิทธิพลมาจากพระสตูรมหายาน 2 สตูร

ดงักล่าวข้างต้นไม่มากก็น้อย ดงัคํากล่าวของท่านไท้ซีท่ีว่า “พระโพธิสตัว์ควรจะฆ่าพวก

เขาด้วยจิตเมตตาเพือ่รักษาประชาชนจํานวนมากไวแ้ละป้องกนัไม่ใหเ้ขาทําความชัว่...

เพือ่หยดุยัง้การกระทําอนัโง่เขลาของคนเหล่านี้ การเข้าร่วมในสงครามต่อต้านญ่ีปุ่ นจึง

ถือว่าเป็นส่ิงทีถู่กต้องเหมาะสม”15  หรือข้อความของท่านลีกวนท่ีว่า “แม้ว่าคําสอนของ

พระพทุธเจ้าจะประกอบด้วยหลกัแห่งความเมตตา แต่เราก็ไม่สามารถใช้ความเมตตา

                                                           
15Ibid., p. 83. 
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ต่อคนที่โหดร้ายได้ เราต้องเอาชนะพวกเขา เพราะพวกเขาคือพญามารผู้ทําลายภูมิ

ปัญญาและชีวิตของประชาชน”16  หรือข้อความพระสงฆ์จีนผู้ เข้าร่วมสงครามท่ีว่า 

“พวกเราก็จะฆ่าคนชัว่ที่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ชาวจีน การฆ่านี้ไม่เพียงปราศจาก

การเบียดเบียนเท่านัน้ หากยังเป็นบุญกุศลด้วย”17  จากข้อความท่ียกมาจะเห็นว่า 

แนวคิดเร่ืองสงครามท่ียุติธรรมของพระสงฆ์จีนก็คือการสนับสนุนให้พระสงฆ์เข้าร่วม

สงครามเพ่ือฆ่าชาวญ่ีปุ่ นผู้ รุกรานด้วยเมตตาจิต (compassionate killing) เพ่ือปกป้อง

ประชาชนจํานวนมากเอาไว้และเพ่ือหยดุยัง้ไม่ให้พวกเขามีโอกาสทําชัว่อีกต่อไป  

4.3.3 พระสงฆ์เกาหลีกับสงครามที่ ยุติธรรม: กรณีพระสงฆ์เกาหลีกับ

สงครามท่ียตุิธรรมนัน้ มีเพียงข้อมลูทางประวตัิศาสตร์สัน้ๆ ว่า พระสงฆ์เกาหลีได้รวมตวั

กนัทําสงครามต่อต้านการรุกรานของญ่ีปุ่ นจนสามารถเอาชนะและขบัไล่กองทพัญ่ีปุ่ น

ออกไปได้ แต่ไม่พบหลกัฐานว่าพระสงฆ์เหล่านัน้ยกหลักฐานในคมัภีร์ใดมาสนบัสนุน

การทําสงครามท่ียุติธรรม อย่างไรก็ตาม แม้ไม่ปรากฏหลักฐานก็พอสันนิษฐานได้ว่า

พระสงฆ์เกาหลีในฐานะเป็นชาวมหายานท่ีสืบสายมาจากประเทศจีน คงอ้างข้อมลูใน

คัมภีร์เดียวกันกับท่ีพระสงฆ์จีนยกมาอ้าง นั่นคือการทําสงครามเพ่ือฆ่าศัตรูผู้ รุกราน

ด้วยเมตตาจิต เพ่ือปกป้องกนัประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชน และเพ่ือหยดุยัง้

ศตัรูผู้ รุกรานไม่ให้มีโอกาสทําความชัว่อีกต่อไป 

4.3.4 พระสงฆ์ญ่ีปุ่นกับสงครามที่ยุติธรรม: กรณีพระสงฆ์ญ่ีปุ่ นกบัการทํา

สงครามนัน้ถือว่าแตกต่างจากกรณีพระสงฆ์จีนและพระสงฆ์เกาหลีดังกล่าวมาแล้ว 

กล่าวคือพระสงฆ์ญ่ีปุ่ นไม่ได้ทําสงครามเพ่ือปกป้องตนเองจากการรุกรานของต่างชาติ 

                                                           
16Leguan, 1947, pp. 52–53 อ้างใน SuekiFumihiko, “Chinese Buddhism and the 

Anti-Japan War”, Japanese Journal of Religious Studies37/1: 16. 
17Ibid., pp.89-90. 
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หากแต่เป็นสงครามท่ีเกิดจากความขัดแย้งภายในหมู่พระสงฆ์เอง เช่น การแต่งตัง้        

เจ้าอาวาสหรือผู้ นํานิกายท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากบางฝ่ายการแข่งกันระหว่างวัดและ

ระหว่างนิกายท่ีแตกต่างกัน การเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการเมืองของพระสงฆ์  หรือการท่ี

บ้านเมืองดงึพระสงฆ์เข้าไปยุ่งเก่ียวกบัการเมืองเป็นต้น ความขดัแย้งเหล่านีเ้ป็นสาเหตใุห้

พระสงฆ์ญ่ีปุ่ นเข้าไปเก่ียวข้องกบัการทําสงคราม ในท่ีสดุก็นําไปสู่การมีกองกําลงัพระสงฆ์

ท่ีเรียกว่า “นกัรบพระสงฆ์” ทัง้นีเ้พ่ือปกป้องตนเองจากการรุกรานของฝ่ายตรงข้าม  

กรณีพระสงฆ์ญ่ีปุ่ นหากวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีสงครามท่ียุติธรรมแบบ

ตะวันตก ก็ถือว่ายังไม่ถึงขนาดเป็นสงครามท่ียุติธรรม  เพราะไม่ใช่เป็นการทําสงคราม

ระหว่างรัฐต่อรัฐ  เป็นเพียงสงครามความขดัแย้งท่ีเกิดภายในสงัคมญ่ีปุ่ นเท่านัน้ อย่างไรก็

ตาม หากวิเคราะห์ตามแนวคิดการทําสงครามของพระพทุธศาสนามหายานหากวดัใดถูก

รุกรานจากนิกายฝ่ายตรงข้ามหรือจากกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามการท่ีวัดนัน้จะทํา

สงครามเพ่ือปกป้องตนเองจากการรุกรานนัน้  ก็ถือว่าเป็นสงครามท่ียตุิธรรมได้ 

กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์กับสงครามท่ียุติธรรมใน

พระพทุธศาสนาเถรวาทและพระพทุธศาสนามหายาน ผู้ วิจยัได้พบว่าพระพทุธศาสนา

ยคุต้นมีหลกัการทีชดัเจนว่าไม่สนบัสนนุการเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัการทําสงครามและการใช้

ความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าการทําสงครามนัน้จะอ้างเหตุผลใดก็ตาม สําหรับกรณี

พระสงฆ์นัน้  หากยึดตามกรอบพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนายุคต้น  ถือว่าไม่

ช่องทางใดเลยท่ีอนญุาตให้พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องกบัการทําสงครามท่ียตุิธรรม เพราะ

แม้แต่การไปดูกองทพั หรือการไปพกัค้างแรมในกองทัพ พระสงฆ์ก็ไม่สามารถทําได้

อย่างไรก็ตาม แม้พระพทุธศาสนายคุต้นจะมีหลกัการเช่นว่านี ้แต่ก็มีพระสงฆ์เถรวาทใน

ยุคหลังพุทธกาลหลายประเทศได้เข้าไปเก่ียวข้องกับการทําสงครามท่ียุติธรรมทัง้

โดยตรงและโดยอ้อม เช่น กรณีพระสงฆ์พม่า และพระสงฆ์ไทย เป็นต้น จริงอยู่พระสงฆ์
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เหล่านีอ้าจจะเป็นผู้ มีเจตนาท่ีต้องการปกป้องประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชน 

แต่ความมีเจตนาดีนีก็้ไม่อาจลบล้างหลกัการท่ีกําหนดไว้ในพระธรรมวินยัได้  

สําหรับพระพุทธศาสนามหายานนัน้ มีหลักฐานในคัมภีร์ท่ีสามารถตีความ

สนบัสนนุการทําสงครามท่ียตุิธรรมได้อย่างชดัเจน เช่น ข้อความในมหาปรินิรวาณสตูร 

และอปุายเกาศลัยสตูร ข้อความในพระสตูรทัง้สองนีบ้อกว่าหากมีความจําเป็นชาวพทุธ

สามารถใช้ความรุนแรงหรือทําสงครามท่ียุติธรรมได้ เช่น มีความจําเป็นต้องปกป้อง  

พระสทัธรรม ปกป้องพระสตูรมหายาน ปกป้องผู้ปฏิบตัิธรรม เป็นต้น แต่ต้องทําด้วยจิต

ท่ีประกอบด้วยเมตตา (compassionate killing) และต้องยอมรับว่าการใช้ความรุนแรง

นัน้เป็นการผิดศีลและเป็นบาป ในกรณีพระสงฆ์มหายานกับสงครามท่ียุติธรรมนัน้ 

ผู้วิจยัได้พบว่าพระสงฆ์มหายานกบัเถรวาทก็ไม่แตกต่างกนั กล่าวคือเวลาบ้านเมืองเกิด

ศกึษาสงครามมกัจะมีพระสงฆ์มหายานจํานวนหนึ่ง เช่น กรณีพระสงฆ์จีนท่ีทําสงคราม

ต่อต้านญ่ีปุ่ น หรือกรณีพระสงฆ์เกาหลีท่ีทําสงครามต่อต้านญ่ีปุ่ น เข้าไปเก่ียวข้องกับ

การทําสงครามท่ียตุิธรรม ทัง้เข้าไปร่วมรบด้วยและการสนบัสนนุโดยอ้อม 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
5.1 สรุป 

แนวคิดเร่ืองสงครามท่ียุติธรรมได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในสงัคมตะวนัตก 

ตัง้แต่ยุคกรีกโบราณแล้วได้รับการพฒันาต่อมาในยุคกลางของยุโรปโดยนักคิดชาว

โรมนัและนกับญุชาวคริสต์จนถึงยคุปัจจบุนั  หวัใจสําคญัของสงครามท่ียุติธรรมนัน้คือ 

(1) มีความถกูต้องชอบธรรมในการเข้าสู่สงคราม (jus ad bellum) นัน่คือ มีสาเหตุท่ี

ชอบธรรม  มีอํานาจท่ีชอบธรรม  มีการประกาศอย่างเป็นทางการ  มีเจตนาท่ีชอบธรรม 

และเป็นทางเลือกสดุท้าย และ (2) มีความถกูต้องชอบธรรมขณะอยู่ในสงคราม (jus in 

bello) นั่นคือ มีความพอเหมาะพอดีในการใช้กําลัง รู้จักแยกแยะระหว่างทหารกับ

ประชาชนและปฏิบตัิต่อศตัรูอย่างมีมนษุยธรรม    

จากการวิเคราะห์พระสงฆ์กับสงครามท่ียุติธรรมทัง้ในพระพุทธศาสนายุคต้น 

พระพทุธศาสนาเถรวาท และพระพทุธศาสนามหายาน ผู้วิจยัพบว่าพระพทุธศาสนายคุ

ต้นทัง้ในแง่พระวินยั พระธรรม และพระจริยาวตัรของพระพทุธเจ้า มีจดุยืนสอดคล้องไป

ในแนวทางเดียวกนั นัน่คือไม่สนบัสนนุการใช้ความรุนแรงทกุรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้

ความรุนแรงในรูปแบบสงคราม หากสงัคมมนุษย์ไม่มีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากการทํา

สงคราม พระพทุธศาสนาก็เสนอว่าหากสังคมมนุษย์เลือกท่ีจะเดินตามวิถีแห่งการทํา

สงคราม ก็เป็นสิทธิของสงัคมนัน้ๆ ท่ีจะตกร่วมกัน แต่ต้องยอมรับความจริงว่าการทํา

สงครามไม่ว่าจะอ้างเหตผุลใดก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการผิดศีลและเป็นบาป  

สําหรับแนวคิดเร่ืองสงครามท่ียุติธรรมของพระพทุธศาสนาเถรวาทในยุคหลัง

พทุธกาลนัน้ ผู้วิจยัพบว่ามีเพียงข้อความในคมัภีร์มหาวงศ์เท่านัน้ท่ีอาจตีความได้ว่ามี
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แนวโน้มสนับสนุนการทําสงครามท่ียุติธรรม อย่างไรก็ตาม หากมองอีกแง่หนึ่งก็ดู

เหมือนว่าคมัภีร์นีย้งัยึดแนวทางดัง้เดิมของพระพทุธศาสนาอยู่พอสมควร กล่าวคือยงั

ถือว่าการทําสงครามก็คือการฆ่าคน ซึ่งเป็นการผิดศีลและเป็นบาป ส่วนจะบาปมาก

หรือบาปน้อยก็ขึน้อยู่กับเจตนาของผู้ ทําสงครามว่ามุ่งไปเพ่ืออะไร มุ่งเพ่ือปกป้อง

คุ้มครองพระศาสนาหรือมุ่งเพ่ือเข่นฆ่าศตัรู และขึน้อยู่กบัศตัรูท่ีถกูฆ่านัน้ว่าเป็นผู้ มีคณุ

มากหรือมีคุณน้อย มีศีลหรือทุศีล เป็นต้น ซึ่งผู้ วิจัยมองว่าเกณฑ์ตัดสินในคัมภีร์

มหาวงศ์ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีเรายอมรับกนัทัว่ไปในพระพทุธศาสนาเถรวาท  

สําหรับบทบาทของพระสงฆ์เถรวาทกับสงครามท่ียตุิธรรมในประเทศต่างๆ นัน้ 

จากศึกษาผู้ วิจัยได้พบว่า แม้พระสงฆ์เถรวาททุกประเทศจะยึดพระธรรมวินัยท่ี

พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนกัน  แต่เม่ือพระสงฆ์เหล่านัน้อยู่ใน

สถานการณ์พิเศษ เช่น บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะสงครามหรือถูกรุกรานจากข้าศึกษา

ศตัรู  มกัจะมีพระสงฆ์จํานวนหนึ่งเข้าร่วมกับการทําสงครามท่ียตุิธรรมทัง้โดยตรงและ

โดยอ้อม  ซึง่การกระทําเช่นนีถื้อว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในพระพทุธศาสนา

ยคุต้น  อย่างเช่น กรณีพระสงฆ์ศรีลงักาประมาณ 500 รูปในสมยัพระเจ้าทุฏฐคามณี

อภัยท่ีได้รับนิมนต์ให้ออกเดินร่วมกับทองทัพ แม้พระสงฆ์เหล่านีจ้ะไม่ได้ร่วมรบกับ

ทหารโดยตรง แต่ก็ถือว่าได้ให้การสนับสนุนทองทัพโดยอ้อม อย่างน้อยก็ให้ขวัญ

กําลังใจ ซึ่งการท่ีพระสงฆ์ออกร่วมเดินทางกับทองทัพเช่นนีถื้อว่าไม่ถูกต้องตามพระ

วินยัของพระสงฆ์ หรือกรณีพระสงฆ์พม่าในยคุอาณานิยมขององักฤษ ก็มีพระสงฆ์พม่า

จํานวนหนึ่งออกมาเป็นผู้ นํารณรงค์ให้ประชาชนต่อสู้ เพ่ือกอบกู้ อิสรภาพจากการเป็น

เมืองขึน้ขององักฤษ หรือกรณีพระสงฆ์ไทยอย่างกรณีอาจารย์ธรรมโชติท่ีให้เคร่ืองราง

ของขลงัเพ่ือเป็นขวญักําลงัใจแก่ชาวบ้านบางระจนัท่ีรบกําพม่า กรณีพระสงฆ์กลุ่มเจ้า

พระฝางท่ีตัง้กองทพัพระสงฆ์ขึน้มาเพ่ือรบกบัพม่า  และกรณีกิตติวฑุโฒภิกขท่ีุพยายาม
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ตีความหลกัธรรมและแสดงปาฐกถาธรรมเพ่ือสนบัสนนุการปราบปรามคอมมิวนิสต์ ถึง

ขนาดให้ยอมเสียสละศีลด้วยการฆ่าคอมมิวนิสต์เพ่ือรักษาชาติ  ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ เป็นต้น  

ในการวิเคราะห์พระพทุธศาสนามหายานกบัสงครามท่ียตุิธรรมนัน้ ผู้วิจยัพบว่า 

พระพุทธศาสนามหายานมีหลักฐานในคัมภีร์ท่ีสามารถนําตีความสนับสนุนการทํา

สงครามท่ียตุิธรรมได้ค่อนข้างชดัเจน นัน่คือหลกัฐานในมหาปรินิรวาณสตูร และอปุาย-

เกาศลัยสตูร  ทัง้สองพระสตูรนีอ้นญุาตให้ชาวพทุธใช้ความรุนแรงได้หากมีความจําเป็น 

โดยมีเง่ือนไขว่าต้องใช้ความรุนแรงด้วยจิตเมตตา (compassionate killing) เพ่ือต้อง

ปกป้องพระสัทธรรม ปกป้องพระสูตรมหายาน  ปกป้องผู้ปฏิบัติธรรม เช่น พระสงฆ์  

พระโพธิสตัว์ เป็นต้น และเพ่ือหยุดยัง้คนพาลไม่ให้มีโอกาสทําความชัว่มากไปกว่านัน้ 

อย่างไรก็ตาม ทัง้พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานมีหลักการร่วมกันว่า การทํา

สงครามท่ียตุิธรรมหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดก็ตาม ถือว่าเป็นการผิดศีลและ

เป็นบาป  ซึง่ผู้ ท่ีคิดจะทํานัน้ต้องพร้อมท่ียอมรับว่าผลแห่งการกระทํานัน้  

สําหรับกรณีของพระสงฆ์มหายานกับสงครามท่ียุติธรรมนัน้ ผู้ วิจัยพบว่า

พระสงฆ์มหายานก็คล้ายกนักับพระสงฆ์เถรวาท กล่าวคือในยามท่ีบ้านเมืองตกอยู่ใน

ภาวะสงครามหรือกําลงัถกูรุกรานจากข้าศึกศตัรู มกัจะมีพระสงฆ์มหายานจํานวนหนึ่ง

เข้าไปเก่ียวข้องกับการทําสงครามท่ียุติธรรม ทัง้เข้าไปร่วมรบกับกองทพัโดยตรง และ

การสนับสนุนโดยอ้อม ดังกรณีพระสงฆ์จีนท่ีเข้าร่วมทําสงครามต่อต้านญ่ีปุ่ น มี

พระสงฆ์จีนหลายรูปพยายามตีความหลกัธรรมในพระสตูรเพ่ือสนบัสนนุการทําสงคราม 

อย่างเช่น ท่านไท้ซี และท่านลีกวน ทัง้สองท่านนีม้องว่าพระสงฆ์สามารถเข้าร่วมทํา

สงครามต่อต้านญ่ีปุ่ นได้ ทัง้นีเ้พ่ือปกป้องประชาชนส่วนใหญ่และเพ่ือหยดุยัง้ไม่ให้พวก

ญ่ีปุ่ นเข่นฆ่าประชาชนชาวจีนมากไปกว่านี ้ นอกากนัน้ ยังมีกรณีพระสงฆ์เกาหลีท่ี
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รวมตวักนัเป็นกองทพัเพ่ือรบกบัญ่ีปุ่ นผู้ รุกราน แม้ไม่มีหลกัฐานชีช้ดัว่าพระสงฆ์เกาหลีมี

เหตผุลสนบัสนนุการกระทําของตนอย่างไร แต่ก็สามารถอนมุานได้ว่าในฐานะท่ีเป็นชาว

มหายานเหมือนกนั  พระสงฆ์เกาหลีคงจะใช้หลกัฐานสนบัสนนุจากพระสตูรเดียวกนักบั

ท่ีพระสงฆ์จีนใช้  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 เน่ืองจากงานวิจัยเร่ืองนีผู้้ วิจัยได้กําจัดการศึกษาไว้เฉพาะกรณีพระสงฆ์กับ

สงครามท่ียุติ ธรรมเท่านัน้   โดยประเด็นคําถามหลักผู้ วิ จัย ต้องการตอบคือ 

พระพทุธศาสนายคุต้นท่าทีสนบัสนนุการทําสงครามท่ียตุิธรรมหรือไม่อย่างไร และการท่ี

ของพระสงฆ์ยุคหลงัในประเทศต่างๆ  ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามท่ียุติธรรมถือว่า

สอดคล้องหรือไม่อย่างไรกับจุดยืนของพระพทุธศาสนายุคต้น อย่างไรก็ตาม มีคําถาม

เก่ียวเน่ืองกนัท่ีผู้ วิจยัเห็นว่าควรศึกษาหาตอบต่อไป คือเร่ือง “รัฐ กบั สงครามในทศันะ

ของพระพทุธศาสนา” ประเด็นคําถามคือเน่ืองจากคําสอนโดยรวมของพระพทุธศาสนา

ไม่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าท่ีปกป้องคุ้ มครอง

ความปลอดภัยของประชาชน หมายความว่าต้องมีกองกําลังตํารวจทหารและอาวุธ

ยทุโธปกรณ์ต่างๆ เพ่ือรับประกนัความปลอดภยัของประชาชน ตลอดถึงการทําสงคราม

หากมีความจําเป็น  คําถามคือระหว่างคําสอนทางพระพทุธศาสนาท่ีเน้นความรักความ

เมตตา การไม่ใช้ความรุนแรง เป็นต้น กับบทบาทหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องมีกองกําลัง

สําหรับรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทัง้การรบกับข้าศึกศัตรูหากมีความ

จําเป็น จะสามารถประยกุต์ร่วมกนัให้เกิดความสมดลุได้หรือไม่อย่างไร  
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