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บทคัดยอ
บทความวิจยัเร่ืองน้ี มวีตัถปุระสงค ๔ ประการ ไดแก (๑) เพือ่ศกึษาวิเคราะหแรงผลัก

ดนัทีท่ำใหพระสงฆตองเขาไปเก่ียวกับกบัสงัคม (๒) เพือ่ศกึษาบทบาทของพระสงฆทีเ่กีย่วของ
กบัสงัคม (๓) เพ่ือศกึษาสถานภาพการยอมรบัจากสงัคม และ (๔) เพือ่ศกึษาหลกัการประยกุต
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาในการเขาไปเก่ียวของกับสังคม ผลการศึกษาพบวา (๑) แรง
ผลกัดันทีท่ำใหพระสงฆเขาไปเกีย่วของกบัสงัคม มอีย ู๔ อยาง ไดแก การตระหนกัถงึความ
เดอืดรอนของคนอ่ืน ความตองการอำนาจทางการเมืองการปกครอง การตอบสนองนโยบาย
ของผปูกครอง และความบีบคัน้จากภยัสงคราม (๒) บทบาทของพระสงฆมอียใูน ๕ ดาน ไดแก
ดานการศึกษา การไกลเกล่ียระงับขอพพิาท การเมืองการปกครอง การรักษาความม่ันคงของ
สถาบัน และพิธกีรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี (๓) การยอมรับจากสังคม ขึน้อยกูบั ๓
ปจจยั ไดแก สถานภาพของพระสงฆ เปาหมายของการเกีย่วของกบัสงัคม และรปูแบบของ
กจิกรรม (๔)  การประยกุตหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา มอียใูน ๓ สถานการณ ไดแก สถานการณ
ปกต ิสถานการณทีเ่กิดวกิฤตภิายในพระราชอาณาจักร และสถานการณของภัยสงคราม

คำสำคญั : พระสงฆไทย, สงัคมไทย, สมยักรงุศรอียธุยา

ABSTRACT
This research article is of the four objectives; 1) to analysis study

impulsion of socially engaged Thai SaÙgha, 2) to study roles of socially engaged
Thai SaÙgha, 3) to study status of respect to Thai SaÙgha, and 4) to study applica-
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tion of Buddhism’s principles. From the research, it found that : firstly, the
impulsions of SaÙgha who engage with the societies are the four factors; awareness
of sufferings of other people, wish of political power, responsibility of ruler’s policy,
pain from the wars. Secondly, roles of SaÙgha are of fives dimensions; education,
negotiation, politics, satiability of organizations, and rituals. Thirdly, the respect
from societies depended on three factors; status of SaÙgha, goals of socially
engaged Thai SaÙgha and models of activities. Fourthly, the application of Buddhism’
s principles depended on three situations; normal situations, crisis situations and
situations within the wars.

Keywords: Thai SaÙgha, Thai Society, Ayutthaya period.

๑. บทนำ
การเขาไปเกีย่วของกบัสงัคมไทยของพระสงฆไทยในสมยักรงุศรอียธุยาทีส่ำคญั และที่

มผีลตอความเปนไปของชนชาติในประวัตศิาสตรชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยธุยา ม ี๗ ครัง้ดวย
กนัไดแก

๑. กรณีสมเด็จพระพนรัตน วดัปาแกว ไดเขาไปขอบิณฑบาตชีวติของแมทพันายกอง
คนสำคญั จากสมเดจ็พระนเรศวร มใิหลงอาญาดวยการประหารชวีติ เพราะตามเสด็จไมทนั
จนเปนเหตุใหพระองคพรอมพระเอกาทศรถ พระอนชุาตองไปตกอยใูนวงลอมของกองทพัขาศกึ
แตอาศยัพระปรชีาสามารถเอาชนะขาศกึไดดวยการกระทำยทุธหตัถมีชียัเหนอืพระมหาอปุราช
เมือ่ พ.ศ. ๒๑๓๕ ๑

๑ เร่ืองสมเด็จพระพนรัตน ปรากฏอยใูนพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา หลายฉบับ เชน ฉบบัพันจนัทนุมาศ
(เจมิ) (๒๕๐๗) หนา ๑๒๖, ๑๘๓-๑๘๖ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ภาคท่ี ๑ (สงครามยุทธหตัถ)ี (๒๔๖๕) หนา
๒๒๗ นอกจากนี้ในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ หนา ๑๔-๑๕ ยังปรากฏขอความอันนาสลดใจอยางยิ่ง คือสมเด็จ
พระพนรัตน วัดปาแกวอีกรูปหนึ่งในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ถูกจับประหารชีวิตในขอหากบฏพรอมกับทหารเปน
จำนวนมาก เพราะใหฤกษ (ดดูวง) ใหแกพระศรสีนิ (พระโอรสของสมเดจ็พระไชยราชาทีป่ระสตูจิากพระแมหย่ัวศรสีดุา
จนัทร) กอกบฏ.
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๒. กรณพีระพมิลธรรมอนนัตปรชีา จำพรรษาอยทูีว่ดัระฆัง เมือ่สมเดจ็พระศรเีสาวภาคย
ถกูเหลาเสนาอำมาตยจบัสำเรจ็โทษ ไดรบัการอาราธนาจากเหลาเสนาอำมาตยใหลาสกิขาเพือ่
ไปครองราชยในพระนามวา “สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ” (พระเจาทรงธรรม) เมือ่ พ.ศ. ๒๑๖๓๒

๓. กรณพีระอาจารยพรหม ซึง่เปนพระอาจารยของสมเดจ็พระนารายณมหาราช ได
ขอชวีติไมใหลงโทษประหารชีวติญาตขิองพระศรีสงิห ๗ ชัว่โคตร กลมุทหารและชาวบานทีส่นับ
สนนุพระศรีสงิห (พระภาคิไนยของพระองค) กอกบฏ และมิใหบงัคบันางสนมของพระองคทีต่ัง้
ครรภ เพราะกลวัจะกอกบฏขึน้ในภายหลัง เมือ่ พ.ศ. ๒๒๐๓๓

๔. กรณีพระสงฆจำนวนมากสนับสนุนพระเพทราชาใหทำการปฏิวัติชิงราชบัลลังก
สมเด็จพระนารายณมหาราชและรวมมือกับพระเพทราชากำจัดอิทธิพลของชาวตางชาติโดย
เฉพาะบาทหลวงชาวฝร่ังเศสท่ีมาเผยแผศาสนาคริสต เพือ่ชกัจงูใหสมเด็จพระนารายณเขารตี
และสถาปนากษัตรยิทีเ่ปนครสิตขึน้ในราชอาณาจักรสยาม ในป พ.ศ. ๒๒๓๑๔

๒ พระราชพงศาวดารกรุงศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ, หนา ๒๙๑-๒๙๒ ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๖๖
ฉบบัสมเด็จพระพนรัตน เทศนาจุลยุทธการวงศ, หนา ๑๑๒.

๓ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระราชหัตถเลขา (๒๕๐๕) หนา ๔๔๒-๔๔๘, คำใหการชาวกรุง
เกา (๒๕๔๔) หนา ๑๐๔-๑๐๕ และนิโกลาส แซรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักร
สยาม, สนั ท.โกมลบุตร แปล, (กรงุเทพฯ : สำนกัพมิพกาวหนา, ๒๕๐๖) หนา ๒๒๒-๒๓๓.

๔ ความไมพอใจของขาราชการไทยและพระสงฆที่มีตอบาทหลวง เริ่มปรากฏอยางชัดเจน เมื่อครั้งที่ออกญา
วชิาเยนทร (คอนสแตนตนิ ฟอลคอน) กระทำการสกึพระสงฆจำนวนมากใหออกมาทำงานรบัใชราชการ ทำใหหลวงสรศกัดิ์
(พระเจาเสอื) พระโอรสของพระเพทราชา ไมพอใจเปนอยางมาก วนัหนึง่ไดไปดกัรอท่ีประตู เมือ่ออกญาวิชาเยนทรเดิน
ออกมา ไดกระโดดเขาไปตอยท่ีปากของออกญาชาวตางชาติทานน้ีจนฟนรวงสองซีก, พงศาวดาร ฉบบับรชิติชมิวเซยีม
(๒๕๐๗), หนา ๔๗๑ ในเดอ แบส, บันทึกความทรงจำของบาทหลวงเดอ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของ
กอ็งสตงัซฟอลคอน, สนั ท. โกมลบุตร แปล, (กรุงเทพ ฯ : สำนกัพิมพกาวหนา, ๒๕๐๘), หนา ๒๒๖, ฉบบัพระราช
หตัถเลขา หนา ๔๘๗ – ๔๘๙.
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๕. กรณีพระอบุาลีและคณะ ไดเดนิทางไปสบืตออายพุระพทุธศาสนาทีป่ระเทศศรลีงักา
ตามคำขอของกษัตรยิแหงลงักา ในสมัยของสมเด็จพระเจาอยหูวับรมโกศ เมือ่ พ.ศ. ๒๒๙๖๕

เนื่องจากขณะน้ันพระพุทธศาสนาในลังกาไดเสื่อมลงไปเกือบหมดเพราะถูกคุกคามจากภัย
นอกศาสนาท่ีมาพรอมการตกเปนอาณานิคมของอังกฤษจนกระท่ังทัว่ประเทศไมมพีระสงฆเหลือ
อยเูลยคงเหลือแตสามเณรสรณังกรรูปเดียว

๖. กรณทีีพ่ระสังฆราชจากฝายอรัญวาสีและคามวาสี ในสมัยของพระเจาอยหูวับรมโกศ
ไดชวยกันเจริญอาโปกสิณเพื่อใหฝนตกตองตามฤดูกาล เพราะเกิดความแหงแลงทั่วทั้งเขต
พระนคร ประชาชนลำบากยากแคนไมสามารถทำการเพาะปลูกได เมือ่ พ.ศ. ๒๒๙๖ ๖

๗. กรณพีระอาจารยธรรมโชต ิแหงบานระจนั เมอืงสิงหบรุ ีไดสรางตระกรดุและผา
ประเจียดใหชาวบานบางระจันพกติดตวัขณะออกรบกับทหารพมา ทำใหชาวบานบางระจันมคีวาม
กลาหาญและสามารถตอสเูอาชนะกองทพัพมาทีม่กีำลังเหนอืกวาไดถงึ ๗ ครัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๙๗

นอกจากนี ้ยงัมกีบฏเกดิขึน้อกี ๓ ครัง้ ทีผ่นูำกบฏเคยเปนพระสงฆในพระพุทธศาสนา
ไดแก

ครัง้ที ่๑ กบฏญาณพิเชยีร เกดิข้ึนเมือ่ พ.ศ. ๒๑๒๔ ในสมยัสมเดจ็พระมหาธรรมราชา
(พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ตามพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอกัษร
นติิบ์นัทกึไววา “ศกัราช ๙๔๓ (พ.ศ. ๒๑๒๔) ญาณประเชยีรเรยีนศาสตราคมและคดิเปนขบถ
คนทัง้ปวงสมคัรเขาดวยมากยกมาจากเมอืงลพบรุ”ี๘ ญาณพิเชยีรเคยเปนขุนนางในรัชกาลของ

๕ คำใหการชาวกรงุเกา (๒๕๔๔), หนา ๑๓๘-๑๓๙ ในพระราชพงศาวดารท่ีสำคญั เชน ฉบบับริชตชิมวิเซียม
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)ไมมีความเกี่ยวกับการสงสมณทูตไปเผยแผที่ลังกาเลย มีแตความวา เนรเทศ กรมหมื่นกรม
หมื่นเทพพิพิธไปเกาะลังกา.

๖ ประชมุพงศาวดาร ภาคที ่๖๙ เกีย่วกบัการขอฝน, หนา ๑๖ คำใหการชาวกรงุเกา (๒๕๔๔), หนา ๑๔๕-๑๔๖.
๗ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, พระราชพงศาดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระราชหัตถเลขา, (กรม

ศลิปากร : สำนักพมิพโอเดยีนสโตร, ๒๕๐๕), หนา ๒๖๙-๒๗๗.
๘ พระราชพงศาวดาร ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, หนา ๒๒ ในพระราชพงศาวดารตาง ๆ ที่มีเนื้อ

ความใกลเคยีงกัน ไดแก พระราชพงศาวดารฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจมิ), หนา ๑๓๔-๑๓๖, ฉบบับรติชิมวิเซยีม, หนา
๑๔๓- ๑๔๔, ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน, หนา ๑๓๐-๑๓๒, ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ, หนา ๖๔๐-๖๔๒ และฉบับพระราช
หัตถเลขา, หนา ๒๑๙-๒๑๒.
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สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตรยิองคที ่๑๗ (พ.ศ.๒๐๙๑-๒๑๑๑) หลังจากเสียกรงุครัง้
ที ่๑ ใหแกพมา (พ.ศ. ๒๑๑๒) สมเดจ็พระมหาธรรมราชาไดครองกรงุศรอียธุยาดวยการสนบั
สนนุของพระเจากรงุหงสาวดี (พระเจาบเุรงนอง) แหงพมา ไดปลดขุนนางเกาเปนจำนวนมาก
เพือ่แตงตัง้ขนุนางท่ีมคีวามจงรักภกัด ีญาณพเิชยีรเปนหนึง่ในจำนวนนัน้ เมือ่ถกูปลดแลวไดหนี
ไปบวชเปนเวลาหลายป เนือ่งจากเปนขนุนางเกาในราชวงศสพุรรณภมูแิละเปนผทูรงวทิยาคณุ
มคีาถาอาคม จงึเปนทีศ่รทัธาของประชาชนทัง้หลาย และสามารถรวบรวมกำลงัพลทีป่ระกอบ
ดวยพวกไพรและกองทหารสวนหน่ึงทีส่มเด็จพระมหาธรรมราชาสงไปปราบแตพายแพแลวแปร
พกัตรไปเขาดวยไดมากถึง ๓,๐๐๐ คน ไดยกทัพเพ่ือมาลอมกรุงศรีอยธุยามาถึงตำบลหวัตรี แต
ไดถกูชาวตางประเทศคนหน่ึงยงิเสียชวีติขณะยืนอยบูนหลังชาง

คร้ังที ่๒ กบฏธรรมเสถยีร เกดิข้ึนเมือ่ พ.ศ. ๒๒๓๗ สมยัพระเพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑
-๒๒๔๖) ธรรมเสถยีรเคยเปนขาราชบรพิารของเจาฟาอภยัทศ พระอนุชาของสมเดจ็พระนารายณ
มหาราช หลงัจากท่ีเจาฟาอภยัทศ (ซึง่เปนผมูสีทิธิท์ีจ่ะครองราชยตอจากสมเด็จพระนารายณ
ตามกฎมณเฑยีรบาล) ถกูพระเพทราชาสำเรจ็โทษ ขณะทีส่มเดจ็พระนารายณทรงประชวรและ
ประทับอยทูีพ่ระราชวังลพบรุ ีเมือ่พระเพทราชาไดครองราชยได ๖ ป ธรรมเสถียรทีบ่วชเปน
พระสงฆในพระพุทธศาสนา ไดลาสิกขาออกมาแลว รวบรวมผคูนจากเมืองสระบุร ีลพบุรแีละ
นครนายกเปนจำนวนมาก โดยอางตวัวาเปนผมูบีญุและเปนเจาฟาอภยัทศทีถ่กูประหารชวีติแต
ไมตายจะมาชิงราชบัลลังกจากพระเพทราชาคืน ดังความในพระราชพงศาวดาร ฉบับพันจัน
ทนมุาศ (เจมิ) วา “จลุศักราช ๑๐๕๖ ปจอฉอศก (พ.ศ. ๒๒๓๗) ธรรมเสถียร คดิมชิอบอบุายลอ
ลวงวาเจาฟาอภยัทศ ซึง่เอาไปสำเรจ็ ณ วดัทราก (วดัซาก) นัน้ หาตายไม”๙

ในพงศาวดารฉบับเดียวกนันีย้งัไดกลาวถงึความพยายามของธรรมเสถียรท่ีจะดึงเอาพระ
อาจารยพรหม พระอาจารยของสมเด็จพระนารายณมหาราชมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ
ตนอีกดวยแตไมไดรบัการตอบสนอง เพราะทานไมเชือ่วา ธรรมเสถียรจะเปนเจาฟาอภัยทศจริง
เมือ่ไมไดรบัการสนับสนนุจากพระอาจารยพรหม ทำใหกลมุคนทีเ่ขามารวมกบัธรรมเสถียรในตอน

๙ พระราชพงศาวดาร ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจมิ), หนา ๓๘๕, ฉบบับรติชิมิวเซยีม, หนา ๔๙๓-๔๙๖, ฉบบั
พระราชหตัถเลขา, หนา ๕๐๒ – ๕๐๔.
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ตนจำนวนมากถอนตวัไมยอมเขารวมดวย ซึง่เมือ่กลมุของธรรมเสถยีรยกทพัมาถงึรอบนอกกำแพง
พระนคร กรมพระราชวงับวรสถานมงคล มพีระบนัทลูใหประจปุนใหญแลวยงิใสกลมุกบฏ กระสนุ
ไปถกูธรรมเสถยีรและพวกตายเปนจำนวนมาก ทีเ่หลอืแตกหนอียางอลหมานและบางสวนถกูจบั
ไปสำเร็จโทษประหารชีวิต

ครัง้ที ่๓ กบฏบญุกวาง เกดิขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๒๔๑ ในสมยัสมเดจ็พระเพทราชาเชนเดยีว
กนั แตเปนกบฏทีเ่กดิหางไกลจากเมอืงหลวง คอืเกดิทีเ่มอืงนครราชสมีา สาเหตทุีเ่กดิกบฏครัง้
นี ้เพราะเจาเมอืงนครราชสมีาคือพระยายมราช(สงัข)ซึง่เปนเจาเมอืงทีไ่ดรบัแตงตัง้ในสมเดจ็พระ
นารายณมหาราชประกาศแขง็เมอืงไมขึน้ตอศนูยกลางอำนาจทางการเมอืงของพระเพทราชา ถกู
กองทัพจากกรุงศรีอยธุยาปราบแลวสงเจาเมืองคนใหมไปดำรงตำแหนงแทน เจาเมืองคนใหม
มคีวามออนแอและไมเปนทีพ่อใจของประชาชนซ่ึงสวนใหญเปนชาวลาว บญุกวางจึงถอืโอกาส
ประกาศตนเปนผนูำวาเปนผมูบีญุ ท่ีจะนำพาชาวลาวท้ังหมดใหเปนอสิระไมขึน้ตอเมอืงหลวง ได
รวมกบัพวก ๒๘ คนเขายึดเมอืงนคราชสมีาไดอยางสะดวกและใชเปนฐานทีม่ัน่ในการตอสกูบั
อำนาจสวนกลาง ดงัความในพงศาวดารฉบับพนัจนัทนมุาศ (เจมิ) วา

“อย ูณ ปขาล (จ.ศ. ๑๐๖๑, พ.ศ. ๒๒๔๑) อายคดิมชิอบคบกนั ๒๘ คน เขามาอย ูณ
ศาลานอกประตูเมอืงนครราชสีมา กนัมานมิด มผีไูปบอกพระยานครราชสีมา ๆ  จงึขีช่างท้ังบาว
ไพร ตามออกมาดวย ๒๐ คน ครัน้มาถงึศาลาทีอ่ายคดิมชิอบอยนูัน้ ชางพระยานครราชสมีาขี่
นัน้ตกใจ กลบัหนาวิง่เขามาในเมืองท้ังบาวไพร อายคิดมชิอบแลพวกตามเขามาต้ังอยใูนเมือง ผู
รกัษาเมอืง กรมการกลัวเกรงมัน ชวนกนัคดิขบถแขง็เมอืงสิน้”๑๐

กบฏบญุกวาง ถอืวา เปนกบฏทีม่คีวามพรอมและไดรบัการสนบัสนนุจากพวกไพรและ
ประชาชนท่ีเปนคนลาวท่ีตัง้ถิน่ฐานอยใูนภาคอีสานเปนอยางดี เพราะใชการแสวงหาแนวรวมและ
สรางอดุมการณแหงการตอสกูบัอำนาจสวนกลางจากกลมุชนท่ีมเีชือ้ชาติเดยีวกนั จนสามารถยึด
เมอืงนครราชสีมาเปนฐานท่ีม่ันตอสกูบักองทัพหลวงจากอยุธยาไดถงึ ๓ ป แมทายท่ีสดุจะถูก
ปราบจากกองทัพใหญทีม่อีาวุธทนัสมัยกวาของพระเพทราชาจากกรุงศรีอยธุยาและเปนกบฏท่ี

๑๐ พระราชพงศาวดาร ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจมิ), หนา ๓๘๗, ฉบบับรชิตชิมวิเซยีม, หนา ๕๒๑-๕๒๓, ฉบบั
พระราชหัตถเลขา, หนา ๕๑๖ – ๕๑๘.
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ตองการประกาศตนเปนอิสระจากสวนกลางมากกวาทีจ่ะยกทัพไปยึดเมืองหลวงดังเชนกบฏญาณ
พเิชียรและกบฏธรรมเสถยีรโดยมีแนวคิดเรือ่งโลกของพระศรีอารยิเขามาเก่ียวของ เพราะตอง
การปลดแอกตนเองใหพนจากการถกูปกครอง การกดขีข่องอำนาจรฐัทีไ่มเปนธรรมจากสวนกลาง
ซึง่ดจูะเปนแบบอยางของกบฏหลายคร้ังทีเ่กดิในภาคอีสานสมยักรงุรตันโกสินทร

กบฏทัง้สามนี ้ถาถือเอาความตามท่ีปรากฏในพงศาวดารฉบับตาง ๆ ดเูหมอืนจะเปน
กบฏของพวกไพรทีก่อขึน้เปนกบฏทีเ่ปนภัยตอความมัน่คงของราชอาณาจกัรอยธุยาซึง่จะตองถกู
ปราบปรามอยางรนุแรง เพือ่มใิหเปนเสีย้นหนามทำลายความมัน่คงของราชอาณาจกัรและมกั
ไดรบัการอธิบายความวา กบฏทัง้สามตอสโูดยมแีนวความคิดเรือ่งโลกพระศรอีารยิเหมอืนกบฏที่
เกดิขึน้หลายคร้ังในภาคอีสานสมัยกรุงรตันโกสินทร๑๑ แตนกัวชิาการดานประวตัศิาสตรกย็งัมี
ทรรศนะท่ีแตกตางกัน เชน สเุนตร ชตุนิธรานนท กลาวถึงการเกิดข้ึนของกบฏไพรสมยัอยุธยา
วา “ไมมเีอกสารใด ๆ  ระบถุงึความผกูพนัระหวางคตขิองพระศรอีารยิอยางมากทีส่ดุกลาวเพยีง
วาผูนำกบฏบางคนเปนผูมีบุญ”๑๒และมีเพียงกบฏบุญกวางเทาน้ันที่เชื่อมโยงกับแนวคิด
พระศรอีารยิ สวนกบฏพิเชยีรและกบฏธรรมเสถียรเปนการตอสทูางการเมืองของกลมุคนทีต่อสู
กนัทางการเมือง และสาเหตุของกบฏบุญกวาง “ไมไดเกดิจากปญหาเศรษฐกิจ แตเปนปญหา
ทางการเมืองระหวางเช้ือชาติและวัฒนธรรมโดยมีปจจยัทางศาสนาเปนสวนรวมสำคัญ”๑๓ขณะท่ี
ชาญวิทย เกษตรศิร ิมคีวามเห็นในลักษณะท่ีวา กบฏท้ังสามคร้ังมปีญหาทางเศรษฐกิจและการ
เมอืงอยเูบ้ืองหลงัทัง้ทางตรงและทางออม ๑๔

๑๑ ดใูนชาญวิทย เกษตรศิร,ิ อยธุยา : ประวตัศิาสตรและการเมือง, (กรุงเทพฯ : มลูนธิโิครงการตำราสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๒๒๙.

๑๒ ดูในสุเนตร ชุตินธรานนท, “กบฏไพรสมัยอยุธยา” ศิลปวัฒนธรรม ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒ (เดือนตุลาคม),
(กรงุเทพ ฯ : สำนกัพมิพมตชิน, ๒๕๒๖), หนา ๑๐.

๑๓ สเุนตร ชตุนิธรานนท, “กบฏไพรสมยัอยธุยา” ศลิปวฒันธรรม ปที ่๔ ฉบบัที ่๑๒ (เดอืนตลุาคม), หนา ๑๔.
๑๔ ชาญวทิย เกษตรศริ,ิ อยธุยา : ประวตัศิาสตรและการเมอืง, หนา ๒๒๒-๒๒๙.
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จากเหตกุารณสำคญัทีย่กมากลาวขางตน แสดงใหเหน็วา พระสงฆไทยและสถาบนัสงฆ
ในสมัยกรงุศรอียธุยาไดเขาไปมีบทบาทเก่ียวของกบัสังคมหลายดานไมวาจะเปนดานการศึกษา
การเมืองการปกครองดานเศรษฐกิจ การปกปองคุมครองพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ
การเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังตางประเทศและดานพิธีกรรมท่ีตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและสนับสนุนความชอบธรรมในการขึ้นสูอำนาจ และการดำรงอยูในอำนาจของ
พระมหากษัตริย ตลอดถึงความยากจนทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทางสังคม
เปนผมูสีวนรับผดิชอบตอความเปนไปในทางสังคมจนสามารถบรรเทาความเดือดรอนชาวบาน
และพทิกัษปกปองคมุครองประเทศชาติใหรอดพนจากภยัสงครามและอทิธพิลของชาวตางชาติ
ได

ดงันัน้ ในบทความวจิยัเรือ่งนี ้ผวูจิยัจงึตองการศกึษาวเิคราะหถงึการเขาไปเกีย่วของ
กบัสงัคมของพระสงฆไทยในสมยักรงุศรอียธุยาวาอะไรเปนแรงผลกัดนัทีท่ำใหพระสงฆเหลาน้ีตอง
เขาไปเกีย่วกบัเหตกุารณทางบานเมอืงบทบาททีท่านแสดงออกหรอืมอียขูณะทีเ่ก่ียวของกบัสงัคม
เปนไปในลักษณะใด ทานเหลานัน้ไดรบัการยอมรับจากสังคมมากนอยเพยีงใดและทานไดประยกุต
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาเขาไปเก่ียวของกับสงัคมหรือไมอยางไร

๒. วตัถปุระสงค
วตัถปุระสงคในการวจิยัครัง้นี ้มอีย ู๔ ประการ ไดแก

๒.๑ เพือ่ศกึษาวเิคราะหแรงผลกัดนัทีท่ำใหพระสงฆตองเขาไปเกีย่วกบักบัสงัคม
๒.๒ เพือ่ศกึษาบทบาทของพระสงฆทีเ่กีย่วของกบัสงัคม
๒.๓ เพ่ือศกึษาสถานภาพการยอมรบัจากสงัคม
๒.๔ เพือ่ศกึษาหลักการประยุกตหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา

๓. วธิกีารวจิยั
วธิกีารวจิยัเรือ่งนี ้เปนการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) เนนการศกึษา

วเิคราะหเอกสาร โดยเฉพาะพงศาวดาร ประชุมพงศาวดาร และจดหมายเหตุฉบบัตาง ๆ  ทีบ่นัทกึ
เหตกุารณตาง ๆ ตามลำดบัขัน้ตอน ดงัน้ี
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๓.๑  การจัดหมวดหมขูอมลูและการตรวจสอบขอมลู
การจดัหมวดหมแูละการตรวจสอบขอมลู ไดดำเนนิการอยางเปนระบบดวยการจดั

แบงประเภทของขอมลูใหตรงตามสารบัญทีก่ำหนดไว หลังจากท่ีไดขอมลูมาครบถวนแลว ถามี
สวนใดท่ียงัไมสมบูรณจะตรวจสอบและเก็บขอมลูเพ่ิมเติม ดวยการคนควาจากเอกสารอีกคร้ัง เพือ่
ยนืยนัความถกูตองและครบถวนทกุอยาง ดงัน้ัน การเกบ็รวบรวมขอมลู การจดัหมวดหมแูละ
การตรวจสอบขอมลูอาจจะดำเนินการไปพรอมกนั

๓.๒ การวเิคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมลู ดำเนินการต้ังแตการจัดหมวดหมขูอมลูและการตรวจสอบขอมลู แต

ในขัน้นีจ้ะไดวเิคราะหขอมลูทีไ่ดเรยีบเรยีงตามวตัถปุระสงคทีก่ำหนดไว ซึง่จะชวยใหผลการวจิยั
มคีวามนาเช่ือถอืเปนไปอยางสอดคลองกบัสภาพความเปนจรงิทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาวจิยั

๓.๓ การนำเสนอผลการวจิยั
การนำเสนอผลการวิจยั ดำเนนิการหลงัจากดำเนนิการตามข้ันตอนขางตนเสรจ็เรยีบ

รอยแลว จะไดนำผลการวิจยัไปจดัพมิพเผยแพรตอสาธารณชนตามโอกาสอันเหมาะสมตอไป ทัง้
ในลักษณะที่เปนบทความวิจัย และรายงานการวิจัย เพื่อใหองคความรูที่ไดคนพบครั้งนี้ เผย
แพรอยางกวางขวาง

๔. ขอบเขตการวจิยั
๔.๑ ดานเนือ้หา ขอบเขตการวิจยัครัง้นี ้ไดศกึษาวจิยัประเดน็เน้ือหาทีเ่กีย่วของกบั

การเขาไปเก่ียวของกบัสงัคมของพระสงฆไทยในสมัยกรงุศรีอยธุยา ๗ เหตกุารณทีส่ำคญัและ
การกอกบฏอกี ๓ ครัง้ ทีน่ำโดยบคุคลทีเ่คยเปนพระสงฆมากอน

๔.๒ ดานระยะเวลา ไดศกึษาบทบาทของพระสงฆในชวงระยะเวลาท่ีกรงุศรีอยธุยา
เปนราชธานขีองไทยอนัยาวนานถงึ ๔๑๐ ป ตัง้แตป พ.ศ. ๑๙๐๐ – พ.ศ. ๒๓๑๐

๔.๓ ดานประชากรและกลมุตวัอยาง ไดแกพระสงฆทีม่บีทบาทสำคญัในสมยักรงุ
ศรอียธุยา ๗ รปู และบุคคลทีเ่คยเปนพระสงฆในสมัยกรงุอยธุยา ๓ คน
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๕. ผลการวจิยั
ผลการวิจยั พบวา แรงผลักดนัทีท่ำใหพระสงฆไทยในสมัยกรุงศรีอยธุยา ตองเขาไปเก่ียว

ของกบัสงัคม มอีย ู๔ ประการ ไดแก
ประการแรก การตระหนักถึงความเดือดรอนของคนอ่ืน จากการศกึษาวเิคราะหขอมลู

พบวา พระสงฆในสงัคมสมัยกรงุศรอียธุยา มสีถานภาพทางสังคมท่ีสำคญั เปนทีเ่คารพสักการะ
ของบคุคลในทกุระดบัชัน้ ตัง้แตพระมหากษตัรยิจนถงึทาส พระสงฆยงัเปนผมูบีทบาทในดาน
การใหการศกึษาแกคนในทองถิน่ เปนผเูชือ่มความสมัพันธระหวางชนชัน้ปกครองกบัพวกไพรหรือ
สามัญชน และเปนผูจรรโลงสังคมใหดำรงอยูอยางมั่นคงและมีเอกภาพ๑๕ วัดก็เปนศูนยรวม
กจิกรรม เปนแหลงใหความรศูลิปวทิยาการตาง ๆ  แกคนในชุมชน พระสงฆเปนบคุคลท่ีสามารถ
เกีย่วของ เชือ่มโยงคนในทุกระดบัชัน้ ถงึแมวา เมือ่พจิารณาตามระบบศักดนิา๑๖ ซึง่เปนโครง
สรางทางสงัคมในสมยัอยธุยาแลวจะพบวา พระสงฆถกูจดัลำดบัอยใูนช้ันที ่๘ มศีกัดนิา (สทิธิ์
ในการถอืครองทีด่นิ) เพยีง ๔๐๐ – ๒,๔๐๐ ไร กต็าม แตพระสงฆกด็ำรงสถานะทางสงัคมที่
สำคญั เพราะสามารถเขาถงึกลมุคนทกุระดบัชัน้และสามารถเชือ่มประสานคนทกุระดบัชัน้ในสังคม
เม่ือทานพจิารณาเหน็ประชาชนไดรบัความเดอืดรอน ประสบปญหาความทกุขยากลำบากหรอื
ไดรบัการกดข่ีขมเหงจากโครงสรางทางสังคม จากความไมยตุธิรรม ทานจงึจำเปนตองเขาไป
เกีย่วของ

ประการทีส่อง ความตองการอำนาจทางการเมอืงการปกครอง แรงผลกัดนัน้ีเกีย่ว
กับความตองการภายในของบุคคลและคณะบุคคล ซึ่งมาจากการใชสถาบันสงฆหรือพระพุทธ
ศาสนาเปนชองทางในการผลักดันตนเองใหกาวข้ึนสูอำนาจทางการปกครอง

๑๕ เอกสารการสอนชดุวชิาประวตัศิาสตรไทย สาขาวชิาศิลปศาสตร มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช,
๒๕๔๔ หนา ๓๐๔

๑๖ ระบบศกัดนิา เปนการแบงคนในสังคมออกเปนชนชัน้ตาง ๆ ซึง่ในสมยักรงุศรอียธุยามีถงึ ๑๑ ชัน้ ไดแก ชัน้
พระมหาอุปราช พระอนุชาธิราช พระเจาลกูเธอ เจาพระยามหาเสนา เจาพระยาจักร ีพระยา พระองคเจา พระ พระ
สงฆ ขุนนางผูนอย ไพร และทาส, ดู “ระบบศักดินาตามพระไอยการตำแหนงนาพลเรือน นาทหาร หัวเมือง พ.ศ.
๑๙๙๘” สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, ในเอกสารการสอนชุดวชิาประวตัศิาสตรไทยสาขาวชิาศลิปศาสตร มหาวิทยาลยั
สโุขทยัธรรมาธริาช, (นนทบรุ ี : โรงพมิพมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๔๔), หนา ๒๘๐.
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ประการท่ีสาม การสนองตอบนโยบายของผปูกครอง เปนการเกีย่วของกบัสังคมเพือ่
ชวยเหลือชาวบานโดยการขอรองจากผูปกครอง เปนแรงผลักดันที่มาจากภายนอก คือ
สถานการณความเปนไปของสงัคมทีก่ระตนุใหพระสงฆจะตองเขาไปมสีวนรวมในการแกปญหา
แตกส็อดคลองแรงผลกัดนัภายในของพระสงฆเอง คอืความตองการทีจ่ะชวยเหลอืบรรเทาความ
ทุกขของประชาชน

ประการท่ีสี ่ความบีบคัน้จากภัยสงคราม๑๗ ไดแก ความเดือดรอน ความทุกขยากลำบาก
ทีเ่กดิขึน้กบัชาวบานหรอืกบัประชาชนของราชอาณาจกัร อนัเนือ่งมาจากการรกุรานของรฐัเพือ่น
บาน เพื่อปกปองตนเองจากภัยสงครามทำใหพระสงฆในฐานะที่อยูกับชาวบานมาตลอด ไม
สามารถน่ิงเฉยได จะตองขวนขวายหาทางชวยเหลือ

สวนบทบาททีเ่ดนชดัของพระสงฆไทยในสมยักรงุศรอียุธยามอีย ู๕ ดานไดแก
๑) ดานการศกึษา หมายถงึการทำหนาทีใ่หการศกึษาแกกลุบตุรของพระสงฆไทย

ในสมัยกรุงศรีอยธุยา จากขอความท่ีปรากฏในพงศาวดารฉบับตาง ๆ ทำใหทราบวา พระสงฆ
สมัยอยธุยามบีทบาทในดานการใหการศกึษาแกคนในสงัคมทกุระดบัชัน้ เพราะศลิปวทิยาการทกุ
แขนง ไมไดจำกดัเฉพาะวชิาการดานพระพทุธศาสนาเทาน้ันทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนในวดั
และพระสงฆเปนผใูหความรู เชน วชิาภาษาไทย พระพทุธศาสนา ภาษาบาล ีภาษาขอม (เขมร)
วรรณคดี ศลิปะ ภมูศิาสตร ประวัตศิาสตร การคำนวณ การปกครอง การรบ มนตคาถาอาคม
แพทยแผนโบราณ เปนตน เพราะคนไทยในสมยักรงุศรอียธุยานยิมนำบตุรชายของตนเองไปฝาก
ทีว่ดั เพือ่โอกาสในการศกึษาและการไมตองถกูเกณฑไปใชในกจิการของบานเมอืงดวย

๒) ดานการไกลเกลีย่ระงบัขอพพิาท ในทีน่ีห้มายถึงการเปนคนกลางในการสราง
ความสามัคคใีหเกดิขึน้ระหวางคนภายในราชอาณาจักรมใิหขดัแยงกนัถงึขัน้ประหัตประหารกัน
เองและยังรวมถึงการปองกันมใิหผมูอีำนาจในขณะน้ันลงโทษแกฝายตรงขาม โดยปราศจากความ
เมตตาปรานดีวย ซึง่บทบาทดานนีพ้ระสงฆในสมยัอยธุยาไดดำเนนิการหลายครัง้ เชน เมือ่ครัง้

๑๗ สงครามท่ีเกดิข้ึนสวนใหญเปนสงครามระหวางไทยกับพมา ตัง้แต พ.ศ. ๒๐๘๑ ถงึ ๒๓๙๘ รวม ๔๔ ครัง้
ไดแก สมยัอยุธยา ๒๔ ครัง้ สมยักรุงธนบุร ี๑๐ ครัง้ และสมัยกรุงรตันโกสินทร ๑๐ ครัง้, ดใูนสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรง
ราชานุภาพ เรื่องเดียวกันตลอดทั้งเลม และในแหลงที่มา “สงครามระหวางไทยกับพมา”. [ออนไลน], แหลงที่มา :
www. Bloggang.com [๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๗].
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ทีส่มเดจ็พระเจาอยหูวับรมโกศสวรรคตแลว เจาฟาอทุมุพร ในฐานะเปนพระมหาอุปราชไดรบั
การอัญเชิญขึน้ครองราชย บรรดาขาราชการท้ังปวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศทัง้หมดตาง
ถอืน้ำพระพิพฒันสตัยา แตเจาทัง้สามคือ เจาแขก เจามงัคดุ และเจาพนั พระราชโอรสของ
พระเจาอยหูวับรมโกศทีป่ระสตูแิตพระสนมไมยอมมารวมพธิดีวย ไดพากนัไปซองสมุกำลงัคนเพือ่
แยงราชสมบตัจิากเจาฟาอุทมุพร ในขณะนัน้ไดมพีระราชาคณะรปูหนึง่ (ไมปรากฏนาม) ไดปรกึษา
กบัพระสงฆทัง้หมด แลวเชญิเจาฟาทัง้สามมาทำความเขาใจ ใหเลกิคดิขบถ เพือ่เหน็แกความ
สงบเรยีบรอยของบานเมอืงจนกระท่ังสามารถเกล้ียกลอมใหเจาทัง้สามเขามารวมถือน้ำพพิฒัน
สตัยาได ทำใหเกิดความสงบไปไดระยะหนึง่ แตตอมาเจาทัง้สามไดกอการขบถขึน้อกี จงึถกูจบั
ไปสำเร็จโทษในท่ีสุด๑๘

๓) บทบาทดานการเมอืงการปกครอง เปนบทบาททีพ่ระสงฆในสมยักรงุศรอียธุยา
เขาไปมีสวนรวมในการจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจทางการเมืองการปกครองในพระราช
อาณาจกัร ซึง่มปีรากฏอยหูลายครัง้ ไมวาจะเปนสมเดจ็พระพนรตัน แหงวดัปาแกว ดฤูกษให
แกพระศรีศลิปวาจะมีโอกาสเปนพระเจาแผนดนิในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จนเปนเหตุ
ใหถกูจบัประหารชวีติทัง้คพูรอมดวยบรวิารเปนจำนวนมาก๑๙ พระมหาเถรคันฉองนำเอาความ
ลบัท่ีพระเจากรงุหงษาวดี (นนัทบเุรง) วางแผนจะลอบปลงพระชนมมาแจงแกพระนเรศวรให
ระวงัพระองค ซึง่ทำใหพระองคประกาศอสิรภาพจากพมาในป พ.ศ. ๒๑๒๖ ๒๐ การทีพ่ระพมิล
ธรรมอนนัตปรชีา ไดซองสมุกำลงัทหารเปนจำนวนมากขณะเปนพระสงฆอยวูดัระฆงั จนสามารถ
สำเรจ็โทษสมเด็จพระศรีสาวภาคยแลวปราบดาพิเศกเปนพระเจาแผนดนินามวา พระเจาทรง
ธรรม๒๑ หรอืในตอนปลายกรงุศรอียุธยาจนถงึสมยัตนกรงุธนบรุ ีเจาพระฝาง พระสงัฆราชแหง

๑๘ ดใูนคำใหการชาวกรุงเกา, หนา ๑๔๗-๑๔๘.
๑๙ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, หนา ๑๔-๑๕, ฉบับพันจันทนุมาศ

(เจิม) หนา ๕๗, ฉบบับริชมวิเซียม, หนา ๗๖-๗๘.
๒๐ พระราชพงศาวดารกรุงศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจมิ), หนา ๑๒๖, ๑๘๓-๑๘๕, พระราชพงศาว

ดารกรงุศรอียธุยา ภาคท่ี ๑, หนา ๒๒๗.
๒๑ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หนา ๒๙๑-๒๙๒, ฉบับบริชมิวเซียม,

หนา ๓๓๒-๓๓๓ ประชมุพงศาวดารภาคท่ี ๖๖ เทศนาจลุยทุธกรวงศ, หนา ๑๑๒.
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เมอืงสวางคบุร ีสถาปนาตนเองเปนเจาทัง้ ๆ  ทีย่งัเปนพระสงฆ ยกทพัเขายดึเมอืงพษิณโุลกหลงั
กรงุศรอียธุยาแตกคร้ังที ่๒  จนกระท่ังถกูกองทัพหลวงของพระเจาตากสินปราบอยางราบคาบ
ในป พ.ศ. ๒๓๑๓ ๒๒ ฯลฯ

๔) บทบาทดานการรักษาความม่ันคงของสถาบัน หมายถึงการปกปอง การคมุครอง
เสถยีรภาพของสถาบนัหลกัของชาต ิคอื ชาต ิพระพทุธศาสนา และพระมหากษตัรยิ ทีพ่ระสงฆ
ในสมยักรงุศรอียุธยาเขาไปมบีทบาทสนบัสนนุสงเสรมิและรวมดำเนนิการ เพ่ือใหเกิดความมัน่
คง และเปนศนูยรวมแหงความเปนชาตติลอดไปจากขอมลูในพระราชพงศาวดารทำใหทราบวา
พระสงฆไดเขาไปสวนสำคญัในการปกปอง รกัษาสถาบนัสำคญัทัง้ ๓ มาโดยตลอด

๕) บทบาทดานพธิกีรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีถอืวาเปนบทบาททีโ่ดดเดนและ
ชดัเจนมาก ทีพ่ระสงฆมตีอสงัคมในสมัยอยธุยา เพราะวิถชีวีติตัง้แตเกดิจนตายเก่ียวของกับพระ
สงฆและวดัโดยตลอด ยิง่ถาสมยัใดเกดิภัยพบิตัขิึน้ในพระราชอาณาจกัร พระสงฆยิง่มีบทบาท
ในการเขาไปชวยเหลอื เพือ่บรรเทาความทกุข ความเดอืดรอนของประเทศชาตแิละประชาชน
อยางมาก เพราะพระสงฆมคีวามประพฤติทีด่ ีจงึเปนทีเ่คารพสักการะของประชาชน

ขณะทีก่ารไดรบัการยอมรบัจากสงัคมน้ัน ขึน้อยกูบัประเดน็สำคญั ๓ ประการไดแก
๑) สถานภาพของพระสงฆมสีวนสำคญัเปนอยางมากทีม่ผีลตอการไดรบัการยอมรบั

จากคนในสงัคม อยางกรณขีองสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ทีอ่ปุสมบทเปนเวลานานถงึ ๘ เดอืน
ทีว่ดัจฬุามณี เมอืงพระพิษณโุลก ในป พ.ศ. ๒๐๐๘ พรอมกับขาราชการอีกจำนวน ๒๓๔๘ คน๒๓

๒) เปาหมายของการเก่ียวของกบัสังคมของพระสงฆไทยสมัยอยธุยามหีลากหลาย
แตกตางกันไป ตามเหตุการณที่เกิดขึ้นที่ทำใหพระสงฆเขาไปรวมในเหตุการณนั้น ซึ่งถาเรา
พจิารณาเหตกุารณ ๗ เหตกุารณ และการกอกบฏ ๓ ครัง้จะพบวา การเขาไปเกีย่วของกบั

๒๒ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี, แผนดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ (พระเจาตากสิน) พิมพครั้งที่ ๔.
(พระนคร : กรมตำรา กระทรวงธรรมการ, ๒๔๗๒), หนา ๑๓, ๑๙, ๒๑-๒๒, และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับราชหัตถเลขา, หนา ๒๙๓, ๓๒๐.

๒๓ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, หนา ๓, ฉบับบริชติชมิวเซียม,
หนา ๓๒ และชาญวิทย เกษตรศิร,ิ หนา ๑๘๒.
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สงัคมของสมเด็จพระพนรัตน ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บทบาทของพระอาจารยพรหม
ในสมยัสมเดจ็พระนารายณมหาราช มเีปาหมายเหมอืนกนั คอืเพือ่ชวยเหลอืทหาร ขนุนาง และ
เครอืญาตทิีก่ำลงัจะถกูตดัสนิลงโทษโดยขอพระเจาแผนดนิใหหลุดพนจากความทกุข เพราะทาน
อาจพิจารณาเห็นวา การตัดสินของพระเจาแผนดินไมสมเหตุสมผล ถาปลอยใหเปนไปตาม
พระราชอำนาจดังกลาว จะเปนสรางทกุขแกบคุคลอ่ืนโดยไมจำเปน ทัง้ยงัเปนการสรางมลทิน
แกพระเจาแผนดนิ

๓) รูปแบบของกิจกรรมท่ีพระสงฆเขาไปเก่ียวของกับสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา
จำแนกได ๕ รปูแบบ คอื การอบรมใหความร ูการเจรจาไกลเกล่ีย การเปนทีป่รกึษาและใหการ
สนบัสนนุ การเปนผนูำในการกอการ และการประกอบพธิกีรรมดวยการเจรญิพระพทุธมนต

ในขณะทีก่ารประยกุตหลกัพุทธธรรม มกีารประยกุตใน ๓ สถานการณ คอื สถานการณ
ปกติ สถานการณทีเ่กดิวกิฤติภายในพระราชอาณาจักร และสถานการณในภัยสงคราม โดยใน
สถานการณปกต ิพระสงฆไทยในสมยักรงุศรอียธุยาไดแสดงบทบาทในการเขารวมกบัสังคม ดวย
การประยุกตหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาไปส่ังสอนประชาชนตามความเหมาะสม เชน ทาน ศลี
ภาวนา เปนตน ในสถานการณทีเ่กิดวกิฤตภิายในพระราชอาณาจักร พระสงฆตางเขาไปมีบทบาท
ในสถานการณเหลานัน้ดวยเปาหมายและวิธกีารท่ีแตกตางกัน แตเมือ่วาโดยสรุปสามารถแยก
ออกเปน ๒ กลมุ ไดแก กลมุทีป่ระยุกตหลกัธรรมเพ่ือผลประโยชนสวนตน และกลมุประยุกต
หลกัธรรมเพือ่สวนรวม กลมุทีป่ระยกุตหลักธรรมเพือ่ผลประโยชนสวนตน ในทีน่ีห้มายถงึกลมุ
ทีเ่คล่ือนไหวเพือ่ใหตนมีอำนาจในทางการเมืองการปกครองไดแกกลมุของกบฏทัง้สามครัง้ คอื
กบฏญาณพเิชยีร กบฏธรรมเสถยีร และกบฏบญุกวางและกลมุของพระพมิลธรรมอนนัตปรชีา
(พระเจาทรงธรรม) สวนกลมุทีป่ระยุกตหลักธรรมเพ่ือสวนรวมหมายถึงกลมุพระสงฆทีเ่คล่ือนไหว
เพือ่ผลประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชนไดแกกลมุพระสงฆทีส่นบัสนนุพระเพทราชาใน
การยึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายณมหาราช และกำจัดอิทธิพลของชาวตางชาติใหหมดไป
จากกรุงศรอียธุยา โดยเฉพาะอิทธพิลของบาทหลวงชาวฝร่ังเศสท่ีเขามาเผยแผศาสนาคริสตตัง้แต
สมยัของสมเด็จพระนารายณ และกลมุทีช่กันำใหเจาทัง้สามเขารวมถือน้ำพพิฒันสตัยา เพือ่แสดง
ความจงรกัภกัดตีอพระเจาแผนดนิองคใหม (พระเจาอุทมุพร) ซึง่ทัง้สองกรณีเปนเคล่ือนไหวของ
พระสงฆในสมัยที่บานเมืองเกิดวิกฤติการเขารวมกับสังคมจึงเปนไปเพื่อความสงบสุขของ
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ประชาชนสวนรวม เพือ่ความสามคัคขีองคนในชาต ิและความเจรญิรงุเรอืงของราชอาณาจกัร
โดยมไิดหวงัเพือ่ผลประโยชนแกตนเปนการเฉพาะ

ในสถานการณทีม่สีงคราม พระสงฆไมสามารถประยกุตหลักธรรมเขาสจูติใจของคนไทย
ไดมากนัก นอกจากการปลูกฝงคณุธรรมคือความรักชาติ รกัศาสนาและพระมหากษัตรยิ ความ
เสยีสละ ความมรีะเบยีบวนิยั และการบำรงุขวญัจติใจของทหารดวยการมอบเครือ่งรางของขลงั
การประพรมน้ำพระพุทธมนต หรอืการเจริญชยัมงคลคาถา เพือ่ใหไดชยัชนะกลับมา แตกม็พีระ
สงฆบางรปูทีต่องการเขาไปรวมกบักจิกรรม แตไมไปในนามของพระสงฆ ไดลาสกิขาแลวจงึออก
ไปเกีย่วของ เชน กรณขีองผนูำกบฏท้ังสามคร้ัง กรณพีระมหานาคทีล่าสิกขาไปนำพาชาวบาน
ขดุคเูมือง ในสมยัพระมหาจกัรพรรด ิหรอืกรณขีองพระสงฆจำนวนมากทีล่าสกิขาไปชวยเหลอื
บานเมอืงในสมยัสมเดจ็พระนารายณ เปนตน

๕. สรุปและอภปิรายผลการวจิยั
จากการนำเสนอมาท้ังหมด ผวูจิยั มคีวามเห็นวา พระสงฆในสมยักรงุศรีอยธุยาไดเขา

ไปเก่ียวของกับสังคมเปนอยางมาก จนดูเหมือนวา จะเกินเลยความเปนพระภิกษุในพระพุทธ
ศาสนาไปดวยซ้ำ ถาเราใชมาตรฐานของพระสงฆไทยในปจจบุนัไปเปรยีบเทยีบเพราะพระสงฆ
ในสมยัน้ันไดมบีทบาทสำคญักบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในทองถิน่และทัว่พระราชอาณาจกัรจนกลาย
เปนผูนำคนสำคัญของบานเมืองพระสงฆกลายเปนคนท่ีมีบริวารมีคนศรัทธาเล่ือมใสมาก
จนสามารถทาทายอำนาจของพระเจาแผนดนิไดทีเ่ปนเชนนี ้เพราะพระสงฆในสมัยอยุธยาไมได
เพกิเฉยตอความเปนไปของสังคม ไมไดหลีกเรนปลีกวเิวกเพ่ือศกึษาเรียนรแูละปฏิบตัติามพระธรรม
วนิยัแตเฉพาะตน หรอืมบีทบาทเฉพาะดานพธิกีรรมเพยีงอยางเดยีว และเพราะพระสงฆเปน
องคกรทีส่ามารถตดิตอ เขาถงึไดกบัคนทกุระดบัชัน้ จงึมคีวามคนุเคย และรคูวามเปนไปของสงัคม
ไดเปนอยางด ีซึง่เปนเครือ่งบงชีไ้ดวา พระสงฆเปนองคประกอบทีส่ำคญัของสงัคมอยางแยกไม
ออก ไดรบัรแูละไดตระหนกัถงึสภาพปญหา ความเปนไปในสงัคม จงึเขาไปมสีวนรวมกบัสงัคม
มคีวามรับผดิชอบตอปญหาท่ีเกดิขึน้ สวนหน่ึงทีพ่ระสงฆสามารถรคูวามเปนไปของสังคมได เพราะ
วดัเปนศนูยกลางของชมุชน เมือ่มปีญหาเกดิข้ึนในชมุชน ชาวบานก็จะนำมาสนทนาปรกึษากนั
บนศาลาวัดในขณะที่มาทำบุญที่วัด บางครั้งอาจจะนำมาปรึกษาพระสงฆดวยตนเองดวยและ
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อกีอยางหนึง่ เปนทีน่าสงัเกตวา การเขารวมกบัสงัคม การเคลือ่นไหวของพระสงฆแตละรปูคอน
ขางมีความอิสระ คลองตัวไมไดตกอยใูตการบังคบับญัชาหรือส่ังการของใคร  แมจะมีระบบการ
บรหิาร การปกครองคณะสงฆทีแ่บงเปนสองคณะคือคามวาสีและอรัญวาสี แตพระสงฆแตละ
รูปก็มีอิสระอยางมากในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ จนกระท่ังอาจจะเปนปฏิปกษหรือทาทาย
อำนาจการปกครองของพระเจาแผนดินได

จงึกลาวไดวาพระสงฆหรอืสถาบันสงฆในสมัยกรุงศรีอยธุยา เปนกลมุบคุคลหรือสถาบัน
ทีม่อีำนาจในการผลักดนัใหเกดิความเปล่ียนแปลงไดในสังคมไมนอยไปกวาสถาบันกษัตรยิ การ
ทีข่นุนาง หรอืเชือ้พระวงศบางพระองคไดเขามาอาศยัสถาบนัสงฆเปนแหลงพำนกั สวนหนึง่อาจ
จะเปนการหลบลี้ภัยทางการเมืองจึงตองเขามาอาศัยรมเงาของพระพุทธศาสนา เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต เพราะคนในสังคมสมัยอยุธยามีความเคารพนับถือตอพระสงฆมากแมจะมี
ความผิดอาญาแผนดนิถาเขามาบวชเปนพระในพระพุทธศาสนายอมไดรบัการอภัยโทษให หรอื
อยางนอยก็สามารถผอนผันการถูกลงโทษไปในระยะที่เปนพระสงฆอยู อีกสวนหนึ่งคงจะเปน
เพราะเห็นวาองคกรสงฆสามารถเปนฐานสนับสนุนใหตนเองกาวสูอำนาจทางการปกครองได
เพราะสามารถส่ังสมพรรคพวกบริวารไวไดมาก เนื่องจากสังคมสมัยน้ี ใครก็ตามถาสามารถ
ครอบครองแรงงานหรือเปนเจานายของกำลังคนไดมากยอมสามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือน
สถานภาพทางสังคมของตนเองใหสูงขึ้นได จนกระทั่งอาจยึดอำนาจการปกครองจากพระเจา
แผนดนิได เพราะการตอสกูนัเปนการตอสดูวยกำลงัคนเปนหลกั สวนอาวธุทีท่นัสมยั เชน ปน
แมจะมกีารซือ้จากพอคาชาวยโุรปตัง้แตสมยัสมเดจ็พระไชยราชา แตกย็งัมจีำนวนนอย เพราะ
มรีาคาแพง จงึเหน็ไดวา พระสงฆมบีทบาทสำคญัในประวตัศิาสตรของชนชาตไิทยมาโดยตลอด
และพระสงฆเปนผรูกัษา คมุครองและค้ำชคูวามอยรูอดของสถาบนัชาต ิศาสนาและพระมหา
กษัตรยิดวย
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