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“…จุดยืนทางการเมืองของคณะสงฆตอการที่รัฐใชความรุนแรงตอประชาชน เปนจุดยืนที่อยูบน 
‘ภาวะหลับใหลทางศีลธรรม’ และโดยสภาวะหลับใหลเชนนั้น จึงทําใหคณะสงฆนอกจากจะไมรู
รอนรูหนาวตอความตายของประชาชนแลว ยังไมรูตัว (หรือรูสึกผิดใดๆ) กับการที่กลายเปนแนว
รวมโดยปริยายของฝายผูมีอํานาจรัฐ และ/หรือ ‘อํานาจชั้นสูง’ ที่กระทําการอันละเมิดหลักศีลธรรม
ทางพุทธศาสนา…” 
 
กลาวนํา 
 หากเราลองหลับตานึกถึงภาพอารยธรรมสยามในอดีต เราจะเห็นภาพปราสาทราชวัง วัด
วาอาราม สถาปตยกรรม ดนตรี นาฏศิลป จิตรกรรม ภาษา วรรณกรรม การเมืองการปกครอง 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตผูคนที่ลวนแตยึดโยง หรือเกี่ยวพันอยูกับพุทธศาสนาแทบทั้งส้ิน ชาวพุทธเรา
จึงรูสึกโดยสามัญสํานึกวา พุทธศาสนาคือศาสนาประจําชาติไทยโดยมิติทางประวัติศาสตรและ

                                                
 ผูเขียนไดรับแรงบันดาลใจในการเขียนบทความช้ินนี ้จากการสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ประมวล เพ็ง
จันทร ระหวางเก็บขอมูลวิจัย (19/07/2553) เร่ือง “ความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทางการเมืองของ
พระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน” (ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนวิจัย) อาจารย
ประมวล กลาวตอนหนึ่งวา “หากพระสงฆเปดใจรับฟงเสียงวิจารณจากฆราวาสบาง โดยเฉพาะฆราวาสที่เปน
พวกเดียวกับทาน ที่เคยบวชเรียนมา รักสถาบันสงฆ รักพุทธศาสนามากเชนเดียวกัน พระสงฆ หรือสถาบันสงฆ
อาจปรับเปล่ียนบทบาทที่สามารถทําใหศาสนธรรมมีคุณคาตอสังคมมากกวาที่เปนอยู...” 
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วัฒนธรรม ปราชญทางพุทธศาสนาบางทานจึงกลาววา “พุทธศาสนาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความ
เปนไทย”1 
 แตเม่ือสังคมเราจําเปนตองเผชิญกับปญหาทาทายใหม  ๆโดยเฉพาะปญหาความรุนแรง
ทางการเมืองที่เกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําเลา ในประวัติศาสตรรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม (Modern 
Democracy) ที่ยึดหลักเสรีภาพ ความเสมอภาคในความเปนมนุษย และหลักนิติรัฐเปนรากฐาน
สําคัญ กลับไมเปนทีป่ระจักษชัดวาพุทธศาสนาที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับความเปนไทยนั้น มีพลัง
ในทางความคิดที่สามารถชี้นําแนวทางสันติวิธี เพื่อระงับยับยั้งไมใหความขัดแยงในสังคมบาน
ปลายไปสูความรุนแรงไดอยางไร  
 คําถามจึงมีวา หากหนาที่ของพุทธศาสนาคือ การดับทุกขทางจิตวิญญาณ และจรรโลง
สันติภาพทางสังคม เวลาเราบอกวา “พุทธศาสนาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความเปนไทย” 
หมายความดวยหรือไมวา “ธรรมชาต”ิ หรือ “แกนสาร” ของ “ความเปนไทย” คือความใฝปรารถนา
ความพนทุกขทางจิตวิญญาณ และรักสันติตามหลักคําสอนของพุทธศาสนา หากธรรมชาติหรือ
แกนสารของความเปนไทยมิไดเปนเชนนี้ คําวา “พุทธศาสนาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความเปน
ไทย” ก็อาจเปนเพียงคําขวัญที่ใชปลุกความภูมิใจสําหรับคนไทยที่เปนชาวพุทธเทานั้นเอง 

และเม่ือเราพูดวา “สังคมไทยเปนสังคมพุทธ” ดูเหมือนเราจะอางความภูมิใจอยูสองเร่ือง
คือ 1) ภูมิใจวา เรามีพุทธศาสนาที่เปนศาสนาแหงปญญา หรือเปนศาสนาแหงอิสรภาพ และ
สันติภาพ ที่มีหลักคําสอนเปนสัจธรรม มีเหตุผลทนตอการพิสูจน หรือเปนความจริงความถูกตองที่
ไมข้ึนกับเงื่อนไขของกาลเวลา (อกาลิโก) และ 2) ภูมิใจวา คนไทยกวารอยละ 90 เปนชาวพุทธ 

แตทวาเม่ือพิจารณาในรายละเอียด เรากลับตองเผชิญคําถามที่ตอบตัวเองไมได เชน 
ทําไมสังคมพุทธจึงมากดวยการทุจริตคอรรัปชันทุกวงการ ไมเวนแมแตมหาวิทยาลัยหรือในวัด 
อุดมดวยอบายมุขทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเม่ือสังคมเผชิญกับความขัดแยงทางการเมือง ซึ่งความ
ขัดแยงเปนเร่ืองปกติของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แตทําไมบานเราจึงตองลงเอยดวย
ความรุนแรงซ้ําซาก โดยที่พุทธศาสนา หรือ “ความเปนไทยแบบพุทธ” แทบไมมีบทบาทระงับยับยั้ง 
หรือแกไขปญหาตางๆ เหลานั้น หรือไมมีแมกระทั่งการทบทวน “ความรับผิดชอบทางศีลธรรม” 
ของสถาบันทางพุทธศาสนาตอความรุนแรงที่เกิดข้ึนหลายๆ คร้ัง ในประวัติศาสตรม่ีผานมา เพื่อ
เก็บรับเปนบทเรียนวาหากในอนาคตสังคมมีแนวโนมจะเกิดความรุนแรงซ้ํารอยอีก สถาบันทาง
พุทธศาสนาควรแสดงบทบาทรับผิดชอบทางศีลธรรมอยางไร 
 
 
                                                
1 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต).ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ.(กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
พุทธธรรม,2532),หนา 41. 
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พุทธศาสนาสองมิติ 
 เพื่อทําความเขาใจปญหาที่เรายังตอบตัวเองไมได เราอาจแยกพิจารณาพุทธศาสนาใน
สังคมไทยออกเปนสองมิต ิคือ 1) พุทธศาสนาเชิงศาสนธรรม ไดแกหลักคําสอนของพุทธศาสนา
เกี่ยวกับความจริงตามกฎธรรมชาติ  หรือที่เรียกวาคําสอนสวนที่เปน “สัจธรรม” และหลักคําสอนที่
วางระบบการดําเนินชีวิตที่ดีของปจเจกบุคคล และระบบสังคมที่ด ีที่เรียกวา “จริยธรรม”  2) พุทธ
ศาสนาเชิงสถาบัน ในที่นี้ผูเขียนหมายความกวางๆ วา คือ สถาบันทางพุทธศาสนา เชน สถาบัน
สงฆ องคกรชาวพุทธตางๆ รวมถึงคานิยม จารีต และวิถีชีวิตโดยรวมของชาวพุทธในสังคมไทย 
 หนาที่โดยสภาวะหรือโดยธรรมชาติของพุทธศาสนาสวนที่เปนศาสนธรรมคือ การดับทุกข
ทางจิตวิญญาณ และเปนรากฐานของสันติภาพทางสังคม แตพุทธศาสนาเชิงศาสนธรรมจะทํา
หนาทีน่ี้มิไดหากไมถูกขับเคล่ือนโดยพุทธศาสนาเชิงสถาบัน หรือพุทธศาสนาเชิงสถาบันนั่นเองที่
จะทําใหสัจธรรมและจริยธรรมตามที่พระพุทธศาสนาสอนมามีชีวิตชีวาในวิถีชีวิตของปจเจกบุคคล 
และเปนพลังใหเกิดสันติภาพทางสังคม 
 แตกระนั้นก็ตาม เม่ือเราถามวา ทําไมพุทธศาสนาจงึไมสามารถชี้นําแนวทางสันติวิธี และ/
หรือยับยั้งความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแยงทางการเมือง2 เชน ความรุนแรงในเหตุการณ
ประวัติศาสตร 14 ตุลา 16 เหตุการณ 6 ตุลา 19 พฤษภา 35 และลาสุดเหตุการณเมษา-พฤษภา 
53 ที่มีคนบาดเจ็บลมตายจํานวนมาก จากการที่รัฐบาลใชกําลังทหารสลายการชุมนุมเรียกรอง
สิทธิทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เราจําเปนตองตั้งคําถามกับทั้งพุทธศาสนาเชิงศาสน
ธรรม และพุทธศาสนาเชิงสถาบัน 
 
คําถามเชิงวิพากษตอพุทธศาสนาเชิงศาสนธรรมและการประยุกตใช 
 คําถามที่นาสนใจคือ พุทธศาสนาเชิงศาสนธรรมมีพลังตอการยับยั้งความรุนแรง หรือการ
สรางสันติภาพในสังคมยุคปจจุบันหรือไม? คําวา “มีพลัง” ในที่นี้หมายถึง มีพลังในเชิงเหตุผล คือ
สามารถใชอธิบายความซับซอนของปญหาสังคม/การเมืองสมัยใหมและเสนอทางออกไดอยาง
สมเหตุสมผล มีพลังในเชิงความคิด คือสามารถชี้นําทางความคิดของคนรวมสมัยได และมีพลัง
ทางวัฒนธรรม หมายความวาสัจธรรมและจริยธรรมของพุทธศาสนาสามารถสรางคานิยมรัก
สันติภาพ และเปนรากฐานแหงภรดรภาพในสังคมสมัยใหมไดจริง 

                                                
2  ประเด็นที่วา ทําไมพุทธศาสนาจึง “ไมสามารถ...” อาจแยงไดวา ความขัดแยงในประวัติศาสตรการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองที่ผานมา - ปจจุบัน มีความซับซอนในตัวมันเองเกินกวาพุทธศาสนาจะช้ีนําอะไรได แต
นั่นไมใชเหตุผลวา พุทธศาสนาสมควร “วางเฉย” กับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ถาเชนนั้นระบบวรรณะ 4 ก็มีความ
ซับซอนในตัวของมันเองเชนกัน แตทําไมพระพุทธเจาถึงไมทรง “วางเฉย” ตอความอยุติธรรมของระบบดังกลาว – 
ผูเขียน. 
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 ผูที่เชื่อวาพุทธศาสนาเชิงศาสนธรรมคือ “ส่ิงสัมบูรณ” (Absolute) ที่ตอบปญหาชีวิตและ
สังคมมนุษยไดทุกเร่ือง มักจะกลาววาปญหาไมไดอยูที่สัจธรรมและจริยธรรมพุทธศาสนาไม
สามารถใชอธิบายความซับซอนของปญหาสังคม/การเมืองสมัยใหม และเสนอทางออกไดอยาง
สมเหตุสมผล แตอยูที่คนไมทําตาม 

เชน เราสามารถใชหลัก “อิทัปปจจยตา” ชี้ใหสังคมมองเหตุปจจัยแหงความขัดแยงตลอด
สาย ไมใชเลือกมอง หรือมองอยางตัดตอนความจริง ฝายเส้ือเหลืองก็ตัดตอนสรุปเอาวาการทุจริต
คอรรัปชันของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คือตนเหตุของความขัดแยงแตกแยกของคนในชาติ ฝายเส้ือ
แดงก็ตัดตอนสรุปเอาวารัฐประหาร 19 กันยายน 2549 คือตนเหตุของความขัดแยงแตกแยก
ภายในชาติ แลวตางก็มุงตอสูเอาชนะกัน ทางออกทุกฝายควรมองความจริงใหรอบดาน ยอมรับ
ความถูก-ผิดของฝายอ่ืนๆ และฝายตนอยางตรงไปตรงมา ตระหนักวาเราคือคนไทยดวยกัน หรือ
ถึงที่สุดแลวเราตางเปนเพื่อนรวมทุกขเกิด แก  เจ็บ ตายดวยกันทั้งนั้น จึงไมมีเหตุผลที่จะมุงทําลาย
ลางกนั ควรเมตตาใหอภัย อยูรวมกันอยางมีภราดรภาพ รวมกันคิดหาแนวทางที่จะสรางสังคมเรา
ใหปรองดอง สมานฉันท และเจริญกาวหนาทุกดานตอไป 
 จะเห็นไดวา คําเทศนาทํานองนี้ฟงดูสวยงาม พูดอีกก็ถูกอีก ทําใหปญหาดูเปนเร่ืองงาย
เสียเหลือเกิน แตก็เปนคําอธิบายทีไ่มสามารถมีพลังตอการเปล่ียนแปลงทางความคิดของสังคม 
เพราะวิกฤตที่สังคมเผชิญอยูเรียกรองการเปล่ียนผานไปสู “ความเปนประชาธิปไตย” ในหลายๆ 
คร้ังที่ตัวบุคคลหรือองคกรชาวพุทธ (ที่ไมใชสถาบันสงฆ) ออกมาเรียกรองใหทุกฝายใชสันติวิธี แต
มักถูกถามกลับวา มันเปนสันติวิธีที่วางเปลาหรือไม สันติวิธใีน “บริบท” ของความขัดแยงปจจุบัน
ไมใชเพื่อประชาธิปไตยหรอกหรือ สันติวิธีคือการทําเสมือนวายอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลที่
อํามาตย กองทัพ และมวลชนสนับสนุนรัฐประหารรวมกันกอตั้งข้ึนเชนนั้นหรือ ถาไมใชเชนนั้น 
ทําไมนักสันติวิธีชาวพุทธจึงไมวิจารณอํามาตย กองทัพ รัฐบาล และ “อํานาจชั้นสูง”3 ที่ “ผลิต
สราง” ความรุนแรงมากกวาคนเส้ือแดงหลายเทานัก เชน ผลิตวาทกรรมขบวนการกอการราย 

                                                
3 การใชคํา “อํานาจช้ันสูง” ในบทความนี้ผูเขียนใชเลียนคํา “กองกําลังระดับสูง” ซ่ึงหมายถึง “กองกําลังบูรพา
พยัคฆ” ที่สลายการชุมนุม วันที่ 10 เมษายน 2553 ทําใหมีผูเสียชีวิต 25 ศพ บาดเจ็บกวา 800 คน ( โปรดดู 
ธเนศ อาภรณสุวรรณ.การปฏิวัติของไพร (ฟาขาแผนดิน).วิภาษา.(1 พฤษภาคม -15 มิถุนายน 2553) หนา 25) 
 และสําหรับผูสนใจประเด็น “อํานาจช้ันสูง” ที่ระบุในบทความนี้ ขอแนะนําใหอาน สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล. ปจฉิม
ลิขิต บทความ “พระบารมีปกเกลา: พระสุรเสียงราชินีบนเวทีพันธมิตร”.
http://www.prachatai3.info/journal/2010/08/30680.(เขาถึงเม่ือ 18/08/2553). 
 และ (ผูเขียนคนเดียวกัน) “จะจัดวางตําแหนงแหงที่ของสถาบันกษัตริยในสังคม-การเมืองไทยอยางไร?” 
http://www.prachatai3.info/journal/2010/08/30639.(เขาถึงเม่ือ 18/08/2553). 



 5 

ขบวนการลมเจา ฯลฯ  และเคล่ือนขบวนรถถัง พรอมกําลังพลถึง 50,000 นาย ออกมาสลายการ
ชุมนุมของประชาชนที่มาชุมนุมเรียกรอง “การเลือกตั้ง” ตามระบอบประชาธิปไตย4 
 เราอาจตองยอมรับวา พุทธศาสนาเชิงศาสนธรรมไมใชส่ิงสัมบูรณ ในความหมายที่วา ไม
สามารถใหคําตอบสําเร็จรูปตอปญหาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไดทุกเร่ือง ศาสนธรรมเปน
เพียงคําตอบในแงหนึ่งสําหรับปญหาแตละเร่ืองเทานั้น ซึ่งหมายความวา ปจเจกบุคคล หรือสังคม
มีสิทธิจะเลือกวาจะเชื่อหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับวาคําอธิบายทางศาสนธรรมนั้นมีเหตุมีผล และเสนอ
ทางออกจากปญหาที่เปนไปไดมากนอยเพียงใดในทามกลางสภาพความเปนจริงของสังคม
ปจจุบัน 

ฉะนั้น บางทีปญหาที่แทจริงไมไดอยูที่วา ศาสนธรรมใหคําตอบแกปญหาทุกอยางดีแลว 
แตคนไมปฏิบัติตามเอง ทวาอยูที่ตัวศาสนธรรมนั้นเองที่ไมสามารถตอบปญหาที่ซับซอน เชน 
ปญหาขัดแยงทางการเมืองดังที่เปนมาตลอด 4-5 ปนี้ได 
 ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ มีบางฝายเสนอทางแกปญหาการเมืองวา เราตองสรางการเมือง
ใหมที่เปน “ธรรมาธิปไตย” หรือตองสราง “ประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตย”5 ทําใหมีคําถามตามมา
วา ธรรมาธิปไตยคืออะไร? คือระบอบการปกครองอีกแบบหนึ่งตางหากจากระบอบประชาธิปไตย
หรือไม หรือถายึดความหมายตามรูปศัพท ธรรมาธิปไตย หมายถึง “ยึดความถูกตองเปนใหญ” 
แลวในระบอบประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตย “ความถูกตอง” ที่เรายึดถือ คือความถูกตองตาม
หลักการประชาธิปไตยไหม หรือคือความถูกตองอีกตางหากที่อยูนอกเหนือหลักการประชาธิปไตย 
ถาความถูกตองที่เราควรยึดถือคือความถูกตองตามหลักการประชาธิปไตย ก็มีแคประชาธิปไตยก็
พอ คําวา “ธรรมาธิปไตย” ก็เปนสวนเกินไป 

                                                
4 แมจะอางวาการชุมนุมทางการเมืองของคนเส้ือแดงเปนการ “สูเพื่อทักษิณ” (ซ่ึงที่จริงมีการยืนยันวา คนเส้ือแดง
บางสวนกาวขามทักษิณไปแลว) แตก็อยาลืมวา พวกเขาขอสูตามวิถีทางประชาธิปไตยคือขอใช “กระบวนการ
เลือกต้ัง” พ.ต.ท.ทักษิณเองก็เชนกันถึงเขาจะดีจะช่ัวอยางไร เขาก็ยังขอสูตามวิถีทางประชาธิปไตย ไมใช
รัฐประหาร แตคนช้ันกลางในเมือง (กระทั่งส่ือ นักวิชาการ ปญญาชน) ถูกทําใหเกลียดกลัวทักษิณ จนไมสนใจ
วิพากษองคมนตรี กองทัพ และ “อํานาจช้ันสูง” ที่กระทํา “ความผิด” ตอระบอบประชาธิปไตย “ย่ิงกวา” ทักษิณ
เสียอีก คือ การทํา “รัฐประหาร” และพยายามทุกวิถีทางเพื่อสกัดก้ันการตอสูตามวิถีทางประชาธิปไตย เพียงเพื่อ
ตองการ “กระชับอํานาจ” ของตนเองและพวก โดยอางศีลธรรมความดี และอางประชาธิปไตย (เชน ตาม 
concept ของ “การเมืองใหม...) ที่ประชาชนไมจําเปนตองมีสิทธเิทาเทียมทางการเมือง (แบบ 1 คน = 1 เสียง) 
และอํานาจตอรองที่เทาเทียม – ผูเขียน. 
5 ขอเสนอเชนนี้มักปรากฏอยูเสมอบนเวทีพันธมิตร ในส่ือเส้ือเหลือง ในคําเทศนาและขอเขียนของพระนักคิด
นักเขียนช่ือดัง และแมแตผมเองก็เคยเขียนสนับสนุนประเด็นนี้ แตมารูตัวทีหลังวาเขาใจผิด เพราะคิดไมละเอียด
หรือไมชัดเจนพอ – ผูเขียน. 
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แตถามีความถูกตองในความหมายอ่ืนที่เปน “ธรรมาธิปไตย” คอยกํากับ “ประชาธิปไตย” 
อีกชั้นหนึ่ง ความถูกตองนั้นคืออะไร คือศีลธรรมทางศาสนาใชไหม แลวศีลธรรมทางศาสนาจะ
เหนือกวาหลักการประชาธิปไตย หรือศีลธรรมของประชาธิปไตยไดอยางไรในฐานะรากฐานของ
สังคมการเมืองที่พึงประสงค และหากถือธรรมเปนใหญ ก็หมายความวา “เสียง” ของคนดีมี
ศีลธรรมมีคามากกวาเสียงของคน (ที่ถูกมองวา) เลว คนไรศีลธรรมใชไหม ถาเปนเชนนี้หลักความ
เสมอภาคของ “1 คน เทากับ 1 เสียง” ตามหลักการประชาธิปไตยจะตองถกูละเวนใชหรือไม หาก
ประเทศนี้ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตย (กํากับ)  
 กลาวอยางถึงที่สุดแลว รัฐในอุดมคติหรือรัฐที่ดีตามทัศนะของพุทธศาสนาอาจไม
สอดคลองกับรัฐในอุดมคติแบบประชาธิปไตยเสียทีเดียว เพราะในอัคคัญญสูตร6 พุทธศาสนาถือ
วารัฐมีข้ึนเพื่อแกปญหาสังคมที่ไรศีลธรรม  ฉะนั้น รัฐจึงมีหนาทีสํ่าคัญอยางหนึ่งคือ การสอน
ศีลธรรมใหประชาชนเปนคนดี ผูปกครองตองเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน ตองมีทั้งคุณธรรม
สวนบุคคลและคุณธรรมทางสังคมดวย เชน ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ผูปกครองที่ดีตามทัศนะ
ของพุทธศาสนาอาจมีคุณลักษณะบางดานคลายแนวคิดทางการเมืองแบบ “ปตาธิปไตย” 
(Paternalism) 7  

ขณะที่ตามอุดมคติแบบประชาธิปไตย รัฐไมมีหนาที่สอนศีลธรรม แตตองใหหลักประกัน
สิทธิ เสรีภาพแกปจเจกบุคคลอยางเทาเทียมในการแสวงหาโอกาสเพื่อการมีชีวิตที่ดีตามที่แตละ
คนพึงพอใจ ระบอบประชาธิปไตยเรียกรอง “ระบบที่ด”ี มากกวาที่จะเรียกรอง “คนด”ี มาเปน
ผูปกครอง และเรียกรองพลเมืองที่เปนเสรีชนที่มีความสามารถปกครองตนเอง และทีต่ระหนักใน
สิทธิอํานาจในการปกครองตนเองมากกวาที่จะมองวาประชาชนเปนผูถูกปกครอง โดยถือวาระบบ
การเลือกตั้งที่เสรีและเปนธรรม ระบบตรวจสอบและดุลยอํานาจที่เหมาะสม จะเปนหลักประกันที่
แนนอนกวาที่จะทําใหไดมาซึ่งผูนําที่มีวิสัยทัศน นโยบาย และความสามารถที่อาจตอบสนองความ
ตองการประชาชนโดยสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 
 ฉะนั้น ความขัดแยงทางการเมืองที่คําตอบของปญหา คือ “ความจําเปนตองเปล่ียนผาน
สังคมไปสูความเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณข้ึน”  การโยนศาสนธรรมของพุทธศาสนาลงไปในเวที
ของความขัดแยง เชน ธรรมมาธิปไตย ทศพิธราชธรรม เปนตน เพื่อใหเปนทางออกจากปญหา บาง
ทีนอกจากจะไมสามารถเปนทางออกแลว ยังอาจสรางปญหาเพิ่มข้ึนโดยไมจําเปนอีกดวย เชนอาจ
กอใหเกิดความสับสนดังกลาวแลว หรือไมก็อาจเปนเพียงการใชศาสนธรรมเปนเคร่ืองมือเพื่อหวัง
ผลทางการเมือง เชน วาทกรรม “ธรรมนําหนา” ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) 
                                                
6 พระไตรปฎก เลมที่ 11 ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค. 
7 Somparn Promta.An Essay Concerning Buddhist Ethics.(Chulalongkorn University Press,2008), 
p.130. 
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ที่ในที่สุดแลว “ธรรม” ที่กลาวอางในนามของพุทธศาสนานั้นก็ “นําหนา” ไปสูรัฐประหาร และความ
ขัดแยงแตกแยกของผูคนแทบทุกภาคสวนในสังคมอยางไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตรไทย 
 แตถึงแมพุทธศาสนาเชิงศาสนธรรมจะไมใชส่ิงสัมบูรณดังกลาวแลวก็ตาม ไมได
หมายความวา พุทธศาสนาเชิงศาสนธรรมจะไมมีพลังในการสรางสังคมสันติภาพที่สอดคลองกับ
ความเปนประชาธิปไตย หากชาวพุทธเรียนรูที่จะใชศาสนธรรมอยางตระหนักในขอจํากัด และ
อยางเหมาะสมกับบริบททางสังคมการเมืองที่เปล่ียนแปลงไปขางหนาตลอดเวลา เกินกวาที่ใคร
หรืออํานาจใดๆ จะฉุดร้ังใหอยูภายใตระบบ “คณาธิปไตย” (Aristocracy) ที่ปกครองโดย “ชนชั้น
นํา” (Elites) ที่อาง (หรือสรางภาพ/ยกยอ/สอพลอ) ความเปนคนดีมีคุณธรรมกันอีกตอไป 
 
พุทธศาสนาเชิงสถาบันกับจุดยืนตอความรุนแรงบนความหลับใหลทางศีลธรรม 
 แมพุทธศาสนาเชิงศาสนธรรมจะมีขอจํากัด และอันที่จริงคําสอนวาดวยการมีชีวิตและ
สังคมที่ดีที่ถูกออกแบบเอาไวเม่ือกวาสองพันปทีแ่ลว เม่ือถูกนํามาใชกับชีวิตและโลกสมัยใหมก็
ยอมมีขอจํากัดอยูเปนธรรมดา แตการมีขอจํากัดก็ไมไดหมายความวาศาสนธรรมไมอาจมีคุณคา
ตอชีวิตและสังคมปจจุบันอีกแลว ปญหาอยูทีก่ารตระหนักในคุณคาแหงศาสนธรรมดังกลาวนั้น 
และความสามารถในการสรางพลังอธิบายตางหาก ซึ่งเปนปญหาของพุทธศาสนาเชิงสถาบัน
โดยตรง 
 การตระหนักรูในคุณคาแหงศาสนธรรมยอมไมใชแสดงออกเฉพาะการมุงเทศนาใหคนเห็น
คุณคาหรือศรัทธาในศาสนธรรมเทานั้น ในอีกดานหนึ่งยอมเรียกรอง (Requirement) การ
แสดงออกหรือ “ประทวง” ตอการกระทํารุนแรงที่เปนการละเมิดหลักศีลธรรมทางศาสนาดวย เชน 
การประทวงตอการที่รัฐใชกําลังทหารสลายการชุมชุมทางการเมืองที่สามารถประเมินไดวาอาจจะ
มีคนบาดเจ็บลมตาย แตเราไมเคยเห็นการประทวงดังกลาวนี ้“อยางจริงจัง” (serious) จากองคกร
ชาวพุทธ โดยเฉพาะสถาบันสงฆซึ่งเปนสถาบันหลักที่รักษาสืบทอดศาสนธรรม 

มิหนําซ้ํา เรายังไดเห็นพระสงฆที่เปนปจเจกบุคคลผลิตวาทกรรมที่ถูกนําไปตีความ
สนับสนุนการฆาอีกดวย เชน พระนักเทศนที่มีชื่อเสียงในอดีตเคยเทศนาวา “ฆาคอมมิวนิสตไม
บาป” ในชวงเหตุการณประวัติศาสตรการตอสูเพื่อประชาธิปไตย 6 ตุลา 19 จนเปนตํานานเลาขาน
กันไมรูจบ ขณะทีผู่นํารัฐบาลทีส่ั่งใชกองกําลังทหารกวาหม่ืนนายสลายการชุมนุมของคนเส้ือแดง
ดวย “ภาษาอันออนโยน” เชน “ขอคืนพื้นที”่ “กระชับวงลอม” เพื่อ “คืนความสุข” ใหคนกรุงเทพฯ 
พรอมกับใหประกาศ “เขตการใชกระสุนจริง” จนเปนเหตุใหมีคนตายถึง 91 ศพ (ในจํานวนนี้มี
ประชาชนถูกยิงตายในวัดซึ่งประกาศเปน “เขตอภัยทาน” อยูดวย 6 ศพ) บาดเจ็บอีกกวา 2,000 
คน นอกจากผูนําเชนนี้จะไดรับรางวัลในฐานะ “บุคคลผูใชภาษาไทยดีเดน” ประจําป 2553 จาก
การใช “ภาษาไทยไดสละสลวย” ในการลอมปราบผูชุมนุมดังกลาวแลว เขายังคงเปนผูนําประเทศ
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ที่มี “ความชอบธรรม”  ในการนําพาสังคมไปสู “ความปรองดอง” ซึ่งหากเขาทําสําเร็จ ก็สมควร
ไดรับการยกยองวา เปน “อภิสิทธัตถะ”8 เลยทีเดียว  
 แตอยางไรก็ตาม “การวางเฉย” หรือการไมประทวงตอความรุนแรงทางการเมืองก็ไมได
หมายความวาสถาบันสงฆไมไดมี “ทาทีทางการเมือง” เสียเลยทีเดียว เพราะการที่สถาบันสงฆหรือ
คณะสงฆเลือกที่จะ “วางเฉย” ตอปรากฏการณความรุนแรงทางการเมืองที่เปนการละเมิดหลัก
ศีลธรรมทางพุทธศาสนายอมเปนการแสดงทาทีทางการเมือง หรือ “ทาทีทางศีลธรรม” แบบหนึ่ง 
กลาวคอืในฐานะที่สถาบันสงฆเปนสถาบันทางการเมืองแทๆ (ในฐานะเปนตัวแทนสถาบันศาสนา 
อันเปนหนึ่งในสามของสถาบันหลัก “ชาติ ศาสน กษัตริย”) ทาที “วางเฉย” ตอการใชความรุนแรง
ของรัฐ ก็คือทาทีทางการเมืองที่เลือกขางรัฐอยูในที หรือหากมองในแงของความเปนสถาบันหลัก
ทางศีลธรรมของสังคม “การวางเฉย” กค็ือทาทีทางศีลธรรมที่ปฏิเสธความรับผิดชอบในศีลธรรม
ทางสังคมนั่นเอง 

หากทาทีตอความรุนแรงทางการเมือง (เชน การประทวง หรือวางเฉย) เปนการแสดงออก
ที่สะทอนถึง “จุดยืนทางการเมือง” อยางหนึ่ง และเปนความจริงวา “การแสดงจุดยืนทางการเมือง
มักเปนการแสดงถึงการเลือกขางทางการเมืองเสมอ ไมวาจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม” 9 ก็ยอมเปน
ความจริงวา การทีพุ่ทธศาสนาเชิงสถาบัน หรือสถาบันสงฆมีทาทีตอความขัดแยงและความรุนแรง
ทางการเมืองโดยเลือกที่จะ “วางเฉย” เสมือนไมรับรูวาเกิดอะไรข้ึนในสังคมนั้น โดยนัยแลวยอม
เทากับเปนการแสดงจุดยืนทางการเมืองทีเ่ลือกที่จะอยูขางผูมีอํานาจรัฐ มากกวาที่จะยืนเคียงขาง
ประชาชนผูถูกกระทํารุนแรงโดยรัฐที่ละเมิดศีลธรรมทางพุทธศาสนา 
 ทําไม “การวางเฉย” ของคณะสงฆตอการที่รัฐใชความรุนแรงตอประชาชนจึงอาจสรุปได
วา เปนการแสดงจุดยืนทางการเมืองที่เลือกอยูขางผูมีอํานาจรัฐ คําอธิบายก็เพราะวา การใชความ
รุนแรงของรัฐเปนการละเมิดตอหลักศีลธรรมของพุทธศาสนาโดยตรง ซึ่งถาคณะสงฆจะไมเลือกยืน
อยูขางประชาชน อยางนอยที่สุดก็ควรเลือกจุดยืนที่จะปกปองหลักศีลธรรมทางศาสนา  ฉะนั้น การ
วางเฉยของคณะสงฆ นอกจากจะเปนการแสดงจุดยืนทางการเมืองที่มิไดแสดงออกถึงความมี
เมตตาธรรมตอประชาชนที่ถูกเขนฆาแลว ยังแสดงใหเห็นวาคณะสงฆเลือกที่จะโอนออนตออํานาจ

                                                
8 เปนคํากลาวยกยองนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ของนายไพบูลย วัฒนศิริธรรม ซ่ึงตอมาศูนยพิทักษ
พระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย รองเรียนตอกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสภาผูแทนราษฏร ใหเรียก
นายไพบูลยมาช้ีแจง โดยเจาตัวยอมรับผิดและแจงวาจะไปขอขมามหาเถรสมาคมในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
(ไทยรัฐ, 11/08/2553.http://www.thairath.co.th/content/pol/102899). 
9 เกงกิจ กิติเรียงลาภ.ถึงเวลากลับไปอานมารกซกันรึยัง???.ใน ฟาเดียวกัน.(3 กรกฎาคม-กันยายน 2552),หนา 
31-40.  
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รัฐมากกวาที่จะยืนยันการปกปองหลักศีลธรรมทางศาสนา (ซึ่งเทากับเปนการยืนยนัที่จะปกปอง
ชีวิตของประชาชน) อีกดวย 
 ถาคณะสงฆจะยืนยนัวา การวางเฉยตอความรุนแรงทางการเมืองเปนการแสดงจุดยืนที่
เรียกวา “ความเปนกลางทางการเมือง” ก็จะเกิดคําถามตามมาวา ในความรุนแรงทางการเมืองที่
รัฐกระทําตอประชาชน (เชน) ตั้งแตเหตุการณ 14 ตุลา 16 จนถึงเหตุการณเมษา-พฤษภา 53 
สามารถมีจุดยืนที่เรียกวา “ความเปนกลาง” ไดหรือ? ไมวาจะมองจากกรอบศีลธรรมทางศาสนา 
หรือกรอบศีลธรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยก็ตาม! 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง สามารถจะมี “ความเปนกลาง” ในปรากฏการณอยางเชนตอไปนี้ได
อยางไร? 1) ตอการที่รัฐละเมิดศีลขอ 1 หรือละเมิดสิทธิในชีวิต ดวยการใชกําลังทหารสลายการ
ชุมนุมเรียกรอง “การเลือกตั้ง” ตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนที่ทําใหมีคนตายมากถึง 91 
ศพ บาดเจ็บกวา 2,000 คน และ 2) ตอการที่รัฐละเมิดศีลขอ 4 ดวยการผลิตสราง “วาทกรรมฉอ
ฉล”10 เชน ขอคืนพื้นที่ กระชับวงลอม คืนความสุขใหคนกรุงเทพฯ เปนตน ที่โดยสาระแลวเปนการ
ใหความสําคัญกับ “พื้นที่ทางกายภาพ” เชน ถนนหนทาง การจราจร ความสะดวกสบายของคน
เมือง มากกวา “พื้นที่ทางเสรีภาพและสิทธิทางการเมือง”11 และทําใหพื้นที่ทางกายภาพเชนนัน้
สําคัญกวา “ชีวิต” ของประชาชน การขอคืนพื้นที่เพื่อคืนความสุขใหคนกรุงเทพฯ โดยยอมที่จะ 
“ฆา” ก็คือการตะเพิดไลคนชนบท คนตางจังหวัดออกไปจาก “พื้นที่ทางเสรีภาพและสิทธิทางการ
เมือง” นั่นเอง บทกวีของ สุจิตต วงษเทศ ดูเหมือนจะสะทอนภาพของปรากฏการณที่เกิดข้ึนไดด ี

“ราชประสงคหาดาวไดเดือดรอน 
มหานครทุกขโศกกันยกใหญ 
ราชประสงคเดือดรอนออนอกใจ 
มหานครตะคอกไลไมรับรู”12 
ความวางเฉยตอการที่รัฐละเมิดศีลธรรมดังกลาวนี้นอกจากจะไมอาจเรียกไดวา “ความ

เปนกลาง” แลว ยังเปนการแสดงจุดยืนที่สะทอนถึง “สภาวะหลับใหลทางศีลธรรม” ของคณะสงฆ
อยางนาหว่ันวิตกอีกดวย ฉะนั้น ที่นาสลดหดหูก็คือวา จุดยืนทางการเมืองของคณะสงฆตอการที่
รัฐใชความรุนแรงตอประชาชน เปนจุดยืนที่อยูบน “สภาวะหลับใหลทางศีลธรรม” และโดยสภาวะ

                                                
10 ผูเขียนได “ความคิด” (idea) นี้ จากการวิเคราะหของ ผศ.ดร.ชาญณรงค บุญหนุน ในการเสวนาประกอบ
โครงการวิจัยเร่ือง “ความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทางการเมืองของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน” ที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2553. 
11 ขอสังเกตนี้ผูเขียนไดรับฟงจาก ดร.เกษม เพ็ญภินันท อาจารยประจําภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ใหสัมภาษณทาง Voice Tv. 
12 มติชนรายวัน,11 /04/2553. 
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หลับใหลเชนนั้น จึงทําใหคณะสงฆนอกจากจะไมรูรอนรูหนาวตอความตายของประชาชนแลว ยัง
ไมรูตัว (หรือรูสึกผิดใดๆ) กับการที่กลายเปนแนวรวมโดยปริยาย ของฝายผูมีอํานาจรัฐ และหรือ 
“อํานาจชั้นสูง” ที่กระทําการอันละเมิดหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนา (ซึ่งคณะสงฆมีหนาที่ตอง
ปกปอง) 
 
ความสามารถรับผิดชอบทางศีลธรรมของพุทธศาสนาเชิงสถาบัน  
 อยางไรก็ตาม ทามกลาง “สภาวะหลับใหลทางศีลธรรม”  ดังกลาวนั้น ยังมีพระสงฆใน
ฐานะปจเจกบุคคล และชาวพุทธจํานวนหนึ่งที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึง “ความตื่นทางศีลธรรม”  ไดแก พระสงฆและองคกรชาวพุทธที่ออกมาเรียกรองสันติวิธีทั้งโดย
การเสนอแนวคิดผานส่ือ และการทํากิจกรรมทางการเมือง เชน การออกมาขอบิณฑบาตความ
รุนแรง เปนตน อีกฝายหนึ่งคือพระสงฆที่ออกมาชุมนุม และเคล่ือนไหวทางการเมืองกับกลุมคน
เส้ือแดง 
 หากมองในเชิง “ภาพพจน” พระสงฆและองคกรชาวพุทธที่ออกมาเรียกรองสันติวิธี เชน 
พระไพศาล วิสาโล และเครือขายของทาน ที่ยืนยัน “การไมเลือกขางทางการเมือง” และพยายาม
เรียกรองทัง้ฝายรัฐบาลและผูชุมนุมไมใหใชความรุนแรงตอกัน ใหใชการเจรจาหรือสันติวิธีในการ
แกปญหา ดูเหมือนวาการแสดงบทบาทในแนวทางเชนนี้จะเปนที่ยอมรับของสังคม (อยางนอย
ที่สุด ในภาวะความขัดแยงที่ใครจะขยับทําอะไรก็ถูกดา กลุมนี้ดูเหมือนจะถูกดานอยกวา) และ
หากมองในทางหลักการแหงพระธรรมวินัย กลุมนี้ดูจะพยายามรักษาความเปนอิสระของพุทธธรรม
จากความเปนฝกฝายทางการเมืองไดดีพอสมควร แตหากมองลึกลงไปในรายละเอียด การ
พยายามรักษา “ความเปนกลาง” ทําใหกลุมนี้ทําไดเพียงเรียกรองใหทั้งสองฝายไมใชความรุนแรง
ตอกัน หรือเรียกรองใหใชสันติวิธีตอกันเทานั้น ไมสามารถวิจารณหรือ “ประทวง” ตอรัฐบาล และ/
หรือ “อํานาจชั้นสูง” ที่ละเมิดศีลธรรมทางพุทธศาสนาโดยตรง (ศีลขอ 1 และ ขอ 4) ซึ่งทําให
ประชาชนบาดเจ็บลมตายจํานวนมาก และฉอฉลตอการใชเสรีภาพและสิทธิทางการเมืองของ
ประชาชนดังกลาวแลว 
 นอกจากนี้ หลังจากเหตุการณสลายการชุมนุมที่ราชประสงคจบลงแลว ดูเหมือนวากลุม
สันติวิธีจะใหความสําคัญกับ “บิ๊กกรีน” หรือการทําความสะอาดกรุงเทพฯคร้ังใหญ การเดินสันตวิิธี
และการเยียวยาผูที่ไดรับความสูญเสียจาก “การเผาเมือง” มากกวา ซึ่งการแสดงออกเชนนั้นยอม
เปนส่ิงที่ดี แตการละเลยที่จะแสดงออกถึงการ “เรียกรองอยางจริงจัง” ใหรัฐบาล (และหรือ 
“อํานาจชั้นสูง”) รับผิดชอบทั้งทางศีลธรรมและทางกฎหมายตอการสลายการชุมนุมที่ทําให
ประชาชนบาดเจ็บลมตาย นับเปนจุดออนของพระสงฆและชาวพุทธกลุมสันติวิธี ที่ในที่สุดแลว
จุดยืน “ความเปนกลาง” ก็ถูกตั้งคําถามไดอีก ทั้งในแงความมีอยูจริงของ “ความเปนกลาง” และใน



 11 

แงที่สามารถสงผลทางปฏิบัติทีจ่ะกอใหเกิดความยุติธรรม โดยเฉพาะความยุติธรรมตอประชาชนที่
ตกเปนเหยื่อของกิเลสอํานาจของคนบางกลุมที่ไมเคยยอมรับวา “อํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน”  
 สวนกลุมพระสงฆที่ออกมาชุมนุมรวมกับคนเส้ือแดง หากมองในเชิง “ภาพพจน” ที่ดูไม
สํารวม ซื่อๆ แบบชนบท หรือออกทางกาวราวในบางโอกาส ยอมไมเปนที่ยอมรับของส่ือ 
นักวิชาการ และชนชั้นกลางในเมืองผูมี “จริตนิยม” เรียกรองความสมบูรณแบบจากคนอ่ืน แตไมมี
นิสัยตรวจสอบตนเอง หรือมีจริตนิยมอยางที่ นิธิ เอียวศรีวงศ เรียกวา “อานนอย ไมชอบศึกษา
เรียนรู ไมชอบคิด แตเที่ยวตัดสินคนอ่ืนไปทั่ว”13

 และหากมองในเชิงหลักการพระธรรมวินัย ก็ดู
เสมือนวาพระเหลานีดู้จะไมปกปองความเปนอิสระของพระธรรมวินัยจากความเปนฝกฝายทาง
การเมืองเอาเสียเลย 

ในการทําความเขาใจการแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆกลุมนี้ มีบางประเด็นที่ควร
ชัดเจนกอนคือ เรามักจะมีความโนมเอียงที่จะตัดสินการกระทําของคนตางชนชั้นดวย “สอง
มาตรฐาน” หรือไม? เชน เม่ือเราเห็นรัฐมนตรีใหปรับฮวงจุย หรือไปกราบศาลพระพรหมในวันเขา
รับตําแหนงใหม เรามอง (ใหดูด)ี วานั่นเปนความเชื่อ หรือการปฏิบัติตามประเพณีอันดีงาม แตเม่ือ
เห็นชาวบานเอาธูปเทียนไปกราบตนไม หรือปลีกลวยที่มีรูปรางประหลาดๆ เรากลับตัดสิน (เสมือน
เปนเร่ืองแย เปนปญหาของสังคม) วาเปน “ความงมงาย”  ทั้งที่โดย “เนื้อหา” แลว การกระทําทั้ง
สองอยางตางก็เปนไสยศาสตรที่อธิบายใหเห็นความเปนเหตุผลไมไดเชนเดียวกัน 

 ในทางการเมืองเรามักจะพบความเห็นในเชิงตัดสินทํานองนี้ เชน 
 “...(ในสังคมไทย) คนที่มีอํานาจตัดสินใจเลือกตั้งเปนคนชั้นลางสวนใหญ คณุภาพการ

ตัดสินใจจะตางจากสังคม... ที่ชนชั้นกลางเปนกลุมใหญ คุณภาพการตัดสินใจจะดีกวา และ
ประกอบกับดูพื้นที่ จะพบวา ภาคอีสานมีพื้นที่มากที่สุด คนมีความรูโดยเฉล่ียนอย ภาคเหนือ
รองลงมา...”14  

ความเห็นดังกลาวนี้อาจฟงดูมีเหตุผล ถาหมายถึงคนชั้นกลางในประเทศที่ระบบ
การศึกษาของเขาหลอหลอมใหคนมีอุดมการณ หรือมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย แตคนชั้นกลาง
ในบานเราอาจไมแนวาการตัดสินใจทางการเมืองจะมีคุณภาพกวาคนชั้นลางเสมอไป ดังที่ นิธิ 
เอียวศรีวงศ กลาววา  

                                                
13 อางใน นักปรัชญาชายขอบ.ความจริงของเส้ือแดงรากหญาตามคําพิพากษาของคนช้ันกลาง.
http://www.prachatai.com/journal/2009/04/20878.(เขาถึงเม่ือ 18/08/2553). 
14 คําใหสัมภาษณของ ดร.สมบัติ เจริญคันธวงศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองตามแผนปรองดองของ
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (เดลินิวส 12 /06/2553). 
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“...เม่ือเราเอาการศึกษาไปผูกติดไวกับชนชั้นกลาง นัยยะก็คือ การศึกษามีความหมาย
เฉพาะการศึกษาในระบบ ซึ่งชนชั้นกลางมักไดรับสูงกวาคนอ่ืน ออกจะเปนการใหความหมายแก
การศึกษาที่แคบไปหนอย นอกจากนี้ ก็ไมคอยชัดเจนนักนะครับวา ความรูที่ไดจากการศึกษาใน
ระบบนั้นจะทําใหคนชั้นกลางตัดสินใจทางการเมืองไดอยางฉลาดแหลมคมข้ึนอยางไร”15  

ในความเห็นของผูเขียน ถาเรามอง “คุณภาพการตัดสินใจทางการเมือง” อยางยึดโยงอยู
กับ “หลักการประชาธิปไตย” จะเห็นความจริงวา ในมวลชนเส้ือเหลืองที่เลือกสนับสนุนรัฐประหาร
และรัฐบาลที่ “อํานาจชั้นสูง” องคมนตรี กองทัพหนุนหลังนั้น สวนใหญจะเปนคนชั้นลาง
ระดับกลาง และระดับสูงข้ึนไป ซึ่งมีการศึกษา อาชีพการงาน รายไดดีกวาคนเส้ือแดงทีเ่รียกรอง 
“การเลือกตั้ง” ตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งสวนใหญเปนคนชั้นกลางระดับลางลงมา16 หรือหาก
มองเชิงขอเท็จจริงกันตรงๆ ผูแทนราษฎรที่คนอิสาน คนเหนือเลือก ก็มีคุณภาพไมตางจากผูแทนฯ
ที่คนภาคอ่ืนๆ เลือก คือ สวนมากมักจะเปนนักธุรกิจ ผูมีอิทธิพล หรือผูที่ไตเตามาจากการเปน
นักการเมืองทองถิ่นในจังหวัดนั้นๆ (จะวาไปแลวผูแทนจากภาคเหนือภาคอิสาน มี “เจาพอ” นอย
กวาภาคอ่ืนดวยซ้ํา) 
 ในทํานองเดียวกัน กด็ูเหมือนงายที่จะตัดสินวาพระสงฆจํานวนหนึ่งซึ่งสวนมากมาจาก
จังหวัดภาคอิสาน ภาคเหนือที่ออกมาชุมนุมกับคนเส้ือแดง อาจเปนพระที่ “ถูกทําใหเชื่อวาทักษิณ
เปนคนด”ี17 และเลือกขางทางการเมืองผิด โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับพระสงฆที่เปนนักคิด 
นักเขียนอยาง ทาน ว.วชิเมธ ีหรือพระสงฆปญญาชนนักกิจกรรมสังคมอยาง พระไพศาล วิสาโล 
ดวยแลว “พระสงฆรากหญา” เหลานี้ ยอมดูดอยกวาทั้งในแงบุคลิกภาพที่นาเล่ือมใส ความคิด
อานที่ลึกซึ้งชัดเจน ความสามารถในการอธิบายเหตุผลและบทบาทของตนเองใหสังคมเขาใจ  
 อยางไรก็ตาม ในชวงที่กองกําลังทหารจะสลายการชุมนุมที่ราชประสงค (17-19 
พฤษภาคม 2553) ผูเขียนสอบถามผูดูแลการชุมนุมของพระสงฆวา พระสงฆออกมาจากที่ชุมนุม
หมดหรือยัง? ไดรับคําตอบวา นาจะยังเหลืออยูประมาณ 40-50 รูป ในคืนที่ “เสธ.แดง” (พล.ต.
ขัตติยะ สวัสดิผล) ถูกยิง ฆราวาสที่ดูแลการชุมนุมของพระสงฆหลายคนตัดสินใจออกมาจาก
บริเวณที่ทหารประกาศ “เขตการใชกระสุนจริง” แลว เนื่องจากหวงความปลอดภัยของตัวเอง แต

                                                
15 นิธิ เอียวศรีวงศ.ชนช้ันกลาง.มติชนรายสัปดาห  (ฉบับวันที่19 มิถุนายน พ.ศ. 2552). 
16 ผูสนใจขอมูลและการวิเคราะหเก่ียวกับ “คนเส้ือแดง/คนเส้ือเหลืองคือใคร “ โปรดดู อภิชาติ สถิตนิรามัย และ
คณะ .เปดผลวิจัย "ใครคือคนเส้ือเหลือง/เส้ือแดง". 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1279434966&catid=02 (เขาถึงเม่ือ 18/08/2553). 
และ นิธิ เอียวศรีวงศ.เส้ือเหลืองเปนใครและออกมาทําไม.http://www.prachatai3.info/journal/2010/07/30301 
(เขาถึงเม่ือ 18/08/2553). 
17 จากบรรณาธิการ “พระสงฆกับการเมือง”. วารสารพุทธศาสนศึกษา (กันยายน -ธันวาคม 2553). 
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พระสงฆจํานวนหนึ่งยังตัดสินใจที่จะอยูกับประชาชนที่สวนใหญเปนคนตางจังหวัด มีทั้งเด็ก 
ผูหญิง คนแก พระสงฆเหลานี้ตัดสินใจเลือกที่จะอยูในสถานที่ซึ่งรูอยูแลววาจะมีคนถูกฆาตาย 
และตัวทานเองอาจจะตองถกูฆาตายโดยมี “ใบอนุญาตฆา” คือ พรก.ฉุกเฉิน (พระราชกําหนดวา
ดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548) และเสียงเชียรจากแกนนําพันธมิตร (ที่
บางคนก็ไมกินเนื้อสัตว)18 เส้ือหลากสี ส่ือของรัฐ เฟซบุคส ในเครือขาย “คนชั้นกลวง”19  
 เราจะประเมินไดอยางสมเหตุสมผลวา พระสงฆเหลานี้กลาเผชิญกับความตายเคียงขาง
กับประชาชนเพียงเพราะพวกทานศรัทธาใน “ความเปนคนด”ี ของทักษิณ เพียงเพราะตองการให
ทักษิณกลับมาเปนนายกฯ เพียงเพราะตองการเงินคาจางวันละ 300-500 บาท เพียงเพราะถูกปลุก
ระดมจากแกนนําเส้ือแดง เพียงเพราะความโง ไรการศึกษา เปนคนหมเหลืองที่ไมรูสถานโคจร-อโค
จร ของสมณเพศ ฯลฯ เชนนั้นหรือ? 
 สมมติวาเรายอมรับขอตัดสินที่วาพระสงฆเหลานี้ (และคนรากหญา) ไมสามารถมี 
“อุดมการณทางการเมือง” (หรืออุดมการณทางศาสนา) ได เนื่องจากไมใชคนมีการศึกษา20 ไมใช
ปญญาชนที่ “ตกผลึกความคิดทางการเมือง” กันแลว แตเราจะสามารถเขาใจดวยการอนุมานได
ไหมวา พระสงฆเหลานี้ทานมี “หัวใจ” ที่รูรอนรูหนาวตอความทุกขของประชาชน ภาพที่พระสงฆ
ชวยกันขนศพประชาชนที่ถูกยิงบอกอะไรแกเราบาง ความผูกพันกับชาวบาน การรวมทุกขรวมสุข
จากการชุมนุมทางการเมืองเปนแรมเดือน ความรูสึกรวมเปนรวมตายกับชาวบาน แมเราจะอธิบาย
ใหดูสวยงามตามหลักการแหงพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม หรือบรรทัดฐานดีงามอ่ืนๆ ของ
สังคมนี้ไมได แตเราก็ปฏิเสธความเปนมนุษยที่มี “หัวใจ” ของพระสงฆเหลานี้ไมได 

และหากพระสงฆเหลานี้มีหัวใจที่จะเผชิญความตายกับชาวบานได ก็ยอมหมายความวา
ทานนาจะมีหัวใจที่รูสึกไดถึง “ความไมเปนธรรม” ที่ชาวบานรูสึกถึงได เชน รูสึกไดถึงความนา
รังเกียจของส่ิงที่เรียกกันวา “สองมาตรฐาน” รูสึกไดถึง “ความผิด” ตอระบอบประชาธิปไตยของ
การทํารัฐประหารโดยฝายที่ไมยอมใหประชาชนมีอํานาจกําหนดชะตากรรมของตนเอง รูสึกไดถึง

                                                
18พลตรีจําลอง ศรีเมือง ใหสัมภาษณ ASTV วา “ถารัฐบาลเขมแข็ง ใชกฎอัยการศึกจัดการกับคนเส้ือแดงซ่ึงมี
ผูกอการรายอยูในนั้น ผมรับรองวาคนหม่ืนสองหม่ืนทหารสามารถสลายเรียบรอยภายในสองช่ัวโมง” อางถึงใน 
นักปรัชญาชายขอบ.ฤาเราตางสะสมความพายแพ?. http://www.prachatai.com/journal/2010/04/29068. 
(เขาถึงเม่ือ 10/08/2553). 
19 สํานวนของ คําผกา งามสม (บานตีโลปะ www.tilopahouse.com). 
20 ถาจํากัดความหมายของ “การศึกษา” เพียงแค “การศึกษาในระบบ” โดยไมมองการศึกษาในความหมายของ
การใชชีวิตจริงที่เรียนรูไดจากประสบการณที่หลากหลาย ซ่ึงพระในชนบทและชาวบานอาจรูจัก “การเมืองสดๆ” 
มากกวานักทองตํารา - ผูเขียน. 
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การสราง “วาทกรรมฉอฉล” และการออกใบอนุญาตฆาประชาชนของฝายทีต่กเปนทาสของ “กิเลส
อํานาจ” ซึ่งเปนการละเมิดหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาโดยตรง 
 ฉะนั้น สําหรับผูเขียนแลว การที่พระสงฆที่ชุมนุมรวมกับคนเส้ือแดงแสดงออกถึงการมี 
“หัวใจ” ดังกลาว ยอมถือวาเปนการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบทางศีลธรรมตอความรุนแรงที่
เกิดข้ึนอยางมีนัยสําคัญ “ความรับผิดชอบ” ที่ผูเขียนหมายถึง คือส่ิงที่เรียกกันในภาษาอังกฤษวา 
“Accountability” หมายถึง ความสามารถที่จะอธิบายบทบาทของตนเองได ซึ่งในที่นี้คือบทบาท
ทางศีลธรรมของพระสงฆตอการที่รัฐใชความรุนแรงปราบรามการชุมนุมของประชาชน ที่สามารถ
อธิบายตอสาธารณะไดวา ตัวทานเอง (พระสงฆ) ที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองกับคนเส้ือแดง (ยัง) 
มี “หัวใจ” หรือมี “ความรูสึก” ตอความไมถูกตอง ความอยุติธรรม (แมในความหมายตามที่ทาน
เขาใจยังอาจตั้งคําถามกันได) และรูรอนรูหนาวตอความตายและความสูญเสียของเพื่อนมนุษย ซึ่ง
ตางจาก “การวางเฉย” ของคณะสงฆที่เปนตัวแทน “สถาบันสงฆ” ซึ่งไมสามารถอธิบายใดๆ ไดถึง
ความรับผิดชอบทางศีลธรรมอันเปนบทบาทที่สถาบันสงฆพึงมี ในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคมที่
สําคัญสถาบันหนึ่งที่จําเปนตอง “มีความหมาย” (Meaningful) ตอการจรรโลงสันติภาพในสังคม 
โดยเฉพาะสังคมที่เรียกกันวา “สังคมพุทธ” 
 
พุทธศาสนาเชิงสถาบันใน “คุกแหงรูปการจิตสํานึกท่ีลาหลัง” 
 ทําไมพุทธศาสนาเชิงสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันสงฆจึงมีจุดยืนตอความรุนแรงทาง
การเมืองบนสภาวะหลับใหลทางศีลธรรม ดวย “การแสดงออกทางการเมือง” โดยการ “วางเฉย” 
ตอการที่รัฐใชความรุนแรงปราบปรามประชาชนที่มาชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตยคร้ังแลวคร้ังเลา
ในประวัติศาสตรประชาธปิไตยสมัยใหมในสังคมไทย ซึ่งการแสดงออกทางการเมืองอยางคงเสน
คงวาเชนนั้นตอการละเมิดศีลธรรมทางพุทธศาสนาและชีวิตประชาชน ไมอาจเรียกเปนอยางอ่ืนได
นอกจากเรียกวา “ความไมสามารถรับผิดชอบทางศีลธรรม” ดังกลาวแลว  
 ขอย้ําวา “การวางเฉย” ดังกลาวนั้น ไมใช “การไมแสดงออกทางการเมือง” ใดๆ (อยางที่
คณะสงฆอาจเขาใจ) หากแตเปน “การแสดงออกทางการเมือง” อยางหนึ่งที่ชัดเจน และคงเสนคง
วาอยางยิ่งของคณะสงฆไทย (จะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม) ดวยเหตุผลที่วา ไมสามารถจะมีการไม
แสดงออกทางการเมืองใดๆ ของสถาบันทางสังคม (หรือสถาบนัหลักทางศีลธรรมของพุทธศาสนา) 
ตอปรากฏการณทางการเมืองที่รัฐใชความรุนแรงตอประชาชนโดยเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาอยางชัดแจง พูดใหชัดข้ึนอีก คือ “การวางเฉย” ดังกลาว โดย
เนื้อหาจริงๆ แลว เปนการเลือกที่จะไมตอตานการกระทําของรัฐทีเ่ปนปฏิปกษอยางรุนแรงตอหลัก
ศีลธรรมทางพุทธศาสนา โดยนัย ยอมเทากับเปนการเลือกขางทางการเมืองฝายรัฐนั่นเอง ซึ่ง
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หมายถึงเลือกอยูตรงขามกับฝายประชาชนผูถูกกระทํา และ/หรืออยูตรงขามกับหลักศีลธรรมของ
พุทธศาสนาโดยปริยาย 
 หากจะวาไปแลว สถาบันสงฆกับประชาชนมีปฏิสัมพันธตอกันในลักษณะ “ทอดทิ้งกันทาง
ศีลธรรม” มานานแลว เห็นไดจากทาทีที่ชาวบานมองปญหาของพระสงฆวา “ชั่วชางชี ดีชางสงฆ” 
และสถาบันสงฆเองก็มองปญหาความเปนความตายของชาวบานจากกระทํารุนแรงของรัฐที่
ละเมิดศีลธรรมทางพุทธศาสนาวา “ธุระไมใช” หรือมองวานั่นเปนเร่ืองทางโลก ไมใชเร่ืองทางธรรม 
ไมใชกิจของสงฆ การเมืองเปนเร่ืองของกิเลสอํานาจที่ยอมมีความวุนวายไปตามวิถีทางของมันเอง 
วิถีทางแหงธรรมคือการเดินออกจากความวุนวายไปสูความสงบ ฉะนั้น ชาวพุทธผูใฝธรรม
โดยเฉพาะพระสงฆผูมุงความบริสุทธิ์จากกิเลส ควร “วางเฉย” ตอความวุนวายทางการเมือง 
 แตหากมองวาการเมืองเปนวิถีของกิเลสและความวุนวาย ไมใชกิจของสงฆ ทําไมพระสงฆ
จึงจริงจังมากเปนพิเศษกับการแสดงออกทางการเมือง (ที่ไมใชการเมืองซึ่ง “เรียกรอง” ความ
รับผิดชอบตอการปกปองชีวิตประชาชนและหลักศีลธรรมของพทุธศาสนาโดยตรง) อยางเชน พระ
ปาออกมาชุมนุมเรียกรองใหแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆใหการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราชเปน
เร่ืองของ “พระราชอํานาจ” เทานั้น การที่พระสงฆออกมาประทวงเรียกรองใหรัฐกอตั้ง “กระทรวง
พุทธศาสนา” เรียกรองการบัญญัติในรัฐธรรมนูญให “พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย” หรือ
เรียกรองใหใชอํานาจรัฐตัดสินใหพระสงฆกลุมสันติอโศกไมสามารถมีสถานภาพเปน “พระสงฆ
ไทย” หรือ “พระสงฆในพุทธศาสนา” 21 อีกตอไป เปนตน 

ซึ่งตามตัวอยางที่ยกมานั้นเปนการเมืองที่เกี่ยวของกับเร่ืองของ “อํานาจ” ทั้งนั้น และเปน
อํานาจที่ไมใช “อํานาจแหงพระธรรมวินัย” หากเปนเร่ืองของ “อํานาจรัฐ” แทๆ หรือเปนการ “พึ่งพา
อํานาจรัฐ” (และ “อํานาจชั้นสูง” ) โดยตรง เพื่อ (ส่ิงที่พระสงฆเองเชื่อวาเปน) ความม่ันคงของพุทธ
ศาสนา และสถาบันสงฆ อันเปนความม่ันคงที่ยากจะอธิบายใหเห็นเปนรูปธรรมไดวา เกี่ยวของ
เปนเหตุเปนผลอยางไรกับการกอใหเกิด “ความรับผิดชอบทางศีลธรรม” ที่สถาบันสงฆพึงมีตอการ
                                                
21 ผูเขียนแปลกใจมากที่ไดฟง ศาสตราจารย ดร.สมภาร พรมทา กลาวในการเสวนาทางวิชาการเร่ือง “พุทธ
ศาสนานอกพระไตรปฎก” ที่คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (26/01/ 2553) วา พระนักปราชญทาง
พุทธศาสนาทานหนึ่ง นอกจากจะเขียนหนังสือช้ีแจงความผิดของ “พระโพธิรักษ” แลว ทานยังไปเปนพยานใน
ศาลกรณีไตสวนความผิดของพระโพธิรักษอีกดวย ซ่ึงดูเหมือนศาลจะอาศัยขอมูลจากหนังสือและคําใหการของ
ทานเปน “เหตุผลสําคัญ” ในการตัดสินใหพระโพธิรักษและภิกษุชาวสันติอโศกไมอาจใชสถานะความเปน 
“พระสงฆไทย” หรือ “พระสงฆในพุทธศาสนา” (แบบไทย?) อีกตอไป (เหมือนนักวิชาการทานหนึ่งเขียนงานวิจัย
เปดโปงผลประโยชนทับซอนของคุณทักษิณ และก็ไปเปนพยานในศาลใหเอาผิดคุณทักษิณในคดียึดทรัพย ซ่ึง
ในทางวิชาการแลวงานวิจัยของนักวิชาการทานนั้นยังมีนักวิชาการดวยกันออกมาโตแยงในหลายประเด็น แต
ศาลก็ตัดสินยึดทรัพยคุณทกัษิณโดยอาศัยขอมูลจากงานวิจัย และคําใหการของนักวิชาการทานนั้นเปน “เหตุผล
สําคัญ” ของการยึดทรัพยเชนกัน). 
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ใช “อํานาจแหงศาสนธรรม” ยับยั้งความรุนแรง และ/หรือจรรโลงสันติภาพในสังคม ดังที่พระพุทธ
องคพยายามทําเปนแบบอยางในสมัยพุทธกาล (เชน กรณีหามทัพพระญาติไมใหรบกนั) 

การที่พระสงฆยังคง “ความจริงจัง” ในการมองความม่ันคงของพุทธศาสนาโดยผูกติดกับ
การพึ่งพาอํานาจรัฐ ถือเปนปรากฏการณแหงการถูกจองจําอยูในคุกแหง “รูปการจิตสํานึก 
(Ideology) ที่ลาหลัง” กลาวคือ พระสงฆยังจินตนาการถึงความม่ันคงของพุทธศาสนาแบบยุคพระ
เจาอโศกมหาราช สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทรยุคกอน พ.ศ.2475 ที่ความม่ันคงของพุทธศาสนา
ผูกติดอยูกับอํานาจรัฐแบบ “ราชาธิปไตย” ที่โดยหลักการแลวอํานาจทางการเมืองการปกครอง 
และ/หรืออํานาจกําหนดถูกผิดทางศีลธรรมข้ึนอยูกับผูมีอํานาจรัฐเพียงคนเดียว ในรัฐเชนนั้นอาจมี
ความจําเปนวาเพือ่ใหพุทธศาสนาม่ันคง พุทธศาสนากับรัฐจะตองถูกผนึกใหเปนเนื้อเดียวกัน วัง
กับวัดจึงเปนสัญลักษณของอํานาจทางการเมืองการปกครอง กับอํานาจทางศีลธรรมที่ตองม่ันคง
อยูคูกันอยาง “ศักดิ์สิทธิ”์ และ “นาเกรงขาม” 

การทําใหอํานาจรัฐและอํานาจทางศีลธรรมศักดิ์สิทธิ์และนาเกรงขามดวยการผนึกรัฐกับ
พุทธศาสนาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น ดําเนินไปภายใตสภาพการณที่ผูมีอํานาจจริงในการทํา
ใหเปนเชนนั้นคือ “กษัตริย” ฉะนั้น น้ําหนักของการทําใหพุทธศาสนาเปนเนื้อเดียวกันกับรัฐจึงเอียง
ไปในทางการใชพุทธศาสนาเปนเคร่ืองมือสรางความศักดิสิ์ทธิ์และนาเกรงขามใหแก “อํานาจรัฐ” 
เชน การสถาปนาใหกษัตริยเปน “สมมติเทพ” เปน พระโพธิสัตว หรือกระทั่งมีฐานะเทียบเทา
พระพุทธเจา สังเกตไดจากพระนามของกษัตริย และคําราชาศัพทเชน “ขาพระพุทธเจา”22 นั้น 
หมายถึง “ขาของพระพุทธเจา” กลายเปนวาในทางการเมืองการปกครองกษัตริยมีอํานาจชี้เปนชี้
ตายแตเพียงผูเดียว ในทางศีลธรรมกษัตริยก็มีอํานาจชี้ผิดชี้ถูกในฐานะที่เกือบเสมือนเปน “ตัวแทน
ของพระพุทธเจา”23 ดวยซ้ํา ฉะนั้น คณะสงฆก็ถูกทําใหเปน “บริวารของพระราชา” โดยกษัตริยมี
อํานาจแตงตั้งใหเปน “พระราชาคณะ” มีสมณศกัดิ์เชนเดียวกับการที่เจาขุนมูลนายหรือบริวารอ่ืน  ๆ
ของกษัตริยมียศถาบรรดาศักดิ ์ทั้งกษัตริยและสถาบันสงฆตางเอ้ือประโยชนตอกัน ดังจิตร ภูมิ
ศักดิ์ อธิบายวา 

“ศักดินา (กษัตริย) แบงปนที่ดินใหแกทางศาสนา แบงปนขาทาสใหแกวัดวาอาราม ยก
ยองพวกนักบวชใหเปนขุนนางมีลําดับยศ มีเคร่ืองประดับยศ มีเบี้ยหวัดเงินปและแมเงินเดือน...

                                                
22 ชาญณรงค บุญหนุน. “กฎพระสงฆในกฎหมายตราสามดวง” ใน “พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆกับ
สังคมไทย”.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสที่ทรงครองสิริราช
สมบัติ ครบ 60 ป พ.ศ.2548.หนา 28. 
23 กษัตริยส่ังใหถอดยศของพระได ส่ังใหจับพระสึกได กําหนดวาพระสงฆควรแสดงธรรมหรือไมแสดงธรรมใน
เร่ืองใดๆ ได เปนตน ซ่ึงสมัยพุทธกาลกษัตริยไมมีอํานาจทําเชนนี้ได – ผูเขียน. 
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ศาสนามีหนาที่ส่ังสอนใหผูคนเคารพยําเกรงกษัตริย พวกนักบวชทั้งหลายกลายเปนครูอาจารยที่
ใหการศึกษาแกกุลบุตรกุลธิดา ซึ่งแนนอนแนวทางการจัดการศึกษายอมเปนไปตามความ
ปรารถนาของศักดินา”24 

ในกฎ “พระอัยการตําแหนงทหารและพลเรือน” ซึ่งพระบรมไตรโลกนาถ ประกาศใชเม่ือ 
พ.ศ.1998 นอกจากจะกําหนดใหบรรดาเจาขุนมูลนายตามชั้นยศตางๆ ไดรับผลประโยชนจากที่ดิน
แลว ยังจัดสวนแบงผลประโยชนดังกลาวใหแกพระสงฆดวย ตามอัตราสวนดังนี ้

พระครูรูธรรม  เสมอนา  2,400 ไร 
พระครูไมรูธรรม  เสมอนา  1,000 ไร 
พระภิกษุรูธรรม  เสมอนา  600 ไร 
พระภิกษุไมรูธรรม เสมอนา  400 ไร 
สามเณรรูธรรม  เสมอนา  300 ไร 
สามเณรไมรูธรรม เสมอนา  200 ไร 25 
เม่ือสถาบันสงฆถูกทําใหเปนเคร่ืองมือของรัฐโดยสถานะของพระสงฆไดกลายเปน “ราชา

คณะ” หรือ “บริวารของพระราชา” และบริวารของพระราชานั้นก็ไดรับสิทธิประโยชนทางการเมือง
เปนการตอบแทนดังกลาวแลว แมในดานหนึ่งจะทําใหพุทธศาสนามีความเจริญม่ันคงคูกับความ
เจริญม่ันคงของรัฐ แตในอีกดานหนึ่งคณะสงฆไดสูญเสียความเปนอิสระในตัวเองที่จะใช “อํานาจ
แหงศาสนธรรม” กํากบั ตรวจสอบ ถวงดุล อํานาจรัฐลงไปมาก จนถึงกับยินยอมใหมีการบิดเบือน
หลักคําสอนของพุทธศาสนาเพื่อรับใชอํานาจรัฐ 

เชน ยอมใหมีการตีความ “บิดเบือน” หลักคําสอนที่วาดวย “มหาชนสมมต”ิ ในอัคคัญญ
สูตร ใหเปน “พระเจามหาสมมติราช” ที่มีความหมายไปในทางยกสถานะของกษัตริยใหเทียบเทา 
“พระโพธิสัตว”26 เปนการแสดงใหเห็นวานอกจากกษัตริยจะมีสถานะเหนือคนธรรมดาในฐานะ
ผูปกครองที่มีอํานาจสูงสุดแตเพียงผูเดียว ที่เปนถึง “เจาชีวิต” ของไพรฟาขาแผนดินแลว ยังมี
ความศักดิ์สิทธิ์เปน “เทวดาบนแผนดิน” (สมมติเทพ) และมีคุณธรรมสูงสงกวาคนทั่วไปในฐานะ

                                                
24 จิตร ภูมิศักด์ิ. โฉมหนาศักดินาไทย.(พิมพคร้ังที่ 9).(นนทบุรี: ศรีปญญา,2550),หนา 66-67. 
25 จิตร ภูมิศักด์ิ.เพิ่งอาง,หนา 137. 
26 ชาญณรงค บุญหนุน. “พระธรรมศาสตร” ใน “นิติปรัชญาไทยฯ”.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป พ.ศ.2548.หนา 82. 
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เปนพระโพธิสัตวอีกดวย ทั้งที่หลักคําสอนในอัคคัญสูตรเปนการปฏิเสธการตัดสินคุณคาของมนุษย
ตามระบบชนชั้นที่ถือวามนุษยมีสถานะสูง-ต่ําทางศีลธรรมตามชาติกําเนิด27 

แมในปจจุบันความเปนจริงของ “รัฐประชาธิปไตยสมัยใหม” จะมีความหมายแตกตาง
อยางส้ินเชิงกับ “รัฐราชาธิปไตย” แตจินตนาการความม่ันคงของพุทธศาสนาในรูปการจิตสํานึก
ของคณะสงฆไทยยังคงผูกติดอยูกับอุดมการณ “ชาติ ศาสน กษัตริย” อันเปนอุดมการณตกทอด
มาจากจารีตรัฐราชาธิปไตย ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีลักษณะของการปลูกจิตสํานึก “ความ
จงรักภักด”ี มากข้ึนอีกในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการใชพุทธศาสนาเปนเคร่ืองมือค้ําจุนสถานะอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย หรือยังเนนการทําใหผูปกครองมีสถานะทางศาสนา ดังบทเทศนายอพระ
เกียรติกษัตริย ของ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส ที่วา 

“สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจา เสด็จอวตารมาสูสยามภพพอเหมาะแกกาล
สมัย ราวกับเร่ืองพระประถมสมโพธิวา เหลาเทวดาสันนิษฐานเห็นเปนเวลา จึงพรอมกันไปทูลเชิญ
อาราธนาพระโพธิสัตวเพื่อจุติจากดุสิตพิภพมาอุบัติในมนุษยโลก แลยังสัตวนิกรผูมีอุปนิสัยใหขาม
พนโอฆสงสารฉะนั้นฯ...”28 

 ทวาในรัฐประชาธิปไตยสมัยใหมสถานะเชนนั้นของผูปกครอง อาจสงผลใหผูใตปกครอง
ออนแอ หรือหวังพึ่งพาเหมือนเด็กที่ไมรูจักโต ดัง ธเนศ วงศยานนาวา เขียนเอาไววา  

“การตอกย้ําสถานะใดสถานะหนึ่งทางศาสนาของผูปกครอง จึงเปนเร่ืองที่จะใหความ
ม่ันคงกับลูกๆ ที่มักจะทําตัวเปน คนขาดพอ (ประหนึ่งเด็กกําพรา) ดวยสถานะที่ไมม่ันคงจึงตอง
เรียกหาพออยูตลอดเวลา การเรียกรองดังกลาว จึงทําใหสถานะของการเปนลูกที่ไมรูจักโต คือ
สถานะที่ถาวร”29  

ฉะนั้น การปลูกฝงอุดมการณชาติ ศาสน กษัตริย ตามคติแบบรัฐราชาธิปไตยในยุค
ปจจุบัน จึงถูกตั้งคําถามมากข้ึนวาประชาชนที่เปนเสรีชนผูมีอํานาจปกครองตนเอง มีสิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคในความเปนมนุษยหายไปไหน? หรือ “ประชาชน” มีอยูในความหมายของคํา
                                                
27 นาสังเกตวา พระสงฆในบานเราดูจะจริงจังกับการกลาวโทษ “การบิดเบือน” คําสอนของพุทธศาสนาเพื่อเปน
ทางเลือกสําหรับวิถีชีวิตทางศีลธรรมของ “สามัญชน” เชน กรณีสันติอโศก และธรรมกาย แตไมสนใจวิจารณการ
บิดเบือนคําสอนของพุทธศาสนาเพื่อรับใชอํานาจรัฐ หรือสถานะอันศักด์ิสิทธิ์ของคนช้ันสูง ซ่ึงขัดแยงกับหลักคิด
เร่ืองการปฏิเสธระบบชนช้ัน (วรรณะ 4) ของพระพุทธเจาโดยตรง มีนักวิชาการชาวพุทธคนไหนบางที่เสนอ “นิติ
ปรัชญาแบบพุทธ” กลาออกมาวิจารณวา หากมองจากหลักนิติปรัชญาแบบพุทธแลว กฎหมายหม่ินพระบรมเด
ชานุภาพที่รับรอง “ความไมเทาเทียมของมนุษย” และกําหนดโทษเอาไวสูงเชนนั้น เปนกฎหมายที่ยุติธรรม
หรือไม? – ผูเขียน. 
28 อางใน ปฐม ตาคะนานันท.คณะสงฆสรางชาติ สมัยรัชกาลที่ 5.(กรุงเทพฯ: มติชน,2551),หนา 28. 
29 อางใน เกงกิจ กิติเรียงลาภ.วาดวยพอและกฎของพอ: “ปตุฆาต” ในฐานะอาชญากรรมที่จําเปน.รัฐศาสตรสาร
(มกราคม – เมษายน 2553),หนา 1. 
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วา “ชาติ” หรือไม? ถามี ทําไมอุดมการณเชนนั้นจึงมักถูกนํามาใชเปน “อาวุธ” เขนฆาประชาชนที่
ออกมาเรียกรอง “อํานาจอธิปไตย” ของตนเองในหลายๆ คร้ัง นับแตหลังป พ.ศ.2475 เปนตนมา 

ทวาในทุกวันนี้ เรากลับไดยินคําเทศนาทํานองนี้มากข้ึนเร่ือยๆ เชน “พุทธศาสนากับ
สถาบันกษัตริยเปนของคูกัน สถาบันกษัตริยม่ันคง พุทธศาสนาก็ม่ันคง ไมมีสถาบันกษัตริยก็ไมมี
พุทธศาสนา...” เม่ือมองความม่ันคงของพุทธศาสนาข้ึน “ขางบน” เชนนี้ จึงไมมีความพยายามจะ
ทําใหพุทธศาสนาเปน “ศาสนาของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” หรือทําใหความม่ันคง
ของพุทธศาสนาผูกติดอยูกับอํานาจของประชาชนที่จะดูแลศาสนาของเขาเองใหมีความหมายตอ
การมีชีวิตและสังคมที่ดีตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาอยางเปนอิสระจากการควบคุมของ
อํานาจรัฐมากที่สุดเทาทีจ่ะเปนไปได 

หมายความวา ใหประชาชนมีอิสระที่จะทําใหวิถชีีวิตทางศาสนาของพวกเขาข้ึนตอ 
“อํานาจศาสนธรรม” มากกวาอํานาจรัฐ (เชน พุทธศาสนาแบบชาวสันติอโศก) ซึ่งในที่สุดแลว เม่ือ
พุทธศาสนาเปนศาสนาของประชาชนจริงๆ พลังทางศีลธรรมของพุทธศาสนาจะสามารถขับเคล่ือน
ใหองคกรพุทธภาคสังคมตางๆ แสดงบทบาทอยางมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมตอสังคมไดอยาง
แทจริง เชน องคกรชาวพุทธในเครือขายของ พระไพศาล วิสาโล เสถียรธรรมสถาน สวนโมกข ลวน
แตมีอิสระจากอํานาจรัฐมากกวาคณะสงฆแบบทางการ หรือพระสงฆที่ถูกหลอหลอมในแบบ
แผนการปกครอง การศึกษา และจารีตประเพณีแบบกระแสหลัก ฉะนั้น องคกรชาวพุทธที่เปน
อิสระเหลานี้จึงสามารถแสดงความรับผิดชอบทางศีลธรรมตอสังคมไดดีกวา 
 
บทสรุป 
 เปนเร่ืองดีทีช่าวพุทธเราจะภูมิใจวา “พุทธศาสนาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความเปนไทย” 
หรือ พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยโดยมิติทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และถาเรายิ่ง
ภูมิใจอีกวา สังคมไทยเปน “สังคมพุทธ” ที่คนไทยกวารอยละ 90 นับถือพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
เปนคนไทยสวนใหญที่นับถือพุทธศาสนาในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหมที่ยึด “เสียงขางมาก” เปน
เกณฑตัดสินทางการเมือง จึงยิ่งนาจะเปนเร่ืองงายที่สถาบันสงฆจะเสนอนโยบายหรือ “ฉันทา
มติ”30 ทางศีลธรรมของพระพุทธศาสนาตอสาธารณชน (ซึ่งสวนใหญเปนชาวพุทธ) เพื่อตอตาน
ความรุนแรง หรือปกปองสันติภาพของสังคม หากขอเสนอ นโยบาย หรือฉันทามติของสถาบันสงฆ
มีเหตุผล อธิบายไดวาเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมตอสังคม ทําไม “เสียงสวน
                                                
30 ผูเขียนไดความคิดที่วา คณะสงฆควรแสดงออกตอความรุนแรงทางการเมืองในรูปของ “ฉันทามติของสถาบัน
สงฆ” จากการสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ประมวล เพ็งจันทร ระหวางเก็บขอมูลวิจัย (19/07/2553) เร่ือง 
“ความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทางการเมืองของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน” (ศูนยพุทธศาสนศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนวิจัย). 
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ใหญ” ของคนในสังคมจะไมเอาดวย และทําไมผูมีอํานาจรัฐจะไมรับฟงเสียงสวนใหญของสังคมที่
ตองการปกปองชีวิตประชาชน ศีลธรรม และสันติภาพ 
 แตความจริงกลับกลายเปนวา สถาบันสงฆเลือกที่จะ “วางเฉย” อยูบน “ความหลับใหล
ทางศีลธรรม” ปลอยใหพระสงฆที่เปนปจเจกบุคคลออกมาแสดงทัศนะทางการเมือง และเขารวม
ชุมนุมทางการเมืองไปตาม “อัตโนมต”ิ ของใครของทานจนสับสนไปหมด อาจทําใหคนมอง (อยาง
เขาใจผิด) ไดวาความเห็นทางการเมือง อยางเชน “ฆาคอมมิวนิสตไมบาป” เปนตน เปนความเห็น
ของพระสงฆไทย (ทั้งหมด) นี่เปนเพราะวาสถาบันสงฆขังตัวเองอยูใน “คุกแหงรูปการจิตสํานึกที่
ลาหลัง” มาเปนเวลานานเกินไปแลวใชหรือไม?!    
 กลาวอยางถึงที่สุด พุทธศาสนาในสังคมไทยจะมีพลังยับยั้งการใชอํานาจรัฐละเมิดสิทธิใน
ชีวิตของประชาชน และมีพลังปกปองหลักศีลธรรมทางสังคม หรือกอใหเกิดการมีชีวิตและสังคมที่ดี
ตามอุดมการณแหงศาสนธรรมไดจริง ก็ตอเม่ือพุทธศาสนาเชิงสถาบนั โดยเฉพาะสถาบันสงฆตื่น
จาก “ภาวะหลับใหลทางศีลธรรม” ไมตกเปนเคร่ืองมือรับใชอํานาจรัฐ หรือเปนเคร่ืองมือสราง/ค้ํา
ยัน “สถานะอันศักดิ์สิทธิ”์ ของ “ชนชั้นอภิสิทธิชน” อีกตอไป และมีความกลาหาญพอที่จะมอบคืน
พุทธศาสนาและสถาบันสงฆใหเปนของประชาชนอยางแทจริง 

ซ่ึงในเชิงรูปธรรมอาจมีความจําเปนตองปฏิรูปการปกครอง และการศึกษาของ
สงฆอยางขนานใหญ รวมท้ังในอนาคตอาจตองยกเลิก “ระบบสมณศักดิ”์ ในท่ีสุดดวย!  
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