


การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๓ ระดับนานาชาติคร้ังที่ ๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น  
เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให�ย่ังยืน” 
ร่วมกับ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
และสถาบันเครือข�ายอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ท่ีปรึกษา : พระโสภณพัฒนบัณฑิต, ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก�น 

พระครูปริยัติธรรมวงศ8    ผู:ช�วยอธิการบดีฝ<ายบริหาร 
อาจารย8จีระ  ศรเสนา    ผู:ช�วยอธิการบดีฝ<ายกิจการท่ัวไป 
อาจารย8พลเผ�า  เพ็งวิภาศ  ผู:ช�วยอธิการบดีฝ<ายกิจการนิสิต 
อาจารย8บุญมา  ทวิภักด์ิ  ผู:ช�วยอธิการบดีฝ<ายวางแผนและพัฒนา 
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ดร. ผู:อํานวยการวิทยาลัยสงฆ8ขอนแก�น 
ดร.วิทยา  ทองดี   ผู:อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

บรรณาธิการ  : รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน ผู:ช�วยอธิการบดีฝ<ายวิชาการ 
กองบรรณาธิการ :  พระครูปริยัติธรรมวงศ8, ดร. พระมหาสําราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร. 

พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ. พระมหาประกาศ  อาภากโร 
รศ.ดร.โสวิทย8 บํารุงภักด์ิ ผศ.ดร.สุวิน ทองปCDน ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี 
ดร.นาคพล เกินชัย ดร.สุรพล  พรมกุล ผศ.ดร.บุรินทร8 ภู�สกุล  
ดร.นิรัช เรืองแสน ผศ.ดร.จรสั ลีกา อาจารย8นิเทศ สนั่นนารี 
อาจารย8ชยันต8 บุญพิโย ดร.ปCญญา คล:ายเดช ดร.ธวัลย8รัตน8 แดงหาญ 
อาจารย8นภกนก เมืองโคตร คุณสาริกา  ไสวงาม 
คุณจารุวรรณ ประวันเน 

ศิลปะและรูปเล&ม : พระครูปริยัติธรรมวงศ8, ดร.สุรพล  พรมกุล  
คอมพิวเตอร)ดีไซน) : นายวัชรพงษ8  ผาบจันดา และ พระมหาสุรินทร8  ปสิทฺธิเมธี 
พิมพ)เม่ือ : มีนาคม  ๒๕๕๙ 
จํานวนพิมพ)  : ๑,๐๐๐ เล�ม 
ISBN  : 978-616-300-210-5 
จัดพิมพ)ในงาน     : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ ระดับนานาชาติครั้งท่ี ๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
วันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พิมพ)ท่ี : หจก.โรงพิมพ8คลังนานาวิทยา ๒๓๒/๑๙๙ ถนนศรีจันทร8 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น ๔๐๐๐๐ 
โทร ๐๔๓-๓๒๘-๖๘๙-๙๑ โทรสาร ๐๔๓-๓๒๘-๖๙๒ 
Email: klungpress@hotmail.com



พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื     
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society)ฉ 

� กฤษ โยทุม ๓๓๔ 
� ไพวรรณ ปุรมิาตร ๓๔๓ 
� พระมหาอุดร ธมมฺปCฺโญ ๓๕๗ 
� พระครูปริยตัิวรเมธี ๓๗๐ 
� พระมหาไทยน(อย ญาณเมธี ๓๗๙ 
� วันทณีย
 พรรณศร ี ๓๘๗ 
� บุญชัย อาทิตย
ตั้ง ๓๙๗ 
� พระวินัยธรนิรันทร
 จนฺทสาโร (วรรณา) ๔๐๖ 
� อภิวัฒชัย พุทธจร ๔๑๓ 
� ดร.ณัฐกร ป7งละออ ๔๒๐ 
� พระครูปลดัปรีชา จิรนาโค (บัวผัด) ๔๒๒ 
� เสรมิศักดิ์ สุขสุชะโน ๔๔๕ 
� พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต ๔๖๐ 
� พระครสูุตาภรณ
พิสุทธ์ิ ๔๗๔ 
� เสนีย
 สรรพโส, พระมหาสนอง ปจฺโจปการ,ี ผศ.ดร. ๔๘๘ 
� ชาลี ช่ืนรัมย
 ๕๐๓ 
� เสือ สัชชานนท
 ๕๑๒ 
� ณัฐสันต
 นันทวัฒน
 ๕๒๔ 
� พระครูป7ญญาสุธรรมนิเทศ ๕๓๒ 
� พระปลดัสรุะ ญาณธโร ๕๔๒ 
� พระมหาศุภกิจ สภุกิจฺโจ (ภักดแีสน), ดร. ๕๕๕ 
� เอกมงคล เพ็ชรวงษ
 ๕๖๙ 
� ป7ณณวิชญ
 แสงหล(า ๕๘๐ 
� พระมหานพรักษ
 ขนฺติโสภโณ (นาเมือง), ดร. ๕๙๔ 
� Assoc.Prof. Wichian Chabootbuntharik, Dr. Ratch Sinthugoot ๖๐๔ 
� สมุทร สงวนสิน ๖๑๙ 
� ดร.ทิพย
ภวิษณ
 ใสชาติ  ๖๒๘ 
� พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร. ๖๔๔ 
� พระครูวรเจติยาภิรักษ
 ๖๕๓ 
� พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิร ิ ๖๖๑ 
� พระครโูอภาสกัลยาณธรรม, ดร. ๖๗๖ 
� พระมหาวิฑูรย
 สิทฺธิเมธี ๖๘๖ 
� พระมหาสังคม ชยนนฺโท ๖๙๖ 
� พระมหาสุมินทร
 ยติกโร ๗๐๙ 
� พระมหาแสงมะณี รูปสะอาด ๗๒๐ 
� พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน
 ๗๓๐ 
� ปรธภร ปุระกัน ๗๔๔ 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั<งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั<งท ี� ๑ 

T ช 

� พระครูปลดัพีระพันธ
 ธมฺมวุฑโฺฒ ๗๕๗ 
� พระครูพิศาลโพธิธรรม ๗๖๔ 
� พระครูวรดติถ
ธรรมาภรณ
 ๗๗๖ 
� พระครโูพธิธรรมานุศาสก
 ๗๙๐ 
� พระครูวรกิจสุนทร ๘๐๓ 
ภาคผนวก ๘๒๐ 

คําสั่ง แต>งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ 
คําสั่ง แต>งตั้งผู(ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review) 
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ผ�านแนวคิดรัฐศาสตร�ตามแนวทางพุทธศาสตร� 

The Monks’ Roles towards the Political Movements During  

2548 – 2557 B.E.Via Political Science according to Buddhism 

        พ.ต.ท.ชุมพล  เพ็งศิริ 

บทคัดย�อ 
 
 โดยพ้ืนฐานทางสังคมไทยมีสถาบันสงฆ� เป�นจุดยึดเหน่ียวทางจิตใจและเป�นศูนย�ของกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนมาโดยลําดับและอย/างต/อเน่ือง จะเห็นได1ชัดในสังคมชนบทน้ัน บทบาทของพระสงฆ�ท่ีมีต/อ
การเปลี่ยนแปลงค/านิยม ทัศนคติและการดํารงชีพตลอดความศรัทธาน้ันมีมาก การจะเริ่มคิดแลทําสิ่งใด
ประชาชนในชุมชนในหมู/บ1าน จะมีจุดศูนย�รวมอยู/ท่ีวัด วัดจะกลายเป�นจุดศูนย�กลางของการพบปะ 
สนทนา ปรึกษาหารือกัน ดังน้ัน ความจําเป�นของพระสงฆ�ท่ีมีต/อชุมชนจึงมีมาก ไม/ว/ากลายเป�นศูนย�รวม
ทางจิตใจ ศูนย�กลางพัฒนาชุมชน ตัวแทนของผู1ทรงไว1ซ่ึงคุณธรรมของพระพุทธศาสนาเป�นต1น และ
พระสงฆ�อีกหลายประเทศท่ีเข1าไปมีบทบาททางการเมือง เช/น ประเทศศรีลังกา สาธารณรัฐแห/งสหภาพ
พม/า เป�นต1น จากการเข1าไปมีบทบาททางการเมืองดังกล/าวก็ย/อมมีท้ังข1อดีและข1อเสีย อีกท้ังยังเป�นท่ีน/า
นํามาศึกษาและเป�นอุทาหรณ�ในประเทศบ1านเราท่ีกําลังมีการเรียกร1องสิทธิและออกมาชุมนุมของพระสงฆ�
กันในป8จจุบัน อีกท้ัง ในช/วง ป9 พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ เกิกวิกฤตทางการเมือง ทําให1พระสงฆ�หลายรูปเข1ามา
เก่ียวข1องและมามีบทบาททางการเมืองเพ่ิมมากข้ึนบทความน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือแสดงให1เห็นถึงการเข1ามา
มีส/วนร/วมทางการเมืองของพระสงฆ�ในช/วงป9 พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗และศึกษาบทบาทของพระสงฆ�ท่ี
เคลื่อนไหวทางการเมืองว/ามีลักษณะอย/างไร รวมถึงวิเคราะห�แนวทางการปฏิบัติตนของพระสงฆ�ตาม
แนวคิดรัฐศาสตร�ตามแนวทางพุทธศาสตร�การศึกษาครั้งน้ีเป�นการศึกษาผ/านการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในช/วง ป9 พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ซ่ึงแบ/งแยกออกเป�นข้ัวใหญ/ตามข้ัวทางการเมืองซ่ึงท้ังสองข้ัวทางการเมือง
จะมีพระสงฆ�เข1ามามีบทบาทเก่ียวข1องด1วยท้ังสองฝEาย โดยพระสงฆ�อาจจะอยู/ในฐานะเป�นผู1ช้ีนํา ท่ีปรึกษา 
ผู1สนับสนุนภาครัฐ ผู1สนับสนุนพรรคการเมือง หรือเพ่ือประกอบในกิจกรรม หรือเป�นส/วนหน่ึงของกิจกรรม
การชุมนุม รวมไปถึงการเป�นแกนนําในการชุมชนด1วยตนเอง 

Abstract 

For a number of decades, there has been the Priest Institution as a basic 

structure of Thai society which is used as the people heart center and where 

some development activities are consecutively performed. Particularly in urban 

society where a lot of monks show their outstanding roles in changing some 

values, attitudes and faiths among people in the community. When one activity 

is created, the villagers in the same community will normally gather around at 

the temple where it is used as a center for discussing, reviewing and meeting. 

Therefore, the monks have significant roles towards the community in the 

aspects of center of heart and of the community development. Moreover, they 
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are the representatives of the Buddha who pass on the Buddha’s Teachings etc. 

Also in some countries, monks and priests are involving in the political roles 

such as Sri Langka, Republic of Myanmar etc. However, there are both 

advantages and disadvantages for being involving in the politics and this can 

be studied to be an approach for our country politics in the future. Some of 

them gathered together to claim for their rights and some had strikes 

(ChoochartSuttha, 2555: 12-12). During 2548-2557 B.E,, there was a political 

crisis when more of the monks getting involved and having the political roles. 

This study is aimed to look into the monks’ roles towards the political 

movements during 2548-2557B.E. and to study the monks’ roles in what roles 

they have towards the movements. Also some analyze in the monks’ practice 

has been studied to see the future approaches according to the Political 

Science and Buddhism. There were ๒ political poles in the movements during 

2548-2557B.E. and the monks got involved in both. However, some of them 

showed their roles as leader, advisors, government supporters, and political 

party supporters or some participated in the conglomerate of people and some 

acted as the group leaders.  

 
๑. บทนํา 
 การเคลื่อนไหวทางการเมืองในช�วงป� พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗  
 เป�นเวลาร/วมกว/า ๑๐ ป9 นับจากป9 พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงป9 พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยต1องเผชิญกับวิกฤติ
ทางการเมืองมาโดยตลอด ท้ังน้ีพบว/าในห1วงเวลาดังกล/าวประเทศไทยมีการทําการรัฐประหาร ๒ ครั้ง เกิด
การเลือกตั้ง ๒ ครั้ง และมีนายกรัฐมนตรีถึง ๗ คน ประเทศไทยต1องเผชิญกับความแตกแยกของคนใน
สังคมซ่ึงแตกออกเป�นหลายฝEาย เกิดการชุมนุมการเคลื่อนไหวประท1วงเรียกร1องต/างๆในทางการเมืองส/ง
ผลกระทบไม/ว/าจะเป�นด1านเศรษฐกิจ สังคม เสถียรภาพทางการเมือง รวมไปถึงความเช่ือมั่นจาก
ต/างประเทศต/อประเทศไทย จะเห็นได1ว/าสาเหตุหน่ึงของกระแสการเมืองท่ีรุนแรงเช/นน้ีเป�นผลโดยตรงมา
จากความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนภายในประเทศ ความกระตือรือร1นและสนใจข/าวสารบ1านเมือง
ท่ีมีมากข้ึน (ลิขิต ธีรเวคิน,๒๕๔๓) ส/งผลให1เกิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองระหว/างประชาชน
ด1วยกันอย/างกว1างขวาง โดยประชาชนท่ีมีความคิดเห็นหรืออุดมการณ�ทางการเมืองสอดคล1องกันได1
รวมกลุ/มกันดําเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง เพ่ือแสดงให1สังคมประจักษ�ถึงแนวทาง ความคิด และ
อุดมการณ�ทางการเมืองของกลุ/ม ซ่ึงได1ใช1การชุมนุมและการเคลื่อนไหวของมวลชนในท่ีสาธารณะเพ่ือหวัง
ผลให1เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามเปMาหมายท่ีกลุ/มตนได1ตั้งไว1(ยรรยง ผิวผ/อง และ ศุภวัฒนากร 
วงศ�ธนวสุ, ๒๕๕๘ : ๒๑๘-๒๑๙)จากวิกฤตทางการเมืองน้ีก/อให1เกิดการแบ/งข้ัวทางความคิดออกเป�น ๒ ข้ัว
ใหญ/ๆ ดังท่ีเราจะเห็นได1ชัดเจนท่ีสุดคือ การแบ/งกลุ/มสีทางการเมือง คือ กลุ/มเสื้อเหลือง และกลุ/มเสื้อแดง
เป�นท่ีแน/นอนว/าเมื่อข้ัวทางความคิดถูกแบ/งผู1ท่ีมีปฏิสัมพันธ�หรือมีส/วนร/วมทางการเมืองย/อมแบ/งออกเป�น 
๒ ข้ัวเช/นกัน อย/างไรก็ตามก็ถือว/ามิใช/เรื่องแปลกแต/อย/างใด เพราะการแบ/งฝEายทางความคิดน้ันมีให1เห็น
กันอยู/มากตามประวัติศาสตร�ของชาติไทยและประวัติศาสตร�โลก 
 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั<งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั<งท ี� ๑ 

T 

๖๖๓ 

 นิยามของคําว�า “การเมือง” 
 ความหมายของคําว/า “รัฐศาสตร�” “การเมือง” และ “การปกครอง” ในพระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร� (Political Science) ตามรูปศัพท�เป�นภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ใช1คําว/า “รัฐปสาสนะ” คําว/า 
“รัฐ” ในภาษาบาลีหมายถึง “ราชธานี” หรือ “พระนคร”ท้ังน้ีรวมถึงท้ังด1านภูมิศาสตร�และด1านประชากร
ท่ีอยู/รวมกันภายในรัฐด1วยคําว/า “ศาสตร�” หรือ “สาสนะ” หมายถึง คําสอน หรือวิทยาการความรู1อย/างใด
อย/างหน่ึง เมื่อรวมสองศัพท�เข1าด1วยกัน จึงเป�น “รัฐศาสตร�” หมายถึง ศาสตร�หรือคําสอนเก่ียวกับแคว1น 
ประเทศ เมือง หรือนคร ซ่ึงรวมถึงองค�ประกอบของรัฐ ได1แก/ พลเมือง ผู1ปกครอง อาณาเขต และอํานาจ
อธิปไตยด1วย ส/วนคําว/าการเมือง (Politics) ในภาษาบาลี คือ “รัฐกิจ” หมายถึงการจัดกิจการบ1านเมือง 
โดยอาศัยอํานาจหน1าท่ีอย/างใดอย/างหน่ึงท่ีมีอยู/ดําเนินการให1บรรลุเปMาหมาย คือ ผลประโยชน�ของ
ประชาชน คําว/า การปกครอง (Government) ตรงกับคําว/า “ปริหาระ” หรือ “บริหาร” หรือจะใช1คําว/า 
“ปสาสะ” หรือ “อภิปาละ” หมายถึงการปกครอง การคุ1มครอง ควบคุมดูแล โดยการใช1กฎระเบียบ
ควบคุม ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาเรียกว/า พระธรรมวินัย เป�นเครื่องมือในการปกครอง ให1คนเป�นคนดี ถึง
พร1อมด1วยความรู1 ความประพฤติ คือ พร1อมท้ังวิชาและจรณะกล/าวได1ว/า คําว/า “การเมือง” ซ่ึงหมายถึง 
การแสวงหาอํานาจ การได1มาซ่ึงอํานาจ ซ่ึงการใช1อํานาจเหล/าน้ันจะต1องประกอบไปด1วย แคว1น ประเทศ 
เมือง หรือนคร รวมไปถึง พลเมือง ผู1ปกครอง อาณาเขต และอํานาจอธิปไตยด1วยโดยเป�นการปกครอง 
การคุ1มครอง ควบคุมดูแล โดยการใช1กฎระเบียบควบคุมน่ันเองอย/างไรก็ตามการเมืองการปกครองจะต1อง
ประกอบไปด1วยพลเมือง หรือประชาชนกลุ/มใหญ/ท่ีประกอบกันข้ึนเป�นสังคม ดังน้ัน หลักของการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยน้ันต1องให1ความสําคัญกับประชาชน โดยเน1นให1ประชาชนเข1ามามีส/วนร/วมใน
การเมืองการปกครองด1วย 
 การมีส�วนร�วมทางการเมือง 
 ดังท่ี ประยูร กางก้ัน (๒๕๕๔ : ๓-๔) กล/าวว/า  การมีส/วนร/วมทางการเมือง ถือว/าเป�นลักษณะ
สําคัญประการหน่ึงของระบอบการเมืองสมัยใหม/ ท้ังน้ีเน่ืองจากประชาชนมักมีความตื่นตัวหรือสนใจ
ในทางการเมืองสูงกว/าในระบบจารีตประเพณีเน่ืองจากทฤษฎีประชาธิปไตย ได1แสดงกรรมวิธีท่ีกําหนด
จุดมุ/งหมายและวิธีการเลือกซ่ึงสัมพันธ�ต/อสังคมทุกประการ จุดมุ/งหมายของสังคมท่ีตั้งไว1คือ เพ่ือแจกจ/าย
แบ/งป8นผลประโยชน�ในสังคมให1เช1ากับความจําเป�น และความต1องการของประชาชน การเข1ามีส/วนร/วมน้ัน
จะเห็นได1ว/าไม/ได1กระทําต/อจุดหมายของสังคมใดแต/กระทําต/อเทคนิคท่ีตั้งจุดมุ/งหมาย นอกจากน้ี การเข1ามี
ส/วนร/วมยังเป�นสื่อความต1องการและความปรารถนาของพลเมืองท่ีมีต/อรัฐบาล รวมท้ังประโยชน�โดยตรง
อ่ืน ๆ อีกด1วย  ด1วยเหตุน้ี คนจึงเรียนรู1ความรับผิดชอบต/อการมีส/วนร/วม และถ1าขาดความสามารถในการ
เข1ามีส/วนร/วมสามารถส/อให1เห็นถึง  การขาดความเป�นสมาชิกอย/างเต็มตัวภายในระบบน้ัน ๆ ดังน้ัน  สิทธิ
ท่ีจะเข1าร/วมทางการเมืองจําเป�น และเป�นป8จจัยสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และไม/
สามารถแยกสิทธิน้ีจากคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของระบอบประชาธิปไตยได1 การเข1ามีส/วนร/วมในกิจกรรมของ
รัฐบาลหรือการเมือง จะส/งเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร1อย ให1ทุก ๆ คนมีโอกาสแสดงความสนใจ 
และรักษาผลประโยชน�สําหรับคนส/วนใหญ/กล/าวได1ว/า การมีส/วนร/วมทางการเมืองคือสิ่งท่ีจะต1องปรากฏ 
และเป�นส/วนสําคัญเพ่ือให1ระบอบประชาธิปไตยดําเนินไปได1อย/างมั่นคง ดังน้ัน ประชาชนส/วนใหญ/จะต1อง
มีส/วนเก่ียวข1องกับการเมืองท้ังสิ้นไม/ว/าจะทางใดทางหน่ึง หรือมีส/วนเก่ียวข1องท้ังท่ีรู1ตัวและไม/รู1ตัวโดยการมี
ส/วนร/วมน้ัน เช/น การเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็น การเข1าร/วมกิจกรรมสนับสนุน การชุมชนเพ่ือต/อต1าน 
หรือการชุมนุมเพ่ือสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง เป�นต1น 
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๖๖๔ 

 การมีส�วนร�วมทางการเมืองของพระสงฆ� 
 การมีส/วนร/วมทางการเมืองของพระสงฆ�มีข1อจํากัดด1วยคําสั่งของมหาเถรสมาคม เรื่องห1าม
พระภิกษุสามเณรเก่ียวข1องกับการเมือง  ซ่ึงมีคําสั่งให1พระสังฆาธิการตั้งแต/ช้ันเจ1าอาวาสข้ึนไป  ช้ีแจง
แนะนําผู1อยู/ในปกครองของตน  ให1ปฏิบัติตามและกวดขันอย/าให1มีการฝEาฝcนละเมิด  แต/ในทางปฏิบัติแล1ว
พระสงฆ�ยังคงมีบทบาทสําคัญและมีส/วนร/วมในทางการเมืองโดยทางอ1อม  ดังจะเห็นได1ว/าหลายโอกาสท่ี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติหรือหน/วยงานภาครับเองได1ขอความร/วมมือผ/านมาทางวัดต/างๆ  ให1
พระสงฆ�ช/วยกระจายข/าวทําความเข1าใจและให1ความรู1แกประชาชนอีกทางหน่ึง  รวมถึงการให1ผู1สมัครรับ
เลือกตั้งได1เข1ามาใช1สถานท่ีภายในบริเวณวัดเพ่ือทําการแนะนําผู1สมัครรับเลือกตั้ง  และการใช1สถานท่ี
ภายในบริเวณวัดเป�นคูหาสําหรับกากบาทเลือกตั้งสมาชิกสภาผู1แทนราษฎร  การให1พระสงฆ�ช/วยกระจาย
ข/าวทําความเข1าใจและให1ความรู1แกประชาชนอีกทางหน่ึง  การเทศนาในโอกาสต/างๆ  นอกเหนือจากการ
อบรมสั่งสอนในด1านพระธรรมแล1ว  พระสงฆ�ยังมีส/วนในการสนับสนุนนโยบายของรัฐท้ังในระดับชาติและ
ระดับท1องถ่ินโดยการสอดแทรกให1ข1อมูลแก/ประชาชนในสาระสําคัญของนโยบายน้ัน เช/น  การเทศนาใน
เรื่องการรณรงค�ต/อต1านยาเสพติด  การรณรงค�การอนุรักษ�ประเพณีวัฒนธรรม  เป�นต1นนอกจากการ
สนับสนุนแล1วพระสงฆ�ยังมีบทบาทในการจรรโลงสังคม  คอยให1สติแก/ประชาชนในยามเกิดเหตุการณ�ต/างๆ  
ไม/ให1เกิดเหตุการณ�ความรุนแรงบานปลาย เช/น กรณีเกิดความขัดแย1งทางความคิดของผู1สนับสนุนพรรค
การเมืองต/างพรรคกับฝEายต/อต1าน จนอาจเกิดเหตุการณ�ปะทะกันพระสงฆ�ยังได1แสดงบทบาทในการเทศนา
เตือนให1สติแก/ทุกฝEายและใช1ธรรมะในการไตร/ตรองละเว1นจากการยึดมั่นในอัตตา ทําให1ลดความรุนแรงลง
ได1ระดับหน่ึงอีกท้ังนักการเมืองส/วนใหญ/เป�นพุทธศาสนิกชนโดยจารีต  ความสัมพันธ�พ้ืนฐานจึงเป�น
ความสัมพันธ�ในฐานะพุทธบริษัท ๔ แต/ด1วยศักยภาพท่ีอยู/ประกอบกับลักษณะความเป�นผู1นําของท้ังสอง
ฝEาย จึงสามารถประสาความสันพันธ�ให1เป�นไปในลักษณะส/งเสริมกันและกันได1 กล/าวคือ ท้ังสองฝEาย
สามารถผูกสัมพันธ�โดยดึงเอาศักยภาพของอีกฝEายให1แปลงมาเป�นประโยชน�แก/ฝEายตนได1 ความสัมพันธ�
ระหว/างพระสงฆ�กับนักการเมืองมีตั้งแต/ระดับความสัมพันธ�แบบส/วนตัวเป�นระดับความสัมพันธ�แบบใกล1ชิด
กว/าระดับก่ึงทางการและแบบทางการ  อย/างไรก็ตามความสัมพันธ�ท้ัง ๓ ระดับน้ีอาจมีลักษณะซํ้าซ1อนกัน
อยู/ในเวลาเดียวกันและสามารถพัฒนาเปลี่ยนไปสู/ความสัมพันธ�ในระดับอ่ืนได1เช/นกันประยูร กางก้ัน 
(๒๕๕๔ : ๓-๔)ป8จจุบันจะเห็นได1ว/าประชาชนท่ัวไปมีความตื่นตัวและให1ความสนใจในทางการเมืองเป�น
อย/างมาก เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน�ของตนเองอีกท้ังเพ่ือสื่อสารความต1องการและความปรารถนาของ
พลเมืองท่ีมีต/อรัฐบาลและผู1มีอํานาจในสังคม โดยผ/านกิจกรรมทางการเมือง เช/น การเข1าร/วมกิจกรรมเพ่ือ
แสดงความคิดเห็น การเรียกร1อง การไปเลือกตั้ง การเดินขบวนเพ่ือต/อต1าน คัดค1าน และการชุมนุมฯลฯ
กิจกรรมเหล/าน้ีจะเห็นได1ท่ัวไปในสังคมป8จจุบันกิจกรรมทางการเมืองเหล/าน้ีมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ได1แก/ 
ประเด็นในการชุมนุม/เปMาหมายแกนนํา และมวลชนท่ีเข1าร/วมการชุมนุม  อีกท้ังยังมีแนวทางการจัดการ
ชุมนุม ผสมผสานกับกลยุทธ�ในการชุมนุม  (ยรรยง ผิวผ/อง และ ศุภวัฒนากร วงศ�ธนวสุ, ๒๕๕๘)กล/าวได1
ว/าเมื่อพระสงฆ�เข1ามามีส/วนร/วมทางการเมืองไม/ว/าจะอยู/ในบทบาทใดไม/ใช1สิ่งใหม/ท่ีเพ่ิงข้ึนในสังคมไทย แต/
เป�นสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนแล1ว อย/างไรก็ตามการเข1ามามีส/วนร/วมน้ันจะต1องเกิดข้ึนเพ่ือจุดมุ/งหมายท่ีดี และ
เพ่ือให1เกิดประโยชน�สุขต/อคนหมู/มากในสังคม มิใช/เพ่ือตอบสนองความต1องการของตนเองและพวกพ1อง
เท/าน้ันการเข1ามามีส/วนร/วมทางการเมืองของพระสงฆ�ยังส/งผลให1เกิดคําถามข้ึนในสังคมถึงความเหมาะสม 
รวมถึงจะต1องพิจารณาถึงบทบาทท่ีแท1จริงของพระสงฆ�ท่ีมีต/อสังคมด1วยอีกทาง 
 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั<งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั<งท ี� ๑ 

T 

๖๖๕ 

 บทบาทและหน8าท่ีของพระสงฆ� 
 ดังท่ี ชูชาติ  สุทธะ(๒๕๕๕ : ๑๓-๑๔) กล/าวไว1คือ พระสงฆ� คือ หมู/สาวกผู1ปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจ1า ในทางรัฐศาสตร� พระสงฆ�หรือองค�การทางศาสนาเป�นกลุ/มทางสังคม ท่ีมีวัตถุประสงค�
ทางการเมือง (รวมด1วย) คือ ให1รัฐบาลช/วยเหลือแก1ไขป8ญหาของคณะสงฆ�และมีนโยบายการพัฒนาคณะ
สงฆ� / พระพุทธศาสนา การมีส/วนร/วมในกิจกรรมทางการเมืองเป�นเรื่องแห/งป8จจุบันสมัยท่ีทุกคนควรเข1า
ไปเก่ียวข1อง บางคนท่ีมีความคิดล้ําหน1ามองว/า พระสงฆ�ไม/ได1มีส/วนร/วมในกิจกรรมทางการเมือง และการ
เรียกร1องสิทธิของคณะบุคคลเท/าท่ีควรจะเป�น โดยเหตุน้ี พระสงฆ�จึงคงเหลือบทบาทหรือพันธกิจอยู/เพียง 
๒ บ และ ๒ ส คือ บ = บิณฑบาต บ = บังสุกุล และ ส = สังฆทาน และ ส = สวดมนต� ซ่ึงเป�นเรื่อง
กิจวัตรและกิจกรรมทางพิธีกรรม โดยไม/ได1ใส/ใจต/อทุกขสัจของสังคมรอบด1าน หน1าท่ีของพระสงฆ� มีท้ัง
หน1าท่ีหลักและหน1าท่ีรอง ซ่ึงล1วนแต/เป�นกิจท่ีพระสงฆ�ไม/อาจเลี่ยงได1 การจะปฏิบัติกิจใด ๆ ก็ตามต1องไม/
ละเลยการประพฤติในส/วนท่ีเรียกว/า “พรหมจรรย�” ซ่ึงเป�นความประพฤติเพ่ือความประเสริฐ เพ่ือบรรลุถึง
ความสิ้นกิเลส โดยประพฤติให1เป�นไปตามพุทธบัญญัติและต1องเอ้ือเฟciอ ไม/ละเมิดพุทธอาณัติอันเป�นข1อ
ห1ามมิให1ประพฤติ หรือเรียกว/าประพฤติให1เป�นไปตามพระธรรมวินัย ซ่ึงถือว/าหน1าท่ีน้ันเป�นหน1าท่ีหลักของ
พระสงฆ� เพราะพระธรรมวินัยน้ีเป�นหน1าท่ีหลักการของพระพุทธศาสนาได1ท้ังหมด จึงถือได1ว/าการปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยเป�นหน1าท่ีแรกของสงฆ�ในพระพุทธศาสนา และเป�นหลักข1อกํากับควบคุมการกระทํา
หน1าท่ีอ่ืน ๆ ได1ท้ังหมดของพระสงฆ� ซ่ึงหน1าท่ีท่ีสําคัญน้ันมี ๔ ประการ ได1แก/หน1าท่ีในการศึกษาธรรม 
หน1าท่ีในการปฏิบัติธรรม หน1าท่ีในการเผยแผ/ธรรม และหน1าท่ีในการรักษาธรรม 
 นอกจากพระสงฆ�ได1ทําหน1าท่ีหลักท้ัง ๔ ประการแล1ว พระสงฆ�ยังมีหน1าท่ีท่ีต1องคํานึงถึงอุปการ
คุณของคฤหัสถ� โดยปฏิบัติต/อคฤหัสถ� ๕ ประการ ได1แก/ (๑) ห1ามปรามจากความช่ัว (๒) (สั่งสอน)ให1ตั้งอยู/
ในความดี  (๓) อนุเคราะห�ด1วยนํ้าใจอันงาม  (๔) ให1ได1ฟ8งได1รู1สิ่งท่ีไม/เคยฟ8งไม/เคยรู1 และ (๕) บอกทาง
สวรรค�ให1 (สอนวิธีดําเนินชีวิตให1ประสบความสุข) 
 หน1าท่ีของพระสงฆ�โดยพระธรรมวินัยหมายถึง หน1าท่ีพระธรรมวินัยโดยตรง รวมท้ังหน1าท่ีท่ีคณะ
สงฆ�กําหนดให1 โดยมีดังต/อไปน้ี 
  ๑. รักษาศีลให1บริสุทธ์ิ โดยต1องรักษา จาตุปาริสุทธิศีล เช/น ปาฏิโมกขสังวรศีล อิทรีย 
สังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ป8จจยสันนิตศีล 
  ๒. ทํากิจวัตรต/างๆให1ครบถ1วน กล/าวคือ ข1อปฏิบัติท่ีต1องทําเป�นประจํา  
  ๓. ศึกษาไตรสิกขา อันได1แก/ สีลสิกขา คือ การรักษากาย วาจา ให1เรียบร1อย จิตตสิกขา 
คือ การทําจิตให1สงบ ป8ญญาสิกขา คือ การใช1ป8ญญาในการแก1ไขป8ญหา 
  ๔. บริหารคณะสงฆ�ตามตําแหน/งหน1าท่ี พระภิกษุท่ีอุปสมบทแล1วหลายพรรษาและมี
ความรู1ทางพระธรรมวินัยพอสมควร มักจะได1รับการแต/งตั้งเป�นผู1บริหาร ซ่ึงแต/ละตําแหน/งมีหน1าท่ีปฏิบัติ
ต/างๆเพ่ืออํานวยความสะดวกแก/ประชาชน 
  ๕. เผยแผ/พระพุทธศาสนาให1กว1างขว1างออกไป โดยสามารถกระทําได1ท้ังในวัด นอกวัด 
แม1แต/การเดินทางไปไหนต/อไหนด1วยอาการสํารวมก็ถือว/าเป�นการเผยแผ/ไปด1วย  
  ๖. ปฏิสังขรณ�เสนาสนะและปูชนียสถานในวัด ซ่ึงนอกจากการซ/อมแซมแล1วยังต1องสร1าง
เพ่ิมเติม 
  ๗. สืบต/อพระพุทธศาสนา ซ่ีงเป�นหน1าท่ีท่ีติดไปตลอดการครองสมณเพศตลอดชีวิตหน1าท่ี
ต/อสังคม โดยจะมีท้ังหมด ๗ อย/าง ดังน้ี (๗.๑)อบรมให1ประชาชนมีคุณธรรม ไม/ทําความช่ัว รู1จักการนํา



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๖๖ 

หลักธรรมพระพุทธศาสนาไปประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงการท่ีจะทํากิจกรรมดังกล/าวน้ีพระสงฆ�
สามารถทํานอกเหนือจากการกระทําปกติ (๗.๒) จัดให1มีการอบรมสมาธิ เพ่ือให1ประชาชนมีความสงบใน
จิตใจและมีความเจริญทางป8ญญาสูง (๗.๓) อุปถัมภ�บํารุงโรงเรียนท่ีอยู/ในวัด และนอกวัด (๗.๔) นํา
ประชาชนมาประกอบพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (๗.๕) อนุรักษ�ศิลปวัตถุ ปูชนียวัตถุ และปูชนีย
สถาน และแนะนําประชาชนให1อนุรักษ�ด1วย (๗.๖) แนะนําส/งเสริมให1ประชาชนพัฒนาท1องถ่ิน และรักษา
สิ่งแวดล1อม และ (๗.๗) แนะนําประชาชนให1ช/วยกันรักษาปEา และสงวนพันธุ�สัตว�ปEา 
  หน1าท่ีของพระสงฆ�เป�นการแสดงว/าพระสงฆ�น้ันเป�นตัวแทนของพระพุทธศาสนา ท้ังน้ีถ1า
ในยุคใดพระสงฆ�ปฏิบัติหน1าท่ีดังกล/าวคลาดเคลื่อน ในยุคน้ันประชาชนก็จะขาดความนับถือ สังคมไม/เห็น
คุณค/าทางพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมลง แต/ถ1าในยุคใดท่ีพระสงฆ�ปฏิบัติหน1าท่ี
ครบถ1วน ในยุคน้ันพระสงฆ�ก็จะมีประชาชนนับถือมาก และพระพุทธศาสนาก็จะรุ/งเรือง ซ่ึงทําให1เป�นศูนย�
รวมทางจิตใจ และเมื่อมีประชาชนมานับถือก็จะสร1างโบราณวัตถุและโบราณสถาน ดังน้ันพระสงฆ�จึงมี
ความสําคัญในฐานะเป�นตัวแทนของพระพุทธศาสนาท่ีสืบต/อพระพุทธศาสนาอย/างแท1จริงกล/าวได1ว/า 
บทบาทหน1าท่ีของพระสงฆ�โดยพระธรรมวินัยน้ันถูกบัญญัติข้ึนมาไว1เป�นกรอบเพ่ือให1พระสงฆ�ปฏิบัติตาม
อยู/แล1ว อย/างไรก็ตามพระสงฆ�จะต1องเก่ียวข1องกับทางโลกและพระสงฆ�มีชีวิตท่ีเก่ียวข1องกับคฤหัสถ�อยู/
เสมอ เพราะป8จจัยการดํารงชีพของพระข้ึนอยู/กับชาวบ1าน ดังพระบาลีท่ีว/า “ปรปฏิพทฺธา เม ชีวิกา” 
แปลว/า การเลี้ยงชีพของเรา(พระ)เน่ืองด1วยผู1อ่ืน ด1วยชีวิตท่ียังต1องเก่ียวข1องกับผู1อ่ืนท่ีเป�นชาวบ1านหรือ
คฤหัสถ�น้ีเอง จึงเป�นความจริงท่ีต1องยอมรับว/า พระสงฆ�ไม/ได1หนีไปจากสังคมแต/ประการใดการเข1ามามี
ส/วนร/วมทางการเมืองก็ถือได1ว/าห1ามให1พระสงฆ�เข1ามายุ/งเก่ียวกันก็มิอาจเป�นไปได1เพราะอย/างไรก็ตาม
หน1าท่ีรองของพระสงฆ�จะต1องเก่ียวเน่ืองกับประชาชน ชาวบ1านท่ัวไป 
 บทบาทของพระสงฆ�ท่ีเคลื่อนไหวทางการเมือง เป9นอย�างไร 
 โดยพ้ืนฐานทางสังคมไทยมีสถาบันสงฆ� เป�นจุดยึดเหน่ียวทางจิตใจและเป�นศูนย�ของกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนมาโดยลําดับและอย/างต/อเน่ือง จะเห็นได1ชัดในสังคมชนบทน้ัน บทบาทของพระสงฆ�ท่ีมีต/อ
การเปลี่ยนแปลงค/านิยม ทัศนคติและการดํารงชีพตลอดความศรัทธาน้ันมีมาก การจะเริ่มคิดแลทําสิ่งใด
ประชาชนในชุมชนในหมู/บ1าน จะมีจุดศูนย�รวมอยู/ท่ีวัด วัดจะกลายเป�นจุดศูนย�กลางของการพบปะ 
สนทนา ปรึกษาหารือกันดังน้ัน ความจําเป�นของพระสงฆ�ท่ีมีต/อชุมชนจึงมีมาก ไม/ว/ากลายเป�นศูนย�รวม
ทางจิตใจ ศูนย�กลางพัฒนาชุมชน ตัวแทนของผู1ทรงไว1ซ่ึงคุณธรรมของพระพุทธศาสนาเป�นต1น และ
พระสงฆ�อีกหลายประเทศท่ีเข1าไปมีบทบาททางการเมือง เช/น ประเทศศรีลังกา สาธารณรัฐแห/งสหภาพ
พม/า เป�นต1น จากการเข1าไปมีบทบาททางการเมืองดังกล/าวก็ย/อมมีท้ังข1อดีและข1อเสีย อีกท้ังยังเป�นท่ีน/า
นํามาศึกษาและเป�นอุทาหรณ�ในประเทศบ1านเราท่ีกําลังมีการเรียกร1องสิทธิและออกมาชุมนุมของพระสงฆ�
กันในป8จจุบัน (ชูชาติ  สุทธะ, ๒๕๕๕ : ๑๒-๑๓) 
 ตั้งแต/ป9 ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗ เป�นต1นมา จะเห็นได1ว/าพระสงฆ�มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ไม/ว/าจะ
เป�นการเรียกร1องให1มีกระทรวงพระพุทธศาสนา จนในท่ีสุดก็ได1มีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ 
จากน้ันเป�นต1นมาขบวนการเรียกร1องของพระสงฆ�ก็มีให1เห็นมากข้ึน เช/นกลุ/มสมณสันติอโศกเดินขบวน
ต/อต1านรัฐบาล จนถึงมีพระสงฆ�อดอาหารเพ่ือเรียกร1องให1บรรจุคําว/า “พระพุทธศาสนาเป�นศาสนาประจํา
ชาติในรัฐธรรมนูญ” (ชูชาติ  สุทธะ, ๒๕๕๕ : ๑๒)รวมไปถึงพระสงฆ�ท่ีเป�นแกนนําในการเดินขบวนเพ่ือ
ต/อต1านรัฐบาลหรือการสนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมือง เป�นต1นซ่ึงการเคลื่อนไหวทางการเมือง



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั<งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั<งท ี� ๑ 

T 

๖๖๗ 

ของพระสงฆ�เป�นท่ีวิพากษ�วิจารณ�ถึงความเหมาะสมเป�นอย/างมากด1วยเหตุน้ีแล1ว จึงเกิดคําถามตามมาว/า 
“บทบาทของพระสงฆ�ท่ีมีต/อการเมืองควรเป�นอย/างไร” หรือ “พระสงฆ�ยุ/งเก่ียวกับการเมืองได1หรือไม/” 
 จะเห็นได1ชัดว/า คําถามท่ีเกิดข้ึนน้ันจะคําตอบปรากฏให1เห็นมาก/อนหน1าแล1ว ดังท่ี คณะกรรมการ
มหาเถรสมาคมได1ออกระเบียบห1ามไว1อย/างชัดเจนว/า ไม/ให1ภิกษุสามเณรในคณะสงฆ�ไทยออกมาเคลื่อนไหว
เรียกร1องทางการเมืองโดยมีใจความดังน้ี (ไตรเทพ ไกรงู, ๒๕๕๙) 
   “มหาเถรสมาคม (มส.) เคยมีคําสั่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๕ ตรี แห/งพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ.๒๕๐๕ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ� 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมจึงออกคําสั่งไว1 ดังต/อไปน้ี 
   ข1อ ๑ คําสั่งมหาเถรสมาคมน้ีเรียกว/า “คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห1ามพระภิกษุ
สามเณรเก่ียวข1องกับการเมือง พ.ศ.๒๕๓๘” 
   ข1อ ๒ คําสั่งมหาเถรสมาคมน้ี ให1ใช1บังคับตั้งแต/ วันถัดจากวันประกาศใน
แถลงการณ�คณะสงฆ� เป�นต1นไป 
   ข1อ ๓ ตั้งแต/วันใช1คําสั่งมหาเถรสมาคมน้ี ให1ยกเลิกคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง 
ห1ามพระสงฆ�เก่ียวข1องกับการเมือง พ.ศ.๒๕๑๗ 
   ข1อ ๔ ห1ามพระภิกษุสามเณรเข1าไปในท่ีชุมนุม หรือบริเวณสภาเทศบาล หรือสภา
การเมืองอ่ืนใด หรือในท่ีชุมนุมทางการเมือง ไม/ว/ากรณีใดๆ 
   ข1อ ๕ ห1ามพระภิกษุสามเณรทําการใดๆ อันเป�นการสนับสนุนช/วยเหลือโดยตรง 
หรือโดยอ1อมแก/การหาเสียง เพ่ือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู1แทนราษฎร หรือสภาเทศบาล หรือสภา
การเมืองอ่ืนใด แก/บุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ 
   ข1อ ๖ ห1ามพระภิกษุสามเณรร/วมชุมนุมในการเรียกร1องสิทธิของบุคคลหรือคณะ
บุคคลใดๆ 
   ข1อ ๗ ห1ามพระภิกษุสามเณรร/วมอภิปราย หรือบรรยายเรื่องเก่ียวกับการเมือง ซ่ึง
จัดตั้งข้ึนท้ังในวัดหรือนอกวัด 
   ข1อ ๘ ให1พระสังฆาธิการตั้งแต/ช้ันเจ1าอาวาสข้ึนไป ผู1มีอํานาจหน1าท่ีในการ
ปกครอง ช้ีแจงแนะนําผู1อยู/ในปกครองของตน ให1ทราบคําสั่งมหาเถรสมาคมน้ี และกวดขันอย/าให1มีการฝEา
ฝcนละเมิด 
   ข1อ ๙ พระภิกษุสามเณรรูปใด ฝEาฝcน ละเมิด คําสั่งมหาเถรสมาคมน้ี ให1พระ
สังฆาธิการปกครองใกล1ชิดดําเนินการตามอํานาจหน1าท่ีของตน ถ1าความผิดเกิดข้ึนนอกเขตสังกัด ให1เจ1า
คณะเจ1าของเขตท่ีความผิดเกิดข้ึน ว/ากล/าวตักเตือน แล1วแจ1งให1พระสังฆาธิการผู1ปกครองใกล1ชิด
ดําเนินการ 
   ข1อ ๑๐ ให1พระสังฆาธิการผู1มีอํานาจหน1าท่ีในทางปกครองทุกช้ัน ปฏิบัติการให1
เป�นไปตามคําสั่งมหาเถรสมาคมน้ีโดยเคร/งครัด 
   ด1านความเห็นของท/านพุทธทาสภิกขุได1ให1ความเห็นท่ีต/างออกไปว/า“พระสงฆ�
และชาวพุทธท่ัวไปควรยุ/งเก่ียวกับการเมือง แต/ต1องเป�นการเมืองในความหมายท่ีว/า “เป�นการจัดการทําให1
คนในสังคมอยู/ร/วมกันอย/างสันติ” เน่ืองจากมนุษย�ทุกคนต/างรู1สึกเดือดร1อนในความไม/ปกติ ใฝEหาความเป�น
ปรกติแห/งชีวิต มนุษย�ทุกคน รวมท้ังพุทธบริษัท ท้ังพระเณร ชาววัด ชาวบ1าน จึงล1วนเป�น นักการเมืองโดย
ความรู1สึก” 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๖๘ 

 จะเห็นได1ว/าบทบาทของพระสงฆ�ท่ีเก่ียวข1องกับการเมืองยังไม/สามารถสรุป หรือยุติได1ว/าจะเป�น
เช/นไร เพราะต/างฝEายต/างก็มีเหตุผลสนับสนุนและฟ8งดูมีเหตุมีผลท้ังสองฝEายอย/างไรก็ตาม แม1ว/า มหาเถร
สมาคมจะมีมติเรื่องห1ามพระภิกษุสามเณรเก่ียวข1องกับการเมือง แต/ท่ีผ/านมาดูเหมือนว/ามติดังกล/าวไร1
ความหมาย โดยเฉพาะกรณีการชุมนุมทางการเมือง การแบ/งฝEายทางการเมืองท้ังเสื้อเหลือง เสื้อแดง 
พระสงฆ�ต/างฝEายต/างๆ ออกมาสนับสนุนอย/างชัดเจนหรือพระสงฆ�เองก็เป�นผู1เสนอตนเข1ามีบทบาททาง
การเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ด1วยเหตุผลเฉพาะตนท่ีแตกต/างกันออกไป 
 จากวิกฤตการณ�ทางการเมืองในเรื่องของเสื้อเหลือง เสื้อแดงน้ัน จะพบว/าพระสงฆ�เข1ามาเก่ียวข1อง
กับการเมืองการปกครอง โดยจะเน1นพระสงฆ�ท่ีมีบทบาทอย/างมากได1ดังท่ี สุรพศ ทวีศักดิ์ (๒๕๕๔:๕๒) ได1
ทําการการศึกษากลุ/มตัวอย/างของพระสงฆ�ท่ีมีช่ือเสียงและมีบทบาทแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ผ/าน
สื่อต/าง ๆ ผ/านเวทีการชุมนุม หรือออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองท้ังในลักษณะท่ีเลือกฝEายและเป�นกลาง
จํานวน ๑๐ รูป ได1แก/ 
 ๑. พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) เลขาธิการศูนย�ส/งเสริมพระพุทธศาสนาแห/งประเทศไทย วัด
บวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 
 ๒. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สoฺญโม) รองอธิการบดีฝEายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร.) และเลขาธิการศูนย�พิทักษ�พระพุทธศาสนาแห/งประเทศไทย วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ 
 ๓. พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ1าอาวาสวัดหลวงพ/อสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี 
 ๔. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก1ว นนทบุรี 
 ๕. พระไพศาส วิสาโล วัดปEาสุคะโต อําเภอแก1งคร1อ จังหวัดชัยภูมิ 
 ๖. พระมหาวุฒฺชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ผู1อํานวยการสถาบันวิมุตยาลัย 
 ๗. ดร.พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ  ผู1ช/วยเจ1าอาวาสวัดพระธรรมกาย 
 ๘. พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ สถานปฏิบัติธรรมสวนเมตตาธรรมรักษ� ตําบลสันทราย อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม/ 
 ๙. พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝEายประชาสัมพันธ�และเผยแพร/ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๐. ดร.พระมหาโชว� ทสฺสนีโย รองผู1อํานวยการสํานักส/งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 อย/างไรก็ตาม เมื่อพระสงฆ�เข1ามามีบทบาทในเรื่องการเมืองแล1วน้ัน ย/อมมีการเลือกข1าง หรือจัด
กลุ/มของพระสงฆ�ในขณะเดียวกันอย/างหลีกเลี่ยงไม/ได1 ดังเช/นท่ีปรากฏในผลการวิจัย (สุรพศ ทวีศักดิ์, 
๒๕๕๔ : ๕๒) แสดงให1เห็นว/า บทบาทของพระสงฆ�ท่ีถูกสื่อและประชาชนท่ัวไปมองว/าเลือกข1างเสื้อเหลือง 
ได1แก/ 
 ๑. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู1อํานวยการสถาบันวิมุตยาลัย 
 ๒. พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ประธานมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ� อ.ฝาง จ.เชียงใหม/และบทบาทของ
พระสงฆ�ท่ีถูกสื่อและประชาชนท่ัวไปมองว/าเลือกข1างเสื้อแดง ได1แก/ 
 ๑. ราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ1าอาวาสวัดสวนแก1ว นนทบุรี 
 ๒. พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู1ช/วยเจ1าอาวาสวัดพระธรรมกาย 
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๖๖๙ 

 ๓. พระไพศาล วิสาโล ซ่ึงเป�นหน่ึงในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย และมีบทบาทเป�นท่ีรู1จัก
ในฐานะพระสงฆ�นักสันติวิธี นักกิจกรรมสังคม และมีบทบาทในด1านความเป�นกลางอย/างเป�นท่ีประจักษ�แก/
สาธารณะมากท่ีสุดสําหรับเหตุผลในการเลือกฝEายทางการเมือง 
 ดังน้ัน ในเมื่อพระสงฆ�เข1ามามีส/วนร/วมทางการเมืองแล1วน้ัน สามารถสรุปบทบาทของพระสงฆ�ท่ีมี
ต/อการเมืองได1ดังน้ี 
 ๑. บทบาทในการให1ข1อเสนอแนะ คําแนะนํา หรือเป�นท่ีปรึกษาแก/ประชาชน กลุ/มข้ัวทาง
การเมือง กลุ/มคนท่ีชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ 
 ๒. บทบาทในการแก1ไขป8ญหาวิกฤตการเมือง และสนับสนุนกระบวนการสร1างสันติภาพ 
 ๓. บทบาทในการตอบสนองนโยบายและช/วยเหลือกิจการบ1านเมือง โดยทําหน1าท่ีในการ
ช/วยเหลือภาครัฐในด1านต/าง ๆ เพ่ือสนับสนุนนโยบายเพ่ือการปรองดอง เป�นต1น 
 ๔. บทบาทในการเป�นแกนนําในการชุมนุม โดยเป�นพระสงฆ�ท่ีทําหน1าท่ีช้ีนํา แนะแนวทาง ทาง
การเมืองแก/คฤหัส หรือประชาชนท่ัวไป บทบาทน้ีพระสงฆ�จะมีส/วนร/วมทางการเมืองเป�นอย/างมาก ไม/ว/า
จะเป�นการกําหนดจุดมุ/งหมายของการจัดกิจกรรม การชุมนุม การวางแผนกลยุทธ�ในการชุมนุม การ
บริหารจัดการกิจกรรมการชุมนุม รวมไปถึงการบริหารด1านการเงิน เพ่ือสนับสนุนการชุมนุมด1วย 
 ๕. บทบาทในการเป�นผู1เข1าร/วมการชุมนุม โดยเป�นพระสงฆ�ท่ีแสดงตนในด1านความคิดเห็นท่ี
สอดคล1องกับกลุ/มน้ันๆ และสนันสนุนการจัดกิจกรรมทางการเมืองร/วมกับคฤหัส หรือประชาชนท่ัวไป ซ่ึง
ถือว/าเป�นบทบาทในการดื้อแพ/งต/ออํานาจรัฐในการประท1วงรัฐเพ่ือเรียกร1อง 
 ๖.บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมือง รวมถึงการสนับสนุนนักการเมือง เป�นต1น 
 ซ่ึงสอดคล1องกับ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (๒๕๕๗) ได1สะท1อนบทบาทท่ีสัมพันธ�กับการเมืองใน
หลายมิติ กล/าวคือ (๑) บทบาทในการเป�นท่ีปรึกษา (๒) บทบาทในการสนับสนุนกระบวนการสร1าง
สันติภาพ  (๓) บทบาทในการช้ีแนะและช้ีนําผู1นําทางการเมือง (๔) บทบาทในการช/วยเหลือกิจการ
บ1านเมือง (๕) บทบาทในการสนองตอบต/อนโยบายแห/งรัฐ (๖) บทบาทในการดื้อแพ/งต/ออํานาจรัฐ (๗) 
บทบาทในการประท1วงรัฐเพ่ือเรียกร1อง (๘) บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมือง (๙) บทบาทในการลง
สมัครเป�นสมาชิกสภาผู1แทนฯ 
 อีกท้ังสามารถจําแนกวัตถุประสงค�จากการท่ีพระสงฆ�เข1าไปเก่ียวข1องกับการเมืองได1อีก ๒ 
ลักษณะ ดังท่ีชูชาติ  สุทธะ (๒๕๕๕ : ๑๕) กล/าวไว1คือ (๑) พระสงฆ�ได1พยายามแสดงธรรม เสนอธรรมเพ่ือ
ความผาสุกสวัสดีของชาวเมือง และ (๒) พระสงฆ�และผู1อาศัยความความเป�นสงฆ�เป�นช/องทางเพ่ือหา
ผลประโยชน�ในทางการเมือง 
 
 พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 
 พุทธศาสนาเป�นเสมือนรากเหง1าแห/งความเป�นชาติและเอกลักษณ�ของชาติ ท้ังทางด1านสังคม 
วัฒนธรรมและการเมือง การพิจารณาว/าศาสนามีความสัมพันธ�กับแนวคิดทางทางเมืองอย/างไรน้ัน ควรจะ
ใช1หลักของศาสนาพุทธกับประเทศไทยเป�นหลักหลักคําสอนของพุทธศาสนามีอยู/มากมายและจําแนก
ออกเป�นหลายหมวดหมู/ แต/ละหลักคําสอนแต/ละหมวดหมู/มีจุดมุ/งหมายท่ีจะอธิบายปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึน
ท้ังสาเหตุ ผล และทางท่ีจะแก1ป8ญหาแต/ละอย/าง นอกจากน้ีระดับของความลุ/มลึกและความกว1างไกลของ
แต/ละหลักคําสอน ยังมีจุดหมายเพ่ือสนองตอบความต1องการท่ีแตกต/างกัน ประเทศไทยมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป�นประมุข แนวคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต1องยึด



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๗๐ 

หลักสําคัญ ๕ ประการ คือ อํานาจอธิปไตยของปวงชน เสรีภาพของบุคคล ความเสมอภาค หลักนิติธรรม 
และรัฐบาลจากการเลือกตั้ง หากผู1นําประเทศขาดซ่ึงคุณธรรมไม/มีศาสนาเป�นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ การ
ได1มาซ่ึงอํานาจทางการเมืองและการใช1อํานาจทางการเมืองของผู1นําประเทศก็ต1องใช1วิธีการทุกรูปแบบท่ี
จะทําให1ตนได1มาซ่ึงอํานาจ แต/ในทางท่ีเป�นจริงแล1วในสังคมไทยตั้งแต/อดีตจนถึงป8จจุบัน ผู1นําประเทศทุก
คนมีการใช1หลักคําสอนทางศาสนามาประกอบการกําหนดนโยบาย และถือปฏิบัติน1อยบ1างมากบ1างตามแต/
ลักษณะของผู1นํา (ฉัชศุภางค� สารมาศ, ม.ป.ป.) 
 ความสัมพันธ�ระหว/างพระพุทธศาสนากับรัฐ มีมาช1านานตั้งแต/สมัยพุทธกาล ถ1าจะพูดถึง
ความสัมพันธ�ระหว/างศาสนาโดยสากลธรรมชาติเช่ือว/าเริ่มเกิดข้ึนครั้งแรก ตั้งแต/มีรัฐเป�นครั้งแรก เพราะ
ความสัมพันธ�ระหว/างศาสนากับรัฐน้ัน ก็หมายความว/าความสัมพันธ�ระหว/างความเช่ือของมนุษย�และพระ
ศาสนา (สุกิจ ชัยมุสิก, ๒๕๕๒)รัฐ และศาสนา จึงไปด1วยกันหรือคู/ขนานกันไป ต/างช/วยเหลือเก้ือกูลกัน จะ
ทําให1รัฐเป�นธรรมรัฐ (Good Governance) ให1ประชากรภายในรัฐมีความสงบสุขร/มเย็น ทําให1มั่นใจได1ว/า 
คําสอนของศาสนาเป�นพ้ืนฐานของความมั่นคงแห/งรัฐ ในทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ฯ อย/างแท1จริง 
ตามทัศนะของท/านธรรมปrฏก (๒๕๒๕)ได1กล/าวว/า รัฐมีหน1าท่ีท่ีจะต1องพยายามให1ศาสนาบริสุทธ์ิ เพ่ือให1มี
ธรรมดํารงอยู/สืบต/อไปในสังคมหรือในโลกน้ี การทาสังคยานาก็ดี การกําจัดชําระล1างศาสนาในบางสมัยก็ดี 
เป�นเรื่องท่ีจัดได1ว/าอยู/ในหน1าท่ีข1อน้ี เมื่อมีเหตุการณ�ไม/เรียบร1อยข้ึนในวงการพระศาสนา รัฐก็เข1ามา
อุปถัมภ�คณะสงฆ�ในการทําสังคายานาร1อยกรองพระธรรมวินัย เพ่ือรักษาธรรมท่ีบริสุทธ์ิไว1แต/อย/างไรก็ตาม 
ความสัมพันธ�ระหว/างรัฐกับศาสนา ก็ไม/อาจจะกล/าวได1โดยตรง เพราะพระพุทธเจ1าไม/ได1บัญญัติเก่ียวกับ
อํานาจรัฐ หรือความสัมพันธ�ระหว/างรัฐกับศาสนาไว1ตรงเพราะศาสนาของพระองค�เป�นไปเพ่ือความหลุด
พ1น แต/ธรรมะของพระองค�ต/างหาก ท่ีเป�นการส/งเสริมให1กับการบริหารรัฐ เป�นไปด1วยความเรียบร1อย หรือ
เป�นการประยุกต�ธรรมะของพระพุทธองค�เข1ากับเรื่องน้ันๆ ซ่ึงก็สามารถบูรณาเข1ากันได1ดี จนเป�นท่ียอมรับ
กันอย/างกว1างขวาง ดังท่ีเสถียรพงษ�วรรณปก (๒๕๕๐)ได1กล/าวว/า โดยโครงสร1างของความสัมพันธ�ระหว/าง
รัฐกับพระศาสนา พระสงฆ�ไม/ยุ/งเก่ียวกับการเมืองการปกครองโดยตรงอยู/แล1ว ท/านบวชมาศึกษา ปฏิบัติ 
เมื่อปฏิบัติได1ผลมากน1อยตามความสามารถแล1ว ก็เผยแผ/พระธรรม สั่งสอนประชาชน น้ันคือหน1าท่ีหลัก
ของพระสงฆ� ดังท่ีตรัสไว1ในมหาปรินิพพานสูตรว/า พระสงฆ�จะต1องศึกษา-ปฏิบัติสัมผัสผล-เผยแผ/-
แก1ป8ญหา ฝEายรัฐ ก็มีหน1าท่ีในการ ๑) ปกครองประเทศให1เจริญรุ/งเรือง ร/มเย็นเป�นสุข โดยอาศัยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต�ใช1ในการปกครองประเทศ (โดยเฉพาะทศพิธราชธรรม) ๒) อุปถัมภ�
คุ1มครองพระพุทธศาสนา รวมถึงช/วยศาสนจักรแก1ป8ญหาใหญ/ๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเกินความสามารถของพระสงฆ�
จะจัดการได1 ความสัมพันธ�ระหว/างรัฐกับพระพุทธศาสนา มิได1เหมือนประเทศใดๆ ถ1าจะเรียกว/าเป�น 
Separation of Church and State ก็เป�นความสัมพันธ�แบบ Positive Separation มากกว/า Negative 
Separation คือไม/มีความขัดแย1งกันระหว/างพระศาสนากับรัฐ เน่ืองจากต/างฝEายต/างทําหน1าท่ีของตนสอด
ประสานสัมพันธ�กัน เพ่ือความมั่นคงของรัฐ และความเจริญรุ/งเรืองของพระศาสนาโดยความสัมพันธ�
ระหว/างพระพุทธศาสนากับรัฐไม/ว/าจะเป�นสมัยพุทธกาลหรือสมัยป8จจุบัน ความสัมพันธ�ท่ีเห็นได1อย/าง
ชัดเจนท่ีสุดและเป�นประเด็นหลักก็คือ ๑) ความสัมพันธ�ระหว/างศาสดาหรือองค�แทนพระศาสดากับรัฐ ๒) 
ความสัมพันธ�ระหว/างศาสนธรรมกับรัฐ ๓) ความสัมพันธ�ระหว/างศาสนบุคคลกับรัฐ ๔) ความสัมพันธ�
ระหว/างศาสนพิธีและศาสนประเพณี ๕) ความสัมพันธ�ระหว/างศาสนวัตถุกับรัฐ เพราะฉะน้ัน ความสัมพันธ�
ระหว/างพระพุทธศาสนากับรัฐจึงเป�นการศึกษาครอบคลุมท้ัง ๕ องค�ประกอบเหล/าน้ี อย/างไรก็ตาม ศาสนา
ท่ีปราศจากการอุปถัมภ�บํารุงเอาใจใส/จากรัฐก็มิอาจนําหลักธรรมเข1าไปสู/กลไกของรัฐได1อย/างสะดวก รัฐท่ี
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๖๗๑ 

ปราศจากหลักธรรมทางศาสนาเป�นคู/มือบริหารก็มิอาจนํารัฐไปสู/เปMาหมายและความสงบสุขแห/งรัฐได1 จึง
เป�นการสมควรอย/างยิ่งท่ีศาสนจักรและอาณาจักรจะต1องร/วมมือกันเดินไปด1วยกันเพ่ือความสงบสุขแห/งรัฐ
และความมั่นคงแห/งพระพุทธศาสนาและสันติภาพโลก(วชิรวัชร งามละม/อม, ม.ป.ป.) 
 ในส/วนของหลักการท่ีเป�น “อธิปไตย” ในทางพระพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธองค�ได1ทรงแสดงไว1 ๓ 
ประการดังท่ี สุรพล ยะพรหม (๒๕๔๘ : ออนไลน�) คือ 
 ๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเป�นใหญ/ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเป�นใหญ/ 
กระทําการด1วยการปรารภตนและสิ่งท่ีเน่ืองด1วยตนเป�นประมาณ ในฝEายกุศล ได1แก/ เว1นช่ัว ทําดี ด1วย
เคารพตน 
 ๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป�นใหญ/ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป�นใหญ/ หว่ันไหวไปตามเสียง
นินทาและสรรเสริญ กระทําด1วยปรารถนาจะเอาใจผู1น้ัน หาความนิยม หรือหว่ันกลัวเสียงกล/าวว/าเป�น
ประมาณ ในฝEายกุศลได1แก/ เว1นช่ัว ทําดีด1วยเคารพเสียงหมู/ชน 
 ๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป�นใหญ/ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกต1อง ความดีงาม เหตุผล
เป�นใหญ/ กระทําด1วยปรารภสิ่งท่ีได1ศึกษา ตรวจสอบตามข1อเท็จจริง และความเห็นท่ีรับฟ8งอย/างกว1างขวาง 
แจ1งชัด และพิจารณาอย/างดีท่ีสุด เต็มขีดแห/งสติป8ญญา มองเห็นได1ด1วยความบริสุทธ์ิใจ เป�นไปโดยชอบ
ธรรม และเพ่ือความดีงามเป�นประมาณ อย/างสามัญได1แก/ ทําการด1วยความเคารพ หลักการ กฎ ระเบียบ 
กติกา 
 ดังน้ีแล1ว พระสงฆ�ท่ีเข1ามามีส/วนร/วมทางการเมืองไม/ว/าจะอยู/ในบทบาทใด หรือสถานะใดน้ัน ควร
ต1องนําหลักอธิปไตยในทางพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองค�ได1ทรงแสดงไว1มาเป�นแนวทางในการปฏิบัติตน 
กล/าวคือ 
 อัตตาธิปไตย คือการถือตนเป�นใหญ/ เน1นความตั้งใจดี จุดมุ/งหมายท่ีจะนําเอาความรู1ความสามารถ
ขอตนเองมาใช1ให1เกิดประโยชน�แก/บ1านเมือง ไม/ว/าทางใดทางหน่ึง 
 โลกาธิปไตย คือการถือโลกเป�นใหญ/เน1นความสุขสงบของบ1านเมือง และดํารงไว1ซ่ึงสิทธิของ
ประชาชนเป�นพ้ืนฐาน ประโยชน�แก/คนหมู/มากในบ1านเมือง โดยไม/หว่ันไหวไปกับความลําบาก และความ
เหน่ือยยาก เป�นต1น 
 และธรรมาธิปไตย คือการถือธรรมเป�นใหญ/ เน1นการนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ1ามา
ประยุกต�ให1เข1ากับสถานการณ�ป8จจุบัน และเผยแพร/พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ1า เพ่ือนํามาใช1
แก1ป8ญหา หรือวิกฤตทางการเมืองดังเช/นป8จจุบัน 
 ดังน้ัน อาจปrดท1ายเรื่องศาสนาและการเมืองการปกครอง ดังคําสอนของท/านพุทธทาสภิกขุได1ว/า 
“พระสงฆ�และชาวพุทธท่ัวไปควรยุ/งเก่ียวกับการเมือง แต/ต1องเป�นการเมืองในความหมายท่ีว/า “เป�นการ
จัดการทําให1คนในสังคมอยู/ร/วมกันอย/างสันติ” เน่ืองจากมนุษย�ทุกคนต/างรู1สึกเดือดร1อนในความไม/ปกติ 
ใฝEหาความเป�นปรกติแห/งชีวิต มนุษย�ทุกคน รวมท้ังพุทธบริษัท ท้ังพระเณร ชาววัด ชาวบ1าน จึงล1วนเป�น 
นักการเมืองโดยความรู1สึก”คํากล/าวน้ีอาจสรุปได1ว/า การเข1ามาเก่ียวข1องของพระสงฆ�ทางการเมือง
จําเป�นต1องอยู/ในทางสายกลาง โดยคํานึงถึงประโยชน�ของประชาชนเป�นสําคัญถึงแม1ว/าความสัมพันธ�
ระหว/างรัฐกับศาสนามิอาจกล/าวได1โดยตรง ด1วยพระพุทธเจ1าไม/ได1บัญญัติเก่ียวกับอํานาจรัฐแต/การนํา
ธรรมะมาส/งเสริมให1กับการบริหารรัฐให1เป�นไปด1วยความเรียบร1อย หรือเป�นการประยุกต�ธรรมะของพระ
พุทธองค�เข1ากับสถานการณ�บ1านเมืองเพ่ือให1พ1นวิกฤตการณ�ต/าง ๆ ได1หากเป�นไปในแนวทางน้ีแล1วศาสนา
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และรัฐก็จะทํางานผสานกันอย/างมีเอกภาพ เพ่ือประโยชน�สุขแก/คนคนในชาติอย/างแท1จริง อีกท้ังเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐ และความเจริญรุ/งเรืองของพระศาสนา 
 
 แนวคิดรัฐศาสตร�ตามแนวทางพุทธศาสตร� 
 รัฐศาสตร�ตามแนวพุทธศาสตร� เป�นการศึกษารัฐศาสตร� ท่ีมีปรากฏอยู/ ในคําสอนของ
พระพุทธศาสนา แต/โดยท่ีศาสนาพุทธเป�นศาสนา ไม/ใช/ศาสตร�แห/งการเมืองการปกครองโดยตรง จึงไม/มี
หลักทฤษฎีทางรัฐศาสตร�โดยเฉพาะ แต/เป�นคําสอนท่ีเก่ียวเน่ืองกับศีลธรรมและจริยธรรม ท่ีท้ังผู1ปกครอง
และผู1ใต1ปกครองจะต1องประพฤติเพ่ือให1เกิดประโยชน�สูงสุดในการอยู/ร/วมกันท้ังในระดับบุคคล กลุ/ม 
องค�กร สังคม ประเทศชาติ นานาชาติ และมนุษยชาติท้ังมวล การศึกษาวิชา รัฐศาสตร�ตามแนวพุทธ
ศาสตร� จึงศึกษาโดยกําหนดกรอบแนวคิด โดยอาศัยหลักคําสอนท่ีมีปรากฏอยู/ในพระพุทธศาสนาท่ี
สอดคล1องกับหลักการทางรัฐศาสตร�รัฐศาสตร�ตามแนวพุทธศาสตร� (Political Science in Buddhist 
Approach) หมายถึงความรู1เก่ียวกับรัฐ การเมือง การปกครอง ซ่ึงปรากฏอยู/ในคําสอนของพระพุทธเจ1า 
หรือท่ีปรากฏอยู/ในพระไตรปrฎกดังท่ี สงบ เช้ือทอง (ม.ป.ป. : ออนไลน�)แบ/งแนวทางออกเป�น ๔ ประการ 
ดังน้ี 
  ๑. การแสวงหาอํานาจ การได1มาซ่ึงอํานาจ แสวงหาจากตัวเอง ได1มาเพราะพฤติกรรมท่ี
ตัวเองกระทํา เกิดข้ึนจากการประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ อํานาจเกิดจากการท่ีตัวเองประพฤติ
คุณธรรม ตั้งอยู/ในคุณธรรม ได1แก/ การปกครองหรือฝ|กฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีว/า “บุคคลพึง
ยังตนให1ตั้งมั่นอยู/ในคุณธรรมอันสมควรเสียก/อน แล1วพร่ําสอนบุคคลอ่ืนในภายหลัง บัณฑิตประพฤติตน
อย/างน้ี จึงไม/เศร1าหมอง” และ “ถ1าสอนผู1อ่ืน ฉันใด พึงทําตน ฉันน้ัน ผู1ฝ|กตนดีแล1ว จึงควรฝ|กผู1อ่ืน ฝ|กตน
ได1ยากกว/าฝ|กผู1อ่ืน” และ “บัณฑิตพึงตั้งตนไว1ในคุณอันสมควรก/อน สอนผู1อ่ืนภายหลัง จึงไม/มัวหมอง” 
การแสวงหาอํานาจ (ความดี) และการได1มาซ่ึงอํานาจ (ความดี) จึงเกิดประโยชน�สุขให1แก/ตัวเองเป�น
เบ้ืองต1น มีความสุข ไม/เดือดร1อนท้ังแก/ตนเองและสังคม 
  ๒. การใช1อํานาจตามแนวพุทธศาสตร�โดยวิธีการบําเพ็ญประโยชน�แก/บุคคลอ่ืน เก้ือกูลแก/
มหาชน ในการปฏิสัมพันธ�กับมวลชน อํานาจของคุณธรรมท่ีมีอยู/ในตัวผู1ใช1บวกกับอํานาจท่ีเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ�กับคนอ่ืน คือ ความต1องการผลประโยชน�เกิดข้ึน ซ่ึงเป�นผลประโยชน�ท้ังสอง จะลงตัวอย/าง
สมบูรณ�แบบ ได1รับการตอบสนองเป�นท่ีพอใจแบบสมประโยชน�อย/างเต็มท่ี น่ันก็คือฝEายผู1ใช1อํานาจก็มี
เปMาหมายเพ่ืออํานวยให1เกิดประโยชน� เพ่ือความสุขแก/ผู1อ่ืนอยู/แล1ว อีกฝEายก็ต1องการผลประโยชน�และ
ความสุขตามความต1องการของตัวเอง เปMาหมายจึงบรรลุผลได1ด1วยดี ฝEายผู1ให1ก็พอใจ ฝEายผู1รับก็ดีใจ จึง
เป�นการใช1อํานาจโดยปราศจากผลร1ายใดๆ 
  ๓. ผลของการใช1อํานาจ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม แบบค/อยเป�นค/อยไป 
โดยสันติวิธี โดยความสมัครใจและเต็มใจ เป�นการเปลี่ยนแบบถาวร และการเปลี่ยนแปลงเป�นท่ียอมรับ
ของสังคมว/า จะไม/ก/อให1เกิดความเดือดร1อนแก/ใครๆ 
  ๔. วัตถุประสงค�ของการใช1อํานาจ เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งและคําสอนของ
พระพุทธเจ1าน้ัน เพ่ือให1เกิดประโยชน�และความสุขในชีวิตท้ังป8จจุบันท่ีเป�นอยู/ในโลกน้ี ท้ังในโลกหน1า
หลังจากตายไปแล1ว และประโยชน�สูงสุด คือ ดับทุกข�ท้ังสิ้นให1หมดไป คงเหลืออยู/แต/ความสงบสุขอย/าง
สมบูรณ�แบบ เปMาหมายน้ีมิใช/มีเพียงแต/ในหมู/มนุษย�ท่ีดํารงอยู/ในโลกน้ีเท/าน้ัน ยังรวมถึงเหล/าเทวดาในเท
วโลกและพรหมโลกอีกด1วย 
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 กล/าวได1ว/า การเข1ามามีบทบาทในเรื่องทางการเมืองของพระสงฆ�น้ันเป�นสิ่งท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได1 
แต/อย/างไรก็ตามการเข1ามามีส/วนร/วมทางการเมือง รวมถึงการแสดงบทบาทและจุดยืนทางความคิดของ
พระสงฆ�น้ันจะต1องเป�นไปตามกรอบท่ีพึงกระทํา เพ่ือให1บทบาทของตนเองอยู/ในทางสายกลาง หาก
พิจารณาจากแนวคิดรัฐศาสตร�ตามแนวทางพุทธศาสตร� สามารถอธิบายถึงกรอบการปฏิบัติได1ดังน้ี 
  ๑. พระสงฆ�จะต1องปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือให1ตั้งมั่นอยู/ในคุณธรรมอัน
สมควร 
  ๒. พระสงฆ�จะต1องบําเพ็ญประโยชน�แก/บุคคลอ่ืน เก้ือกูลแก/มหาชน ในการปฏิสัมพันธ�
กับมวลชนนับว/าเป�นการใช1อํานาจตามแนวพุทธศาสตร� 
  ๓. ผลอันเป�นเป�นท่ีมาของการใช1อํานาจตามแนวทางพุทธศาสตร� จะต1องก/อให1เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม แบบค/อยเป�นค/อยไป โดยสันติวิธี โดยความสมัครใจและเต็มใจ เป�นการ
เปลี่ยนแบบถาวร และการเปลี่ยนแปลงเป�นท่ียอมรับของสังคมว/า และไม/ก/อให1เกิดความเดือดร1อนแก/ใคร 
  ๔. วัตถุประสงค�ของการใช1อํานาจต1องเกิดประโยชน�และความสุขของคนในหมู/มาก ซ่ึง
เป�นประโยชน�สุขในชีวิตท้ังป8จจุบันท่ีเป�นอยู/ในโลกน้ี ท้ังในโลกหน1าหลังจากตายไปแล1ว และประโยชน�
สูงสุด เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งและคําสอนของพระพุทธเจ1า  
 
สรุป  
 กล/าวได1ว/า เมื่อพระสงฆ�เข1ามามีส/วนร/วมทางการเมืองไม/ว/าจะอยู/ในบทบาทใดไม/ใช1สิ่งใหม/ท่ีเพ่ิง
ข้ึนในสังคมไทย แต/เป�นสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนแล1ว อย/างไรก็ตามการเข1ามามีส/วนร/วมน้ันจะต1องเกิดข้ึนเพ่ือ
จุดมุ/งหมายท่ีดี และเพ่ือให1เกิดประโยชน�สุขต/อคนหมู/มากในสังคม มิใช/เพ่ือตอบสนองความต1องการของ
ตนเองและพวกพ1องเท/าน้ัน การเข1ามามีส/วนร/วมทางการเมืองของพระสงฆ�ยังส/งผลให1เกิดคําถามข้ึนใน
สังคมถึงความเหมาะสม รวมถึงจะต1องพิจารณาถึงบทบาทท่ีแท1จริงของพระสงฆ�ท่ีมีต/อสังคมด1วยอีกทาง 
 หน1าท่ีของพระสงฆ�เป�นการแสดงว/าพระสงฆ�น้ันเป�นตัวแทนของพระพุทธศาสนา ดังน้ันพระสงฆ�
จึงมีความสําคัญในฐานะเป�นตัวแทนของพระพุทธศาสนาท่ีสืบต/อพระพุทธศาสนาอย/างแท1จริง ซ่ึงบทบาท
หน1าท่ีของพระสงฆ�โดยพระธรรมวินัยน้ันถูกบัญญัติข้ึนมาไว1เป�นกรอบเพ่ือให1พระสงฆ�ปฏิบัติตามอยู/แล1ว 
อย/างไรก็ตามพระสงฆ�จะต1องเก่ียวข1องกับทางโลก และพระสงฆ�มีชีวิตท่ีเก่ียวข1องกับคฤหัสถ�อยู/เสมอ 
เพราะป8จจัยการดํารงชีพของพระข้ึนอยู/กับชาวบ1าน ดังพระบาลีท่ีว/า “ปรปฏิพทฺธา เม ชีวิกา” แปลว/า 
การเลี้ยงชีพของเรา(พระ)เน่ืองด1วยผู1อ่ืน ด1วยชีวิตท่ียังต1องเก่ียวข1องกับผู1อ่ืนท่ีเป�นชาวบ1านหรือคฤหัสถ�น้ี
เอง จึงเป�นความจริงท่ีต1องยอมรับว/า พระสงฆ�ไม/ได1หนีไปจากสังคมแต/ประการใด การเข1ามามีส/วนร/วม
ทางการเมืองก็ถือได1ว/าห1ามให1พระสงฆ�เข1ามายุ/งเก่ียวกันก็มิอาจเป�นไปได1 เพราะอย/างไรก็ตามหน1าท่ีรอง
ของพระสงฆ�จะต1องเก่ียวเน่ืองกับประชาชน ชาวบ1านท่ัวไป 
 ดังน้ันแล1ว จึงไม/เป�นเรื่องแปลกท่ีเราจะพบเห็นพระสงฆ�เข1ามามีส/วนร/วมทางการเมือง หรือเข1ามา
มีบทบาทางการเมืองอยู/เสมอ สามารถสรุปบทบาทของพระสงฆ�ท่ีมีต/อการเมืองท่ีปรากฏในวิกฤตการทาง
การเมืองตั้งป9พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ได1ดังน้ี (๑)บทบาทในการให1ข1อเสนอแนะ คําแนะนํา หรือเป�นท่ีปรึกษา
แก/ประชาชน กลุ/มข้ัวทางการเมือง กลุ/มคนท่ีชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ (๒) บทบาทในการแก1ไขป8ญหา
วิกฤตการเมือง และสนับสนุนกระบวนการสร1างสันติภาพ (๓) บทบาทในการตอบสนองนโยบายและ
ช/วยเหลือกิจการบ1านเมือง โดยทําหน1าท่ีในการช/วยเหลือภาครัฐในด1านต/าง ๆ เพ่ือสนับสนุนนโยบายเพ่ือ
การปรองดอง เป�นต1น (๔) บทบาทในการเป�นแกนนําในการชุมนุม โดยเป�นพระสงฆ�ท่ีทําหน1าท่ีช้ีนํา แนะ
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แนวทาง ทางการเมืองแก/คฤหัส หรือประชาชนท่ัวไป บทบาทน้ีพระสงฆ�จะมีส/วนร/วมทางการเมืองเป�น
อย/างมาก ไม/ว/าจะเป�นการกําหนดจุดมุ/งหมายของการจัดกิจกรรม การชุมนุม การวางแผนกลยุทธ�ในการ
ชุมนุม การบริหารจัดการกิจกรรมการชุมนุม รวมไปถึงการบริหารด1านการเงิน เพ่ือสนับสนุนการชุมนุม
ด1วย (๕) บทบาทในการเป�นผู1เข1าร/วมการชุมนุม โดยเป�นพระสงฆ�ท่ีแสดงตนในด1านความคิดเห็นท่ี
สอดคล1องกับกลุ/มน้ันๆ และสนันสนุนการจัดกิจกรรมทางการเมืองร/วมกับคฤหัส หรือประชาชนท่ัวไป ซ่ึง
ถือว/าเป�นบทบาทในการดื้อแพ/งต/ออํานาจรัฐในการประท1วงรัฐเพ่ือเรียกร1อง และ (๖) บทบาทในการ
สนับสนุนพรรคการเมือง รวมถึงการสนับสนุนนักการเมือง เป�นต1น 
 ถึงแม1ว/าการเข1ามามีบทบาทในเรื่องทางการเมืองของพระสงฆ�น้ันเป�นสิ่งท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได1 แต/
อย/างไรก็ตามการเข1ามามีส/วนร/วมทางการเมือง รวมถึงการแสดงบทบาทและจุดยืนทางความคิดของ
พระสงฆ�น้ันจะต1องเป�นไปตามกรอบท่ีพึงกระทํา โดยบทบาทหน1าท่ีของพระสงฆ�โดยพระธรรมวินัยน้ันถูก
บัญญัติข้ึนมาไว1เป�นกรอบเพ่ือให1พระสงฆ�ปฏิบัติตามอยู/แล1วและเพ่ือให1บทบาทของพระสงฆ�อยู/ในทางสาย
กลาง ตามคําสอนของท/านพุทธทาสภิกขุโดยหากพิจารณาจากแนวคิดรัฐศาสตร�ตามแนวทางพุทธศาสตร� 
สามารถอธิบายถึงกรอบการปฏิบัติได1ดังน้ี (๑) พระสงฆ�จะต1องปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือให1
ตั้งมั่นอยู/ในคุณธรรมอันสมควร (๒) พระสงฆ�จะต1องบําเพ็ญประโยชน�แก/บุคคลอ่ืน เก้ือกูลแก/มหาชน ใน
การปฏิสัมพันธ�กับมวลชน นับว/าเป�นการใช1อํานาจตามแนวพุทธศาสตร� (๓) ผลอันเป�นเป�นท่ีมาของการใช1
อํานาจตามแนวทางพุทธศาสตร� จะต1องก/อให1เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม แบบค/อยเป�นค/อย
ไป โดยสันติวิธี โดยความสมัครใจและเต็มใจ เป�นการเปลี่ยนแบบถาวร และการเปลี่ยนแปลงเป�นท่ียอมรับ
ของสังคมว/า และไม/ก/อให1เกิดความเดือดร1อนแก/ใครๆและ (๔) วัตถุประสงค�ของการใช1อํานาจต1องเกิด
ประโยชน�และความสุขของคนในหมู/มาก ซ่ึงเป�นประโยชน�สุขในชีวิตท้ังป8จจุบันท่ีเป�นอยู/ในโลกน้ี ท้ังในโลก
หน1าหลังจากตายไปแล1ว และประโยชน�สูงสุด เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งและคําสอนของ
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อย/างไร รวมถึงวิเคราะห�แนวทางการปฏิบัติตนของพระสงฆ�ตามแนวคิดรัฐศาสตร�ตามแนวทางพุทธศาสตร� 
การศึกษาครั้งน้ีเป�นการศึกษาผ/านการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช/วง ป9 พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ ซ่ึงแบ/งแยก
ออกเป�นข้ัวใหญ/ตามข้ัวทางการเมือง การเขียนบทความข้ึนเพ่ือใช1ประโยชน�ทางการศึกษาของผู1เขียน
เท/าน้ัน 
 

เอกสารอ8างอิง (References) 
ฉัชศุภางค� สารมาศ.(ม.ป.ป.). ศาสนา กับ การเมือง.นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตสริินธรราชวิทยาลัย 
ชูชาติ  สุทธะ. (๒๕๕๕).พระสงฆ�กับการเลือกต้ัง:ส�งเสริมประชาธปิไตยหรือทําลายความเป9นกลาง. 
 วารสาร  บัณฑิตศึกษาปริทรรศน� ฉบับพิเศษ (วิทยาเขตพะเยา) 
ไตรเทพ ไกรงู.(๒๕๕๙, กุมภาพันธ� ๑๖). พลิกปูม 'พระเมธีธรรมาจารย�' เบ้ืองหลังพระ-ทหาร 
 เผชิญหน8า.คม ชัด ลึก. 
ประยรู  กางก้ัน. (๒๕๕๔). พระสงฆ�กับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย:ศึกษากรณีพระสงฆ�ในเขต 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั<งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั<งท ี� ๑ 

T 

๖๗๕ 

 เทศบาลเมืองอุบลกับบทบาทสนบัสนุนพรรคการเมืองในการเลือกต้ังสมาชกิสภาผู8แทนราษฎร 
 สมัยสามัญป� ๒๕๕๔. อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
พระธรรมปrฏก (ป.อ.ปยตฺุโต). (๒๕๒๕). รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชาระล8างหรือยัง. กรุงเทพฯ: 
 จุฬาบรรณาคาร. 
พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส. (๒๕๕๗). แนวโน8มบทบาทพระสงฆ�กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน8า 
 (๒๕๕๖-๒๕๗๖).กรุงเทพฯ : ศูนย�พุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ยรรยง ผิวผ/อง และศุภวัฒนากร วงศ�ธนวสุ.(๒๕๕๘).การจัดการชุมนุมทางการเมืองPolitical  
 Demonstration Management.วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
 มหาวิทยาลยัขอนแก/นป9ท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ลิขิต ธีรเวคิน. (๒๕๔๓). การเมืองการปกครองไทยของไทย. สํานักพิมพ�มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร�. 
วชิรวัชร งามละม/อม.(ม.ป.ป.). ความร�วมมือระหว�างวัดกับรัฐในการการพัฒนาสังคม.ปทุมธานี : สถาบัน 
 วิชาการ TRDM 
สงบ เช้ือทอง. (ม.ป.ป.). รัฐศาสตร�ตามแนวพุทธศาสตร� (Political Science in Buddhist  
 Approach).สืบค1นเมื่อวันท่ี พฤศจิกายน ๑๐,๒๕๕๙,http://psiba.blogspot.com/2012/ 
 ๐๓/political-science-in-buddhist-approach.html 
สุกิจ ชัยมุสิก. (๒๕๕๒). ความสัมพันธ�ระหว�างพระพุทธศาสนากับรัฐ. บทความวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั. 
สุรพล ยะพรหม. (๒๕๔๘). ความคิดทางการเมือง:ประชาธิปไตย ตามแนวคิดพระธรรมปfฎก 
 (ป.อ. ปยุตโต).สืบค1นเมื่อวันท่ี พฤศจิกายน ๑๐, ๒๕๕๙,  
 http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id= 
 266&articlegroup_id=๗๙ 
สุรพศ ทวีศักดิ์. (ม.ป.ป.).ความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝhายทางการเมืองของพระสงฆ�ในสังคมไทย 
 ปiจจุบัน.กรุงเทพฯ : ศูนย�พุทธศาสน�ศึกษา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลยั 
สุรพศ ทวีศักดิ์. (๒๕๕๔). ความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝhายทางการเมืองของพระสงฆ�ใน 
 สังคมไทยปiจจุบัน.วารสารพุทธศาสน�ศึกษา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย.๑๐(๒), ๔๙-๘๖ 
เสฐียรพงษ�วรรณปก. (๒๕๕๐). ประโยชน�ท่ีพึงได8จากการเขียนพระพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญ. 
 หนังสือพิมพ�มติชน: คอลัมน�ศาสนา วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐. 
Voice TV. (๒๕๕๔). โพลพระเสือ้เหลือง-พระเสื้อแดง. สืบค1นเมื่อวันท่ี พฤศจิกายน ๑๐, ๒๕๕๙, 
 http://news.voicetv.co.th/thailand/3133.html 



การให�บริการประชาชนตามหลกัพุทธธรรม 
Public Services According to Buddhism 

 

พระครโูอภาสกัลยาณธรรม, ดร. 
 

บทคัดย�อ 

 การให�บริการประชาชนเป�นงานหรือกิจกรรมท่ีบุคคลหรือกลุ'มบุคคลหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง
กับการให�บริการทําหน�าท่ีส'งต'อการบริการแก'ประชาชนโดยมีจุดมุ'งหมาย เพ่ือตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนโดยส'วนรวมซ่ึงเป�นงานบริการหรือกิจกรรมทุกประเภทท่ีรัฐบาลหรือเอกชน จัดทําข้ึนในการ
สนองความต�องการส'วนรวมของประชาชนหรือลูกค�า เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจในการมาขอรับบริการ 

คําสําคัญ : การให�บริการประชาชนตาม,หลักพุทธธรรม 

Abstract 

The public services is a kind of jobs or activities that a person or a 

group of people or related agencies provide to help or convey the services to 

the public with the objective to serve their overall requirements. All kinds of 

services and activities that are provided by the government agencies or private 

sectors are to respond the requirements of the public or clients to meet their 

satisfaction. 

Keywords : Public Services According to Buddhism 

บทนํา 
 ประชาชนโดยหลักแล�ว การบริการประชาชนเป�นเรื่องท่ีเก่ียวพันกับการพัฒนาประเทศ ความ
เป�นระเบียบเรียบร�อย และความสะดวกของประชาชน ส'วนใหญ'แล�วรัฐจะเป�นผู�ดําเนินการ โดยเฉพาะ
เรื่องเก่ียวกับความยุติธรรม ความมั่นคงของประเทศ กิจการท่ีไม'ได�รับผลประโยชน7ตอบแทน เช'น การ
สงเคราะห7ผู�ตกยาก รัฐต�องเป�นผู�ดําเนินการเอง หากกิจการใดท่ีเอกชนมีความพร�อม รัฐก็ควรให�ภาคอกชน
ดําเนินการ แต'รัฐก็ยังต�องมีบทบาทในการกํากับดูแล  ตรวจสอบ เพ่ือให�แน'ใจว'าประชาชนได�รับบริการท่ีดี 
เป�นธรรม และสะดวกรวดเร็ว การเร'งรัดพัฒนาคุณภาพการบริการของรัฐเป�นสิ่งท่ีรัฐต�องให�ความสําคัญ
เพ่ือสร�างความสัมพันธ7อันดีกับประชาชน ทําให�ประชาชนเช่ือถือรัฐบาลและกลไกของรัฐอันจะเป�นผลดีต'อ
สังคมโดยส'วนรวม๑หลักพุทธธรรมท่ีช่ือว'า หลักสังคหวัตถุ ๔ เป�นอีกหลักพุทธธรรมหน่ึงในคําสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาเป�นหลักธรรมท่ีเก่ียวกับการสงเคราะห7กันและกัน เป�นหลักธรรมหน่ึงท่ีช'วยให�การ
บริหารงานภายในองค7กรเป�นไปด�วยความราบรื่น เพราะเป�นหลักธรรมท่ียึดเหน่ียวจิตใจคนและประสาน
หมู'ชนไว�ในความสามัคคี๒ในการอยู'ร'วมกันในสังคมน้ัน มนุษย7ทุกคนล�วนปรารถนาเป�นท่ีรักของคนรอบข�าง
เป�นท่ียอมรับนับถือของทุกๆ คน ทําให�สังคมเป�นสุข 
 
                                                           

๑ ปรัชญา เวสารัชช7, บริการประชาชนทําได�ไม'ยาก(ถ�าอยากทํา), (กรุงเทพมหานคร: กราฟฟCคฟอร7แมท(ไทย
แลนด7), ๒๕๔๐), หน�า ๖-๘. 

๒ พระธรรมปCฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาบรรณสาร) ๒๕๔๓), หน�า ๑๑. 
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การให�บริการประชาชน 
 การปฏิบัติรับใช�ให�ความสะดวกต'างๆ เป�นกระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการส'ง
มอบบริการจากผู�ให�บริการไปยังผู�รับบริการน้ันๆ๓สอดคล�องกับความหมายการบริการในทัศนะอ่ืนท่ีว'า 
การบริการ หมายถึงการช'วยเหลือหรือการอนุเคราะห7 หรือให�ความสะดวก เป�นกิจกรรมท่ีทําเพ่ือผู�อ่ืนตาม
หน�าท่ีการงาน๔นอกจากน้ันการบริการยังเป�น เป�นกิจกรรมหรือปฏิบัติการใดๆ ท่ีกลุ'มบุคคลหน่ึงสามารถ
นําเสนอให�อีกกลุ'มหน่ึงซ่ึงไม'สามารถจับต�องได�และไม'ได� 
 การให�บริการสาธารณะของภาครัฐน้ันต�องมุ'งเน�นในการบริการท่ีดีแก'ประชาชนให�เกิด
ความสะดวก รวดเร็วให�บริการท่ีมีคุณภาพ ให�บริการท่ีสอดคล�องกับความคาดหวังของผู�รับบริการหรือ
ผู�บริโภคอย'างสม่ําเสมอ ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการให�บริการประชาชนในทัศนะท่ีว'า คุณภาพการ
ให�บริการเป�นการให�บริการท่ีมากกว'าหรือตรงกับความคาดหวังของผู�รับบริการการให�บริการท่ีสอดคล�อง
กับความคาดหวังของผู�รับบริการหรือผู�บริโภคอย'างสม่ําเสมอ ดังน้ันความพึงพอใจต'อการบริการจึงมี
ความสัมพันธ7โดยตรงกับการทําให�เป�นไปตามความคาดหวังหรือการไม'เป�นไปตามความคาดหวัง (confirm 
or disconfirm expectation) ของผู�บริโภค๕  นอกจากน้ีการเข�าถึงการบริการท่ีมีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว
ได�น้ันต�องประกอบด�วย  ความพอเพียงของบริการท่ีมีอยู' (Availability) คือ ความพอเพียงระหว'างบริการ
ท่ีมีอยู'กับความต�องการของการรับบริการการเข�าถึงแหล'งบริการได�อย'างสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะท่ีตั้ง 
การเดินทางความสะดวก และสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล'งบริการ (Accommodation) ได�แก' แหล'ง
บริการท่ีผู�รับบริการยอมรับว'าให�ความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวกความสามารถของผู�รับบริการ
ในการท่ีจะเสียค'าใช�จ'ายสําหรับบริการ และการยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซ่ึงในการน้ี
จะรวมถึงการยอมรับลักษณะของผู�ให�บริการด�วย๖  

ระบบการให�บริการของหน�วยงานภาครัฐ 

 การให�บริการสาธารณะของหน'วยงานภาครัฐไว�ว'า บริการเป�นกิจกรรมของฝcายปกครองท่ีจัดทํา
ข้ึนเพ่ือประโยชน7สาธารณะสามารถแยกออกได�เป�นสองประเภทคือ “ตํารวจทางปกครอง” (Police 
administrative) และ “บริการสาธารณะ” (service public) ภาครัฐมีการให�บริการแก'ประชาชนท้ังท่ี
เป�นรายบุคคลและท้ังชุมชน โดยรัฐบาลให�บริการแก'ประชาชนในวงกว�าง ขณะท่ีท�องถ่ินให�บริการเฉพาะ
ประชาชนในท�องถ่ินของตน คุณภาพของการบริการเป�นสิ่งสําคัญ ทําอย'างไรรัฐจึงจะประกันได�ว'า
ประชาชนได�รับบริการท่ีดี การเน�นท่ีคุณภาพจะมีความหมายมากกว'าการเน�นปริมาณ การดําเนินการ
ศึกษาความต�องการของประชาชนเป�นสิ่งจําเป�น และการสร�างกระบวนการมีส'วนร'วมจะเป�นการเพ่ิม
คุณค'าให�กับบริการน้ัน เพราะประชาชนถือว'าพวกเขามีส'วนในการบริการน้ัน มิใช'เพียงผู�รับบริการฝcาย
เดียว การบริการสาธารณะท่ีองค7การปกครองส'วนท�องถ่ินเป�นผู�จัดทําสามารถแบ'งออกได�เป�น ๔ ประเภท 
คือ 
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                    ๑) การบริการสาธารณะด�านสุขอนามัย 
                    ๒) การบริการสาธารณะด�านเศรษฐกิจ 
                    ๓) การบริการสาธารณะด�านสังคมและการศึกษา 
                    ๔) การบริการสาธารณะด�านวัฒนธรรม 
เน่ืองจากบริการสาธารณะเป�นกิจการท่ีมีความจําเป�นสําหรับประชาชน ดังน้ันหากบริการสาธารณะ
หยุดชะงักไม'ว'าด�วยเหตุใดก็ตามประชาชนผู�ใช�บริการสาธารณะย'อมได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายได� 
ด�วยเหตุน้ีบริการสาธารณะจึงต�องมีความต'อเน่ืองในการจัดทําหลักการท่ีสําคัญของหลักว'าด�วยความ
ต'อเน่ืองของบริการสาธารณะคือ นิติบุคคลผู�มีหน�าท่ีจัดทําบริการสาธารณะจะต�องดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะอย'างสม่ําเสมอและต'อเน่ืองตลอดเวลา หากมีกรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักจะต�องมีการรับผิดชอบ 
และในกรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักขององค7กรปกครองส'วนท�องถ่ินหรือองค7กรมหาชนอิสระ องค7กรท่ีทํา
หน�าท่ีกํากับดูแลจะต�องเข�าดําเนินการแทนเพ่ือเป�นหลักประกันการต'อเน่ืองของบริการสาธารณะ๗ 
 นอกจากน้ีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได�กําหนด
แนวนโยบายด�านการบริหารราชการแผ'นดินไว�ใน หมวด ๕ ส'วนท่ี ๓ มาตรา ๗๘ ดังต'อไปน้ี 
                    ๑) บริหารราชการแผ'นดินให�เป�นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ประเทศอย'างยั่งยืน โดยต�องส'งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึง
ผลประโยชน7ของประเทศชาติในภาพรวมเป�นสําคัญ 
                    ๒) จัดระบบการบริหารส'วนกลาง ส'วนภูมิภาค และส'วนท�องถ่ิน ให�มีขอบเขตอํานาจ
หน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแก'การพัฒนาประเทศและสนับสนุนให�จังหวัดมีแผนและ
งบประมาณ เพ่ือพัฒนาจังหวัดเพ่ือประโยชน7ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
                    ๓) การกระจายอํานาจให�องค7กรปกครองส'วนท�องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ท�องถ่ินได�เอง ส'งเสริมให�องค7กรปกครองส'วนท�องถ่ินมีส'วนร'วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห'งรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของท�องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร�างพ้ืนฐาน
สารสนเทศในท�องถ่ินให�ท่ัวถึงและเท'าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร�อมให�เป�น
องค7กรปกครองส'วนท�องถ่ินขนาดใหญ' โดยคํานึงถึงเจตนารมณ7ของประชาชนในจังหวัดน้ัน 
                    ๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ'งเน�นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ�าหน�าท่ีควบคู'ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือให�การบริหารราชการแผ'นดินเป�นไป
อย'างมีประสิทธิภาพและส'งเสริมให�หน'วยงานของรัฐใช�หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีเป�นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ 
                    ๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย'างอ่ืน เพ่ือให�การจัดทําและการให�บริการ
สาธารณะเป�นไปอย'างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร'งใส และตรวจสอบได� โดยคํานึงถึงการมีส'วนร'วมของ
ประชาชน 
 ๖) ดําเนินการให�หน'วยงานทางกฎหมายท่ีมีหน�าท่ีให�ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดําเนินการอย'างเป�นอิสระเพ่ือให�การบริหารราชการ
แผ'นดินเป�นไปตามหลักนิติธรรม 
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                    ๗) จัดให�มีแผนพัฒนาการเมือง รวมท้ังจัดให�มีสภาพัฒนาการเมืองท่ีมีความเป�นอิสระเพ่ือ
ติดตามสอดส'องให�มีการปฏิบัติตามแผนดังกล'าวอย'างเคร'งครัด 
                    ๘) ดําเนินการให�ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐได�รับสิทธิประโยชน7อย'างเหมาะสม๘ 
                ดังน้ัน ผู� วิจัยจึงสามารถสรุปได�ว'าแนวคิดเก่ียวกับระบบการให�บริการประชาชน สืบ
เน่ืองมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย และจากการกระจายอํานาจของรัฐบาล
ให�กับองค7กรปกครองส'วนท�องถ่ิน ให�องค7กรปกครองส'วนท�องถ่ินจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย'าง
อ่ืน เพ่ือให�จัดทําและให�บริการสาธารณะเป�นไปอย'างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร'งใส และตรวจสอบได� 
โดยคํานึงถึงการมีส'วนร'วมของประชาชน 

หลักเกณฑIสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ 

 โดยท่ัวไปแล�วการจัดทําบริการ คือกิจกรรมซ่ึงจัดว'าเป�นบริการสาธารณะไม'ว'าจะเป�นบริการ
สาธารณะประเภทใดหรือเป�นบริการสาธารณะท่ีจัดทําโดยผู�ใด ย'อมจะต�องอยู'ภายใต�กฎเกณฑ7หรือ
หลักเกณฑ7เดียวกันท้ังสิ้น กฎหมายของบริการสาธารณะหรือหลักเกณฑ7ข้ันพ้ืนฐานของบริการสาธารณะน้ี
ได�ถูกสร�างข้ึนมาให�มีส'วนคล�ายกับหลักท่ัวไปของกฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะเพ่ือเป�นแนวทางใน
การพิจารณาถึงสถานภาพของบริการสาธารณะน้ัน กฎหมายของบริการสาธารณะหรือหลักเกณฑ7ข้ัน
พ้ืนฐานในการจัดทําบริการสาธารณะประกอบไปด�วยหลัก ๓ ประการคือ 
                ๑) หลักว'าด�วยความเสมอภาค หลักว'าด�วยความเสมอภาคท่ีมีต'อบริการสาธารณะเป�น
หลักเกณฑ7ท่ีสําคัญประการแรกในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังน้ีเน่ืองจากการท่ีรัฐเข�ามาจัดทําบริการ
สาธารณะน้ัน รัฐบาลมิได�มีจุดมุ'งหมายท่ีจะจัดทําบริการสาธารณะข้ึนเพ่ือประโยชน7ของผู�หน่ึงผู�ใด
โดยเฉพาะ แต'เป�นการจัดทําเพ่ือประโยชน7ของประชาชนทุกคน กิจการใดท่ีรัฐจัดทําเพ่ือบุคคลใด
โดยเฉพาะจะไม'มีลักษณะเป�นบริการสาธารณะ ประชาชนทุกคนย'อมมีสิทธิได�รับการปฏิบัติหรือได�รับ
ประโยชน7จากบริการสาธารณะอย'างเสมอภาคกัน 
                ๒) หลักว'าด�วยความต'อเน่ือง เน่ืองจากบริการสาธารณะ เป�นกิจการท่ีมีความจําเป�นสําหรับ
ประชาชน ดังน้ัน หากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม'ว'าด�วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู�ใช�บริการสาธารณะ
ย'อมได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายได� ด�วยเหตุน้ีบริการสาธารณะจึงต�องมีความต'อเน่ืองในการจัดทํา 
                หลักว'าด�วยความต'อเน่ือง (Principle de continuite) ของบริการสาธารณะเป�นผลท่ีเกิดข้ึน
โดยตรงจากหลักท่ีว'าด�วยความต'อเน่ืองของรัฐ (Principle de la continuite de l’Etat)หลักว'าด�วยความ
ต'อเน่ืองของบริการสาธารณะน้ีถูกกล'าวถึงเป�นครั้งแรกในคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดคดี Winkell ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม ค.ศ. 1909 โดยพนักงานผู�รับผิดชอบสํานวนช่ือ Tardieu ได�กล'าวไว�ว'า “ความต'อเน่ือง
เป�นหัวใจสําคัญของบริการสาธารณะ” และหลังจากน้ันคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีตามมาต'างก็ให�
ความสําคัญกับหลักว'าด�วยความต'อเน่ืองจนกระท่ังในป�จจุบัน หลักว'าด�วยความต'อเน่ืองของบริการ
สาธารณะจึงได�กลายมาเป�นหลักการข้ันพ้ืนฐานของบริการสาธารณะท่ีมีคุณค'า เป�นหลักกฎหมายท่ัวไป 
(principle general du droit) 
                หลักว'าด�วยความต'อเน่ืองของบริการสาธารณะน้ีได�รับการยอมรับจากคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเช'นกัน โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได�ยืนยันหลักดังกล'าวไว�ในคําวินิจฉัยคดี Continuite du 
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service public de la radio-television ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๙ ว'า “ความต'อเน่ืองของ
บริการสาธารณะมีลักษณะเป�นหลักตามรัฐธรรมนูญ” หลักการท่ีสําคัญของหลักว'าด�วยความต'อเน่ืองของ
บริการสาธารณะคือ นิติบุคคลผู�มีหน�าท่ีจัดทําบริการสาธารณะจะต�องดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ
อย'างสม่ําเสมอและต'อเน่ืองตลอดเวลา หากมีกรณีเกิดการหยุดชะงักจะต�องมีการรับผิดชอบ และในกรณีท่ี
เกิดการหยุดชะงักในการดําเนินงานขององค7กรปกครองส'วนท�องถ่ิน (collectivitesterritoriales) หรือ
องค7การมหาชน (etablissements publics) องค7กรท่ีทําหน�าท่ีกํากับดูแล (tutelle) จะต�องเข�า
ดําเนินการแทนเพ่ือเป�นหลักประกันการต'อเน่ืองของบริการสาธารณะ 
                ๓) หลักว'าด�วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะท่ีดีน้ันจะต�องสามารถปรับปรุง
แก�ไขได�ตลอดเวลาเพ่ือให�เหมาะกับเหตุการณ7และความจําเป�นในทางปกครองท่ีจะรักษาประโยชน7
สาธารณะ รวมท้ังเพ่ือปรับปรุงให�เข�ากับวิวัฒนาการของความต�องการส'วนรวมของประชาชนด�วย 
                หลักว'าด�วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (principe d’ adaptation หรือprincipe de 
mutabilite) น้ีมีความหมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะให�ทันกับความต�องการของ
ผู�ใช�บริการสาธารณะอยู'เสมอ เพ่ือให�บริการสาธารณะท่ีฝcายปกครองจัดทํามีความสอดคล�องกับความ
ต�องการของประชาชนหรือประโยชน7มหาชน 
                หลักว'าด�วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน้ีมีลักษณะแตกต'างจากหลักว'าด�วยความต'อเน่ืองและ
หลักว'าด�วยความเสมอภาคท่ีมีลักษณะเป�น “หลักกฎหมายท่ัวไป” หลักว'าด�วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ไม'ได�เกิดข้ึนอย'างชัดแจ�งจากคําวินิจฉัยทางปกครอง แต'มีการกล'าวพาดพิงหรือให�ข�อคิดเห็นไว�ในคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองว'า โดยสภาพของการจัดทําบริการสาธารณะท่ัวๆไปท่ีมีวัตถุประสงค7ในการสนองความ
ต�องการของประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ7ท่ีความต�องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป บริการสาธารณะ
น้ันก็น'าจะได�รับการเปลี่ยนแปลงตามความต�องการของประชาชนไปด�วย 
                หลักเกณฑ7สําคัญ ๓ ประการท่ีกล'าวแล�วข�างต�นน้ี ถือเป�นหลักเกณฑ7ข้ันพ้ืนฐานสําหรับการ
จัดทําบริการสาธารณะทุกประเภทท่ีฝcายปกครองจะต�องคํานึงถึงตลอดกระบวนการในการจัดทําบริการ
สาธารณะของตน๙ 
ความพึงพอใจต�อการบริการประชาชน 

 การสร�างความพึงพอใจในการให�บริการแก'ประชาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง ดังน้ี 
  ๑) การให�บริการอย'างเสมอภาค (Equitable Service)หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริการงานภาครัฐ โดยมีฐานคติท่ีว'าคนทุกคนเท'าเทียมกันในแง'มุมของกฎหมาย ดังน้ัน ประชาชนทุกคน
จะได�รับการปฏิบัติอย'างเท'าเทียมกันในแง'มุมของกฎหมายไม'มีการแบ'งแยกกีดกันในการให�บริการ 
ประชาชนจะได�รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป�นป�จเจกบุคคลท่ีใช�มาตรฐานให�บริการเดียวกัน 
                    ๒) การให�บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service)หมายถึง การบริการจะต�องมองว'าการ
ให�บริการสาธารณะจะต�องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน'วยงานภาครัฐจะถือว'าไม'มีประสิทธิผลเลย 
ถ�าไม'มีการตรงเวลาซ่ึงจะสร�างความไม'พึงพอใจให�แก'ประชาชน 
                    ๓) การให�บริการอย'างเพียงพอ (Ample Service)หมายถึง การให�บริการสาธารณะต�องมี
ลักษณะ มีจํานวนการให�บริการและสถานท่ีบริการท่ีเหมาะสม ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา จะไม'มี

                                                           
๙นันทวัฒน7บรมานันท7 ศ,ดร., หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ, พิมพ7คร้ังท่ี ๔ (ปรับปรุง

ใหม'), (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ7วิญ�ูชน จํากัด, ๒๕๕๒), หน�า ๔๓-๕๒. 
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ความหมายเลยถ�ามีจํานวนการให�บริการท่ีไม'เพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีให�บริการสร�างความไม'ยุติธรรมให�
เกิดข้ึนแก'ผู�รับบริการ 
                    ๔) การให�บริการอย'างต'อเน่ือง (Continuous Service)หมายถึง การให�บริการสาธารณะ
ท่ีเป�นไปอย'างสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชน7ของสาธารณะเป�นหลัก ไม'ใช'ยึดความพอใจของหน'วยงานท่ี
ให�บริการว'าจะให�หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได� 
                    ๕) การให�บริการอย'างก�าวหน�า (Progressive Service)หมายถึง การให�บริการสาธารณะ
ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและการปฏิบัติงาน กล'าวอีกนัยหน่ึงคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ี
จะทําหน�าท่ีได�มากข้ึนโดยใช�หลักทรัพยากรเท'าเดิม๑๐นอกจากน้ียังมีนักวิชาการท'านอ่ืนได�ศึกษา
แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ สรุปได�ว'า ความพึงพอใจเป�นความรู�สึกสองแบบของมนุษย7คือ 
ความรู�สึกในทางบวก และความรู�สึกในทางลบ ความรู�สึกทางบวกเป�นความรู�สึกท่ีเมื่อเกิดข้ึนแล�วจะทําให�
เกิดความสุขความสุขน้ีเป�นความรู�สึกท่ีแตกต'างจากความรู�สึกทางบวกอ่ืนๆ กล'าวคือ เป�นความรู�สึกท่ีมี
ระบบย�อนกลับ ความสุขสามารถทําให�เกิดความสุขหรือความรู�สึกทางบวกท่ีเพ่ิมข้ึนได�อีก ดังน้ัน จะเห็นได�
ว'าความสุขเป�นความรู�สึกทางลบ ความรู�สึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธ7กันอย'างสลับซับซ�อน 
และระบบความสัมพันธ7ของความรู�สึกท้ังสามน้ี เรียกว'า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึน
เมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู�สึกทางบวกมากกว'าทางลบ สิ่งท่ีทําให�เกิดความรู�สึกพึงพอใจของมนุษย7
มักจะได�แก' ทรัพยากรหรือสิ่งเร�า การวิเคราะห7ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว'าทรัพยากรหรือสิ่งเร�า
ท่ีต�องการ จะทําให�เกิดความพึงพอใจและความสุขแก'มนุษย7 ความพอใจจะเกิดได�มากท่ีสุด เมื่อมี
ทรัพยากรทุกอย'างท่ีเป�นท่ีต�องการครบถ�วน๑๑ 
                ดังน้ัน ผู�วิจัยจึงสามารถสรุปได�ว'าความพึงพอใจต'อการบริการประชาชน เป�นระดับของความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต'อการได�รับบริการในลักษณะของการให�บริการอย'างเท'าเทียม การให�บริการ
อย'างรวดเร็ว การให�บริการอย'างต'อเน่ือง 
การสร�างจิตสํานึกในการให�บริการ 

 ผู�ให�บริการต�องเริ่มมาจากการมีทัศนคติท่ีดีในการให�บริการ ทุกคนล�วนเป�นทูตในความสัมพันธ7
กับลูกค�า ความผิดพลาดบกพร'องในหน�าท่ี บกพร'องในการบริการ จะมีผลต'อลูกค�าและเป�นการบ'อน
ทําลายช่ือเสียงของบริษัทในท่ีสุด ฉะน้ัน ผู�ให�บริการจะต�องคิดให�ได�เสมอว'า 
  ๑. ลูกค�าถูกต�องเสมอ 
  ๒. ผู�ให�บริการเป�นพระเอกไม'ได�เป�นแค'พระรอง 
  ๓. งานบริการเป�นงานของผู�ให� 
  ๔. งานบริการเป�นงานฝ�กระดับจิตใจ 
  ๕. รักงานบริการต�องทําใจและอดทน 
  ๖. บริการอย'างเอาใจลูกค�ามาใส'ใจเรา 
  ๗. ยอมรับความแตกต'างของลูกค�า 
 

                                                           
๑๐Millet John D., Management in the Public Service, (New York: McGraw-Hill, 1954), pp. 

397-398. 
๑๑เชลล่ี (Shelly) อ�างใน ปราณี อินทวงศ7, “ประสิทธิผลการให�บริการของเทศบาลตําบลบางกะด่ี อําเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธIศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๐). 
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  ๘. บริการลูกค�าเสมือนญาติของตนเอง 
  ๙. บริการเสมือนเป�นเจ�าของกิจการ๑๒ 

 ผู�วิจัยจึงสามารถสรุปได�ว'า การสร�างจิตสํานึกในการให�บริการต�องเริ่มมาจากการมีทัศนคติท่ีดีใน
การให�บริการ ซ่ึงผู�ให�บริการท่ีดีต�องให�บริการอย'างถูกต�อง อดทน บริการอย'างเอาใจเขามาใส'ใจเรา เป�น
ต�น  

คุณสมบัติของผู�ให�บริการท่ีดี 

 การเป�นผู�ให�บริการท่ีดีจะต�องให�ความสําคัญกับผู�รับบริการ โดยผู�ให�บริการจะต�องมีความ
เสียสละ อดทน และบริการด�วยความเต็มใจแก'ผู�มารับบริการ คือ 
                    ๑. มีทัศนคติท่ีดตี'องานบริการ และรักงานบริการ 
                    ๒. ความอดทน อดกลั้น สุขุมเยือกเย็น (Persistence) 
                    ๓. ความจดจํา (Memory) 
                    ๔. ความกระตือรอืร�น (Enthusiasm) 
                    ๕. ความจริงใจ (Sincerity) 
                    ๖. ความมีไหวพรบิ (Tact) 
                    ๗. ความมีอัธยาศัย (Courtesy) 
                    ๘. ความยิ้มแย�มแจ'มใส (Cheerfulness) 
                    ๙. ความเป�นมิตร (Friendliness) 
                    ๑๐. ความสามารถในการนําไปใช� (Application)๑๓ 

  
หลักพุทธธรรม : หลักสังคหวัตถุ ๔ 

 มนุษย7เป�นสัตว7สังคม มีความจําเป�นท่ีต�องอยู'ร'วมกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกัน การท่ีมนุษย7อยู'
ร'วมกันเป�นจํานวนมากผลคือการนําไปสู'ความคิดเห็นท่ีตรงกันบ�าง ไม'ตรงกันบ�าง ซ่ึงก'อให�เกิดความขัดแย�ง
ในเวลาต'อมา ดังน้ันจึงจําเป�นต�องมีกฎเกณฑ7 หรือหลักยึดเพ่ือให�คนในสังคมยึดถือและปฏิบัติเพ่ือให�เกิด
ความถูกต�องชอบธรรม และนําความเจริญมาสู'สังคม หลักธรรมสังคหวัตถุ เป�นหลักธรรมหน่ึงท่ีจะช'วย
ประสานคนหมู'มากให�อยู'ร'วมกันอย'างมีความสุข ในพระไตรปCฎกได�กล'าวถึง สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึด
เหน่ียว) ๔ ประการ๑๔คือ 
  ๑) ทาน (การให�) 
  ๒) ปCยวาจา (วาจาเป�นท่ีรัก) 
  ๓) อัตถจริยา (การประพฤตปิระโยชน7) 
  ๔) สมานัตตตา (การวางตนสม่ําเสมอ) 

                                                           
๑๒ธิติมา ธรรมมา, “รูปแบบการให�บริการของโรงแรมจันทร7กระพิบ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร”, 

วิทยานิพนธIศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค7, ๒๕๕๐). 
๑๓เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๕๐. 
๑๔องฺนวก. (ไทย) ๒๓/๕/๔๓๙-๔๔๑. 
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 ทาน ปCยวาจา อัตถจริยาในโลกน้ี และสมานัตตตาในธรรมน้ันๆ ตามสมควร ธรรมเหล'าน้ีช'วยอุ�ม
ชูโลกเหมือนลิ่มสลักท่ียึดคุมรถซ่ึงแล'นไปได�น้ัน ถ�าไม'พึงมีธรรมเหล'าน้ีมารดาหรือบิดาก็ไม'พึงได�การนับถือ
หรือการบูชาเพราะบุตรเป�นเหตุ แต'เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสําคัญของสังคหธรรมเหล'าน้ี ฉะน้ันบัณฑิต
เหล'าน้ันจึงถือความเป�นใหญ'และเป�นผู�น'าสรรเสริญ๑๕ 
 คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ�าเป�นสัจธรรมท่ีผู�ปฏิบัติตามทุกคนย'อมสามารถรู�และเห็นจริงได�
ด�วยตนเอง และทําให�ผู�ปฏิบัติพ�นทุกข7เข�าถึงความสุขและความบริสุทธ์ิภายในได�จริง ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธ
เจ�าทรงตรัสไว�ในสังคหวัตถุสูตร ว'า 

ทาน�ฺจเปยฺยวชฺช�ฺจอตฺถจริยา จ ยา อิธ 
สมานตตฺตา จ ธมเฺมสุ ตตฺถตตฺถยถารหํ๑๖ 

 ทาน (การให�) เปยยวัชชะ (มีวาจาเป�นท่ีรัก) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน7) และสมานัตตฺ
ตา (วางตนสม่ําเสมอ)๑๗ 
 สังคหวัตถุธรรมเหล'าน้ีช'วยอุ�มชูโลก เหมือนลิ่มสลักท่ียึดคบรถซ่ึงแล'นไปไว�ได�ฉะน้ัน ในการอยู'
ร'วมกันในสังคมน้ัน มนุษย7ทุกคนล�วนปรารถนาเป�นท่ีรักของคนรอบข�าง เป�นท่ียอมรับนับถือของทุกๆคน 
และปรารถนาท่ีจะได�ยินได�ฟ�งคํายกย'องสรรเสริญ มากกว'าเสียงนินทาว'าร�าย พระพุทธองค7ทรงสอนวิธีท่ีจะ
ทําตนให�เป�นท่ีรักของสังคมว'า ข้ันแรกให�ปรับท่ีตัวของเราเองเสียก'อน คือต�องทําตัวเราให�เป�นคนน'ารัก
เสียก'อน โดยการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ซ่ึงเป�นคุณธรรมท่ีเป�นเครื่องยึดเหน่ียวใจคนผูกใจคนและ
ประสานหมู'ชนให�มีความสามัคคี เป�นหลักธรรมท่ีทําให�คนเป�นท่ีรักเป�นท่ีชอบใจของคนท่ัวไป เป�นการปลูก
ไมตรี เติมนํ้าใจต'อกัน ทําให�สังคมเป�นสุข  และจากการทบทวนเอกสารต'างๆ พบว'า มีนักวิชาการได�ให�
ความหมายของหลักสังคหวัตถุ ๔ ไว�หลายทัศนะดังน้ี 
 มีนักวิชาการได�ให�ความหมายของสังคหวัตถุ ๔ ไว�ว'าสังคหวัตถุ คือ หลักธรรมท่ีเป�นเครื่องยึด
เหน่ียวนํ้าใจคน และประสานหมู'ชนไว�ในสามัคคี ประกอบด�วย ๑) ทาน ให�ป�นคือ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ' เสียสละ
แบ'งป�น ช'วยเหลือสงเคราะห7ด�วยป�จจัยสี่ทุน หรือทรัพย7สินสิ่งของ ตลอดจนให�ความรู� ความเข�าใจและ
ศิลปวิทยา ๒) ปCยวาจา พูดอย'างรักกันคือ กล'าวคําสุภาพ ไพเราะ น'าฟ�ง ช้ีแจง แนะนําสิ่งท่ีเป�นประโยชน7 
มีเหตุผล เป�นหลักฐาน ชักจูง ในทางท่ีดีงาม หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให�กําลังใจ รู�จักพูดให�เกิดความ
เข�าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําให�รักใคร'นับถือและช'วยเหลือเก้ือกูล๓) อัตถจริยา ทําประโยชน7แก'เขา
คือ ช'วยเหลือด�วยแรงกายและขวนขวายช'วยเหลือกิจการต'างๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน7 รวมท้ังช'วย
แก�ไขป�ญหาและปรับปรุงส'งเสริมในด�านจริยธรรม ๔) สมานัตตตา เอาตัวเข�าสมานคือ ทําตัวให�เข�ากับเขา
ได� วางตนเสมอต�นเสมอปลายให�ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอกันต'อคนท้ังหลาย ไม'เอาเปรียบและ
เสมอในสุขทุกข7 คือร'วมสุข ร'วมทุกข7 ร'วมรับรู� ร'วมแก�ไขป�ญหา เพ่ือให�เกิดประโยชน7สุขร'วมกัน๑๘ 
สอดคล�องกับความหมายของสังคหวัตถุ ๔ ในทัศนะอ่ืนท่ีว'า สังคหวัตถุ ๔ เป�นหลักการสงเคราะห7 หรือ
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เป�นธรรมเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจคน และประสานหมู'ชนไว�ในความสามัคคี๑๙นอกจากน้ันสังคหวัตถุ ๔ ยัง
เป�นธรรมเครื่องยึดเหน่ียว คือเป�นธรรมเครื่องผูกมัดนํ้าใจ๒๐ ซ่ึงสอดคล�องกับความหมายในทัศนะอ่ืนท่ีว'า
ท่ีว'า สังคหวัตถุ ๔ เป�นธรรมเครื่องยึดเหน่ียว คือ ยึดเหน่ียวใจบุคคลและประสานหมู'ชนไว�ในสามัคคี๒๑และ
สอดคล�องกับความหมายในทัศนะท่ีว'าสังคหวัตถุ เป�นคุณสําหรับยึดเหน่ียวนํ้าใจเป�นเครื่องสงเคราะห7และ
ยึดเหน่ียวนํ้าใจซ่ึงกันและกัน ๔ ประการ๒๒ 
 ดังน้ัน จึงสามารถสรุปได�ว'า สังคหวัตถุ ๔ เป�นหลักธรรมอันเป�นท่ีตั้งไว�เพ่ือการสงเคราะห7
อนุเคราะห7 ยึดเหน่ียวนํ้าใจซ่ึงกันและกัน ช'วยสร�างความสามัคคี เช่ือมความสัมพันธ7 ผูกมิตรไมตรีในหมู'
คณะหรือสังคมไว� ประกอบด�วย ทาน ปCยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา 
 ทาน ปCยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตาในธรรมน้ันๆ ตามสมควรธรรมเหล'าน้ีแลช'วยอุ�มชู
โลกเหมือนลิ่มสลักท่ียึดคุมรถซ่ึงแล'นไปไว�ได�น้ัน 
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