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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มุ่งศึกษาถึงบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ในบริบท
สัง คมปั จ จุบัน โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาบทบาททางการเมื อ งของ
พระสงฆ์ในอดีตถึงปั จจุบนั เพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินยั ที่เกี่ยวกับการเมือง
เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมของพระสงฆ์เกี่ยวการแสดงออกทางการ
เมือง และเพื่อศึกษาแนวทางการแสดงออกทางการเมืองของพระวัดป่ าธรรม
ยุติอีสาน โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ทางปรัชญาและศาสนา ผลการศึกษาพบว่า
พระสงฆ์ มี บ ทบาททางการเมื อ งมาโดยตลอดจากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน ใน
หลากหลายรู ปแบบ ธรรมะกับการเมืองไม่ใช่สิ่งที่ขดั แย้ ง ตรงกันข้ ามกลับ
ส่งเสริ มให้ การเมืองมีความถูกต้ องชอบธรรมมากขึ ้นด้ วย การแสดงออกทาง
การเมืองของพระสงฆ์ไม่ใช่สิ่งต้ องห้ ามในพระพุทธศาสนา แต่การแสดงออก
ใดๆ ของพระสงฆ์ ย่อมถูกจ ากัดขอบเขตด้ วยพระธรรมวินัย การบรรยาย
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อภิ ป ราย การเสวนาเกี่ ย วกับ การเมื อ ง สามารถท าได้ ใ นลัก ษณะการให้
สติปัญญาแก่สงั คมเท่านัน้
คาสาคัญ : 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
บทนา
หลังจากการเมืองไทยมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2549 เป็ นต้ นมา เรื่ อง
พระสงฆ์ กับการเมื องไทย ดูจ ะเป็ นประเด็นที่ สัง คมให้ ความสนใจมากขึน้
เรื่ อยๆ เมื่อพระสงฆ์ออกมาเกี่ยวข้ องกับการเมืองอย่างชัดเจนในหลากหลาย
รูปแบบ ตังแต่
้ การเข้ าร่วมชุมนุมทางการเมือง การร่วมปราศรัยทางการเมือง
จนกระทัง่ เป็ นแกนนาม็อบชุมนุมประท้ วง ขับไล่รัฐบาล จนสื่อสารมวลชนต้ อง
เชิ ญ ผู้เ ชี่ ย วชาญมาสัม ภาษณ์ อ อกรายการโทรทัศ น์ เ พื่ อ จะหาข้ อยุ ติ ว่ า
พระสงฆ์ ค วรจะมาเกี่ ย วข้ องกั บ การเมื อ งหรื อ ไม่ แต่ ก็ ยัง ไม่ เ ป็ นข้ อยุ ติ
เนื่องจากพระสงฆ์เองมีทงกลุ
ั ้ ่มที่สนับสนุนกลุ่มคนเสื ้อแดง และที่สนับสนุน
กลุ่มคนเสือ้ เหลือง ทาให้ พระสงฆ์ทงั ้ สองฝ่ ายต่างก็มาให้ เหตุผลสนับ สนุน
ความถูกต้ องชอบธรรมของฝ่ ายตนเอง เมื่อพิจารณาถึงหลักพระธรรมวินยั ก็
ไม่ได้ ระบุไว้ ชดั เจนว่าห้ ามพระสงฆ์ย่งุ เกี่ยวกับการเมือง แม้ ว่าจะมีคาสัง่ ของ
มหาเถรสมาคมเรื่ องห้ ามพระภิกษุสามเณรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ตาม แต่ไม่
สามารถที่จะหยุดยังการเข้
้
าไปมีสว่ นร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ได้
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คณะสงฆ์สายธรรมยุตกิ นิกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะศิษย์สายพระ
อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมีพระธรรมวิสุทธิ มงคล หรื อ หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปั นโนเป็ นประธานก็เป็ นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทในทางการเมืองไม่
น้ อย อาทิ การทาโครงการผ้ าป่ าช่วยชาติเพื่อช่วยแก้ ปัญหาเศรษฐกิจ ตลอด
จนถึง การวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ก ารท างานของรั ฐ บาล เป็ นต้ น เป็ นเหตุให้ ก ลุ่ม
สนับสนุนรัฐบาลกล่าวโจมตีพระมหาบัว ญาณสัมปันโนพอสมควร อย่างไรก็
ตามแม้ พระสงฆ์ที่ย่งุ เกี่ยวกับการเมืองจะถูกสังคมวิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนัก
แต่ก็ไม่มีทีทา่ ว่าพระสงฆ์จะลดบทบาทลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ฝ่าย
มหานิกายบางรูปยังพยายามยกเหตุผลหลายประการมาสนับสนุนการเข้ ามา
เกี่ยวข้ องกับการเมือง จึงจาเป็ นต้ องมีการศึกษาและตีความพระธรรมวินยั ให้
ชัดเจนเพื่อจะได้ เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ องเหมาะสมของพระสงฆ์ตอ่ ไป
พระสงฆ์ ไทยกับบทบาททางการเมืองจากอดีตถึงปั จจุบัน
จากอดีตถึง ปั จ จุบันของประเทศไทยมี เหตุการณ์ ทางการเมืองที่
พระสงฆ์เข้ าไปเกี่ยวข้ องในหลายลักษณะ ในเบื ้องต้ นนี ้ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่พระสงฆ์เข้ ามายุง่ เกี่ยวกับการเมืองมานาเสนอดังนี ้
1.ใน พ.ศ.2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถ
ทรงทายุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาและมางจาชะโร แห่งกรุ ง
หงสาวดี ภายหลังชัยชนะในครัง้ นัน้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ โปรดให้
ลูกขุนปรึกษาโทษข้ าราชการชันแม่
้ ทพั นายกองมีโทษถึงประหารชีวิตหลายคน
หากแต่วนั ตัดสินพิพากษาให้ ลงโทษนัน้ เป็ นเวลาใกล้ กับวันพระ จึงโปรดให้
เอาตัวข้ าราชการเหล่านันไปจองจ
้
าไว้ ก่อน เมื่อพ้ นวันพระไปแล้ วจึงให้ นาตัว
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ไปประหารชีวิตตามคาลูกขุนพิพากษาโทษ ในครานันมี
้ พระมหาเถราจารย์
รูปหนึง่ ผู้มีปรี ชาสามารถ แตกฉานในพระพุทธวจนะ มีวาทะหลักแหลม ได้ พา
พระราชาคณะ 25 รูปเข้ าไปเฝ้าถวายพระพรถามข่าวสงคราม และด้ วยวาทะ
หลักแหลมของท่าน ได้ ช่วยให้ บรรดาข้ าราชการซึ่งถูกตัดสินประหารชีวิตแล้ ว
ให้ รอดพ้ นจากพระราชอาญาโทษได้ พระมหาเถราจารย์รูปนี ้คือ สมเด็จพระ
พนรัต วัดป่ าแก้ ว
2. พระอาจารย์ธรรมโชติ ตามประวัติเดิม พานักอาศัยอยู่ ณ วัดเขา
นางบวช ต่อมาชาวบ้ านบางระจันได้ อาราธนาไปพานักอยู่ ณ วัดโพธิ์เก้ าต้ น
จังหวัดสิงห์บุรี ด้ วยเหตุที่พระอาจารย์ธรรมโชติมีวิทยาอาคมสูง และได้ ลง
วิทยาอาคมกับผ้ าประเจียด ตะกรุดพิสมร แจกจ่ายให้ กบั นักรบค่ายบางระจัน
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ในหนังสือไทยรบพม่าว่า
พระอาจารย์ธรรมโชตินนได้
ั ้ หายสาบสูญไปหรื อจะมรณภาพในเวลาเสียค่าย
แก่พม่า หรื อหนีรอดไปได้ หาปรากฏไม่ แต่ตามความเชื่อและตานานท้ องถิ่น
ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อค่ายบางระจันมีทีท่าว่าจะ
แตก ลูกศิษย์ใกล้ ชิดพระอาจารย์ธรรมโชติก็ได้ นิมนต์ ท่านหลบหนีออกจาก
ค่าย โดยที่ท่านไม่ได้ เต็มใจ เพราะคิดจะอยู่ส้ ดู ้ วยกัน ตายด้ วยกัน แต่สดุ ท้ าย
ท่านก็ขดั ศรัทธากิจนิมนต์ของชาวบ้ านที่รัก หวงแหน และเชิดชูท่านเสียมิได้
ว่าผ้ าเหลืองไม่เหมาะที่จะมาจมกองเลือดจมพืน้ พสุธาให้ คนต่าช้ า สามาน
เยี่ยงพม่าข้ าศึกได้ ย่ายี
3. ช่วง พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้ สนับสนุนให้ พระสงฆ์มีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนเพื่อต่อต้ านลัทธิคอมมิวนิสต์ (Kirsch, 1978: 63) จนมีวาทกรรม
จากคาสอนของพระสงฆ์ว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป การทางานของพระสงฆ์
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ในช่วงนี ้ไม่เป็ นไปตามธรรมชาติแต่เป็ นไปแบบก้ าวกระโดดตามกระแสความ
นิยมโดยมีหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอ็นจีโอเข้ ามาร่วมสนับสนุน
4. การชุ ม นุ ม ของพระสงฆ์ ไ ทยในการเรี ยกร้ องให้ บรรจุ ค าว่ า
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมา
แต่ก็ยงั ไม่เป็ นผลสาเร็จในปัจจุบนั
5. พระสงฆ์ซงึ่ เป็ นคณะศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ร่วมกัน
ชุมนุมประท้ วงในกรณีที่รัฐบาล โดยนายวิษณุ เครื องาม ได้ มีการเซ็นคาสัง่
แต่งตังให้
้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จ
พระสัง ฆราช เพราะเป็ นเสมื อนหนึ่ง ว่า ตัง้ สมเด็จ พระสัง ฆราชซ้ อ นกัน 2
พระองค์ และอี กทัง้ การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็ นพระราชอานาจ
โดยเฉพาะ ไม่ใช่อานาจรัฐบาล จนเป็ นเหตุให้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่คือ
การแต่งตังคณะผู
้
้ ปฏิ บตั ิหน้ าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ มีสมเด็จพระพุฒาจารย์
(เกี่ ยว อุปเสโณ) เป็ นประธานคณะเหมื อนเดิม แต่ก็ช่วยให้ ระงับ ความ
ขัดแย้ งลงได้ เพราะเป็ นการบริ หารคณะสงฆ์ โดยคณะพระมหาเถระ ไม่ใช่
ผู้ใดผู้หนึง่ ที่มีอานาจแทนสมเด็จพระสังฆราช
6. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (พระมหาบัว ญาณสัมปั นโน) ได้ เล็งเห็นว่า
ประเทศไทยประสบกับปั ญหาเศรษฐกิจอย่างมาก แม้ กระทัง่ ทองคาในคลัง
หลวงยังร่อยหรอลงอย่างมาก จึง ทาให้ องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน
ได้ เชิญชวนประชาชนบริ จาคทองคา เงินดอลลาร์ และเงินสดเข้ าคลังหลวง
และนอกจากนี ้ การแสดงธรรมของหลวงตามหาบัวในบางกรณีก็พาดพิงถึง
เรื่ องทางการเมือง จนบ่อยครัง้ ที่มีการนาคาเทศนาของท่านมาขยายความใน
สื่อมวลชนต่างๆ และมีการวิพากษ์ วิจารณ์บทบาทส่ วนนี ้ของท่านเป็ นอย่าง
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มาก ซึ่งมีทงผู
ั ้ ้ เห็นด้ วยและผู้ที่ไม่เห็นด้ วยในการที่หลวงตามหาบัวจะมายุ่ง
เกี่ยวกับการเมือง
7. การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตย (พธม.) และกลุ่ม แนวร่ วมประชาธิ ปไตยต่อ ต้ านเผด็จ การ
แห่งชาติ (นปช.) โดยมีพระสงฆ์เข้ าร่ วมการชุมนุมทังในรู
้ ปแบบผู้ร่วมชุมนุม
ปกติและเป็ นแกนนาปราศรัย หรื อ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทาง
สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ตา่ งๆ อาทิ กลุ่มสมณะโพธิรักษ์ พระมหาโชว์
ทัศนีโย ดังได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
8. พระมหาโชว์ ทัศนีโย ซึ่งเป็ นผู้สนับสนุนคนเสื ้อแดงอย่างชัดเจน
ได้ แสดงความคิดเห็นผ่านทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอัพเดทว่า พระสงฆ์ทาไม
จึงไม่มีสิทธิ์เลือกตัง้ หากอ้ างว่าพระไม่เกี่ยวกับเมือง ทาไมเวลาเกณฑ์ทหาร
ก็ จึง ให้ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรไปร่ ว มเกณฑ์ ทหารด้ วยทัง้ ที่ เ ป็ นเรื่ องบ้ า นเมื อ ง
นอกจากนีท้ ่านยังชูประเด็นอี กว่า พระสงฆ์ นอกจากจะควรมีสิทธิ์ เลือกตัง้
แล้ ว ยัง ควรที่ จ ะมี สิ ท ธิ์ ส มัค รเป็ น สมาชิ ก สภาร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ ได้ อี ก ด้ ว ย
(พอจะเที ย บเคี ย งได้ กับ กรณี พ ระไพศาล วิ ส าโล ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ เป็ น
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ผู้วิจยั )
9. พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรื อที่ร้ ูจกั ในนามว่า หลวงปู่ พุทธะอิสระ เป็ น
เจ้ าอาวาสวัดอ้ อน้ อย อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กปปส.
ในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวิกฤตการณ์ การเมืองไทย
พ.ศ. 2556 – 2557 และศาลอาญาอนุมตั ิหมายจับแกนนา กปปส. รวม 43
คน ผู้ต้องหาคดีกบฏ และความผิดอื่น รวม 8 ข้ อหา
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พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม เข้ าร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกลุม่ กปปส. ใน พ.ศ. 2557
ที่มา: http://www.reform.or.th/2014/wp-content/uploads/IMG_3365.jpg

10. ในวงการคณะสงฆ์มีระเบียบการปกครองโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ซึ่ ง ตราโดยรั ฐ สภา หรื อ ฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ ก าหนดให้ สมเด็ จ
พระสังฆราชจะต้ องได้ รับการสถาปนาจากพระมหากษัตริ ย์ และให้ มีการ
ปกครองเป็ นลาดับชัน้ ไปตังแต่
้ ระดับเจ้ าอาวาส เจ้ าคณะตาบล เจ้ าคณะ
อาเภอ เจ้ าคณะจังหวัด เจ้ าคณะภาค เจ้ าคณะหน เป็ นต้ น โดยมีสมณศักดิ์
เป็ นสิ่งกาหนดตังแต่
้ พระครูชนต่
ั ้ างๆ พระราชาคณะชันสามั
้ ญ พระราชาคณะ
ชัน้ ราช พระราชาคณะชัน้ เทพ พระราชาคณะชัน้ ธรรม ชัน้ รองสมเด็จ
ชันสมเด็
้
จ และระดับสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งในทุกตาแหน่งนันถื
้ อได้ ว่าเป็ น
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เจ้ าพนักงานตามกฎหมาย ปฏิบตั ิหน้ าที่ปกครองผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชา และ
ได้ รับนิตยภัต หรื อ เงินเดือนจากทางราชการ จึงหลีกเลี่ ยงไม่ได้ ที่จะกล่าวว่า
ศาสนาเกี่ยวข้ องกับการเมืองอยูแ่ ล้ วโดยนัยยะดังกล่าว
จากกรณีที่ยกมาเป็ นตัวอย่างข้ างต้ นนี ้แสดงให้ เห็นข้ อเท็จจริ งที่ผ่าน
มาในอดีตว่า พระสงฆ์ได้ มีบทบาทเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการเมืองมาโดยตลอด
ตัง้ แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บัน ด้ ว ยเหตุ ผ ลต่ า งๆ กั น ไป แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น กั บ
เหตุการณ์ ที่พระสงฆ์ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมื องนัน้ มหาเถร
สมาคมก็ได้ ออกคาสัง่ มหาเถรสมาคม เรื่ อง ห้ ามภิกษุสามเณรเกี่ยวข้ องกับ
การเมือง พ.ศ. 2538 มีใจความว่า
4. ห้ามภิ กษุสามเณรเข้าไปในที ่ชุมนุม หรื อในบริ เวณสภาเทศบาล
หรื อสภาการเมื องอืน่ ใด หรื อในทีช่ มุ นุมทางการเมื อง ไม่ว่ากรณี ใดๆ
5. ห้ามพระภิ กษุสามเณรทาการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุนช่วยเหลือ
โดยตรงหรื อโดยอ้อมแก่การหาเสียง เพือ่ การเลือกตัง้ สมาชิ กสภา
ผูแ้ ทนราษฎรหรื อสภาเทศบาล หรื อสภาการเมื องอืน่ ใด
6. ห้ามพระภิ กษุสามเณรร่ วมชุมนุมในการเรี ยกร้ องสิ ทธิ ของบุคคล
หรื อคณะบุคคลใดๆ
7. ห้ามพระภิ กษุ สามเณรร่ วมอภิ ปราย หรื ออภิ ปราย หรื อบรรยาย
เรื ่องเกี ่ยวกับการเมื องซึ่งจัดตัง้ ขึ้นทัง้ ในวัดและนอกวัด
นอกจากนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังระบุใน
มาตราที่ 100 (1) ว่า
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ภิ กษุ สามเณร นักพรต และนักบวช เป็ นบุคคลต้องห้ามมิ ให้ใช้
สิ ทธิ ในการเลื อกตัง้ และในมาตราที ่ 102 ระบุว่า ภิ กษุ สามเณร
นักพรต และนักบวช เป็ นบุคคลต้องห้ามมิ ให้ใช้สิทธิ สมัครรับ
เลื อกตัง้ เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
(ราชกิ จจานุเบกษา, 34 - 35)
โดยสรุ ปแล้ ว จากข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมา เราปฏิเสธ
ไม่ได้ วา่ พระสงฆ์ได้ เข้ ามามีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการเมืองในหลายๆ ลักษณะ ใน
หลายประเทศทั่วโลก กรณี พระสงฆ์กับเหตุการณ์ ทางการเมืองในปั จจุบนั
(พ.ศ. 2549 - 2555) ได้ ปรากฏมีพระสงฆ์เข้ าร่วมการชุมนุมทางการเมืองใน
3 ลักษณะ คือ
1. การชุมนุมเพื่อเรี ยกร้ องให้ พระพุทธศาสนาคือศาสนาประจาชาติ
2. การชุมนุมเพื่อคัดค้ านการแต่งตังสมเด็
้
จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว
อุปเสโณ) เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จพระสังฆราชของคณะสงฆ์สายหลวงตา
มหาบัว ญาณสัมปันโน ที่วดั อโศการาม จ.สมุทรปราการ
3. การอภิปรายโจมตีหรื อวิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาล และการออกมาร่วม
ชุมนุมกับประชาชนในลักษณะต่างๆ ทังของกลุ
้
่มคนเสื ้อเหลืองและกลุ่มคน
เสื ้อแดง
ปั ญหาจากทัง้ 3 กรณีในข้ างต้ นนี ้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมก็คือ การ
รวมตัวกันเดินประท้ วงบนท้ องถนน การรวมตัวกันคัดค้ านคาสัง่ ของรัฐ และ
การอภิปรายโจมตีรัฐบาลหรื อฝ่ ายตรงข้ าม เป็ นสิ่งที่พระสงฆ์มีเสรี ภาพที่จะ
ปฏิบตั ไิ ด้ หรื อไม่
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เนื่องจากในสมัยพุทธกาลแว่นแคว้ นต่างๆ ในชมพูทวีป หรื อ อินเดีย
– เนปาลในปั จจุบนั นัน้ มีระบอบการปกครองหลัก คือ ระบอบราชาธิ ปไตย
หรื อ ระบอบกษัตริ ย์ปกครอง และระบอบสามัคคี ธรรม หรื อ ระบอบสหรัฐ
กล่ า วคื อ กษั ต ริ ย์ ผ้ ู ปกครองหลายเมื อ งท าความตกลงร่ ว มมื อ กั น และ
หมุน เวี ย นกัน เป็ น ผู้น า ไม่ใ ช่ร ะบอบประชาธิ ป ไตยซึ่ง นิ ย มแพร่ ห ลายใน
ปั จ จุบัน เป็ น เหตุใ ห้ ไ ม่มี เ หตุก ารณ์ ก ารชุม นุม เรี ย กร้ องเกิ ด ขึน้ พระสงฆ์
โดยมากมักดารงตนอยูเ่ รี ยบง่ายตามอารามทังในป่
้ าและชานเมืองมุง่ บาเพ็ญ
สมณธรรมเป็ นสาคัญ ดังนัน้ พระวินยั ที่ถกู บัญญัตขิ ึ ้นจึงไม่มีข้อใดที่เกี่ยวข้ อง
กับ 3 เหตุการณ์ข้างต้ น จึงต้ องอาศัยการตีความ การเทียบเคียงกับคาสอนใน
หมวดอื่นๆ เพื่อพิจารณาความถูกต้ องเหมาะสม
ในเบือ้ งต้ นนักคิด นักวิช าการได้ มี มุม มองต่อพระสงฆ์ กลุ่ม นี ใ้ น 2
ลักษณะคือ (แหล่งที่มา : www.matichon.co.th)
1. พระสงฆ์ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวทางการเมือง เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์
ผิดพระธรรมวินยั และนักวิชาการได้ ออกมาวิพากษ์ วิจารณ์โจมตีพฤติกรรม
ต่างๆ ของพระสงฆ์ที่ออกมาร่วมชุมนุมทางการเมือง
2. พระสงฆ์ ค วรยุ่ ง เกี่ ย วกั บ การเมื อ ง เพราะพระสงฆ์ ใ นอดี ต ก็
เกี่ ย วข้ อ งกับ การเมื อ งมาโดยตลอด และการออกมาแต่ล ะครั ง้ ก็ เ พื่ อ มา
ช่วยเหลือบ้ านเมืองเท่านัน้
โดยพระสงฆ์ที่เลือกฝ่ ายทางการเมืองด้ วยการออกมาชุมนุมเหล่านี ้
ให้ เหตุผลในการเลือกฝ่ ายใน 2 ลักษณะคือ
1. เหตุผลทางการเมือง โดยพระสงฆ์ที่ออกมาชุมนุมกับคนเสื ้อแดง
นันส่
้ วนใหญ่ให้ เหตุผลว่า ต้ องการประชาธิ ปไตย และต่อต้ านรัฐประหาร มี
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เพียงส่วนน้ อยที่ต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ กลับมาเป็ นนายก ส่วนพระสงฆ์ที่
เลือกฝ่ ายเสื ้อเหลืองนันให้
้ เหตุผลว่า ต้ องการประชาธิปไตย ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
และไม่ต้องการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมาเป็ นนายก
2. เหตุผลทางจริ ยธรรม พบว่า พระสงฆ์ที่ร่วมชุมนุมกับคนเสื ้อแดง
(ในภาคอีสาน ภาคเหนือและ ภาคกลาง) ต้ องการให้ สงั คมมีความยุติธรรม
ไม่ต้องการสองมาตรฐาน ต้ องการเห็นการเมืองมีจริ ยธรรม/ธรรมาธิปไตย
และต้ องการให้ ยุติความขัดแย้ งด้ วยสันติวิธี ส่วนพระสงฆ์ในภาคใต้ ระบุว่า
ต้ องการเห็นการเมื องมีจริ ยธรรม/ธรรมาธิ ปไตย และต้ องการให้ ยุติค วาม
ขัดแย้ งด้ วยสันติวิธี

พระสงฆ์ประพรมน ้ามนต์แก่กลุม่ นปช. ในพิธีเปิ ดตัวหมู่บ้านเสื ้อแดงที่จงั หวัดขอนแก่น

ที่มา: isaanrecord.com/th/wp-content/uploads/2012/01/Ubolrat-Red-District-2.jpg
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จะเห็นได้ ว่า พระสงฆ์กลุ่มที่ออกมาร่ วมชุมนุม ทางการเมื องก็ อ้าง
เหตุผ ลความจ าเป็ น ทางสัง คมในลัก ษณะของการเรี ย กร้ องการเมื อ งที่ มี
จริ ยธรรม ต้ องการเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเหมือนกันทังฝ่
้ ายที่สนับสนุน
กลุ่มคนเสื ้อเหลืองและกลุ่มคนเสื ้อแดง และฟั งดูก็เหมือนจะมีเหตุผลในการ
ออกมาร่ วมชุมนุม ดังกล่าว แต่พฤติการณ์ ที่พระสงฆ์แสดงออกมากลับ ถูก
วิจารณ์ จากสังคมอย่างมาก กล่าวคือ การวิพากษ์ วิจารณ์ รัฐบาลหรื อ ฝ่ าย
ตรงข้ ามบนเวทีอภิปราย หรื อผ่านสื่อต่างๆ และการออกมาร่ วมชุมนุมและ
เดินขบวนประท้ วงร่ วมกับฆราวาส การนัง่ บนรถเครื่ องขยายเสียงปราศรัย
โจมตี
การออกมาเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมในสังคมดูเหมื อนจะเป็ นสิ่งที่
ถูกต้ องดีงาม ในพระวินัยก็ไม่มีข้อห้ ามเกี่ ยวกับสิ่งเหล่านีอ้ ย่างชัดเจนด้ วย
แต่นกั วิชาการและพระสงฆ์หลายฝ่ ายกลับเห็นว่า นี่ไม่ใช่กิจของพระสงฆ์ ผิด
พระธรรมวินัย ไม่เ หมาะสมอย่างยิ่ง เมื่ อเหตุผลในทางสัง คมกับเหตุผล
ในทางพระวินยั โดยเฉพาะเรื่ องโลกวัชชะเกิดขัดแย้ งกัน เราจาเป็ นต้ องมีการ
ตีความพระธรรมวินยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อหาทางออกให้ กบั ปัญหาเหล่านี ้
พระธรรมวินัยที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการห้ ามพระสงฆ์มิให้ ยงุ่ เกี่ยวกับการเมืองนัน้
ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนา มีสิกขาบทที่พอจะเทียบเคียงได้ ดังนี ้
1. ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 8 มีว่า “ภิกษุดกู องทัพที่ยก
ไปเพื่อรบกัน เป็ นปาจิตตีย์” (วิ. มหา. ไทย) 2/562-566/496 - 499)
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2. ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 9 มีว่า “ภิกษุอยู่ในกองทัพ
เกิน 3 คืน เป็ นปาจิตตีย์” (วิ. มหา. (ไทย) 2/567-570/500-501)
3. ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 10 มีว่า “ภิกษุดกู ารรบ การ
ตรวจพล การจัดทัพและทัพที่จดั เป็ นขบวนเสร็ จแล้ ว เป็ นปาจิตตีย์ ” (วิ. มหา.
(ไทย) 2/571-574/502-504)
แต่พระพุทธองค์ก็ทรงยกเว้ นสาหรับบางกรณีจาเป็ นเช่น มีญาติป่วย
อยู่ในกองทัพ ก็ทรงอนุญาตให้ เข้ าไปกองทัพได้ แต่พกั ได้ ไม่เกิน 3 คืน และ
ระหว่าง 3 คืนนัน้ ก็ทรงไม่ให้ พระสงฆ์เข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับการเตรี ยมกองทัพ
การแสดงออกทางการเมื อ งของพระสงฆ์ ผิ ด พระธรรมวิ นั ยหรื อ ไม่
พระวินัยที่เกี่ ยวข้ องกับการเมืองในข้ างต้ นนัน้ จะเห็นได้ ว่าไม่ทรง
ประสงค์จะให้ พระภิกษุไปยุ่งเกี่ยวกับศึกสงคราม ซึ่งเป็ นเรื่ องของบ้ านเมือง
หรื อผู้ปกครองบ้ านเมืองจะทาการต่อสู้ปอ้ งกันดินแดนของตน หรื อการขยาย
เขตพระราชอานาจออกไปยังดินแดนต่างๆ ซึง่ การดังกล่าวต้ องมีการรบราฆ่า
ฟั นกันตามปกติวิสยั ของการสงคราม แต่ไม่ใช่ปกติวิสยั ของสมณะที่ จะไป
ร่วมยินดีกบั การดังกล่าวด้ วย
ความเกี่ยวข้ องทางการเมืองที่เราต้ องการศึกษานี ้ไม่ได้ มีลกั ษณะของ
การไปดูกาลังพล การไปพักอยู่ในกองทัพ หรื อ การไปดูการซ้ อมรบ แต่เรา
กาลังหมายถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การออกไปร่ วมชุมนุม
ของพระสงฆ์ การออกไปร่ ว มชุม นุม กั บ ฆราวาส เพื่ อ เรี ย กร้ องบางสิ่ ง
บางอย่างจากรัฐ เมื่อตรวจดูข้อห้ ามในพระวินัย จะพบว่า ไม่มีข้อห้ ามการ
แสดงออกทางการเมืองในลักษณะดังกล่าวข้ างต้ น ฉะนัน้ ในเบื ้องต้ นพอจะ
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สรุปได้ ว่า พระวินยั ห้ ามการไปยุ่งเกี่ยวกับกองทัพ การศึกสงคราม แต่ไม่ได้
ห้ า มการแสดงออกทางการเมื อ งในลัก ษณะอื่ น ๆ เช่ น การแสดงความ
คิดเห็น หรื อการชุมนุม สิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ได้ ห้ามไว้ นี ้ ก่อนจะปฏิบตั ินนั ้
ควรจะพิจารณาโดยใช้ หลักพระธรรมวินยั ดังต่อไปนี ้คือ
1. วัตถุประสงค์ในการบัญญัติวินัย 10 ประการ มีใจความสาคัญที่
เกี่ ยวกับประเด็นนี ค้ ื อ เพื่ อความเรี ยบร้ อยดีง ามของคณะสงฆ์ เพื่ อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ ้นของชุมชนที่
เลื่อมใสแล้ ว (วิ. มหา. (ไทย) 1/20/37) และในอีกสูตรหนึ่งอธิ บ ายว่า สิ่งใด
ไม่ได้ ทรงห้ ามไว้ ว่าไม่ควร แต่เข้ ากันได้ กับสิ่งที่ไม่ควรและขัดกับสิ่งที่ควร สิ่ง
นันไม่
้ ควร แต่สิ่งใดไม่ได้ ทรงห้ ามไว้ ว่าไม่ควร แต่เข้ ากันได้ กบั สิ่งที่ควรและขัด
กับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนันควร
้
(วิ. มหา. (ไทย) 5/92/131)
2. หลักมหาปเทส 4 มีใจความสาคัญที่เกี่ยวข้ องว่า ในการอ้ างพุทธ
พจน์ การอ้ างสงฆ์ การอ้ างพระเถระจานวนมาก และการอ้ างพระเถระรูปหนึ่ง
ขึ ้นว่าคาพูดนี ้ได้ มาจากแหล่งดังกล่าวก็ไม่ควรยืนยันหรื อปฏิเสธทันทีแต่ควร
ตรวจสอบกับพระธรรมและพระวินัยดูก่อนแล้ วจึงเชื่อถื อและปฏิบตั ิตามได้
(ที. ม. (ไทย) 10/113-116/144)
3. หลักตัดสินพระธรรมวินัย 8 ประการ มีใจความว่า ธรรมเหล่าใด
เป็ นไปเพื่ อความคลายกาหนัด ความหมดเครื่ องผูกรั ด ความไม่พ อกพูน
กิเลส ความมักน้ อย ความสันโดษ ความสงัด การประกอบความเพียร และ
ความเลี ้ยงง่าย ธรรมเหล่านี ้เป็ นคาสอนของศาสดา (วิ. จู. (ไทย) 7/523/331)
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ธรรมะกับการเมืองขัดแย้ งกันหรือไม่
จากประเด็ น ที่ ตัง้ เป็ นหัว ข้ อไว้ ว่ า “ธรรมะ” หรื อ “หลัก การแห่ ง
พระพุท ธศาสนากับ การเมื อ งขัด แย้ ง กัน หรื อ ไม่นัน้ ” จะเห็ น ได้ ว่า ในยุค
พุทธกาล พระพุทธองค์ ทรงเข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับการเมื องในลัก ษณะต่า งๆ
กัน แต่การเข้ าไปเกี่ ยวข้ องของพระพุทธองค์ไม่ได้ มีลักษณะเข้ าข้ างฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง ดังเช่นกรณีสงครามแย่งน ้าของพระญาติ สงครามล้ างเผ่าพันธุ์ของ
พระเจ้ าวิฑูฑภะ และกรณี การทาสงครามกับแคว้ นวัชชีของพระเจ้ าอชาต
ศัตรู นนั ้ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเพื่ อเข้ าไปเกี่ ยวข้ องในลักษณะที่ เ ป็ น
กลาง โดยการแสดงความจริงให้ ทงสองฝ่
ั้
ายฟั ง เมื่อเข้ าใจในธรรมที่ทรงแสดง
แล้ วก็จะละเลิกความเห็นที่ผิ ดและการสร้ างบาปกรรมไปเอง แต่หากทรง
พิจารณาพบว่า แม้ พระองค์ก็ไม่สามารถห้ ามการทากรรมนัน้ ได้ เพราะเป็ น
วิ บ ากกรรมของผู้ ที่ จ ะต้ อ งรั บ ผลกรรม พระองค์ ก็ ท รงละเว้ นไม่ เ ข้ าไป
เกี่ยวข้ อง ดังกรณีของพระเจ้ าวิฑฑู ภะ ส่วนพุทธทาสภิกขุมองว่า “การเมื อง
เป็ นเรื ่ องเดี ยวกันกับเรื ่ องศี ลธรรม เพราะมี เป้าหมายเดี ยวกันคื อสร้ างความ
เป็ นปรกติ สขุ ของสังคม” (วีระ สมบูรณ์, 2550: 3 - 4)
ดังนัน้ หากตีความตามเจตนารมณ์ของพระธรรมวินยั ที่ระบุหน้ าที่
ของภิกษุ สงฆ์ว่า “ดูก่อนภิ กษุ ทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจงเที ่ยวจาริ กไป เพื ่อ
ประโยชน์ และความสุขของคนเป็ นจานวนมาก เพื ่ออนุเคราะห์ จงประกาศ
พรหมจรรย์ อันมี ความงามทัง้ เบื ้องต้น ท่ ามกลางและที ่สุด ผู้มี กิเ ลสธุลีใน
ดวงตาน้อยมี อยู่” (ส.ส. (ไทย) 15/141/179 – 180) และพระจริ ยวัตรของ
พระพุทธองค์แล้ วก็พอจะสรุปได้ ว่า การเมืองไม่ใช่สิ่งขัดแย้ งกับหลักการของ
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พระพุทธศาสนา และศีลธรรมในศาสนายังจาเป็ นต่อการมีการเมืองที่ดี ที่
อานวยประโยชน์สขุ ให้ สงั คมอีกด้ วย
บทบาทของพระสงฆ์ ว่าด้ วยการแสดงออกทางการเมือง
ข้ อควรพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทยต่อการเมือง
1. พระสงฆ์มีเสรี ภาพการแสดงออกทางการเมืองได้ ภายใต้ ขอบเขต
ของปัณณัตวิ ชั ชะคือ พระวินยั อันเป็ นพุทธบัญญัติ
2. พระสงฆ์มีเสรี ภาพการแสดงออกทางการเมืองได้ ภายใต้ ขอบเขต
ของโลกวัชชะ คือ การติเตียนจากชาวโลก ต้ องรักษาไว้ ซึ่งความเลื่อมใสของ
ชุมชน เพื่อความยัง่ ยืนของพระศาสนา
3. การอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ
สามารถทาได้ เพราะไม่ได้ มีข้อห้ ามในพระวินยั แต่ทาได้ ในขอบเขตที่จากัด
ของศีล 227 ข้ อและจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล นอกจากนีห้ ากตีความด้ วย
มุมมองปรัชญาหลัง นวยุคแล้ วจะพบว่า สถาบันสงฆ์เป็ นสถาบันหลักของ
สังคม ควรจะมีบทบาทในการแก้ ปัญหาและสร้ างสรรค์สงั คมที่ดีงามได้ ตาม
สถานภาพและบทบาทที่มีอยู่
4. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของพระสงฆ์ควรเป็ นลักษณะเป็ น
ผู้ใ ห้ ส ติ แ ก่ สัง คม ด้ ว ยใจเป็ น ธรรม หากพระสงฆ์ เ ข้ า ข้ า งฝ่ ายใดชัด เจน
ประชาชนที่ไม่ชอบพรรคนัน้ กลุม่ นันก็
้ จะไม่ฟังเหตุผลของท่าน ด้ วยมีอคติเข้ า
บดบัง และการแสดงความคิดเห็นนันก็
้ จะขัดต่อพระธรรมวินยั เพราะเป็ น
วาจาส่อเสียด วาจาหยาบ และวาจาที่ก่อเวรอันมิใช่ทางของสมณะ (ดังใน
โอวาทปาฏิโมกข์ที่ว่า ผู้ทาสัตว์อื่นให้ ลาบากอยู่ไม่ชื่อว่า เป็ นสมณะเลย, ผู้ ที่
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กาจัดสัตว์อื่นอยูไ่ ม่ชื่อว่าเป็ นบรรพชิตเลย) หากมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคจะ
พบว่า ปรัชญาหลังนวยุคมุ่งหมายให้ เกิดสันติภาพของสังคม หากพระสงฆ์
ซึ่งมีอิทธิ พลในทางความคิดควรแสดงความเห็นเป็ นไปเพื่ อสันติภาพ หรื อ
สันติสขุ ของสังคม แทนการไปเข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
5. การอภิปรายบนเวทีชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ์ในลักษณะ
การโจมตีกนั เป็ นการก่อเวร หรื อสร้ างศัตรูทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่หนทางแห่ง
สมณะ เป็ นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (ดังโอวาทปาฏิโมกข์ที่ว่า ผู้ทาสัตว์อื่น
ให้ ลาบากอยูไ่ ม่ชื่อว่า เป็ นสมณะเลย, ผู้กาจัดสัตว์อื่นอยูไ่ ม่ชื่อว่าเป็ นบรรพชิต
เลย) หากมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคจะพบว่า การกระทาดังกล่าวไม่เป็ นไป
เพื่อสันติภาพเลย แต่ก่อให้ เ กิ ดความยึดมั่นถื อ มั่น ยิ่งขึน้ และจะเกิดความ
ขัดแย้ งมากขึ ้น ซึง่ ขัดต่อหลักพระธรรมวินยั และปรัชญาหลังนวยุค
6. การชุมนุมของพระสงฆ์เพื่อวัตถุประสงฆ์ทางการเมืองบางอย่าง
เช่น การเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลบรรจุคาว่า พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจา
ชาติ ไว้ ในรัฐธรรมนูญ หรื อการชุมนุมกันของพระสงฆ์เพื่อแสดงการคัดค้ าน
ต่อการแต่งตังผู
้ ้ ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จพระสังฆราชของรัฐบาล เป็ นต้ น เป็ นสิ่งที่
สามารถกระทาได้ หากมี เ หตุผ ลอันสมควร และเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ของ
พระพุทธศาสนา หรื อ คนหมูม่ าก ไม่ขดั ต่อพระธรรมวินยั เมื่อตีความจากพระ
พุท ธด ารั ส ว่า “ดู ก่ อ นภิ ก ษุ ท ั้ง หลาย เธอทั้ง หลายจงเที ่ ย วจาริ กไป เพื ่ อ
ประโยชน์ และความสุขของคนเป็ นจานวนมาก เพื ่ออนุเคราะห์ จงประกาศ
พรหมจรรย์ อันมี ความงามทัง้ เบื ้องต้น ท่ามกลางและที ่สุด ผู้มีกิเลสธุลี ใน
ดวงตาน้อยมี อยู่” (ส.ส. (ไทย) 15/141/179 - 180)
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7. การชุมนุมต้ องไม่มีลกั ษณะอาการเช่นฆราวาส อาทิ การโพกผ้ า
แสดงข้ อความ การเดินขบวนประท้ วงอย่างรุ นแรง การปิ ดล้ อมสถานที่ เป็ น
ต้ น เพราะจะเป็ นสิ่งที่ไม่ก่อให้ เกิดความเลื่อมใสแก่ผ้ พู บเห็น ขัดต่อพุทธดารัส
ดัง กล่าวในข้ อ 6 แต่หากมองผ่า นปรั ช ญาหลัง นวยุคพระสงฆ์ ค วรจะเป็ น
ตัวอย่างของการชุมนุมโดยสงบ ชุมนุมโดยธรรม แล้ วใช้ การยื่นหนัง สื อต่อ
ผู้รับผิดชอบแทนจะเหมาะสมต่อสมณสารูปมากกว่า
8. การที่พระสงฆ์ร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มการเมืองร่ วมกับ
ฆราวาส ในอาการต่างๆ กัน ตังแต่
้ การร่วมเดินขบวน ร่วมฟั งปราศรัย นัง่ บน
ลาโพงหลังรถกล่าวปราศรัย การถือป้ายประท้ วง ขัดต่อหลักโลกวัชชะอย่าง
ชัดเจน และขัดต่อพุทธดารัสที่ ว่า “การกระทาของพวกเธอนัน่ ไม่เป็ นไปเพือ่
ความเลือ่ มใสของชุมชนที ่ยงั ไม่เลื ่อมใส หรื อเพือ่ ความเลื ่อมใสยิ่ งของชุมชนที ่
เลื ่อ มใสแล้ว ...” หากการแสดงเสรี ภ าพทางการเมื องของพระสงฆ์ ท าให้
สถาบันสงฆ์เสื่อมเสีย ทาให้ ศรัทธาของมหาชนตกไป การกระทานันไม่
้ ควร
9. พระสงฆ์จาเป็ นต้ องตระหนักถึงความเป็ นกลางให้ มาก เพื่อไม่ให้
ตนเองตกไปสู่สุดโต่งทางความคิดด้ านใดด้ านหนึ่ง และกลายเป็ นเครื่ องมือ
ทางการเมื อ งไปโดยปริ ย าย การกระท าดัง กล่ า วมี ลัก ษณะที่ เ สื่ อ มเสี ย
ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ไม่ยงั ให้ เกิดความเลื่อมใส อีกทังยั
้ งทาให้ ผ้ ทู ี่เลื่อมใส
อยูแ่ ล้ วเสื่อมศรัทธา ดังพุทธดารัสที่แสดงในข้ อ 8
10. พระสงฆ์ เ ป็ นผู้ น าทางจิ ต วิ ญ ญาณของแต่ ล ะชุ ม ชน หาก
พระสงฆ์สนับสนุนใคร ก็มีแนวโน้ มว่า ชาวบ้ านจะร่ วมสนับสนุนด้ วย ดังนัน้
นักการเมืองที่ประสงค์จะชนะเลือกตังก็
้ จะพยายามเข้ าไปครอบงาพระสงฆ์ให้
ได้ หากสามารถมีพ ระสงฆ์ เ ป็ นหัวคะแนนแล้ ว ก็มีหวังว่าจะชนะเลื อ กตัง้
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558

152
และการท าเช่น นี ก้ ็ เ ป็ น เหตุใ ห้ พ ระสงฆ์ เ ลื อ กข้ า งและกลายเป็ น การสร้ าง
ปฏิปักษ์ ทางการเมืองไปโดยปริ ยาย นัน่ หมายความว่า สถาบันสงฆ์ถกู นาไป
ยุ่งเกี่ ยวกับผลประโยชน์ทางการเมื องซึ่งเป็ นสิ่งที่ผิด มีลักษณะที่เสื่อมเสี ย
ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ไม่ยงั ให้ เกิดความเลื่อมใส อีกทังยั
้ งทาให้ ผ้ ูที่เลื่อมใส
อยู่แล้ วเสื่อมศรัทธา จึงกลายเป็ นสิ่งไม่ควร ก่อให้ เกิดโลกวัชชะอย่างชัดเจน
และขัดต่อพุทธดารัสที่ว่า “การกระทาของพวกเธอนัน่ ไม่เป็ นไปเพื ่อความ
เลื ่อมใสของชุม ชนที ่ยัง ไม่ เ ลื ่อมใส หรื อเพื ่อความเลื ่อมใสยิ่ ง ของชุ ม ชนที ่
เลื ่อมใสแล้ว ...” หากมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค พระสงฆ์ไม่ควรถูกห้ ามมา
เกี่ ย วข้ อ งกับ การเมื อ ง แต่ค วรเกี่ ย วข้ อ งกับ การเมื อ งอย่า งเหมาะสมและ
สร้ างสรรค์
11. หากมีการอนุญาตให้ พระสงฆ์มีสิทธิ์เลือกตัง้ ก็คงจะหลีกเลี่ยง
ไม่ไ ด้ ที่ จ ะเรี ย กร้ องการสมัค รเป็ น ส.ส. หรื อ ส.ว. หรื อ ส.ส.ร. เหมื อ นใน
ประเทศศรี ลงั กา และนัน่ ก็คือการเข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเมือง
โดยตรงซึง่ เป็ นการดึงพระสงฆ์ออกห่างไปจากชีวิตความเป็ นอยูแ่ บบพระสงฆ์
ที่แท้ แต่ดงเดิ
ั ้ ม และเป็ นการบ่อนทาลายพระพุทธศาสนาในระยะยาวด้ วย
เพราะศัตรู ทางการเมืองย่อมไม่พึงใจต่อพระพุทธศาสนา และเมื่อสบโอกาส
ย่อมหาทางทาลายพระพุทธศาสนา ทังนี
้ ้เป็ นเพราะการกระทาดังกล่าว เป็ น
เรื่ องของโลกวัชชะอย่างชัดเจน และขัดต่อพุทธดารัสที่ว่า “การกระทาของ
พวกเธอนัน่ ไม่เป็ นไปเพื ่อความเลื ่อมใสของชุมชนที ่ยงั ไม่เลื ่อมใส หรื อเพื ่อ
ความเลือ่ มใสยิ่ งของชุมชนทีเ่ ลื ่อมใสแล้ว ...” หากมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค
พระสงฆ์ไม่ควรถูกห้ ามมาเกี่ยวข้ องกับการเมือง แต่ควรเกี่ยวข้ องกับการเมือง
อย่างเหมาะสมและสร้ างสรรค์ การเข้ าไปมีส่วนได้ ส่วนเสียกับผลประโยชน์
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ในทางการเมืองโดยตรงนัน้ ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา
12. การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์นนควรแสดงออกเท่
ั้
าที่
จาเป็ นภายใต้ ขอบเขตของพุทธดารัสที่เคยใช้ เป็ นเหตุในการบัญญัติวินัยว่า
“การกระทาของพวกเธอนัน่ ไม่ เป็ นไปเพื ่อความเลื ่อมใสของชุมชนที ่ยงั ไม่
เลือ่ มใส หรื อเพือ่ ความเลือ่ มใสยิ่ งของชุมชนทีเ่ ลือ่ มใสแล้ว ...” หากการแสดง
เสรี ภาพทางการเมืองของพระสงฆ์ทาให้ สถาบันสงฆ์เสื่อมเสีย ทาให้ ศรัทธา
ของมหาชนตกไป การกระทานันไม่
้ ควร
13. การแสดงออกทางการเมื อ งในที่ นี ไ้ ม่ ร วมถึ ง การแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วม หรื อเกี่ยวข้ องทางใดทางหนึ่งในเรื่ องการศึกสงคราม การ
งานที่เบียดเบียนชีวิตกันในรู ปแบบอื่ นๆ เพราะมีพุทธบัญญัติห้ามไว้ อย่าง
ชัดเจน
14. การที่พระสงฆ์นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่ควรออกมาคัดค้ านสิ่งที่ไม่
ถูกต้ องดีงาม หรื อ สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้ องดีงามก็ถือว่า เป็ นสิ่งที่ควรตาหนิได้
หากอยู่ในวิสัยที่จะสามารถทาได้ เพราะเมื่อพิจารณาพระจริ ย วัตรของพระ
พุทธองค์แล้ ว จะพบว่า พระพุทธองค์ไม่ได้ นิ่งดูดายต่อเหตุการณ์ทางการเมือง
แต่ทรงเข้ าไประงับเหตุไม่ให้ บานปลายกลายเป็ นความรุนแรง อาทิ กรณีห้าม
สงครามพระญาติ สงครามวัชชี
15. การแสดงออกทางการเมื องของพระสงฆ์ไ ม่ว่าทางใด ต้ องยึด
หลัก การที่ ว่ า “เพื ่อ ประโยชน์ แ ละความสุข ของคนเป็ นจ านวนมาก เพื ่อ
อนุเคราะห์ จงประกาศพรหมจรรย์อนั มี ความงามทัง้ เบื ้องต้น ท่ามกลางและ
ที ่สุด” อยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินยั และโลกวัชชะ โดยการดารงตนเป็ น
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กลางต่อทุกฝ่ าย ยึดธรรม คือ ความถูกต้ องดีงามเป็ นที่ตงั ้ เข้ ามามีส่วนรวม
ทางการเมืองอย่างเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทของตน อันจะเป็ น
ประโยชน์เกื ้อกูลต่อทังสั
้ งคมและพระพุทธศาสนาอย่างยัง่ ยืน
บทสรุป
จากกรณีของพระสงฆ์ไทยที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการเมืองนัน้ จะพบว่า
ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อมองตามพระจริ ยวัตรของพระพุทธเจ้ าแล้ ว จะเห็นว่า
พระองค์ไม่ฝักใฝ่ ในทางการเมือง มุ่งสัง่ สอนให้ มนุษย์และเทวดาหลุดพ้ นจาก
กิเลสเป็ นอริ ยบุคคลเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม แม้ เกิดเหตุสุดวิสัยที่พระองค์
จาเป็ นจะต้ องเข้ าไปเกี่ ยวข้ อง ก็ทรงเข้ าไปเกี่ ยวข้ องแบบเป็ นกลาง มุ่งหวั ง
ประโยชน์แก่ทงสองฝ่
ั้
าย ต่อมาหากพิจารณาถึงจริ ยาของสมเด็จพระพนรั ต
วัด ป่ าแก้ ว ซึ่ ง เป็ น พระมหาเถระในฝ่ ายอรั ญ ญวาสี หรื อ วัด ป่ า ก็ เ ข้ า ไป
เกี่ยวข้ องด้ วยเหตุสดุ วิสยั จาเป็ นต้ องไปช่วยเหลือชีวิตของแม่ทพั นายกอง แต่
เมื่อมาพิจารณาถึงบริบทปัจจุบนั จะพบว่า พระสงฆ์ในฝ่ ายมหานิกายบางรูป
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์นกั วิชาการที่อยูใ่ นมหาวิทยาลัยสงฆ์จะมีการ
แสดงบทบาทท่าทีทางการเมืองอย่างชัดเจนในลักษณะของการเลือกข้ าง ยิ่ง
ไปกว่านันพระสงฆ์
้
เองยังได้ พยายามตีความคาสอนของศาสนาเพื่อสนับสนุน
การมาร่วมชุมนุมทางการเมืองและการเป็ นแกนนาม็อบประท้ วงขับไล่รัฐบาล
ซึง่ ถือว่า เป็ นบทบาทที่เกินเลยไปจากความเหมาะสมตามหลักพระธรรมวินยั
จากบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ในอดีตจนถึงปั จจุบนั จะเห็น
ได้ วา่ พระสงฆ์สายป่ าได้ พยายามรักษาสมณสารูปตามพระธรรมวินยั ได้ เป็ น
อย่างดี ตามอุดมการณ์ ของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสี (พระป่ า) ที่เน้ นการ
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รักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่ งครัด ในขณะที่ พระสงฆ์บางรู ปที่ไม่เคร่ งครัด
พระธรรมวินยั ได้ ไปแสดงบทบาททางการเมืองอย่างหลากหลายรูปแบบ และ
เป็ นที่ครหาของสังคม จากการตีความพระธรรมวินยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง
จะพบว่า ธรรมะกับการเมือง ไม่ใช่สิ่งที่ขดั แย้ ง การมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ไม่ใช่สิ่งที่ผิดต่อพระพุทธศาสนา แต่ด้วยพระสงฆ์อยู่ในเพศภาวะที่ต่างจาก
คฤหัสถ์ และมีหลักพระธรรมวินยั เป็ นกรอบในการดาเนินชีวิต สิ่งที่พระสงฆ์
จะทาได้ คือ การให้ สติแก่สงั คม การยึดถือความถูกต้ องดีงามในการทางาน
และการอบรมสั่งสอนให้ ทุกคนไม่เ ห็นแก่ตัว เสียสละตนเองเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม การบรรยาย อภิ ปราย เสวนา ใดๆ ของพระสงฆ์ ต้ องเป็ นกลาง
ในทางการเมื อ งอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ซึ่ ง จะเป็ น ผลต่อ ความยั่ง ยื น ของ
พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์ อันเป็ น 1 ใน 3 สถาบันหลักของชาติสืบไป
เอกสารอ้ างอิง
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