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Buddhist monasteries have been claimed as peaceful places and monks do 

not support the violent approaches. These claims are falsified by this paper, 

which focuses on the violence in Buddhist temples, where monks treat 

novices cruelly, in many cases.  Two questions are raised namely; how has 

Theravada Buddhism been interpreted to serve the violence? And what kind 

of violence can be found in the monasteries nowadays? Ethnographical 

methodology was conducted in many provinces of Southern Thailand.  The 

researcher, as a monk, has been staying with those novices for 18 years.  It 

finds that Thai Buddhism is interpreted as utilitarianism to serve the dictator 

monks who take care of novices.  Many kinds of violence such as verbal, 

physical, and sexual harassments can be done in the name of the 

compassionate protectors who punish for the success of his pupils.  Though 

many abbots are compassionate, they are too old to take care of young 

novices.  The power is, in fact, used by secretary monks who have 

responsibility in educating novices.  In consequence, abbots cannot help 

when novices are harassed.This phenomenon clearly reveals the failure of 

gerontocracy in Thai monastic administration.  At the same time, many 

novices still choose to live in the temples because their families are also in 
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problems.  Violence in religious area is always ignored, while its intensity is 

not less than the worldly sphere.  

 

    บทคัดยอ 

 คําสําคัญ: 

การละเมิด  

ความรุนแรง  

พุทธศาสนาเถรวาท  

สามเณร  

วัดถูกมองวาเปนพ้ืนท่ีสงบและพระสงฆเปนผูมีเมตตากรุณา ตลอดจนพระสงฆก็ไมใชความ

รุนแรงในการแกปญหา บทความนี้เสนอวา แทจริงแลวในหลายกรณีพบวา วัดเปนพ้ืนท่ี

แหงความรุนแรงท่ีพระภิกษุพ่ีเล้ียงกระทําตอสามเณรในนามของผูมีเมตตาปรารถนาดีตอ

อนาคตของเด็ก คําถามท่ีนาสนใจคือ หลักธรรมท่ีถูกตีความโดยชาวเถรวาทไทยเอื้อตอการ

ใชความรุนแรงอยางไร และมีความรุนแรงรูปแบบใดบางท่ีพบไดในปจจุบัน โดยใชระเบียบ

วิธีวิจัยทางชาติพันธุวรรณา ลงพ้ืนท่ีในหลายจังหวัดภาคใตและใชชีวิตรวมกับพระภิกษุ

สามเณรเหลานั้น มีขอคนพบวา พุทธศาสนาเถรวาทถูกตีความเพ่ือสนองอรรถประโยชน

นิยมในการปกครองมากกวาสนใจสิทธิของสามเณร เนื่องจากวัดไดกลายเปนพ้ืนท่ีรองรับ

เด็กจํานวนมากซ่ึงครอบครัวมีปญหา เด็กไดถูกมอบใหเปนสิทธิของเจาอาวาสหรือพระพ่ี

เล้ียงในการอบรมส่ังสอน การใชความรุนแรงในนามของผูมีเมตตาตอศิษยในสถานะของ

พระสงฆท่ีควรเคารพจึงเปนเร่ืองท่ีกระทําได ในบางกรณีแมเจาอาวาสจะมีเมตตา แต

เพราะความชราภาพซ่ึงตนไมมีอํานาจบริหารจริง อํานาจท้ังหมดจึงเปนของพระพ่ีเล้ียง

หรือเลขาฯ สามเณรเหลานั้นจึงถูกทํารายโดยท่ีเจาอาวาสชวยไมได ปรากฏการณนี้

สะทอนถึงความลมเหลวของระบอบชราธิปไตยในคณะสงฆไดอีกมิติหนึ่งความรุนแรงท่ี

พระสงฆกระทําตอสามเณรมีท้ังในมิติความรุนแรงทางรางกาย คําพูด และการลวงละเมิด

ทางเพศและผูคนมักมองขามหรือไมกลาฟองรอง ท้ังท่ีระดับของความรุนแรงไมดอยไปกวา

พ้ืนท่ีทางโลก 

 

บทนํา 

 เพราะเหตุที่ศาสนามักถูกมองวาเกิดข้ึนเพื่อแกปญหาความรุนแรงและสรางสันติสุขใหสังคมในแตละ

ยุค ศาสนิกจึงมองวาศาสนาเปนแหลงคุณธรรมที่สะอาดปราศจากการเบียดเบียน อยางไรก็ตาม งานวิชาการที่

ศึกษาปรากฏการณทางศาสนาในหลายทศวรรษที่ผานมาเสนอในทํานองเดียวกันคือ การตีความศาสนาเพื่อรับ

ใชอํานาจทางการเมืองไดนําไปสูความรุนแรงในนามของการปกปองศาสนา กรณีที่ถูกกลาวถึงไดแก พุทธ

ศาส นา เ ถ ร ว าท ในพม า ถู ก ใ ช เ พื่ อต อ ต า นชา วมุ สลิ ม โ รฮิ งญ า  ( Schissler, Walton, &Thi, 2017; 

Juergensmeyer, 2017; Gravers, 2015; Kyaw, 2015; Zin, 2015; Brooten, 2015) เชนเดียวกับศรีลังกา

ที่ประกาศใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติและถูกเนนยํ้าเปนอัตลักษณของความเปนชาวสิงหล 

(ethnocentric) เพื่อตอสูกับชาวทมิฬและชนกลุมนอยที่นับถือศาสนาอื่น (Biver, 2014; DeVotta, 2007)  
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 งานศึกษาสถานการณความรุนแรงในประเทศไทยในโลกภาษาอังกฤษ ก็เสนอใหเห็นความรุนแรงของ

การใชพุทธศาสนาเปนเครื่องมือจัดการกับคนกลุมนอย เชน กรณีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไมตางกับ

พมาและศรีลังกา (Jerryson, 2011; Satha-anand, 2012; Satha-Anand, 1987) จึงกลาวไดวา พุทธศาสนา

เถรวาทในทางปฏิบัติแฝงไปดวยความรุนแรงซึ่งตางจากหลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร แตอยางไรก็ตาม งาน

เหลาน้ีมุงไปที่ภาพใหญคือตัวสถาบันหลักหรือโครงสรางทางสังคม จนมองขามไปความรุนแรงทางวัฒนธรรมที่

เกิดข้ึนในวิถีชีวิตปกติประจําวันซึ่งปรากฎระหวางบุคคลตอบุคคล รวมถึงความรุนแรงทางวัฒนธรรมน้ีสามารถ

เกิดไดแมแตในหมูคนกลุมเดียวกันหรือจากบุคคลใกลเคียง ทั้งน้ี งานศึกษาในภาษาไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะ

อยางย่ิงที่ตีพิมพโดยสถาบันสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ซึ่งเปนสถาบัน

สงฆ ไดนําเสนอพุทธศาสนาเฉพาะในมิติของสันติภาพและละเลยความรุนแรงในดานอื่นๆ ไปเสีย เชนงานของ 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (2559) ขณะที่งานอีกหลายช้ินมุงศึกษาเฉพาะตัวบท (texts) ของคัมภีร ซึ่งมี

ลักษณะเชิดชูคุณคาของพุทธศาสนา (ศรีพนา ศรีเช้ือ, 2559; พระครูสมุหชินวรวัตร ถิรภทฺโท, 2559; ณรงค

ฤทธ์ิ อรยะชัยกุล, 2558; และกฤษณะ ถาวร, 2558) การมองขามขอเท็จจริงในทางสังคมเชนน้ีสงผลใหสถาบนั

สงฆไมมีบทบาทในการแกไขปญหาความรุนแรงอยางเปนรูปธรรมดังที่เห็นในปจจุบัน 

แมงานหลายช้ินจะเสนอใหเห็นความรุนแรงของศาสนา แตยังเปนการมองในภาพใหญคือศาสนาถูกใช

เปนเครื่องมือสนับสนุนความเปนชาตินิยมเปนตน ซึ่งไดมองขามความรุนแรงที่เกิดข้ึนในวัดในฐานะตัวปจเจก

บุคคลที่พระเณรกระทําตอกัน เรียกอีกอยางวา ความรุนแรงจากบุคคลใกลตัว (intimate violence) และ

แนนอนวา งานวิจัยประเภทน้ีอาจตองอาศัยคนวงใน ดังน้ัน ผูเขียนในฐานะที่เคยบวชเรียนอยูในวัดและสํานัก

เรียนหลายแหงเปนเวลา 18 ป ไดรับทราบเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดข้ึนทั้งกับตนเองและเพื่อนสามเณรหลาย

กรณี จึงสนใจจะตอบคําถามวา 1) หลักธรรมที่ถูกตีความโดยชาวเถรวาทและธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยเอื้อ

ตอการใชความรุนแรงอยางไร 2) รูปแบบความรุนแรงประเภทใดบางที่พบเจอในวัดและสํานักเรียน  

วิธีการวิจัย 

แมผูเขียนจะเคยใชชีวิตในวัดมาเกือบสองทศวรรษ (2543-2561) แตกอนการเขียนงานช้ินน้ี ผูเขียนได

ลงภาคสนามโดยใชชีวิตรวมกับสามเณรใน 5 วัดอีกครั้ง โดยเลือกเจาะจงวัดที่เปนสํานักเรียนในภาคใต23 (รวม

สามเณรทั้งหมดราว 200 รูป) ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณาเพื่อเก็บขอมูลเรื่องความรุนแรงน้ีเปนเวลา 

                                                   
3 สํานักเรียน หรือ โรงเรียนของพระเณร มี 3 ประเภทคือ สํานักเรียนนักธรรม สํานักเรียนบาลี และสํานักเรียนสายสามัญศึกษา เรียกอยางเปน

ทางการวา โรงเรียนปริยัติธรรม บางวัดอาจเปดสอนมากกวาหนึ่งอยางได เชน มทีั้งนักธรรมและบาลี หรือมีทั้งนักธรรมและสามัญฯ เปนตน เพราะ

ความทีว่ัดเหลานี้เปนโรงเรียนไปในตัว จึงเปนเหมือนศูนยรวมของพระเณรในจังหวัด ซ่ึงปกติมักจะมีจํานวนพระเณรมากกวาวัดทั่วไป 



Jesada Buaban / Monasteries: The Places of Reproduction of Violence in The Name of Compassion 

163 

 
Journal of Human Rights and Peace Studies, Vol 5 (2), 2019 

 

4 เดือน (มกราคม –  เมษายน 2561) ทั้งในฐานะพระอาจารยสอนปฏิบัติธรรมพระพี่เลี้ยงโครงการสามเณร

ภาคฤดูรอน และพระอาคันตุกะที่ขอพักอาศัยเพื่อทํางานวิจัย ใชการสัมภาษณสามเณรเจาอาวาสและพระพี่

เลี้ยงแบบไมเปนทางการ (informal interview) คือสนทนากันทุกที่ที่มีโอกาสบทความน้ีจะเริ่มจากการเกริ่น

ใหเห็นการประยุกตใชหลักธรรมในสังคมไทยซึ่งตอบสนองความเปนทองถ่ิน (localized Buddhism) มากกวา

มองศาสนาตามคัมภีรที่ถูกแยกออกจากบริบท ปรากฏการณดังกลาวจะถูกอธิบายผานกรอบแนวคิดเรื่อง

อรรถประโยชนนิยม นอกจากศึกษาตัวบทในคัมภีรพุทธศาสนาแลว ผูเขียนจะยกกรณีตัวอยางความรุนแรงที่

พบในวัดตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนที่นําไปสูความรุนแรงดังกลาวดวย3

4 

ผลการศึกษา 

 ขอคนพบของการวิจัยน้ีแบงออกเปน 3 สวนคือ 1) พุทธศาสนาเถรวาทแบบไทยถูกตีความและใช

สนองจริยธรรมแบบอรรถประโยชนนิยม (utilitarianism) ผูเขียนจะยกตัวอยางการนําเสนอและตีความคัมภีร

ที่พบในสังคมไทย ซึ่งสันนิษฐานวาสิ่งน้ีเปนวิธีคิดเบื้องตนที่ใหความชอบธรรมกับการใชความรุนแรงในนาม

ศาสนา 2) มอบเด็กใหกับวัดเปนกาวแรกของการทําลายสิทธิเด็กการมอบเด็กมิไดเปนเพียงพิธีกรรมที่สักแตทํา

ใหเสร็จ หากแตสื่อนัยของการที่สามเณรจะถูกใชความรุนแรงเพราะไดรับอนุญาตจากผูปกครองแลว 3) หนีเสอื

ปะจระเข: หนีพอมาพบพระ เปนการอภิปรายถึงความรุนแรงที่สามเณรไดรับ ซึ่งชวยสะทอนปญหาเรื่อง

พระสงฆผูมีอิทธิพลจนเจาหนาที่รัฐเลือกที่จะน่ิงเฉยตอความรุนแรง และปญหาครอบครัวที่หนักกวาจน

สามเณรเลือกที่จะทนรับความรุนแรงในวัด 4) เจาอาวาสมีเมตตาแตไมมีอํานาจ ประเด็นน้ีสะทอนถึงปญหาใน

การปกครอง/บริหารงานของเจาอาวาสซึ่งชราภาพจนเปนเพียงหุนเชิดและบางก็ติดภารกิจจนไมมีเวลาดูแล/

รับฟงปญหาของสามเณร 5) ความรุนแรงผานการศึกษา เพื่อช้ีวาความรุนแรงหรือความเกลียดชังคนคิดตางได

ถูกถายทอดผานการสอนธรรมะโดยพระอาจารยที่ไมเปดรับความหลากหลาย 

(1) พุทธศาสนาเปนอรรถประโยชนนิยม 

 การตีความจริยธรรมในพุทธศาสนาใหเหลือเพียงมิติเดียวเปนเรื่องที่ไมถูกตองนัก เพราะคําสอนที่

ปรากฎในคัมภีรมีความหลากหลายมาก ที่สําคัญคือ ศาสนาที่ถูกทําใหเปนองคกรแลว และผสมกับวัฒนธรรม

ทองถ่ินที่แตกตางออกไป จะมีรูปแบบการตีความและเลือกเนนในลักษณะเฉพาะของตนเอง (Gross, 1993, p. 

306) เชนกรณีของการนําเรื่องราวทศชาติมาใชสรางความชอบธรรมในการปกครอง เวสสันดรและมหาชนก 

                                                   
4 เพ่ือตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ขอมูลทั้งหมดจะถูกนําเสนอโดยไมกระทบตอเหยื่อผูถูกกระทํา ตลอดจนพระซ่ึงเปนผูกระทําเอง โดย

การใชชื่อสมมติของผูใหขอมูลทั้งหมด อีกทั้งชื่อวัดก็แทนดวยคําวา วัดแหงหนึ่ง ตามรูปแบบจริยธรรมการวิจัยในคนทางมานุษยวิทยาทั่วไป (จักร

พันธ ขัดชุมแสง, 2561, น. 23) 
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มักถูกหยิบยกมาเปนตัวอยางของธรรมราชาผูมีอํานาจในการปกครองใหประชาชนมีความสุข การบริจาคทาน

เปนอันมากสะทอนถึงผูมีบุญที่เกิดมาเพื่อเปนพระราชา ทํานองเดียวกัน ประชาชนก็ควรนอบนอมเช่ือฟงและ

เอาอยางพระราชาที่เปนเชนน้ัน (Jory, 2002, p. 36) ในทางตรงกันขาม เรื่องราวของ เตมียใบ ซึ่งเปนหน่ึงใน

สิบชาติสุดทายเชนกันกลับไมเปนที่นิยม น่ันเพราะเรื่องน้ีไมสงเสริมการปกครองในระบอบธรรมราชา เพราะ

ราชาที่ทรงธรรมแบบเตมียจะตองสละบัลลังกออกบวชเพื่อหลีกหนีจากการปกครองที่ตองรับหนาที่ตัดสินคดี

ความและลงโทษผูทําผิด เปนเหตุใหตองรับกรรมและตกนรกเมื่อตายไป ตัวอยางทั้งสองกรณีน้ีสะทอนวา 

ศาสนามักถูกหยิบมาใชในบางสวนเพื่อเอื้อตอสังคมน้ันๆ เสมอ จึงผิดพลาดมากหากจะสรุปวาพุทธศาสนาเปน

รูปแบบใดรูปแบบเดียวเทาน้ันโดยไมดูกระบวนการตีความเพื่อสรางความชอบธรรมเปนกรณีไป 

 งานช้ินน้ีเสนอวา พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยถูกตีความเพื่อรบัใชแนวคิดแบบอรรถประโยชน

นิยมในหลายกรณี เชน การกินเน้ือที่ปรากฏในปุตตมังสสูตร สังยุตตนิกาย ที่พระพุทธเจาไดยกตัวอยางบิดา

มารดาซึ่งรักบุตรมาก แตจําเปนตองฆาบุตรนอยเพื่อกินเปนอาหารขามทางกันดาร เน้ือหาของพระสูตรถูกชาว

พุทธรุนหลัง (อรรถกถา เปนตน) ตีความวา พระองคทรงเนนเรื่องการกินที่มิใชเพื่อสนองความอยาก หากแต

กินเพียงเพื่อมีกําลังในการปฏิบัติธรรมเพื่อขามสังสารวัฏ อยางไรก็ตาม หากยึดตามพระสูตรด้ังเดิมจะเห็น

ความเปนอรรถประโยชนนิยมของคําสอนน้ี คือการอนุญาตใหฆาผูอื่นได แมกระทั่งบุตรเพื่อรักษาชีวิตรอดและ

เดินทางใหถึงเปาหมาย คําสอนประเภทน้ียังพบไดอีกหลายที่ เชนกรณีการบริจาคลูกของพระเวสสันดรใหเปน

ทาสชูชกดวยเปาหมายคือการที่ตนจะไดบรรลุเปนพระพุทธเจาในอนาคต จึงกลาวไดวา ทั้งกรณีการฆาลูกเพื่อ

เปนอาหาร การเนนเวสสันดรชาดกในนามผูปกครองที่ทรงธรรม และบริจาคลูกเพื่อโพธิญาณเปนตน เปนการ

ตีความและนําเสนออรรถประโยชนนิยมของพุทธแบบไทยอยางเปนรูปธรรม 

 เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) อธิบายอรรถประโยชนนิยมในฐานะเปนเครื่องมือหรือการกระทาํ

ที่เนนประโยชนสุขของคนจํานวนมาก (the greatest well-being of the greatest number of people) 

แนวคิดน้ีวางบนฐานที่วาเปาหมายสูงสุดของมนุษยคือการแสวงหาความสุข และการกระทําที่กอใหเกิด

ประโยชนสุขแกคนจํานวนมากกวาจึงเปนบรรทัดฐานในการตัดสินจริยธรรมวาสิ่งน้ันถูกหรือผิด กระบวนการ

ในการกระทําจึง ถูก เนน ยํ้านอยกว าผลที่ประจักษกับคนจํานวนมาก (Stanford Encyclopedia of 

Philosophy Archive, 2015) และการอางจริยธรรมแบบอรรถประโยชนนิยมเชนน้ีเอง ที่ผูเขียนจะเสนอใน

บทความน้ีวา ไดนําไปสูการละเมิดสิทธิของสามเณร 

ตัวอยางเหลาน้ีสามารถโยงกลับมาในสังคมเถรวาทเชนประเทศไทย ที่ครูหรือผูใหญสามารถใชคําพูด

และการกระทําที่รุนแรงกับผูนอยได ดวยเหตุผลวา ในทายที่สุดคนเหลาน้ันจะกลายเปนคนดีและประสบ
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ความสําเร็จ การรณรงคใหใชไมเรียวหรือพอแมตีลูกแบบรักวัวใหผูกจึงเปนสิ่งที่ไมไดหายไปจากสังคมที่ตกอยู

ในรองของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและมุงเนนอรรถประโยชนนิยม ลักษณะการตีความพุทธศาสนาเชนน้ีจะ

เห็นไดชัดในกรณีของเจาอาวาสหรือพระพี่เลี้ยงที่ปกครองสามเณรซึ่งมีสิทธิอยางเต็มที่ในตัวเด็กดังจะอภิปราย

ตอไป 

(2) มอบเด็กใหกับวัดเปนกาวแรกของการทําลายสิทธิเด็ก 

 เจน บุนนาค เสนอวา การบวชมีสวนชวยอยางมากในการเลื่อนชนช้ันทางสังคม เน่ืองจากผูคนจํานวน

มากที่อยูในฐานะยากจน ไมสามารถเขาถึงการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีพอ ไดตัดสินใจบวชและศึกษาตอจน

สามารถสึกออกมาทํางานที่ดีได (Jane, 2007, pp. 46-47) และแนนอนวา สามเณรจํานวนมากตัดสินใจ/ถูก

ขอรองใหบวชเรียนเพราะวัตถุประสงคที่ เจน เสนอ  

การเขามาของสามเณรสวนใหญจะผานโครงการบวชเณรภาคฤดูรอนที่จัดเปนประจําทุกปชวงเดือน

เมษายน กิจกรรมจะเริ่มต้ังแตการพาเด็กมามอบใหเปนศิษยของเจาอาวาสหรอืพระอาจารยพี่เลี้ยง สิ่งน้ีอาจทาํ

เปนพิธีกรรมใหญ คือจัดพรอมกันหลายคนและมีการถวายพานหมากพลูดอกไม พรอมทั้งกลาวคํามอบตัวเปน

ศิษย หรือจะนํามาฝากแบบไมตองมีพิธีกรรมก็ได แตนัยที่สื่อคือ นับจากน้ีไป เด็กคนน้ีจะกลายเปนของพระซึ่ง

ทานมีสิทธิที่จะทําอะไรกับเด็กก็ไดในแบบที่พอแมทํา ที่ย่ิงไปกวาน้ัน หลายวัดตกลงกับผูปกครองวา หากวัด

กระทําบางอยางที่รุนแรงกับเด็ก ผูปกครองไมควรเขามายุงเกี่ยว เพราะถือวาในชวงเวลาน้ันเด็กไดอยูภายใต

การดูแลของวัด (สุธี ชล, สัมภาษณ 4 พฤษภาคม 2561) 

 การมอบเด็กใหเปนลูก (ศิษย) ของวัด จึงเปนเสมือนการมอบอํานาจทุกอยางใหกับวัด แนวคิดน้ีถูก

สนับสนุนดวยความเช่ือทองถ่ินของสังคมเถรวาทเรื่องการเกิดใหมครั้งที่สองผานการบวช (Andaya, 2002, p. 

8) กลาวคือ พอแมใหกําเนิดในทางโลกซึ่งเปนการเกิดครั้งแรก สวนพระอุปชฌายอาจารยเปนผูใหกําเนิดในทาง

จิตวิญญาณ ซึ่งมีคุณคาในทางศีลธรรม ที่จะทําใหคนเหลาน้ันเปนคนดี การเกิดครั้งที่สองจึงไมไดมีศักด์ิศรีนอย

กวาครั้งแรก น่ันหมายถึง พระในวัดมีอํานาจในการจัดการดูแลเด็กไดเสมือนลูกตัวเอง อยางไรก็ตาม แมจะ

ปฏิเสธไมไดวา สามเณรที่เขามาบวชยังมิไดตัดขาดจากครอบครัวในแบบพุทธกาล แตอํานาจในการอบรมสั่ง

สอนของพระในวัดมีมากถึงข้ันที่พอแมไมควรเขามายุงเกี่ยว จากการสังเกตการณในหองเรียนบาลีแหงหน่ึงเมือ่

เดือนกุมพาพันธ พ.ศ. 2561 พระอาจารยโรจน (นามสมมติ) ซึ่งรับหนาที่สอนบาลี ไดไลพอของสามเณรซึ่งขอ

เขามาน่ังฟงการเรียนการสอนดวยออกจากหองเรียนดวยคําหยาบคาย เพียงเพราะไมอยากใหพอไดรับรู

พฤติกรรมที่ตนกระทําตอลูกของเขา 
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(3) หนีเสือปะจระเข: หนีพอมาพบพระ 

 สามเณรหลายรูปมีปญหาทางบานเน่ืองจากถูกพอแมทํารายทุบตี และบางก็ไมอยากเห็นภาพที่

ผูปกครองทะเลาะกัน เมื่อพอแมขอใหมาบวชเณรภาคฤดูรอน จึงเลือกที่จะใชชีวิตใหมในวัดตอไปดังตัวอยาง

ของสามเณรปู (นามสมมติ)ปูตัดสินใจบวชเปนสามเณรเมื่ออายุเพียง 11 ป ในป พ.ศ. 2560 ดวยความที่พอแม

มีฐานะดี ปูเปนเด็กเรียนเกงและเขาถึงนิยายทั้งของไทยและนิยายแปล แตพอกับแมทะเลาะกันบอยครั้ง ปูเลย

เลือกเรียนตอ ป.6 ขณะเปนสามเณรและในปถัดมาถูกเจาอาวาสสงไปเรียนบาลีอีกวัดในตางจังหวัด ปูตองอยู

กุฏิเดียวกับพระอาจารยโรจนซึ่งเปนเหมือนคน 2 บุคลิก กลาวคือ เมื่อทานอารมณดีก็จะซื้อโทรศัพท แวนตา 

และหนังสือให แตหากไมพอใจ ก็จะดาดวยคําหยาบ ตะคอกเสียงดัง ปาขวดนํ้าใส และทุบตีดวยไมเรียว ปูเลา

วา ตนนอนรองใหทุกคืนในเดือนแรก ทั้งที่คิดถึงพอแม แตก็เลือกที่จะไมกลับไปเพราะบานมีปญหาและตองมา

รับกับการกระทําที่ทารุณในวัด เพราะความที่เปนเด็กอายุนอยที่สุดในหมูสามเณร ปูยังถูกเพื่อนแกลงดวยการ

เตะ กอด หอมแกม จับกนและหนาอก เมื่อถึงเวรตองลางจาน ก็ไมกลาเรียกสามเณรรุนพี่ซึ่งอยูเวรเดียวกันมา

ชวย แตโชคดีที่ปูยังมีเจาอาวาสที่ใจดีมาก ทานพูดดีดวยและใหเงินใช แมจะอยูทามกลางความรุนแรงและ

ขอบังคับที่เขมงวด แตยังมีพระเณรใจดีอีกจํานวนหน่ึงที่คอยใหกําลงัใจ ปูสามารถสอบผานบาล ีป.ธ. 1-2 ไดใน

ปแรก และปจจุบันไดเรียน ป.ธ. 3 กับพระอาจารยทานโรจน จากการพูดคุย ทานไดเปดเผยวา  

   “ผมไมไดมีเจตนาจะทําลายอนาคตของนักเรียน แตทุกคนที่เขามาอยูในวัดตอง

เคารพกติกา มิฉะน้ันพื้นที่ตรงน้ีจะเต็มไปดวยคนรอยพอพันแมซึ่งคุมไมอยูและเปนตัวอยาง

ใหกับเณรรุนตอไป แมผมพูดหยาบ แตผมก็จริงใจ ผมเช่ือวาเณรสัมผัสอันน้ีได ถาใครต้ังใจ

เรียน อยากไดอะไร ผมก็ซื้อให แตถาเขามาบวชเพื่อสนุก ผมพรอมจะตบหรือตีโดยโดยไม

สนใจผูปกครอง เพราะเขามอบเด็กใหอยูในความรับผิดชอบของเราแลว” (พระโรจน (นาม

สมมติ), สัมภาษณ, 23 มกราคม 2561) 

 อีกกรณีหน่ึง สามเณรมดมาจากครอบครัวขาราชการที่พอเปนตํารวจและเลี้ยงดูดวยความรุนแรง เขา

บวชสามเณรภาคฤดูรอนเมื่อป พ.ศ. 2556 ขณะน้ันอายุ 13 ป และหลังจบโครงการอบรม สามเณรทุกรูปจะ

ถูกบังคับใหสึก ยกเวนคนที่สามารถหาพระมารับรองไดวาจะพาไปอยูที่วัดน้ันๆ แมจะสึกแลวมดก็ยังนอนในวัด 

เจาคณะอําเภอทานหน่ึงสอบถามจนทราบวามดไมอยากกลับบานเพราะถูกพอทํารายรางกายบอยครั้ง ทานจึง

บวชใหใหมและพาไปเรียนบาลีที่วัด ดวยความโชคราย มดไดอยูกับพระมหาหอก (นามสมมติ) ที่ชอบทําราย

รางกายอีกเชนเดิม สวนใหญเปนการเตะ ตอย และตีดวยหางกระเบน มดออนวอนพระอาจารยอีกรูปเพื่อขอ

ยายไปอยูภายใตการดูแลของทาน และโชคดีที่ทานอนุเคราะห กุฏิของพระมหาหอกมีสามเณรลดลงเรื่อยๆ 
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บางขอยายวัด บางยายกุฏิ และบางก็ลาสึก จนตอมาพระมหาหอกไดขอใหมดกลับมาอยูที่กฏิุทานเชนเดิม เพื่อ

จะไดมีสามเณรดูแลเรื่องความสะอาด แตมดตอบไปวา “หากใหผมกลับไปอยูกุฏินรกน้ัน ผมขอสึกดีกวา”

(สามเณรมด (นามสมมติ), สัมภาษณ 15 เมษายน 2561) ปจจุบัน สามเณรมดเรียนจบนักธรรมช้ันเอก และ

มัธยมศึกษาตอนปลายจาก กศน. และยายไปเรียนบาลีอีกวัดหน่ึงในตางจังหวัด 

นอกจากความรุนแรงที่เกิดจากพระพี่เลี้ยงแลว สามารถพบความรุนแรงจากเจาอาวาสไดเชนกันหาก

ทานยังเปนพระหนุม สามเณรหอยเขามาบวชเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในป พ.ศ. 2553 เชนเดียวกับสามเณร

สวนใหญคือ หอยมาจากครอบครัวที่ยากจน โชคดีที่ครอบครัวของหอยไมมีปญหาเชนคนอื่นๆ สิ่งน้ีจึงเปนตัว

แปรสําคัญที่ทําใหหอยตัดสินใจลาสึกไปเมื่อตองเผชิญกับความรุนแรงที่หนักมาก ผูเขียนไดสนทนากับหอยอีก

ครั้ง หลังจากที่เขาไดลาสิกขาไปแลวต้ังแตป พ.ศ. 2556 และนําปนโตมาวัดในวันที่ 15 เมษายน 2561 

 หอยขยันและเรียนเกง แตมีนิสัยนักเลงไมยอมใคร ขณะเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หอยทะเลาะกบั

เสือซึ่งเปนรุนพี่ ม. 5 ดวยสาเหตุที่ไปหยอกลอเสือวาเปนกระเทย (จากหนาตาและผิวพรรณที่ขาวมาก) เสือเอา

คืนดวยการละเมิดทางเพศ คือ ขมขืนหอยทางทวารหนัก พฤติกรรมน้ีเกิดข้ึนหลายครั้ง สิ่งที่นาสนใจคือ ทั้งเสอื 

(ซึ่งคอยขางสนิทกับผูเขียนและมักบอกเลาเรื่องราวตางๆ อยางเปดเผย) และหอยลวนไมมีพฤติกรรมที่สอถึง

ความเปนคนขามเพศ ทั้งสองยังจีบผูหญิงเหมือนอีกหลายคน กรณีน้ีอาจคลายกับกรณีศึกษาเกยในปอเนาะ

ของ สมัคร กอเซ็ม (2560) ที่เสนอวา นักเรียนชายไมนอยที่รวมเพศกับเกยหรือกระเทยในตอนกลางคืน แต

กลางวันก็ยังจีบผูหญิงตามปกติและมิไดนิยามตัวเองวาเปนกระเทยหรือเกยแตอยางใด การถูกขมขืนยังเปนสิ่ง

ที่พอรับไดสําหรับหอย แตเขาตองทะเลาะกับเจาอาวาสอีกครั้ง เพียงเพราะลืมเอาบิลคาไฟที่เก็บไวไปใหเจา

อาวาส หอยถูกดาดวยคําหยาบ พาดพิงไปถึงพอแมวาไมสั่งสอนและขูวาจะทํารายรางกาย ซึ่งหอยเลาวาเรื่อง

เล็กนอยเชนน้ีสามารถพูดคุยกันได ย่ิงเปนสมณะดวยย่ิงตองใชสติมากกวาอารมณ “หลังจากเหตุการณน้ัน ผม

ไมคิดอะไรมากเลยครับ มันพอแลวกับการอยูกับความรุนแรงในแบบที่ผมไมไดทําผิด ผมโทรหาแมในคืนน้ัน

และยายไปอยูวัดอื่นในวันรุงข้ึน เมื่อจบ ม. 3 ผมก็สึกอยางไมเสียดาย” (สามเณรหอย (นามสมมติ), สัมภาษณ 

15 เมษายน 2561) 4

5 

(4) เจาอาวาสมีเมตตา แตไมมีอํานาจ 

 ปฏิเสธไมไดวา เจาอาวาสหลายรูปมีเมตตามาก จากการคลุกคลีกับทานเหลาน้ันทําใหแนใจไดวา ทาน

มักเปนคนสันโดษ แทบไมมีเงินเก็บเพราะชอบทําบุญและนําเงินที่ไดมาสงเคราะหการศึกษาของสามเณร 

                                                   
5 ส่ิงที่นาตั้งขอสังเกตคือ แมสามเณรจํานวนมากจะไดรับประสบการณที่เลวรายจากวัด ความเกลียดชังของพวกเขาก็จํากัดอยูเฉพาะตัวบุคคล

เทานั้น ไมไดกระทบตอความศรัทธาที่เขามีตอศาสนา กรณีของหอยสะทอนไดชัดวา เขาจะนําปนโตไปวัดบอยคร้ังเมื่อมีโอกาส 
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สามเณรจะโชคดีมากหากอยูในวัดที่เจาอาวาสมีเมตตาเชนน้ี แตหลายวัดไดมีเจาอาวาสที่ชราภาพมากจนไม

สามารถทํางานบริหารและปกครองได แตเพราะตําแหนงเจาอาวาสจะดํารงอยูจนกระทั่งมรณภาพ และทาน

เหลาน้ันก็เลือกที่จะไมลาออก ดังน้ันภาระในการบริหารดังกลาวจึงตกเปนของรองเจาอาวาส พระเลขานุการ

หรือพระพี่เลี้ยงสามเณรซึ่งถูกมอบหมายโดยเจาอาวาส เมื่อเปนเชนน้ีจึงพบวา เจาอาวาสในหลายที่เปนเพียง

หุนเชิดที่มีหนาที่เซ็นตเอกสาร และหลายครั้งทานไมมีอํานาจในการตอรอง เพราะการออกบวชเปนเวลานาน

โดยเฉพาะอยางย่ิงพระที่ไมมีเงินสะสมก็จะไมมีลูกหลายคอยดูแล ทานจึงตองอยูภายใตอํานาจและการดูแล

ของพระเลขาฯ ย่ิงชรามากข้ึนก็เทากับสูญเสียอาํนาจในการตัดสินใจมากข้ึนดวย ที่ย่ิงกวาน้ัน เจาอาวาสบางรปู

ยังขอรองใหสามเณรและผูปกครองไมนําเรือ่งไปแจงความเพียงเพราะรกัษาภาพลักษณของวัด ในบางกรณี เจา

อาวาสตองรับภาระหนักในการบริหารดานอื่นๆ และเมือ่มอบหมายใหพระพี่เลีย้งดูแลสามเณรแลวทานจึงไมมา

กาวกายอีก ซึ่งเทากับเปดโอกาสใหพระเหลาน้ันทํารายสามเณรดัง 2 กรณีดานลางน้ี 

(1) สามเณรกุง: กุงมาจากครอบครัวยากจน เขาบวชสามเณรภาคฤดูรอนต้ังแตอายุ 11 ป ในป พ.ศ. 

2542 และตัดสินใจบวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของพระเณร เพราะเช่ือวาหากสึก

ออกไปจะไมมีโอกาสเรียน วันเสาร-อาทิตย สามเณรทุกรูปตองชวยกันกวาดลานวัด กุงชอบอานหนังสือการตูน 

เขาอานหนังสือจนลืมภาระอันน้ัน พระอาจารยธนู (นามสมมติ) ซึ่งเปนผูชวยเจาอาวาสไดมาตามที่กุฏิเมื่อเวลา

ผานไป 10 นาที ทานกระชากอังสะ (เสื้อ) ใหกุงลุกยืน และตบบองหู จากน้ันตามดวยการตบบริเวณศีรษะ

อยางแรงอีกหลายครั้ง การกระทําน้ีอยูในสายตาของเจาอาวาสผูซึ่งกําลังยืนอยูหนากุฏิ เสร็จแลวกุงก็เดินเช็ด

นํ้าตาออกไปกวาดขยะกับเพื่อนๆ  

 กุงบอกเจาอาวาสวาจะฟองรองเรือ่งการทํารายรางกาย ทานไดหามโดยช้ีใหเห็นวาสวนหน่ึงเปนเพราะ

การขาดความรับผิดชอบของกุงเอง และที่สําคัญ หากเปนคดีความก็จะทําใหวัดเสียช่ือเสียง ทานรับปากวาจะ

ตักเตือนพระอาจารยธนูให ซึ่งกุงก็ตกลงตามที่ทานกลาว กุงเปดเผยวา แมเหตุการณครั้งน้ันจะผานไปเปนสบิป 

แตความรูสึกกลัวพระอาจารยรูปน้ันยังไมหายไปไหน หลังจากวันน้ัน เขาและเพื่อนสามเณรก็ยังถูกกระทําดวย

ความรุนแรงอีกเชนเดิม “ทุกครั้งที่ผมเหน็พระทํารายเณร ผมโกรธและอยากเขาไปตอยพระรปูน้ัน แตดีที่พอจะ

ย้ังอารมณไวได แตผมก็จะเขาไปคุย ไมปลอยใหเณรตองรับกรรมอยางผม” (พระกุง (นามสมมติ), สัมภาษณ 

20 เมษายน 2561) 

กุงยังเปดเผยอีกวา ปกติแลวสามเณรที่ถูกทํารายมักมีรูปรางเล็ก อาจเพราะพระพี่เลี้ยงมั่นใจวา

สามเณรจะไมตอบโต และมักเปนสามเณรที่มาจากครอบครัวยากจนซึ่งพอแมไมจะไมมีอํานาจตอรอง ปจจุบัน 
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พระกุงเรียนจบปริญญาโทดานพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยสงฆและรวมกับองคกรตางๆ เพื่อขับเคลื่อนเรื่อง

สันติภาพและสิทธิมนุษยชน 

(2) พระมหาหอก: พระมหาหอก (นามสมมติ) ซึ่งเคยทํารายสามเณรมดเปนผูมีอิทธิพลมากในอําเภอ 

A ชาวบานเช่ือวาทานเปนพระเจาตากสินกลับชาติมาเกิด มีสาวกผูหญิง อายุต้ังแต 25-45ป จํานวนมากเขาหา

ทานบอยครั้งและเช่ือวาในอดีตชาติเคยเปนนางสนมของทาน ทานเปนที่รูจักและเคารพของผูคนมากกวาเจา

อาวาสซึ่งเปนพระชราและมีบทบาทเฉพาะในวัด ครั้งหน่ึงทานและพระใหมซึ่งเปนลูกศิษย รุมซอมสามเณรจน

อาการสาหัส พอแมพาสามเณรไปฟองรอง แตตํารวจซึ่งเปนลูกศิษยของพระมหาหอกไมรับเรื่อง ดวยเหตุผลวา 

เปนการอบรมสั่งสอนซึ่งพระอาจารยมีเจตนาดีที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยสามเณรแมจะรุนแรงไปบาง จากกรณีน้ีจะ

เห็นไดวานอกจากเหตุผลในทางอรรถประโยชนนิยมแลว จะเห็นไดวาโครงสรางวัฒนธรรมความรุนแรงใน

สังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการเคารพครูอาจารยพระโดยไมต้ังคําถามก็ใหความชอบธรรมกับความเปนผูมี

บารมีของพระมหาหอกและมีสวนชวยใหทานสามารถใชความรุนแรงโดยไมตองรับผิดและรอดพนจากคดีทาง

โลกอีกดวย 

 พระมหาหอกมาจากครอบครัวฐานะดี ทานบวชได 4 ปก็สอบไดเปนพระมหา (เปรียญธรรม 3 

ประโยค) ทานเลื่อนข้ันจากการเปนหัวหนาคณะในวัด มาเปนเลขานุการของวัดซึ่งรับหนาที่ทําบัญชีรายรับ

รายจายและดูแลกิจกรรมทุกอยางตลอดจนควบคุมการกอสราง เพราะความที่วัดน้ันมีสามเณรราว 30 รูปและ

เจาอาวาสตองดูแลวิทยาลัยสงฆ พระมหาหอกจึงมีหนาที่ดูแลสามเณร ทุกครั้งที่เกิดปญหาเรื่องการใชความ

รุนแรง เจาอาวาสมักอางวาทานไมมีสิทธิเพราะไดมอบใหเปนหนาที่ของพระมหาหอกไปแลว  

(5) ความรุนแรงผานการศึกษา 

 กรณีของปลาที่จะกลาวตอไปน้ีเปนเพียงตัวอยางหน่ึงที่แสดงใหเห็นวา การใชความรุนแรงไม

จําเปนตองอยูในรูปของการทํารายรางกายเทาน้ัน แตยังแฝงมากับเน้ือหาในการเรียนการสอนดวย ปลาบวชใน

ป พ.ศ. 2546 และเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนโรงเรียนปริยัติธรรมสายสามัญ ปลาเปนเพื่อนรวม

ช้ันเรียนของผูเขียน เปนที่ทราบกันวา อาจารยสอนของโรงเรียรปริยัติธรรมมักเปนพระภิกษุที่จบจาก

มหาวิทยาลัยสงฆและบางก็เปนอดีตพระภิกษุที่จบจากประเทศอินเดีย ดังตัวอยางของ ดร. สายันห และ พระ

ปราโมทย (นามสมมติ) ที่มักใหขอมูลเชิงยุยงที่ผิดพลาดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและคริสต เชน ป.อ.ปยุตฺโต 

(ปจจุบันคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) รับเงินจากศาสนาคริสตโดยจับมือกับวิทยาลัยศาสนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบิดเบือนคําสอนและทําลายพุทธศาสนา จะเห็นไดจากตัวอยางที่ทานเขียนหนังสือ
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โจมตีวัดพระธรรมกายซึ่งเปนชาวพุทธดวยกัน 5

6 สวนกรณีของปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต อาจารยสา

ยันหก็สอนวา เปนการพยายามที่จะยึดประเทศของมุสลิม จึงมีการฆาพระและต้ังธนาคารอิสลามเปนตน 

อาจารยเหลาน้ันยกกรณีที่พุทธศาสนาจะถูกทําลายมาเปนตัวสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนขยันเรียนและเมื่อ

สําเร็จการศึกษาแลวก็ตองชวยกันรักษาศาสนา 

 อน่ึง แมจะมีการเรียนธรรมะหรือคุณธรรม แตเปนการทองจําและอธิบายตามหนังสือซึ่งไมมีความ

ชัดเจนในหลายประเด็น เชน กฏแหงกรรม จะสอนแคบุคคลทํากรรมเชนไรก็ยอมไดรับผลเชนน้ัน เมื่อทําดียอม

ไดผลดี ทําช่ัวยอมไดผลช่ัว โดยไมชวนใหถกเถียงถึงความหลากหลาย ผูเขียนเช่ือวา โรงเรียนมัธยมทั่วไปก็อาจ

ไมลงรายละเอียดและชวนใหนักเรียนถกประเด็นเหลาน้ี แตเปนไปไดมากวา การเรียนประเภทน้ีจะสงผลตอ

ความรุนแรงของเด็กในระยะยาว ดังกรณีของ ปลา เปนตน 

 ปจจุบันพระปลาเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสงฆ ขอเขียนที่พบมากบนเฟสบุคของพระปลา

คือ นําเสนอขอมูลดานลบของอิสลามซึ่งไมมีหลักฐานที่ชัดเจน พระปลาสรางความเกลียดชังศาสนาอื่นและ

เสนอใหใชความรุนแรงในการแกปญหากับมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต พระปลาเห็นดวยกับการใหรุมกระทืบ 

โต ซิลลี่ฟูล ที่วิจารณรูปปนหรือพระพุทธรูป6

7 ทั้งที่เขาเองก็วิจารณศาสนาอิสลามทั้งในแงคําสอนและบุคคลอยู

เสมอ เขามองวาการตรวจสอบวัดพระธรรมกายในป 2560 และจับสึกพระ 4 รูปในมหาเถรสมาคมในป 2561 

ลวนเปนเพราะรัฐบาลรับใชอิสลาม ย่ิงกวาน้ัน พระปลาสนับสนุนใหบังคับใชโทษประหารชีวิตในเมืองไทยโดย

อธิบายวา “บุคคลทํากรรมเชนไรยอมตองรับผลเชนน้ัน ในเมื่อทําลายชีวิตคนอื่น ก็ตองชดใชดวยชีวิต” ซึ่งสอด

รับกับคําสอนของพระพุทธเจาที่เขาเรียนมาจากสถาบันสงฆต้ังแตเด็ก ดังที่เกริ่นไปแตตนวา พระปลาเปนเพียง

ตัวอยางเดียวเทาน้ัน เพราะพระภิกษุสามเณรจํานวนมากที่ผานการศึกษาของสถาบันสงฆลวนมีทัศนคติไมตาง

จากปลามากนักดังน้ัน การสนับสนุนโทษประหารชีวิตของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ดวยเหตุผลเดียวกับพระ

ปลาจึงไมใชเรื่องแปลก 7

8 แตอยางไรก็ตาม พระเณรอีกจํานวนหน่ึงก็ไมไดเห็นดวยกับการใชความรุนแรงหรือ

ตีความคําสอนดังกลาว 

                                                   
6 แนวคิดเชนนี้ นาจะมาจากหนังสือ “เปดโปงขบวนการลมพุทธ” เขียนโดย เบญจ บาระกุล ตีพิมพเมื่อป พ.ศ. 2542 อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้

ไมไดเปนหนังสือที่บังคับใหอานในรายวิชา แตเปนที่แพรหลายในหมูชาวพุทธ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนของผูเขียนเมื่อราวป พ.ศ. 2547 ซ่ึง

สามเณรในระดับมัธยมปลายมักมีไวครอบครองหรือบางก็ยืมกันอาน 
7 โปรดอาน “โต ซิลล่ีฟูล” โตปมเหยียดคนไหวรูปปน! เผยไมมีสิทธิวิจารณใคร (หนังสือพิมพขาวสด วันที่ 4 เมษายน 2561) 
8 ดูการใหสัมภาษณ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในรายการ โหนกระแส ชอง 3 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (เขาถึงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 

จากเว็บไซด http://youtu.be/E_N2BPCC8_0) 
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 ปจจุบัน พระปลาเปนอาจารยสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมและเปนครูสอนพระพุทธศาสนาใน

โรงเรียนประถมและมธัยมหลายแหง ผูเขียนไมมีโอกาสรวมฟงบรรยายของพระปลา แตสามเณรในโรงเรียนเลา

ใหฟงวา พระปลายังนําเสนอขอมูลความช่ัวรายของอิสลามและเนนใหนักเรียนใหความรูเหลาน้ีแกประชาชน

ทั่วไป เดือนมีนาคม 2561 เขาเปลี่ยนใจไมเขารวมงานประชุมแหงหน่ึงดวยเหตุผลวา มีคณะภิกษุณีเขารวมดวย

เพราะเขาเช่ือวา การบวชภิกษุณีเปนสิ่งที่ทําไมไดและสงผลตอการทําลายความมั่นคงของศาสนาในระยะยาว  

(สามเณรวิเชียร (นามสมมติ), สัมภาษณ: 13 เมษายน 2561)  

 กรณีของปลาอาจดูนาวิตก แตสําหรับคนที่คุนชินกับวงการสงฆจะทราบวาเปนเรื่องปกติ เพราะ

พระสงฆจํานวนมากรักศาสนาไมตางจากปลา คนเหลาน้ีพยายามทําทุกอยางทีเ่ช่ือวาตนสามารถปกปองศาสนา

ไดโดยไมไดมองวาหลายครั้งเปนการสนับสนุนความรุนแรง และคนเหลาน้ีเองที่ถูกผลิตข้ึนเปนอาจารยแลว

กลับมาสอนสามเณรรุนนองตอไป  

สรุปและขอเสนอแนะ 

 พุทธศาสนาเถรวาทถูกประยุกตใชในสังคมไทยในรูปแบบที่สอดรับกับแนวคิดอรรถประโยชนนิยม คือ

พระสงฆในฐานะผูทรงคุณธรรมมสีิทธิที่จะปกครอง ดูแลและปฏิบัติตอสามเณรเสมอืนบุตรของตน และแนนอน

วา แมจะใชความรุนแรงก็สามารถอางไดวาเกิดจากความปรารถนาดีและมีเปาหมายเพื่อขัดเกลาคุณธรรม 

วิธีการจึงไมสําคัญมากเทากับผลลพัธ กลาวคือ การทําใหสามเณรอยูในกรอบและเรยีนจบมธัยมปลายหรอืสอบ

ผานนักธรรม-บาลีจะเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สําคัญของวัด ย่ิงกวาน้ัน ความพยายามรักษาช่ือเสียงของวัดเปน

อุปสรรคสําคัญในการปกปองสิทธิบนรางกายของสามเณรเมื่อถูกทําราย เจาอาวาสมักเลือกวิธีประนีประนอม 

และสุดทายปลอยใหเหตุการณเชนน้ันเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําเลา มากกวาจะเปดโอกาสใหกระบวนการยุติธรรมทาง

โลกเขาไปชวยเหลือ 

พระที่ทํารายรางกายสามเณรมักเปนพระที่มีบทบาทในวัด เปนที่เคารพของชุมชน บางเปนผูชวยเจา

อาวาส บางก็รับภาระดูแลสามเณรและอื่นๆ เจาอาวาสซึ่งเปนพระชราจึงไมอยูในฐานะที่จะตักเตือนพระ

เหลาน้ัน ปรากฏการณน้ีสะทอนใหเห็นถึงการปกครองของคณะสงฆที่มักยกผูสูงอายุใหเปนหุนเชิด แตไมมี

บทบาทจริงในการทํางาน และเจาอาวาสจํานวนไมนอย ที่ติดภารกิจตอนรับญาติโยมและกิจนิมนตนอกวัดจน

ไมมีเวลาพบปะ/รับฟงปญหาของสามเณร ความคาดหวังที่ชาวบานเช่ือวาลูกของตนจะไดรับการดูแลจากพระ

ที่เมตตาสูงอาจไมไดผลจริง เพราะทานชราจนไมมีอํานาจและมอบหนาที่น้ันใหพระหนุมรูปอื่น ๆ ไปแลว 
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 สอดรับกับปญหาภูมิหลังของครอบครัว ที่สามเณรจํานวนมากเลือกที่จะหนีมาบวช ทําใหพวกเขา

เลือกที่จะทนรับความรุนแรงในวัดมากกวาจะกลับไปเผชิญหนากับความรุนแรงและปญหาทางบานซึ่งเคย

ประสบมาหลายป กลาวโดยสรุปคือ วัดไทยที่ดูเหมือนเปนแหลงบมเพาะคุณธรรมและสรางคนจํานวนมากให

ประสบความสําเร็จ ในมิติหน่ึงไดกลายเปนศูนยรองรับเด็กซึ่งมีปญหาครอบครัวและถูกพระสงฆใชความรุนแรง

ตอในนามของอาจารยผูลงโทษดวยความเมตตา เมื่อสามเณรบางคนเมื่อเติบโตข้ึนและสําเร็จการศึกษาก็

กลับมารับหนาที่เปนพระอาจารยสอนสามเณรรุนถัดไปอีก ความรุนแรงที่มาในรูปแบบของการทํารายรางกาย

และการปลุกเราสรางความเกลียดชังลัทธิศาสนาอื่นจึงถูกผลิตซ้ําอยูเสมอ 

ผูเขียนไมไดเหมารวมวา สามเณรทุกรูปจะไดรับความรุนแรงและพระพี่เลี้ยงทุกรูปลวนโหดรายปา

เถ่ือน หากแตมีเพียงบางคนที่ตกเปนเหย่ือและพระบางรูปเทาน้ันที่ใชพฤติกรรมรุนแรงเชนน้ี การมีเพื่อน

สามเณรและพระที่ดีอีกจํานวนหน่ึงอาจเปนเหตุผลทีช่วยใหเหย่ือหลายรายมีกาํลังใจทีจ่ะใชชีวิตในวัดตอไป แต

ทั้งน้ี ก็ไมไดหมายความวา เมื่อทุกคนยังไมไดรับความรุนแรง ก็ไมจําเปนตองศึกษาหรือปลอยใหเรื่องราวเหลาน้ี

เกิดซ้ําแลวซ้ําอีก ผูเขียนเสนอวา ประเด็นเรื่องความรุนแรงในวัดควรถูกศึกษาใหทั่วทุกพื้นที่ และงานวิจัยใน

อนาคตควรทําการเปรียบเทียบความรุนแรงระหวางวัดที่มีโรงเรียนและวัดบาน/วัดปาซึ่งเนนการทําพิธีกรรม

หรือปฏิบัติธรรม โดยที่สามเณรอาจไมตองมีพระอาจารยพี่เลี้ยงคอยควบคุมอยางเขมขนในแบบวัดที่เปนสํานัก

เรียนเพื่อจะทราบวาความรุนแรงในนามของความเมตตาเกิดไดดวยเงื่อนไขใดอีกบาง 
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