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บทคัดยอ
บทความวิจยั เรือ่ งนี้ มีวตั ถุประสงค ๔ ประการ ไดแก (๑) เพือ่ ศึกษาวิเคราะหแรงผลัก
ดันทีท่ ำใหพระสงฆตอ งเขาไปเกีย่ วกับกับสังคม (๒) เพือ่ ศึกษาบทบาทของพระสงฆทเี่ กีย่ วของ
กับสังคม (๓) เพือ่ ศึกษาสถานภาพการยอมรับจากสังคม และ (๔) เพือ่ ศึกษาหลักการประยุกต
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาในการเขาไปเกี่ยวของกับสังคม ผลการศึกษาพบวา (๑) แรง
ผลักดันทีท่ ำใหพระสงฆเขาไปเกีย่ วของกับสังคม มีอยู ๔ อยาง ไดแก การตระหนักถึงความ
เดือดรอนของคนอืน่ ความตองการอำนาจทางการเมืองการปกครอง การตอบสนองนโยบาย
ของผปู กครอง และความบีบคัน้ จากภัยสงคราม (๒) บทบาทของพระสงฆมอี ยใู น ๕ ดาน ไดแก
ดานการศึกษา การไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาท การเมืองการปกครอง การรักษาความมัน่ คงของ
สถาบัน และพิธกี รรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี (๓) การยอมรับจากสังคม ขึน้ อยกู บั ๓
ปจจัย ไดแก สถานภาพของพระสงฆ เปาหมายของการเกีย่ วของกับสังคม และรูปแบบของ
กิจกรรม (๔) การประยุกตหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีอยใู น ๓ สถานการณ ไดแก สถานการณ
ปกติ สถานการณทเี่ กิดวิกฤติภายในพระราชอาณาจักร และสถานการณของภัยสงคราม
คำสำคัญ : พระสงฆไทย, สังคมไทย, สมัยกรุงศรีอยุธยา

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
การเขาไปเกีย่ วของกับสังคมไทยของพระสงฆไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาทีส่ ำคัญ และที่
มีผลตอความเปนไปของชนชาติในประวัตศิ าสตรชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา มี ๗ ครัง้ ดวย
กันไดแก
๑. กรณีสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว ไดเขาไปขอบิณฑบาตชีวติ ของแมทพั นายกอง
คนสำคัญ จากสมเด็จพระนเรศวร มิใหลงอาญาดวยการประหารชีวติ เพราะตามเสด็จไมทนั
จนเปนเหตุใหพระองคพรอมพระเอกาทศรถ พระอนุชาตองไปตกอยใู นวงลอมของกองทัพขาศึก
แตอาศัยพระปรีชาสามารถเอาชนะขาศึกไดดว ยการกระทำยุทธหัตถีมชี ยั เหนือพระมหาอุปราช
เมือ่ พ.ศ. ๒๑๓๕ ๑
๑

เรือ่ งสมเด็จพระพนรัตน ปรากฏอยใู นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา หลายฉบับ เชน ฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม) (๒๕๐๗) หนา ๑๒๖, ๑๘๓-๑๘๖ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาคที่ ๑ (สงครามยุทธหัตถี) (๒๔๖๕) หนา
๒๒๗ นอกจากนี้ในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ หนา ๑๔-๑๕ ยังปรากฏขอความอันนาสลดใจอยางยิ่ง คือสมเด็จ
พระพนรัตน วัดปาแกวอีกรูปหนึ่งในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ถูกจับประหารชีวิตในขอหากบฏพรอมกับทหารเปน
จำนวนมาก เพราะใหฤกษ (ดูดวง) ใหแกพระศรีสนิ (พระโอรสของสมเด็จพระไชยราชาทีป่ ระสูตจิ ากพระแมหยัว่ ศรีสดุ า
จันทร) กอกบฏ.
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๒. กรณีพระพิมลธรรมอนันตปรีชา จำพรรษาอยทู วี่ ดั ระฆัง เมือ่ สมเด็จพระศรีเสาวภาคย
ถูกเหลาเสนาอำมาตยจบั สำเร็จโทษ ไดรบั การอาราธนาจากเหลาเสนาอำมาตยใหลาสิกขาเพือ่
ไปครองราชยในพระนามวา “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” (พระเจาทรงธรรม) เมือ่ พ.ศ. ๒๑๖๓๒
๓. กรณีพระอาจารยพรหม ซึง่ เปนพระอาจารยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ได
ขอชีวติ ไมใหลงโทษประหารชีวติ ญาติของพระศรีสงิ ห ๗ ชัว่ โคตร กลมุ ทหารและชาวบานทีส่ นับ
สนุนพระศรีสงิ ห (พระภาคิไนยของพระองค) กอกบฏ และมิใหบงั คับนางสนมของพระองคทตี่ งั้
ครรภ เพราะกลัวจะกอกบฏขึน้ ในภายหลัง เมือ่ พ.ศ. ๒๒๐๓๓
๔. กรณีพระสงฆจำนวนมากสนับสนุนพระเพทราชาใหทำการปฏิวัติชิงราชบัลลังก
สมเด็จพระนารายณมหาราชและรวมมือกับพระเพทราชากำจัดอิทธิพลของชาวตางชาติโดย
เฉพาะบาทหลวงชาวฝรัง่ เศสทีม่ าเผยแผศาสนาคริสต เพือ่ ชักจูงใหสมเด็จพระนารายณเขารีต
และสถาปนากษัตริยท เี่ ปนคริสตขนึ้ ในราชอาณาจักรสยาม ในป พ.ศ. ๒๒๓๑๔

๒

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ, หนา ๒๙๑-๒๙๒ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๖
ฉบับสมเด็จพระพนรัตน เทศนาจุลยุทธการวงศ, หนา ๑๑๒.
๓
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระราชหัตถเลขา (๒๕๐๕) หนา ๔๔๒-๔๔๘, คำใหการชาวกรุง
เกา (๒๕๔๔) หนา ๑๐๔-๑๐๕ และนิโกลาส แซรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักร
สยาม, สัน ท.โกมลบุตร แปล, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพกา วหนา, ๒๕๐๖) หนา ๒๒๒-๒๓๓.
๔
ความไมพอใจของขาราชการไทยและพระสงฆที่มีตอบาทหลวง เริ่มปรากฏอยางชัดเจน เมื่อครั้งที่ออกญา
วิชาเยนทร (คอนสแตนติน ฟอลคอน) กระทำการสึกพระสงฆจำนวนมากใหออกมาทำงานรับใชราชการ ทำใหหลวงสรศักดิ์
(พระเจาเสือ) พระโอรสของพระเพทราชา ไมพอใจเปนอยางมาก วันหนึง่ ไดไปดักรอทีป่ ระตู เมือ่ ออกญาวิชาเยนทรเดิน
ออกมา ไดกระโดดเขาไปตอยทีป่ ากของออกญาชาวตางชาติทา นนีจ้ นฟนรวงสองซีก, พงศาวดาร ฉบับบริชติชมิวเซียม
(๒๕๐๗), หนา ๔๗๑ ในเดอ แบส, บันทึกความทรงจำของบาทหลวงเดอ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของ
ก็องสตังซฟอลคอน, สัน ท. โกมลบุตร แปล, (กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพกา วหนา, ๒๕๐๘), หนา ๒๒๖, ฉบับพระราช
หัตถเลขา หนา ๔๘๗ – ๔๘๙.
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๕. กรณีพระอุบาลีและคณะ ไดเดินทางไปสืบตออายุพระพุทธศาสนาทีป่ ระเทศศรีลงั กา
ตามคำขอของกษัตริยแ หงลังกา ในสมัยของสมเด็จพระเจาอยหู วั บรมโกศ เมือ่ พ.ศ. ๒๒๙๖๕
เนื่องจากขณะนั้นพระพุทธศาสนาในลังกาไดเสื่อมลงไปเกือบหมดเพราะถูกคุกคามจากภัย
นอกศาสนาทีม่ าพรอมการตกเปนอาณานิคมของอังกฤษจนกระทัง่ ทัว่ ประเทศไมมพี ระสงฆเหลือ
อยเู ลยคงเหลือแตสามเณรสรณังกรรูปเดียว
๖. กรณีทพี่ ระสังฆราชจากฝายอรัญวาสีและคามวาสี ในสมัยของพระเจาอยหู วั บรมโกศ
ไดชวยกันเจริญอาโปกสิณเพื่อใหฝนตกตองตามฤดูกาล เพราะเกิดความแหงแลงทั่วทั้งเขต
พระนคร ประชาชนลำบากยากแคนไมสามารถทำการเพาะปลูกได เมือ่ พ.ศ. ๒๒๙๖ ๖
๗. กรณีพระอาจารยธรรมโชติ แหงบานระจัน เมืองสิงหบรุ ี ไดสรางตระกรุดและผา
ประเจียดใหชาวบานบางระจันพกติดตัวขณะออกรบกับทหารพมา ทำใหชาวบานบางระจันมีความ
กลาหาญและสามารถตอสเู อาชนะกองทัพพมาทีม่ กี ำลังเหนือกวาไดถงึ ๗ ครัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๙๗
นอกจากนี้ ยังมีกบฏเกิดขึน้ อีก ๓ ครัง้ ทีผ่ นู ำกบฏเคยเปนพระสงฆในพระพุทธศาสนา
ไดแก
ครัง้ ที่ ๑ กบฏญาณพิเชียร เกิดขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๑๒๔ ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา
(พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ตามพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษร
นิตบิ์ นั ทึกไววา “ศักราช ๙๔๓ (พ.ศ. ๒๑๒๔) ญาณประเชียรเรียนศาสตราคมและคิดเปนขบถ
คนทัง้ ปวงสมัครเขาดวยมากยกมาจากเมืองลพบุร”ี ๘ ญาณพิเชียรเคยเปนขุนนางในรัชกาลของ
๕

คำใหการชาวกรุงเกา (๒๕๔๔), หนา ๑๓๘-๑๓๙ ในพระราชพงศาวดารทีส่ ำคัญ เชน ฉบับบริชติชมิวเซียม
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)ไมมีความเกี่ยวกับการสงสมณทูตไปเผยแผที่ลังกาเลย มีแตความวา เนรเทศ กรมหมื่นกรม
หมื่นเทพพิพิธไปเกาะลังกา.
๖
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๙ เกีย่ วกับการขอฝน, หนา ๑๖ คำใหการชาวกรุงเกา (๒๕๔๔), หนา ๑๔๕-๑๔๖.
๗
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, พระราชพงศาดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระราชหัตถเลขา, (กรม
ศิลปากร : สำนักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๐๕), หนา ๒๖๙-๒๗๗.
๘
พระราชพงศาวดาร ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, หนา ๒๒ ในพระราชพงศาวดารตาง ๆ ที่มีเนื้อ
ความใกลเคียงกัน ไดแก พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หนา ๑๓๔-๑๓๖, ฉบับบริตชิ มิวเซียม, หนา
๑๔๓- ๑๔๔, ฉบับสมเด็จพระพนรัตน, หนา ๑๓๐-๑๓๒, ฉบับพระจักรพรรดิพงศ, หนา ๖๔๐-๖๔๒ และฉบับพระราช
หัตถเลขา, หนา ๒๑๙-๒๑๒.
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สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริยอ งคที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๐๙๑-๒๑๑๑) หลังจากเสียกรุงครัง้
ที่ ๑ ใหแกพมา (พ.ศ. ๒๑๑๒) สมเด็จพระมหาธรรมราชาไดครองกรุงศรีอยุธยาดวยการสนับ
สนุนของพระเจากรุงหงสาวดี (พระเจาบุเรงนอง) แหงพมา ไดปลดขุนนางเกาเปนจำนวนมาก
เพือ่ แตงตัง้ ขุนนางทีม่ คี วามจงรักภักดี ญาณพิเชียรเปนหนึง่ ในจำนวนนัน้ เมือ่ ถูกปลดแลวไดหนี
ไปบวชเปนเวลาหลายป เนือ่ งจากเปนขุนนางเกาในราชวงศสพุ รรณภูมแิ ละเปนผทู รงวิทยาคุณ
มีคาถาอาคม จึงเปนทีศ่ รัทธาของประชาชนทัง้ หลาย และสามารถรวบรวมกำลังพลทีป่ ระกอบ
ดวยพวกไพรและกองทหารสวนหนึง่ ทีส่ มเด็จพระมหาธรรมราชาสงไปปราบแตพา ยแพแลวแปร
พักตรไปเขาดวยไดมากถึง ๓,๐๐๐ คน ไดยกทัพเพือ่ มาลอมกรุงศรีอยุธยามาถึงตำบลหัวตรี แต
ไดถกู ชาวตางประเทศคนหนึง่ ยิงเสียชีวติ ขณะยืนอยบู นหลังชาง
ครัง้ ที่ ๒ กบฏธรรมเสถียร เกิดขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๒๓๗ สมัยพระเพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑
-๒๒๔๖) ธรรมเสถียรเคยเปนขาราชบริพารของเจาฟาอภัยทศ พระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ
มหาราช หลังจากทีเ่ จาฟาอภัยทศ (ซึง่ เปนผมู สี ทิ ธิท์ จี่ ะครองราชยตอ จากสมเด็จพระนารายณ
ตามกฎมณเฑียรบาล) ถูกพระเพทราชาสำเร็จโทษ ขณะทีส่ มเด็จพระนารายณทรงประชวรและ
ประทับอยทู พี่ ระราชวังลพบุรี เมือ่ พระเพทราชาไดครองราชยได ๖ ป ธรรมเสถียรทีบ่ วชเปน
พระสงฆในพระพุทธศาสนา ไดลาสิกขาออกมาแลว รวบรวมผคู นจากเมืองสระบุรี ลพบุรแี ละ
นครนายกเปนจำนวนมาก โดยอางตัววาเปนผมู บี ญ
ุ และเปนเจาฟาอภัยทศทีถ่ กู ประหารชีวติ แต
ไมตายจะมาชิงราชบัลลังกจากพระเพทราชาคืน ดังความในพระราชพงศาวดาร ฉบับพันจัน
ทนุมาศ (เจิม) วา “จุลศักราช ๑๐๕๖ ปจอฉอศก (พ.ศ. ๒๒๓๗) ธรรมเสถียร คิดมิชอบอุบายลอ
ลวงวาเจาฟาอภัยทศ ซึง่ เอาไปสำเร็จ ณ วัดทราก (วัดซาก) นัน้ หาตายไม”๙
ในพงศาวดารฉบับเดียวกันนีย้ งั ไดกลาวถึงความพยายามของธรรมเสถียรทีจ่ ะดึงเอาพระ
อาจารยพรหม พระอาจารยของสมเด็จพระนารายณมหาราชมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ
ตนอีกดวยแตไมไดรบั การตอบสนอง เพราะทานไมเชือ่ วา ธรรมเสถียรจะเปนเจาฟาอภัยทศจริง
เมือ่ ไมไดรบั การสนับสนุนจากพระอาจารยพรหม ทำใหกลมุ คนทีเ่ ขามารวมกับธรรมเสถียรในตอน
๙

พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หนา ๓๘๕, ฉบับบริตชิ มิวเซียม, หนา ๔๙๓-๔๙๖, ฉบับ
พระราชหัตถเลขา, หนา ๕๐๒ – ๕๐๔.
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ตนจำนวนมากถอนตัวไมยอมเขารวมดวย ซึง่ เมือ่ กลมุ ของธรรมเสถียรยกทัพมาถึงรอบนอกกำแพง
พระนคร กรมพระราชวังบวรสถานมงคล มีพระบันทูลใหประจุปน ใหญแลวยิงใสกลมุ กบฏ กระสุน
ไปถูกธรรมเสถียรและพวกตายเปนจำนวนมาก ทีเ่ หลือแตกหนีอยางอลหมานและบางสวนถูกจับ
ไปสำเร็จโทษประหารชีวิต
ครัง้ ที่ ๓ กบฏบุญกวาง เกิดขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๒๔๑ ในสมัยสมเด็จพระเพทราชาเชนเดียว
กัน แตเปนกบฏทีเ่ กิดหางไกลจากเมืองหลวง คือเกิดทีเ่ มืองนครราชสีมา สาเหตุทเี่ กิดกบฏครัง้
นี้ เพราะเจาเมืองนครราชสีมาคือพระยายมราช(สังข)ซึง่ เปนเจาเมืองทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ในสมเด็จพระ
นารายณมหาราชประกาศแข็งเมืองไมขนึ้ ตอศูนยกลางอำนาจทางการเมืองของพระเพทราชา ถูก
กองทัพจากกรุงศรีอยุธยาปราบแลวสงเจาเมืองคนใหมไปดำรงตำแหนงแทน เจาเมืองคนใหม
มีความออนแอและไมเปนทีพ่ อใจของประชาชนซึง่ สวนใหญเปนชาวลาว บุญกวางจึงถือโอกาส
ประกาศตนเปนผนู ำวาเปนผมู บี ญ
ุ ทีจ่ ะนำพาชาวลาวทัง้ หมดใหเปนอิสระไมขนึ้ ตอเมืองหลวง ได
รวมกับพวก ๒๘ คนเขายึดเมืองนคราชสีมาไดอยางสะดวกและใชเปนฐานทีม่ นั่ ในการตอสกู บั
อำนาจสวนกลาง ดังความในพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) วา
“อยู ณ ปขาล (จ.ศ. ๑๐๖๑, พ.ศ. ๒๒๔๑) อายคิดมิชอบคบกัน ๒๘ คน เขามาอยู ณ
ศาลานอกประตูเมืองนครราชสีมา กันมานมิด มีผไู ปบอกพระยานครราชสีมา ๆ จึงขีช่ า งทัง้ บาว
ไพร ตามออกมาดวย ๒๐ คน ครัน้ มาถึงศาลาทีอ่ า ยคิดมิชอบอยนู นั้ ชางพระยานครราชสีมาขี่
นัน้ ตกใจ กลับหนาวิง่ เขามาในเมืองทัง้ บาวไพร อายคิดมิชอบแลพวกตามเขามาตัง้ อยใู นเมือง ผู
รักษาเมือง กรมการกลัวเกรงมัน ชวนกันคิดขบถแข็งเมืองสิน้ ”๑๐
กบฏบุญกวาง ถือวา เปนกบฏทีม่ คี วามพรอมและไดรบั การสนับสนุนจากพวกไพรและ
ประชาชนทีเ่ ปนคนลาวทีต่ งั้ ถิน่ ฐานอยใู นภาคอีสานเปนอยางดี เพราะใชการแสวงหาแนวรวมและ
สรางอุดมการณแหงการตอสกู บั อำนาจสวนกลางจากกลมุ ชนทีม่ เี ชือ้ ชาติเดียวกัน จนสามารถยึด
เมืองนครราชสีมาเปนฐานทีม่ นั่ ตอสกู บั กองทัพหลวงจากอยุธยาไดถงึ ๓ ป แมทา ยทีส่ ดุ จะถูก
ปราบจากกองทัพใหญทมี่ อี าวุธทันสมัยกวาของพระเพทราชาจากกรุงศรีอยุธยาและเปนกบฏที่
๑๐

พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หนา ๓๘๗, ฉบับบริชติชมิวเซียม, หนา ๕๒๑-๕๒๓, ฉบับ
พระราชหัตถเลขา, หนา ๕๑๖ – ๕๑๘.
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ตองการประกาศตนเปนอิสระจากสวนกลางมากกวาทีจ่ ะยกทัพไปยึดเมืองหลวงดังเชนกบฏญาณ
พิเชียรและกบฏธรรมเสถียรโดยมีแนวคิดเรือ่ งโลกของพระศรีอาริยเ ขามาเกีย่ วของ เพราะตอง
การปลดแอกตนเองใหพน จากการถูกปกครอง การกดขีข่ องอำนาจรัฐทีไ่ มเปนธรรมจากสวนกลาง
ซึง่ ดูจะเปนแบบอยางของกบฏหลายครัง้ ทีเ่ กิดในภาคอีสานสมัยกรุงรัตนโกสินทร
กบฏทัง้ สามนี้ ถาถือเอาความตามทีป่ รากฏในพงศาวดารฉบับตาง ๆ ดูเหมือนจะเปน
กบฏของพวกไพรทกี่ อ ขึน้ เปนกบฏทีเ่ ปนภัยตอความมัน่ คงของราชอาณาจักรอยุธยาซึง่ จะตองถูก
ปราบปรามอยางรุนแรง เพือ่ มิใหเปนเสีย้ นหนามทำลายความมัน่ คงของราชอาณาจักรและมัก
ไดรบั การอธิบายความวา กบฏทัง้ สามตอสโู ดยมีแนวความคิดเรือ่ งโลกพระศรีอาริยเ หมือนกบฏที่
เกิดขึน้ หลายครัง้ ในภาคอีสานสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑๑ แตนกั วิชาการดานประวัตศิ าสตรกย็ งั มี
ทรรศนะทีแ่ ตกตางกัน เชน สุเนตร ชุตนิ ธรานนท กลาวถึงการเกิดขึน้ ของกบฏไพรสมัยอยุธยา
วา “ไมมเี อกสารใด ๆ ระบุถงึ ความผูกพันระหวางคติของพระศรีอาริยอ ยางมากทีส่ ดุ กลาวเพียง
วาผูนำกบฏบางคนเปนผูมีบุญ”๑๒และมีเพียงกบฏบุญกวางเทานั้นที่เชื่อมโยงกับแนวคิด
พระศรีอาริย สวนกบฏพิเชียรและกบฏธรรมเสถียรเปนการตอสทู างการเมืองของกลมุ คนทีต่ อ สู
กันทางการเมือง และสาเหตุของกบฏบุญกวาง “ไมไดเกิดจากปญหาเศรษฐกิจ แตเปนปญหา
ทางการเมืองระหวางเชือ้ ชาติและวัฒนธรรมโดยมีปจ จัยทางศาสนาเปนสวนรวมสำคัญ”๑๓ขณะที่
ชาญวิทย เกษตรศิริ มีความเห็นในลักษณะทีว่ า กบฏทัง้ สามครัง้ มีปญ
 หาทางเศรษฐกิจและการ
เมืองอยเู บือ้ งหลังทัง้ ทางตรงและทางออม ๑๔

๑๑

ดูในชาญวิทย เกษตรศิร,ิ อยุธยา : ประวัตศิ าสตรและการเมือง, (กรุงเทพฯ : มูลนิธโิ ครงการตำราสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๒๒๙.
๑๒
ดูในสุเนตร ชุตินธรานนท, “กบฏไพรสมัยอยุธยา” ศิลปวัฒนธรรม ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒ (เดือนตุลาคม),
(กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพมติชน, ๒๕๒๖), หนา ๑๐.
๑๓
สุเนตร ชุตนิ ธรานนท, “กบฏไพรสมัยอยุธยา” ศิลปวัฒนธรรม ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒ (เดือนตุลาคม), หนา ๑๔.
๑๔
ชาญวิทย เกษตรศิร,ิ อยุธยา : ประวัตศิ าสตรและการเมือง, หนา ๒๒๒-๒๒๙.
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จากเหตุการณสำคัญทีย่ กมากลาวขางตน แสดงใหเห็นวา พระสงฆไทยและสถาบันสงฆ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดเขาไปมีบทบาทเกีย่ วของกับสังคมหลายดานไมวา จะเปนดานการศึกษา
การเมืองการปกครองดานเศรษฐกิจ การปกปองคุมครองพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ
การเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังตางประเทศและดานพิธีกรรมที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและสนับสนุนความชอบธรรมในการขึ้นสูอำนาจ และการดำรงอยูในอำนาจของ
พระมหากษัตริย ตลอดถึงความยากจนทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทางสังคม
เปนผมู สี ว นรับผิดชอบตอความเปนไปในทางสังคมจนสามารถบรรเทาความเดือดรอนชาวบาน
และพิทกั ษปกปองคมุ ครองประเทศชาติใหรอดพนจากภัยสงครามและอิทธิพลของชาวตางชาติ
ได
ดังนัน้ ในบทความวิจยั เรือ่ งนี้ ผวู จิ ยั จึงตองการศึกษาวิเคราะหถงึ การเขาไปเกีย่ วของ
กับสังคมของพระสงฆไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาวาอะไรเปนแรงผลักดันทีท่ ำใหพระสงฆเหลานีต้ อ ง
เขาไปเกีย่ วกับเหตุการณทางบานเมืองบทบาททีท่ า นแสดงออกหรือมีอยขู ณะทีเ่ กีย่ วของกับสังคม
เปนไปในลักษณะใด ทานเหลานัน้ ไดรบั การยอมรับจากสังคมมากนอยเพียงใดและทานไดประยุกต
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเขาไปเกีย่ วของกับสังคมหรือไมอยางไร

๒. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในการวิจยั ครัง้ นี้ มีอยู ๔ ประการ ไดแก
๒.๑ เพือ่ ศึกษาวิเคราะหแรงผลักดันทีท่ ำใหพระสงฆตอ งเขาไปเกีย่ วกับกับสังคม
๒.๒ เพือ่ ศึกษาบทบาทของพระสงฆทเี่ กีย่ วของกับสังคม
๒.๓ เพือ่ ศึกษาสถานภาพการยอมรับจากสังคม
๒.๔ เพือ่ ศึกษาหลักการประยุกตหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

๓. วิธกี ารวิจยั
วิธกี ารวิจยั เรือ่ งนี้ เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนนการศึกษา
วิเคราะหเอกสาร โดยเฉพาะพงศาวดาร ประชุมพงศาวดาร และจดหมายเหตุฉบับตาง ๆ ทีบ่ นั ทึก
เหตุการณตา ง ๆ ตามลำดับขัน้ ตอน ดังนี้
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๓.๑ การจัดหมวดหมขู อ มูลและการตรวจสอบขอมูล
การจัดหมวดหมแู ละการตรวจสอบขอมูล ไดดำเนินการอยางเปนระบบดวยการจัด
แบงประเภทของขอมูลใหตรงตามสารบัญทีก่ ำหนดไว หลังจากทีไ่ ดขอ มูลมาครบถวนแลว ถามี
สวนใดทีย่ งั ไมสมบูรณจะตรวจสอบและเก็บขอมูลเพิม่ เติม ดวยการคนควาจากเอกสารอีกครัง้ เพือ่
ยืนยันความถูกตองและครบถวนทุกอยาง ดังนัน้ การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมแู ละ
การตรวจสอบขอมูลอาจจะดำเนินการไปพรอมกัน
๓.๒ การวิเคราะหขอ มูล
การวิเคราะหขอ มูล ดำเนินการตัง้ แตการจัดหมวดหมขู อ มูลและการตรวจสอบขอมูล แต
ในขัน้ นีจ้ ะไดวเิ คราะหขอ มูลทีไ่ ดเรียบเรียงตามวัตถุประสงคทกี่ ำหนดไว ซึง่ จะชวยใหผลการวิจยั
มีความนาเชือ่ ถือเปนไปอยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริงทีเ่ กิดขึน้ จากการศึกษาวิจยั
๓.๓ การนำเสนอผลการวิจยั
การนำเสนอผลการวิจยั ดำเนินการหลังจากดำเนินการตามขัน้ ตอนขางตนเสร็จเรียบ
รอยแลว จะไดนำผลการวิจยั ไปจัดพิมพเผยแพรตอ สาธารณชนตามโอกาสอันเหมาะสมตอไป ทัง้
ในลักษณะที่เปนบทความวิจัย และรายงานการวิจัย เพื่อใหองคความรูที่ไดคนพบครั้งนี้ เผย
แพรอยางกวางขวาง

๔. ขอบเขตการวิจยั
๔.๑ ดานเนือ้ หา ขอบเขตการวิจยั ครัง้ นี้ ไดศกึ ษาวิจยั ประเด็นเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับ
การเขาไปเกีย่ วของกับสังคมของพระสงฆไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ๗ เหตุการณทสี่ ำคัญและ
การกอกบฏอีก ๓ ครัง้ ทีน่ ำโดยบุคคลทีเ่ คยเปนพระสงฆมากอน
๔.๒ ดานระยะเวลา ไดศกึ ษาบทบาทของพระสงฆในชวงระยะเวลาทีก่ รุงศรีอยุธยา
เปนราชธานีของไทยอันยาวนานถึง ๔๑๐ ป ตัง้ แตป พ.ศ. ๑๙๐๐ – พ.ศ. ๒๓๑๐
๔.๓ ดานประชากรและกลมุ ตัวอยาง ไดแกพระสงฆทมี่ บี ทบาทสำคัญในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ๗ รูป และบุคคลทีเ่ คยเปนพระสงฆในสมัยกรุงอยุธยา ๓ คน
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๕. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบวา แรงผลักดันทีท่ ำใหพระสงฆไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตองเขาไปเกีย่ ว
ของกับสังคม มีอยู ๔ ประการ ไดแก
ประการแรก การตระหนักถึงความเดือดรอนของคนอืน่ จากการศึกษาวิเคราะหขอ มูล
พบวา พระสงฆในสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีสถานภาพทางสังคมทีส่ ำคัญ เปนทีเ่ คารพสักการะ
ของบุคคลในทุกระดับชัน้ ตัง้ แตพระมหากษัตริยจ นถึงทาส พระสงฆยงั เปนผมู บี ทบาทในดาน
การใหการศึกษาแกคนในทองถิน่ เปนผเู ชือ่ มความสัมพันธระหวางชนชัน้ ปกครองกับพวกไพรหรือ
สามัญชน และเปนผูจรรโลงสังคมใหดำรงอยูอยางมั่นคงและมีเอกภาพ๑๕ วัดก็เปนศูนยรวม
กิจกรรม เปนแหลงใหความรศู ลิ ปวิทยาการตาง ๆ แกคนในชุมชน พระสงฆเปนบุคคลทีส่ ามารถ
เกีย่ วของ เชือ่ มโยงคนในทุกระดับชัน้ ถึงแมวา เมือ่ พิจารณาตามระบบศักดินา๑๖ ซึง่ เปนโครง
สรางทางสังคมในสมัยอยุธยาแลวจะพบวา พระสงฆถกู จัดลำดับอยใู นชัน้ ที่ ๘ มีศกั ดินา (สิทธิ์
ในการถือครองทีด่ นิ ) เพียง ๔๐๐ – ๒,๔๐๐ ไร ก็ตาม แตพระสงฆกด็ ำรงสถานะทางสังคมที่
สำคัญ เพราะสามารถเขาถึงกลมุ คนทุกระดับชัน้ และสามารถเชือ่ มประสานคนทุกระดับชัน้ ในสังคม
เมือ่ ทานพิจารณาเห็นประชาชนไดรบั ความเดือดรอน ประสบปญหาความทุกขยากลำบากหรือ
ไดรบั การกดขีข่ ม เหงจากโครงสรางทางสังคม จากความไมยตุ ธิ รรม ทานจึงจำเปนตองเขาไป
เกีย่ วของ
ประการทีส่ อง ความตองการอำนาจทางการเมืองการปกครอง แรงผลักดันนีเ้ กีย่ ว
กับความตองการภายในของบุคคลและคณะบุคคล ซึ่งมาจากการใชสถาบันสงฆหรือพระพุทธ
ศาสนาเปนชองทางในการผลักดันตนเองใหกาวขึ้นสูอำนาจทางการปกครอง
๑๕

เอกสารการสอนชุดวิชาประวัตศิ าสตรไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
๒๕๔๔ หนา ๓๐๔
๑๖
ระบบศักดินา เปนการแบงคนในสังคมออกเปนชนชัน้ ตาง ๆ ซึง่ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีถงึ ๑๑ ชัน้ ไดแก ชัน้
พระมหาอุปราช พระอนุชาธิราช พระเจาลูกเธอ เจาพระยามหาเสนา เจาพระยาจักรี พระยา พระองคเจา พระ พระ
สงฆ ขุนนางผูนอย ไพร และทาส, ดู “ระบบศักดินาตามพระไอยการตำแหนงนาพลเรือน นาทหาร หัวเมือง พ.ศ.
๑๙๙๘” สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, ในเอกสารการสอนชุดวิชาประวัตศิ าสตรไทยสาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หนา ๒๘๐.
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ประการทีส่ าม การสนองตอบนโยบายของผปู กครอง เปนการเกีย่ วของกับสังคมเพือ่
ชวยเหลือชาวบานโดยการขอรองจากผูปกครอง เปนแรงผลักดันที่มาจากภายนอก คือ
สถานการณความเปนไปของสังคมทีก่ ระตนุ ใหพระสงฆจะตองเขาไปมีสว นรวมในการแกปญ
 หา
แตกส็ อดคลองแรงผลักดันภายในของพระสงฆเอง คือความตองการทีจ่ ะชวยเหลือบรรเทาความ
ทุกขของประชาชน
ประการทีส่ ี่ ความบีบคัน้ จากภัยสงคราม๑๗ ไดแก ความเดือดรอน ความทุกขยากลำบาก
ทีเ่ กิดขึน้ กับชาวบานหรือกับประชาชนของราชอาณาจักร อันเนือ่ งมาจากการรุกรานของรัฐเพือ่ น
บาน เพื่อปกปองตนเองจากภัยสงครามทำใหพระสงฆในฐานะที่อยูกับชาวบานมาตลอด ไม
สามารถนิง่ เฉยได จะตองขวนขวายหาทางชวยเหลือ
สวนบทบาททีเ่ ดนชัดของพระสงฆไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยามีอยู ๕ ดานไดแก
๑) ดานการศึกษา หมายถึงการทำหนาทีใ่ หการศึกษาแกกลุ บุตรของพระสงฆไทย
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากขอความทีป่ รากฏในพงศาวดารฉบับตาง ๆ ทำใหทราบวา พระสงฆ
สมัยอยุธยามีบทบาทในดานการใหการศึกษาแกคนในสังคมทุกระดับชัน้ เพราะศิลปวิทยาการทุก
แขนง ไมไดจำกัดเฉพาะวิชาการดานพระพุทธศาสนาเทานัน้ ทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในวัด
และพระสงฆเปนผใู หความรู เชน วิชาภาษาไทย พระพุทธศาสนา ภาษาบาลี ภาษาขอม (เขมร)
วรรณคดี ศิลปะ ภูมศิ าสตร ประวัตศิ าสตร การคำนวณ การปกครอง การรบ มนตคาถาอาคม
แพทยแผนโบราณ เปนตน เพราะคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานิยมนำบุตรชายของตนเองไปฝาก
ทีว่ ดั เพือ่ โอกาสในการศึกษาและการไมตอ งถูกเกณฑไปใชในกิจการของบานเมืองดวย
๒) ดานการไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาท ในทีน่ หี้ มายถึงการเปนคนกลางในการสราง
ความสามัคคีใหเกิดขึน้ ระหวางคนภายในราชอาณาจักรมิใหขดั แยงกันถึงขัน้ ประหัตประหารกัน
เองและยังรวมถึงการปองกันมิใหผมู อี ำนาจในขณะนัน้ ลงโทษแกฝา ยตรงขาม โดยปราศจากความ
เมตตาปรานีดว ย ซึง่ บทบาทดานนีพ้ ระสงฆในสมัยอยุธยาไดดำเนินการหลายครัง้ เชน เมือ่ ครัง้
๑๗

สงครามทีเ่ กิดขึน้ สวนใหญเปนสงครามระหวางไทยกับพมา ตัง้ แต พ.ศ. ๒๐๘๑ ถึง ๒๓๙๘ รวม ๔๔ ครัง้
ไดแก สมัยอยุธยา ๒๔ ครัง้ สมัยกรุงธนบุรี ๑๐ ครัง้ และสมัยกรุงรัตนโกสินทร ๑๐ ครัง้ , ดูในสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรง
ราชานุภาพ เรื่องเดียวกันตลอดทั้งเลม และในแหลงที่มา “สงครามระหวางไทยกับพมา”. [ออนไลน], แหลงที่มา :
www. Bloggang.com [๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗].
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ทีส่ มเด็จพระเจาอยหู วั บรมโกศสวรรคตแลว เจาฟาอุทมุ พร ในฐานะเปนพระมหาอุปราชไดรบั
การอัญเชิญขึน้ ครองราชย บรรดาขาราชการทัง้ ปวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศทงั้ หมดตาง
ถือน้ำพระพิพฒ
ั นสตั ยา แตเจาทัง้ สามคือ เจาแขก เจามังคุด และเจาพัน พระราชโอรสของ
พระเจาอยหู วั บรมโกศทีป่ ระสูตแิ ตพระสนมไมยอมมารวมพิธดี ว ย ไดพากันไปซองสุมกำลังคนเพือ่
แยงราชสมบัตจิ ากเจาฟาอุทมุ พร ในขณะนัน้ ไดมพี ระราชาคณะรูปหนึง่ (ไมปรากฏนาม) ไดปรึกษา
กับพระสงฆทงั้ หมด แลวเชิญเจาฟาทัง้ สามมาทำความเขาใจ ใหเลิกคิดขบถ เพือ่ เห็นแกความ
สงบเรียบรอยของบานเมืองจนกระทัง่ สามารถเกลีย้ กลอมใหเจาทัง้ สามเขามารวมถือน้ำพิพฒ
ั น
สัตยาได ทำใหเกิดความสงบไปไดระยะหนึง่ แตตอ มาเจาทัง้ สามไดกอ การขบถขึน้ อีก จึงถูกจับ
ไปสำเร็จโทษในที่สุด๑๘
๓) บทบาทดานการเมืองการปกครอง เปนบทบาททีพ่ ระสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เขาไปมีสวนรวมในการจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจทางการเมืองการปกครองในพระราช
อาณาจักร ซึง่ มีปรากฏอยหู ลายครัง้ ไมวา จะเปนสมเด็จพระพนรัตน แหงวัดปาแกว ดูฤกษให
แกพระศรีศลิ ปวา จะมีโอกาสเปนพระเจาแผนดินในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จนเปนเหตุ
ใหถกู จับประหารชีวติ ทัง้ คพู รอมดวยบริวารเปนจำนวนมาก๑๙ พระมหาเถรคันฉองนำเอาความ
ลับทีพ่ ระเจากรุงหงษาวดี (นันทบุเรง) วางแผนจะลอบปลงพระชนมมาแจงแกพระนเรศวรให
ระวังพระองค ซึง่ ทำใหพระองคประกาศอิสรภาพจากพมาในป พ.ศ. ๒๑๒๖ ๒๐ การทีพ่ ระพิมล
ธรรมอนันตปรีชา ไดซอ งสุมกำลังทหารเปนจำนวนมากขณะเปนพระสงฆอยวู ดั ระฆัง จนสามารถ
สำเร็จโทษสมเด็จพระศรีสาวภาคยแลวปราบดาพิเศกเปนพระเจาแผนดินนามวา พระเจาทรง
ธรรม๒๑ หรือในตอนปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยตนกรุงธนบุรี เจาพระฝาง พระสังฆราชแหง
๑๘
ดูในคำใหการชาวกรุงเกา, หนา ๑๔๗-๑๔๘.
๑๙
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, หนา ๑๔-๑๕, ฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม) หนา ๕๗, ฉบับบริชมิวเซียม, หนา ๗๖-๗๘.
๒๐
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หนา ๑๒๖, ๑๘๓-๑๘๕, พระราชพงศาว
ดารกรุงศรีอยุธยา ภาคที่ ๑, หนา ๒๒๗.
๒๑
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หนา ๒๙๑-๒๙๒, ฉบับบริชมิวเซียม,
หนา ๓๓๒-๓๓๓ ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๖ เทศนาจุลยุทธกรวงศ, หนา ๑๑๒.
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เมืองสวางคบุรี สถาปนาตนเองเปนเจาทัง้ ๆ ทีย่ งั เปนพระสงฆ ยกทัพเขายึดเมืองพิษณุโลกหลัง
กรุงศรีอยุธยาแตกครัง้ ที่ ๒ จนกระทัง่ ถูกกองทัพหลวงของพระเจาตากสินปราบอยางราบคาบ
ในป พ.ศ. ๒๓๑๓ ๒๒ ฯลฯ
๔) บทบาทดานการรักษาความมัน่ คงของสถาบัน หมายถึงการปกปอง การคมุ ครอง
เสถียรภาพของสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย ทีพ่ ระสงฆ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเขาไปมีบทบาทสนับสนุนสงเสริมและรวมดำเนินการ เพือ่ ใหเกิดความมัน่
คง และเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติตลอดไปจากขอมูลในพระราชพงศาวดารทำใหทราบวา
พระสงฆไดเขาไปสวนสำคัญในการปกปอง รักษาสถาบันสำคัญทัง้ ๓ มาโดยตลอด
๕) บทบาทดานพิธกี รรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ถือวาเปนบทบาททีโ่ ดดเดนและ
ชัดเจนมาก ทีพ่ ระสงฆมตี อ สังคมในสมัยอยุธยา เพราะวิถชี วี ติ ตัง้ แตเกิดจนตายเกีย่ วของกับพระ
สงฆและวัดโดยตลอด ยิง่ ถาสมัยใดเกิดภัยพิบตั ขิ นึ้ ในพระราชอาณาจักร พระสงฆยงิ่ มีบทบาท
ในการเขาไปชวยเหลือ เพือ่ บรรเทาความทุกข ความเดือดรอนของประเทศชาติและประชาชน
อยางมาก เพราะพระสงฆมคี วามประพฤติทดี่ ี จึงเปนทีเ่ คารพสักการะของประชาชน
ขณะทีก่ ารไดรบั การยอมรับจากสังคมนัน้ ขึน้ อยกู บั ประเด็นสำคัญ ๓ ประการไดแก
๑) สถานภาพของพระสงฆมสี ว นสำคัญเปนอยางมากทีม่ ผี ลตอการไดรบั การยอมรับ
จากคนในสังคม อยางกรณีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทีอ่ ปุ สมบทเปนเวลานานถึง ๘ เดือน
ทีว่ ดั จุฬามณี เมืองพระพิษณุโลก ในป พ.ศ. ๒๐๐๘ พรอมกับขาราชการอีกจำนวน ๒๓๔๘ คน๒๓
๒) เปาหมายของการเกีย่ วของกับสังคมของพระสงฆไทยสมัยอยุธยามีหลากหลาย
แตกตางกันไป ตามเหตุการณที่เกิดขึ้นที่ทำใหพระสงฆเขาไปรวมในเหตุการณนั้น ซึ่งถาเรา
พิจารณาเหตุการณ ๗ เหตุการณ และการกอกบฏ ๓ ครัง้ จะพบวา การเขาไปเกีย่ วของกับ
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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สังคมของสมเด็จพระพนรัตน ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บทบาทของพระอาจารยพรหม
ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช มีเปาหมายเหมือนกัน คือเพือ่ ชวยเหลือทหาร ขุนนาง และ
เครือญาติทกี่ ำลังจะถูกตัดสินลงโทษโดยขอพระเจาแผนดินใหหลุดพนจากความทุกข เพราะทาน
อาจพิจารณาเห็นวา การตัดสินของพระเจาแผนดินไมสมเหตุสมผล ถาปลอยใหเปนไปตาม
พระราชอำนาจดังกลาว จะเปนสรางทุกขแกบคุ คลอืน่ โดยไมจำเปน ทัง้ ยังเปนการสรางมลทิน
แกพระเจาแผนดิน
๓) รูปแบบของกิจกรรมที่พระสงฆเขาไปเกี่ยวของกับสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา
จำแนกได ๕ รูปแบบ คือ การอบรมใหความรู การเจรจาไกลเกลีย่ การเปนทีป่ รึกษาและใหการ
สนับสนุน การเปนผนู ำในการกอการ และการประกอบพิธกี รรมดวยการเจริญพระพุทธมนต
ในขณะทีก่ ารประยุกตหลักพุทธธรรม มีการประยุกตใน ๓ สถานการณ คือ สถานการณ
ปกติ สถานการณทเี่ กิดวิกฤติภายในพระราชอาณาจักร และสถานการณในภัยสงคราม โดยใน
สถานการณปกติ พระสงฆไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดแสดงบทบาทในการเขารวมกับสังคม ดวย
การประยุกตหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปสัง่ สอนประชาชนตามความเหมาะสม เชน ทาน ศีล
ภาวนา เปนตน ในสถานการณทเี่ กิดวิกฤติภายในพระราชอาณาจักร พระสงฆตา งเขาไปมีบทบาท
ในสถานการณเหลานัน้ ดวยเปาหมายและวิธกี ารทีแ่ ตกตางกัน แตเมือ่ วาโดยสรุปสามารถแยก
ออกเปน ๒ กลมุ ไดแก กลมุ ทีป่ ระยุกตหลักธรรมเพือ่ ผลประโยชนสว นตน และกลมุ ประยุกต
หลักธรรมเพือ่ สวนรวม กลมุ ทีป่ ระยุกตหลักธรรมเพือ่ ผลประโยชนสว นตน ในทีน่ หี้ มายถึงกลมุ
ทีเ่ คลือ่ นไหวเพือ่ ใหตนมีอำนาจในทางการเมืองการปกครองไดแกกลมุ ของกบฏทัง้ สามครัง้ คือ
กบฏญาณพิเชียร กบฏธรรมเสถียร และกบฏบุญกวางและกลมุ ของพระพิมลธรรมอนันตปรีชา
(พระเจาทรงธรรม) สวนกลมุ ทีป่ ระยุกตหลักธรรมเพือ่ สวนรวมหมายถึงกลมุ พระสงฆทเี่ คลือ่ นไหว
เพือ่ ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนไดแกกลมุ พระสงฆทสี่ นับสนุนพระเพทราชาใน
การยึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายณมหาราช และกำจัดอิทธิพลของชาวตางชาติใหหมดไป
จากกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะอิทธิพลของบาทหลวงชาวฝรัง่ เศสทีเ่ ขามาเผยแผศาสนาคริสตตงั้ แต
สมัยของสมเด็จพระนารายณ และกลมุ ทีช่ กั นำใหเจาทัง้ สามเขารวมถือน้ำพิพฒ
ั นสตั ยา เพือ่ แสดง
ความจงรักภักดีตอ พระเจาแผนดินองคใหม (พระเจาอุทมุ พร) ซึง่ ทัง้ สองกรณีเปนเคลือ่ นไหวของ
พระสงฆในสมัยที่บานเมืองเกิดวิกฤติการเขารวมกับสังคมจึงเปนไปเพื่อความสงบสุขของ
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ประชาชนสวนรวม เพือ่ ความสามัคคีของคนในชาติ และความเจริญรงุ เรืองของราชอาณาจักร
โดยมิไดหวังเพือ่ ผลประโยชนแกตนเปนการเฉพาะ
ในสถานการณทมี่ สี งคราม พระสงฆไมสามารถประยุกตหลักธรรมเขาสจู ติ ใจของคนไทย
ไดมากนัก นอกจากการปลูกฝงคุณธรรมคือความรักชาติ รักศาสนาและพระมหากษัตริย ความ
เสียสละ ความมีระเบียบวินยั และการบำรุงขวัญจิตใจของทหารดวยการมอบเครือ่ งรางของขลัง
การประพรมน้ำพระพุทธมนต หรือการเจริญชัยมงคลคาถา เพือ่ ใหไดชยั ชนะกลับมา แตกม็ พี ระ
สงฆบางรูปทีต่ อ งการเขาไปรวมกับกิจกรรม แตไมไปในนามของพระสงฆ ไดลาสิกขาแลวจึงออก
ไปเกีย่ วของ เชน กรณีของผนู ำกบฏทัง้ สามครัง้ กรณีพระมหานาคทีล่ าสิกขาไปนำพาชาวบาน
ขุดคูเมือง ในสมัยพระมหาจักรพรรดิ หรือกรณีของพระสงฆจำนวนมากทีล่ าสิกขาไปชวยเหลือ
บานเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ เปนตน

๕. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากการนำเสนอมาทัง้ หมด ผวู จิ ยั มีความเห็นวา พระสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดเขา
ไปเกี่ยวของกับสังคมเปนอยางมาก จนดูเหมือนวา จะเกินเลยความเปนพระภิกษุในพระพุทธ
ศาสนาไปดวยซ้ำ ถาเราใชมาตรฐานของพระสงฆไทยในปจจุบนั ไปเปรียบเทียบเพราะพระสงฆ
ในสมัยนัน้ ไดมบี ทบาทสำคัญกับกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในทองถิน่ และทัว่ พระราชอาณาจักรจนกลาย
เปนผูนำคนสำคัญของบานเมืองพระสงฆกลายเปนคนที่มีบริวารมีคนศรัทธาเลื่อมใสมาก
จนสามารถทาทายอำนาจของพระเจาแผนดินไดทเี่ ปนเชนนี้ เพราะพระสงฆในสมัยอยุธยาไมได
เพิกเฉยตอความเปนไปของสังคม ไมไดหลีกเรนปลีกวิเวกเพือ่ ศึกษาเรียนรแู ละปฏิบตั ติ ามพระธรรม
วินยั แตเฉพาะตน หรือมีบทบาทเฉพาะดานพิธกี รรมเพียงอยางเดียว และเพราะพระสงฆเปน
องคกรทีส่ ามารถติดตอ เขาถึงไดกบั คนทุกระดับชัน้ จึงมีความคนุ เคย และรคู วามเปนไปของสังคม
ไดเปนอยางดี ซึง่ เปนเครือ่ งบงชีไ้ ดวา พระสงฆเปนองคประกอบทีส่ ำคัญของสังคมอยางแยกไม
ออก ไดรบั รแู ละไดตระหนักถึงสภาพปญหา ความเปนไปในสังคม จึงเขาไปมีสว นรวมกับสังคม
มีความรับผิดชอบตอปญหาทีเ่ กิดขึน้ สวนหนึง่ ทีพ่ ระสงฆสามารถรคู วามเปนไปของสังคมได เพราะ
 หาเกิดขึน้ ในชุมชน ชาวบานก็จะนำมาสนทนาปรึกษากัน
วัดเปนศูนยกลางของชุมชน เมือ่ มีปญ
บนศาลาวัดในขณะที่มาทำบุญที่วัด บางครั้งอาจจะนำมาปรึกษาพระสงฆดวยตนเองดวยและ
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อีกอยางหนึง่ เปนทีน่ า สังเกตวา การเขารวมกับสังคม การเคลือ่ นไหวของพระสงฆแตละรูปคอน
ขางมีความอิสระ คลองตัวไมไดตกอยใู ตการบังคับบัญชาหรือสัง่ การของใคร แมจะมีระบบการ
บริหาร การปกครองคณะสงฆทแี่ บงเปนสองคณะคือคามวาสีและอรัญวาสี แตพระสงฆแตละ
รูปก็มีอิสระอยางมากในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ จนกระทั่งอาจจะเปนปฏิปกษหรือทาทาย
อำนาจการปกครองของพระเจาแผนดินได
จึงกลาวไดวา พระสงฆหรือสถาบันสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนกลมุ บุคคลหรือสถาบัน
ทีม่ อี ำนาจในการผลักดันใหเกิดความเปลีย่ นแปลงไดในสังคมไมนอ ยไปกวาสถาบันกษัตริย การ
ทีข่ นุ นาง หรือเชือ้ พระวงศบางพระองคไดเขามาอาศัยสถาบันสงฆเปนแหลงพำนัก สวนหนึง่ อาจ
จะเปนการหลบลี้ภัยทางการเมืองจึงตองเขามาอาศัยรมเงาของพระพุทธศาสนา เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต เพราะคนในสังคมสมัยอยุธยามีความเคารพนับถือตอพระสงฆมากแมจะมี
ความผิดอาญาแผนดินถาเขามาบวชเปนพระในพระพุทธศาสนายอมไดรบั การอภัยโทษให หรือ
อยางนอยก็สามารถผอนผันการถูกลงโทษไปในระยะที่เปนพระสงฆอยู อีกสวนหนึ่งคงจะเปน
เพราะเห็นวาองคกรสงฆสามารถเปนฐานสนับสนุนใหตนเองกาวสูอำนาจทางการปกครองได
เพราะสามารถสั่งสมพรรคพวกบริวารไวไดมาก เนื่องจากสังคมสมัยนี้ ใครก็ตามถาสามารถ
ครอบครองแรงงานหรือเปนเจานายของกำลังคนไดมากยอมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อน
สถานภาพทางสังคมของตนเองใหสูงขึ้นได จนกระทั่งอาจยึดอำนาจการปกครองจากพระเจา
แผนดินได เพราะการตอสกู นั เปนการตอสดู ว ยกำลังคนเปนหลัก สวนอาวุธทีท่ นั สมัย เชน ปน
แมจะมีการซือ้ จากพอคาชาวยุโรปตัง้ แตสมัยสมเด็จพระไชยราชา แตกย็ งั มีจำนวนนอย เพราะ
มีราคาแพง จึงเห็นไดวา พระสงฆมบี ทบาทสำคัญในประวัตศิ าสตรของชนชาติไทยมาโดยตลอด
และพระสงฆเปนผรู กั ษา คมุ ครองและค้ำชูความอยรู อดของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหา
กษัตริยด ว ย

พระสงฆกับสังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา

๑. หนังสือ :

399

เอกสารอางอิง

จิตรสิงห ปยะชาติ. กบฏกรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพ ฯ : ยิปซี กรปุ , ๒๕๕๑.
ชาญวิทย เกษตรศิร,ิ อยุธยา : ประวัตศิ าสตรและการเมือง. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ครงการตำรา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๒.
เดอ แบส, บันทึกความทรงจำของบาทหลวงเดอ แบส เกีย่ วกับชีวติ และมรณกรรมของ
ก็องสตังซฟอลคอน, สัน ท. โกมลบุตร แปล กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพกา วหนา, ๒๕๐๘.
นิโกลาส แซรแวส. ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม.
สัน ท.โกมลบุตร แปล กรุงเทพฯ : สำนักพิมพกา วหนา, ๒๕๐๖.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโฺ ต). สถาบันสงฆกบั สังคมไทย. กรุงเทพ ฯ : มูลนิธโิ กมลคีมทอง,
๒๕๒๗.
พิทรู มลิวลั ยและไสว มาลาทอง. ประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา. พิมพครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพ ฯ :
โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๓.
พลับพลึง มูลศิลป. ความสัมพันธไทย – ฝรั่งเศสสมัยอยุธยา. กรุงเทพ ฯ: สำนักพิมพ
บรรณกิจ, ๒๕๒๓.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพ
มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
______. พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ม.ร.ว. อคิณ ระพีพฒ
ั น. สังคมไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๔๑๖. ผแู ตง.
ม.ร.ว. ประกายทอง สิรสิ ขุ และพรรณี ฉัตรพลรักษ ผแู ปล. พิมพครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพ ฯ
: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗.
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช. สังคมสมัยอยุธยา. หนังสือประกอบการศึกษาวิชา “อารยธรรม
ตะวันออก” คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, แสดง ณ หอสมุดแหงชาติ
ทาวาสุกรี พระนคร, ๑๖ เมษายน ๒๕๑๐.
วิบลู วิจติ รวาทการ. แผนดินสมเด็จพระนารายณ. กรุงเทพ ฯ : สรางสรรคบคุ ส, ๒๕๔๔.
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ. พระราชพงศาดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระราชหัตถเลขา.
กรมศิลปากร : สำนักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๐๕.

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

400

______. ไทยรบพมา. กรุงเทพ ฯ : บรรณาคาร, ๒๕๔๓.
สุเนตร ชุตนิ ธรานนท, “กบฏไพรสมัยอยุธยา” ศิลปวัฒนธรรม ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒ เดือนตุลาคม.
กรุงเทพ ฯ: สำนักพิมพมติชน, ๒๕๒๖.
อนันต อมรรตัย บรรณาธิการ. คำใหการชาวกรุงเกา. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพจดหมายเหตุ,
๒๕๔๔.
เอกสารการสอนชุดวิชาประวัตศิ าสตรไทย สาขาวิชาศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช, นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔.

๒. วิทยานิพนธ :

ยุทธพงษ แสงโสดา. บทบาทพระสงฆกบั การแกปญ
 หาสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกลมุ สะสม
ทรัพย จังหวัดจันทบุรี, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔.
วุฒินันท กันทะเคียน. พระสงฆกับการเมือง : แนวคิดและบทบาทในสังคมไทยปจจุบัน,
วิทยานิพนธอกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑.

๓. ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาคที่ ๑ (สงครามยุทธหัตถี) แตแผนดินสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ ถึงแผนดินสมเด็จพระสรรเพ็ชญที่ ๔ จุลศักราช ๗๑๒ ถึง ๙๖๓,
พิมพครัง้ ทีส่ อง, พ.ศ. ๒๔๖๕.
พระราชพงศาวดาร ฉบับบริชติชมิวเซียม. พระนคร : สำนักพิมพกา วหนา, ๒๕๐๗.
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑ : พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐ, สมเด็จ
พระนางเจาสวางวัฒนาสมเด็จพระมาตุจฉามีรับสั่งใหกรมการหอสมุดวชิรญาณ
รวบรวมพิมพ เมือ่ ทรงบำเพ็ญพระกุศลในงานศพหมอมเจาดนัย วรนุช ท.จ. กรุงเทพฯ
: โรงพิมพไทย ณ สะพานยศเส, ๒๔๕๗.
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๗ เรื่องไทยกับฝรั่งเศสเปนไมตรีกัน ครั้งแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ,แปลจากภาษาฝรัง่ เศสของมองซิเออร ลันเย, พระยาปฏิภาณพิเศษ พิมพใน
งานพระราชทานเพลิงศพ พระยาเพ็ชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล), พระนคร : โรงพิมพ
โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๕.

พระสงฆกับสังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา

401

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๒ เรือ่ งจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรัง่ เศส ซึง่ เขามาตัง้ แต
แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ภาคที่ ๑. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงเพ็ชรพิไชย (ถนอม อมาตยกุล), พระนคร : โรงพิมพพพิ รรฒธนากร, ๒๔๖๗.
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๖ เรือ่ งจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรัง่ เศส ซึง่ เขามาตัง้ ครัง้ กรุง
ศรีอยุธยา ตอนแผนดินพระเพทราชา ภาค ๓, พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ
อำมาตยเอกพระยาวินจิ วิทยากร (กร อมาตยกุล). พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒ
ธนากร, ๒๔๗๐.
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๖ เทศนาจุลยุทธกรวงศ. นางนอม กรณีศรีสำรวจ พิมพแจก
ในงานประชุมเพลิงศพนางละมอม เศรษฐบุตร ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วันที่ ๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๘๐. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพเดลิเมล, ๒๔๘๐.
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผนดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ (พระเจาตากสิน). พิมพ
ครัง้ ที่ ๔. พระนคร : กรมตำรา กระทรวงธรรมการ, ๒๔๗๒.
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๘๐ จดหมายเหตุฟอรบัง, พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระวรวงศเธอ กรมหมืน่ เทววงศวโรทัย ณ พระเมรุวดั เทพศิรนิ ทราวาส, กรุงเทพ ฯ :
โรงพิมพโสภณพิพธั นากร, ๒๔๘๖.
ประชุมพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). พระนคร : โรงพิมพโสภณ
พิพรรฒธนากร, ๒๔๗๙.
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๘๑ จดหมายเหตุเรือ่ งการจลาจลเมือ่ ปลายแผนดินสมเด็จนารายณ
มหาราช, หลวงจินดาสหกิจ (ละมาย ธนะศิร)ิ แปล, พิมพครัง้ ที่ ๒ ในงานพระราชทาน
เพลิงศพม.ร.ว. ทองเภา ทองแถม, ๒๕๑๐.

๔. เว็บไซต
ขอมูลเกีย่ วกับสงครามระหวางไทยกับประเทศเพือ่ นบาน “สงครามระหวางไทยกับพมา”.
แหลงทีม่ า [ออนไลน], แหลงทีม่ า : www. Bloggang.com [๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗].

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

402

กิจกรรมการสัมมนา

