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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในประเทศอาเซียนกรณีกัมพูชา พม่าและเวียดนาม (2) เพ่ือศึกษาผลจากบทบาท
พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สะท้อนสู่วิถีวัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคม และ (3) เพ่ือ
สร้างชุดการเรียนรู้บทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศอาเซียนกรณีกัมพูชา 
พม่าและเวียดนาม ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ที่มี
ส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศ กัมพูชา พม่าและเวียดนาม ประกอบด้วย พระติช นัท อันห์  พระ
วิรธู และสมเด็จพระมหาโฆษะนันทะ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการศึกษาเชิงพ้ืนที่ในประเทศที่ด าเนินการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  

ผลการวิจัยพบว่า (1) พระสงฆ์ในประเทศพม่า กัมพูชา และเวียดนามล้วนมีบทบาท
ในทางการเมืองในแต่ละประเทศทั้งในบทเชิงประจักษ์ที่พระสงฆ์มีส่วนร่วมเอง และบทบาทที่น าหลัก
ค าสอนไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ดังกรณีพระวิรธู ที่เข้าไปมีส่วนชี้น าต่อการเมืองและศาสนาใน
ประเทศพม่า สมเด็จพระมหาโฆษนันทะกับการน าหลักค าสอนไปประยุกต์ใช้เพ่ือยุติความรุนแรงใน
กัมพูชา และติช นัท อันห์ กับบทบาทของพระสงฆ์ที่น าค าสอนไปสู่สังคมเวียดนามและนับเป็นความ
ภาคภูมิใจของคนเวียดนามในปัจจุบัน (2) พระสงฆ์ในกลุ่มที่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างล้วนสะท้อนถึงอัต
ลักษณ์จารีต โลกทัศน์ของแต่ละประเทศน าไปสู่ค่านิยมในการแสดงออกของแต่ละประเทศ ร่วมทั้งน า
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ผสมผสานออกมาเป็นแนวปฏิบัติ ดังกรณีของพม่ากับแนวคิด
ในเรื่องพระพุทธศาสนานิยมเผ่าพันธุ์นิยมโดยการรณรงค์ของพระสงฆ์ในกัมพูชาเกิดความขัดแย้ง
จนกระทั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องสันติภาพ การอยู่ร่วมกันภายใต้สถานการณ์
สงครามกลางเมือง หรือแนวคิดพระสงฆ์กับการมีบทบาทโดยพระสงฆ์กับการลดความขัดแย้งรุนแรง
ไม่ให้เกิดการฆ่ากันและกันในเวียดนามในช่วงครามกลางเมืองและสงครามเวียดนาม และ (3) ชุดการ
เรียนรู้ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นมุ่งเพ่ือสร้างความเข้าใจวิถี
อาเซียน วิถีพระพุทธศาสนาในบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศอาเซียน
กรณีกัมพูชา พม่า และเวียดนาม และเพ่ือท าให้เกิดสันติประชาธรรมในวิถีทางศาสนา ความเชื่อและ
สังคมในการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายในวิถีทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง   
ค าส าคัญ: บทบาทพระสงฆ์, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, พหุกรณีศึกษา 



Abstract  
Three purposes were set for this research which were (1) to study the role 

of Buddhist monks and their political participation in ASEAN on multiple case studies 
of Cambodia, Myanmar and Vietnam, (2) to study the effect of the role of the monk 
on political participation reflecting the cultural and social values, and (3) to develop 
learning package on the role of Buddhist monks on political participation in ASEAN on 
multiple case studies of Cambodia, Myanmar and Vietnam. Qualitative research was 
used for research deign applying documentary research to study the role of Buddhist 
monks on political participation in Cambodia, Myanmar and Vietnam who were Thich 
Nhat Hanh, Ashin Wirathu, and Somdet Phramaha Ghosananda and were selected by 
purposive sampling. Data were collected by using in-depth interview, participatory 
observation, and area studies in ASEAN countries. Content analysis and analytic 
induction were used for data analysis. 

Research results indicated that monks from Myanmar, Cambodia and 
Vietnam were found to have political role both the participation in the empirical 
context and the role of applied doctrine in daily life. In a case study of Ashin Wirathu 
who was a part of religious and political leading in Myanmar. A Somdet Phramaha 
Ghosananda who adhered the doctrine applied to the end of violence in Cambodia. 
Thich Nhat Hanh in the role of Buddhist monk who brought the teaching into Vietnam 
society and was proud of current Vietnamese people. (2) Multiple case studies of 
monks reflected the identity and vision of each country that led the values of 
performance of each country including integrated the concept of Buddhism into 
practices. A case study of Myanmar with the concept of ethnic as well as the campaign 
of Cambodian monk occurred the conflict until genocide that was the origin of 
coexistence with peace under the situation of Civil war. Otherwise, it was the concept 
of monks to reduce conflict and to avoid killing in Vietnam during civil war and Vietnam 
war. (3) The development of learning package for students in  Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University was to understand ASEAN and Buddhist ways in the roles of Buddhist monks 
with political participation in ASEAN countries such as Cambodia, Myanmar, and 
Vietnam, and to make peace in religions, beliefs, and social coexistence under the 
diversity of cultural difference.  
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1.บทน า 
พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือมีบทบาททางการเมืองเกิดขึ้นมีมาแต่ครั้งอดีต 

ดังกรณีที่ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าน าพระองค์เข้าไปสู่ท่ามกลางความขัดแย้งของประยูรญาติ การเข้า
ไปไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเรื่องชาติพันธุ์วรรณะกรณีพระเจ้าปเสนทิโกศลต่อการแต่งงานข้ามชั้นวรรณะ
ของวาสภะขัตติยา (พระระพิน พุทธิสาโร,2554) การที่พระพุทธเจ้าห้ามทัพจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อัน
เกิดจากความขัดแย้งว่าด้วยชาติพันธุ์และเชื้อชาติกรณีวิฑูฑภะ (พระระพิน พุทธิสาโร,2554) หรือการ
ให้แนวทางอันเป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์กรณีของวัสสการพราหมณ์เข้าพบและขอค าปรึกษาว่าด้วย
การศึกษากับแคว้นวัชชีบุตร (อ .สตฺตก.(ไทย) 23/22/23) จากบทบาทดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองนับแต่ครั้งพุทธกาล  เมื่อมุ่งจ าเพาะไป
เฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในอาเซียน จะมีกรณีของพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการต่อสู้ทาง
การเมืองในช่วงอาณานิคม (Colony Period) ของพระสงฆ์ชาตินิยมในพม่า และกัมพูชา รวมไปถึง
การต่อสู้ของพระสงฆ์ต่อสิทธิในการนับถือพระพุทธศาสนาจนกระทั่งน าไปสู่การท าอัตตวินิบาติกรรม
โดยหวังผลเป็นสิทธิทางการเมืองในเวียดนาม เป็นต้น ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนากับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองจึงเกิดขึ้นมานับแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพระพุทธศาสนามีพัฒนาการไปยังประเทศ
ต่าง ๆ แนวคิด และอิทธิพลทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการจัดวางตัวตนในทางการเมืองของชาวพุทธ
และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังกลายเป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
และสังคมในประเทศนั้น ๆ ไปด้วย ดังกรณีปรากฏในประเทศอาเซียน ดังกรณีพระสงฆ์หลายท่าน ได้
เข้าไปมีบทบาททางการเมือง ในมิติของความเป็นรัฐชาติ ท าให้มีความเคลื่อนไหวตื่นตัว และการ
ตอบสนองเป็นอารมณ์ร่วม ต่อมิติทางการเมืองและสังคมในแต่ละช่วงเวลา ดังกรณีพระเฮม เจียว 
(Hem Chieu,2441-2486/1898-1943) ( เดวิด พี แชนด์เลอร์,2540 : 264, Harris, I.,2008 : 158) 
พระภิกษุชาตินิยมที่เป็นแกนน าในการเรียกร้องเอกราชในช่วงอาณานิ คมฝรั่งเศส และถูกจับคุมขัง
จนกระทั่งมรณภาพ หรือพระอูวิสาระ (Ven.U Wisara,2432-2472/1889-1929)  (Nevada Skye 
Drollinger-Smith,2009 :  30-31,40,หม่อง ทิน อ่อง,2551) วีรชนฝ่ายสงฆ์ที่เป็นผู้น าทางการเมือง
รูปหนึ่งที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์พม่า ที่ใช้แนวทางสันติวิธีในการเรียกร้องเอกราชจากอาณานิคม
อังกฤษ ถูกจับคุมขัง 166 วัน และมรณภาพในคุก ช่วงเดือนกันยายน 1929/2472  หรือการเผาตัว
เพ่ือการยืนยันสิทธิทางศาสนาและความมุ่งมั่นทางศาสนาในฐานะพลเมืองแห่งรัฐของพระทิก กว๋าง 
ดึ๊ก (Thich Quang Duc,2440-2506/1897-1963) จากกรณีของพระสงฆ์ที่ยกมาล้วนล้วนมีบทบาท
ทางการเมืองในประชาชาติของประเทศนั้น ๆ นัยหนึ่งแฝงอยู่กับแนวคิดและการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง อีกความหมายหนึ่งเป็นเรื่องของบทบาทพระสงฆ์ในฐานะผู้น าจิตวิญญาญและอัตตลักษณ์เชิง
ชาติพันธุ์ เชื่อมมาถึงเหตุการณ์และเวลาร่วมสมัยในประวัติศาสตร์รัฐชาติของประชาชาติอาเซียนที่นับ
ถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก พระสงฆ์ยังคงมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณ ที่
สะท้อนโลกทัศน์ทางศาสนาและการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐกับความเป็นชาติ อาทิ พระติช นัท ฮันห์ 
(Thich Nhat Hanh,2469/1926)  (พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,2500 : 1-42) พระสงฆ์ผู้เป็นแกนน าใน
การเรียกร้องความไม่รุนแรงและเป็นขบวนการพุทธใหม่ที่ผสมผสานแนวคิดทางการเมืองและศาสนา
ในการต่อต้านความรุนแรง เพ่ือความไม่รุนแรงในเวียดนาม  สมเด็จพระมหาโฆษนันทะ (Samdech 
Preah Maha Ghosanada,2472-2550/1929-2007)  (Harris, Ian,2001 : 70) พระสงฆ์ที่เข้าไปมี



บทบาทในการเรียกร้องความไม่รุนแรงในสงครามกลางเมืองในกัมพูชากับบทบาทการขับเคลื่อน 
“ธรรมยาตรา” (ณภคดล  กิตติเสนีย์,2554 : 52-66) ที่มีผลเชิงประจักษ์ในการเรียกร้องและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองนั้น หรือพระวิรธู  (Ashin Wirathu,2511/1968) (Hannah Beech,2013)  กับ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเรียกร้อง ผ่านการเทศน์ แสดงธรรม ที่แฝงไปด้วยแนวคิดทางการเมือง 
ชาติพันธุ์ และความเป็นรัฐชาติ ที่ประชาคมโลกต้องหันมามองและฟังต่อบทบาทและมีการมีส่วนร่วม
ในเชิงแห่งความเป็นรัฐ มีบทบาททางการเมืองและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม จนท าให้
เกิดความตื่นตัวและผันแปรในเชิงการเมืองแห่งรัฐศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา เผ่าพันธุ์ และการมีส่วน
ร่วมในเชิงประชาสังคม ซึ่งสะท้อนถึงบทบาท พัฒนาการ และการมีส่วนร่วม รูปแบบดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาแต่ครั้งพุทธกาลและเนื่องต่อมาจรรกระทั่งปัจจุบัน พระสงฆ์เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา มี
สถานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นผู้น าชุมชน และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมต่อการน าชุมชน สังคม
ประเทศชาติและบ้านเมืองในภาพรวม ซึ่งภาพสะท้อนเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเป้าหมาย 
ของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นจนกระทั่งปัจจุบัน ดังเช่นท่านวิรธู  (Ashin Wirathu) ของพม่ากับการ
การผลักดันจนกระทั่งให้เกิดกระแสการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาคมในพม่า การที่พระสงฆ์
ในอาเซียนมีบทบาทร่วมทางการเมือง ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เป็นการยืนยันถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในมิติทางวัฒนธรรมและสังคมวัฒนธรรม  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในอาเซียนที่มีบทบาททางการเมืองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน พหุกรณีศึกษาของกัมพูชา พม่า และเวียดนาม  เนื่องจากบทบาทของพระสงฆ์มีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมทางสังคม รวมไปถึงการตัดสินใจต่อการแสดงออกทาง
ศาสนาด้วย อันจะส่งผลต่อการเข้าใจบริบทและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่นับถือพระพุทธศาสนา รวมทั้งจะเป็นหลักฐานเบื้องต้นในการศึกษาพระพุทธศาสนา
ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณีทีเกิดข้ึนในกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้วย   
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือเพ่ือศึกษาถึงบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศอาเซียนกรณี
กัมพูชา พม่า และเวียดนาม  
 2.2 เพ่ือศึกษาผลจากบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สะท้อนสู่วิถีวัฒนธรรม
และค่านิยมทางสังคมนั้นๆ   
 2.3  เพ่ือสร้างชุดการเรียนรู้บทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศอาเซียน
กรณีกัมพูชา พม่า และเวียดนาม 
  
3.วิธีการด าเนินการวิจัย 

ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Documentary 
Research)  สัมภาษณ์ และสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่วิจัย  เจาะจงไปที่พฤติกรรมและการ
แสดงออกของพระสงฆ์กับการเมือง ในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และพม่า โดยเฉพาะบทบาทพระติช 
นัท ฮันห ์เวียดนาม พระวิรธู พม่า และสมเด็จพระมหาโฆษะนันทะ กัมพูชา ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็น
การสัมภาษณ์ โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 



(in depth-interview) ในกลุ่มกลุ่มพระสงฆ์ ชาวพุทธจากประเทศที่ให้ข้อมูลส าคัญเป็นพ้ืนที่วิจัยใน 3 
ประเทศอาเซียน อันประกอบด้วย พม่า กัมพูชา และเวียดนาม  
 
4.ผลการวิจัย  
 ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน : พหุ
กรณีศึกษา” ผลการศึกษาพบว่า   (1) ในวัฒนธรรมการเมืองในประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศท่ี
ท าการศึกษาพบว่าพระสงฆ์ในประเทศพม่า กัมพูชา และเวียดนามล้วนมีบทบาททางการเมืองในแต่
ละช่วงเวลาและบทบาทที่แตกต่างกัน โดยจ าแนกเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้น าทางความ
เชื่อหรือจิตวิญญาณ หรือการน าหลักค าสอนไปใช้ในการชี้น าให้เกิดการปฏิบัติตามอันมีเป้าหมายต่อ
การเมือง  ดังกรณีพระพม่าในอดีตหลายรูป อาทิพระอูวิสาละ (Ven.Uwisara,ค.ศ.1889-1929) พระ
อุตตะมะ (Ven.U Uttama; ค.ศ.1879–1939) ทั้งหมดล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางการเมือง
ในช่วงยุคอาณานิคมของอังกฤษ (วิรัช  นิยมธรรม, 2551, หน้า 197-199) กระทั่งล่าสุดพระวิรธู 
(Ven.Virthu,ค.ศ.) ในนามกลุ่มมาบาธา (Ma Ba Tha-The Committee for the Protection of 
Nationality and Religion) ที่ขับเคลื่อนกลุ่มภายใต้แนวคิดการ “969-คุณรัตนตรัย” ที่เข้าไปมีส่วน
ชี้น ารณรงค์ต่อการเมืองและศาสนาในประเทศพม่า จนกระทั่งสามารถส่งเสริมให้รัฐบาลพม่าออก
กฏหมายคุ้มครองศาสนาและเผ่าพันธุ์ของชาติพันธุ์ในสาระกฎหมายว่าด้วยการควบคุมประชากร 
กฎหมายการเปลี่ยนศาสนา มิให้ชาวพุทธเปลี่ยนเป็นอิสลาม กฎหมายการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว รัก
เดียวใจเดียว ห้ามมีภรรยามากกว่า 1 คน กฎหมายที่ห้ามหญิงชาวพุทธแต่งงานกับชายชาวมุสลิม
เปลี่ยนศาสนา เป็นต้น (Shameema Rahman, Wendy Zeldin,2015 ; Emilie Biver,2014) ซึ่ง
ประเด็นการเรียกร้องโดยใช้แนวคิดในเรื่องชาติพันธุ์นิยม หรือศาสนิยม ส าหรับชาวพุทธที่อยู่ในบริเวณ
ดินแดนอารกันภายใต้พ้ืนที่ความขัดแย้งเองนัยหนึ่งก็สะท้อนทัศนะว่าไม่ได้ต้องการมาบาธา แต่
ต้องการสันติภาพและความสงบสุข ในส่วนกัมพูชา พระสงฆ์ในอดีตล้วนมีส่วนค้ ายันผลในเชิงการเมือง
กรณีของพระภิกษุเฮม เจียว (Hem Chieu ; ค.ศ.1898-1943) ที่ถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษในสังคม
กัมพูชาในการต่อสู้กับฝรั่งเศสเพ่ือเรียกร้องเอกราช กระทั่งถูกจับในฐานะนักโทษการเมืองและ
มรณภาพในคุก (David P.Chandler,1994,pp.167-171) หรือกรณีในสมัยหลังก็มีพระภิกษุท่ีเข้าร่วม
กระบวนการทางการเมืองของรัฐบาลสีหนุ (Norodom Sihanouk, 1955-1970/2498-2513) กับ
การผสมสานแนวคิดทางเมืองกับอุดมคติภายใต้แนวคิด “พุทธสังคมนิยม” (Buddhist Socialism) 
และรัฐบาลนายพลลอนนอล (Lon Nol,ค.ศ.1970-1975)  ภายใต้แนวคิดคอมนิวนิสต์มา
พระพุทธศาสนาจะหมดไป พระสงฆ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา 
โดยท าหน้าที่ส่งผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้สังคมกัมพูชาในช่วงทศวรรษนั้น ๆ (Charles F. 
Keyes,1994) จนกระทั่งสงครามกลางเมืองระหว่างชาติพันธุ์เขมรด้วยกันในช่วง ทศวรรษ 70-90 
เกิดข้ึนต่อเนื่องกลายเป็นปัญหาของนานาชาติไปที่ต้องเข้ามาแก้ไข ในส่วนของ กระทั่งสมเด็จพระมหา
โฆษนันทะ พระภิกษุหัวก้าวหน้าได้น าแนวคิดทางพระพุทธศาสนา มารณรงค์ประยุกต์ใช้เพ่ือยุติความ
รุนแรงในกัมพูชา ภายใต้แนวคิดพูด แสดงธรรม และรงค์รงค์ธรรมยาตราเพ่ือลดความรุนแรงและการ
เผชิญหน้ากันด้วยอาวุธในกัมพูชา (พระระพิน พุทธิสาโร ,2544,สานุ มหัทธนาดุลย์,2558)  และติช 
นัทอันห์ กับบาทของพระสงฆ์ที่น าค าสอนไปสู่สังคมเวียดนามและนับเป็นความภาคภูมิใจของคน

https://en.wikipedia.org/wiki/Norodom_Sihanouk


เวียดนามกระทั่งปัจจุบัน (สัมภาษณ์ A,10 พฤศจิกายน 2560) (2) พระสงฆ์ในกลุ่มที่เป็นตัวอย่างของ
กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ล้วนเข้าไปส่งเสริมแนวคิดเรื่องสันติและการอยูร่วมกันอย่างสันติสุขใน
กรณีของติช นัท อันห์ และสมเด็จพระมหาโฆษนันทะ จะมีเพียงของพระภิกษุพม่ากรณีของท่านวิรธู 
ในนามกลุ่มมาบาธา ที่เน้นการรักษากลุ่มชาวพุทธอันสัมพันธุ์กับชาติพันธุ์พม่า ที่นัยหนึ่งเป็นการสร้าง
ความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงของรัฐต่อกลุ่มศาสนาที่ไม่ใช่พุทธหรือชนกลุ่มน้อยในพม่าดังกรณี
โรฮิงญาในยะไข่ เป็นต้น นอกจากนี้การศึกษาพบว่าในพระสงฆ์ในประเทศที่วิจัยจะเข้าไปมีบทบาท
ภายใต้เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ รวมทั้งน าแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ผสมผสาน
ออกมาเป็นแนวปฏิบัติ ดังกรณีของพม่ากับแนวคิดในเรื่อง “พระรัตนตรัย” ภายใต้การขับเคลื่อน 
“969” ที่มุ่งส่งเสริมรักษาพระพุทธศาสนาในแบบชาติพันธุ์นิยาม ศาสนานิยม  ส่วนในกัมพูชาความ
ขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมือง สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ (Genocide) และสงครามเมืองเมือง 
(Civil War) จึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องสันติภาพ การอยู่ร่วมกันภายใต้สถานการณ์สงครามกลาง
เมือง กับบทบาทพระสงฆ์เพ่ือสังคมในกิจกรรม “ธรรมยาตรา-Dhammayatra” มีความหมายว่า 
“การจาริกของความจริง (pilgrimage of truth)” เดินเพื่อสันติภาพ ของสมเด็จพระมหาโฆษนันทะ 
หรือการเข้าไปมีบาทบาทของกลุ่มพระสงฆ์ชาวเวียดนามในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในเวียดนามกับแนวคิด “พระสงฆ์เพ่ือสังคม-Buddhist Engage” หรือการเคลื่อนไหวทางสังคม 
(social movement) ของพระติช นัน อันห์ ในเวียดนามที่ผสมรวมกับหลักการสร้างเพื่อสันติภายใน
สู่การสร้างสันติภายนอกอันเป็นเป้าหมายและนวทางของพระพุทธศาสนาในองค์รวมของประชาชาติ
ในอาเซียน  

(3) ชุดการเรียนรู้ “การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน”
เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ในประเด็นบทบาทพระสงฆ์กับการเมือง ในประเทศอาเซียน รวมทั้ง
กิจกรรม แนวคิด และวิธีปฏิบัติของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศนั้น  ๆ โดยเป็น
องค์ความรู้สู่ชุดการเรียนรู้โดยได้มาจากการศึกษาในเชิงอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) เพ่ือ
ความเข้าใจต่อวิถีอาเซียนในองค์รวม ทั้งเป็นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม ของ วิถี
พระพุทธศาสนาในบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศอาเซียนกรณีกัมพูชา 
พม่า และเวียดนาม เพ่ือท าให้เกิดสันติประชาธรรมในวิถีทางศาสนา ความเชื่อและสังคมในการอยู่
ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายในวิถีทางวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสร้างสรรและสันติ  
 
5.อภิปรายผล   
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน” ได้ข้อ
ค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาว่าพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถจ าแนกได้ คือ  (1) พบว่าพระสงฆ์ในประเทศพม่า กัมพูชา และเวียดนามล้วนมีบทบาทในทาง
การเมืองในแต่ละประเทศทั้งในบทเชิงประจักษ์ที่พระสงฆ์มีส่วนร่วมเอง และบทบาทที่น าหลักค าสอน
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ดังกรณีพระวิรธู  ที่เข้าไปมีส่วนชี้น าต่อการเมืองและศาสนาใน
ประเทศพม่า สมเด็จพระมหาโฆษนันทะ กับการน าหลักค าสอนไปประยุกต์ใช้เพ่ือยุติความรุนแรงใน
กัมพูชา และติช นัทอันห์ กับบาทของพระสงฆ์ที่น าค าสอนไปสู่สังคมเวียดนามและนับเป็นความ



ภาคภูมิใจของคนเวียดนามในปัจจุบัน ดังกรณีของพม่าปรากฏในงานของ Matthew J. Walton 
(2015) เรื่อง “Burmese Buddhist Politics” และเรื่อง“Buddhist Monks and Democratic 
Politics in Contemporary Myanmar” กัมพูชาปรากฏในงานของ Ian Harris (2001 : 70) เรื่อง 
“Cambodian Buddhism: History and Practice” หรือในงานของ ณภคดล  กิตติเสนีย์ (2554 : 
52-66) ในงานนค้นคว้าเรื่อง “ธรรมยาตรา: ระยะเปลี่ยนผ่าน การพลัดถิ่นฐาน และการเดินทางอัน
ศักดิ์สิทธิ์” หรือในเวียดนามในเอกสารของ LBJ Library Mandatory Review  (2006) ก็ได้ให้ข้อมูล 
“Buddhist Action in Vietnam : A Specail Assessment of the Situation the Light of Event 
in March and April 1966” รวมไปถึงในงานศึกษาบทบาทของพระติท นัท อันห์ในงานของ หิม
พรรณ รักแต่งาม (2550) และงานของอัจฉรา เจริญศรี (2551) ฑีฆายุวัฒก์ สวัสดิ์ลออ (2551) พระ
ทรัพย์ชู มหาวีโร (บุญพิฬา) (2553)  ถึงจะเป็นการศึกษาบทบาทของติท นัท อัน ในเชิงศาสนาแต่ก็ท า
ให้เห็นภาพของความเกาะเกี่ยวกับภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในช่วงที่ใช้ชีวิตในประเทศ
เวียดนาม ดังนั้นในภาพรวมของการศึกษาส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์ได้เข้าไปมีบทบาทใน
การเรียกร้องความไม่รุนแรงในสงครามกลางเมืองของกัมพูชา รวมถึง พม่า เวียดนามกับบทบาทการ
ขับเคลื่อนเพ่ือประโยชน์เป็นความสันติสุขภายในประเทศทั้งในเชิงตัวศาสนาและชาติพันธุ์  โดย
สะท้อนอัตลักษณ์ทางศาสนา แนวคิด และเป้าหมายของการแสดงออกเน้นประโยชน์ของประชาชนใน
ประเทศนั้น ๆ เป็นส าคัญ 

(2) พบว่าพระสงฆ์ในกลุ่มที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาล้วนสะท้อนถึงอัตลักษณ์ในแต่ละ
ประเทศ ร่วมทั้งน าแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ผสมผสานออกมาเป็นแนวปฏิบัติ ดังกรณี
ของพม่ากับแนวคิดในเรื่องพระพุทธศาสนานิยมเผ่าพันธุ์นิยมโดยการรณรงค์ของพระสงฆ์ ในกัมพูชา
ความขัดแย้งจนกระทั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องสันติภาพ การอยูร่วมกันภายใต้
สถานการณ์สงครามกลางเมือง หรือแนวคิดพระสงฆ์กับการมีบาทบาททางการเมือง โดยมีหลักฐานว่า
พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการลดความขัดแย้งรุนแรงไม่ให้เกิดการฆ่ากันและกันในเวียดนามในช่วง
ครามกลางมืองและสงครามเวียดนาม ดังปรากฏในเอกสารของ Center Intelligence Agency 
(2004) ในเอกสารชื่อ “Thich Tri Quang and Buddhist Political Objectives in South Vietnam
”  หรือในงานค้นคว้าของ Harris, Ian (2001) ในเรื่อง Sangha Groupings in Cambodia” หรือใน
ดุษฎีนิพนธ์ของ  Matthew J. Walton (2012) เรื่อง Politics in the Moral Universe: Burmese 
Buddhist Political Thought ห รื อ ใ น ง า น  “ Emilie Biver ( 2014)  Religious nationalism: 
Myanmar and the role of Buddhism in anti-Muslim narratives” หรือในงานของ Sylwia Gil 
(2008) เรื่อง “The Role of Monkhood in Contemporary Myanmar Society” ที่ผู้วิจัยพยายาม
สะท้อนค่านิยมและจริยธรรมทางศาสนาสู่การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป้าหมายเป็น
ประโยชน์และประเทศชาติที่พระสงฆ์เหล่านั้นอยู่อาศัยเป้าหมายอาจเป็นไปเพ่ือชาติ เพ่ือประชาชน 
และเพ่ือหลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ  



 (3) ในการวิจัยได้ผลการศึกษาเป็นชุดการเรียนรู้ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เพ่ือความเข้าใจถึงบทบาทของพระสงฆ์ทางการเมืองในแต่ละประเทศ ที่สะท้อนถึงความ
แตกต่างในเรื่องบริบท ความเป็นมา และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันแต่เป็นวิถีอาเซียน 
วิถีพระพุทธศาสนาในบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศอาเซียนกรณีกัมพูชา 
พม่า และเวียดนาม เพ่ือท าให้เกิดสันติประชาธรรมในวิถีทางศาสนา ความเชื่อและสังคมในการอยู่
ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายในวิถีทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง  แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของพระสงฆ์ในอาเซียนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่พึงเรียนรู้ รวมไปถึงวิถีอันเป็นลักษณะเฉพาะของละ
ประเทศที่จะเป็นเครื่องมือหรือกลไกของความส าเร็จอันจะพึงเกิดขึ้น  โดยชุดการเรียนรู้จะ
ประกอบด้วย (1) แนวคิดองค์ความรู้การมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน (2) กลไกของการเข้าไปมี
ส่วนร่วม (3) รูปแบบของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลได้จากการวิจัยชุดการเรียนรู้ของ สุคน ระเบียบโอษฐ์ (2015,หน้า 99-113) และจามรี  เชื้อชัยและ
คณะ (2557,หน้า 13-23) โดยเป็นเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้สู่การปรับตัวในประชาคมอาเซียน เป็นต้น   

 
6.สรุป 
 จากการศึกษาวิจัยสะท้อนออกมาเป็นบทบาทของพระสงฆ์ในประเทศที่ท าการวิจัยคือกัมพูชา 
พม่า และเวียดนามในบทบาทของสมเด็จพระมหาโฆษนันทะ พระวิรธู และพระติช นัท อันห์ ซึ่งจะ
กลายเป็นกลไกหรือลักษณะร่วมทางสังคมที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางการเมืองและพฤติกรรม
ทางการเมือง (1) โดยเหตุการณ์น าพาพระสงฆ์เหล่านั้นเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะหัวหน้า
ผู้น าแนวคิด นโยบายผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ หรือการน าเสนอต่อสาธารณะกดดันให้เกิดการปฏิบัติ
ตามที่พระสงฆ์ผู้น าชาวพุทธเหล่านั้นเรียกร้อง ดังปรากฏในกรณีของพม่า (2) การน าหลักการทาง
พระพุทธศาสนาและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาใช้ในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดแนวทางที่สันติเป็น
บทบาทของพระสงฆ์ในอาเซียนที่เน้นแนวทางสันติวิธี ดังกรณีที่ติช นัท อันห์ ด าเนินการในเวียดนาม
ในนามของพระสงฆ์เพ่ือสังคม หรือกรณีของสมเด็จพระมหาโฆษนันทะ ที่เสนอแนวทางธรรมยาตราใน
ประเทศกัมพูชา เพ่ือเป็นการสื่อสารทางการเมืองในการยุติความรุนแรงในสถานการณ์ของสงคราม
กลางเมืองในกัมพูชา (3) ใช้ทั้งสองกรณีเพ่ือการเผยแผ่ค าสอนและการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ทาง
การเมือง อย่างมีเงื่อนไขในแบบพระภิกษุสงฆ์คือไปด้วยหลักการ ประสานประโยชน์และมีเป้าหมาย
เป็นความสงบสันติภายในของแต่ละประเทศ  (4) องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเป็นชุดการเรียนรู้เพ่ือ
ความเข้าใจต่อบทบาทของพระสงฆ์ในประเทศนับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพม่ า กัมพูชา 
เวียดนามได้  
 
7.กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน : 
พหุกรณีศึกษา : A Study on Role of Buddhist monks to Political Participation in ASEAN: 
Multi-case studies”  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนมุ่งเป้าปีงบประมาณ  2560 โดยศูนย์
อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   



  คณะนักวิจัยกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี , ดร. (รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร) รักษาการผู้อ านวยการศูนย์อาเชียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนภายใต้การด าเนินงานโครงการของส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการ
วิชาการ ศูนย์อาเชียนศึกษา โดยมีบุคคลากรของส่วนงาน คอยให้ค าปรึกษาแนะน า ร่วมพัฒนา
งานวิจัยให้เป็นไปตามแนวทางการวิจัย และติดตามความก้าวหน้าการวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา 
จนกระทั่งงานวิจัยแล้วเสร็จ ขอบขอบคุณต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเทศต่าง ๆ ทั้งในนามนักวิชาการ 
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและพระภิกษุสงฆ์ ชาวพุทธในประเทศกลุ่มตัวอย่างในฐานะผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างยิ่ง  
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