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บทคัดย่อ 
 

 บทความทางวิชาการ เรื่อง พระวินัยสงฆ์กับการเมืองการปกครอง  มีวัตถุประสงค์ที่จะน าเสนอ หลัก
พระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ว่า   พระภิกษุสามารถเล่นการเมืองได้หรือไม่ได้อย่างไร  จะให้
พระสงฆ์มีพ้ืนที่ทางการเมืองมากน้อยเพียงใด  จากการศึกษาพบว่า  ไม่มีพระธรรมวินัยข้อใดที่บ่งบอกหรือห้าม
พระสงฆล์งเล่นการเมือง  แต่ที่ปรากฏนั้นทรงห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการทหาร  หากวิเคราะห์แล้วการทหารเป็น
การเมืองหรือไม่  เพราะในสมัยพุทธกาลไม่ปรากฏมีค าศัพท์การเมือง  มีแต่ค าว่ากษัตริย์กับการทหาร  แต่
สถานการณ์ความจริงในปัจจุบัน  พระสงฆ์สามเณรก็เป็นพลเมืองของรัฐ  อยู่ภายใต้อ านาจของรัฐ และภายใต้
กฎหมายอันเดียวกันกับปวงชนของรัฐ  พระสงฆ์สามเณรก็ยังเข้าการเกณฑ์ทหาร  ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง  
และท่ีส าคัญยังอาศัยอยู่ภายในรัฐ  เพราะสถาบันศาสนาก็ยังเป็นสถาบันหลักของชาติ  ดังนั้น จะให้พระสงฆ์ยืน
อยู่จุดไหนของพ้ืนที่ทางการเมือง  
     จากการศึกษาพบว่า บางรัฐที่มีปวงชนนับถือพระพุทธศาสนา  พระสงฆ์สามารถลงเล่นการเมืองได้  
เช่น เป็นสมาชิกรัฐสภาได้  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Member of The Parliament ; MP) เป็นตัวแทน
ของประชาชน  ซึ่งได้รับการเลือกมาจากประชาชน เป็นต้น  ในทางการเมืองสมัยพุทธกาล  พระพุทธเจ้าทรง
ปฏิบัติเป็นตัวอย่างทางการเมือง  โดยเข้าไปชี้แนะผู้น าของรัฐ  จากความเห็นที่ผิดหรือวางตัวไม่เหมาะสม  ให้
เห็นชอบปฏิบัติดีงามเพ่ือความสุขของมหาชน  หากภายในรัฐได้ที่เกิดขัดแย้งก็ท าให้เกิดความสมานฉันท์ต่อกัน  
เพ่ือให้เกิดความสงบสันติสุขขึ้นภายในรัฐ  พระพุทธเจ้าชี้น าให้พระสงฆ์วางตัวไม่อยู่ฝุายใดฝุายหนึ่ง  จนเป็นที่
จับตามองของปวงชน  จนเห็นว่าพระสงฆ์วางตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นสมณะ  
   

 
Abstract 

 
 The objective of this academic article, titled “The Code of Monastic Discipline and 
Politics and Government,” was to determine the discipline, appointed by Our Lord Buddha, 
whether the monks could play politics or not and how much the monks could play their 
political roles. The study was not found any discipline to forbid the monks to play politics. It 
was, however, found the monks forbiden on involvement of military or the armed force. The 
analytical question was whether the military was politics or not because in the Lord 
Buddha’s time the word ‘Politics’ was not evident except the words ‘the king’ and ‘military.’ 
Under the current situation, the monks and novices were the state’s citizen under the state’s 
sovereignty and the same law for the state’s people. The monks and novices were 
conscripted for the army service, performed the citizen’s duty and lived in the state because 
the religious institution was also the nation’s main institution. Then, where should the monks 
stay in the political area? 
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The study was found that in some states with most of people believing in Buddhism 

the monks could be able to play politics. That is, the monk could be a member of the 
parliament, a member of the House of Representatives, a representative of the people, 
elected by people, etc. During the Lord Buddha’s time, the Lord Buddha behaved himself as 
the political model by instructing the state leader from wrong view or improper behaviour to 
right view or proper behaviour for the people’s welfare. If there was a conflict withing the 
state, the Lord Buddha would encourage reconciliation for the peace within the state. The 
Lord Buddha instructed the monks nonaligned on any political side because it would be 
seen the monks stayed away improperly from their recluseship amidst the people’s sight.     

 
 
พระเจ้าสุทโธทนะตรัสกับเจ้าชายสิทธัตถะ 

 (พระเจ้าสุทโธทนะ) “สัตว์ป่าก็ยังคงอยู่ตามกฎของมัน  สัตว์ตัวที่แกร่งสุดจึงอยู่รอด  
การเมืองกับป่าก็คล้ายคลึงกัน  ผู้ที่แขง็แกร่งสุดจึงอยู่รอด...” 

(เจ้าชายสิทธัตถะ) “ข้าต้องการสันติ  ข้าต้องการความเป็นอิสระจากความเศร้าโศก...
ไปที่ไม่มีความเจ็บปวด  ไปที่มีแต่สันติ  ที่มีแต่สันติ  ที่มีสติก าหนดชีวิตได้...” 
 “ทั้งหมดของมันคือ  ความคิดเห็นและมุมมองที่ขัดแย้งกับท่านพ่อ  ความขัดแย้งเรื่อง
พรมแดน  ข้าไม่อยากเป็นราชา  ข้าอยากเป็นอิสระจากความโศกเศร้าเท่านั้น  ข้าต้องการ
สันติ...” 
        
      จาก...พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
 
 
ความน า 
  สุภาษิตลาตินโบราณได้กล่าวว่า “Ubi Societas Ibi Jus” แปลว่า ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย  
กฎหมายเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของสังคม  กฎหมายถือเป็นระบบที่ใช้ควบคุมสังคม  เนื่องจากมนุษย์
เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องอยู่ร่วมกัน๑  ดังนั้นกฎหมายจึงหมายถึง กฎข้อบังคับของรัฐหรือประเทศ  ที่ใช้บังคับความ
ประพฤติของบุคคล อันเกี่ยวด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน ถ้าใครฝุาฝืนหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะต้อง
มีความผิดและถูกลงโทษ กฎหมายจึงอยู่ในล าดับเดียวกับศาสนาและจรรยา คือ เป็นปรากฏการณ์ทางชุมชน ที่
รวมกลุ่มกันเป็นสังคมหนึ่งๆ เพ่ือให้สังคมสงบสันติ 
  พระพุทธศาสนามีศีล วินัย ดูคล้ายกับจะเหมือนกฎหมายบ้านเมือง แต่ในความเป็นจริงแล้วศีลเป็น
กฎระเบียบข้อบังคับให้พระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติตาม  แต่ศีลหรือวินัยไม่ได้เหมือนหรือมี
ลักษณะเดียวกับกฎหมาย  หากผู้ละเมิดฝุาฝืนจะต้องได้รับโทษทัณฑ์  ส่วนศีลหรือพระวินัยพระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติเพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติ  เพ่ือน าตนและสังคมไปสู่ความเจริญ  ไปสู่ความสุข  ผลหรือโทษมีอยู่ในตัวเป็น

                                                        
๑ ชุติมา เกษียรสินธุ,์ “ubi societas, ibi jus.....ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย”, ๓ มกราคม ๒๕๕๑, 

       < www.l3nr.org/ > (29 May 2015) 
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การเฉพาะ  หากใครละเมิดก็จะได้รับผล คือ วิบากกรรม  ที่จะต้องชดใช้ในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นศีลธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นกฎหรือข้อที่ควรประพฤติงดเว้น  และปฏิบัติเพ่ือเป็นไปในทางเจริญ 
 จะเห็นได้ว่า  พระวินัยของพระพุทธศาสนาจึงเป็นรากฐาน  การเกิดวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แล้ว
ได้ถูกพัฒนาการมาเป็นกฎหมายออกมาบังคับใช้สังคม  ที่เห็นผลเชิงประจักษ์ก าหนดบทลงโทษให้เห็นทันใด  
แต่พระวินัยให้เห็นผลก็ต่อเมื่อเจ้าตัวส านึกผิดในสิ่งที่ท า  ลงโทษให้ส านึกในความดีให้ใส่ใจปิดทางอบาย   
 
พระวินัยสงฆ์กับการเมืองการปกครอง 
  มีค ากล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” มนุษย์จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสังคม  จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง
ในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา  มนุษย์จ าเป็นต้องมีกฎหมายก็เพราะว่า 
  ๑. สังคมของมนุษย์มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน  จ าเป็นต้องมีกฎออกมาควบคุมพฤติกรรม 
  ๒. กฎหมายสร้างความม่ันคงปลอดภัยให้แก่มนุษย์  ปูองกันภัยที่เกิดจากมนุษย์และอ่ืนๆ 
  ๓. กฎหมายสร้างระเบียบให้แก่สังคม  ท าให้สังคมมีระบบระเบียบรักษาสิทธิ์มนุษย์ด้วยกัน 
  จะเห็นได้ว่า  กฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์  เพราะเหตุที่มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
กฎหมายจึงเป็นตัวกลางที่คอยก าหนดความสัมพันธ์ของบุคคลในระดับต่างๆ พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องจิตใจ
เป็นส่วนใหญ่  มีศีลเป็นตัวควบคุมกายภาพ  มีบางคนได้ให้ทัศนะไว้ว่า  พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ  ไม่
ควรเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย  ดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง  เพราะว่า พระภิกษุ
สงฆ์ก็เป็นผู้น าทางด้านจิตใจ  และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการรักษาพระศาสนาเอาไว้  การใช้ชีวิตในวัดไม่ได้มีแค่
พระธรรมวินัย  ที่จะปฏิบัติเพ่ือขัดเกลากิเลสในจิตใจ  แต่พระสงฆ์จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  และกฎหมายก็บ่งบอกความเป็นผู้มีกิเลสเบาบางได้เช่นกัน  หากปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดกิเลสก็
เบาบางจากใจได ้ พระสงฆ์ในบ้านเราจึงมีกฎระเบียบบังคับไว้ ดังนี้ 
  ๑. กฎของพระวินัย เป็นกฎที่มาทั้งในสิกขาบทและนอกสิกขาบท 
  ๒. กฎหมายคณะสงฆ์  เป็นกฎที่ออกโดยรัฐและกรรมการเถรสมาคม 
  ๓. กฎหมายบ้านเมือง  เป็นกฎที่ออกโดยอ านาจรัฐและจารีตประเพณี 

พระสงฆ์ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎพระวินัย  กฎหมายบ้านเมือง  กฎหมายคณะสงฆ์  และพระภิกษุสงฆ์ก็เป็น
ผู้ที่สืบทอดพระศาสนาโดยตรง  พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมก็ขึ้นอยู่กับสถาบันของสงฆ์  เมื่อมี
เหตุการณ์ทางบ้านเมืองเข้ามากระทบสิทธิและเสรีภาพของวงการสงฆ์   ก็มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา
โดยตรง  จะกล่าวว่า พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจอย่างเดียวไม่ได้  เมื่อนักบวชของพระพุทธศาสนาผู้ที่มี
หน้าที่ในการรักษาศาสนาโดยตรง  และมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้กฎหมาย  
พระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจบ้านเมืองเป็นหลัก  และอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของบ้านเมือง  ถ้าไม่ท าเช่นนั้น
ความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมก็เกิดข้ึนไม่ได้   

ดังนั้น พระพุทธศาสนาจะอยู่เพียงล าพังหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสังคมภายนอกเลยไม่ได้ การกระท า
ในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่เป็นไปเพ่ือความหลุดพ้น แต่เป็นไปเพ่ือความหลุดโลก  การกล่าวว่าพระพุทธศาสนา
เป็นเรื่องของจิตใจ  ไม่เก่ียวกับการเมืองนั้นจึงถือว่าเป็นการมองเพียงด้านเดียว  ในลักษณะคล้ายกับคนตาบอด  
คือมุทะลุเชื่อในความเห็นของตนเพียงด้านเดียว  แบบชนิดที่ไม่ยอมฟังใคร  ลักษณะความเห็นเช่นนี้จึงใช้ไม่ได้
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เป็นความเห็นที่ดูคล้ายจะถูกแต่ผิด๒ เพราะการเมืองเป็นเรื่องทางกายภาพ  ในขณะเดียวกันศาสนาก็มีเรื่อง
กายภาพด้วยเช่นกัน  แต่ที่แตกต่างกันก็อยู่ที่จิตใจ  มีเปูาหมายเพ่ือความหลุดพ้นจากความทุกข์เช่นกัน  แต่
การเมืองอยู่ในระดบัโลกียะ  ส่วนศาสนาอยู่ในระดับโลกุตตระ  แต่การจะเข้าถึงโลกุตตระจะต้องผ่านโลกียะไป
ก่อน 

๑.  พระวินัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 
  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้าม

พระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองโดยตรง  ทรงสั่งสอนให้พระสงฆ์จาริกไปเพื่อเผยแผห่ลักธรรมค าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาเท่านั้น  แต่ก็ปรากฏในพระวินัยส่วนที่เป็นอาทิพรหมจาริกาสิกขา (ข้อปฏิบัติอันเป็นส่วน
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์) คือ ศีล ๒๒๗ ข้อ มีสิกขาบทที่พอจะเก่ียวกับการเมือง ดังนี้ 

  ๑.๑ ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๘ มีว่า  ในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดพระเช
ตะวันมหาวิหาร  เมืองสาวัตถี  ในคราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ไปท าสงคราม  ได้มีพระภิกษุพวกฉัพพัคคีย์ได้
ออกไปดูกองทัพ  เผอิญว่าพระองค์ได้เห็นก่อนจึงได้ตรัสเรียกมาถามว่า “พระคุณเจ้าพากันมาท าไมกัน...?” 
พระภิกษุพวกฉัพพัคคีย์ตอบว่า “พวกอาตมาอยากดูมหาบพิตร”  จึงมีรับสั่งว่า “การที่พระคุณเจ้ามาดูผู้
เพลิดเพลินในการรบไม่มีประโยชน์  พระคุณเจ้าควรจะไปดูพระพุทธเจ้าถึงจะดี”  เมื่อพวกชาวบ้านได้เห็นต่างก็
พากันติเตียนว่า “พระสงฆ์มาดูกองทัพ  พวกที่มาเป็นทหารเพราะต้องเลี้ยงชีพ  ต้องมีหน้าที่ดูแลลูกๆ และเมีย  
พระสงฆ์มีผู้มาถวาย  มีชีวิตที่ดีอยู่แล้ว  ไม่ควรมา” พระสงฆ์ได้ยินชาวบ้านพูดเช่นนั้น  ก็พากันไปกราบทูล
รายงานพระพุทธเจ้า  พระองค์จึงได้บัญญัติอุยยุตตสิกขาบทว่า “ภิกษุดูกองทัพที่ยกไปเพ่ือจะรบกัน เป็น
ปาจิตตีย์”๓   

  ๑.๒ ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๙ มีว่า  ในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดพระเช
ตะวันมหาวิหาร  เมืองสาวัตถี  ในคราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลจะได้ไปท าสงคราม  ได้มีพระภิกษุพวกฉัพพัคคีย์
ได้ออกไปดูกองทัพ  หากมีภารกิจจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปร่วมในกองทัพ  แต่อนุญาตให้อยู่ ได้เพียง ๓ วัน ๓ คืน
เท่านั้น  แต่พระภิกษุพวกฉัพพัคคีย์ออกไปอยู่มากกว่านี้  เมื่อพวกชาวบ้านได้เห็นต่างก็พากันติเตียน  พระสงฆ์
ได้ยินชาวบ้านพูดเช่นนั้น  ก็พากันไปกราบทูลรายงานพระพุทธเจ้า  พระองค์จึงได้บัญญัติเสนาวาสสิกขาบทว่า 
“ภิกษุพักอยู่ในกองทัพเกิน ๓ คืน เป็นปาจิตตีย์”๔    
   ๑.๓ ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ มีว่า ในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดพระเช
ตะวันมหาวิหาร  เมืองสาวัตถี  ในคราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลจะได้ไปท าสงคราม  ได้มีพระภิกษุฉัพพัคคีย์รูป
หนึ่งได้เข้าไปอยู่ในค่ายกองทัพ  ตามก าหนดการที่อนุญาตให้อยู่ได้เพียง ๓ วัน ๓ คืน  ในช่วงเวลาที่อยู่นั้นได้
เข้าไปดูการสู้รบ  การตรวจตราพลทหาร  การจัดกระบวนทัพทหาร  หมู่ทหารที่จัดพลเรียบร้อยแล้ว  การ
ฝึกซ้อมการใช้อาวุธ เมื่อพวกชาวบ้านได้เห็นต่างก็พากันติเตียน  พระสงฆ์ได้ยินชาวบ้านพูดเช่นนั้น  ก็พากันไป
กราบทูลรายงานพระพุทธเจ้า  พระองค์จึงได้บัญญัติอุยโยธิกสิกขาบทว่า “ภิกษุดูการรบ การตรวจพล การจัด
ทัพและทัพที่จัดเป็นขบวนเสร็จแล้ว เป็นปาจิตตีย์”๕  

                                                        
๒ Super-doctor, “พระพุทธศาสนากับการเมือง (สมควรที่จะบัญญัติเป็นศาสนาประจ าชาติหรือไม่)”, ๓ เมษายน 

๒๕๕๑, 
       < http://๔. bp. blogspot. com/ > (26 May 2015) 

๓ วิ.มหา. ๒/๕๖๒-๕๖๖/๔๙๖-๔๙๙. 
๔ วิ.มหา. ๒/๕๖๗-๕๗๐/๕๐๐-๕๐๑. 
๕ วิ.มหา. ๒/๕๗๑-๕๗๔/๕๐๒-๕๐๔. 
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๖                                      พระวินัยสงฆ์กับการเมืองการปกครอง 

แต่ก็ทรงยกเว้นส าหรับบางกรณีจ าเป็น เช่น มีญาติปุวยอยู่ในกองทัพ ก็ทรงอนุญาตให้เข้าไปกองทัพได้ 
แต่พักได้ไม่เกิน ๓ คืน  และระหว่าง ๓ คืนนั้น ก็ทรงไม่ให้พระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเตรียมกองทัพ 

๒  การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์ผิดพระธรรมวินัยหรือไม่ 
   พระวินัยที่เก่ียวข้องกับการเมืองข้างต้นนั้น  จะเห็นได้ว่า  ไม่ทรงประสงค์จะให้พระภิกษุไปยุ่ง
เกี่ยวกับศึกสงครามซึ่งเป็นเรื่องของบ้านเมือง หรือผู้ปกครองบ้านเมืองจะท าการต่อสู้ปูองกันดินแดนของ
ตน  หรือการขยายเขตพระราชอ านาจออกไปยังดินแดนต่างๆ ซึ่งการดังกล่าวต้องมีการรบราฆ่าฟันกันตามปกติ
วิสัยของการสงคราม  แต่ไม่ใช่ปกติวิสัยของสมณะที่จะไปร่วมยินดีกับการดังกล่าวด้วย 
 ความเกี่ยวข้องทางการเมืองที่เราต้องการศึกษา  ไม่ได้มีลักษณะของการไปดูก าลังพล  การไปพักอยู่ใน
กองทัพ  หรือการไปดูการซ้อมรบ   แต่เราก าลังหมายถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  การออกไปร่วม
ชุมนุมของพระสงฆ ์  การออกไปร่วมชุมนุมกับฆราวาส เพ่ือเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากรัฐ  ซึ่งเมื่อตรวจดูข้อ
ห้ามในพระวินัยก็จะพบว่า  ไม่มีข้อห้ามการแสดงออกทางการเมืองในลักษณะดังกล่าวข้างต้น  

ในเบื้องต้นก็พอจะสรุปได้ว่า  พระวินัยห้ามการไปยุ่งเกี่ยวกับกองทัพ การศึกสงคราม  แต่ไม่ได้ห้าม
การแสดงออกทางการเมืองในลักษณะอ่ืนๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น  หรือการชุมนุม  สิ่งที่พระพุทธเจ้า
ไม่ได้ห้ามไว้นี้ ก่อนจะปฏิบัติควรจะพิจารณาโดยใช้หลักพระธรรมวินัย ดังนี้   
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ในการบัญญัติวินัย ๑๐ ประการ ซึ่งมีใจความส าคัญที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ 
คือ เพ่ือความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์  เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพ่ือความเลื่อมใส
ยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว๖  และในอีกสูตรหนึ่งอธิบายว่า สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันได้กับ
สิ่งที่ไม่ควรและขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม่ควร แต่สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันได้กับสิ่งที่ควรและขัด
กับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นควร๗    
  ๒.๒ หลักมหาปเทส ๔ ซึ่งมีใจความส าคัญที่เกี่ยวข้องว่า  การอ้างพุทธพจน์  การอ้าง
สงฆ์  การอ้างพระเถระจ านวนมาก  และการอ้างพระเถระรูปหนึ่งขึ้นว่า  ค าพูดนี้ได้มาจากแหล่งดังกล่าวก็ไม่
ควรยืนยันหรือปฏิเสธทันทีแต่ควรตรวจสอบกับพระธรรมและพระวินัยดูก่อนแล้วจึงเชื่อถือและปฏิบัติตามได้๘  
  ๒.๓ หลักตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ประการ ซึ่งมีใจความว่า ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพ่ือความ
คลายก าหนัด ความหมดเครื่องผูกรัด  ความไม่พอกพูนกิเลส  ความมักน้อย ความสันโดษ  ความสงัด การ
ประกอบความเพียร และความเลี้ยงง่าย  ธรรมเหล่านี้เป็นค าสอนของศาสดา๙   

๓  กฎมหาเถรสมาคมห้ามพระสงฆ์ยุ่งการเมือง 
  มหาเถรสมาคมได้ออกค าสั่งเรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.๒๕๓๘ ไว้

ในหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม  ๘๓ ตอนที่ ๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ ว่า๑๐  
“…ข้อ ๔ ห้ามพระภิกษุสามเณรเข้าไปในที่ชุมนุม หรือในบริเวณสภาเทศบาล หรือสภาการเมืองอ่ืน

ใด หรือในที่ชุมนุมทางการเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ 

                                                        
  ๖ วิ.มหา. ๑/๒๐/๓๗. 

๗ วิ.มหา. ๕/๙๒/๑๓๑. 
๘ ที.ม. ๑๐/๑๑๓-๑๑๖/๑๔๔. 
๙ วิ.จุล. ๗/๕๒๓/๓๓๑. 
๑๐ ชูชาติ  สุทธะ, “พระสงฆ์กับการเลือกต้ัง : ส่งเสริมประชาธิปไตยหรือท าลายความเป็นกลาง”, ๓ มกราคม 

๒๕๕๕, 
       < http://www.mcupyo.com/ > (27 May 2015) 
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๗                                      พระวินัยสงฆ์กับการเมืองการปกครอง 

ข้อ ๕ ห้ามพระภิกษุสามเณรท าการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่
การหาเสียง เพ่ือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาเทศบาลหรือสภาการเมืองอ่ืนใดแก่บุคคลหรือ
คณะบุคคลใดๆ  

ข้อ ๖ ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วมชุมนุมในการเรียกร้องสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ 
ข้อ ๗ ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วมอภิปรายหรือบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการเมืองซึ่งจัดตั้งขึ้นทั้งในวัด

และนอกวัด 
ข้อ ๘ ให้พระสังฆาธิการตั้งแต่ชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไป ผู้มีอ านาจหน้าที่ในทางปกครองชี้แจงแนะน าผู้

อยู่ในปกครองของตนให้ทราบค าสั่งมหาเถรสมาคมนี้ และกวดขันอย่าให้มีการฝุาฝืนละเมิด 
ข้อ ๙ พระภิกษุสามเณรรูปใดฝุาฝืนละเมิดค าสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้พระสังฆาธิการผู้ปกครอง

ใกล้ชิดด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน 
ถ้าความผิดเกิดข้ึนนอกเขตสังกัด ให้เจ้าคณะเจ้าของเขตที่ความผิดเกิดขึ้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วแจ้ง

ให้พระสังฆาธิการผู้ปกครองใกล้ชิดด าเนินการ” 
มหาเถรสมาคมได้แสดงเหตุผลของการห้ามพระภิกษุสามเณร  ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองไว้ด้วย 

ท่านชูชาติ  สุทธะ  ได้แสดงทัศนะและสรุปไว้ ดังนี้ 
๑. การเมืองเป็นหน้าที่ของฆราวาสผู้มีสิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะ  ไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุ

สามเณรผู้อยู่นอกเหนือการเมือง จึงไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แม้ผู้ได้รับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  หากบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา  ก็ขาดจากสมาชิกภาพแห่ง
สภาผู้แทนราษฎรทันที 

๒. การที่พระภิกษุสามเณรเข้าไปเกี่ยวข้อง  หรือช่วยสนับสนุนการเลือกตั้งบุคคลใดๆ เพ่ือเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาลเป็นต้น ย่อมเป็นการประพฤติผิดวิสัยของสมณะ (ผู้สงบ) บรรพชิต 
(ผู้เว้นกจิกรรมอันเศร้าหมอง)  น าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองและหมู่คณะตลอดถึงพระศาสนา เป็นที่ติเตียนของ
สาธุชนทั้งในและนอกพระศาสนา เพราะสมณะและบรรพชิตสมควรวางตนเป็นกลาง ท าจิตให้กว้างขวาง  ด้วย
เมตตาท่ัวไปแก่ชนทั้งปวงผู้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาโดยไม่เลือกหน้า 

๓. ในต าแหน่งที่มีผู้แข่งขันช่วงชิงกันมากคน พระภิกษุสามเณรเข้าช่วยให้ผู้ใดได้ ย่อมเป็นที่พอใจ
ของผู้นั้น แต่ผู้ที่ไม่ได้อีกเป็นจ านวนมากกับพวกพ้องย่อมไม่พอใจ เสื่อมคลายความเคารพนับถือ  

๔. ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และความด ารงอยู่ของพระศาสนา  ขึ้นอยู่กับความเคารพนับถือของ
ประชาชน พระภิกษุสามเณรจึงควรท าตนให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป ไม่ควรท าตนให้เป็นพวก
เป็นฝุายของผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งจะท าให้ชนทั้งหลายเห็นว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรม เกิดความเบื่อหน่ายคลายความนับถือ
และติเตียนต่างๆ 

แต่หากพระสงฆ์ท่านใดไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้ว ความมัวหมองของศีลของข้อวัตรปฏิบัติของท่านก็
มักตามมาทันที จะเกิดการแบ่งกลุ่มของประชาชนจะเกิดการชิงดีชิงเด่น แก่งแย่งซึ่งกันและกัน ในที่สุดอาจ
น ามาซึ่งการท าลายล้างผลาญกันก็อาจเป็นไปได้ 

ดังนั้น พระสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากความขัดแย้ง หรือการชิงดีชิงเด่นเหล่านี้ ท่านจึงต้องอยู่เหนือ
การเมือง ไม่ให้ท่านมายุ่งเก่ียวการเมือง  พระพุทธเจ้าเองก็ทรงมีความสัมพันธ์กับนักการเมือง  แต่พระองค์ทรง
มีฐานะอยู่เหนือการเมือง  มีความเป็นกลางทางการเมือง  ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะการให้ค าปรึกษาแนะน า  
เพ่ือให้การปกครองสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  สามารถอ านวยประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากข้ึน๑๑ 

                                                        
๑๑ พระมหาธรรมรัต  อริยธมฺโม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒). หน้า (บทคัดย่อ). 
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บทสรุป 
 หลักการบัญญัติกฎหมายทั่วโลก  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับใดที่ตราออกมาบังคับใช้กับคนทุกประเทศ  
กรอบแนวคิดมาจากจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมที่สร้างมา  ต้นคิดมาจากค าสอนทางศาสนา
ที่คนในชาติได้สืบทอดนับถือกันมา  หากกล่าวถึงศาสนาก็คือกฎระเบียบที่เป็นหลักปฏิบัติพ้ืนฐาน  ที่เราเรียกว่า 
ศีลธรรม  อย่างในพระพุทธศาสนาก็จะมีหลักศีล ๕ ที่นิยมเรียกว่า หลักมนุษยธรรม (human rights) เป็น
คุณธรรมที่ท าให้เป็นมนุษย์เป็นปกติของความเป็นมนุษย์  มนุษย์มีจิตที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย จึงได้ชื่อว่า
มนุษย์  ใจมนุษย์จะประเสริฐได้ต้องมีใจเป็นปกติ  ใจเป็นปกติก็คือมีศีล ๕ ศีลก็คือปกติของความเป็นมนุษย์  
เป็นทุนเดิมที่ต่ าสุดของความเป็นมนุษย์  เมื่อท าผิดศีล ๕ แล้วคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ก็จะขาดหายไป  อาจ
กล่าวได้ว่า ศีลเป็นข้อปฏิบัติที่มนุษย์แสดงออกต่อกัน  เพ่ือสร้างความสงบสันติต่อกัน   
         หากจะกล่าวถึงว่า พระสงฆ์สามเณรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้หรือไม่นั้น  เป็นข้อที่สรุปได้ยากพอสมควร  
เพราะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติ  และแสดงออกทางการเมือง  ที่ปรากฏให้เห็นพอสมควร  ในฐานะ
ผู้ประกาศความสงบสันติแก่มวลชน  และบัญญัติพระวินัยให้พระภิกษุ  ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรง  แต่ให้เข้าไป
เพ่ือเป็นตัวกลางให้ลด ละ เลิก ความขัดแย้งที่มีต่อกัน  และสร้างความปรองดองสมานสุขต่อกัน  วางตนเป็น
สัญลักษณ์แห่งความดีงาม  ก่อให้เกิดความสุขต่อส่วนรวม  พระพุทธเจ้าได้วางโทษอย่างเบาต่อผู้ฝุาฝืน  แต่
ไม่ได้ปรับเป็นอาบัติอย่างหนัก  อาจจะเล็งเห็นถึงความส าคัญ  เพ่ือให้เข้าไปลด ละ ความขัดแย้ง  ให้เข้าไป
สร้างหลักความดีต่อกัน  ปรับเปลี่ยนทัศนะให้เห็นผิดเป็นชอบ  และชักน าผู้น าให้เห็นทางน าไปสู่ความสงบสันติ 
  ต่อมาเม่ือพระพุทธสาสนาล่วงเลยมาถึงกาลปัจจุบัน  ได้มีกลุ่มสาวกและผู้น ารัฐเห็นว่า  อาจมีพระสงฆ์
บางรูปยังไม่เข้าใจบทบาททางการเมือง  ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป  มหาเถรสมาคมในฐานะผู้ก ากับดูแล  การ
ปกครองพระสงฆ์  จึงได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับมา  เพ่ือบังคับใช้ให้พระสงฆ์ตระหนักในหน้าที่หลักของ
พระสงฆ์เอง  ส่วนรัฐก็ออกกฎหมายมา  เพ่ือไม่ให้พระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยตรง  เพ่ือให้เกิดข้อ
แตกต่างกับพระสงฆ์ต่างประเทศ  ที่มีบางรัฐบางพ้ืนที่ได้อนุญาตให้พระสงฆ์เล่นการเมืองเหมือนชาวบ้าน  แต่
ความจริงนั้นขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของชาวบ้านว่า  พระสงฆ์เล่นการเมืองมีความเหมาะสมหรือไม่  พ้ืนที่
การเมืองอยู่ในระดับไหน  บ้านเมืองเราส่วนหนึ่งมองว่าให้ท่านมีสิทธิตามหน้าที่พลเมือง  แต่ให้ท่านวางตัวใน
กรอบธรรมาธิปไตย  เพ่ือน าหลักธรรมาธิปไตยไปสู่ชาวบ้าน  อีกฝุายกลับมองว่า  ให้ท่านอยู่แบบสมณะสารูป
ไปเลย  ไม่ควรลงมายุ่งเก่ียวในเรื่องของชาวบ้าน  ให้ท าหน้าที่หลักก าจัดกิเลสมีเปูาหมายคือพระนิพพาน. 
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