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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัชิน้นีมุ้่งศกึษาถึงบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ในบริบท
สังคมปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาททางการเมืองของ
พระสงฆ์ในอดีตถึงปัจจุบนั เพ่ือศกึษาหลกัพระธรรมวินยัท่ีเก่ียวกับการเมือง 
เพ่ือศกึษาแนวทางปฏิบตัท่ีิเหมาะสมของพระสงฆ์เก่ียวการแสดงออกทางการ
เมือง และเพ่ือศกึษาแนวทางการแสดงออกทางการเมืองของพระวดัป่าธรรม
ยตุิอีสาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางปรัชญาและศาสนา ผลการศกึษาพบว่า   
พระสงฆ์มีบทบาททางการเมืองมาโดยตลอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันใน
หลากหลายรูปแบบ   ธรรมะกับการเมืองไม่ใช่สิ่งท่ีขดัแย้ง ตรงกันข้ามกลับ
ส่งเสริมให้การเมืองมีความถูกต้องชอบธรรมมากขึน้ด้วย การแสดงออกทาง
การเมืองของพระสงฆ์ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามในพระพทุธศาสนา แตก่ารแสดงออก
ใดๆ ของพระสงฆ์ย่อมถูกจ ากัดขอบเขตด้วยพระธรรมวินัย  การบรรยาย 
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อภิปราย การเสวนาเก่ียวกับการเมือง สามารถท าได้ในลักษณะการให้
สตปัิญญาแก่สงัคมเทา่นัน้  
ค าส าคัญ : พระสงฆ์  การเมือง  การตีความ 
 

Abstract 

This study aimed to investigate political expression of Buddhist 
monks in today’s social context under three objectives: 1) to examine 
political expression of Buddhist monks from the past to the present; 2) 
to explore Buddhist doctrines in order to acquire suitable regulations 
for Buddhist monks expressing their ideas, opinions, or comments 
relevant to politics; and 3) to discover political expression of Buddhist 
monks in Isan Dhammayttika Forest Sangha – one of Buddhist monk 
communities in northeast Thailand. The research methodology of this 
study is based on philosophy and religious interpretation.  

Results of the study revealed that Buddhist monks have always 
played a significant role in expressing their ideas, opinions, or 
comments related to politics from the past to the present. The ways the 
Buddhist monks have performed are resulted in different ways. In fact, 
dharma and politics are not conflict; instead, dharma screens the 
political systems to become more perfectly legitimate. Additionally, 
expressing ideas, opinions, or comments associated with politics by 
Buddhist monks is not against the Buddhist doctrines. Consequently, 
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the Buddhist monks are full-eligible for political expression, but these 
must be performed under the conventions of Buddhist doctrines. As a 
result, what the Buddhist monks are able to do through political 
expression is explanation to general people in order to remind these 
people’s consciousness.        
Keywords: Buddhist monks, Political expression, Interpretation 
 
บทน า  
 หลงัจากการเมืองไทยมีความผนัผวนเปล่ียนแปลงมาอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากการรัฐประหารเม่ือ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เร่ือง
พระสงฆ์กับการเมืองไทย ดูจะเป็นประเด็นท่ีสังคมให้ความสนใจมากขึน้
เร่ือยๆ เม่ือพระสงฆ์ออกมาเก่ียวข้องกบัการเมืองอย่างชดัเจนในหลากหลาย
รูปแบบ ตัง้แตก่ารเข้าร่วมชมุนมุทางการเมือง การร่วมปราศรัยทางการเมือง 
จนกระทัง่เป็นแกนน าม็อบชมุนมุประท้วง ขบัไลรั่ฐบาล จนส่ือสารมวลชนต้อง
เชิญผู้ เ ช่ียวชาญมาสัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์เพ่ือจะหาข้อยุติว่า 
พระสงฆ์ควรจะมาเก่ียวข้องกับการเมืองหรือไม่ แต่ก็ยังไม่เ ป็นข้อยุติ  
เน่ืองจากพระสงฆ์เองมีทัง้กลุ่มท่ีสนบัสนุนกลุ่มคนเสือ้แดง และท่ีสนบัสนุน
กลุ่มคนเสือ้เหลือง ท าให้พระสงฆ์ทัง้สองฝ่ายต่างก็มาให้เหตุผลสนับสนุน
ความถูกต้องชอบธรรมของฝ่ายตนเอง เม่ือพิจารณาถึงหลกัพระธรรมวินยัก็
ไม่ได้ระบไุว้ชดัเจนว่าห้ามพระสงฆ์ยุ่งเก่ียวกับการเมือง แม้ว่าจะมีค าสัง่ของ
มหาเถรสมาคมเร่ืองห้ามพระภิกษุสามเณรยุ่งเก่ียวกับการเมืองก็ตาม แตไ่ม่
สามารถท่ีจะหยดุยัง้การเข้าไปมีสว่นร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ได้  
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คณะสงฆ์สายธรรมยตุกินิกาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณะศษิย์สายพระ
อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมีพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตาพระมหาบวั  
ญาณสมัปันโนเป็นประธานก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีบทบาทในทางการเมืองไม่
น้อย อาทิ การท าโครงการผ้าป่าช่วยชาติเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ตลอด
จนถึงการวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล เป็นต้น เป็นเหตุให้กลุ่ม
สนบัสนนุรัฐบาลกล่าวโจมตีพระมหาบวั ญาณสมัปันโนพอสมควร  อยา่งไรก็
ตามแม้พระสงฆ์ท่ียุ่งเก่ียวกับการเมืองจะถูกสงัคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกั 
แตก็่ไมมี่ทีทา่วา่พระสงฆ์จะลดบทบาทลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระสงฆ์ฝ่าย
มหานิกายบางรูปยงัพยายามยกเหตผุลหลายประการมาสนบัสนนุการเข้ามา
เก่ียวข้องกบัการเมือง จึงจ าเป็นต้องมีการศกึษาและตีความพระธรรมวินยัให้
ชดัเจนเพ่ือจะได้เป็นแนวปฏิบตัท่ีิถกูต้องเหมาะสมของพระสงฆ์ตอ่ไป  
 
พระสงฆ์ไทยกับบทบาททางการเมืองจากอดีตถงึปัจจุบัน 

จากอดีตถึงปัจจุบันของประเทศไทยมีเหตุการณ์ทางการเมืองท่ี
พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องในหลายลกัษณะ  ในเบือ้งต้นนีผู้้ เขียนขอยกตวัอย่าง
เหตกุารณ์ท่ีพระสงฆ์เข้ามายุง่เก่ียวกบัการเมืองมาน าเสนอดงันี ้
           1.ใน พ.ศ.2135 สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชกบัสมเดจ็พระเอกาทศรถ
ทรงท ายุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาและมางจาชะโร แห่งกรุง      
หงสาวดี ภายหลงัชยัชนะในครัง้นัน้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้โปรดให้
ลกูขนุปรึกษาโทษข้าราชการชัน้แมท่พันายกองมีโทษถึงประหารชีวิตหลายคน 
หากแต่วนัตดัสินพิพากษาให้ลงโทษนัน้เป็นเวลาใกล้กับวนัพระ จึงโปรดให้
เอาตวัข้าราชการเหล่านัน้ไปจองจ าไว้ก่อน เม่ือพ้นวนัพระไปแล้วจึงให้น าตวั
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ไปประหารชีวิตตามค าลูกขุนพิพากษาโทษ  ในครานัน้มีพระมหาเถราจารย์
รูปหนึง่ผู้ มีปรีชาสามารถ แตกฉานในพระพทุธวจนะ มีวาทะหลกัแหลม ได้พา
พระราชาคณะ 25 รูปเข้าไปเฝา้ถวายพระพรถามข่าวสงคราม และด้วยวาทะ
หลกัแหลมของท่าน ได้ช่วยให้บรรดาข้าราชการซึ่งถกูตดัสินประหารชีวิตแล้ว 
ให้รอดพ้นจากพระราชอาญาโทษได้ พระมหาเถราจารย์รูปนีคื้อ สมเด็จพระ
พนรัต วดัป่าแก้ว  

2. พระอาจารย์ธรรมโชติ ตามประวตัิเดิม พ านกัอาศยัอยู่ ณ วดัเขา
นางบวช ตอ่มาชาวบ้านบางระจนัได้อาราธนาไปพ านกัอยู่ ณ วดัโพธ์ิเก้าต้น 
จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยเหตุท่ีพระอาจารย์ธรรมโชติมีวิทยาอาคมสูง และได้ลง
วิทยาอาคมกบัผ้าประเจียด ตะกรุดพิสมร แจกจา่ยให้กบันกัรบคา่ยบางระจนั
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงพระนิพนธ์ในหนงัสือไทยรบพมา่วา่ 
พระอาจารย์ธรรมโชตินัน้ได้หายสาบสญูไปหรือจะมรณภาพในเวลาเสียค่าย
แก่พม่า หรือหนีรอดไปได้หาปรากฏไม่  แตต่ามความเช่ือและต านานท้องถ่ิน
ของชาวจงัหวดัสพุรรณบรีุเล่าสืบต่อกนัมาว่า เม่ือคา่ยบางระจนัมีทีท่าว่าจะ
แตก ลูกศิษย์ใกล้ชิดพระอาจารย์ธรรมโชติก็ได้นิมนต์ท่านหลบหนีออกจาก
คา่ย โดยท่ีท่านไม่ได้เต็มใจ เพราะคิดจะอยู่สู้ ด้วยกนั ตายด้วยกนั แตส่ดุท้าย
ท่านก็ขดัศรัทธากิจนิมนต์ของชาวบ้านท่ีรัก หวงแหน และเชิดชทู่านเสียมิได้ 
ว่าผ้าเหลืองไม่เหมาะท่ีจะมาจมกองเลือดจมพืน้พสุธาให้คนต ่าช้าสามาน
เย่ียงพมา่ข้าศกึได้ย ่ายี  

3. ช่วง พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้สนบัสนุนให้พระสงฆ์มีบทบาทในการ
พฒันาชมุชนเพ่ือตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์ (Kirsch, 1978: 63) จนมีวาทกรรม
จากค าสอนของพระสงฆ์ว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป การท างานของพระสงฆ์
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ในช่วงนีไ้ม่เป็นไปตามธรรมชาติแตเ่ป็นไปแบบก้าวกระโดดตามกระแสความ
นิยมโดยมีหนว่ยงานของรัฐและองค์กรเอ็นจีโอเข้ามาร่วมสนบัสนนุ  

4. การชุมนุมของพระสงฆ์ไทยในการเรียกร้องให้บรรจุค าว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ในรัฐธรรมนูญหลายฉบบัท่ีผ่านมา 
แตก็่ยงัไมเ่ป็นผลส าเร็จในปัจจบุนั 

5. พระสงฆ์ซึง่เป็นคณะศิษย์หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน ร่วมกนั
ชุมนุมประท้วงในกรณีท่ีรัฐบาล โดยนายวิษณุ  เครืองาม ได้มีการเซ็นค าสัง่
แตง่ตัง้ให้สมเด็จพระพฒุาจารย์ (เก่ียว  อปุเสโณ) เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช เพราะเป็นเสมือนหนึ่งว่า ตัง้สมเด็จพระสังฆราชซ้อนกัน 2 
พระองค์  และอีกทัง้การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอ านาจ
โดยเฉพาะ ไมใ่ชอ่ านาจรัฐบาล จนเป็นเหตใุห้มีการปรับเปล่ียนวิธีการใหม่คือ 
การแตง่ตัง้คณะผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จพระสงัฆราช ท่ีมีสมเด็จพระพฒุาจารย์ 
(เก่ียว  อุปเสโณ) เป็นประธานคณะเหมือนเดิม  แต่ก็ช่วยให้ระงับความ
ขดัแย้งลงได้ เพราะเป็นการบริหารคณะสงฆ์โดยคณะพระมหาเถระ  ไม่ใช่
ผู้ใดผู้หนึง่ท่ีมีอ านาจแทนสมเดจ็พระสงัฆราช 

6. พระธรรมวิสทุธิมงคล (พระมหาบวั  ญาณสมัปันโน) ได้เล็งเห็นวา่ 
ประเทศไทยประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก  แม้กระทัง่ทองค าในคลงั
หลวงยงัร่อยหรอลงอย่างมาก  จึงท าให้องค์หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 
ได้เชิญชวนประชาชนบริจาคทองค า เงินดอลลาร์ และเงินสดเข้าคลงัหลวง 
และนอกจากนี ้ การแสดงธรรมของหลวงตามหาบวัในบางกรณีก็พาดพิงถึง
เร่ืองทางการเมือง จนบอ่ยครัง้ท่ีมีการน าค าเทศนาของท่านมาขยายความใน
ส่ือมวลชนต่างๆ และมีการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทส่วนนีข้องท่านเป็นอย่าง
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มาก ซึ่งมีทัง้ผู้ เห็นด้วยและผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยในการท่ีหลวงตามหาบวัจะมายุ่ง
เก่ียวกบัการเมือง 

7. การชุมนุมทางการเ มืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย (พธม.) และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมการชมุนุมทัง้ในรูปแบบผู้ ร่วมชมุนมุ
ปกติและเป็นแกนน าปราศรัย หรือ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทาง
สถานีวิทย ุและสถานีโทรทศัน์ตา่งๆ อาทิ กลุ่มสมณะโพธิรักษ์   พระมหาโชว์  
ทศันีโย ดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

8. พระมหาโชว์  ทศันีโย ซึ่งเป็นผู้สนบัสนุนคนเสือ้แดงอย่างชัดเจน 
ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางสถานีโทรทศัน์เอเชียอพัเดทว่า  พระสงฆ์ท าไม
จึงไม่มีสิทธ์ิเลือกตัง้  หากอ้างว่าพระไมเ่ก่ียวกบัเมือง  ท าไมเวลาเกณฑ์ทหาร
ก็จึงให้พระภิกษุสามเณรไปร่วมเกณฑ์ทหารด้วยทัง้ท่ีเป็นเร่ืองบ้านเมือง  
นอกจากนีท้่านยังชูประเด็นอีกว่า  พระสงฆ์นอกจากจะควรมีสิทธ์ิเลือกตัง้
แล้ว  ยังควรท่ีจะมีสิทธ์ิสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้อีกด้วย  
(พอจะเทียบเคียงได้กับกรณีพระไพศาล  วิสาโล ได้รับการแต่งตัง้เป็น
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ - ผู้วิจยั)  

9. พระสวุิทย์ ธีรธมฺโม หรือท่ีรู้จกัในนามว่า หลวงปู่ พทุธะอิสระ เป็น
เจ้าอาวาสวดัอ้อน้อย  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  ร่วมกบั กปปส.   
ในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ในวิกฤตการณ์การเมืองไทย 
พ.ศ. 2556 – 2557 และศาลอาญาอนุมตัิหมายจับแกนน า กปปส. รวม 43 
คน ผู้ ต้องหาคดีกบฏ และความผิดอ่ืน รวม 8 ข้อหา 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556%E2%80%932557
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556%E2%80%932557
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พระสวุิทย์ ธีรธมฺโม เข้าร่วมชมุนมุทางการเมืองกบักลุม่ กปปส. ใน พ.ศ. 2557 

         ที่มา: http://www.reform.or.th/2014/wp-content/uploads/IMG_3365.jpg 

 

10.  ในวงการคณะสงฆ์มีระเบียบการปกครองโดยพระราชบญัญัติ
คณะสงฆ์ ซึ่งตราโดยรัฐสภา หรือ ฝ่ายนิติบัญญัติ  ก าหนดให้สมเด็จ
พระสังฆราชจะต้องได้รับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย์  และให้มีการ
ปกครองเป็นล าดบัชัน้ไปตัง้แต่ระดบัเจ้าอาวาส  เจ้าคณะต าบล  เจ้าคณะ
อ าเภอ  เจ้าคณะจงัหวดั  เจ้าคณะภาค  เจ้าคณะหน เป็นต้น โดยมีสมณศกัดิ์
เป็นสิ่งก าหนดตัง้แตพ่ระครูชัน้ตา่งๆ พระราชาคณะชัน้สามญั  พระราชาคณะ
ชัน้ราช   พระราชาคณะชัน้เทพ   พระราชาคณะชัน้ธรรม   ชัน้รองสมเด็จ    
ชัน้สมเด็จ  และระดบัสมเด็จพระสงัฆราช  ซึ่งในทกุต าแหน่งนัน้ถือได้ว่าเป็น

http://www.reform.or.th/2014/wp-content/uploads/IMG_3365.jpg
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เจ้าพนกังานตามกฎหมาย ปฏิบตัิหน้าท่ีปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา  และ
ได้รับนิตยภตั หรือ เงินเดือนจากทางราชการ  จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะกล่าววา่ 
ศาสนาเก่ียวข้องกบัการเมืองอยูแ่ล้วโดยนยัยะดงักลา่ว  

จากกรณีท่ียกมาเป็นตวัอย่างข้างต้นนีแ้สดงให้เห็นข้อเท็จจริงท่ีผ่าน
มาในอดีตว่า  พระสงฆ์ได้มีบทบาทเข้ามาเก่ียวข้องกบัการเมืองมาโดยตลอด  
ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบันด้วยเหตุผลต่างๆ กันไป  แต่ในขณะเดียวกันกับ
เหตุการณ์ท่ีพระสงฆ์ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนัน้  มหาเถร
สมาคมก็ได้ออกค าสัง่มหาเถรสมาคม เร่ือง ห้ามภิกษุสามเณรเก่ียวข้องกับ
การเมือง พ.ศ. 2538  มีใจความวา่   

4. ห้ามภิกษุสามเณรเข้าไปในที่ชุมนุม หรือในบริเวณสภาเทศบาล 
หรือสภาการเมืองอืน่ใด หรือในทีช่มุนมุทางการเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ    
5. หา้มพระภิกษุสามเณรท าการใดๆ อนัเป็นการสนบัสนนุช่วยเหลือ
โดยตรงหรือโดยออ้มแก่การหาเสียง เพือ่การเลือกตัง้สมาชิกสภา   
ผูแ้ทนราษฎรหรือสภาเทศบาล หรือสภาการเมืองอืน่ใด 
6. ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วมชุมนุมในการเรียกร้องสิทธิของบุคคล 
หรือคณะบคุคลใดๆ  
7. ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วมอภิปราย หรืออภิปราย หรือบรรยาย
เร่ืองเก่ียวกบัการเมืองซ่ึงจดัตัง้ข้ึนทัง้ในวดัและนอกวดั 

 
นอกจากนีรั้ฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ยงัระบใุน
มาตราท่ี 100 (1) วา่  
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ภิกษุ สามเณร  นกัพรต และนกับวช เป็นบคุคลต้องหา้มมิใหใ้ช้
สิทธิในการเลือกตัง้  และในมาตราที่ 102 ระบวุ่า ภิกษุ สามเณร  
นกัพรต และนกับวช เป็นบคุคลต้องหา้มมิใหใ้ช้สิทธิสมคัรรับ
เลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

 (ราชกิจจานเุบกษา, 34 - 35) 
 
 โดยสรุปแล้ว จากข้อเท็จจริงทางประวตัิศาสตร์ท่ีผ่านมา เราปฏิเสธ
ไมไ่ด้วา่ พระสงฆ์ได้เข้ามามีสว่นเก่ียวข้องกบัการเมืองในหลายๆ ลกัษณะ ใน
หลายประเทศทั่วโลก  กรณีพระสงฆ์กับเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั 
(พ.ศ. 2549 - 2555) ได้ปรากฏมีพระสงฆ์เข้าร่วมการชมุนุมทางการเมืองใน  
3 ลกัษณะ  คือ  
 1. การชมุนมุเพ่ือเรียกร้องให้พระพทุธศาสนาคือศาสนาประจ าชาต ิ
 2. การชมุนมุเพ่ือคดัค้านการแตง่ตัง้สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (เก่ียว  
อปุเสโณ) เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จพระสงัฆราชของคณะสงฆ์สายหลวงตา 
มหาบวั ญาณสมัปันโน ท่ีวดัอโศการาม จ.สมทุรปราการ    

3. การอภิปรายโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และการออกมาร่วม
ชมุนมุกบัประชาชนในลกัษณะต่างๆ  ทัง้ของกลุ่มคนเสือ้เหลืองและกลุ่มคน
เสือ้แดง 

ปัญหาจากทัง้ 3 กรณีในข้างต้นนี ้เม่ือพิจารณาในภาพรวมก็คือ การ
รวมตวักนัเดินประท้วงบนท้องถนน  การรวมตวักนัคดัค้านค าสัง่ของรัฐ  และ
การอภิปรายโจมตีรัฐบาลหรือฝ่ายตรงข้าม เป็นสิ่งท่ีพระสงฆ์มีเสรีภาพท่ีจะ
ปฏิบตัไิด้หรือไม ่
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 เน่ืองจากในสมยัพทุธกาลแว่นแคว้นตา่งๆ ในชมพทูวีป หรือ อินเดีย 
– เนปาลในปัจจุบนันัน้ มีระบอบการปกครองหลกั คือ ระบอบราชาธิปไตย 
หรือ ระบอบกษัตริย์ปกครอง  และระบอบสามัคคีธรรม หรือ ระบอบสหรัฐ 
กล่าวคือ กษัตริย์ผู้ ปกครองหลายเมืองท าความตกลงร่วมมือกันและ
หมุนเวียนกันเป็นผู้ น า  ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งนิยมแพร่หลายใน
ปัจจุบัน  เป็นเหตุให้ไม่มีเหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องเกิดขึน้ พระสงฆ์
โดยมากมกัด ารงตนอยูเ่รียบง่ายตามอารามทัง้ในป่าและชานเมืองมุง่บ าเพ็ญ
สมณธรรมเป็นส าคญั  ดงันัน้ พระวินยัท่ีถกูบญัญตัขิึน้จงึไมมี่ข้อใดท่ีเก่ียวข้อง
กบั 3 เหตกุารณ์ข้างต้น จงึต้องอาศยัการตีความ การเทียบเคียงกบัค าสอนใน
หมวดอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาความถกูต้องเหมาะสม 
 ในเบือ้งต้นนักคิด นักวิชาการได้มีมุมมองต่อพระสงฆ์กลุ่มนีใ้น 2 
ลกัษณะคือ (แหลง่ท่ีมา : www.matichon.co.th) 

1. พระสงฆ์ไม่ควรมายุ่งเก่ียวทางการเมือง เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์
ผิดพระธรรมวินยั และนกัวิชาการได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีพฤติกรรม
ตา่งๆ ของพระสงฆ์ท่ีออกมาร่วมชมุนมุทางการเมือง 

2. พระสงฆ์ควรยุ่งเ ก่ียวกับการเมือง เพราะพระสงฆ์ในอดีตก็
เก่ียวข้องกับการเมืองมาโดยตลอด และการออกมาแต่ละครัง้ก็เพ่ือมา
ชว่ยเหลือบ้านเมืองเทา่นัน้ 

โดยพระสงฆ์ท่ีเลือกฝ่ายทางการเมืองด้วยการออกมาชุมนุมเหล่านี ้
ให้เหตผุลในการเลือกฝ่ายใน 2 ลกัษณะคือ 

1. เหตผุลทางการเมือง โดยพระสงฆ์ท่ีออกมาชุมนุมกับคนเสือ้แดง
นัน้ส่วนใหญ่ให้เหตผุลว่า ต้องการประชาธิปไตย และต่อต้านรัฐประหาร มี

http://www.matichon.co.th/
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เพียงส่วนน้อยท่ีต้องการให้ พ.ต.ท.ทกัษิณ กลบัมาเป็นนายก ส่วนพระสงฆ์ท่ี
เลือกฝ่ายเสือ้เหลืองนัน้ให้เหตผุลวา่ ต้องการประชาธิปไตย ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  
และไมต้่องการ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร กลบัมาเป็นนายก   

2. เหตผุลทางจริยธรรม พบว่า พระสงฆ์ท่ีร่วมชุมนุมกับคนเสือ้แดง 
(ในภาคอีสาน ภาคเหนือและ ภาคกลาง) ต้องการให้สงัคมมีความยุติธรรม  
ไม่ต้องการสองมาตรฐาน  ต้องการเห็นการเมืองมีจริยธรรม/ธรรมาธิปไตย  
และต้องการให้ยุติความขดัแย้งด้วยสนัติวิธี  ส่วนพระสงฆ์ในภาคใต้ระบุว่า  
ต้องการเห็นการเมืองมีจริยธรรม/ธรรมาธิปไตย  และต้องการให้ยุติความ
ขดัแย้งด้วยสนัตวิิธี   

 

 

 

    พระสงฆ์ประพรมน า้มนต์แก่กลุม่ นปช. ในพิธีเปิดตวัหมู่บ้านเสือ้แดงท่ีจงัหวดัขอนแก่น 

    ที่มา: isaanrecord.com/th/wp-content/uploads/2012/01/Ubolrat-Red-District-2.jpg 
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จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์กลุ่มท่ีออกมาร่วมชุมนุมทางการเมืองก็อ้าง
เหตุผลความจ าเป็นทางสังคมในลักษณะของการเรียกร้องการเมืองท่ีมี
จริยธรรม  ต้องการเห็นสงัคมท่ีมีความยุติธรรมเหมือนกนัทัง้ฝ่ายท่ีสนับสนุน
กลุ่มคนเสือ้เหลืองและกลุ่มคนเสือ้แดง  และฟังดก็ูเหมือนจะมีเหตผุลในการ
ออกมาร่วมชุมนุมดังกล่าว แต่พฤติการณ์ท่ีพระสงฆ์แสดงออกมากลับถูก
วิจารณ์จากสังคมอย่างมาก กล่าวคือ  การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือฝ่าย
ตรงข้ามบนเวทีอภิปราย หรือผ่านส่ือต่างๆ  และการออกมาร่วมชุมนุมและ
เดินขบวนประท้วงร่วมกับฆราวาส  การนัง่บนรถเคร่ืองขยายเสียงปราศรัย
โจมตี   

การออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมดูเหมือนจะเป็นสิ่งท่ี
ถูกต้องดีงาม ในพระวินัยก็ไม่มีข้อห้ามเก่ียวกับสิ่งเหล่านีอ้ย่างชัดเจนด้วย  
แตน่กัวิชาการและพระสงฆ์หลายฝ่ายกลบัเห็นว่า น่ีไมใ่ชกิ่จของพระสงฆ์  ผิด
พระธรรมวินัย  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  เม่ือเหตุผลในทางสังคมกับเหตุผล
ในทางพระวินยัโดยเฉพาะเร่ืองโลกวชัชะเกิดขดัแย้งกนั   เราจ าเป็นต้องมีการ
ตีความพระธรรมวินยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาทางออกให้กบัปัญหาเหลา่นี ้  
 
พระธรรมวินัยท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง 

หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการห้ามพระสงฆ์มิให้ยุง่เก่ียวกบัการเมืองนัน้ 
ท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางศาสนา มีสิกขาบทท่ีพอจะเทียบเคียงได้ ดงันี ้  
 1. ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค  สิกขาบทท่ี 8  มีว่า “ภิกษุดกูองทพัท่ียก
ไปเพ่ือรบกนั เป็นปาจิตตีย์” (วิ. มหา. ไทย) 2/562-566/496 - 499)    
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2. ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค  สิกขาบทท่ี 9  มีว่า “ภิกษุอยู่ในกองทพั
เกิน 3 คืน เป็นปาจิตตีย์” (วิ. มหา. (ไทย) 2/567-570/500-501)    

3. ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี 10 มีว่า “ภิกษุดกูารรบ การ
ตรวจพล การจดัทพัและทพัท่ีจดัเป็นขบวนเสร็จแล้ว เป็นปาจิตตีย์” (วิ. มหา. 
(ไทย) 2/571-574/502-504)    

แตพ่ระพทุธองค์ก็ทรงยกเว้นส าหรับบางกรณีจ าเป็นเชน่  มีญาตป่ิวย
อยู่ในกองทพั ก็ทรงอนุญาตให้เข้าไปกองทพัได้ แต่พกัได้ไม่เกิน 3 คืน  และ
ระหวา่ง 3 คืนนัน้ ก็ทรงไมใ่ห้พระสงฆ์เข้าไปยุง่เก่ียวกบัการเตรียมกองทพั 
  
การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์ผิดพระธรรมวินัยหรือไม่
 พระวินัยท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองในข้างต้นนัน้  จะเห็นได้ว่าไม่ทรง
ประสงค์จะให้พระภิกษุไปยุ่งเก่ียวกับศึกสงคราม  ซึ่งเป็นเร่ืองของบ้านเมือง 
หรือผู้ปกครองบ้านเมืองจะท าการตอ่สู้ปอ้งกนัดนิแดนของตน   หรือการขยาย
เขตพระราชอ านาจออกไปยงัดนิแดนตา่งๆ  ซึง่การดงักลา่วต้องมีการรบราฆ่า
ฟันกันตามปกติวิสยัของการสงคราม   แต่ไม่ใช่ปกติวิสยัของสมณะท่ีจะไป
ร่วมยินดีกบัการดงักลา่วด้วย  

ความเก่ียวข้องทางการเมืองท่ีเราต้องการศกึษานีไ้มไ่ด้มีลกัษณะของ
การไปดกู าลงัพล  การไปพกัอยู่ในกองทพั  หรือ การไปดกูารซ้อมรบ   แตเ่รา
ก าลังหมายถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง   การออกไปร่วมชุมนุม
ของพระสงฆ์    การออกไปร่วมชุมนุมกับฆราวาส เพ่ือเรียกร้องบางสิ่ง
บางอย่างจากรัฐ  เม่ือตรวจดูข้อห้ามในพระวินัยจะพบว่า  ไม่มีข้อห้ามการ
แสดงออกทางการเมืองในลกัษณะดงักล่าวข้างต้น ฉะนัน้ ในเบือ้งต้นพอจะ
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สรุปได้ว่า  พระวินยัห้ามการไปยุ่งเก่ียวกบักองทพั การศกึสงคราม  แตไ่ม่ได้
ห้ามการแสดงออกทางการเมืองในลักษณะอ่ืนๆ   เช่น  การแสดงความ
คิดเห็น  หรือการชุมนุม  สิ่งท่ีพระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามไว้นี  ้ก่อนจะปฏิบตัินัน้
ควรจะพิจารณาโดยใช้หลกัพระธรรมวินยัดงัตอ่ไปนีคื้อ   

1. วตัถุประสงค์ในการบญัญัติวินัย 10 ประการ มีใจความส าคัญท่ี
เก่ียวกับประเด็นนีคื้อ เพ่ือความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์  เพ่ือความ
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม่เล่ือมใส และเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งขึน้ของชุมชนท่ี
เล่ือมใสแล้ว (วิ. มหา. (ไทย) 1/20/37) และในอีกสูตรหนึ่งอธิบายว่า สิ่งใด
ไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันได้กับสิ่งท่ีไม่ควรและขดักับสิ่งท่ีควร สิ่ง
นัน้ไม่ควร แตส่ิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แตเ่ข้ากนัได้กบัสิ่งท่ีควรและขดั
กบัสิ่งท่ีไมค่วร สิ่งนัน้ควร (วิ. มหา. (ไทย) 5/92/131)   

2. หลกัมหาปเทส 4 มีใจความส าคญัท่ีเก่ียวข้องว่า ในการอ้างพุทธ
พจน์ การอ้างสงฆ์ การอ้างพระเถระจ านวนมาก และการอ้างพระเถระรูปหนึ่ง
ขึน้ว่าค าพดูนีไ้ด้มาจากแหล่งดงักล่าวก็ไม่ควรยืนยนัหรือปฏิเสธทนัทีแต่ควร
ตรวจสอบกับพระธรรมและพระวินัยดกู่อนแล้วจึงเช่ือถือและปฏิบตัิตามได้  
(ที. ม. (ไทย) 10/113-116/144)  

3. หลกัตดัสินพระธรรมวินัย 8 ประการ มีใจความว่า ธรรมเหล่าใด
เป็นไปเพ่ือความคลายก าหนัด ความหมดเคร่ืองผูกรัด   ความไม่พอกพูน
กิเลส ความมกัน้อย ความสนัโดษ ความสงัด การประกอบความเพียร และ
ความเลีย้งง่าย ธรรมเหลา่นีเ้ป็นค าสอนของศาสดา (วิ. จ.ู (ไทย) 7/523/331) 
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ธรรมะกับการเมืองขัดแย้งกันหรือไม่  
จากประเด็นท่ีตัง้เป็นหัวข้อไว้ว่า “ธรรมะ” หรือ “หลักการแห่ง

พระพุทธศาสนากับการเมืองขัดแย้งกันหรือไม่นัน้ ” จะเห็นได้ว่า  ในยุค
พุทธกาล พระพุทธองค์ทรงเข้าไปเก่ียวข้องกับการเมืองในลักษณะต่างๆ 
กัน  แต่การเข้าไปเก่ียวข้องของพระพุทธองค์ไม่ได้มีลักษณะเข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ดงัเช่นกรณีสงครามแย่งน า้ของพระญาติ  สงครามล้างเผ่าพนัธุ์ของ
พระเจ้าวิฑูฑภะ  และกรณีการท าสงครามกับแคว้นวัชชีของพระเจ้าอชาต
ศตัรูนัน้   พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเพ่ือเข้าไปเก่ียวข้องในลักษณะท่ีเป็น
กลาง  โดยการแสดงความจริงให้ทัง้สองฝ่ายฟัง เม่ือเข้าใจในธรรมท่ีทรงแสดง
แล้วก็จะละเลิกความเห็นท่ีผิดและการสร้างบาปกรรมไปเอง   แต่หากทรง
พิจารณาพบว่า แม้พระองค์ก็ไม่สามารถห้ามการท ากรรมนัน้ได้  เพราะเป็น
วิบากกรรมของผู้ ท่ีจะต้องรับผลกรรม   พระองค์ก็ทรงละเว้นไม่เข้าไป
เก่ียวข้อง  ดงักรณีของพระเจ้าวิฑฑูภะ  ส่วนพทุธทาสภิกขมุองว่า  “การเมือง
เป็นเร่ืองเดียวกนักบัเร่ืองศีลธรรม เพราะมีเป้าหมายเดียวกนัคือสร้างความ
เป็นปรกติสขุของสงัคม” (วีระ  สมบรูณ์, 2550: 3 - 4) 
                ดงันัน้ หากตีความตามเจตนารมณ์ของพระธรรมวินยัท่ีระบหุน้าท่ี
ของภิกษุสงฆ์ว่า  “ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อ
ประโยชน์และความสุขของคนเป็นจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ จงประกาศ
พรหมจรรย์อันมีความงามทัง้เบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด  ผู้มีกิเลสธุลีใน
ดวงตาน้อยมีอยู่”  (ส .ส . (ไทย) 15/141/179 – 180)    และพระจริยวตัรของ
พระพทุธองค์แล้วก็พอจะสรุปได้ว่า  การเมืองไม่ใช่สิ่งขดัแย้งกบัหลกัการของ
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พระพุทธศาสนา  และศีลธรรมในศาสนายังจ าเป็นต่อการมีการเมืองท่ีดี  ท่ี
อ านวยประโยชน์สขุให้สงัคมอีกด้วย 
 
บทบาทของพระสงฆ์ว่าด้วยการแสดงออกทางการเมือง 
 ข้อควรพิจารณาเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆ์ไทยตอ่การเมือง 
 1. พระสงฆ์มีเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองได้ ภายใต้ขอบเขต
ของปัณณตัวิชัชะคือ พระวินยั อนัเป็นพทุธบญัญตั ิ           
 2. พระสงฆ์มีเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองได้ ภายใต้ขอบเขต
ของโลกวชัชะ คือ การติเตียนจากชาวโลก ต้องรักษาไว้ซึ่งความเล่ือมใสของ
ชมุชน เพ่ือความยัง่ยืนของพระศาสนา   
 3. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านส่ือต่างๆ 
สามารถท าได้ เพราะไม่ได้มีข้อห้ามในพระวินยั  แตท่ าได้ในขอบเขตท่ีจ ากัด
ของศีล 227 ข้อและจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล นอกจากนีห้ากตีความด้วย
มุมมองปรัชญาหลังนวยุคแล้วจะพบว่า สถาบนัสงฆ์เป็นสถาบันหลักของ
สงัคม ควรจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงัคมท่ีดีงามได้ตาม
สถานภาพและบทบาทท่ีมีอยู ่

4. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของพระสงฆ์ควรเป็นลกัษณะเป็น
ผู้ ให้สติแก่สังคม ด้วยใจเป็นธรรม  หากพระสงฆ์เข้าข้างฝ่ายใดชัดเจน 
ประชาชนท่ีไมช่อบพรรคนัน้ กลุม่นัน้ก็จะไมฟั่งเหตผุลของทา่น ด้วยมีอคติเข้า
บดบงั  และการแสดงความคิดเห็นนัน้ก็จะขดัต่อพระธรรมวินยั   เพราะเป็น
วาจาส่อเสียด  วาจาหยาบ  และวาจาท่ีก่อเวรอนัมิใชท่างของสมณะ   (ดงัใน
โอวาทปาฏิโมกข์ท่ีว่า ผู้ท าสตัว์อ่ืนให้ล าบากอยู่ไม่ช่ือว่า เป็นสมณะเลย,  ผู้ ท่ี
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ก าจดัสตัว์อ่ืนอยูไ่มช่ื่อวา่เป็นบรรพชิตเลย) หากมองผา่นปรัชญาหลงันวยคุจะ
พบว่า  ปรัชญาหลงันวยุคมุ่งหมายให้เกิดสนัติภาพของสงัคม หากพระสงฆ์
ซึ่งมีอิทธิพลในทางความคิดควรแสดงความเห็นเป็นไปเพ่ือสันติภาพ หรือ 
สนัตสิขุของสงัคม แทนการไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

5. การอภิปรายบนเวทีชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ์ในลักษณะ
การโจมตีกนั เป็นการก่อเวร หรือสร้างศตัรูทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่หนทางแห่ง
สมณะ เป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (ดงัโอวาทปาฏิโมกข์ท่ีว่า ผู้ท าสตัว์อ่ืน
ให้ล าบากอยูไ่มช่ื่อวา่ เป็นสมณะเลย, ผู้ก าจดัสตัว์อ่ืนอยูไ่มช่ื่อว่าเป็นบรรพชิต
เลย) หากมองผ่านปรัชญาหลงันวยุคจะพบว่า การกระท าดงักล่าวไม่เป็นไป
เพ่ือสันติภาพเลย แต่ก่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นยิ่งขึน้ และจะเกิดความ
ขดัแย้งมากขึน้ ซึง่ขดัตอ่หลกัพระธรรมวินยัและปรัชญาหลงันวยคุ 

6. การชุมนุมของพระสงฆ์เพ่ือวตัถุประสงฆ์ทางการเมืองบางอย่าง 
เช่น  การเรียกร้องให้รัฐบาลบรรจุค าว่า  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ า
ชาติ ไว้ในรัฐธรรมนญู  หรือการชมุนมุกันของพระสงฆ์เพ่ือแสดงการคดัค้าน
ตอ่การแตง่ตัง้ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเดจ็พระสงัฆราชของรัฐบาล  เป็นต้น เป็นสิ่งท่ี
สามารถกระท าได้ หากมีเหตุผลอันสมควร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
พระพทุธศาสนา หรือ คนหมูม่าก ไมข่ดัตอ่พระธรรมวินยั เม่ือตีความจากพระ
พุทธด ารัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อ
ประโยชน์และความสุขของคนเป็นจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ จงประกาศ
พรหมจรรย์อันมีความงามทัง้เบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด ผู้มีกิเลสธุลีใน
ดวงตานอ้ยมีอยู่”  (ส .ส . (ไทย) 15/141/179 - 180)   
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7. การชุมนุมต้องไม่มีลกัษณะอาการเช่นฆราวาส อาทิ การโพกผ้า
แสดงข้อความ การเดินขบวนประท้วงอย่างรุนแรง การปิดล้อมสถานท่ี เป็น
ต้น เพราะจะเป็นสิ่งท่ีไม่ก่อให้เกิดความเล่ือมใสแก่ผู้พบเห็น ขดัตอ่พทุธด ารัส 
ดังกล่าวในข้อ 6 แต่หากมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคพระสงฆ์ควรจะเป็น
ตวัอย่างของการชุมนุมโดยสงบ ชุมนุมโดยธรรม แล้วใช้การย่ืนหนังสือต่อ
ผู้ รับผิดชอบแทนจะเหมาะสมตอ่สมณสารูปมากกว่า    

8. การท่ีพระสงฆ์ร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มการเมืองร่วมกับ
ฆราวาส ในอาการต่างๆ กนั ตัง้แตก่ารร่วมเดินขบวน ร่วมฟังปราศรัย นัง่บน
ล าโพงหลงัรถกล่าวปราศรัย การถือป้ายประท้วง ขดัต่อหลกัโลกวชัชะอย่าง
ชดัเจน และขดัตอ่พุทธด ารัสท่ีว่า “การกระท าของพวกเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพือ่
ความเลือ่มใสของชุมชนที่ยงัไม่เลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนที่
เลื่อมใสแล้ว...”  หากการแสดงเสรีภาพทางการเมืองของพระสงฆ์ท าให้
สถาบนัสงฆ์เส่ือมเสีย ท าให้ศรัทธาของมหาชนตกไป การกระท านัน้ไมค่วร 

9. พระสงฆ์จ าเป็นต้องตระหนกัถึงความเป็นกลางให้มาก เพ่ือไม่ให้
ตนเองตกไปสู่สุดโต่งทางความคิดด้านใดด้านหนึ่ง และกลายเป็นเคร่ืองมือ
ทางการเมืองไปโดยปริยาย การกระท าดังกล่าวมีลักษณะท่ีเส่ือมเสีย
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ ไมย่งัให้เกิดความเล่ือมใส อีกทัง้ยงัท าให้ผู้ ท่ีเล่ือมใส
อยูแ่ล้วเส่ือมศรัทธา ดงัพทุธด ารัสท่ีแสดงในข้อ 8   

10. พระสงฆ์เป็นผู้ น าทางจิตวิญญาณของแต่ละชุมชน  หาก
พระสงฆ์สนบัสนุนใคร ก็มีแนวโน้มว่า ชาวบ้านจะร่วมสนบัสนุนด้วย ดงันัน้ 
นกัการเมืองท่ีประสงค์จะชนะเลือกตัง้ก็จะพยายามเข้าไปครอบง าพระสงฆ์ให้
ได้  หากสามารถมีพระสงฆ์เป็นหัวคะแนนแล้ว ก็มีหวังว่าจะชนะเลือกตัง้  



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

152 

และการท าเช่นนีก็้เป็นเหตุให้พระสงฆ์เลือกข้างและกลายเป็นการสร้าง
ปฏิปักษ์ทางการเมืองไปโดยปริยาย นัน่หมายความว่า สถาบนัสงฆ์ถกูน าไป
ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งท่ีผิด  มีลักษณะท่ีเส่ือมเสีย
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ ไมย่งัให้เกิดความเล่ือมใส อีกทัง้ยงัท าให้ผู้ ท่ีเล่ือมใส
อยู่แล้วเส่ือมศรัทธา  จึงกลายเป็นสิ่งไม่ควร  ก่อให้เกิดโลกวชัชะอย่างชดัเจน 
และขดัต่อพุทธด ารัสท่ีว่า  “การกระท าของพวกเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนที่
เลื่อมใสแล้ว ...” หากมองผ่านปรัชญาหลงันวยุค พระสงฆ์ไม่ควรถกูห้ามมา
เก่ียวข้องกับการเมือง แต่ควรเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์

11. หากมีการอนุญาตให้พระสงฆ์มีสิทธ์ิเลือกตัง้ ก็คงจะหลีกเล่ียง
ไม่ได้ท่ีจะเรียกร้องการสมัครเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. หรือ ส.ส.ร. เหมือนใน
ประเทศศรีลงักา และนัน่ก็คือการเข้าไปยุง่เก่ียวกบัผลประโยชน์ทางการเมือง
โดยตรงซึง่เป็นการดงึพระสงฆ์ออกห่างไปจากชีวิตความเป็นอยูแ่บบพระสงฆ์
ท่ีแท้แต่ดัง้เดิม  และเป็นการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาในระยะยาวด้วย 
เพราะศตัรูทางการเมืองย่อมไม่พึงใจต่อพระพทุธศาสนา และเม่ือสบโอกาส
ย่อมหาทางท าลายพระพทุธศาสนา ทัง้นีเ้ป็นเพราะการกระท าดงักล่าว เป็น
เร่ืองของโลกวชัชะอย่างชดัเจน  และขดัต่อพุทธด ารัสท่ีว่า  “การกระท าของ
พวกเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงัไม่เลื่อมใส หรือเพื่อ
ความเลือ่มใสย่ิงของชมุชนทีเ่ลื่อมใสแล้ว ...” หากมองผา่นปรัชญาหลงันวยุค 
พระสงฆ์ไมค่วรถกูห้ามมาเก่ียวข้องกบัการเมือง แตค่วรเก่ียวข้องกบัการเมือง
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์
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ในทางการเมืองโดยตรงนัน้ ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของ
พระพทุธศาสนา 

12. การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์นัน้ควรแสดงออกเท่าท่ี
จ าเป็นภายใต้ขอบเขตของพุทธด ารัสท่ีเคยใช้เป็นเหตใุนการบญัญัติวินัยว่า 
“การกระท าของพวกเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงัไม่
เลือ่มใส หรือเพือ่ความเลือ่มใสย่ิงของชมุชนทีเ่ลือ่มใสแลว้ ...”  หากการแสดง
เสรีภาพทางการเมืองของพระสงฆ์ท าให้สถาบนัสงฆ์เส่ือมเสีย ท าให้ศรัทธา
ของมหาชนตกไป การกระท านัน้ไมค่วร 

13. การแสดงออกทางการเมืองในท่ีนีไ้ม่รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วม หรือเก่ียวข้องทางใดทางหนึ่งในเร่ืองการศึกสงคราม  การ
งานท่ีเบียดเบียนชีวิตกันในรูปแบบอ่ืนๆ เพราะมีพุทธบญัญัติห้ามไว้อย่าง
ชดัเจน 

14. การท่ีพระสงฆ์นิ่งเฉยต่อเหตกุารณ์ท่ีควรออกมาคดัค้านสิ่งท่ีไม่
ถูกต้องดีงาม หรือ สนบัสนุนสิ่งท่ีถูกต้องดีงามก็ถือว่า เป็นสิ่งท่ีควรต าหนิได้ 
หากอยู่ในวิสัยท่ีจะสามารถท าได้ เพราะเม่ือพิจารณาพระจริยวัตรของพระ
พทุธองค์แล้ว จะพบวา่ พระพทุธองค์ไมไ่ด้นิ่งดดูายตอ่เหตกุารณ์ทางการเมือง 
แตท่รงเข้าไประงบัเหตไุม่ให้บานปลายกลายเป็นความรุนแรง อาทิ กรณีห้าม
สงครามพระญาต ิสงครามวชัชี 

15. การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์ไม่ว่าทางใด ต้องยึด
หลักการท่ีว่า “เพื่อประโยชน์และความสุขของคนเป็นจ านวนมาก เพื่อ
อนเุคราะห์ จงประกาศพรหมจรรย์อนัมีความงามทัง้เบื้องต้น ท่ามกลางและ
ที่สุด” อยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินยั และโลกวชัชะ โดยการด ารงตนเป็น
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กลางต่อทุกฝ่าย ยึดธรรม คือ ความถูกต้องดีงามเป็นท่ีตัง้  เข้ามามีส่วนรวม
ทางการเมืองอย่างเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทของตน อันจะเป็น
ประโยชน์เกือ้กลูตอ่ทัง้สงัคมและพระพทุธศาสนาอย่างยัง่ยืน                      
 
 บทสรุป  
   จากกรณีของพระสงฆ์ไทยท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัการเมืองนัน้ จะพบวา่ 
ในอดีตท่ีผ่านมา เม่ือมองตามพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าแล้ว จะเห็นว่า 
พระองค์ไม่ฝักใฝ่ในทางการเมือง มุ่งสัง่สอนให้มนษุย์และเทวดาหลดุพ้นจาก
กิเลสเป็นอริยบุคคลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แม้เกิดเหตุสุดวิสัยท่ีพระองค์
จ าเป็นจะต้องเข้าไปเก่ียวข้อง ก็ทรงเข้าไปเก่ียวข้องแบบเป็นกลาง มุ่งหวัง
ประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย ต่อมาหากพิจารณาถึงจริยาของสมเด็จพระพนรัต 
วัดป่าแก้ว ซึ่งเป็นพระมหาเถระในฝ่ายอรัญญวาสี หรือวัดป่า ก็เข้าไป
เก่ียวข้องด้วยเหตสุดุวิสยั จ าเป็นต้องไปชว่ยเหลือชีวิตของแมท่พันายกอง  แต่
เม่ือมาพิจารณาถึงบริบทปัจจบุนั จะพบวา่  พระสงฆ์ในฝ่ายมหานิกายบางรูป 
และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระสงฆ์นกัวิชาการท่ีอยูใ่นมหาวิทยาลยัสงฆ์จะมีการ
แสดงบทบาทท่าทีทางการเมืองอย่างชดัเจนในลกัษณะของการเลือกข้าง ยิ่ง
ไปกวา่นัน้พระสงฆ์เองยงัได้พยายามตีความค าสอนของศาสนาเพ่ือสนบัสนนุ
การมาร่วมชมุนมุทางการเมืองและการเป็นแกนน าม็อบประท้วงขบัไล่รัฐบาล 
ซึง่ถือวา่ เป็นบทบาทท่ีเกินเลยไปจากความเหมาะสมตามหลกัพระธรรมวินยั  
 จากบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ในอดีตจนถึงปัจจุบนั จะเห็น
ได้วา่  พระสงฆ์สายป่าได้พยายามรักษาสมณสารูปตามพระธรรมวินยัได้เป็น
อย่างดี   ตามอุดมการณ์ของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสี (พระป่า) ท่ีเน้นการ
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รักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ในขณะท่ีพระสงฆ์บางรูปท่ีไม่เคร่งครัด
พระธรรมวินยั ได้ไปแสดงบทบาททางการเมืองอย่างหลากหลายรูปแบบ และ
เป็นท่ีครหาของสงัคม จากการตีความพระธรรมวินยัท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง 
จะพบว่า ธรรมะกับการเมือง ไม่ใช่สิ่งท่ีขดัแย้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ไม่ใช่สิ่งท่ีผิดต่อพระพุทธศาสนา แต่ด้วยพระสงฆ์อยู่ในเพศภาวะท่ีต่างจาก
คฤหสัถ์ และมีหลกัพระธรรมวินยัเป็นกรอบในการด าเนินชีวิต  สิ่งท่ีพระสงฆ์
จะท าได้คือ การให้สติแก่สงัคม การยึดถือความถูกต้องดีงามในการท างาน 
และการอบรมสั่งสอนให้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัว เสียสละตนเองเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม การบรรยาย อภิปราย เสวนา ใดๆ ของพระสงฆ์ ต้องเป็นกลาง
ในทางการเมืองอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งจะเป็นผลต่อความยั่งยืนของ
พระพทุธศาสนาและสถาบนัสงฆ์ อนัเป็น 1 ใน 3 สถาบนัหลกัของชาตสืิบไป 
 
เอกสารอ้างอิง  
มตชินออนไลน์. โพลเผยสังคมมอง “ว.วชิรเมธี” เป็นเสือ้เหลือง “พระ 
        พยอม” เป็นเสือ้แดง ระบุพระอีสานเลือก นปช.พระใต้เลือก 
        พันธมิตร. กรุงเทพฯ: มตชิน  สืบค้นเม่ือ 31 มกราคม 2555,  
          จาก  www.matichon.co.th 
มหาเถรสมาคม.  (2538). ค าส่ังมหาเถรสมาคมเร่ือง ห้ามพระภกิษุ 

 สามเณร เก่ียวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538.  2 มกราคม 2538. 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. (2542). พระไตรปิฎก ฉบับ 
        ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.  
ราชกิจจานุเบกษา.  (2550). เลม่ท่ี 124. ตอนท่ี 47ก, หน้า 34-35.  

http://www.matichon.co.th/


 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

156 

ราชบณัฑิตยสถาน. (2530). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.  
        2530. กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
________. (2540). พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ:  
          ราชบณัฑิตยสถาน. 
วีระ  สมบรูณ์. (2550). ธรรมะกับการเมืองของพุทธทาสภกิขุ.  กรุงเทพฯ:  
          ประพนัธ์สาส์น. 
Kirsch, A.T. (1978). Modernizing implications of the nineteenth  
        century reforms in the Thai Sangha. Chambersburg: Anima  
          Books. 
P.A., Payutto. (1994). Buddhist Solutions for the Twenty-First  
        Century.  Bangkok: Buddhadhamma Foundation. 




