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 บท�ด�อ 

 บทความ  �  �ฒนา  มา  จาก  โครงการ  ��ย  �  คณะ  กรรมการ  กาชาด  ระห�าง  ประเทศ  (ICRC)  �  เ�ม  �เ�น 

 การ  เ�อ  �  2017  เ�อ  �กษา  ระ�บ  ความ  ��ญ  �  พระ�ทธ  ศาสนา  อาจ  �  �วน  เส�ม  ห�อ  ส�บส�น  กฎหมาย 

 ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  (IHL)  ห�อ  �  เ�ยก  �า  ‘  กฎหมาย  สงคราม  ’  ห�อ  ‘  กฎหมาย  �า  �วย  การ  �พาท  �น 

 ทาง  อา�ธ  ’  เ�อง  �วย  �  สอน  ของ  �ทธ  ศาสนา  �น  ไ�  ส�บส�น  การ  ใ�  ความ  �นแรง  งาน  �ชาการ  �  �าน  มา  �ง 

 �เคราะ�และประเ�นใน�านห�กธรรม�สอนของ�ทธศาสนาจะ��วน�วย�อง�นห�อห�ด�งการ�ด�น 

 ทาง  อา�ธ  อ�างไร  �าง  และ  ไ�  ไ�  �จารณา  �ง�า  �ทธ  ศาสนา  อาจ  จะ  �  �วน  �วย  ��บ  การ  ใ�  ��ง  �  รบ  เ�อ  เ�ด 

 สงคราม  �น  ไ�  อ�างไร  กระ�น  �ตาม  ใน  �วง  ของ  การ  �พาท  �น  ทาง  อา�ธ  �ด  �ง  หมาย  ของ  �ทธ  ศาสนา  ใน  การ 

 ปลดเป�อง  ความ  �ก�  ทรมาน  �น  �อ�า  �  ความ  ��ญ  อ�าง  �ง  และ  ห�ก  ฐาน  �จ�ยม  เ�ง  ประ�ก�  (empirical 

 realism)  ของ  �ม��  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �ค  แรก  แสดง  ใ�  เ�น  �า  �มชน  ชาว  �ทธ  �ค  แรก  �น  ตระห�ก  �ง  ความ  จ�ง  �น 

 โหด  �าย  ของ  สงคราม  เ�น  อ�าง  �  บทความ  �  จะ  �การ  �กษา  ห�ก  ฐาน  �จ�ยม  เ�ง  ประ�ก�  �  �อน  แ�ว  �ง  จะ  ลง 

 �ก  เ�ยว  �บ  แนว�ด  ห�ก  ธรรม  �  สอน  และ  แนวทาง  ป���  ของ  �ทธ  ศาสนา  �  เ�ยว�อง  �บ  การ  ยอม�บ  และ 
 ป���  ตาม  ห�ก  การ  ของ  IHL  และ  การ  �  สงคราม  �ง  แ��า  IHL  จะ  �หนด  กฎ  เกณ�  �น  �ดเจน  �  จะ  �อง  ป��� 

 ตาม  ใน  �วง  ภาวะ  สงคราม  แ�  �ทธ  ศาสนา  �น  เ�น  ห�ก  การ  ทาง  จ�ยธรรม  �  จะ  �อง  ป���  ตาม  ใน  ระ�บ  �  ก�าง 

 ก�า  โดย  �ง  คง  ห�ก  การ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  อ�  เ�อ  �จารณา  โดย  ละเ�ยด  จะ  พบ  �า  �ทธ  ศาสนา  �  การ  ก�าว  �ง 

 เจตนา  ห�อ  แรง  �งใจ  ของ  �าย  �างๆ  ใน  การ  �  รบ  อ�  อ�าง  �ก  �ง  นอกจาก  �  �ง  �  �อ�ล  เ�ง  �ก  ทาง  �าน  �ต�ทยา 

 และ�อ�ล�างๆ  �จะ�วยเป�ยนพฤ�กรรมของ�าย�างๆ  ในการ�รบ�วย 

 แ�น  ใน  สงคราม  �ก  ��ต  �กรบ  �บ  �น  คน  �บ  �น  ค�ง  แ�  การ  ��ต  �น  �ง  ให�  �  เ�ยง  ห�ง  เ�ยว  �อ  การ 

 ��ตใจตนเอง 

 ธรรมบท  Dhammapada  วรรค�  103 (  แปลโดย  �เตอ�  ฮา�  ��  ) 
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 บท� 

 ใน�  พ  .  ศ  .  2560  (2017)  คณะ  กรรมการ  กาชาด  ระห�าง  ประเทศ  (ICRC)  ไ�  �เ�ม  โครงการ  เ�ยว  �บ 

 พระ�ทธ  ศาสนา  และ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  (IHL)  ห�อ  �  ��ก  �น  ใน  นาม  ‘  กฎหมาย  สงคราม  ’ 

 ห�อ  ‘  กฎหมาย  �า  �วย  การ  �พาท  �น  ทาง  อา�ธ  ’  �ง  �หนด  ความ  หมาย  และ  ��  ป���  ใน  สงคราม  �น  �  �ด  �ง 

 หมาย  �อ  เ�อ  �กษา  ความ  สอดค�อง  �น  ระห�าง  �ทธ  ศาสนา  �บ  IHL  และ  �กษา  ��ย  �า  ศาสนา  �ทธ  สามารถ 

 �วย  ควบ�ม  ความ  เ�น  ปร�ก�  ความ  เก�ยด  �ง  และ  บรรเทา  ความ  �ก�  ทรมาน  เ�อด  �อน  ใน  ระห�าง  การ  �  รบ 

 �วย  ห�ก  ธรรม  �  สอน  ของ  �ทธ  ศาสนา  ไ�  อ�างไร  เ�องจาก  �ทธ  ศาสนา  �  �น  �เ�ด  มา  จาก  ศาสนา  �  สละ  �ง  ไ� 

 ส�บส�น  การ  �  สงคราม  และ  ความ  �นแรง  �ง  �ก  �ก  �น�ษฐาน  �า  อาจ  จะ  ไ��  การ  �ด  �ง  การก  ระ  �  �  เ�น 

 ปร�ก�  �  โกรธ  แ�น  ใน  ยาม  �  สงคราม  ปะ�  �น  และ  การ  แทรกแซง  �าน  ม�ษยธรรม  �วน  ให�  ใน  โลก  ของ  �ทธ 

 ศาสนาก�บเ�นไป�การ�พระ�ทธศาสนาสามารถ��วนในการ�อง�นห�อแ�ไขการ�รบและยอม�บผล� 

 ตามมา  ท�า�ทธศาสนาไ�เคยเ�อนห�าห�จากการ�บ�และ  �จารณาความจ�ง�น�าก�วของสงคราม 

 ผล  งาน  ของ  ส�  เฟน  เจ  น�น�  (  Stephen  Jenkins  )  โดย  เฉพาะ  บทความ  เ�อง  ‘  กาล  ค�ง  ห�ง  พระ�ทธเ�า 

 เ�น  �กรบ  :  �ท�  ป���  ทาง  �ทธ  ศาสนา  ใน  จ�ยธรรม  แ�ง  �น�ภาพ  และ  การ  �  รบ  ’  (2017)  และ  ความ  �นแรง 

 ทางการ  เ�อง  ใน  �นเ�ย  โบราณ  Political  Violence  in  Ancient  India  (2017)  ขอ  ง��นเด  อ�  �ง�  (  Upinder 

 Singh  )  �ง  แสดง  ใ�  เ�น  �ง  ความ  เคย�น  อ�าง  �ก  �ง  ของ  �ทธ  ศาสนา  �บ  การ  �  รบ  และ  การ  ยอม�บ  โดย  ป�ยาย  �า 

 บาง  ค�ง  �  ปกครอง  �อง  ใ�  ��ง  ทหาร  อ�าง  ��ด  เ�อ  ปก�อง  ประชาชน  ของ  ตน  พวก  เขา  แสดง  ใ�  เ�น  �า  �ก  �ด 

 ชาว  �ทธ  พยายาม  โ�ม  �าว  ��  ใ�  ก�น  กรอง  ��  �  พวก  เขา  ใ�  �นาจ  และ  ปกครอง  โดย  เ�อน  พวก  เขา  �ง  ผล  เ�ง 

 ลบ  ของ  การ  ไ�  �  เ�น  �น  �ห�บ  พวก  เขา  และ  อาณา�กร  ของ  พวก  เขา  ใน  ขณะ  เ�ยว�น  งาน  ของ  Sugiki  (2020a 

 และ  2020b)  ไ�  �กษา  ��  การ  �  ชาว  �ทธ  �จารณา  เ�อ  ห�ก  เ�ยง  การ  �า  ระห�าง  ความ  �ด  แ�ง  ใน  ขณะ  �  �ทธ 

 ศาสนา  ยอม�บ  �า  พระ  �ก�  และ  �ก��  �เ�น  �อง  แยก  �ว  ออก  จาก  สงคราม  ไป  �  เ�น  ทางการ  ห�ด  �น  ฆราวาส 

 รวม�ง�ปกครองและทหาร��องพยายามบรรเทาความ�ก�ทรมานความเ�อด�อนในขณะ�ป���ตาม 

 ห�า�  และ  ความ  �บ  �ด  ชอบ  ทาง  โลก  ใ�  �เ�จ  อ�าง  �อย  �  เ�อ  ปก�อง  �คน  จาก  การ  �ก  โจม�  และ  ค�คลาย 

 สถานการ�  ของ  �  �  พวก  เขา  �อง  �บ  �ด  ชอบ  โดย  เฉพาะ  ก�ม  เ�ยง  �ง  �ทธ  ภา�ต  �  �า  ‘  เรา  สอน  ใ�  ��ก  ความ 

 �ก�  และ  การ  �บ  �ก�  ’  (Mn.I.140,  Sam.III.119,  และ  Bodhi  2013)  �ง  �  ความ  เ�ยว�อง  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง  �บ 

 การ�รบ��งความ�ก��มากเ�นคณา�บ 

 โครงการ  ICRC  ตอบ  โจท�  �อง  �าง  ใน  การ  ��ย  �  สอน  ของ  �ทธ  ศาสนา  เ�ยว  �บ  การ  ป���  ระห�าง 

 สงคราม  �  ตรง  �าม  �บ  �อน  ห�อ  ห�ง  สงคราม  �ง  โดย  �วไป  แ�ว  �ก  จะ  สาย  เ�น  ไป  �  จะ  �อน  ก�บ  �น  ความ  เ�ย 

 หาย  �วน  ให�  แ��า  จะ  �  ชาว  �ทธ  หลาย  �อย  �าน  คน  �ว  โลก  แ�  ใน  หลาย  ประเทศ  �  �ก  กระ�  ห�อ  ไ�  �บ  ผลก  ระ 
 ทบ  จาก  สงคราม  จน�ง  ขณะ  �  �ง  ไ��  การ  �กษา  อ�าง  เ�น  ระบบ  และ  �ง  เ�น  เ�ยว  �บ  แนวทาง  ของ  �ทธ  ศาสนา  � 

 เ�ยว�อง�บการ�สงครามห�อความสอดค�องระห�าง�ทธศาสนา�บกฎหมายม�ษยธรรมระห�างประเทศ 

 (IHL)  แ��า  โครงการ  �  เ�นการ  �รวจ  เ�ง  �ชาการ  ใน  เ�อง  �  สอน  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �  เ�ยว�อง  �บ  การ  � 
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 สงคราม  แ�  �ไ�  �  การ  �เ�น  การ  เ�อ  ประ�ก�  ใ�  ใน  ทาง  ป���  �  ��ญ  โดย  ความ  �งใจ  �อ  การ  ใ�  พระ�ทธ 

 ศาสนาในทาง�ไ��บการออกแบบมาเ�อบรรเทาความ�ก�ทรมานความเ�อด�อนและขยายใ�เ�น���ก 

 แพ�หลายมาก��ด 

 บทความ��งเ�นการ�กษาประเ�นของการสอดค�อง�นระห�างพระ�ทธศาสนา�บกฎหมาย 

 ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  เ�อ  �หนด  �กยภาพ  ใน  การ�  พระ�ทธ  ศาสนา  ไป  ประ�ก�  ใ�  เ�อ  บรรเทา 

 ความ  �ก�  ทรมาน  ใน  ระห�าง  การ  �  รบ  �ง  สะ�อน  �ง  ประเ�น  ��ญ  บาง  ประการ  �  เ�ด  �น  เ�อ  �ฒนา  เอกสาร 

 แสดง  �ด�น  �  รวบรวม  ไ�  ใน  เ�อง  �น  �ห�บ  การ  ประ�ม  คณะ  กรรมการ  กาชาด  ระห�าง  ประเทศ  (ICRC)  ใน 

 �ว�อ  �  �  �ด  �น  �  เ�อ  ง�ม  �  ลลา  ประเทศ  ศ�  �งกา  �งแ�  �น  �  4  �ง  6  �นยายน  2019  ใน  �ว�อ  ‘  การ  บรรเทา 

 ความ  �ก�  ทรมาน  ระห�าง  การ  �ด  แ�ง  ทาง  อา�ธ  :  ความ  สอดค�อง  ระห�าง  �ทธ  ศาสนา  และ  กฎหมาย 

 ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  ’  โดย  การ  ประ�ม  �ง  ก�าว  ไ�  รวบรวม  �ก  �ชาการ  ทาง  �าน  �ทธ  ศาสนา  นานาชา� 

 พระ  �ก�  สง�  �ทรง  ธรรม  ��ย  �  เ�ยวชาญ  �าน  กฎหมาย  เ�า  ห�า�  �าน  ม�ษยธรรม  และ  �คลากร  ทาง  ทหาร 

 จาก  �ว  โลก  1  มา  รวม  �ว  �น  การ  �ด  เ�อก  บทความ  �  ไ�  �บ  การ  �จารณา  แ�ไข  แ�ว  จาก  การ  ประ�ม  �ง  �อย  อด  และ 
 เ�ม  เ�ม  �อง  โห�  ใน  เ�อหา  ณ  �  ประ�ม  �  �ง  จะ  ไ�  �บ  การ  �  �ม�  เ�น  ประเ�น  �เศษ  ของ  �ทธ  ศาสนา  �วม  ส�ย 

 Contemporary Buddhism  และ�ม��เ�นห�ง�อ�บ��ก  �ม�  Routledge  ในเวลา�นสมควร 

 บทความ  �  จะ  อ�บาย  เห�ผล  �มา  ของ  โครงการ  คณะ  กรรมการ  กาชาด  ระห�าง  ประเทศ  (ICRC)  �อน 

 โดย  ระ�  �ง  การ  �กเ�ก  เ�ม  �น  แ�  ใ�  �  เ�อหา  กระ�บ  ��ด  ใน  เ�อง  �  �อน  เ�ม  โครงการ  จาก  �น  �ง  ใ�  �  อ�บาย 

 �น  ๆ   เ�ยว  �บ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  (IHL)  และ  จาก  �น  เรา  �ง  �กษา  ห�ก  ฐาน  ของ  �จ�ยม  เ�ง 

 ประ�ก�  เ�ยว  �บ  สงคราม  ใน  �ม��  �ทธ  ศาสนา  �ค  �น  และ  ��  การ  �  �ทธ  ศาสนา  �  เ�น  �  ��ก  ใน  เ�อง  ‘  การ  ไ�  ใ� 

 ความ  �นแรง  ’  (  อ�งสา  ahiṃsā  )  �  �  สอน  และ  �วอ�าง  ทาง  ประ��ศาสต�  ใน  ประเ�น  �  เ�ยว�อง  �บ  การ  � 

 สงคราม  เรา  ไ�  ทบทวน  �ศนค�  �อ  การ  �า  ใน  ระห�าง  การ  �  รบ  รวม  �ง  บทบาท  ห�า�  และ  ความ  คาด  ห�ง  �  แตก 

 �าง  �น  ของ  พระ  สง�  และ  ฆราวาส  –  ไ�  �า  จะ  เ�น  �  ปกครอง  ห�อ  ทหาร  �  �ง  โดย  �วไป  แ�ว  �  �วน  �วม  ใน  สงคราม 

 จาก  �น  เรา  �ง  ใ�  �ว�อ  �างๆ  จาก  �  สอน  และ  ประ��ศาสต�  ใน  พระ�ทธ  ศาสนา  �  เ�ยว�อง  �บ  การ  บรรเทา 

 ความ  �ก�  ทรมาน  ระห�าง  การ  �  รบ  ใน  การ  �  เรา  ไ�  �ง  เอา  ห�วย  งาน  �  �แล  เ�ยว  �บ  �ม��  ทาง  �ทธ  ศาสนา  และ 
 �วอ�าง  ทาง  ประ��ศาสต�  �ห�บ  ตอน  �างๆ  �  เ�ยว�อง  �บ  การ  อ�ปราย  IHL  ใน  บ�บท  ทาง  �ทธ  ศาสนา  เ�น 

 ห�ก  โดย  �ม��  รวม  �ง  �อความ  จาก  พระ  ไตร�ฎก  และ  �อ�ด  เ�น  �างๆ  �ง  เส�อน  เ�น  �วแทน  ของ  พระ�ทธ 

 ศาสนา  และ  เถรวาท  �ค  แรกๆ  ตลอด  จน  �ม��  มหายาน  และ  �ชร  ยาน  จาก  �นเ�ย  และ  �  �นๆ  �  �  ความ  ��ญ  ใน 

 พระ�ทธ  ศาสนา  ภาค  กลาง  แถบ  �มา�ย  และ  เอเ�ย  ตะ�น  ออก  บทความ  �  �ง  ก�าว  �ง  �  สอน  การ  ป���  และ 
 �วอ�าง  การ  ใ�  ��ต  ของ  ชาว  �ทธ  �  กา  ย�นๆ  ตาม  โอกาส  �น  สมควร  และ  �จารณา  �า  พระ�ทธ  ศาสนา  �  � 

 1  � :https://www.icrc.org/en/document/sri-lanka-global-conference-interface-between-buddhism-and-ihl; 
 https://www.icrc.org/en/document/reducing-suffering-during-conflict-interface-between-buddhism-and-international 
 �เ�มเ�ม�เ�บไซ� ICRC เ�ยว�บห�กศาสนาและม�ษยธรรม:  https://blogs.icrc.org/religion-humanitarianprinciples/ 
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 สอน  และ  �อ  �จารณา  �นๆ  มา  ใ�  ใน  สภาพ  แวด�อม  ทาง  �ฒนธรรม  อ�างไร  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง  ใน  �วน  �  เ�ยว 

 �บกฎหมายและการป���จ�งในการพยายามบรรเทาความ�ก�ทรมานความเ�อด�อนในโลกก�าง 

 �มาของโครงการคณะกรรมการกาชาดระห�างประเทศ  (ICRC) 

 แ�น  ของ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  (IHL)  เ�ด  �น  จาก  อ��ญญา  เจ  �  วา  และ  ��สาร  เ�ม  เ�ม 

 �ง  �  �ด  ประสง�  �อ  เ�อ  บรรเทา  ความ  �ก�  ทรมาน  ความ  เ�อด  �อน  ใน  ระห�าง  สงคราม  การ  �  รบ  โดย  ปก�อง  �  � 

 ไ�  ไ�  �  �วน  ใน  สงคราม  ใน  การ  �  รบ  และ  ควบ�ม  ��  การ  และ  แนวทาง  ใน  การ  �  สงคราม  แ�น  แ�  ของ  พระ�ทธ 

 ศาสนา  �อ  การ  �บ  �  �ง  ความ  �ก�  และ  การ  �ง  เส�ม  ��  การ  บรรเทา  �ก�  โดย  เ�น  ความ  เ�าใจ  ของ  เรา  และ  การ 

 เป�ยนแปลง  พฤ�กรรม  ของ  เรา  �ทธ  ศาสนา  ไ�  ใ�  ��  การ  เห�า  �  �ง  ใน  การ  แสวงหา  ความ  อ�  รอด  และ  �ญหา  � 

 กระทบ  กระเ�อน  �งคม  ใน  การ  �อ�  �บ  ความ  เ�น  จ�ง  ของ  ความ  �ก�  รวม  �ง  สงคราม  ตลอด  จน  ประ��ศาสต� 

 �น  ยาวนาน  ไ�  �  การ  �เคราะ�  �  �บ  �อน  เ�ยว  �บ  สาเห�  ทาง  เศรษฐ�จ  และ  �งคม  และ  สา  เห  �  �นๆ  �ง  �  �  ใ�  เ�น 

 �ง  ระ�บ  ของ  การ  ประสาน  �น  ระห�าง  �ด  �ง  หมาย  ของ  พระ�ทธ  ศาสนา  �บ  เ�า  หมาย  ของ  IHL  ตลอด  จน  ความ 

 แตก�าง���ญบางประการ�อาจ�วยเส�มและ�ฒนาไ� 

 การ  สนทนา  ระห�าง  ขอบเขต  เห�า  �  สามารถ  �ง  เส�ม  ความ  �  �ง  IHL  และ  �อ�ล  ทาง  �ทธ  ศาสนา  � 

 เ�ยว�อง  �บ  กฎ  ระเ�ยบ  ของ  การ  �  รบ  �ง  สามารถ  �บ  เค�อน  ไป  ไ�  ตาม  �น  ตราบ  เ�า  �  IHL  สอดค�อง  �บ  �า 

 �ยม  ทาง  �ทธ  ศาสนา  ห�อ  IHL  และ  �ทธ  ศาสนา  �  ความ  สอดค�อง  �น  �ง  �  ควร  �วย  ใ�  IHL  �ก  �อง  ตาม 

 กฎหมาย  พ�อม  �งใจ  และ  ส�บส�น  ชาว  �ทธ  ใ�  ป���  ตาม  �ว�อ  ธรรม  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �  อาจ  �ก  ละเลย  �ง  �ก 

 �  มา  ใ�  ให�  เ�อ  การ  �  รบ  ใน  �จ��น  ไ�  �า  �าย  �  �  ความ  �ด  แ�ง  ใน  ระ�บ  ใด  �ตาม  �  ระ�  �า  เ�น  ชาว  �ทธ  การ 

 �  เ�น  �  อาจ  �วย  โ�ม  �าว  พฤ�กรรม  ของ  พวก  เขา  และ  �ง  เส�ม  �ศนค�  ของ  การ  �บ�ง  �งใจ  แ��า  �ฒนธรรม 

 การ  ทหาร  แบบ  ตะ�น  ตก  จะ  �  ห�า  กอง�พ  และ  ก�ม  �ด  อา�ธ  ใน  หลาย  ประเทศ  ทาง  �ทธ  ศาสนา  แ�  โครงการ  �  � 

 ความ  เ�น  ไป  ไ��  ชาว  �ทธ  อาจ  เ�ยก  �น  เอก�กษ�  ทาง  ศาสนา  ห�อ  �ฒนธรรม  ของ  ตน  �ง  เ�น  มรดก  ของ  การ  �อ� 

 ทาง�ทธศาสนา�ยาวนาน�ง  2,500 �เ  �อ��ดความ�า  ก�วของสงครามไ�อ�าง�เ�จไ�มาก��อย 

 งานเ�ยน�เ�ยว�อง�อนห�า� 

 เ�อ  เรา  เ�ม  �การ  �กษา  เ�อง  �  ใน  ขณะ  �  เ�อหา  เ�ยว  �บ  ความ  �นแรง  และ  การ  �  สงคราม  ของ  ชาว 

 �ทธ  �น  �  ก�าง  ขวาง  พอ  สมควร  และ  �  ความ  สนใจ  ใน  �ทธ  ศาสนา  �บ  กฎหมาย  รวม  �ง  �ทธ  ศาสนา  �บ  �ท� 

 ม�ษย  ชน  ระ�บ  ห�ง  การ  �จารณา  แนวทาง  ป���  ของ  ชาว  �ทธ  ใน  ภาวะ  สงคราม  และ  �วแปร  ทาง  กฎหมาย  � 

 �หนด  ขอบเขต  �น  �  �นวน  �อย  �อ  �  �า  �งเกต  โดด  เ�น  ใน  งาน  เ�ยน  ของ  Christopher  Gregory 

 Weeramantry  �ก  กฎหมาย  �  เ�ด  ใน  ศ�  �งกา  (  ค  .  ศ  .  1926–2017)  �ง  �รง  �แห�ง  �  �พากษา  ใน  ศาล  ��ธรรม 

 ระห�าง  ประเทศ  ระห�าง  �  1991  �ง  2000  โดย  Weeramantry  ไ�  ระ�  �ง  ความ  ��ญ  ของ  เ�อง  �  �า  เ�น  �น�  �  � 

 �กยภาพในการ��ย  โดยเ�ยนไ��า  : 
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 พระ�ทธศาสนา�งเ�นศาสนา��ไปป���ไ�จ�ง�น��อ�ลเ�ง�กมากมาย�จะ�เสนอ�งอาจเ�น 
 ประโยช�  ใน  การ  ประ�ก�  ใ�  และ  �ฒนา  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ส�ย  ให�  เ�อง  �  �อ�า  �  ความ  เ�ยว�อง 
 ใน  ทาง  ป���  เ�น  �น  เพราะ  �ฐ  �  �บ�อ  �ทธ  ศาสนา  ไ�  ไ�  ปราศจาก  กอง�พ  ประ�  การ  �ง  �เ�น  อ�าง 
 �ง�จะ�อง��สอนทางพระ�ทธศาสนา��ก�ง�เ�ยว�อง�บการป����านม�ษยธรรม�ก�าน 
 มา  �  ความ  สนใจ  ของกอง  ��ง  �ด  อา�ธ  ใน  ประเทศ  เห�า  �  และ  ประเทศ  �น  ๆ   ...  �  สอน  �  �  อ�  ใน  �ม�� 
 �เ�น�เคารพ�บ�อของศาสนา��งให�เ�นแห�ง�ทรงพ�งแรง�นดาลใจและสามารถ��ม�� 
 �ทธศาสนามาอ�ปรายเ�อเ�น��งความ��ญของการป���เ�อม�ษยธรรมในระห�างการ 
 ป���การทางทหาร  (Weeramantry 2007, 3) 

 �ดเ�น�กประการห�ง�อ�กเ�ยนชาวศ��งกา�กคนห�ง�พยายาม��ทธศาสนามาประ�ก�ใ� 

 �บ  ความ  ไ�  �ล  ธรรม  ของ  โลก  ส�ย  ให�  �ง  เ�น  �  �อ  �ง  ขบวนการ  Sarvodaya  Shramadana,  A.T.  Ariyaratne  (b. 

 1931)  �  บทความ  ของ  Ariyaratne’s  2003  โดย  ส�ป  ‘  �ทธ  ศาสนา  และ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  ’ 

 ไ��ด�แบบ�รวจ�เ�นแบบอ�างของ�อความทาง�ทธศาสนาและ�วอ�างทางประ��ศาสต��เ�ยว�อง 

 �บ  การ  �รง  �กษา  IHL  �น  �อ  ‘  การ  ลด  ผลก  ระ  ทบ  �  ตาม  มา  ของ  ความ  �ด  แ�ง  และ  บรรเทา  �ก�  ใ�  ไ�  มาก  ��ด 

 �อ  ม�ษ�  �ก  คน  �  ไ�  �บ  ผลก  ระทบ  ’  (Ariyaratne  2003,  15)  ไ�  นาน  มา  �  พระ  �ก  �ชาการ  ชาว  ศ�  �งกา  �อ 

 Karagaswewe  Wajira  �  แ�ง  บทความ  เ�อง  ‘Live  and  Let  Others  Live’  ไ�  ใ�  �อ�ล  �  กระ�บ  แ�  �ก  �ง  เ�ยว 

 �บการ�กษาพระ�ม��ภาษาบา��เ�ยว�อง�บ  IHL  (Wajira 2015) 

 �ง�นวยความสะดวกในศ��งกา�ห�บการ�จารณาการ��ทธศาสนาไปป�บใ��บกฎหมาย 

 ระห�าง  ประเทศ  �  อ�  แ�ว  ใน  งาน  เ�ยน  ของ  K.  N.  Jayatilleke  (1920  –  1970)  �  อ�  ใน  ส�ย  เ�ยว�น  �บ 

 Weeramantry  ศาสตราจาร�  �าน  ป�ชญา  �  มหา�ทยา�ย  Peradeniya  �ง  ไ�  �บ  การ  �กฝน  มา  �ง  ใน  �าน  ป�ชญา 

 �ทธ  ศาสนา  และ  ป�ชญา  ตะ�น  ตก  โดย  Jayatilleke  เ�น  ��  ใน  การ  �จารณา  การ  เ�อม  �น  ระห�าง  �ทธ  ศาสนา 

 �บ  ระบบ  ความ  �ด  �นๆ  ใน�  1967  เขา  ไ�  �  �ม�  การ  บรรยาย  �  ก�ง  เฮก  �ง  เ�น  �ด  การ  �กษา  เ�ง  �ก  เ�ยว  �บ 

 ระบบ  กฎหมาย  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �า  �ด  และ  การ�  ไป  ใ�  ใน  �งคม  โดย  �วไป  �ง  ประการ  �  �า  เ�อง  '  �ทธ  ศาสนา 

 และ  กฎหมาย  ระห�าง  ประเทศ  '  �  การ  �จารณา  อ�าง  จ�ง�ง  �อ  ห�า�  ของ  �ฐ  �ง  ภายใน  และ  ภายนอก  ประเทศ 

 โดยเ�อก�ง�วอ�างพระ�ม��และประ��ศาสต�  (Jayatilleke  1967a, 95–123; 1967b, 534-563) 

 การ  �รวจ  �  ��ญ  เ�ยว  �บ  �ศนค�  ของ  ชาว  �ทธ  และ  การ  �  �วน  �วม  ใน  สงคราม  �ง  รวม  �ง  �วอ�าง  � 

 สอน  ทาง  �ทธ  ศาสนา  เ�อ  บรรเทา  ความ  �นแรง  ของ  สงคราม  �ด  �  โดย  ศาสตราจาร�  �าน  �ทธ  ศาสนา  Lambert 

 Schmithausen  (1996  และ  1999)  Schmithausen  �  �ง  �กเ�ก  การ  �กษา  ประ��ศาสต�  จ�ยธรรม  ของ  �ทธ 

 ศาสนา  ใน  หลาย  �าน  โดย  ��ง  �ง  แห�ง  �อ�ล  �  เ�น  บทความ  จาก  ��ก  �าง  ๆ   ของ  �ทธ  ศาสนา  อ�าง  ใก�  �ด 

 ไ�  ก�าว  �ง  แห�ง  �อ�ล  หลาย  แห�ง  �  จะ  ก�าว  �ง  ใน  ราย  ละเ�ยด  �าน  �าง  Schmithausen  ไ�  ตรวจ  ทาน  ห�ก  ฐาน 

 �า  พระ�ทธเ�า  ห�ก  เ�ยง  การ  �  สงคราม  อ�าง  �ดเจน  อ�างไร  �าง  และ  แ�แ�  ก�ต��  ใน  �ทธ  ศาสนา  �  �ก  �� 

 ในพฤ�กรรมของพวกเขาโดยแห�ง�อ�ล�ไ�ใ�ของ�ทธศาสนา�งเ�ยว�อง�บการไ�มา�ง�นาจและการ 

 �กษา  �นาจ  ไ�  เ�น  ห�ก  อ�างไร  �าง  �งแ�  �ทธ  ศาสนา  ใน  �ค  แรก  เ�น�น  มา  ชาว  �ทธ  บาง  คน  �ง  คง  พยายาม 

 �กษา  �ดมค�  ของ  การ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  อ�าง  �อย  �  ใน  ระ�บ  ห�ง  แ�  ใน  ขณะ  �  �  สงคราม  ใน  ขณะ  เ�ยว�น 

 ศาสตราจาร�  �าน  ศาสนา  Sallie  B.  King  ไ�  �  �ม�  เผย  แพ�  เ�ยว  �บ  �ทธ  ศาสนา  และ  การ  เค�อนไหว  เ�อ 
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 �น�ภาพ  อ�าง  ก�าง  ขวาง  แ��า  จะ  ไ�  ไ�  ระ�  อ�าง  �ดเจน  เ�ยว  �บ  IHL  แ�  ‘  สงคราม  และ  �น�ภาพ  ใน  ป�ชญา 

 �ทธ  ศาสนา  ’  (2013)  ของ  �าน  �ง  �  การ  �กษา  �  ��ญ  เ�ยว  �บ  �ศนค�  ของ  ชาว  �ทธ  �อ  ความ  �นแรง  โดย  อา�ย 

 �อความ  หลาย  ฉ�บ  และ  �วอ�าง  ทาง  ประ��ศาสต�  หลาย  เ�อง  เฉก  เ�น  เ�ยว  �บ  Jayatilleke  และ 
 Schmithausen  �าน  ไ�  �  มา  จาก  จา�ต  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �  หลาก  หลาย  �ง  ครอบค�ม  �ง  แห�ง  �มา  และ  ตอน  �าง 

 ๆ   ของ�กายเถรวาทและมหายาน 

 ห�ง�อ  ของ  Upinder  Singh  เ�อง  ความ  �นแรง  ทางการ  เ�อง  ใน  �นเ�ย  โบราณ  Political  Violence  in 

 Ancient  India  (2017)  แสดง  ใ�  เ�น  �ง  ความ  เคย�น  อ�าง  �ก  �ง  ของ  �ทธ  ศาสนา  �บ  การ  �  รบ  และ  การ  ยอม�บ 

 โดย  ป�ยาย  �า  �  ปกครอง  �เ�น  �อง  ใ�  ��ง  ทหาร  อ�าง  ��ด  เ�อ  ปก�อง  ประชาชน  ของ  พวก  เขา  ผล  งาน  ของ 

 Stephen  Jenkins  โดย  เฉพาะ  บทความ  เ�อง  ‘  กาล  ค�ง  ห�ง  พระ�ทธเ�า  เ�น  �กรบ  :  �ท�  ป���  ทาง  �ทธ  ศาสนา 

 ใน  จ�ยธรรม  แ�ง  �น�ภาพ  และ  การ  �  รบ  Once  the  Buddha  was  a  Warrior:  Buddhist  Pragmatism  in  the  ethics 

 of  Peace  and  Armed  Conflict’  (  2017)  ไ�  �กษา  เ�อง  ราว  ชาดก  เ�ยว  �บ  ชา�  �อน  ของ  พระ�ทธเ�า  และ 

 วรรณกรรม  มหายาน  เ�อ  ระ�  �ศนค�  ของ  ชาว  �ทธ  �อ  การ  �  �วน  �วม  ใน  สงคราม  โดย  ใ�  เห�ผล  �า  �ง  ไกล  จาก 

 การ  เ�น  เ�ยง  แนวทาง  แ�ง  �น�  เพราะ  เรา  �ง  พบ  �วอ�าง  มากมาย  ของ  การ  �  รบ  อ�าง  �นาญ  ใน  สงคราม  ใน 

 ฐานะ  �  เ�น  �ว  �  �ด  ทาง  เ�อก  �ด�าย  �วย  ความ  ไ�  �นแรง  และ  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  �ง  เส�ม  �บ  ผล  ประโยช�  �วน 

 �ว  และ  ทางการ  เ�อง  แนวทาง  ป���  �  เ�น  �ด  สนใจ  ของ  งาน  �า�ด  โดย  Tsunehiko  Sugiki  (2020a  และ  b)  เขา 

 ไ�  �กษา  �ม��  มหายาน  ใน  ศตวรรษ  �  4-6  เ�อง  อารยะ  �ตย  กะ  ป�  วาท  (  '  วาท  กรรม  �น  �ง�ง  ของ  �  บอก  ก�าว 

 ความ  จ�ง  ')  �ห�บ  ��  �  ก�ต��  �ก  �ง�บ  ใ�  เ�า  �  สงคราม  �  เขา  พยายาม  ห�ก  เ�ยง  เ�อ  ปก�อง  ประชาชน  ของ 

 เขา  โดย  เขา  อาจ  ห�  ผล  กรรม  ของ  การ  �า  �วน  ห�ง  �วย  แรง  �งใจ  ใน  การ  ปก�อง  และ  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  �ง  รวม 

 �ง  �ต�  �วย  (Sugiki  2020a)  Sugiki  �ง  �จารณา  �ง  แนว�ด  ของ  ชาว  �ทธ  ใน  �ค  �น  �วย  �า  เ�อ  �จารณา  ตาม 

 ความ  เ�น  จ�ง  ของ  สงคราม  ชาว  �ทธ  อาจ  เผ�ญ  ห�า  โดย  ไ�  �า  โดย  ระ�  ��  ห�ก  สาม  ��  ไ�แ�  การ  �า  ถอย  การ 

 แ�  �ญหา  และ  การ  �อ�  โดย  ไ�  �า  (Sugiki  2020b,  4)  ประเ�น  �ด�าย  �อ  ประเ�น  �  เ�ยว�อง  �บ  IHL  มาก  ��ด 

 เ�องจากการ�งเ�น�การบรรเทาความ�ก�ทรมานตาม�ดมค�ตามแห�ง�มาทาง�ทธศาสนาของเขา�น 

 โดย  การ  �บ  �  �อ�  �  �ง  �  ��ต  อ�  และ  ใ�  ��น  �า  จะ  ป���  อ�าง  �น�  แ�ว  ป�อย  พวก  เขา  ห�อ  โดย  การ  �อ�  เ�อ 

 ปลดอา�ธ  แทน�  จะ  �า  (Sugiki  2020b,  14)  Sugiki  แสดง  ใ�  เ�น  �าการ  บรรยาย  เ�ยว  �บ  ชาว  �ทธ  �  �ก  �ง�บ 

 ใ�  �  สงคราม  �น  ใ�  ��  การ  �  ระ�  ไ�  ใน  �พน�  ของ  ชาว  �นเ�ย  �  ไ�ใ�  ชาว  �ทธ  เ�ยว  �บ  ��  การ  ปกครอง  เ�น 

 Arthaśāstra  แ�ป�บใ�เ�า�บแรง�งใจในการห�กเ�ยง  การ�า  (Sugiki 2020b: 15 –16). 

 ผล  งาน  �น  ��ญ  เ�อ  เ�วๆ  �  �ง  �  �วน  �วม  �บ  ความ  เ�น  จ�ง  และ  การ  ป���  จ�ง  ของ  สงคราม  จาก  �ม 

 มอง  ของ  �ทธศาส�กชน  ส�ย  ให�  �น  อ�  ใน  เ�ม  �ด�าย  ของ  Inquiring  Mind  �ตยสาร  ราย  ค�ง  �  �ง  �อ  �ง  �น  ใน 

 �มชน  �  ป���  ��สสนา  ใน  อเม�กาเห�อ  และ  เผย  แพ�  อ�าง  ก�าง  ขวาง  ใน  เ�อน  �  ของ  สห�ฐฯ  �ง  ใ�  ความ 

 ��ญ  �บ  �ล  ธรรม  เ�ง  ป���  ใน  สถานการ�  �  ยาก  �บาก  โดย  ฉ�บ  ฤ�  ใบไ�  ผ�  �  2014  ไ�  รวบรวม  บทความ 

 �น  บท  ก�  และ  �อ�ด  เ�ยว  �บ  การ  �  รบ  ของ  ชาว  �ทธ  ใน  สงคราม  และ  �ญหา  ทาง  �ล  ธรรม  �  ไ�  เผ�ญ  (Gates  and 

 Senauke 2014) 
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 แห�ง�อ�ลหลายแห�ง��กเ�ยน��กเ�กเห�า��ง�อ�งเกตไ�ไ��มาอ�ปรายใน�ว�อ�าน�าง 

 ห�งจากอ�บาย�น  ๆ   เ�ยว�บ  IHL 

 กฎหมายม�ษยธรรมระห�างประเทศ  (IHL)  2 

 กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  (IHL)  ห�อ  �  เ�ยก  �า  ‘  กฎหมาย  สงคราม  ’  ห�อ  ‘  กฎหมาย  �า 

 �วย  การ  �ด  �น  ทาง  อา�ธ  ’  �น  เ�น  �ด  ของ  กฎ  ระเ�ยบ  �  พยายาม  ��ด  ผลก  ระ  ทบ  �าน  ม�ษยธรรม  ของ  การ  �  รบ 

 �ง  �วย  ปก�อง  ��ต  และ  �ก�ศ�  ของ  �คคล  �  ไ�  เ�า  �วม  ห�อ  ไ��  �วน  �วม  ใน  การ  �  รบ  �ก  �อ  ไป  และ  �หนด  �อ 

 ��ด  เ�ยว  �บ  ��  การ  และ  แนวทาง  ใน  การ  �  สงคราม  โดย  แ�น  ของ  IHL  ประกอบ  �วย  อ��ญญา  เจ  �วา  4  ฉ�บ 

 ของ  �  1949  �ง  ไ�  �บ  การ  ใ�  �ตยา�น  ใน  ระ�บ  สากล  และ  ��สาร  เ�ม  เ�ม  การ  �  สงคราม  อ�  ภาย  ใ�  ห�ก  การ 

 และ  ขนบ  บาง  ประการ  เสมอ  มา  �ง  �น  �ง  อาจ  ก�าว  ไ�  �า  IHL  �  รากฐาน  มา  จาก  กฎ  ของ  อารยธรรม  และ  ศาสนา 

 ใน  ส�ย  โบราณ  ไ�  �อย  ไป  ก�า  กฎ  เกณ�  ของ  �น  และ  อ�  ท�ป  �นเ�ย  �ง  ไ�  �ด  �ง  กฎ  เกณ�  ใน  การ  �  สงคราม  �น 

 �อย  ค�ง  �อน  อารยธรรม  ตะ�น  ตกใน  ส�ย  �น  ประมวล  กฎหมาย  สากล  ของ  IHL  เ�ม  �น  ใน  ศตวรรษ  �  19  ภาย 

 ใ�  �ท�พล  ของ  �ดา  �  �อ  �ง  คณะ  กรรมการ  กาชาด  ระ  ห�า  งา  ประเทศ  (ICRC)  อ�าง  ออง  �  �  �ง�  โดย  เฉพาะ 
 อ�าง  �ง  �าน  การ�  อ��ญญา  เจ  �  วา  ฉ�บ  �งเ�ม  �  1864  มา  ใ�  �บ  แ�  �น  เ�น�น  มา  �ฐ  ใน  ประเทศ  �าง  ๆ   ไ� 

 ตกลงและประมวลกฎเกณ�เ�งป���หลาย�ดเ�อใ�เ�า�น�บ��การและแนวทางในการ�สงคราม� 

 ��ง��ฒ�และผล�ตามมา�านม�ษยธรรม�เ�ยว�อง 

 IHL  ส�าง  สม�ล  อ�าง  ระ�ดระ�ง  ระห�าง  ความ  �งวล  �าน  ม�ษยธรรม  �บ  �อ  �หนด  ทาง  ทหาร  ของ  �ฐ 

 และ  �าย  �  ไ�ใ�  �ฐ  ใน  การ  �  รบ  �ง  ครอบค�ม  ประเ�น  �าง  ๆ   ไ�แ�  การ  �มครอง  ทหาร  �  ไ�  �บ  บาด  เ�บ  และ  �วย 

 การ  ป���  �อ  เชลย  �ก  และ  �คคล  �นๆ  �  �ก  �ม  �ง  เ�อง  �วย  การ  �  รบ  การ  �มครอง  ประชากร  พลเ�อน  และ  �ต� 

 พลเ�อน  และ  �อ  ��ด  การ  ใ�  อา�ธ  บาง  ช�ด  (  เ�น  อา�ธ  �วภาพ  และ  เค�  และ  �น  ระเ�ด  �งหาร  �คคล  )  ตาม  กฎ 

 �วไป  แ�ว  IHL  �าม  �  ใ�  �  การ  ใ�  ��  การ  และ  แนวทาง  ใน  การ  �  สงคราม  �  �อ  ใ�  เ�ด  การ  บาด  เ�บ  �  มาก  เ�น  ไป 

 ห�อ  ความ  �ก�  ทรมาน  �  ไ�  �เ�น  ห�อ  �อ  ใ�  เ�ด  ความ  เ�ย  หาย  �าย  แรง  �อ  สภาพ  แวด�อม  ทาง  ธรรมชา�  �� 

 การ  �  สงคราม  �  เ�น  �  �อง  �า  ม�นๆ  �ก  ไ�แ�  การ  ป�น  สะดม  ความ  อดอยาก  และ  การ  หลอก  ลวง  (  เ�น  การ 

 แส�ง�เ�นไ��บการ�มครอง  ) 

 IHL  �หนด  ใ�  �คคล  และ  �ต�  บาง  ประเภท  �อง  ไ�  �บ  การ  �มครอง  ใน  ระห�าง  การ  �  รบ  �วอ�าง  เ�น  � 

 บาด  เ�บ  และ  �  �วย  �อง  ไ�  �บ  การ  ปก�อง  จาก  การ  �ก  โจม�  และ  �อง  ไ�  �บ  การ  รวม  ก�ม  และ  �แล  โดย  �าย  �  � 

 2  �วน��ดแปลงมาจากเอกสาร�อเ�จจ�งของ ICRC 'กฎหมายม�ษยธรรมระห�างประเทศ�ออะไร': 
 https://www.icrc.org/en/document/what-international-humanitarian-law �ห�บการแนะ��น ๆ �กค�ง โปรด�ค�ป 
 ความยาว 5 นา��� https://www.icrc.org/en/document/rules-war-nutshell �ห�บ�อ�ลโดยละเ�ยดเ�มเ�มเ�ยว�บ 
 IHL โปรด��  International Humanitarian Law: A Comprehensive  Introduction  (Melzer 2016): 
 https://www.icrc.org/en/publication/4231-international-humanitarian-law-comprehensive-introduction ห�อเ�ยมชม 
 ห�าเ�บของ ICRC 'กฎหมายและสงคราม': https://www.icrc.org/en/war-and-law ICRC �ง�วารสาร�ตรวจสอบโดย� 
 เ�ยวชาญ 'The International Review of the Red Cross' พ�อมบทความ��าสนใจมากมายเ�ยว�บ IHL และ�ว�อ�นๆ 
 �เ�ยว�อง�บสงคราม:  https://international-review.icrc.org/ 
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 �นาจ  �คลากร  ทางการ  แพท�  ห�วย  งาน  และ  การ  ขน�ง  �งหมด  �อง  ไ�  �บ  การ  เคารพ  และ  �มครอง  �ต� 

 พลเ�อน  �  ไ�  �บ  การ  �มครอง  ไ�แ�  ท�พ��น  ทาง  �ฒนธรรม  สถาน  �  �ก  การะ  และ  �งของ  �  �เ�น  �ห�บ  การ 

 อ�  รอด  ของ  ประชากร  พลเ�อน  (  เ�น  �ช  ผล  และ  แห�ง  �ก  เ�บ  �  )  ตลอด  จน  งาน  และ  การ  �ด  �ง  �  �  พ�ง  �ลาย 

 �าง  (  เ�น  เ�อน  และ  โรง  ไฟ�า  �วเค�ย�  )  �คลากร  บรรเทา  �ก�  �าน  ม�ษยธรรม  ควร  ไ�  �บ  การ  เคารพ  และ 
 �มครอง  และ  �อง  �นวย  ความ  สะดวก  ใน  การ  เ�า  �ง  ความ  �วย  เห�อ  �าน  ม�ษยธรรม  �ห�บ  ประชากร  พลเ�อน 

 �  ไ�  �บ  ผลก  ระ  ทบ  จาก  ความ  �ด  แ�ง  โดย  �อง  ไ�  �บ  ความ  �นยอม  จาก  �าย  �  เ�ยว�อง  IHL  �าม  �า  ห�อ  ��าย 

 �ต�  �  ยอม  �นน  นอกจาก  �  กฎ  เกณ�  โดย  ละเ�ยด  �ง  ควบ�ม  เ�อนไข  การ  �ก�ง  เชลย  �ก  และ  การ  ป���  �อ 

 พลเ�อนภายใ��นาจของ�ต�  �าม�ใ�ละเ�ด�ก�ศ�  �วน�คคล  เ�น  การ�ม�นและการทรมาน 

 IHL  �ง  ควบ�ม  พฤ�กรรม  �วไป  ของ  การ  �  รบ  บน  �น  ฐาน  ของ  ห�ก  การ  ห�ก  ๆ   สาม  ประการ  ไ�แ�  การ 

 แยกแยะ  การ  ไ�  �ด�วน  และ  �อ  ควร  ระ�ง  โดย  ห�ก  การ  ของ  การ  แยกแยะ  �น  �หนด  ใ�  �  กร�  ใน  การ  �  รบ 

 แยกแยะตลอดเวลาระห�างพลเ�อนและ�ต�พลเ�อนใน�านห�ง�บทหารและ�ต�ทางทหารใน�ก�านห�ง 

 และ  การ  โจม�  �น  อาจ  �ง  เ�า  ไป  �  ทหาร  และ  �ต�  ทาง  ทหาร  เ�า�น  �ด  ประสง�  �อ  เ�อ  ปก�อง  พลเ�อน  �วน 

 �คคล  ท�พ��น  ของ  พลเ�อน  และ  ประชากร  พลเ�อน  โดย  รวม  ภาย  ใ�  ห�ก  การ  �  �าม  �  ใ�  �  การ  โจม�  ตาม 

 �เภอ  ใจ  �ห�บ  ห�ก  การ  ของ  การ  ไ�  �ด�วน  �ง  เ�น  ผล  �บ  เ�อง  �อ  มา  จาก  ห�ก  การ  การ  แยกแยะ  �หนด 

 �าการ  �ญ  เ�ย  ��ต  และ  ท�พ��น  ของ  พลเ�อน  โดย  ไ�  ไ�  �งใจ  ห�อ  การ  บาด  เ�บ  ของ  พลเ�อน  จะ  �อง  ไ�  มาก  เ�น 

 ไป  เ�อ  เ�ยบ  �บ  ความ  ไ�  เป�ยบ  �  เ�น  �ป  ธรรม  และ  ความ  ไ�  เป�ยบ  ทาง  ทหาร  โดยตรง  ตาม  �  คาด  การ�  ไ�  ใน 

 การ  �ง�บ  ใ�  �อ  ��ด  และ  �อ  �าม  ใน  การ  �หนด  เ�า  หมาย  ห�ก  การ  �อ  ควร  ระ�ง  �หนด  ใ�  �ก  �ายใน  การ  � 

 รบ  ทาง  อา�ธ  ใ�  มาตรการ  �อ  ควร  ระ�ง  เฉพาะ  เ�น  เ�อ  �การ  โจม�  ใ�  ตรวจ  สอบ  �า  เ�า  หมาย  เ�น  �ต�  ทาง 

 ทหาร  ห�อ  ใ�  เ�อน  พลเ�อน  อ�าง  �  ประ�ท�ภาพ  �อน  การ  โจม�  นอกจาก  �  �ง  สามารถ  ��ด  เวลา  และ  สถาน  � 

 ของ  การ  โจม�  ไ�  �ก  �วย  �ห�บ  �  �ก  โจม�  �  �  ห�า�  ปก�อง  �อง�น  �ย  �อง  ไ�  ใ�  โ�  ม�ษ�  และ  ควร  ใ� 

 ความ  ระ�ดระ�ง  เ�อ  ปก�อง  ประชากร  พลเ�อน  จาก  ผลก  ระ  ทบ  ของ  การ  โจม�  (  เ�น  �ง  ฐาน  �  �น  �าง  จาก  �น�  �  � 

 ประชากรหนาแ�น  )  3 

 IHL  เ�น  �วน  ห�ง  ของ  กฎหมาย  ระห�าง  ประเทศ  เ�น  กฎ  เกณ�  �  ควบ�ม  ความ  �ม�น�  ระห�าง  �ฐ  �าง 

 ๆ   �ง  ประกอบ  �วย  สน�  �ญญา  กฎ  จา�ต  ประเพ�  และ  ห�ก  กฎหมาย  �วไป  โดย  ควร  �งเกต  ความ  แตก  �าง 

 ระห�าง  IHL  �ง  ควบ�ม  การ  �เ�น  การ  ของ  �าย  �  �  �วน  �วม  ใน  การ  �  รบ  (  แนว�ด  �  ��ก  �น  ใน  �อ  ภาษา  ละ�น 

 �า  jus  in  bello  )  และ  �ก  �วน  ห�ง  ของ  กฎหมาย  ระห�าง  ประเทศ  �  �หนด  ไ�  ใน  กฎ�ตร  ของ  สหประชาชา�  �ง 

 �หนด  �า  �ฐ  อาจ  �น  ไป  ใ�  กอง  ��ง  �ด  อา�ธ  �บ  �ก  �ฐ  ห�ง  โดย  ชอบ  �วย  กฎหมาย  (  เ�ยก  �า  jus  ad  bellum  ) 

 �ง  �น  IHL  �ง  �  ผล  �ง�บ  ใ�  เฉพาะ  ใน  �วง  �  �  การ  �  รบ  �น  �วย  อา�ธ  และ  ไ�  ไ�  ใ�  ความ  �ด  เ�น  �า  เห�ผล  ใน  การ 

 �น  ไป  ใ�  การ  �  รบ  �วย  อา�ธ  �น  สม  เห�  สม  ผล  ห�อ  ไ�  ใน  �นอง  เ�ยว�น  IHL  ไ�  ไ�  เ�ยว�อง  �บ  การ  �อง�น 

 ความ�ดแ�งห�อการแ�ไข 

 3  ��วอ�าง กฎ�อ 22-24 และ 97 ของ ICRC Customary IHL Database 
 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul 
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 IHL  ควบ�ม  �ง  การ  �  รบ  �วย  อา�ธ  ระห�าง  ประเทศ  (  ระห�าง  �ฐ  �  เ�น  ป��ก�  )  และ  การ  �  รบ  �วย  อา�ธ 

 �  ไ�ใ�  ระห�าง  ประเทศ  (  โดย  อ�าง  �อย  �าย  ห�ง  ไ�ใ�  �ฐ  )  แ��า  ความ  �ด  แ�ง  �น  เ�น  ไป  ตาม  เกณ�  ของ  การ  � 

 รบ  �วย  อา�ธ  �  ไ�ใ�  ระห�าง  ประเทศ  ห�อ  ไ�  (  เห�อน  การ  �อ�  �บ  การ  จลาจล  ห�อ  ความ  �นวาย  ภายใน  �น  ๆ   ) 

 �น  อ�  �บ  สถานการ�  จ�ง  บน  �น�  �ง  รวม  �ง  ระ�บ  การ  �ด  ระเ�ยบ  ของ  �าย  �  �ด  แ�ง  ตลอด  จน  ระ�บ  ความ 

 �นแรง  และ  ระยะ  เวลา  ของ  ความ  �ด  แ�ง  ความ  เ�น  อง�กร  สามารถ  ระ�  ไ�  จาก  ระบบ  �  �  อ�  ของ  โครงส�าง  การ 

 �ง�บ  �ญชา  ใน  ก�ม  �ด  อา�ธ  �  ไ�ใ�  ของ  �ฐ  ห�อ  ความ  สามารถ  ใน  การ  ควบ�ม  อาณาเขต  วางแผน  ประสาน 

 งาน  และ  �เ�น  การ  ป���  การ  ทาง  ทหาร  และ  ความ  สามารถ  ใน  การ  ป���  ตาม  �นธกร�  �น  ฐาน  ของ  IHL 

 บทความ  �  3  �  �วม  �บ  อ��ญญา  เจ  �วา  4  ฉ�บ  ประกอบ  �วย  บท�ญ��  ห�ก  �ห�บ  การ  ควบ�ม  การ  �  รบ  ทาง 

 อา�ธ�ไ�ใ�ระห�างประเทศ  และ��สารเ�มเ�ม�  2  จะ�ฒนา�งเห�า��อไป 

 แ��า  IHL  และ  กฎหมาย  �ท�  ม�ษย  ชน  ระห�าง  ประเทศ  จะ  เ�น  �วน  เส�ม  และ  �  �ด  �ง  หมาย  เ�ยว�น 

 บาง  ประการ  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง  ใน  การ  ปก�อง  ��ต  �ขภาพ  และ  �ก�ศ�  ของ  �คคล  �ง  เห�า  �  แตก  �าง  �น 

 อ�าง  มาก  ใน  �าน  �น  �เ�ด  ขอบเขต  และ  การ  �หนด  �ป  แบบ  โดย  กฎหมาย  �ท�  ม�ษย  ชน  �น  �  ความ  �น  ส�ย 

 ก�า  �ง  �  �น  �เ�ด  มา  จาก  กฎหมาย  �ท�  ม�ษย  ชน  แ�ง  ชา�  บาง  ฉ�บ  �  ไ�  �บ  �ท�พล  จาก  �ค  เ�อง  �ญญา  ของ 

 �โรป  และ  เ�ง  ปรากฏ  เ�น  สาขา  ห�ง  ของ  กฎหมาย  ระห�าง  ประเทศ  ห�ง  สงครามโลก  ค�ง  �  สอง  แ��า  IHL  จะ 
 �ง�บ  ใ�  เฉพาะ  ใน  �วง  �  �  การ  �  รบ  แ�  โดย  ห�ก  การ  แ�ว  กฎหมาย  �ท�  ม�ษย  ชน  �  �  ผล  �ง�บ  ใ�  อ�  ตลอด  เวลา 

 แ��า  �ฐบาล  อาจ  ป�บ  ลด  กฎ  ระเ�ยบ  บาง  ประการ  ใน  ภาวะ�กเ�น  �  �กคาม  ��ต  ของ  คนใน  ประเทศ  ชา�  แ� 

 แทน�  จะ  �ง  เ�น  ไป  �  �ท�  ของ  แ�ละ  �คคล  IHL  ก�บ  �ก  �ง  เ�า  ใ�  เ�น  ห�า�  ของ  �าย  �าง  ๆ   �  �ด  แ�ง  �น  เ�อ  ใ� 

 การ  �บ�ง  �งใจ  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง  ใน  การ  ปก�อง  �  �  ไ�  ไ�  �  �วน  �วม  ใน  ความ  �ด  แ�ง  �  �ง  �  �เ�น  �อง  �  �ด 

 ระ�บ  ใน  ��ย  ทางการ  ทหาร  และ  ความ  เ�น  �อ  อา�พ  และ  ทหาร  แ�ละ  คน  �ห�า  �  �บ  �ด  ชอบ  �อ  การก  ระ  �  ของ 

 พวก  เขา  โดย  การ  ป���  ตาม  �  �ง  �น  ไ��  การ  �อง�น  �ห�บ  การ  �อ  อาชญากรรม  สงคราม  �ง  �น  IHL  �ง  ใ� 

 เฉพาะ  �บ  �ฐ  ก�ม  �ด  อา�ธ  �  ไ�ใ�  ของ  �ฐ  และ  ทหาร  ราย  �คคล  ใน  ขณะ  �  กฎหมาย  �ท�  ม�ษย  ชน  �ก�ด  เฉพาะ 
 �ฐเ�า�น  4 

 �ฐ  �ห�า  �  �อง  สอน  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  ใ�  �บ  กอง�พ  ของ  ตน  และ  ประชาชน 

 �วไป  พวก  เขา  �อง  �อง�น  การ  ละเ�ด  และ  ออก  กฎหมาย  ใน  ระ�บ  ชา�  เ�อ  ลงโทษ  การ  ละเ�ด  �  �าย  แรง  ��ด  ของ 

 อ��ญญา  เจ  �  วา  และ  ��สาร  เ�ม  เ�ม  �ง  �อ  เ�น  อาชญากรรม  สงคราม  นอกจาก  �  �ง  �เ�น  มาตรการ  เ�อ 

 ลงโทษ  อาชญากรรม  สงคราม  ใน  ระ�บ  สากล  รวม  �ง  �าน  ศาล  �ห�บ  ความ  �ด  แ�ง  ใน  อ�ต  �โกสลาเ�ย  และ 
 ร�นดา  และการ�อ�งศาลอาญาระห�างประเทศโดยธรรม�ญ  ก�งโรมเ�อ�  1998 

 แนวทางป���ของชาว�ทธในการ�ดแ�งทางอา�ธ  ? 

 ใน  ‘  �ทธศาสนาและกฎหมายม�ษยธรรม  ’ Weeramantry  แสดงความ  �ดเ�นเ�ยว�บพระ�ทธศาสนาไ��า  : 

 4  �ห�บ�อ�ลเ�มเ�มเ�ยว�บความแตก�างระห�าง IHL และ�ท�ม�ษยชน โปรด�: 
 https://www.icrc.org/en/document/what-difference-between-ihl-and-human-rights-law 
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 ใน  ระบบ  �  สถา�น  แ�ง  สงคราม  ไ�  ไ�  �บ  การ  ยอม�บ  [  �า  �ก  �อง  จ�ง  ]  จะ  �  การ  อ�ปราย  เ�ยง  เ�ก  �อยห 
 �อ  ไ��  เลย  เ�ยว  �บ  การ  ป���  จ�ง  ใน  การ  �  สงคราม  ห�ก  การ  �  ใ�  �ง�บ  จะ  �อง  �เ�น  การ  โดย 
 �าง�ง  �ง  ห�ก  การ  �วไป  เ�ยว  �บ  �ก�ศ�  และ  ความ  �ง�ง  ของ  ��ต  ม�ษ�  ห�ก  การ  �วไป  �  เ�ยว�อง  �บ 
 การ  ป���  และ  �ศนค�  �อ  ม�ษ�  �วย  �น  การ  เคารพ  ธรรมชา�  และ  ระบบ  การ  �วย  ��ต  และ  แนว�ด 
 เ�ยว�บพฤ�กรรม�เหมาะสมโดย�วไป  (2007, 3) 

 �  ก�าว  ของ  Weeramantry  �  ประโยช�  ใน  การ  ระ�  แนวทาง  การ  �  สงคราม  แบบ  ก�าง  ๆ   ของ  �ทธ 

 ศาสนา  และ  �วย  เห�  �  �ง  เ�น  ความ  ��ญ  ของ  การ  มอง  �  ห�ก  การ  �ง  อ�าง  �ดเจน  และ  โดย  ป�ยาย  �น  �  จ�ง 

 �ม��  ตาม  �ญ��  ของ  �ทธ  ศาสนา  �  การ  �าง�ง  �ง  สงคราม  มากมาย  และ  ภาพ  ทาง  ทหาร  �  �ปมา  �ป�ย 

 �นวน  มาก  ตลอด  จน  การ  �าง�ง  �ง  ��  การ  บรรเทา  ผลก  ระ  ทบ  ของ  สงคราม  และ  การ  �กษา  ความ  สม�ร�  ของ 

 �คคล  ใน  สถานการ�  ความ  �ด  แ�ง  �ทธ  ศาสนา  ตระห�ก  �  �า�  ใด  �ตาม  �  �ง  �  ��ต  �  ไ�  สม�ร�  ตาม  ห�ก 

 จ�ยธรรม  �  �น  จะ  เ�ด  การ  ทะเลาะ  �วาท  ความ  ไ�  ลง  รอย  �น  �อ  �พาท  และ  ความ  �ด  แ�ง  อ�าง  ห�ก  เ�ยง  ไ�  ไ� 

 จนก�า  เรา  จะ  ไป  �ง  �น  �  �ง  �น  ของ  การ  �ฒนา  �ต  �ญญาณ  พฤ�กรรม  ทาง  �งคม  ของ  เรา  ไ�  �บ  �ท�พล  จาก 

 �กษณะ  ทาง  �ตใจ  �  ไ�  �  งาม  (  อ�ศล  )  �  �ง  ราก  อ�  ใน  �เลส  ห�ก  �ง  สาม  ประการ  �อ  ความ  โลภ  /  �ณหา  ,  ความ 

 โกรธ  /  ความเก�ยด�ง  ,  และความเขลา  /  ความหลง  �วยความ�บ  แ�นใจ�แคบลง�งเ�ดจาก�ง�ด�ายเห�า� 

 ตาม  �  พระ�ทธเ�า  ไ�  ต�ส  ไ�  ความ  �ด  แ�ง  �ง  ก�าว  เ�ด  �น  ใน  �ก  ก�ม  �งคม  �  เ�น  ไป  ไ�  �งแ�  ก�ม  � 

 เ�ก  ��ด  ครอบค�ว  ไป  จน�ง  ก�ม  �  �  ความ  �บ  �อน  �ง�ด  เ�น  �ฐ  �  �  การ  �ดการ  ทางการ  เ�อง  (Mn.I.86)  �ง  � 

 �ก�โพ�เ�ยนไ��า 

 �  สอน  ของ  พระ�ทธเ�า  �ใ�  เรา  มอง  เ�น  ความ  โกลาหล  ของ  �ค  ส�ย  �ง  ไ�  ระ�  �า  ‘  คน  �อ  ดาบ  และ  โ� 
 �ก  �น  ธ�  และ  �ก  ธ�  และ  �ง  เ�า  �  สนามรบ  ...  �  �ง  พวก  เขา  ไ�  �บ  บาด  เ�บ  จาก  �ก  ธ�  และ  หอก  และ  �รษะ 
 ของ  พวก  เขา  �ก  �น  �วย  ดาบ  …  และ  พวก  เขา  �ก  สาด  �วย  ของเหลว  เ�อด  และ  บดข�  อ�  ใ�  ของ  ห�ก  ๆ   ’ 
 (MN  13:12–13)  เรา  ไ�  �าน  เ�ยว  �บ  สนามรบ  �  �  เค�องหมาย  �วย  ‘  เมฆ  �น  ยอด  ของ  ธง  เ�ยง  �ก�อง 
 และ  ลม  พา�  ’  (AN  5:75)  �  ปกครอง  �  หมก�น  อ�  �บ  ความ  �องการ  �นาจ  ไ�  ประหาร  ��ต  �  แ�ง  �ก�ง 
 พวกเขา  �บท�พ��นของพวกเขา  และประณามพวกเขาใ�เนรเทศ  ไป  (AN 3:69) (  โพ�  2014) 

 �ง  �  จะ  ก�าว  �ง  ใน  ราย  ละเ�ยด  เ�ม  เ�ม  �าน  �าง  �น  พระ�ทธเ�า  ทรง  ก�าว  อ�าง  เ�น  �  �  �น  �า  �กรบ  � 

 ตาย  ตอน  �  �  �วน  �วม  ใน  การ  �อ�  จะ  ไป  �  ‘  นรก  �  เ�ด  �วย  การ  �า  ’  เ�องจาก  สภาพ  �ตใจ  �  ห�ก  เ�ยง  ไ�  ไ�  เ�อ 

 ตาย  โดย  แ�จ�ง  แ�ว  �  �อ  �ง  �  �งแ�  ส�ย  แรก  ๆ   ของ  �ทธ  ศาสนา  �า  พระ  ราชา  และ  ทหาร  บาง  คน  พบ  �า  �  สอน 

 ของ  ศาสนา  �ทธ  เ�อง  การ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  และ  การ  �  สงคราม  �น  �ด  แ�ง  �น  �ง  ยาก  �  จะ  �บ  ไ�  รวม  �ง  ก�ต�� 

 �  เ�อก  �  จะ  ยอม  �นน  �อ  อาณา�กร  มากก�า  �  จะ  �อ�  (Jenkins  2017,  161;  Sugiki  2020b)  อ�างไร  �ตาม 

 พระ�ทธเ�า  �ไ�  ทรง  �ง  เ�า  เ�อง  ใน  ส�ย  ของ  พระอง�  ใ�  ลด  ทอน  กอง�พ  ของ  พวก  เขา  และ  ก�ต��  �  �  จะ  �อง 

 สามารถ  �กษา  กอง�พ  �น  เก�ยง  ไกร  เ�อ  ปก�อง  ประชาชน  ของ  พวก  เขา  (Jenkins,  2017,  162)  การ  เ�น  ทหาร  ไ� 

 ไ�  เ�น  อา�พ  �อง  �าม  ห�อ  การ  �าขาย  �  �อง  �าม  �ง  �  �า  ประการ  เ�น  การ  �า  อา�ธ  เ�น  �ง  �อง  �าม 

 (An.III.208;  Florida  2013,  331)  �น  �  จ�ง  เ�อ  ทหาร  มา  ศ�ทธา  เ�อมใส  พระ�ทธเ�า  พระอง�  ทรง  ส�บส�น  ใ� 

 �กษา  �ล  และ  �เ�ญ  �ศล  แ�  ไ�  ไ�  ใ�  เห�า  ทหาร  ละ�ง  ห�า�  ใน  ขณะ  เ�ยว�น  �ทาน  ชาดก  เ�ยว  �บ  อ�ต  ชา� 

 ของ  พระ�ทธเ�า  �ง  เ�น  �ด  �าง�ง  ปฐม  ��  �ห�บ  การ  ปกครอง  แบบ  �ทธ  �น  เ�ม  ไป  �วย  การ  บรรยาย  �ง  ความ 
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 เ�น  ก�ต��  �กรบ  ทหาร  �  เ�ยวชาญ  อา�ธ  �น�ก  �า  �ก  และ  �าง  �ก  รวม  �ง  ใน  ชา  �  �นๆ  �วย  �ง  �าน  พยายาม 

 บรรเทา  ความ  �ก�  ทรมาน  ความ  เ�อด  �อน  จาก  สงคราม  ใ�  เห�อ  �อย  ��ด  (Jenkins  2017,  167)  �ง  �  Jenkins 

 ไ��ใ�เ�น  ในหลายชา��อน  พระ�ทธเ�า�เ�น�ร��ษ  สงคราม  (2017, 162) 

 �จ�ยมเ�งประ�ก�ของ�ม���ทธ�คแรกแสดงใ�เ�น  �า�ทธประ��และ�มชนชาว�ทธ�คแรก 

 ตระห�ก  �  �ง  ความ  เ�น  จ�ง  ของ  การ  �  รบ  เ�น  อ�าง  มาก  และ  ความ  �ด  แ�ง  และ  การ  ทหาร  �  �ก  �ก  ทอ  เ�น  เ�อง  เ�า 

 ของ  พวก  เขา  เ�อ  �  จะ  ยก  �วอ�าง  �ก  �วอ�าง  ห�ง  โดย  แสดง  ใ�  เ�น  ความ  แพ�  หลาย  ของ  ความ  เคย�น  �  เรา 

 สามารถ  �จารณา  ตอน  �  พระ�ทธเ�า  เป�ยบ  เปรย  การ  สงคราม  เ�อ  สอน  สาม  เณร  รา�  ล  ราชโอรส  ของ  พระอง� 

 เอง  สาม  เณร  รา�  ล  ไ�  บรรพชา  �งแ�  �ง  เ�น  เ�ก  และ  พระ�ทธเ�า  ไ�  ต�ส  �  แนวทาง  �ายๆ  โดย  ทรง  สอน  สาม  เณร 

 รา�  ล  �ง  �ย  แ�ง  การ  โกหก  พระ�ทธเ�า  ทรง  ใ�  �ปมา  เห�อน  �าง  �ก  สอง  เ�อก  �าง  �ก  �ว  ห�ง  �อ�  เ�อ  คน  �  �วย 

 อ�ยวะ  �ก  �วน  ของ  �างกาย  ยกเ�น  งวง  �ง  �อน  เ�บ  ไ�  �าง  �ก  �ก  �ว  ยอม  ใ�  อ�ยวะ  �ก  อ�าง  เ�อ  การ  �อ�  รวม  �ง 

 งวง�วย  และควาญ�างพ�น�ด�า  : 

 งา�าง  หลวง  �  �  งา  ยาว  เ�า  �น  ราช  รถ  �  …  �  ห�า�  ของ  �น  ใน  การ  �อ�  …  [  เ�อ  เ�อง  ใ�  �  อ�บาย  โดย 
 ละเ�ยด  ของ  �าง  และ  ��  �  เขา  �อ�  จ�ง  ๆ   ]  พ�อม  �บ  งวง  ของ  �น  �วย  �น  ไ�  สละ  ��ต  ของ  �น  ตอน  �  ไ�� 
 อะไร  �  �าง  งา  หลวง  �  จะ  ไ�  �  �นใด  �  �อ  นรา  �ล  �  ใด  ไ��  ความ  ละอาย  �  จะ  ก�าว  เ�จ  โดย  เจตนา  เรา 
 �อ�า  ไ��  ความ  �ว  ใด  �  �  �น  จะ  ไ�  �  �น  �น  (Mn.I.414–5  �อ  จาก  การ  แปล  โดย  Ñāṇamoli  and  Bodhi, 
 1995, 524)  5 

 �วย  การ  �กษา  อ�ยวะ  บาง  �วน  ของ  �ว  เอง  ไ�  �าง  �ว  แรก  �ง  คง  �กษา  ไว  �ง  �ก�ศ�  ห�อ  ความ  �อตรง 

 �วน  �าง  �ว  �  สอง  �ง  ใ�  กระ�ง  งวง  ไ�  �ม  รส  การ  �า  และ  คน  �  �  �  �า  ไ��  อะไร  �  เขา  จะ  ไ�  �  แ��า  �ด  ประสง�  ของ 

 �ปมา��อเ�อสอนรา�ล�ง�ณ�าในการปก�องความ�อ�ต�เ�อเ�น�นฐานในการประ�นความ�อ�ต� 

 ของ  ตน  แ�  �  �ง  บอก  ไ�  �ง  สอง  �ง  �ห�บ  พวก  เรา  อ�าง  แรก  �อ  ความ  เคย�น  �บ  การ  �  สงคราม  โดย  ละเ�ยด 

 อ�าง  �  สอง  �อ  ความ  เ�าใจ  �ง  ผลก  ระ  ทบ  �  การ  �อ�  จะ  �  �อ  �  �อ�  �อ  �ตใจ  การ  �ด�น  ใจ  และ  ความ  �อ�ต�  �ง 

 �ก  �  ใน  �ดมค�  จะ  เ�บ  บาง  �ง  เอา  ไ�  เ�นการ  �บ�ง  �งใจ  �  �อง�น  ความ  เ�น  พอ�  การ  �บ�ง  �งใจ  �ง  ก�าว  �น 

 �เ�น  อ�าง  �ง  �อ  ห�ก  การ  ของ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  �น  �  ความ  �เ�น  �อ  ม�ษยธรรม 

 การทหาร  การแยกแยะ  ความพอ�  และความระ�ดระ�ง  ใน�  �เ�อปก�อง�กรบ 

 การ�ปมา�ป�ยเป�ยบเ�ยบของกอง��งห�อความ�นแรง�ง�ก�มาใ�ใน�ทธศาสนา�ก�วย 

 �น  เ�ม  เ�ม  การ  ใ�  สอน  ธรรมะ  �  หลาก  หลาย  เ�น  เ�อ  เ�อน  เ�ยว  �บ  �บาก  กรรม  �  ตาม  มา  จาก  การ  �  �ว  �วย 

 เห�อ  ใน  การ  เป�ยนแปลง  �ฒนา  ตนเอง  เป�ยน  �ศทาง  พ�ง  เ�อ  ป���  �อ  �อ  บกพ�อง  ของ  ตนเอง  เส�อน  เ�น 

 �ต�  ปลด  ป�อย  พ�ง  �าน  ลบ  และ  เส�ม  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  �วอ�าง  รวม  �ง  การ  พรรณนา  �ง  นรก  ของ  ชาว  �ทธ  � 

 �  ผล  กรรม  ใน  �ป  แบบ  ของ  การ  ทรมาน  �  �า  ก�ว  การ  �ดรอน  ของ  �เลส  �ณหา  �  ไ�  �  ใน  �ตใจ  และ  การ  �  อ�  ของ 

 5  บทส�ปของประเ�น��ญจากอรรถกถาและบทส�ปโดย�งเขปเ�ยว�บงานของรา�ล โดย  Ñ  āṇ  moli และ Bodhi 1995, 
 p. 1265 น. 637 �เ�มเ�ม� ครอส� Crosby 2012, 99–100 
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 เทพ  �  โกรธ  แ�น  ใน  ประเพ�  �ชร  ยาน  6  ��กรรม  การ  �า  (  เ�น  �น  กระดาษ  และ  ไฟ  )  �  เ�น  แ�น  แ�  ของ  การ  ป��� 

 �  �ก�บ  ของ  ��น  (Gray  2007)  �  แนะ�  ใน  การ  �  สงคราม  �บ  �เลส  ของ  ตนเอง  ใน  โพ�  จรรยา  �ตร  (  บท  �  4 

 วรรค  �  28-47)  โพ�  จรรยา  �ตร  เ�น  บทความ  �  �  �ท�พล  �ง  �ง  แ�ง  โดย  Śāntideva  ชาว  �นเ�ย  ใน  ศตวรรษ  � 

 7-8  โดย  ไ�  �นตนาการ  �ง  ความ  �นแรง  และ  ความ  �ปยศ  อด�  เ�อ  เ�ยน  �  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  ใน  �ม  มอง  และ 
 ประสบการ�ของ�ต�  (  บท�  8  วรรค�  140- 154  �ไ�  �าน�าง  ) 

 �วยความเคย�น��บความเ�นจ�งของสงครามและการ�เคราะ�อ�างใก��ดของผลกระทบของ 

 �น  การ  ลด  ทอน  ความ  เ�บ  ปวด  แบบ  ธรรมชา�  �วย  ความ  �วงใย  ของ  �ทธ  ศาสนา  เ�อ  เอาชนะ  ‘  ความ  �ก�  ’ 

 dukkha  �ง  เ�น  �  �  ครอบค�ม  �ง  ความ  �ก�  จ�ง  ๆ   และ  ความ  ��ก  ไ�  ปลอด�ย  ห�อ  ความ  ก�ว  �ก  ประเภท 

 นอกจาก  �  การ  �เคราะ�  ทาง  �ทธ  ศาสนา  เ�ยว  �บ  แนว  โ�ม  ของ  �ว  เรา  �อ  ความ  �นแรง  และ  ��  การ  เป�ยน 

 �ศทางแนวโ�ม�งก�าว�ง�ใ�เ�น�งการ��วน�วม�อาจเ�ด�นไ��บการควบ�มความ�ดแ�ง 

 จ�ยธรรมพระสง� 

 ใน  ขณะ  �  �ม��  �  �าง  �ง  �ง  �  �ง  ความ  เคย�น  �บ  การ  �  อ�  ของ  สงคราม  เรา  อาจ  ถาม  �อ�ล  เ�ง  �ก  เ�ยว 

 �บพฤ�กรรมใน�ดมค�ของสงคราม�เราอาจคาดห�ง�จะเจอความเ�นจ�งจาก�เรา��าศาสนา�ทธ��น 

 �เ�ด  มา  จาก  ศาสนา  �  เ�ย  สละ  และ  ตาม  �  Weeramantry  บอก  ก�าว  ไ�  ใน  �ม��  แรก  �ด  เ�ยว  �บ  หลาย  �อ  �าม 

 ใน  การ  �า  คณะ  พระ  �ก�  สง�  และ  แ�  �  (Sangha  สง�  )  �ก  �ด  �ง  �น  �ห�บ  �  �  �องการ  สละ  ��ต  ฆราวาส  แบบ 

 ชาว  �าน  ธรรมดา  เ�อ  ��ศ  ��ต  ใน  การ  ป���  ตาม  �  สอน  ของ  พระ�ทธเ�า  �ห�บ  พวก  เขา  แ�ว  �  กฎ  เกณ�  � 

 เ�ยก  รวม  �น  �า  ��ย  ‘discipline  ��ย  ’  แ�นอน  �า  กฎ  �  �าย  แรง  ��ด  �อ  ห�ง  �น  �อ  �าม  จงใจ  �ใ�  ม�ษ�  �งแ� 

 ความ  ตาย  แ��า  จะ  �ง  เ�น  ทารก  ใน  ครร�  อ�  �ตาม  ไ�  �า  จะ  �วย  การ  �า  �คคล  การ  �าง  �ก  �า  เ�อ  �า  คน  �ยง  คน 

 ใ�  �า  �ว  ตาย  ห�อ  อ�บาย  �อ�  ของ  การ  ตาย  (Vin.III.73)  �ง  แ��า  การ  �า  �ต�  จะ  เ�น  ความ  �ด  เ�ก  �อย  แ�  �น� 

 �  �ก�  ไ�  บวช  แ�ว  จะ  ไ�  �บ  การ  บอก  ก�าว  �า  ‘  เ�อ  �ก�  บวช  แ�ว  ไ�  ควร  จงใจ  �  ดร  อน  �ง  �  ��ต  แ��า  จะ  เ�น 

 เ�ยง  มด  �ตาม  ’  (Vin.I.97,  Vin.IV.124-125)  �าม  �  ใ�  �  �วน  �วม  ใน  �ร�จ  การ  �  สงคราม  และ  การ  �งหาร  :  �าม 

 �  ใ�  �  การ  เ�า  �  การ  �  รบ  ห�อ  การ  �อม  รบ  ทาง  ทหาร  อ�  �บ  กอง�พ  ห�อ  �ด  �ย  �ง  �อ  ตกลง  ทางการ  ทหาร 

 (Dn.I.7  และ  178,  Harvey  2000,  254)  (  เรา  จะ  �จารณา  �อ  ยกเ�น  �ห�บ  กฎ  เกณ�  เห�า  �  ใน  การ  �ฒนา  พระ 
 �กรบและทหาร��าน�าง  ) 

 ไ��  �น�ก  ใด  ๆ   �  �น�น  �า  พระอง�  [  พระ�ทธเ�า  ]  ทรง  เ�น  ชอบ  ใน  การ  �า  �ต�  ใด  ๆ   เ�อ  พระ  �ก�  �ป 
 ห�ง  ไป  หา  เพชฌฆาต  แ�ว  บอก  ใ�  ชาย  คน  �น  �า  เห�อ  ของ  ตน  อ�าง  เ�น  อก  เ�นใจ  แทน�  จะ  ทรมาน  พวก 
 เขา  พระ�ทธเ�า  �  �บ  ไ�  พระ  สง�  ออก  จาก  ห�  สง�  �งฆ  ะ  saṅgha  �วย  เห�  �า  แ�แ�  �  แนะ�  ใ�  �า 

 6  ควร�งเกต�าความ�นแรงเ�ง�ญ�กษ��ไ�ไ�เ�น�นตรายเสมอไปห�อไ��เจตนา�นแรง: ในขนบธรรมเ�ยม 
 ประเพ��นตระของ�ทธศาสนา เ�น การป���ในแบบ�เบตและมองโกเ�ย ��กรรมห�อความ�นแรงเ�ง�ญ�กษ�ใน 
 บางค�งอาจ�ห�า�เ�นความ�นแรง�แ�จ�ง�วย เ�อ��าย�ต� การใ��นาจ��กรรม�งก�าวเ�นการโ�แ�งทาง 
 �ลธรรมภายใน�มชนเ�ยว�น� โดย�วไปแ�วจะ�เห�ผลโดย��อแ��าจะ�องประกอบ��โดย�ป�����ความ 
 �นาญ�งเ�า�น �งสามารถ�านการ�าเ�อ�ง�ต��กของเห�อโดยตรงไป�ง�นแดนบ��ท�ห�อ�นแดนแ�ง 
 พระ�ทธเ�า (Patrul Rinpoche 1998, 111; �การสนทนาเ�ยว�บความเ�อ��าน�าง) 
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 อ�าง  เ�น  อก  เ�นใจ  �  �ง  เ�น  �  แนะ�  ใน  การ  �า  �ง  เ�น  �ง  �  พระอง�  จะ  ไ��  �น  ใ�  อ�ย  หาก  พระ  �ก� 
 �ก  ��าย  �างกาย  พระ�ทธเ�า  ทรง  อ�ญาต  ใ�  เขา  �  ก�บ  เ�อ  �อง�น  ตนเอง  แ�  ไ�ใ�  เจตนา  �  จะ  �า 
 (Ṭhānissaro 2006) 

 �ง  �  พระ  อา  จาร  �  ฐา�  สสโร  (  Ṭhānissaro  )  ก�าว  �อ  ไป  �า  ใน  ขณะ  �  สามารถ  ใ�  ความ  �นแรง  ใน  การ 

 �อง�น  �ว  ไ�  แ�  การก  ระ  �  �ง  ก�าว  �น  ไ�  ไ�  �บ  การ  ส�บส�น  ใน  �  เป�ยบ  เปรย  ของ  กก  �  ปม  �ตร 

 Kakacūpama  Sutta  �น  ความ  อดทน  แ�  เมตตา  �ง  เจ�ญ  ใ�  งอกงาม  ใน  �ต  แ�  ยาม  �  �ก  ปอง  �าย  �ง  ปาง  ตาย  :  ‘ 

 �ก�  �ง  หลาย  โจร  �  ��อย  อาจ  เหลา  �ง  ไ�  �ง  ห�ง  จาก  �อน  ไ�  �วย  เ�อย  สอง  �อ  ท�า  แ�  กระ�น  �ตาม  �า  หาก  � 

 ใด  แสดง  ความ  เก�ยด  �ง  ใน  ใจ  �วย  เห�  �น  �  �น  �อม  ไ�  ประพฤ�  ตาม  �  สอน  ของ  เรา  ’  (Mn.I.129)  �  �อความ  � 

 ค�ายค�ง  �น  ใน  �น�  วา  �ช  าดก  Khantivādi  Jātaka  (  ฉ�บ  �  313  Jat.III.39–43)  �า  �วย  พระ  โพ��ต�  (  โพ� 

 �ตตะ  /  โพ�  �ต  วะ  ใน  ภาษา  บา�  /  �นสกฤต  )  ใน  ชา�  �อน  เ�น  ค�  แ�ง  ความ  อดทน  (  �น�  )  �ก  �น  �างกาย  เ�น  �นๆ 

 �วย  ก�ต��  ห�ง  ยโส  �  ปราศจาก  ความ  อดทน  อด  ก�น  (Harvey  2000,  105-107)  โดย  มหายาน  พรหม  ชาล  �ตร 

 Mahāyāna  Brahmajāla Sūtra  สอน�า  : 

 ใน  ฐานะ  สาวก  ของ  พระ�ทธเ�า  เขา  [  ห�อ  เธอ  ]  จะ  �อง  ไ�  �าง  แ�น  ใ�  �บ  การ  ตาย  ของ  �อ  แ�  ของ  เขา 
 �วย  �  �ง  ไ�  �อง  �ด  �ง  การ  �า  �ง  �  ��ต  �ก  �วย  !  เขา  ไ�  ควร  เ�บ  อา�ธ  ห�อ  �ปกร�  ใด  ๆ   �  สามารถ  ใ� 
 �า  �ง  �  ��ต  ไ�  �า  เขา  จงใจ  �  เ�น  �น  �อ�า  เขา  กระ�  ความ  �ด  ระ�บ  รอง  (  สมาคม  แปล  �อความ  �ทธ 
 ศาสนา  ) 

 อ�างไร  �ตาม  เรา  เ�น  การ  �บ  �  �ย  �กคาม  ของ  ความ  �นแรง  แ�  เ�ยง  �อย  เส�อน  เค�อง  �อ  ��ญ  � 

 ประ�น  พฤ�กรรม  ใ�  เหมาะ  สม  ใน  พระ  ��ย  ไ�  อ�บาย  �า  คณะ  �ษ�  ของ  พระ  �ส  ส�  Assaji  และ  พระ  �  �พ  พ� 

 Punabbasu  ประพฤ�  �ว  ไ�  �  และ  �อง  ไ�  �บ  �ก  ��ย  อ�างไร  พระ�ทธเ�า  �ง  ทรง  �ง  พระ  �คร  สาวก  �อ  พระ  สา  � 

 �ตร  และ  พระ  โม  ค  �ล  ลานะ  ไป  �การ  �บ  ไ�  ออก  จาก  ห�  สง�  (  �พ  พา  ช�  ยกร  รม  pabbājaniya-kamma  )  เ�อ  พระ 
 สา  �  �ตร  และ  พระ  โม  ค  �ล  ลา  นะ  �  �า  พระ  �  พวก  เขา  จะ  �อง  �อกร  �วย  �น  ��าย  และ  หยาบ  คาย  �ง  หมายความ 

 �าการ  กระ�  �น  อาจ  �ไ�  ยาก  �ง  พระ�ทธเ�า  บอก  ใ�  พวก  �าน  พา  พระ  �นๆ  ไป  �วย  (Vin.II.12)  ก�าว  �อ  การ 

 �กคาม  �  อาจ  เ�ด  �น  จาก  ความ  �นแรง  ทาง  กายภาพ  �น  �อง  โ�ตอบ  โดย  การ  ไ�  ใ�  ��ง  �  �นแรง  การ  ลงโทษ 

 �ห�บ  ความ  �ด  พลาด  จาก  การ  �กฝน  ใน  ��ย  �น  �  �งแ�  การ  �บ  ไ�  ออก  ไป  จน�ง  การ  �ห�  �วย  วาจา  ไ�  รวม 

 การลงโทษทาง�างกาย�ง�น 

 พระ  ��ย  �วน  ให�  เ�น  ระบบ  กฎหมาย  �ง  �ง  คง  ใ�  งาน  ไ�  ราว  สอง  �น�  ค�ง  �งแ�  เ�ม  �  การ  รวบรวม 

 แ��า  จะ  �  กฎ  เกณ�  และ  การ  �ด�น  และ  �  �  การ  เ�า  เ�อง  ขยาย  ความ  �ง  �วย  ใ�  สามารถ  �กษา  กฎ  เห�า  �น  ไ�  ใน 

 �วน  �  เ�ยว  �บ  ความ  เ�น  จ�ง  ใน  ทาง  ป���  �ง  เ�น  กร�  �วอ�าง  ค�  ทาง  กฎหมาย  การ  ละเ�ด  �  อาจ  เ�ด  �น  ของ 

 ��ย  แ�ละ  ค�ง  จะ  �ก  �เคราะ�  โดย  เกณ�  �า  �อ  �  เ�น  �  ��ก  ใน  ห�ก  ��ศาสต�  ส�ย  ให�  เ�น  ความ  พยายาม  � 

 �ใ�  �  �วน  �ใ�  เ�ด  ความ  �ด  ห�อ  ไ�  �ต�  �น  �  ความ  เ�ยว�อง  ห�อ  ไ�  (  ก�าว  �อ  ม�ษ�  เ�น  เ�า  หมาย  ใน 

 กร�  ของ  กฎ  �  �าม  การ  �า  ห�อ  ไ�  ?)  �เลย  �  การ  �บ  �  �ง  �ต�  �ง  ก�าว  ห�อ  ไ�  (  �  �ก  ก�าว  หา  เ�น  เ�น  �น  และ 
 เ�าใจ  �า  �  ม�ษ�  อ�  �วย  ห�อ  ไ�  ?)  �  เจตนา  ห�อ  ไ�  (  �  �ก  ก�าว  หา  �  เจตนา  จะ  �า  ห�อ  ไ�  ?)  และ  �  ผล  เ�ด  �น  ห�อ 

 ไ�  (  �อ  �  คน  �ก  �า  ?)  (Ṭhānissaro  2013)  �วย  เห�  �  �ง  ไ�  �  การ  รายงาน  การ  �ฒนา  กฎหมาย  ใน  โลก  ชาว  �ทธ 
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 และ  �  เ�ยว�อง  �บ  การ  ควบ�ม  การ  �  รบ  ใน  หลาย  บ�บท  เ�องจาก  ��  การ  �  �ฒนา  �น  เ�อ  �ดการ  �บ  สถานการ� 

 ���ญหา�งเ�ยว�อง�บหลาย�าย 

 จ�ยธรรมฆราวาส 

 งานเ�ยนทาง�ทธศาสนา�เ�อ�อไ��วนให�ไ��บการเ�บ�กษาไ�โดยพระสง�และ�ห�บพระ 
 สง�  ใน  ขณะ  �  การ  �  สงคราม  �  �  �อ  ยกเ�น  บาง  ประการ  �เ�น  การ  โดย  ฆราวาส  ก�าว  �อ  �  ไ�ใ�  พระ  สง�  �ง 

 �  ความ  เ�ยว�อง  มาก  ��ด  �อ  �  ปกครอง  และ  �คลากร  ทาง  ทหาร  แ��า  ฆราวาส  อาจ  ไ�  �บ  �ท�พล  จาก  ห�ก  ธรรม 

 บาง  ประการ  ของ  พระ  สง�  และ  �ก  คาด  ห�ง  ใ�  พยายาม  �กษา  �ล  �า  �ง  �อ  แรก  �อ  การ  ไ�  �ใ�  เ�ด  การ  �ญ  เ�ย 

 ��ต  แ�  �  ไ�  ไ�  �ก  คาด  ห�ง  ใ�  ป���  ตาม  กฎ  ของ  พระ  สง�  เ�น  �น  �ม��  �ญ��  เ�น  พยาน  �ง  �ศนะ  �  �า  เ�น 

 ทาง  ตรง  �  เ�า  หมาย  ไ�  ไ�  �ก  �ดตาม  ใน  ขณะ  �  ใ�  ��ต  แบบ  ฆราวาส  (Mn.II.55)  �ง  �  �ฏฐ  ปา  ละ  �ตร  Raṭṭhapāla 

 Sutta  (Mn.II.54-74)  ก�าว  �า  ฆราวาส  สามารถ  �รง  ��ต  ไ�  �วย  การ  �เ�ญ  �ศล  ไป  พ�อม  �บ  ความ  เพ�ดเพ�น 

 �  �อ  ��ต  แ�ง  �งสาร�ฏ  �ง  ห�ง  �า  จะ  �  ไป  �  การ  เ�ด  ให�  �  �  ไ�ใ�  การ  ห�ด  �น  ไป  �  �พพาน  จาก  การ  �งเ�ด  ให� 

 �งหมด  �งเ�นเ�าหมาย�ง�ดของ��ทาง�ต�ญญาณของชาว�ทธ  7 

 งานเ�ยนทาง�ทธศาสนา��อ�ล�เ�ยว�อง�บการอ�บายการป���และการ�สงคราม�วย 

 เห�ผล  หลาย  ประการ  ประการ  แรก  พระ  ��ย  vinaya  ไ�  ใ�  กฎ  เกณ�  และ  แนวทาง  �ห�บ  พระ  สง�  �ง  ออกแบบ 

 มา  เ�อ  �กษา  บ�บท  �  การ  เป�ยนแปลง  ทาง  �ต  �ญญาณ  �น  เ�น  ไป  ไ�  และ  เ�อ  ใ�  เ�ด  ความ  สา�ค�  �ง  ภายใน  �ด 

 และ  �บ  �งคม  เ�า  ภาพ  ราย  ละเ�ยด  �  ก�าง  ขวาง  ของ  พระ  ��ย  และ  �ม��  �น  ๆ   เ�อ  �จารณา  เ�อง  การ  ป���  � 

 เ�ยว�อง  �บ  �อ  �งวล  เห�า  �  หมายความ  �า  �น  เ�น  แห�ง  �อ�ล  �  เ�น  ประโยช�  �ห�บ  การ  �ฒนา  ห�ก  การ  � 

 เ�ยว�อง  �บ  ชาว  �ทธ  �ก  คน  ประการ  �  สอง  �  สอน  มากมาย  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง  ใน  หมวด  �น  ๆ   ของ  �ล  ธรรม 

 �ทธ  ศาสนา  เ�น  เฉพาะ  เ�อง  จ�ยธรรม  ใน  ทาง  ป���  �ง  ไ�  ไ�  ��ด  อ�  แ�  �จกรรม  ของ  พระ  �ก�  และ  แ�  �  �ง 

 �ใ�  เรา  �  เ�อหา  เ�ยง  พอ  เ�ยว  �บ  พฤ�กรรม  ทาง  จ�ยธรรม  ใน  วง  ก�าง  มาก  �น  รวม  �ง  ใน  สงคราม  ประการ  � 

 สาม  ใน  ประ��ศาสต�  �  �าน  มา  ห�ก  การ  บาง  อ�าง  ไ�  �ก  �  ไป  ใ�  โดย  เฉพาะ  �บ  �  �  ใ�  �นาจ  เ�น  เ�ยว  �บ  �  � 

 พยายาม  โ�ม  �าว  และ  ป�บ  เป�ยน  ��  การ  ใ�  �นาจ  �น  �ง  โยง  ไป  �ง  โดยตรง  �บ  การ  ใ�  ��ง  �นแรง  และ  การ  � 

 �วน�วมในสงคราม 

 ใน  �วน  �  เ�ยว  �บ  �อ  �  สาม  �าง  �น  ก�าว  �อ  การ  ใ�  ห�ก  �  สอน  และ  ห�ก  ทาง  �ทธ  ศาสนา  มา  �  �ท�พล 

 และ  ป�บ  เป�ยน  ��  การ  ใ�  �นาจ  ใน  ขณะ  �น  ตลอด  ประ��ศาสต�  �  �าน  มา  พระ  �ก�  สง�  โดย  เ�ม  �  พระ�ทธ 

 อง�  เอง  ไ�  พบ  �า  ตนเอง  อ�  ใน  �แห�ง  �  จะ  แนะ�  �  ปกครอง  �ง  หมายความ  �าน  อก  เห�อ  จาก  �  สอน  �  �ง  เ�า 

 ไป  �  พระ  สง�  และ  ฆราวาส  แ�ว  �ม��  �ทธ  ใน  �ค  แรก  �ด  �ก  �  แนวทาง  �ห�บ  �  �  �  �นาจ  และ  ใน  ขณะ  �  เ�อง  � 

 อาจ  เ�น  เ�อง  �วไป  ใน  �วง  แรก  �ด  แ�  เ�น  งาน  เ�ยน  ประเภท  �  แยก  จาก  �น  และ  �  ราย  ละเ�ยด  มาก  �น  �ใ� 

 7  แ��าจะ�กร�ของคฤหบ��บรร��ง�ง�เ�ยก�าอ�ยมรรคและอ�ยผล�น�ง�ง (มน.I.490-491, อ.I.25-26) �งหมาย�ง 
 �น�ด�ายของเ�นทาง�ญญาณ�ง��ด��บรอง�า�งพระ�พพานภายในเ�ดชา� ฆราวาส�วนให� และแ�จ�งพระ 
 �ก�ธรรมดา�นวนมาก ไ�ไ�อ�ในระ�บ�ห�อแสวงหาเ�าหมายเห�า�ในชา�� 

 14 



 แนวทาง  �ง  ก�าว  ไ�  �ฒนา  ตาม  กาล  เวลา  ใน  หลาย  �ฒนธรรม  ทาง  �ทธ  ศาสนา  โดย  �  แนะ�  �วน  ให�  �น 

 เ�ยว�อง�บ�ปกครอง�ใ��นาจ�วย�กษะและความ�บ�ง�งใจ 

 ความเ�นม�ษ�และการ�งพาอา�ย�น 

 �น  ฐาน  ห�ก  ของ  IHL  �อ  การ  �บ  �  และ  ใ�  �ณ�า  ของ  ความ  เ�น  ม�ษ�  8  ของ  เรา  ห�ก  การ  ค�ายค�ง  �น 

 �  ส�บส�น  ห�ก  จ�ยธรรม  ของ  ชาว  �ทธ  ก�าว  �อ  ขณะ  �  �ก  คน  �องการ  ห�ก  เ�ยง  ความ  �ก�  และ  �  ความ  �ข  � 

 ควร  ป���  �อ  �  �น  �วย  เ�น  เ�ยว�น  �บ  ตนเอง  (Sam.V.353-354)  �ง  �  ไ�  �บ  การ  ป�บป�ง  โดย  ห�ก  การ  ของ 

 สมถะ  ‘  ความ  เ�า  เ�ยม  ’  �ง  �  ความ  ��ญ  ใน  พระ  �ตร  มหายาน  หลาย  เ�อง  โดย  �ง  จาก  อง�  ประกอบ  �  เห�อน 

 �น  ของ  ความ  เ�น  จ�ง  ของ  เรา  ห�ก  การ  ประสบการ�  �วม  �น  �  ขยาย  ไป  �  �ง  �  ��ต  �งหมด  ไ�ใ�  แ�  เ�อน  ม�ษ� 

 แ��าม�ษ�จะ��ณ�ามากก�าเพราะการไ�เ�ดให�เ�นม�ษ��กมอง�าเ�นโอกาส�หายากและ��า 

 �ห�บ  การ  เ�บโต  ทาง  �ล  ธรรม  และ  �ต  �ญญาณ  �ง  �ง  บอก  �ง  กรรม  �  ใน  อ�ต  (Mn.III)  .169;  Harvey  2000, 

 30) 

 โพ�  จรรยา  วตาร  Bodhicaryavatara  ส�ป  ความ  �ด  �  �า  �ต�  �ง  หลาย  �  ความ  เ�า  เ�ยม  �น  ใน  ความ 

 ปรารถนา�จะ�ความ�ขและไ�ชอบความเ�บปวด  : 

 เ�อ  �าพเ�า  และ  �  �น  �าง  �  ชอบ  ความ  �ข  เห�อน  �น  อะไร  �อ  ความ  �เศษ  ใน  �ว  �าพเ�า  �  �าพเ�า 
 แสวงหา  ความ  �ข  เ�ยง  เ�อ  ตนเอง  เ�า�น  ?  เ�อ  �าพเ�า  และ  คน  �น  ไ�  ชอบ  ความ  ก�ว  และ  ความ  �ก�  เห 
 �อ  นๆ  �น  อะไร  �อ  ความ  �เศษ  ใน  �ว  �าพเ�า  �  �าพเ�า  ปก�อง  �ว  เอง  และ  ไ�ใ�  คน  �น  ?  �า  �าพเ�า  ไ� 
 ใ�  ความ  �มครอง  แ�  พวก  เขา  เพราะ  ความ  �ก�  ของ  พวก  เขา  ไ�  ไ�  �ใ�  �าพเ�า  �ก�  ใจ  เห�  ใด  �าพเ�า 
 �ง  ปก�อง  �างกาย  ของ  �าพเ�า  จาก  ความ  �ก�  ทรมาน  ใน  อนาคต  �ง  �  �น  ไ�  �ใ�  �น  �ก�  ใจ  [  ตอน  �  ]? 
 (Bca.8, vv. 95–97,  �แปลของ  Crosby  และ  Skilton 1995,  96) 

 เรา  เ�น  �ณ�า  เห�า  �  �  แสดงออก  มา  โดย  ค�  ชาว  �ทธ  ใน  โลก  ส�ย  ให�  ดา  ไลลา  มะ  �  �ง  ไ�  �บ  �ท�พล 

 อ�าง  �ก  �ง  จาก  โพ�  จรรยา  วตาร  Bodhicaryāvatāra  สอน  �า  เรา  เ�น  ‘  ครอบค�ว  โลก  อ�าง  แ�จ�ง  ’  และ  โดย 

 ความ  �เ�น  �  �อง  �ฒนา  ��ก  ของ  ‘  ความ  �บ  �ด  ชอบ  �อ  �วน  รวม  ’  (Piburn  1990,  17):  ‘  �น  เ�น  ความ  �บ  �ด 

 ชอบ  �วน  รวม  และ  �วน  �คคล  ของ  เรา  �  จะ  ปก�อง  และ  ห�อ  เ�ยง  ครอบค�ว  �ง  โลก  เ�อ  �วย  เห�อ  สมา�ก  � 

 �อนแอ  ��ด  เ�อ  �กษา  และ  �แล  �ง  แวด�อม  ทาง  ธรรมชา�  �  เรา  �ก  คน  อา�ย  อ�  ’  (Piburn  1990,  114)  �ห�บ 

 IHL  �อ  �  ใ�ไ�  อ�าง  �ดเจน  ใน  แ�  ของ  การ  �กษา  �  บาด  เ�บ  �  �วย  �  พ�ด  �น  และ  �  �  �ก  ควบ�ม  �ว  �  เ�ยว�อง 

 �บการ�รบ  ตลอดจนสภาพแวด�อม�ส�บส�น�มชน�งหมด  �ไ��บผลกระทบจากสงคราม 

 การ�บ�และการประเ�น�ณ�าของความเ�นม�ษ�ของเราเ�น�ด�เ�นเ�องราว�พระ�ทธเ�าเ�า 

 แทรกแซง  เ�อ  �อง�น  ไ�  ใ�  เ�ด  สงคราม  ระห�าง  ประชาชน  ของ  พระอง�  �บ  ก�ม  �น  ชาวนา  �ง  สอง  ก�ม  เ�ม 

 ทะเลาะ  �น  ห�ง  จาก  ระ�บ  �  ลด  ลง  ใน  แ��  �  �  เ�อน  �น  �  �ง  �ง  สอง  ก�ม  ใ�  ทด  �  เ�ยง  �ช  ผล  เ�อ  ความ  �ด 

 แ�ง  �  �กลาม  ไป  �  สงคราม  พระ�ทธ  อง�  ทรง  เ�า  แทรกแซง  โดย  �กชวน  ��  ทหาร  ของ  �ง  สอง  �าย  �า  พวก  เขา 

 8  ในประเ�น�เ�ยว�อง�บพระ�ทธศาสนา�บ�ท�ม�ษยชน � �วอ�าง Keown, Prebish and Husted 1998; Perera 
 2010; Rouner 1988; Weeraratne 1980. 
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 ��ง  จะ  เ�ย  สละ  �ง  �  �  �า  �ง  �น  �อ  ��ต  �กรบ  ของ  พวก  เขา  เ�ยง  เ�อ  �ง  เ�ก  �อย  �น  �อ  �  (Dhp-a.III.254 

 -256; Jat.V.412-414; Deegalle 2014, 567-569)  9 

 การขยายการ�บ��งความเ�นม�ษ�แ�ใน�ต��นเ�นรากฐานของความ�เ�จของค�ชาว�ทธส�ย 

 ให�  �ก  �าน  ห�ง  �าน  �อ  พระ  �  ไ�  �บ  การ  เสนอ  �อ  เ�อ  �บ  ราง�ล  โน  เบล  สาขา  �น�ภาพ  ใน�  1996  พระ  มหา 

 โฆษะ  �นท  ะ  (1913  -  2007)  ใน  การ  เจรจา  �น�ภาพ  �  ไ�  �บ  การ  ส�บส�น  จาก  สหประชาชา�  ห�ง 

 สงครามกลางเ�อง  ใน  �ม�ชา  โดย  �าน  เ�ยก  �อง  ใ�  �  การ  ประ�ประนอม  และ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  โดย  ยอม�บ 

 การ  รวม  �คลากร  เขมร  แดง  ใน  �ฐบาล  �วคราว  �วย  �  �ด  �  �า  ‘  เรา  �อง  �  �ง  ส�  �ญญา  และ  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ 

 เรา  �อง  ประณาม  การก  ระ�  แ�  เรา  ไ�  ควร  เก�ยด  �  กระ�  �วย  ความ  �ก  ของ  เรา  เรา  จะ  �  �ก  อ�าง  �  �ไ�  เ�อ 

 ส�าง  ความ  สงบ  �ข  ใ�  �บ  �ก  คน  �น  ไ��  ทาง  �น  ’  (  พระ  โฆษะ  �นท  ะ  Ghosananda  1992,  20-21)  ความ  �ด  เ�น  �น 

 ๆ   ของพระโฆษะ�นทะสะ�อนใ�เ�น�งประโยช�ของการเ�น  ��งความเ�นม�ษ��วม�น  : 

 การ  ��  ความ  เ�น  ปร�ก�  ไ�ใ�  �ต�  �  เ�น  �ง  �  ��ญ  �าย  ตรง  �าม  เ�น  �ง  ความ  เคารพ  ของ  เรา  เรา 
 เ�อ  �น  ใน  ธรรมชา�  ของ  ม�ษ�  โดย  ป�ยาย  และ  เ�าใจ  �า  ความ  ประสง�  �าย  �น  เ�ด  จาก  ความ  หลง  การ 
 เ�อม  ใจ  �ง  �น  และ  �น  ใ�  �  ��ด  �น  เรา  �ง  สอง  �ง  บรร�  �ง  ความ  พอใจ  ใน  ความ  สงบ  คาน  �  Gandhi 
 เ�ยก�ง��า  ‘  �ยชนะระ�บท�ภา�  ’ (  ibid  . 62) 

 แ��า  ความ  �ด  เ�น  ของ  โฆษะ  �นท  ะ  Ghosānanda  จะ  �  �น  ใน  บ�บท  ของ  การ  เจรจา  �น�ภาพ  แ�  ความ 

 เ�น  เห�า  �  เ�ยว�อง  �บ  IHL  ตาม  �  �กรบ  �ง  ควร  �ง  เ�า  �  จะ  ชนะสงคราม  โดย  �ง  ผล  ความ  �ก�  ทรมาน  เ�อด 

 �อน  ของ  ม�ษ�  ใ�  �อย  ��ด  ไ�ใ�  เ�อ  ��ด  �ต�  โดย  ป���  ตาม  กฎ  มากก�า  การ  แ�  แ�น  �  �องการ  �  ก�าว 

 ของเขา�งบอกเ�น�ย�งแนวทางความ�บ�ดชอบ�อการละเ�ด  IHL  ในอ�ต�แยกออกมา�างหาก�ก�วย 

 ห�ก  ธรรม  เ�ยว  �บ  กรรม  ห�อ  ‘  การก  ระ�  ’  �อ  เรา  �หนด  อนาคต  ของ  เรา  ใน  ชา�  �  และ  ชา�  ห�า  �าน 

 การก  ระ  �  �  เจตนา  ใน  �จ��น  �ง  เ�น  �จ�ย  �งใจ  �  ��ญ  ใน  การก  ระ  �  ตาม  การ  �บ  �  �ง  ‘  ความ  เ�น  ม�ษ�  ’ 

 ห�อ  ใน  �ทธ  ศาสนา  ‘  สา�ญ��ก  ’  แ�  กระ�ง  �  �  �ก  มอง  �า  เ�น  �ต�  ตาม  ห�ก  �กรวาล  �ทยา  ภพ  ��  ทาง  �ทธ 

 ศาสนา  การ  เ�ด  ให�  อาจ  อ�  ใน  สถานะ  ใด  สถานะ  ห�ง  ใน  �า  สถานะ  ไ�แ�  ม�ษ�  เทวดา  �ต�  เด�จฉาน  เปรต 

 และ  �ต�  นรก  สอง  สถานะ  แรก  �อ  เ�น  �ค�  ��  �อ  การ  เ�ด  ให�  �  �  �ง  แสดง  �ง  การ  เจ�ญ  เ�ม  �  ของ  กรรม  �  ใน 

 ชา�  �อน  ใน  ขณะ  �  สาม  สถานะ  �ด�าย  �อ  เ�น  �ค�  ��  การ  เ�ด  ให�  �  ไ�  �  �ง  เ�นการ  เจ�ญ  เ�ม  �  ของ  กรรม  �าน 

 ลบ  ใน  ชา�  �อน  ห�า  �  เ�องจาก  เรา  �ก  คน  มา  เ�ด  ให�  �บ  ค�ง  ไ�  �วน  ใน  ภพ  ��  �  �าง  �น  เห�า  �  �ง  �  ความ  เ�น 

 ไป  ไ��  �ง  �  �  �  ต�นๆ  จะ  �  ห�อ  เคย  �  ความ  เ�ยว�อง  อ�าง  ใก�  �ด  �บ  เรา  ใน  ชา�  �อน  (Sam.II.189-190)  ก�ม  � 

 เรา  อ�  ใน  �จ��น  อาจ  แตก  �าง  ไป  จาก  ชา�  �อน  ก�ม  ชา��น�  ศาสนา  ห�อ  เ�อ  ชา  �  �นๆ  ห�อ  �ต�  �าย  ตรง  �าม 

 �  �  ความ  �ด  แ�ง  �วน  เคย  เ�น  ญา�  ห�อ  เ�อน  �  �  ใน  ชา�  �อน  และ  อาจ  จะ  เ�น  �ก  ใน  อนาคต  �วย  ความ  �บ  �อน 

 ของ  ความ  �ม�น�  เห�า  �  อ�  นอก  เห�อ  ความ  เ�าใจ  ของ  ม�ษ�  ��ชน  ธรรมดา  �  เ�ยง  พระ�ทธเ�า  เ�า�น  � 

 สามารถประเ�นสภาวะการเค�อน�ายภพ���อ�เ�องห�งการกระ�ของ�คคลและผลกรรม�งหมดไ� 

 9  อ�างไร�ตาม �การก�าว�า (Dhp-a.I.399ff) พระเ�า��ฑภะ ก�ต��โก�ยะ ภายห�งไ��ลาย�างชาวศากยะเ�อแ� 
 แ�น�ห�บการ�ห�น�เขาไ��บจากพวก�น 
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 อ�าง  เ�ม  �  อ�างไร  �ตาม  ห�ก  การ  �วไป  เ�น  �  เ�าใจ  �น  �า  เ�น  �น  ฐาน  �ห�บ  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  และ  ความ 

 เคารพ�อเ�อนม�ษ��วย�น  และเ�อ�หนดขอบเขตความ  ประพฤ�ของ�คคล��ความ�ดแ�งตาม�น 

 ผล  �บ  เ�อง  �อ  ห�ก  การ  �าน  ม�ษยธรรม  ของ  ความ  เ�น  ม�ษ�  �อ  การ  ไ�  เ�อก  ป���  โดย  เฉพาะ  อ�าง 

 �งใน�วน�เ�ยว�บการ�ด��บความ��ญของความ�วยเห�อแ���ตกเ�นเห�อของสงครามตามความ 

 �เ�น  เ�า�น  �ห�บ  �ทธ  ศาสนา  �ศนค�  ของ  ความ  เสมอ  ภาค  และ  การ  ไ�  เ�อก  ป���  �น  �  �า  อ�าง  มาก 

 ควบ�  ไป  �บ  ความ  �ก  ความ  เมตตา  และ  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  �ง  จะ  เ�น  ไ�  ใน  ความ  �ม�น�  �บ  �ศนค�  เ�ง  บวก  �ง 

 �  รวม  �ง  �อ  �  �  ใน  ‘  �น  ฐาน  ของ  ความ  สา�ค�  ใน  �งคม  ’  (  �งคห  ��  �  saṅgaha-vatthu  )  ของ  ศาสนา  �ทธ  �อ  ‘ 

 การ  �จารณา  ความ  �เ�น  �  เสมอ  ภาค  และ  ความ  �ง  �น  �  เ�า  เ�ยม  �น  ของ  �  �น  �งหมด  ’  (  สมา�  ตตตา 

 samānattatā  )  (Dn.III.152,  232;  An.II.32,  248)  ;  An.IV.218,  363;  Harvey  2000,  109-110)  พระ  �ตร 

 มหายาน  �  มาลา  �  ร�  �รเทศ  า  �ตร  Mahāyāna  Vimalakīrti-nirdeśa  Sūtra  �น  ทร  ง�ทธ  พล  ก�าว  �า  ‘  �ามกลาง 

 การ  �ก  ให�  [  พระ  โพ��ต�  �ก�ญ  �ร��ษ  บน  หนทาง  �  �ทธ  ภาวะ  �  �  พยายาม  กอบ  �  �ง  �  ��ต  �งหมด  ใ� 

 รอด�น  จาก  ความ  �ก�  และ  �งสาร�ฏ  ]  ไ�  �กใ�  �าย  ใด  พระ  โพ��ต�  �ทรง  อา�ภาพ  �น�  ใน  การ�  �คน  มา  รวม 

 �น  เ�น  ห�ง  เ�ยว  ’  (  บท  �  7,  ตอน  �  6,  v.  27,  Lamotte  1976,  185)  �ง  �  เ�ยว�อง  �บ  ความ  �องการ  ความ  เ�นก 

 ลาง  และ  ความ  ไ�  เ�อก  ป���  โดย  ก�ม  �คคล  �  สาม  บาง  ก�ม  �  ��ง  อ�  ระห�าง  ความ  �ด  แ�ง  เ�น  สมา�ก  ของ 

 ขบวนการกาชาดและเ�ยววงเ�อนแดง  และอง�กร�านม�ษยธรรม  �น  ๆ  

 การบรรเทาความเ�อด�อน�ก�ทรมานระห�างความ�ดแ�งทางอา�ธ 

 เ�า  หมาย  ของ  �ทธ  ศาสนา  �อ  พระ  �พพาน  �ง  �ใ�  เ�ด  ความ  เ�าใจ  และ  การ  ข�ด  �ก�  �ง  �  �อ  ความ 

 เ�บ  ปวด  ทาง  �ตใจ  และ  �างกาย  และ  สาเห�  ของ  �น  �วย  เห�  �  ใน  ระ�บ  �น  ฐาน  ��ด  �ทธ  ศาสนา  และ  IHL  �ง  � 

 �ต�ประสง�  �วม  �น  �น  �อ  การ  บรรเทา  ความ  �ก�  ทรมาน  �ทธ  ศาสนา  ระ�  สาเห�  ของ  ความ  �ก�  �า  เ�นก  ระ 
 บวน  การ  ทาง  �ต  และ  การก  ระ  �  �  อ�  บน  ความ  โลภ  ความ  โกรธ  ห�อ  ความ  หลง  �เลส  ราก  เห�า  เห�า  �  เ�น 

 �ลฐาน  ของ  ความ  �ด  และ  การก  ระ  �  เ�ง  ลบ  ห�อ  ปราศจาก  ความ  �ด  การ  �เคราะ�  ความ  เ�น  จ�ง  ทาง  �ต�ทยา 

 ของสภาวะม�ษ�ของ�ทธศาสนา�น�อไ��า��วนส�บส�นมาก��ดในการบรรเทาความ�ก�ทรมานใน 

 ระห�าง  ความ  �ด  แ�ง  ทาง  อา�ธ  �ว�อ  ธรรม  ใน  �ศนค�  เ�ง  บวก  �  �อ  �าน  �เลส  เห�า  �  �ง  เ�น  ใน  พระ�ทธ  ศาสนา 

 �งแ�เ�มแรกจน�ง�จ��น�อห�กการ�ประการ��ไป�ความ�ม�น�ทาง�งคม�กลมเก�ยวและความ�ข 

 ของม�ษ�  : 

 ●  ความ  �ก  ความ  เมตตา  (  บา�  เมตตา  ,  �นสกฤต  ไมต�  ):  เจตค�  ของ  ความ  ห�ง  ใน  ส�ส�ภาพ  และ  ความ 

 �ข  ของ  สรรพ  �ต�  �ง  หลาย  ไ�  �า  จะ  �  �กษณะ  อ�างไร  และ  รวม  �ง  �  �  �ก  ระ�  �า  เ�น  ‘  �ต�  ’  ห�อ  �  �  ��ก 

 เก�ยด�ง  โดย��ศนค�ใน�ว�อธรรม��อ  ความ�กและ  ความ�วงใยเส�อนมารดา�วงใย�ตร 

 ●  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  ความ  สงสาร  (  ก�ณา  ):  ความ  �ด  ใน  การ  ลด  ความ  �ก�  และ  สาเห�  ของ  ความ  �ก� 

 �ห�บ  �ง  �  ��ต  �ง  �  ความ  เ�ยว�อง  อ�าง  �ดเจน  �บ  การ  �แล  �  บาด  เ�บ  �  �วย  �  �ก  �ก�ง  และ  �  พ�ด 
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 �น  ใน  ระห�าง  การ  �  รบ  โดย  �ศนค�  ใน  �ว�อ  ธรรม  �  �อ  ความ  �วม  ��ก  และ  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  เส�อน 

 แ��วงใย�อ�ก��วย 

 ●  ความ  �น�  ป�ดา  (  ��ตา  ):  �นชม  �น�  ใน  ความ  �ข  และ  ความ  �เ�จ  ของ  �  �น  �ง  �  ตรง  �น  �าม  �บ  ความ 

 �จฉา�ษยาและ�ความเ�ยว�องอ�าง�ดเจนในการลดความเ�ยงของความ�นแรง�ไ��เห�ผลและ 
 การ  �ลาย  �จ�ย  �  อาจ  ส�บส�น  ส�ส�ภาพ  ของ  �  �อ�  ทาง  ทหาร  โดย  �ศนค�  ใน  �ว�อ  ธรรม  �  �อ 

 ความ�ข�แ���วงใยจะไ��บเ�อ�กของเธอสบาย�และประสบความ�เ�จ 

 ●  ความ  สงบ  ใจ  การ  วาง  เฉย  (  บา�  �เบกขา  ,  �นสกฤต  �  เบกษา  ):  ตอบ  สนอง  �วย  ความ  สงบ  �ง  �อ  ความ 

 �ข  และ  ความ  �ก�  ของ  ��ต  ของ  ตนเอง  และ  ของ  �  �น  และ  �กษา  ความ  เ�นก  ลาง  �อ  �ก  คน  ความ  เ�นก 

 ลางและการไ�เ�อกป���เ�น�นฐานของการ�งาน�ประสบความ�เ�จในสถานการ��ยาก 

 �บาก 

 �  �  �ง  ไ�  บรร�  �ง  ความ  ห�ด  �น  ทาง  �ญญาณ  ใน  บาง  ค�ง  อาจ  �  �ย  มา  �  �  �น  �วย  การก  ระ  �  ของ  ตน  แ�  � 

 สอนของ�ทธศาสนาใน�คแรก�น�ดเจน�าแ�แ�คนธรรมดา�วไป�ควรลดเห�แ�งความ�ก�และ�นตราย 

 แ�  ตนเอง  และ  �  �น  �  อาจ  จะ  ไ�  �บ  ผลก  ระ  ทบ  ใ�  �อย  ��ด  โดย  การก  ระ  �  ของ  พวก  เขา  (Mn.I.415, 

 Mn.II.114-115)  บท  สวด  บา�  �วไป  แสดง  เจต�นง  �  �า  ‘  �เม  �ต  ตา  อ  เวรา  โหน  �  �พ  ยา  �ชฌา  อ  �ฆา  ��  �ต 

 ตา�  ง  ป�  ห  �น  �  ’  �  ’  :  ‘  ขอ  สรรพ  �ต�  �ง  หลาย  จง  เ�น  �  ไ��  เวร  ปราศจาก  การ  เ�ยดเ�ยน  ปราศจาก  �ก�  และ 
 ความเค�ยด  จง  �  ความ  �ข  และ  �กษา  ตน  ใ�  �น  �ย  ’  ความ  เมตตา  เ�น  อก  เ�นใจ  เ�น  รากฐาน  �ห�บ  ชาว  �ทธ 

 มหายาน  รอง  ลง  มา  �อ  ชาว  �ทธ  ใน  เอเ�ย  กลาง  แถบ  �มา�ย  และ  เอเ�ย  ตะ�น  ออก  เ�า  หมาย  �ง�ด  �อ  การ  � 

 ตามเ�นทางของพระโพ��ต��พยายามข�ดความ�ก�ใ��บสรรพ�ต��งหมด 

 �ลใน�ทธศาสนา�อ�  1  �า�วยการไ�ใ�ความ�นแรงและ  �บากกรรมของการ�า 

 พระ�ทธเ�าเคย�กถามค�งห�ง�าทรงเ�นชอบในการ�า�งใดห�อไ�  พระอง�ต�สตอบ�า  : 

 �าความโกรธไ�  �งห�บสบาย 
 �าความโกรธไ�  �งไ�เศ�าโศก 
 พระอ�ยเ�าสรรเส�ญการ�บความโกรธ 
 –  ��ยอดหวานและ�รากเ�น�ษ  – 

 เพราะ�าความโกรธแ�ว�งไ�เศ�าโศก  (Sam.I.41) 

 �ณ�า  �น  ฐาน  และ  �  �ก  �าง  ไ�  ไ�  ของ  �ทธ  ศาสนา  �อ  การ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  �  แสดง  ไ�  ใน  �ล  �อ  แรก 

 และ  �  ความ  ��ญ  ��ด  ห�อ  เ�น  ‘  บท  �ก  ’  �  ชาว  �ทธ  �ก  คน  ควร  พยายาม  �กษา  ไ�  �น  �อ  ‘  เรา  �ง  �กษา  �ล  เ�อ 

 ละเ�น  จาก  การ  �ลาย  �ง  �  ��ต  (  แปล  ตาม  �กขระ  �า  �ง  �  �  ลม  หายใจ  )  (  ภาษา  บา�  ปาณา  �ปา  ตา  เวร  ะ  มะ�  �� 

 ขา  ปะ  �ง  สะ  มา�  ยา�  )’  ห�ก  �ม  �  ก  �ตร  Dhammika  Sutta  (Sn.  v.  394)  ก�าว  �า  ฆราวาส  ‘  ไ�  ควร  �า  �ต�  �  � 

 ��ต  ห�อ  �ใ�  �น  �ก  �า  และ  ไ�  ควร  �ยง  ใ�  �  �น  �า  อ�า  ��าย  �ต�  ใด  ๆ   ไ�  �า  จะ  แ�ง  แรง  ห�อ  �อนแอ  �ตาม 

 ใน  โลก  �  ’  �คคล  �  ป���  ตาม  �ล  �  �  การ  ก�าว  �า  ‘  จาก  การ  ละ�ง  การ  �ลาย  �ง  �  ��ต  เขา  ละเ�น  จาก  �ง  �  ไ�� 
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 ไ�  ห�อ  ดาบ  ระ�ดระ�ง  เ�น  อก  เ�นใจ  �อน  ไหว  เ�อ  ความ  ผา�ก  ของ  สรรพ  �ต�  �ง  หลาย  ’  (Mn.I.345,  cf. 

 Dn.I.4)  �อ�ญ���ก�อห�ง  An.IV.246  ไ�เส�ม�า  : 

 �กร  �ก�  �ง  หลาย  �ก�  ใน  ธรรม  ��ย  �  ละ  การ  �ลาย  ��ต  ละเ�น  เ�ย  แ�ว  โดย  การ  ละเ�น  จาก  การ 
 �ลาย  ��ต  �  อ�ย  สาวก  ไ�  ประทาน  แ�  สรรพ  �ต�  �  ประเ�น  �า  �ไ�  ใ�  ปราศจาก  ความ  ก�ว  ความ 
 เก�ยด  �ง  และ  การ  กด�  �มเหง  ...  [  และ  �วย  เห�  �  ]  ...  �ว  เขา  เอง  จะ  �  ความ  เ�น  �สระ  จาก  ความ  ก�ว 
 ความเก�ยด�ง  และการกด�อ�างหาประมาณ�ไ� 

 �ล  �อ  แรก  จะ  ขาด  หาก  �คคล  �ใ�  �ง  �  �  �ต  ใดๆ  ตาย  โดย  เจตนา  เ�น  ม�ษ�  �ต�  นก  ปลา  ห�อ  แมลง 

 ไ�  �า  พวก  เขา  จะ  �  เ�น  �น  โดยตรง  ห�อ  โดย  �ง  �  �น  ใ�  �  เ�น  �น  โดย  กฎ  แ�ง  กรรม  แ�ว  การ  �า  �  ไป  �  ความ 

 �ก�  ใน  ชา�  �  และ  ชา�  ห�า  �ห�บ  �  �  �  ห�อ  �ง  การ  ใ�  กระ�  �น  10  การ  �ความ  กฎ  �อ  แรก  �  สอดค�อง  �บ  ห�ก 

 �  สอน  ของ  ความ  �บ  �ด  ชอบ  ใน  การ  �ง�บ  �ญชา  ของ  IHL  �ง  เ�ยว  เ�อง  �บ  �  �  เ�ยว�อง  �งหมด  ใน  สาย  การ 

 �ง�บ  �ญชา  �ห�บ  การ  ละเ�ด  IHL  อ�างไร  �ตาม  �  สอน  ของ  ชาว  �ทธ  �น  ก�าง  ขวาง  ก�า  �น  โดย�  �  �ง�บ 

 �ญชา  �อง  �บ  �ด  ชอบ  ทาง  �ล  ธรรม  (  และ  แบก  �บ  ผล  กรรม  �  เ�ยว�อง  )  ใน  การ  �า  �งหมด  �  เ�ด  �น  ใน  ยาม 

 �อง�นเ�าระ�ง  ไ�ใ�แ�การ�า��ดกฎหมายเ�า�น 

 ห�ก  การ  �  เ�น  รากฐาน  ของ  �ล  �น  แสดง  อ�  ใน  ธรรมบท  ห�ง  ใน  �ม��  �ญ��  �  ��อ  เ�ยง  และ  ไ�  �บ  การ 

 แปล  มาก  ��ด  ฉ�บ  ห�ง  �ง  ประกอบ  �วย  �  �งเพย  �  �  สาระ  ��ญ  �ง  แสดง  �  สอน  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �  กระ�บ  �า 

 : 

 สรรพ  �ต�  �ง  หลาย  �น  สะ�าน  ก�ว  �อ  ความ  �นแรง  �ก  ��ต  �อม  �ก  ตนเอง  เป�ยบ  เ�ยบ  �  �น  �  เ�น  เ�ยว 
 �บ�วเรา  เรา�งไ�ไ��าห�อ�งใ���น�า  (  v.  130  Harvey  แปล  ) 

 พรหม  ชาล  �ตร  ของ  มหายาน  Mahāyāna  Brahmajāla  Sūtra  �  �  �ท�พล  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง  ใน  ประเทศ  �น  ไ� 

 อ�บายเ�มเ�มใน�ว�อของการไ�ใ�ความ�นแรง�า  : 

 สาวก  ของ  พระ�ทธเ�า  �อง  ไ�  �า  �ว  เอง  �กชวน  ใ�  �  �น  �า  �า  โดย  ��  สมควร  สรรเส�ญ  การ  �า  �นชม 
 �น�  ใน  การ  เ�น  การ  �า  ห�อ  �า  �วย  คาถา  ห�อ  มน�  �ด  ปก�  เขา  [  ห�อ  เธอ  ]  �อง  ไ�  ส�าง  สาเห� 
 เ�อนไข  ��  การ  ห�อ  กรรม  แ�ง  การ  �า  และ  �อง  ไ�  �า  �ง  �  �  �ต  ใดๆ  โดย  เจตนา  ใน  ฐานะ  �  เ�น  สาวก 
 ของ  พระ�ทธเ�า  เขา  ควร  ห�อ  เ�ยง  �ตใจ  แ�ง  ความ  เมตตา  ก�ณา  และ  ความ  ก�ญ�  กตเว�  �ด  หา  �� 
 �วย  เห�อ  และ  ปก�อง  �ง  �  ��ต  �ง  ปวง  อ�  เสมอ  ใน  ทาง  ก�บ  �น  หาก  เขา  �ม  เหลว  ใน  การ  �บ�ง  �ว  เอง 
 และ  �า  �ง  �  ��ต  โดย  ปราศจาก  ความ  เมตตา  เขา  �  กระ�  การ  ปารา�ก  (  �ล  ห�ก  )  (  สมาคม  แปล 
 �อความ�ทธศาสนา  ) 

 ใน  �  อ�บาย  �  �ยม  ของ  ชาว  �เบต  ใน  ศตวรรษ  �  19  Kun  bzang  bla  ma'i  zhal  lung  (  �  ของ  พระบรม 

 ค�  Words of My Perfect Teacher)  Patrul Rinpoche  ไ�  เ�ยน�า 

 ใน  พระ  �ตร  แ�ง  ธรรม  �น  ประเส�ฐ  แ�ง  การ  ระ�ก  ชา�  �  �ดเจน  (dam  pa'i  chos  dran  pa  nye  bar  bzhag 
 pa'i  mdo)  �า  �น  �า  เรา  จะ  ชดใ�  �  �ต  ใดๆ  �ตาม  �วย  ��ต  ของ  �ว  เอง  �า  �อย  ชา�  และ  �ห�บ  การ  �า  คน 
 ห�งคน�นจะใ�เวลาห�ง�ล�  [  ก�าว�อ  �ว��น  ด�  ]  ในนรก  … 

 10  เ�ยว�บ�ล�า �� Harvey 2000, 66–88 
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 �  จ�ง  แ�ว  เ�น  แ�  �ณ  จะ  สามารถ  �วย  ��ต  เห�อ  ของ  �ณ  ไ�  �น�  ไ��  สถานการ�  ใด  �  การ  �งหาร  ไ� 
 �ใ�  �ณ  �าง  พ�อย  �อ  บาปกรรม  ของ  �ณ  �ณ  จะ  �นใจ  ไ�  �า  �น  จะ  �ลาย  ��ต  และ  ภาร�จ  ของ  ค�  [  ของ 
 เรา  ] (1998, 111) 

 ชาว  �ทธ  �  �  �า  พวก  เขา  ควร  พยายาม  ห�ก  เ�ยง  ความ  �นแรง  และ  การ  �า  �น  �น  ใน  บ�บท  ของ  สงคราม 

 พวก  เขา  อาจ  �ก  �ง  เ�า  �  การ  �อ�  เ�อ  ปก�อง  ประเทศ  ห�อ  �มชน  ของ  พวก  เขา  Elizabeth  Harris  �ง  แสดง  �อ�ด 

 ของ�ม���ทธ�คแรกไ�เ�ยน�า 

 การ  �  [  แ�แ�  ]  ฆราวาส  ไ�  ควร  เ�ม  ใ�  ความ  �นแรง  ใน  �  �  �  ความ  สา�ค�  ห�อ  ใ�  ความ  �นแรง  �บ  � 
 บ��ท�  �อ  �  �ดเจน  การ  �  พวก  เขา  ไ�  ควร  พยายาม  ปก�อง  �  �  อ�  ภาย  ใ�  การ  �แล  ของ  พวก  เขา  หาก  �� 
 เ�ยว  �  จะ  �  เ�น  �น  �อ  การ  ใ�  ความ  �นแรง  ใน  การ  �อง�น  �อ  �  �ง  ไ�  �ดเจน  �ก  ...  คน  �  ��ก  �า  ความ 
 �นแรง  �  ความ  ชอบ  ธรรม  ใน  การ  ปก�อง  ��ต  ของ  �  �น  จะ  �อง  ��ง  �ง  ผล  �  ตาม  มา  อ�าง  แ�จ�ง  เขา  �อง 
 �ไ��าเขา��งเ�ยงผล�ายแรง�ห�บ�วเขาเองโดย�การกระ�ของเขาจะเ�ดผลอ�างห�กเ�ยง 
 ไ�  ไ�  ...  �คคล  �ง  ก�าว  �เ�น  �อง  ประเ�น  แรง  �งใจ  ...  แ�  �คคล  �น  อาจ  �ง  คง  �ด�น  �า  ความ  เ�ยง 
 �น�ม�า�จะเผ�ญเ�อ�อง�นความ�ว�าย��งให�ก�า  (Harris 1994, 47-48) 

 โดย  ส�ป  แ�ว  จาก  �ศนะ  ทาง  �ทธ  ศาสนา  ความ  �นแรง  เ�น  �ง  �  �ด  แ�  เ�าใจ  ไ�  ใน  บาง  สถานการ� 

 แ�แ�  ใน  �ก  สถานการ�  การ  �า  �  เ�ด  �น  จาก  ความ  โลภ  ความ  โกรธ  และ  ความ  หลง  ผสม  ปนเป  �น  �วย  เห�  � 

 �งเ�นไ��วยการห�านเม�ด�น�ใน�ตใจ�จะเ�บโตตามธรรมชา�ไป�ประสบการ��ไ��าพอใจและ 
 ผล�พ�  �น  ๆ   ใน  อนาคต  �ห�บ  �  �  กระ�  การ  �ง  ก�าว  (Gethin  2004  และ  2007,  70-71)  �ง  หมายความ  �า 

 ความ  �นแรง  แ�  จะ  เ�ยว  เ�อง  �วย  เจตนา  �  แ�  �  �ง  ผล  �าน  ลบ  �ง  �อง  �  มา  �ง  �  ห�ก  �บ  ผล  �  ตาม  มา  ของ  การ 

 ไ�กระ�การ  11  �ง�  Peter Harvey  เ�ยนไ��า 

 �กรบชาว�ทธ�อม�แรง�งใจอ�างแรงก�า�จะ��ดผลกระทบของความ�นแรงทางทหารของตน 
 ตาม  ห�ก  การ  ของ  การ  แยก  ยะ  ความ  พอ�  และ  ความ  ระ�ดระ�ง  ของ  IHL  �ง  ศาสนา  �ทธ  และ  IHL  �าง 
 �  �ง  เ�า  �  จะ  ลด  �นตราย  และ  ความ  �ก�  ทรมาน  ใ�  �อย  ��ด  และ  ใน  ขณะ  �  การ  �  รบ  จะ  �  มา  �ง  �ง  เห�า 
 �  บาง  �วน  �ง  ห�ก  การ  ทาง  �ทธ  ศาสนา  และ  IHL  �  เ�น  �อง  �อง  �น  อ�าง  แ�นอน  �ง  �อย  �ง  �  (Harvey 
 ��งจะมา�งเ�วๆ  �  2021) 

 พระ�ทธศาสนาไ�ตระห�กและเ�อน�ง�ญหาเ�อง�ลธรรมใน�วนของ��ไ�ยอม�บห�กการ�นฐานของ 

 กรรม  �า  �ง  �  �ณ  �  �  ความ  ��ญ  12  การ  �จารณา  ผล  กรรม  ของ  การก  ระ  �  �  เ�น  �นตราย  โดย  เ�น  �า  �ทธ 

 12  �น�บแรก เราเ�นห�ก�สอน�ไ�ใ�ศาสนา�ทธ �งป�เสธผลกรรม�ก�งไ�ยอม�บอ�าง�ดแ�งใน  สา�ญญผล  �ตร 
 ของ�ฆะ�กายแ�งพระไตร�ฎก  (Dn 2) และ��ดก�า�น  ใน  �ฏฐ�ตรของ�ง�ตตร�กาย  (อ. 3.61) �งคงเ�นแ�น  เ�องใน 
 การ�เ�นตาม�ยของ�ม���างๆ โดยเฉพาะอ�าง�งในการตอบสนอง�อแนวโ�มใน�ดมค�ของ�กายมหายาน �ง 
 แ��าเ�อ�บเอา�ศนะ�าโลกรวม�ง�ง���ตเ�น�งลวงตา�ตาม ��ง�น�น�าจ�ยธรรมของเ�นทางมรรคผล�งคง 
 �เ�น�อไปและ�ผล�บ�อไป ตราบใด��งหมด�งคงอ�ใน�ฏฏสงสารมากก�าการบรร�ธรรม ก�าว�อ ในขณะ��ง 
 �คนไ�เ�า�งธรรม 

 11  �ห�บการอ�ปรายในประเ�น�าความ�นแรงสามารถ�ก�ใ�ชอบธรรมในพระ�ทธศาสนาเถรวาทไ�ห�อไ� และ 
 ขอบเขตเ�าใด โปรด��วอ�าง� Deegalle 2002 และ 2017a และ b; Gethin 2004, Dhammananda 1993; Harris 2010; 
 Keown 2015 และ 2016; Khantipalo 1986, 213; Stroble 1991 �ห�บ�ทธศาสนามหายาน ��วอ�าง� Tatz 1986 และ 
 1994 �ห�บการอ�ปราย�วไปเ�มเ�มเ�ยว�บจ�ยธรรมของสงคราม ��วอ�าง� Johnson และ Kelsay 1990; 
 Reichberg, Syse และ Begby 2006 
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 ศาสนา  เ�น  �า  �ง  �  เ�ด  �น  โดย  �ตโน��  �ง  ไ�  �เ�น  �อง  เ�ยว�อง  �บ  การ  �ง�บ  ใ�  ภายนอก  โดย  ห�ก  การ  แ�ว 

 �  �อ  การ  ควบ�ม  �แล  ตนเอง  �ง  เ�น  �ณสม��  �  ��ญ  ใน  เขต  ความ  �ด  แ�ง  �  �ก  เ�ด  �น  แบบ  อนา�ปไตย  �ง 

 �ฐบาล  สามารถ  �ลาย  ห�อ  ขาด  การ  เ�า  �ง  ไ�  และ  กฎ  ของ  IHL  �ง  �ง�บ  ใ�ไ�  ยาก  ไ�  �า  กฎ  ของ  IHL  ห�อ  ห�ก 

 การ  ทาง  �ทธ  ศาสนา  เ�ยบ  เ�า  ใน  ระ�บ  ใด  �ตาม  จะ  เ�ด  �น  ใน  ใจ  �กรบ  โอกาส  �  พวก  เขา  จะ  ป���  ตาม  กฎ  เห�า 

 �  ใน  สถานการ�  ความ  �ด  แ�ง  �  �าทาย  และ  �งเค�ยด  �  จะ  �ง  มาก  �น  เ�า�น  �ง  �  จะ  ก�าว  �ง  �อ  ไป  �าน  �าง  � 

 อ�างไร  �ตาม  �ทธ  ศาสนา  ไ�  เ�ยง  เ�  วางใจ  ใน  การ  ควบ�ม  ตนเอง  เ�า�น  แ�  �ง  �ง  เส�ม  ระบบ  การ  รายงาน 

 การ  ประเ�น  และ  หาก  �  เ�น  จ�งๆ  �  �  การ  ลงโทษ  �  �อง  สง�ย  ใน  การ  ละเ�ด  พฤ�กรรม  �  วาง  ไ�  �ง  ภายใน  คณะ 
 สง��นเองและใน�งคมโดย�วไป 

 ความ�งใจและระ�บของการ�า 

 �ม���นวนห�งระ��าผลกรรม�านลบของการจงใจ�าห�อ��าย�ง���ตจะเลว�ายลงเ�อ� 

 ความ  �นแรง  มาก  เ�น  ไป  เ�น  การก  ระ  �  �  โหด  �าย  ใน  สงคราม  พระ  ธรรมบท  วว  .137-140  ระ�  ความ  �าย  แรง 

 ของ  ผลก  ระ  ทบ  หาก  เห�อ  ไ��  อา�ธ  ห�อ  ไ��  �ษ  �ย  โดย  แสดง  ความ  เ�อม  โยง  อ�าง  ใก�  เ�ยง  �บ  กฎ  ของ  IHL 

 �ง�มครองพลเ�อนและทหาร�  ไ��รบ  hors de combat  (  ห�อ  ไ�อ�ในสภาพ��ไ�  ): 

 �  ใด  ใ�  ความ  �นแรง  �บ  �  �  ไ��  อา�ธ  และ  ใ�  �าย  �  �  ไ�  ไ�  กระ�  ความ  �ด  ใน  ไ�  �า  �  จะ  ไ�  �บ  ห�ง  ใน 
 �บ  �ง  เห�า  �  ไ�แ�  ความ  เ�บ  ปวด  ห�อ  ความ  หายนะ  การ  บาด  เ�บ  ทาง  �างกาย  การ  เ�บ  �วย  �  �นแรง 
 ห�อ  �ตใจ  �  �ป�ต  �ญหา  จาก  ก�ต��  ห�อ  �อ  ก�าว  หา  �  �าย  แรง  การ  �ญ  เ�ย  ญา�  การ  �ญ  เ�ย  ความ 
 �ง�ง  ห�อ  �าน  เ�อน  �  �ก  �ลาย  �วย  ไฟ  �  �กลาม  เ�อ  กาย  แตก  สลาย  คน  โ�  เขลา  �น  �  จะ  เ�ด  ใน  นรก  ( 
 �ทธ�ก�ต  แปล  1985) 

 �ทธ  ศาสนา  �ง  �ด  �น�บ  ระ�บ  การ  �า  ตาม  �ง  เจตนา  และ  ความ  พยายาม  เ�อง  ห�ง  การก  ระ�  ใน  ขณะ  � 

 �  �  ไ��  อา�ธ  และ  เปราะ  บาง  ไ�  ควร  ไ�  �บ  �นตราย  �ทธ  ศาสนา  �ง  ระ�  �วย  �า  �ง  �คคล  �  �ณธรรม  มาก  เ�าใด  � 

 �ง  เ�น  บาป  มาก  �น  เ�า�น  หาก  จะ  ��าย  พวก  เขา  (Harvey  2000,  52)  13  �  การก  ระ  �  �  �ว  �าย  ��ด  5  ประการ 

 �ง  เ�ยก  �า  อ�นต  �  ยกร  รม  �อ  ‘  กรรม  �  ใ�  ผล  ไ�  เ�น  ระยะ  [  �อน  �บาก  กรรม  �น  จะ  �ง  ผล  ]’  �  เ�ยก  �น  เ�น  �น 

 เพราะ  จะ  �  ไป  �  การ  เ�ด  ใน  นรก  ใน  ชา�  ห�า  �น�  ห�งค  วาม  ตาย  ใน  ชา�  �  �ง  4  ใน  5  ประการ  �  เ�นการ  �า  - 

 ห�อ  ใน  กร�  �  พยายาม  ปลง  พระชน�  พระ�ทธเ�า  �  �  �ณธรรม  �อ  �า  มารดา  �ดา  (  �  ใ�  โอกาส  มา  เ�ด  ม�ษ�  ) 

 พระ  อร�น�  (  �  ต�ส�  ตาม  แ�ว  )  �ใ�  พระ�ทธเ�า  �อ  พระ  โล�ต  14  �  �อ  �ง  �  �ทธ  โฆษ  า  แ�ง  ศตวรรษ  �  5  ก�าว 

 �งผลกระทบของ�ง�ณธรรมและความพยายาม�อความ�นแรงของผล�พ��ห�บ���า  : 

 ‘  การ  �ลาย  �ง  �  ��ต  ’  ...  ใน  �  �  ไ��  �ณ  งาม  ความ  �  (  guṇa  -)  เ�น  �ต�  ฯลฯ  จะ  �  ความ  �ด  �อย  ก�า  เ�อ 
 �  ขนาด  เ�ก  ความ  �ด  มาก  �น  เ�อ  �  �กษณะ  ทาง  กายภาพ  �  ให�  �น  �ไม  �ง  เ�น  เ�น  �น  ?  เพราะ  �  ความ 
 พยายาม  มาก  �น  �  ความ  พยายาม  เห�อน  �น  (  �น  ใ�  มากก�า  )  เพราะ  �ต�  (  �ต�  -)  (  ของ  การก  ระ�  ) 

 14  พระ�ทธเ�า�กมอง�าเ�อกเวลาป��พพานไ��งไ�สามารถ�กปลงพระชน�ไ� 

 13  แนว�ด�บางค�งใ�ใน�กษณะ�ถกเ�ยง�น �ง�เ�นในวาทะโ�แ�งของพระอร�น��งใ�ความ�นใจแ�ก�ต���ฏฐ 
 คา��ห�งสงครามในพงศาวดารมหาวง�ส�ยศตวรรษ� 5 (Mvm XXV, 109-111. Geiger 1912, 178; ก�าว�ง Crosby 
 2014 , 382 และใน Harvey ���งจะ��นใน� 2021) 
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 �ง  ให�  ก�า  ใน  �  �  �  �ณ  งาม  ความ  �  เ�น  ม�ษ�  ฯลฯ  การก  ระ  �  จะ  �  ความ  �ด  �อย  ก�า  เ�อ  พวก  เขา  � 
 �ณ  งาม  ความ  �  เ�ยง  เ�ก  �อย  ความ  �ด  มาก  �น  เ�อ  พวก  เขา  �  �ณ  งาม  ความ  �  มากมาย  แ�  เ�อ  ขนาด 
 ห�อ  �ณ  งาม  ความ  �  เ�า  �น  ความ  �ด  ของ  การก  ระ  �  �  �อย  ลง  เ�องจาก  (  ความ  �ม�น�  ของ  )  ความ  เบา 
 ของ  �เลส  ทาง  ใจ  และ  การ  ��าย  และ  มาก  �น  เ�องจาก  เจตนา  �จ�ย  �า  ประการ  �  เ�ยว�อง  ไ�แ�  �ง  � 
 ��ต  การ  �บ  �  �ง  �ง  �  ��ต  ความ  �ด  ใน  การ  �า  ลง�อ  �า  และ  ความ  ตาย  �  เ�น  ผล  จาก  การ  �า  �ง  �  หก  �� 
 �วย  �น  ไ�แ�  �วย  �อ  ของ  �ว  เอง  โดย  การ  �ยง  โดย  การ  �ง  โดย  การ  ประ�ษ�  (  �บ  �ก  ห�อ  ยา  �ษ  )  โดย 
 เวทมนต�  โดยพ�ง�ต  (Ma.I.198, Harvey  แปล  ; cf. Khp-a.28-29,  Asl.97, italics added) 

 �วน�เ�น�วเ�ยง�ความเ�ยว�องอ�าง�ง�บการกระ�ของกอง�พห�อทหารในการ�งหารม�ษ� 

 ความ  ��ญ  ของ  ความ  ห�ก  แ�น  ของ  ความ  พยายาม  และ  �ณภาพ  ของ  �ต�  �  เ�ยว�อง  �บ  การ  เ�น  �  เจตนา  ห�อ 

 ความ  �งใจ  ใน  เห�  �ล  ธรรม  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �ง  �  �หนด  ปก�  ของ  กรรม  ‘  เม�ด  �น�  ’  �  เ�ด  จาก  การก  ระ  �  �อ 

 เจตนา  ห�อ  ความ  �งใจ  �  อ�  เ�อง  ห�ง  :  ‘  �น  เ�น  เจตนา  (  cetanā  )  โ�  พระ  �ก�  �  เรา  เ�ยก  �า  กรรม  โดย  �  เจตนา 

 �น�อมกระ��วยกาย  วาจา  ห�อใจ  ’ (An.III.415)  15 

 Abhidhamma  พระ  อ�ธรรม  เ�น  แนวทาง  การ  �ด  ระบบ  �  สอน  ของ  �ทธ  ศาสนา  �  �ฒนา  �น  ใน  �ทธ 

 ศาสนา  �ค  แรก  �ง  พยายาม  อ�บาย  ความ  เ�น  เห�  เ�น  ผล  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง  �  เ�ยว�อง  �บ  จ�ยธรรม  และ 
 �ต�ทยา  �น  เ�าใจ  �ป  แบบ  ของ  เจตนา  บาง  �ป  แบบ  �  จะ  �  อ�  ใน  �ก  �วง  เวลา  ของ  �ต��ก  และ  เจตนา  �น  เ�น  �ว 

 �หนด  �ณภาพ  ทาง  จ�ยธรรม  ของ  การก  ระ�  (Bodhi  2010,  80)  กรรม  �  ไ�  ฉลาด  /  ไ�  �  (  อ�ศล  akusala  )  �ก 

 มอง  �า  เ�น  กรรม  �  �  รากฐาน  มา  จาก  ความ  โลภ  ความ  โกรธ  และ  /  ห�อ  ความ  หลง  �น  เ�น  เห�  ใ�  เ�ด  ผล  กรรม  �น 

 ไ�  �ง  ประสง�  (Mn.I.47,  Harvey  1995,  2010  และ  2000,  42-43,  46  -49)  กรรม  �  ฉลาด  /  �  (  �ศล  า  kusala  )  �ก 

 มอง  �า  �  รากฐาน  จาก  ความ  ไ�  โลภ  (  ความ  เ�อ  อาทร  การ  เ�ย  สละ  )  การ  ไ�  โกรธ  (  ความ  เมตตา  ความ  เ�น  อก 

 เ�นใจ  )  และ  /  ห�อ  การ  ไ�  หลง  �ด  (  ความ  ใส  ของ  ใจ  �ญญา  )  �  มา  �ง  ผล  กรรม  �  �า  อ�รม�  ผล  กรรม  ของ  การ  �า 

 จะ  เลว  �าย  ลง  มาก  �น  เ�อ  �  รากฐาน  เ�น  ความ  โลภ  ความ  เก�ยด  �ง  ความ  โกรธ  การ  แ�  แ�น  ห�อ  อค�  ลวงตา 

 �น  มากก�า  ความ  ประสง�  �าย  /  ความ  เก�ยด  �ง  �  เ�ยว�อง  �บ  การก  ระ  �การ  �า  โดย  เจตนา  (Gethin  2007)  �ง 

 เ�ยว  เ�อง  �บ  แรง  �งใจ  ใน  การ  ปก�อง  �  �น  ตาม  �  สอน  ของ  พระ  อ�ธรรม  แ�แ�  การก  ระ  �  �  เ�อม  โยง  �บ  การ 

 เ�น  แ�  ประโยช�  �  �น  �ง  �อ  ใ�  เ�ด  การ  �า  �  �  มา  �ง  เจตนา  เ�ง  ลบ  �  จะ  �า  �วย  เห�ผล  เ�ง  บวก  เ�น  การ  ปก�อง 

 ��น  จะ�ผลกรรม�  ควบ�ไป�บกรรม�ว�เ�ดจาก  การ�าอ�างห�กเ�ยงไ�ไ� 

 การ  อ�ปราย  เ�ยว  �บ  ความ  �งใจ  และ  ความ  พยายาม  ควบ�  ไป  �บ  เ�อง  �ณธรรม  ของ  เห�อ  �  ใ�  เ�น 

 �าการ  �า  ม�ษ�  �น  เลว  �าย  �ง  ก�า  การ  �า  �ต�  เสมอ  �ง  สอดค�อง  �บ  บท�ญ��  ของ  พระ  สง�  ทาง  �ทธ  ศาสนา  ( 

 ��ย  )  �ง  �หนด  �า  โทษ  ของ  การ  จงใจ  �า  คน  �อ  การ  �บ  ไ�  จาก  ห�  สง�  �ง  เ�น  ห�ง  ใน  ความ  �ด  �  ประการ  �  � 

 โทษ  เ�น  �  ใน  ขณะ  เ�ยว�น  การ  �า  �ต�  เ�น  เ�ยง  ความ  �ด  ทาง  ��ย  �  �อย  ก�า  อ�างไร  �ตาม  พระ  ��ย  ธร  ชาว  �น 

 Daoxuan  道  宣  (596–667  CE)  ไ�  ใ�  �อ�ด  เ�น  และ  บทความ  เ�ยว  �บ  พระ  ��ย  โดย  เ�น  �า  แ��า  การ  �า  �ต�  จะ 
 เ�นความ�ด��อยก�าตาม�สอนของ  พระ��ย  แ�ผลกรรม  อาจ�งคง�นแรงก�า  : 

 15  �ห�บการ�รวจ  เจตนา/ความ�งใจ  ภายในวรรณกรรมภาษาบา�  ประเภท�างๆ ใ��� Devdas 2004 และ 2008 และ 
 Heim 2014 
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 Daoxuan  ส�ป  �าการ  �า  แ�แ�  มด  �วย  เจตนา  �าย  (  ไ�  �น  害  ⼼)  �น  เลว  �าย  �ง  ก�า  การ  �า  ม�ษ�  �วย 
 ความ  เมตตา  (  �  �น  慈  ⼼)  …  สภาพ  �ตใจ  ของ  �ก  �า  เ�น  �ง  ��ญ  ใน  �  �  ...  เขา  �น�น  �าการ  �า  มด 
 อ�าง  �ง  �าย  จะ  ส�าง  ผล  กรรม  �  �นแรง  ก�า  การ  �า  ม�ษ�  �วย  ความ  เมตตา  ...  ‘  เ�องจาก  ไ��  ความ 
 ละอาย  และ  แ�แ�  �ด  เ�ม  �น  ของ  การก  �บ  ใจ  �  �อ  สภาพ  �ตใจ  �  ไ�  เมตตา  ….  �ห�บ  กฎ  �อ  �  สาม  [ 
 ปารา�ก  ]  เ�ยว  �บ  การ  �า  …  …  การ  �า  คน  �  หลง  �ด  �น  [  ความ  �ด  ]  เบา  ก�า  การ  �า  แมลง  ห�อ  มด 
 เห�ผล  �  �อ  �า  �คคล  �ง  ก�าว  �อ  มล�ษ  ใ�  โลก  และ  �อ  ใ�  เ�ด  ความ  เ�ย  หาย  มากมาย  ’  (Heirman 
 2020, 32-3) 

 การ�า�วยความเ�นอกเ�นใจเ�นไปไ�ไหม  ? 

 เ�อ  Daoxuan  ก�าว  �ง  การ  �า  �วย  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  ลอง  �จารณา  �ง  การ  �า  ม�ษ�  ใน  แ�  ของ 

 �นตราย  �  �คคล  �น  �อ  �น  เขา  อาจ  จะ  �ก�ง  เ�อง  ราว  �  พบ  ใน  �  ปา  ยะ  โกศล  ย  �ตร  Upāya-kauśalya  Sūtra  โดย  � 

 ปา  ยะ  โกศล  ย  �ตร  �น  เ�น  �ม��  มหายาน  �  ��อ  เ�ยง  �ก  �ก  �าง  �ง  โดย  �ก  ป�ชญา  จาก  ��ก  �ทธ  มหายาน 

 �างๆ  รวม  �ง  �ก  �ชาการ  ส�ย  ให�  เ�อ  ก�าว  �ง  การ  �า  ม�ษ�  �วย  ความ  เมตตา  โดย  ปราศจาก  สภาพ  �ตใจ  �  ไ� 

 เ�น  �ศล  �น  เ�น  ไป  ไ�  ห�อ  ไ�  และ  �วย  เห�  �  การ  �  จะ  �า  และ  �ง  ห�ก  เ�ยง  การ  เ�ด  ให�  ใน  นรก  เ�น  ไป  ไ�  ห�อ  ไ� 

 �ง�น  �น�งเ�นการแสดง�งการประเ�น�สอนค�ง�อน  ใน�ว�อ���กค�ง 

 �อ  ของ  �  ปา  ยะ  โกศล  ย  �ตร  ‘  พระ  �ตร  �า  �วย  �ศโลบาย  ความ  ฉลาด  ใน  ��  ทาง  ’  แสดง  �ง  ความ 

 เ�ยว�อง  �บ  แนว�ด  ของ  กล  �บาย  (  �  ปายะ  upāya  )  ห�อ  แบบ  เ�ม  �า  �ศโลบาย  ความ  ฉลาด  ใน  กล  �บาย  (  �  ปา 

 ยา  โกศล  ยา  upāya-kauśalya  )  �ก  แปล  �า  ‘  ความ  ฉลาด  ใน  ��  ทาง  '  โดย  ‘  ความ  ฉลาด  ใน  ��  ทาง  '  หมาย  �ง  การ 

 บรร�  เ�า  หมาย  อ�าง  ชาญ  ฉลาด  รวม  �ง  การ  �เ�น  การ  �  �า  สง�ย  ใน  ทาง  จ�ยธรรม  เ�น  การ  โกหก  ห�อ  การ  �า 

 เพราะ  �น  �  ไป  �  ผล�พ�  ทาง  �ต  �ญญาณ  โดย  รวม  �  �  ��ด  ของ  �ก  คน  �  เ�ยว�อง  ใน  พระ  �ตร  พระ  โพ��ต� 

 (  bodhisattva  )  เ�น  �ป�น  เ�อ  �อ  มหา  ก�ณา  บน  เ�อ  �  บรร�ก  �อ�า  500  คน  �ง  �วน  แ�ว  แ�  เ�น  พระ  โพ��ต� 

 เ�น  เ�ยว�น  ใน  �กาย  มหายาน  แนว  ความ  �ด  เ�อง  พระ  โพ��ต�  ไ�  แ�  ขยาย  ออก  ไป  ก�าง  เ�อ  ใ�  �ก  คน  � 

 �กยภาพ  �  จะ  เ�น  พระ�ทธเ�า  ใน  อนาคต  ไ�  �หาร  �ง  ขยาย  �ว  �วย  ความ  เ�อ  ใน  พระ�ทธเ�า  หลาย  อง�  �  �  อ� 

 ณ  เวลา  ใด  เวลา  ห�ง  �ฒนาการ  �  �ม�น�  �น  �ง  สอง  �  �  ไป  �  เ�อง  ราว  �  ไ�ใ�  แ�  พระ  โพ��ต�  เ�ยง  อง�  เ�ยว 

 �ง�พบในเ�องชาดกตอน�น  แ��หลายๆ  พระอง� 

 ใน  ความ  �น  �  เทวดา  มาบ  อก  �ป�น  มหา  ก�ณา  �า  �  โดยสาร  �ก  คน  ห�ง  เ�น  ฆาตกร  �  �งใจ  จะ  �า  �อ�า 

 500  คน  �ง  �  �ใ�  เขา  ตก  อ�  ใน  ภาวะ  �  ก�น  ไ�  เ�า  คาย  ไ�  ออก  �น  �อ  �า  เขา  บอก  �  โดยสาร  พวก  เขา  อาจ  ตอบ 

 สนอง  �วย  การ  �า  �  �  �า  จะ  เ�น  ฆาตกร  �ง  เ�น  กรรม  �ว  �  �  ไป  �  นรก  และ  �ด  ขวาง  ความ  �าวห�า  ทาง  �ต 

 �ญญาณ  ของ  พวก  เขา  แ�  หาก  ไ�  �  อะไร  เลย  พระ  โพ��ต�  �  จะ  �นพระชน�  และ  ฆาตกร  �  จะ  ไ�  บาป  �  เลว  �าย 

 เ�น  ก�า  จะ  �นตนาการ  ไ�  ก�า  500  เ�า  เพราะ  �อ  เ�นการ  �า  พระ  โพ��ต�  เ�อ  �ว  เอง  ตาย  จะ  เ�ด  ใน  นรก  �น� 

 �ป�น  ไ�  �อ  ส�ป  �า  �ง  แ�  เขา  จะ  เ�ยง  �  จะ  ตก  นรก  เอง  �า  เขา  �า  �  �  �า  จะ  เ�น  ฆาตกร  การ  �  เ�น  �น  เ�น  ทาง  เ�อก 

 �  �  ��ด  เ�อ  บรรเทา  ความ  �ก�  ทรมาน  โดย  รวม  ยอม�บ  ชะตา  กรรม  ของ  เขา  เอง  เขา  �เ�น  การ  แทง  �  �  �า  จะ  เ�น 

 ฆาตกร  �การ  �า  เขา  แ�  �วย  เห�  �  �ไ�  �วย  คน  �  เห�อ  จาก  นรก  ฆาตกร  �  �ก  �า  ตาย  ตอน  �  ไป  สวรร�  �วน  �ว 

 �ป�น  เอง  �น  เพราะ  เขา  ยอม�บ  ชะตา  กรรม  ใน  นรก  เ�อ  ประโยช�  ของ  �  �น  และ  เพราะ  �า  �ต  ของ  เขา  ปราศจาก 
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 สภาวะ  �ต  �  เ�น  อ�ศล  �ว  เขา  เอง  �ง  ไ�  ตก  นรก  �ง  �  แสดง  �ง  การ  เป�ยน  จาก  �แห�ง  �นาจ  เ�ด  ขาด  ของ  การ 

 ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  �ง  พบ  ใน  วรรค  แรก  �ด  ของ  งาน  เ�ยน  เ�ง  �ทธ  ไป  �  �  แห�  ง  เ�ง  �ม  �ทธ  �ยม  �ง  ยอม�บ  ทาง 

 เ�อก  ใน  การ  �อ  ความ  �นแรง  หาก  การก  ระ  �  �ง  ก�าว  ใ�  ประโยช�  โดย  รวม  �ง�ด  แ�  �คน  �นวน  มาก  ��ด  �ง  � 

 สะ�อน  ใ�  เ�น  �ง  การ  เ�น  �  �ง  �ณธรรม  แ�ง  ความ  เมตตา  ก�ณา  ใน  เ�น  ทาง  ของ  พระ  โพ��ต�  โดย  เฉพาะ  อ�าง 

 �ง  ใน  �กาย  มหายาน  �ง  �  พระ  โพ�  จร  รยว  ตาร  Bodhicaryāvatāra  ต�ส  �า  ‘  แ�  �ง  �  �ก  �ง  �าม  �ไ�  �บ  อ�ญาต 

 �ห�บ��เ�นอกเ�นใจ�งเ�น�าเ�นประโยช�  ’ (Bca  Chapter V, v. 84; Crosby  และ  Skilton 1995, 41) 

 การ  อ�ปราย  เ�ยว  �บ  เ�อง  �  และ  �วอ�าง  การ  เ�า  เ�อ  ง�นๆ  ของ  การ  �า  �วย  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  �น�น 

 ความเ�นไปไ��  พระโพ��ต�  ระ�บ�ง��า�วยการไต�ตรอง  อ�างแ�จ�งและ�จารณามาอ�าง�เ�อบรรเทา 

 ระ�บ  ความ  �ก�  โดย  รวม  แ�จ�ง  แ�ว  อาจ  �า  �วย  สภาพ  �ตใจ  �  เ�น  �ศล  (Jenkins  2010)  เ�น  เ�ยว  �บ  �  �  การ 

 ไ�  ระ�บ  ของ  การ  �า  ใน  แ�  ของ  �ณธรรม  ของ  เห�อ  การ  ไ�  ระ�บ  ใน  แ�  ของ  ความ  �าวห�า  ทาง  �ญญาณ  ของ  �  �า  � 

 เ�น  �น  เ�องจาก  เจตนา  �  แฝง  อ�  การ  �า  โดย  เ�น  แ�  �  �น  �ง  ไ�  �บ  �ญ  �น  �ง  ให�  (  กรรม  �  )  มากก�า  บาป 

 (Jenkins  2010,  308–310)  16  �ก  ป�ชญา  �กาย  มหายาน  คน  ��ญ  หลาย  คน  ตลอด  หลาย  ศตวรรษ  �น�น  �ม  มอง  � 

 โดย  อา�ย  �วอ�าง  การ  เ�า  เ�อง  �  หลาก  หลาย  �ง  �คคล  �  �  เจตนา  �  จะ  �า  เ�อ  �ง  �  �  ก�า  �ทธ  ศาสนา  �กาย 

 �นตระ  �ง  เ�อ  �ก  �า  พระ  โพ��ต�  ระ�บ  �ง  อาจ  �า  และ  ��  การ  เ�ด  ให�  ของ  เห�อ  ของ  ตน  เ�อ  ใ�  เห�อ  ไ�  ไป  เ�ด 

 ให�  ใน  �น  แดน  บ��ท�  �ง  เ�น  สรวง  สวรร�  �  พระ�ทธเ�า  ทรง  สถาปนา  �น  เ�อ  ใ�  สรรพ  �ต�  ตระห�ก  �ง  การ  �น 

 �น  ใน  ตอน  �น  �  เรา  �  จาก  �ก  �จาร�  ชาว  �เบต  ใน  ศตวรรษ  �  19  Patrul  Rinpoche  �  สอน  เ�อง  การ  �า  ใน  Words 

 of  My  Perfect  Teacher  �อความ  �ง  คง  �เ�น  �อ  ไป  �า  ‘  หาก  �ณ  ไ�  สามารถ  �ายทอด  �ต��ก  ของ  �ง  �  ��ต  ไป 

 �  สภาวะ  แ�ง  ความ  �ข  �น  �ง  ให�  �ณ  ควร  พยายาม  อ�าง  เ�ม  �  เ�อ  ห�ก  เ�ยง  การ  �า  ��ต  ’  �ด  �ด�าย  �  เ�น 

 �าการ�าเ�นความฉลาดใน��ทางตาม�ระ�ไ�ใน  �ปายะ  โกศลย�ตร  ��เ�นการโดย�ต�ญญาณ�น�ง 

 เ�า�น�งสามารถ�บประ�นการเ�ดภพ��ให����ห�บเห�อของพวกเขาไ� 

 การตอบสนอง�อ�จกรรมทางทหาร  :  การ�อง�น�อโ�แ�งทาง  ธรรมะและจ�ยธรรมการชดเชย 

 ใน  �วอ�าง  �าง  �น  ของ  การ  �า  �วย  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  การ  �า  จะ  เ�น  ประโยช�  โดยตรง  �อ  ความ 

 �าวห�า  ทาง  �ต  �ญญาณ  ของ  เห�อ  (  �ง  ไ�  ไ�  ก�าว  ใน  เ�อง  �  )  ความ  �าวห�า  ทาง  �ต  �ญญาณ  เ�น  �ว  �ขาด 

 �ง�ด  แ�ง  ผล  ประโยช�  ใน  ป�ชญา  �ทธ  ศาสนา  �ง  แ�นอน  �า  เ�นการ  โ�  แ�ง  �  นอก  เห�อ  ไป  จาก  การ  �จารณา 

 ใน  �น�  เ�ยว  �บ  �วง  ��ต  ห�ง  และ  �วย  เห�  �  �ง  อ�  นอก  เห�อ  �วแปร  ของ  IHL  ความ  �นตราย  �อ  การ  �น�น  การ 

 �า  เ�อ  ผล  ประโยช�  �  �  ก�า  �น  อาจ  �ก  �ความ  �ด  �า  เ�น  ใบ  อ�ญาต  �ห�บ  ก�ม  �  เห�อ  ก�า  เ�อ  ��ด  �ต�  �  ‘  � 

 แ�ง  ’  �อยก�าโดยปราศจากการ�บ�ง�งใจ�านม�ษยธรรม 

 Lambert  Schmithausen  เสนอ  �า  �ดมค�  ทาง  �ทธ  ศาสนา  ของ  การ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  การ  เคารพ 

 ท�พ��น  ของ  �  �น  ฯลฯ  �  ประมวล  ไ�  ใน  �ล  ‘  อาจ  จะ  �อน  �าง  ไ�  �บ  การ  �อน�บ  ใน  �ป  แบบ  �า  �ยม  �ห�บ 

 16  �� Jenkins 2010 �ห�บภาพรวมของการโ�แ�งรวม�งประเ�นทางจ�ยธรรม��บ�อน�เ�ยว�อง�บเ�อง� เ�น 
 เ�อง�พระ�ทธเ�าไ�ไ�เ�าไปแทรกแซงในการฆาตกรรม�พระอง���า��งจะเ�ด�น 
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 พลเ�อง  (  และ  �วย  เห�  �  �ง  �  เห�ผล  �  �  �  ก�ต��  จะ  ส�บส�น  พระ�ทธ  ศาสนา  )  แ�  ไ�ใ�  �ห�บ  งาน  ของ  � 

 ปกครอง  เอง  �ง  รวม  �ง  การ  ประหาร  ��ต  และ  การ  ใ�  ��ง  ทหาร  เ�อ  การ  �อง�น  และ  การ  ��ต  ’  (Schmithausen 

 1999,  53)  �ง  �น  Schmithausen  �ง  แนะ�  �า  ใ�  �  ปกครอง  �าน  เ�อง  ส�บส�น  �า  �ยม  ห�ก  ของ  ชาว  �ทธ  ใน  ห� 

 ประชาชน  ของ  พวก  เขา  แ�  พวก  เขา  �  ป���  ตาม  ห�ก  �า  �ยม  �  ส�บส�น  ความ  �นแรง  ใน  การ  �หนดการ  �ด�น 

 ใจ  ของ  �ฐบาล  และ  การ  ทหาร  Schmithausen  เสนอ  �อ  ไป  �าการ  ตระห�ก  �  �ง  กรรม  �ว  ของ  การ  ป���  ตาม  ห�ก 

 �า  �ยม  เห�า  �  และ  ความ  �งเค�ยด  ระห�าง  �ดมค�  ทาง  �ทธ  ศาสนา  เ�ยว  �บ  การ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  และ  การ  � 

 �วน  �วม  ใน  ความ  �นแรง  เ�น  แรง  �นดาล  ใจ  ใ�  ก�ต��  และ  สมา�ก  ใน  กอง�พ  �เ�น  การ  ตาม  ห�ก  จ�ยธรรม 

 การ  ชดเชย  ห�อ  การ  ส�าง  �ญ  (Schmithausen  1999,  53)  ก�าว  �อ  การก  ระ  �  ทาง  ศาสนา  �  ออกแบบ  มา  เ�อ 

 ชดเชย  ความ  �ด  พลาด  ใน  อ�ต  แนว  ความ  �ด  �  �อ  การ  ป���  ทาง  โลก  และ  การก  ระ  �  แ�ง  ความ  ก�ณา  ทาง  โลก 

 �  �อ  คณะ  สง�  �ง  ส�บส�น  �ทธ  ศาสนา  และ  ใน  ฐานะ  �  เ�น  กรรม  �  �อม  �อ  ใ�  เ�ด  ประโยช�  ทาง  กรรม  ห�อ  ‘ 

 �ญ  ’  �  ญญะ  แ�  �  บ�จาค  การก  ระ  �  ชดเชย  ทาง  ศาสนา  �ง  ก�าว  �  เห�อน  จะ  �  การ  �เ�น  การ  ตลอด 

 ประ��ศาสต�  ของ  �ทธ  ศาสนา  ตาม  พงศาวดาร  ทาง  �ทธ  ศาสนา  แบบ  อ�าง  �  ��อ  เ�ยง  ไ�แ�  พระเ�า  อโศก 

 แ�ง  �นเ�ย  ศตวรรษ  �  3  (  ก�าว  �ง  �าน  �าง  )  และ  ก�ต��  แ�ง  ศ�  �งกา  พระ  เ�า  �ฏฐ  คาม�  อ�ย  ใน  ค�ส� 

 ศตวรรษ  �  1  �  �ง  เ�ยใจ  �อ  ความ  เ�บ  ปวด  เ�อด  �อน  ระห�าง  การ  �  สงคราม  �ง  ไ�  อ�บาย  ไ�  ใน  บทความ  ใน 

 มหาวง�  Mahāvaṃsa  ใน  ศตวรรษ  �  5  จ�ยธรรม  การ  ชดเชย  �ง  คง  �  การ  ป���  มา  จน�ง  �ก  �น  �  โดย  เ�น  ไ� 

 �ดเจน��ดโดย�คคลในกอง�พส�ยให�และครอบค�วของพวกเขา 

 จ�ยธรรม  การ  ชดเชย  �ก  จะ  อ�  ใน  �ป  ของ  การ  ใ�  (  ทาน  dāna  )  เ�น  การ  ถวาย  อาหาร  และ  �ง  �เ�น  �น  ๆ  

 รวม  �ง  อาคาร  ทาง  ศาสนา  แ�  คณะ  สง�  ทาน  เ�น  ห�ง  ใน  �ญ  ��ยา  �ต�  10  ห�อ  เ�น  �ศล  กรรม  และ  เ�น  �ด  เ�ม  �น 

 บาร�  �บ  ประการ  ของ  พระ  โพ��ต�  �  �ง  สง�ย  ใน  �อ  ป���  �  อาจม  อง  �า  ทาน  เ�น  เ�ยง  �ญ  ใน  �ทธ  ศาสนา  เ�ยง 

 ห�ง  เ�ยว  ใน  บร  รดา  หลายๆ  อ�าง  และ  ทาน  �ง  �ใ�  �อง  แวะ  อ�  ใน  โลก  �  และ  บาง�  �  �อ  ตนเอง  เ�น  �น�กลาง 

 ��ย  ทาง  จ�ยธรรม  (  �ล  sīla  )  ��ต  �  ใค�ครวญ  ความ  �ง  �น  ใน  การ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  และ  ความ  เ�น  อก  เ�นใจ  � 

 เ�น  �า  �ยม  ทาง  �ทธ  ศาสนา  เ�น  �น  ใน  ห�ง�อ  ‘Anchored  by  Skillful  Roots’  พระ  �ก�  Ṭhānissaro  (2003)  ไ� 

 ก�าวไ��า 

 �า  �  ��ต  อ�  ไ�  โดย  ปราศจาก  การ  ใ�  ไ��  �ณธรรม  ไ��  สมา�  �  ไ��  �า  อะไร  มาก  �ก  ไ�ใ�  แ�  การ  � 
 ��ต  �  �ใ�  �ณ  �ขภาพ  �  และ  ไ�  �บ  การ  ��ง  อ�าง  �  �ณ  มอง  ไป  �  �  รอด  ��ต  จาก  สงคราม  �  �เ�น  �อง 
 ไป  �อง  �า  �อง  ขโมย  และ  โกง  และ  โยน  �ก  ระเ�ด  และ  จาก  �น  �  ไ�  อยาก  เจอ  เ�อง  เห�า  �  �ก  เลย  �  ทหาร 
 �  �าน  �ก  ใน  สงคราม  �  �าน  มา  �งหมด  �  �  บาดแผล  ทาง  อารม�  ไป  ตลอด  ��ต  พวก  เขา  รอด  ��ต  มา  ไ� 
 แ�  �วย  ราคา  �  �อง  �าย  อ�าง  มหาศาล  ราคา  ของ  �ศล  ใน  �ตใจ  �น  เ�นการ  ห�อ  เ�ยง  รากฐาน  แ�ง  �ศล 

 ��ใ��ขภาพ�ตจะอ�รอด�อไป 

 ใน  บ�บท  ของ  สถานการ�  ทางการ  เ�อง  �  ไ�  แ�นอน  และ  ความ  เ�น  จ�ง  �  �า  หวาดห�น  บาง�  การ  ใ� 

 ��ง  �  เ�น  �ง  �เ�น  �  โชค  �าย  และ  อาจ  พยายาม  ชดเชย  �บาก  กรรม  �วย  การ  ใ�  �ง  รวม  �ง  ใน  �ป  ของ  การ 

 บรรเทา  �ก�  �าน  ม�ษยธรรม  �วย  ใน  ขณะ  �  �ทธ  ศาสนา  ไ�  ยอม�บ  ความ  �ด  �  �า  กรรม  �  ยกเ�ก  กรรม  �ว  ไ� 

 กรรม  ห�ง  อาจ  �  �ท�พล  �อกร  รม  �  จะ  �ง  ผล  �อน  การ  �ความ  �  แบบ  ชดเชย  อาจ  �  ไป  �  การ  บรร�  ผล  แ�ง  กรรม 
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 �น  �น�  เ�อ  ไป  �  ��ต  �  �  �น  และ  การ  �งเ�ด  ให�  �ง  จะ  �ใ�  เ�ด  การก  ระ  �  �  �  ใน  อนาคต  และ  �ใ�  ความ 

 �าวห�า  ทาง  �ต  �ญญาณ  ของ  คนๆ  ห�ง  �าย  �น  แ�  จะ  เ�ด  ผล  �าย  อ�าง  ห�ก  เ�ยง  ไ�  ไ�  �ตาม  อ�างไร  �ตาม 

 �ห�บ  บาง  คน  การ  ��ญ  ชดเชย  เ�น  เ�อง  ยาก  �  จะ  ยอม�บ  ไ�  เพราะ  พวก  เขา  �ด  �อ  การ  �ความ  �  สอน  ของ 

 พระ�ทธเ�า  อ�าง  จ�ง�ง  ห�อ  เพราะ  ความ  เ�ยง  ใน  การ  �ดการ  �บ  �  สอน  �ง  ก�าว  เ�อ  ��จ�  การก  ระ  �  �  เ�ด 

 �น  �วย  เห�ผล  �น  ห�อ  หลาก  หลาย  ไ�  �า  จะ  �วย  ��  ใด  �ทธ  ศาสนา  ��บ  เรา  ใ�  ลด  ความ  �นแรง  และ  ความ  �ก� 

 ทรมานจากการ�รบใ�เห�อ�อย��ดในภาวะความ�ดแ�งทางอา�ธเ�อประโยช��ขของ��เ�ยว�อง 

 �งหมด  �ง  ไ�  �ฒนา  แนวทาง  �ห�บ  �  ปกครอง  โดย  เฉพาะ  เ�อ  ลด  ผลก  ระ  ทบ  ของ  สงคราม  และ  การ  ใ�  �นาจ  ใน 

 ทาง��ด 

 �ดมค�ทาง�ทธศาสนาของการควบ�มและการปกครอง 

 พระ  ราชา  �  ปกครอง  ใน  �ดมค�  ของ  ชาว  �ทธ  �อ  พระเ�า  �กรพรร�  cakravartin  �  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  (  ‘ 

 กง�อ  ห�น  ’,  ภาษา  บา�  cakkavatti  )  พระ  มหา  ก�ต��  �ง  ปกครอง  ตาม  ห�ก  จ�ยธรรม  ของ  ธรรมะ  พระอง�  ทรง 

 ปกครอง  �วย  พระ  ธรรม  (An.III.149)  แนว  ความ  �ด  ของ  �  ปกครอง  �ง  ก�าว  �ก  พบ  ค�ง  แรก  ใน  พระ  ไตร�ฎก  ใน 

 �ม��  �ก  กะ  �ต  �  �  หะ  นาท  �ตร  Cakkavatti-sīhanāda  Sutta  (Dn.III.  58-79)  17  ใน  ขณะ  �  เขา  แสดง  พ�ง  �น  �ง 

 ให�  และ  �  กอง�พ  พระเ�า  �กร  พร  ร�  �  ละ�ง  การ  �กราน  ทาง  ทหาร  เอาชนะ  �  �  อาจ  เ�น  �ต�  ไ�  �วย  ความ 

 สามารถ  ของ  พระอง�  ใน  การ  ปกครอง  อ�าง  ��ธรรม  พระ�ทธเ�า  ต�ส  �า  พระอง�  �  ทรง  เ�น  พระเ�า  �กร  พร  ร� 

 ใน  ชา�  �อน  ของ  พระอง�  ��ต  โลก  �ง  ใบ  โดย  ไ�  �อง  ใ�  อา�ธ  (An.IV.89-90,  cf.  Dn.I.88-89;  Dn.III.59)  เรา 

 อาจเ�อมโยง�ดมค�ใน�นาน��บแนว�ดเ�อง�นาจอ�างละ�นละ�อมห�อความกด�น�านม�ษยธรรม 

 ��งคงห�นห�ง�วย�นาจ�นแ�งแก�ง  �แนะ��มอบ  ใ��บ�ปกครอง�งก�าวใน�อความ�นรวม�ง  : 

 (1)  อา�ย  ธรรมะ  …  (2)  �ด  ใ�  �  ��ก  อา�ย  �มครอง  �ม  �ย  ใ�  �บ  ครอบค�ว  กอง�พ  [  และ  �  �ง  �ง  �น 
 ๆ   ใน  ภพ  ��  �  รวม  �ง  ]  …  �ห�บ  �ต�  และ  นก  (3)  �อง�น  การก  ระ  �  �ด  ใน  อาณาเขต  ของ  �ณ  (  4  )  หา 
 เ�ยง  คน  ยากไ�  (5)  ขอ  �  แนะ�  จาก  �  �เ�ญ  ทาง  �ต  �ญญาณ  �  ��ก  การ  �บ�ง  �งใจ  โดย  ถาม  พวก 
 �าน  �า  ‘  อะไร  เ�น  �ศล  อะไร  เ�น  อ�ศล  ?  อะไร  �า  �ห�  และ  อะไร  �อ  ไ�  �ห�  ?  อะไร  ควร  ป���  อะไร  ไ� 
 ควร  �  อะไร  จะ  เ�ด  �ก�  และ  โทษ  แ�  เรา  ใน  ระยะ  ยาว  ?  �  อะไร  จะ  �  ไป  �  ความ  �ข  และ  เ�น  ประโยช� 
 �ห�บ  เรา  ใน  ระยะ  ยาว  ?’  และ  ป���  ตาม  �  แนะ�  �น  (Dn.III.61,  เ�ม  เ�ม  �วเลข  ,  การ  แปล  � 
 �ดแปลงและ�อมาจาก  Collins 1998, 604) 

 ก�าว  �ก  �ย  ห�ง  ห�า�  ฆราวาส  ไ�  ควร  เ�ยง  แ�  ประพฤ�  ตาม  ธรรมะ  เ�า�น  แ�  ควร  ป�กษา  หา�อ  โดย 

 ใ�  เวลา  แสวงหา  แนวทาง  ป���  �  �  งาม  /  �  เ�น  �ศล  จาก  �  ประพฤ�  ธรรม  ขณะ  �  �ก  กะ  �ต  �  �  หะ  นาท  �ตร 

 Cakkavatti-sīhanāda  Sutta  ก�าว  �ง  ความ  �บ  �ด  ชอบ  ของ  �ฐบาล  ใน  ตอน  แรก  เ�อ  ระเ�ยบ  ทาง  �ล  ธรรม  �ก 

 �ลาย  ลง  โดย  สม�ร�  ตาม  กาล  เวลา  ��ชน  ธรรมดา  �  �น  �  ใน  เ�อง  �  �ง  �ใ�  พวก  เขา  �น�  ความ  สงบ 

 เ�ยบ�อย  ตาม  �  B.G.  Gokhale  ไ�  ก�าว  ไ�  �ทธ  ศาสนา  �  �วน  �ใ�  ทฤษ�  การเ�อง  ของ  �นเ�ย  �  �า  ‘  การ 

 17  �ดมการ��อาจแสดงจรรยาบรรณของธรรมา�บาลไ�อ�างไร �� Saddhatissa 1970, 149–164 การเ�าใจธรรมะใน 
 ขนบของเถรวาท อาจเ�นประโยช�หากป�กษา Carter 1978 
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 ยอม�บ  �ล  ธรรม  �  �ง  �น  เ�น  เส�อน  �ต  �ญญาณ  �ทาง  �  อ�  เ�อง  ห�ง  �ฐ  ’  (1966,  22)  ความ  �ม�น�  ระห�าง 

 �ทธศาสนา�บการปกครองใน�ดมค��หมายความ�า�ง�ทธศาสนาควรเ�ดก�าง�อแนว�ดเ�องกฎหมาย 

 ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  ใน  ฐานะ  บรร�ดฐาน  ตาม  �วย  �ฐ  �  เ�น  ชาว  �ทธ  �วน  ให�  และ  เรา  สามารถ 

 �นหาเ�อหา�เ�ยว�อง�บแนว�ดทาง�ทธศาสนาโดยเฉพาะ�าก�ต��ควรป���ตนอ�างไรเ�ยว�บ 

 สงคราม 

 �เห�อน�าพระ�ทธเ�าจะพอใจ�บการส�ปห�กการ�นฐานของพฤ�กรรมทางจ�ยธรรม�ห�บ� 

 ปกครอง  มากก�า  �  จะ  �หนด  กฎ  เกณ�  �  �ดเจน  เ�ยว  �บ  ��  การ  ป���  ตน  รวม  �ง  ใน  สงคราม  �ง  อาจ  �ใ� 

 �ดมค�  ของ  พระ�ทธเ�า  เ�อง  การ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  เบาบาง  ลง  (Schmithausen  1999,  51)  อ�างไร  �ตาม 

 ประมวลห�กจ�ยธรรมทาง�ทธศาสนาเ�ยว�บการบรรเทาความ�ก�ทรมานและการ�ญเ�ย��ตในการ�รบ 

 ระห�าง  �ฐ  �าง  ๆ   สามารถ  รวบรวม  ไ�  จาก  �ทาน  ชาดก  �ง  พบ  ไ�  ใน  �ทธ  ศาสนา  �งเ�ม  โดย  �งหมด  เห�า  �  เ�า 

 �ง  ชา�  �อน  ๆ   ของ  พระ�ทธ  อง�  เ�อ  พระอง�  �งเ�ด  เ�น  ก�ต��  เสนา  �มาต�  ห�อ  �  ป�กษา  ของ  ก�ต�� 

 ทหาร  �า  �ก  และ  �าง  �ก  เ�น�น  �ง  ความ  ก�า  หาญ  �กษะ  และ  ความ  �บ�ง  �งใจ  ใน  สงคราม  �ใ�  พวก  เขา 

 เอาชนะ  �ต�  �วย  การ  �ญ  เ�ย  ��ต  �อย  ��ด  (Jenkins  2017)  เ�องจาก  เ�อง  ราว  ห�ก  ของ  �ทาน  ชาดก  เ�ด  �น  ใน 

 ภพ  ชา�  �อน  �  พระ�ทธเ�า  จะ  ต�ส�  พวก  เขา  �ง  �กษา  โลก  ของ  �งสาร�ฏ  และ  �ดการ  �บ  �ว�อ  �  เ�ยว�อง  ไ� 

 เฉพาะ  �บ  พระ  สง�  เ�า�น  แ�  �ง  รวม  �ง  ฆราวาส  �วย  �ง  เห�า  �  แสดง  �ง  แ�  �ม  �  ��ญ  ของ  ��ย  �ศ�  ทาง 

 จ�ยธรรม  ของ  ชาว  �ทธ  �  เ�ยว�อง  �บ  ความ  เ�น  จ�ง  เ�ง  ป���  �  �บ  �อน  รวม  �ง  การ  �  สงคราม  การ  เส�ม  ห�ก 

 การ  �  พบ  ใน  พระ  �ตร  และ  �ม��  �น  ๆ   เ�น  เ�ยว  �บ  ใน  หลาย  �ฒนธรรม  ความ  เ�น  จ�ง  เ�ง  ป���  �  �บ  �อน  ไ�  �บ 

 การ  สอน  ไ�  �  ��ด  �าน  การ  เ�า  เ�อง  เ�น  ชาดก  เพราะ  พวก  เขา  พยายาม  �ายทอด  ความ  แตก  �าง  ของ  สถานการ� 

 จ�ง  และ  การ  �นรน  �  เรา  �ก  เผ�ญ  เ�อ  �อง  �ง  �  ห�ก  ทาง  เ�อก  �น  �ดการ  �บ  �อ  สง�ย  และ  บรร�  ความ  คาด  ห�ง 

 �  �ด  แ�ง  �น  ขณะ  เ�ยว�น  ความ  ประพฤ�  ของ  �  �  จะ  เ�ด  เ�น  พระ�ทธเ�า  ห�อ  พระ  โพ��ต�  ใน  เ�อง  �ง  ก�าว 

 �ก  จะ  แสดง  �ง  ระ�บ  ของ  การ  �ฒนา  ทาง  �ต  �ญญาณ  �  ไกล  ก�า  คน  �วไป  �ง  บาง�  อาจ  ��ด  การ  ใ�  ใน  แบบ  ของ 

 เราเ�นเ�ยว�บเ�อพยายามประเ�นพฤ�กรรม��นส�ย 

 ใน  อส�ส  ชาดก  Asadisa  Jātaka  (no.  181,  Jat.II.87-90)  เ�า  ชา  ยอ  ส�  ส�  �อ  เ�ยง  ใน  ฐานะ  �กรบ  �  เ�ง 

 ก�า  อาจหาญ  และ  �อง�น  ไ�  ใ�  ก�ต��  �ง  หลาย  โจม�  ก�ต��  แ�ง  Benares  �  �อนแอ  ก�า  โดย  เ�อน  เห  �า 

 ก�ตร  �  �า  เขา  จะ  มา  �วย  และ  เอาชนะ  พวก  เขา  หาก  พวก  เขา  �  เ�น  �น  �ง  �  �วย  ห�ก  เ�ยง  สงคราม  �ง  จะ  �ใ� 

 �ญ  เ�ย  ��ต  อ�าง  มาก  ชาดก  ส�ป  �า  ‘  �ง  �น  เ�า  ชาย  ของ  เรา  �ง  ไ�  �บ  ไ�  ก�ต��  �ง  เ�ด  โดย  ไ�  ห�ง  เ�อด  มาก 

 เ�า  �  แมลง�น  จะ  �ม  ’  (Jat.II.90)  ใน  �  สะ  ชาดก  (no.  531,  Jat.V.247-311)  พระเ�า  �  สะ  �ง  เ�น  พระ  โพ��ต�  ไ� 

 เอาชนะ  ก�ต��  เ�ด  อง�  �  โจม�  �อตา  ของ  เขา  �อ  พระเ�า  �ด  ดา  แ��า  พระเ�า  �ด  ดา  จะ  บอก  �า  พระเ�า  �  สะ  อาจ 

 �า  ก�ต��  อ�  รา  ชา  ศ�ต  �  �ง  เ�ด  แ�  พระเ�า  �สะ  ก�บ  เ�อก  �  จะ  ส�าง  �นธ�ตร  �บ  พวก  เขา  �าน  ��  การ  แ�งงาน 

 ระห�าง�นแบบ�งเ�มโดย�ดใ�พวกเขาแ�งงาน�บ�องสาวของภรรยาของเขา  (Jat.V.311) 
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 มหา  �  ม  �ค  คชา  ดก  Mahā  Ummagga  Jātaka  (no.  546,  Jat.VI.329-478)  18  เ�า  �ง  เ�อง  ราว  ของ  พระ 
 โพ��ต�  �  ไ�  �งเ�ด  ให�  เ�น  มโหสถ  �  ป�กษา  �  ปราด  เป�อง  ของ  ก�ต��  �  เทหะ  พระเ�า  พรหม  �ต  พระ  ราชา  � 

 อ�  ใก�  เ�ยง  �  ทรง  อา�ภาพ  �  แผน�  จะ  �ด  อาณา�กร  ของ  พระเ�า  �  เท  หะ  โดย  กอง  ��ง  �ด  อา�ธ  ตาม  �  แนะ� 

 ของ  เก  �ต  ตะ  �  ป�กษา  ของ  พระอง�  เอง  แผนการ  ของ  เก  �ต  ตะ  �น  เ�ม  โดย  การ  หลอก  ลวง  เ�อ  รวม  ก�ต��  100 

 พระอง�  �  �อนแอ  ก�า  เ�า  �อ�  �บ  พระเ�า  �  เทหะ  แ�ว  วางยา  �ษ  เ�อ  ��ด  �ต�  �  อาจ  เ�น  ไป  ไ�  มโหสถ  ไ�  � 

 แผนการ  ของ  เก  �ต  ตะ  �าน  เค�อ  �าย  โจร  ของ  เขา  และ  แ��า  ก�ต��  �ง  100  อง�  จะ  เ�น  ปร�ก�  เขา  �  �ลาย 

 แผนการ  ของ  เก  �ต  ตะ  อ�าง  �นาญ  �  จะ  �งหาร  เห�า  พระ  ราชา  �ง  100  พระอง�  �วย  การ  วางยา  �ษ  �อ  มา  ภาย 

 ห�ง  เก  �ต  ตะ  ไ�  วางแผน  �อ  การ  เสนอ  ใ�  พระ  ราช  �ดา  ของ  พระเ�า  พรหม  �ต  อ�เษก  สมรส  �บ  พระเ�า  �  เทหะ  แ� 

 ใ�  รอบ  �งหาร  พระอง�  เ�อ  ทรง  เ�า  มา  ใน  งาน  อ�เษก  สมรส  �บ  พระ  ราช  �ดา  เ�น  �ก  ค�ง  �  �  ใ�  �อ�ล  ขอ  งม  โหสถ 

 เ�อน  เขา  โดย  เขา  ไ�  วาง  �ศโลบาย  แผน  กล�ท�  �น  ชาญ  ฉลาด  อ�าง  รอบคอบ  เ�อ  �วย  ��ต  ของ  ก�ต��  �  เท  หะ 
 และใน��ด��ลายความทะเยอทะยานทางทหารของก�ต��พรหม�ตโดย��นตราย�อย��ด�อ��ตและ 
 ท�พ��น  ใน  ��ด  พระเ�า  �  เท  หะ  �  ประสบ  ความ  �เ�จ  ใน  การ  ไ�  �ดา  ของ  พระเ�า  พรหม  �ต  มา  อ�  เสก  สมรส  และ 
 กล��  �น  ชาญ  ฉลาด  และ  ปราด  เป�อง  �  มโห  สถน  ำ  ไป  ใ�  �  �ง  ผล  ใ�การ  �  รบ  �ง  ปวง  �น  �ด  ลง  การ  �อง�น  การ 

 �ญ  เ�ย  ��ต  อ�าง  มโหฬาร  �วย  สาย  �ม�น�  แ�ง  �ตร  ภาพ  ให�ๆ  ระห�าง  ก�ต��  �ง  ปวง  �  เ�อง  �  แ��า  การ 

 �อง�น  ความ  �ด  แ�ง  เ�น  �  จะ  อ�  นอก  เห�อ  การ  �บ  �ด  ชอบ  ของ  IHL  (  และ  เ�น  เ�อง  เห�อ  กฎหมาย  ใน  การ  ใ� 

 ��ง  ทาง  ทหาร  )  แ�  �  สะ�อน  ใ�  เ�น  �ง  ความ  �วงใย  �วไป  ของ  �ทธ  ศาสนา  ใน  การ  บรรเทา  และ  �อง�น  ความ 

 �ก�ทรมาน�เ�ดจากการ�รบ 

 ใน  �ทาน  ชาดก  jātaka  พระ  โพ��ต�  bodhisattva  เสนอ  แนวทาง  �  �ดเจน  ใน  การ  ปกครอง  �า  ‘  มหา 

 ก�ต��  ก�ต��  �แ�  จ�ง  …  ปกครอง  อาณา�กร  ของ  ตน  ตาม  ทศ  �  ธรา  ช  ธรรม  dasa  -  rāja-dhamme  ของ  ก�ต�� 

 อ�าง  เ�า  เ�ยม  �น  ’  (Jat.III.274,  Jat.V.378)  Deegalle  ระ�  บรร�ดฐาน  �บ  ประการ  �า  เ�น  ‘  ห�ก  แนวทาง  �บ 

 ประการ  �ห�บ  คณะ  บ�หาร  �าน  เ�อง  ’  (Deegalle  2017a,  25)  ไ�แ�  (1)  การ  ใ�  (  ทาน  )  (2)  ��ย  ทาง  จ�ยธรรม  ( 

 �ล  )  (3)  การ  เ�ย  สละ  (  ป�  จาคะ  )  (4)  ความ  �อ�ต�  �จ�ต  (  อาช  ชวะ  )  (5)  ความ  �ภาพ  (  �ทท  วะ  )  (6)  การ  ควบ�ม 

 ตนเอง  (  ตบะ  )  (7)  ความ  ไ�  โกรธ  (  �ก  โกธะ  )  (8)  ความ  ไ�  เ�ยดเ�ยน  (  อ  ��งสา  )  (9)  ความ  อดทน  อด  ก�น  (  �น�  ) 

 และ  (10)  ‘  ไ�  �ด  ใน  ธรรม  /  ไ�  �ด  ขวาง  ’  (  อ  �โรธ  นะ  )  เ�อ  ความ  ปรารถนา  �  และ  ส�ส�ภาพ  ของ  ประชาชน  19  �ง 

 เห�า  �  สามารถ  ใ�  เ�อ  �ง  เส�ม  การ  ห�ก  เ�ยง  สงคราม  เ�นการ  ป���  อ�าง  �  ม�ษยธรรม  หาก  �  การ  ใ�  ป��� 

 จ�ง  การ  ��  การ  เ�น  ปร�ก�  และ  การ  ไ�  �อ  ใ�  เ�ด  ความ  �ก�  ทรมาน  เ�ม  เ�ม  แ�  �  �  �าย  แ�  ใน  การ  ใ�  ��ง 

 ทหารอ�าง�อเ�องยาวนาน 

 �อความ  ตาม  �ม��  ของ  ��ก  เ�ยน  พระ�ทธ  ศาสนา  Lokottaravādin  ใน  อ�ต  โดย  �ม��  มหา  �ส  � 

 Mahāvastu  (Mvs.I.274-277)  ไ�  เ�ม  แนวทาง  �  เ�ยว�อง  �ห�บ  ก�ต��  เ�อ  �ด�น  �อ  �พาท  �วย  ความ  เ�นก 

 19  �� Rahula 1974, 85; Eppsteiner 1988, 103-109; Deegalle 2017a, 25-28, และ�กมากมาย โดย�วไปในห�ง�อ� 
 แ�ไข�, pp. 84-85, 94-99, 154. เ�ยว�บ�ดมค��เบตของความเ�นก�ต�� �� Mipham 2017. 

 18  �งเ�น���ก�นในนาม  มโหสถชาดก  ; �� Kumaratunga  1979 และแปลให� ใน Appleton and Shaw 2015, 187-333 
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 ลาง  ยอม�บ  �  อพยพ  �นวน  มาก  เ�อ  ป�ก  �ง  �ตรภาพ  �บ  ก�ต��  ประเทศ  เ�อน  �าน  และ  กระ�  การ  �วย  ความ 

 รอบคอบ 

 �ม��  ทาง  �ทธ  ศาสนา  ใน  ภาย  ห�ง  �ง  คง  ใ�  �  แนะ�  แ�  ก�ต��  และ  หลาย  �อความ  เห�า  �  �  ความ 

 สมจ�ง  เ�ยว  �บ  การ  ใ�  ��ง  �แ�  จ�ง  ผล  งาน  สอง  �น  ใน  �ป  แบบ  ของ  จดหมายเห�  �  ก�าว  �ง  �ก  ปราช�  �  �ง 

 ให�  ของ  �กาย  �ธยม  กะ  นา  คา  ร  �นะ  Nāgārjuna  (150-250  CE)  �ตนา  ว�  Ratnāvalī  (‘The  Precious  Garland’ 

 ห�อ  �ตน  มาลา  Ratnamālā  )  และ  Suhṛllekha  (  ‘  จดหมาย  �ง  เ�อน  ’)  �  ห�ก  จ�ยธรรม  �น  �  �า  มากมาย  �ห�บ 

 การ  �ง  สอน  ก�ต��  ‘The  Precious  Garland’  �า  ห�า  �ง  ก�ต��  ห�ม  ของ  �กรวรร�  ศาต  วาหนะ  Ṥātavāhana 

 Empire: 

 255.  �ง  ใด  �ตาม  �  เสนา  �มาต�  �ฐมนต�  รายงาน  พระอง�  ควร  ��จ�  �นหา  �ก  อ�าง  �วย  �ว  เอง  � 

 �กอ�าง�เ�นประโยช��อโลกเสมอ 

 256.  เ�น  เ�ยว  �บ  �  พระอง�  สนใจ  �  จะ  �ด  �า  ‘  �าพเ�า  จะ  �  อ�างไร  เ�อ  ประโยช�  ของ  �ว  �าพเ�า  เอง  ’ 

 ใน�นองเ�ยว�นพระอง�ควรใ�ใจ�บการ�ด�าจะ�อ�างไรเ�อประโยช�ของ��น  ... 

 323.  �ง  แ�ง  �ง  �  �  ขนบธรรมเ�ยม  �งคม  และ  ประพฤ�  ตาม  ธรรมะ  �  �อน  โยน  บ��ท�  �อ�ต�  และ  ไ� 

 �ง  �าย  เ�น  �  �  ครอบค�ว  �  �  ��ยา  มารยาท  �  และ  �  ความ  ก�ญ�  กตเว�  (  �อ  �าน  )  ใน  ฐานะ  �มาต� 

 �ฐมนต� 

 324.  �ง  แ�ง  �ง  �  �  ความ  เ�อเ�อ  เ�อ  แ�  ไ�  �ด  �ด  ก�า  หาญ  �ภาพ  �อน  โยน  เ�อ  �อ  ไ�  � 

 ส��มป�ญญะอ�เสมอ  และเ�นสาวกแ�งพระธรรม  . …  ในฐานะ  แ��พ 

 327.  �า  การ  ปกครอง  ของ  พระอง�  �  ไ�  เ�อ  ประโยช�  ของ  ธรรมะ  มากก�า  เ�อ  ประโยช�  ของ  �อ  เ�ยง 

 และความโลภ�จะ�ผล�มาก  -  �ฉะ�น�จะไ��ผล  ... 

 329.  พระอง�  ควร  รวบรวม  (  �  ป�กษา  )  จาก  ตระ�ล  �  �  หลาย  คน  �ง  �  ประสบการ�  มา  ยาวนาน  �  � 

 ประเพ�  ละเ�น  จาก  ความ  �ว  และ  �  �  สามารถ  �บ  �  �ง  �ง  �  �อง  �  (  แปล  โดย  Tamas  Agocs  ใน  Harvey 

 2018  บท�  4  วรรค  12)  20 

 อ�าง  แรก  �อ  ‘  ��จ�  �นหา  �ก  อ�าง  �วย  �ว  เอง  ’  หมายความ  �า  ใน  �วง  �  �  การ  �ด  แ�ง  ทาง  อา�ธ  �ฐบาล  ไ�  ควร 

 ยอม�บ  การ  �ง  ความ  �าง  เ�ยว  ของ  �  �  เ�ยว�อง  ใน  เห�การ�  �นแรง  �ณ�กษณะ  �  �องการ  ของ  �  �ญชาการ 

 กอง�พ�ระ�ไ�ใน�อ���นเ�ยว�อง�บ�ณสม����ใ�แ�ใจไ��า��ญชาการและ�อ�ใ��ง�บ�ญชาจะ 
 ประพฤ�ตน�วยความ�บ�ง�งใจ 

 อารยะ  �ตย  กะ  ป�  วาต  Ārya-satyaka-parivarta  เ�น  �ม��  มหายาน  �ค  �นๆ  �ก  เ�ม  ห�ง  �  ใ�  �  แนะ� 

 แ�  ก�ต��  โดย  เ�น  �า  ควร  แสวงหา  �ยชนะ  เ�อ  ปก�อง  ประชาชน  เ�า�น  และ  �เ�น  �อง  ลด  การ  �ญ  เ�ย  ��ต  ใ� 

 �อย  ��ด  บาง�  อาจ  ไ�  �บ  �ท�พล  จาก  พระ  ราชโองการ  ของ  พระเ�า  อโศก  มหาราช  (  เรา  จะ  ก�บ  มา  �ย  �น  �ก  ค�ง 

 20  �เ�มเ�ม� Hopkins และ Lati Rinpoche 1975 
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 �าง  �าง  )  �ม��  อารยะ  �ตย  กะ  ป�  วาต  �น  �  �ท�พล  ใน  �เบต  (Asp.8,  46;  206-208)  21  ใน  �นอง  เ�ยว�น  พระ 
 �ตร  �า  �วย  ราชา  �  �  ม�ษยธรรม  Humane  King  Sūtra  (Renwang  huguo  banruo  poluomiduo  jing  仁  王  護  國 

 般  若  波  羅  蜜  多  經  [T8.246])  �ง  อาจ  �  �น  �เ�ด  จาก  �น  ไ�  �บ  การ  �บทอด  ใน  �ด  �ทธ  ศาสนา  ของ  �น  ใน 

 ประ��ศาสต�  เ�อ  ไ�  นาน  �  เ�อ  เ�น  �  �ม  คล  แ�  �ฐบาล  และ  ประเทศ  ชา�  พระ  �ตร  ไ�  ก�าว  �ง  พระ  ราชา  มากก�า 

 พระ  ห�อ  ฆราวาส  โดย  ใ�  �  แนะ�  เ�ยว  �บ  ��  การ  ปกครอง  �ฐ  ตาม  ห�ก  �ทธ  ศาสนา  ใน  เ�อง  �น�ภาพ  และ 
 สงคราม  และ  �ง  เ�น  �ง  ความ  เมตตา  ก�ณา  ความ  อดทน  และ  ม�ษยธรรม  เ�น  �ณธรรม  ห�ก  �ห�บ  �องเ�  ใน 

 �ดมค�  22 

 แ�  กระ�น  �วอ�าง  ของ  �  ปกครอง  �  �ายกาจ  จะ  �ใ�  �าน  เ�อง  เ�อมโทรม  มาก  ใน  �ง  �ต  ตระ  �กาย 

 Aṅguttara  Nikāya  (An.II.74)  เ�น  �  ทราบ  �น  �  �า  เ�อ  ก�ต��  ประพฤ�  �ด  �ล  ธรรม  (  อ�ม  �กะ  adhammika  )  �ง 

 �  �  �  �ท�พล  �อ  เห�า  เสนา  �มาต�  �  เห�า  เสนา  �มาต�  �  �  �ด  �ล  ธรรม  เ�น  เ�ยว�น  �ท�พล  �  �  จะ  แพ� 

 กระจาย  ไป  �ง  พราหม�  และ  คฤหบ�  และ  �อ  ชาว  เ�อง  และ  ชาว  �าน  ก�าว  �อ  ความ  เ�า  จาก  เ�อง  บน  สามารถ 

 แพ�  กระจาย  ลง  �  �งคม  �งหมด  ไ�  อ�าง  �ายดาย  �ง  �  เ�ยว�อง  �บ  การ  �ด�น  ของ  เ�า  ห�า�  �ฐ  �  ออก  �  �ง  �ง 

 เส�ม  ส�บส�น  ห�อ�น�ในการใ���งอ�างโหด�าย  รวม�งในระห�างการ�ดแ�งทางอา�ธ 

 ความ�ม�น�ระห�างพระ�ทธเ�า�บ�ปกครอง 

 เ�อง  ราว  ของ  พระ�ทธเ�า  �  เ�ยว�อง  �บ  ก�ต��  �  ใ�  ความ  �นแรง  �  อ�  ใน  �ม��  ตอน  �น  พระ  เ�า  ป  เส 

 น�  โกศล  Pasenadi  ห�ง  ��ฏฐาก  ของ  พระ�ทธเ�า  �าน  ทรง  เ�น  �  �  ��ม  �ม�รภาพ  �ง  �าน  �  เ�ยว�อง  �บ 

 สงคราม  �อง�น  อาณาเขต  เ�น  ระ  ยะๆ  (  เ�น  Sam.I.82-83  และ  83-85)  เ�อ  พระ  เ�า  ป  เส  น�  �ก  พระเ�า  อชา  �  �ต� 

 Ajātasattu  พระ  ราช  �ดดา  �  โหด  �าย  �ก�ก  ราน  พระ�ทธเ�า  ไ�  ต�ส  �า  ‘  �ยชนะ  �ใ�  เ�ด  ความ  เก�ยด  �ง  �าย  � 

 �าย  แ�  �  ห�บ  ไ�  ส�ท  �คคล  �  สงบ  �ข  ละ�ง  �ยชนะ  และ  ความ  �าย  แ�  �อม  ห�บ  สบาย  ’  (Sam.I.83;  Dhp.201) 

 ก�าว  โดย  �ก  �ย  ห�ง  �อ  พระ�ทธเ�า  ทรง  �จารณา  �ง  �ญหา  สงคราม  �  ไ��  ทาง  แ�ไข  และ  �อ�  ของ  การ  ละ�ง 

 โลก  แ�ง  ความ  �ด  แ�ง  ไ�  เ�อง  ห�ง  �อ  มา  ใน  ภาย  ห�ง  �วย  �ยชนะ  ของ  พระ  เ�า  ป  เส  น�  พระ�ทธเ�า  �ไ�  ต�ส  �า  : 

 ‘  �  ��ต  เอาชนะ  �  ��ต  ...  �ง  �น  โดย  �ฏ�กร  ของ  กรรม  แ�ว  �  �  ป�น  เขา  �  �ก  ป�น  ก�บ  ’  (Sam.I.85)  �ทธ  พจ�  � 

 ไ�  ไ�  �ง  เ�น  �ง  การ  ใ�  ความ  �นแรง  ใน  การ  �อง�น  �ว  แ�  �  ใ�  เ�น  �า  ความ  โหด  �าย  ของ  คน  ห�ง  อาจ  แ�  ขยาย  ไป 

 �  �ก  คน  ห�ง  ไ�  �ง  �น  ความ  โหด  �าย  �ง  ไ�  ควร  กระ�  �ง  �  �  ผล  กรรม  ตาม  มา  เ�น  ธรรมดา  �  สอน  �  �ง  �ด  มา 

 เ�อ��ด�ฏ�กรแ�งการ�างแ�น 

 22  �ห�บบทบาทของ  พระ�ตร  �ในประ��ศาสต��นและแนว�ด  เ�อง 'การ�มครอง�ฐ' ของชาว�ทธ โปรด�� Wei 2012 

 21  Jamspal (Asp.2, 46) �อไ��าเ�นการแ�ง�นใน�วงระห�างศตวรรษ� 2 �อนค�สต�กราช และศตวรรษ� 1 �อนค� 
 สต�กราช และก�าว�าเ�นห�ง�อ��อ��นชอบของค�หลายๆ คนใน�เบต เ�น Tsong kha pa โดยเฉพาะใน�แนะ� 
 ของพวกเขา�อ�ปกครอง 
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 สงครามระห�างพระเ�าปเสน�และพระเ�าอชา��ต��ง�เ�น�อไปเพราะพระเ�าปเสน�พยายาม� 

 จะลงโทษ��เอาชนะพระอง�โดยการ�บกอง�พของ�ต�  23  �น�ปาโล  Khantipalo  แสดงความ�ดเ�น�า  : 

 พระ�ทธเ�าทรงเ�น�าการกระ�ของพระเ�าปเสน�ในการ�บกอง�พของหลานชายเ�า�ญหา�นจะ 
 ไ�  ผล  ผล  �  ไ�  �อ  �ใ�  เ�ด  ความ  กระ�าง  กระเ�อง  ของ  พระเ�า  อชา  �  �ต�  ใน  การ  ��ต  แค�น  โกศล  ใน 

 ส�ย  ของ  เรา  การ  ชดใ�  ค�ง  ให�  �  เ�ยก  �อง  จาก  เยอรม�  ห�ง  สงครามโลก  ค�ง  �  ห�ง  เ�น  �ก  �วอ�าง  � 

 �  �น  �อ  การ  แ�  แ�น  ของ  เรา  ตาม  มา  �วย  การ  แ�  แ�น  ของ  พวก  เยอร�น  �ง  �  เ�น  ใน  �ต  เลอ  �  และ 
 สงครามโลกค�ง�สอง  (  �น�ปาโล  2529, 14) 

 เ�น  แ�  จะ  �  �ศนค�  สมาน�น�  ใน  สถานการ�  ห�ง  สงคราม  พระ�ทธเ�า  แสดง  ใ�  เ�น  �า  ความ  เ�น 

 ป��ก�  ของ  �  �าย  แ�  �น  เ�ม�น  �น  �ใ�  เ�ด  ความ  เ�น  ไป  ไ�  �ห�บ  ความ  �ด  แ�ง  �อ  ไป  �ง  �  อาจ  �  �ย  ยะ  �า 

 �ทธ  ศาสนา  จะ  แนะ�  �า  ควร  ห�ก  เ�ยง  และ  �ดการ  �บ  การ  ละเ�ด  IHL  อ�างไร  และ  �ห�บ  ความ  �ม�น� 

 ระห�าง�ทธศาสนา�บแนว�ดการ��สงครามโดย�วไป 

 Elizabeth  Harris  �น  พบ  ความ  �บสน  ใน  เ�อง  ป��ม�น�  ของ  พระ�ทธเ�า  �บ  พระ  เ�า  ป  เส  น�  (2537, 

 18)  พระ�ทธเ�า  ไ�  เคย  �พาก�  �จาร�  พระ  เ�า  ป  เส  น�  โดยตรง  เ�ยว  �บ  การ  �  �วน  �วม  ใน  สงคราม  เ�น  เ�ยว  �บ 

 �  พระอง�  ไ�  �พาก�  �จาร�  �าว  �กกะ  �ง  ปกครอง  เทวดา  �  �  ใน  การ  �อ�  �บ  อ�ร  �  �ว  �าย  เขา  �ง  อ�บาย  �ง  พระ 
 เ�า  ป  เส  น�  �า  เ�น  ‘  เ�อน  และ  สหาย  ของ  คน�  (  �ลยาณ  )’  ห�ง  จาก  �  พระ  เ�า  ป  เส  น�  �  �วน  �วม  ใน  การ  �อ�  เ�อ 

 �อง�น  �น  โดย  รวม  แ�ว  พระ  เ�า  ป  เส  น�  �ก  มอง  �า  เ�น  ก�ต��  �  �  ความ  �ด  แ�ง  ใน  ตนเอง  �  �ง  พยายาม  �  �ง  � 

 �ก  �อง  แ�  �ด  อ�  ใน  ห�า�  ของ  ความ  เ�น  ก�ต��  และ  ความ  เ�น  จ�ง  ของ  ความ  �ด  แ�ง  ภาวะ  �  ก�น  ไ�  เ�า  คาย  ไ� 

 ออก  �  สะ�อน  ใ�  เ�น  ใน  �  �างๆ  ใน  พระ  ไตร�ฎก  พระ�ทธ  อง�  ทรง  สง�ย  �า  เ�น  ไป  ไ�  ไหม  �  จะ  เ�น  ก�ต��  �  ‘ 

 ครอง  ราช�  โดย  ธรรม  [  ความ  ��ธรรม  �ณธรรม  ความ  ชอบ  ธรรม  ]  โดย  ไ�  �า  ห�อ  �ใ�  เ�ด  การ  �า  โดย  ไ� 

 ��ตห�อ�ใ�เ�ดการ��ต  โดยไ�เศ�าโศกห�อ�ใ�  เ�ดการเศ�าโศก  ’ (  ราชา�ตร  Sam.I.116-117) 

 แ��าการใ�ราชา�ตร�ใ�เ�น�งความ�ตกของพระ�ทธเ�าเ�ยว�บห�มพรางของ�นาจในขณะ 
 �น  เ�องจาก  พระ�ทธ  อง�  ป�เสธ  �  เสนอ  ของ  พญา  มาร  �  จะ  ใ��า  นอ  �  ใน  �งสาร�ฏ  เ�อ  เ�น  เ�ยง  แ�  ก�ต��  � 

 ��ธรรม  และ  ชอบ  ธรรม  เ�น  �น  ความ  �เ�น  ของ  การ  เ�น  ก�ต��  ห�อ  การ  ปกครอง  �  เ�ม  แ�ง  สะ�อน  ใ�  เ�น  ใน 

 �นาน  ของ  ก�ต��  อง�  แรก  �  พบใน  �ค�ญญ  �ตร  ‘  พระ  �ตร  �า  �วย  �น  �เ�ด  ’  (Dn.III.80-98)  ห�ง  จาก  �ญหา 

 �  เ�ด  จาก  ความ  ไ�  เ�า  เ�ยม  และ  ความ  โลภ  กลาย  เ�น  ความ  �นแรง  ประชาชน  ไ�  เ�อก  �  แทน�  �  �ณธรรม  ��ด 

 ใน  �งคม  �น  เ�น  ก�ต��  เ�อ  �น�  และ  �กษา  กฎหมาย  และ  ความ  สงบ  เ�ยบ�อย  โดย  รวม  แ�ว  ใน  ขณะ  �  ทรง  แสดง 

 ความ  ก�า  หาญ  ใน  เ�น  ทาง  ของ  �  สละ  ราช  สม��  �  แ�ว  �  เ�า  พระ�ทธเ�า  �  ทรง  �บรอง  ความ  เ�น  จ�ง  ของ 

 ห�า�  ก�ต��  และ  ราษฎร  ของ  ก�ต��  เห�า  �น  �ง  เ�ยว  โยง  �น  พระ�ทธ  อง�  �บ  �  �า  ทหาร  �ห�า  �  �บ  ใ�  �ฐ  ไ� 

 23  อ�างไร�ตาม �อ�ดเ�น (Jat.II.237, 403; IV.342f) ก�าว�า เ�อ��การ�รบ��ดเ�อมานาน ใน��ดพระเ�าปเสน� 
 ไ�ยกพระราช�ดาของพระอง�เอง เ�าห�งว�รา�มา�กา อ�เษกสมรส�บพระเ�าอชา��ต� 
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 ไ�  เ�น  �สระ  ไ�  ไ�  �ก  �ง  พระอง�  �ง  �ง  กฎ  เกณ�  �า  ทหาร  จะ  บวช  เ�น  พระ  �ก�  ไ�  ไ�  �า  ไ�  ไ�  �บ  การ  ปลด  ออก 

 จากราชการเ�ย�อน  (Vin.I.73-74) 

 แบบอ�างทางประ��ศาสต�ของการปกครองของชาว�ทธ 

 �กรพรร�  อโศก  (  ภาษา  บา�  อ  โสกะ  Asoka,  ภาษา  �นสกฤต  อโศก  ะ  Aśoka)  แ�ง  ราชวง�  โม  �  ยะ  �ง  ปกครอง 

 �น  แดน  �วน  ให�  ของ  เอเ�ย  ใ�  ใน  �วง  กลาง  ศตวรรษ  �  3  �อ  นค�  สต  �กราช  เ�น  แบบ  อ�าง  ทาง  ประ��ศาสต�  � 

 ��ญ  ��ด  ของ  ก�ต��  ใน  �ดมค�  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �ง  �  �ใ�  พระเ�า  อโศก  โดด  เ�น  จาก  ราชวง�  �น  �อ  การ 

 เป�ยนแปลง  �  เ�ม  แ�ง  ของ  พระอง�  ห�ง  จาก  �  ทรง  เ�ยใจ  �บ  ความ  �า  ก�ว  ของ  สงคราม  และ  นโยบาย  �  พระอง� 

 �มาใ�ในภายห�ง�อาจ�อใ�เ�ดประโยช�อ�างก�างขวางแ���อ�ในอาณาเขตปกครองของพระอง� 

 ไ�  ไ�  ��ด  อ�  เฉพาะ  ก�ม  ใด  ก�ม  ห�ง  �ง  จา�ก  �  พระอง�  �ง  ไ�  เ�อง  ห�ง  และ  เ�อง  เ�า  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �  �บ  �อ 

 �น  มา  หลาย  ศตวรรษ  ระ�  �า  �าน  เ�น  �  �  พระ�ณ  �  ��ญ  ใน  พระ�ทธ  ศาสนา  ขณะ  เ�ยว�น  �  ส�บส�น  ประเพ� 

 ทาง  ศาสนา  �นๆ  และ  �น  ห�ง  ใ�  �บ  ความ  �นแรง  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง  ห�ง  ใน  จา�ก  ของ  พระอง�  อ�บาย  �ง 

 ความ  เ�ยใจ  �  �  �อ  �  เ�ย  ��ต  �นวน  100,000  คน  และ  ความ  �ก�  ทร  มา  น�นๆ  �  เ�ด  จาก  สงคราม  การ  ขยาย  �น 

 แดน  ของ  พระอง�  ใน  แค�น  กา  �ง  กะ  Kaliṅga  (  โอ  �  สสา  Orissa  ส�ย  ให�  ใน  �นเ�ย  ตะ�น  ออก  Nikam  และ 
 McKeon  1959,  27-30)  พระอง�  �ง  �ด�น  ใจ  ปกครอง  �วย  ธรรมะ  มากก�า  การ  ใ�  ความ  �นแรง  และ  �ง  พระ  ธรรม 

 �ตเผยแ�ธรรมไป�ง��ภาคใก�เ�ยง 

 �วย  เห�  �  พระอง�  �ง  ไ�  ไ�  เ�น  เ�ยง  �วอ�าง  �  โดด  เ�น  ��ด  ใน  ประ��ศาสต�  �  �น�ก  ไ�  ของ  � 

 ปกครอง  �  ละ�ง  สงคราม  แ�  �ง  �  �วน  �บ  �ด  ชอบ  อ�าง  มาก  ใน  การ  เผยแ�  �ทธ  ศาสนา  ไป  �ว  เอเ�ย  (Gombrich 

 2015)  ส�น  ต  ปา  สา  �กา  Samantapāsādikā  �อ  อรรถ  กถา  เ�ยว  �บ  พระ  ��ย  ใน  ค�ส�  ศตวรรษ  �  5  บรรยาย  �ง 

 ความเ�ยใจอ�างมากของพระเ�าอโศกเ�อ�มาต�คนห�ง�พระอง��งไปเ�อ�ดการ�บ�ญหาภายใน 

 คณะ  สง�  กลาย  เ�น  คนใ�  ความ  �นแรง  ใน  เ�ง  ลงโทษ  และ  ประหาร  พระ  �ก�  บาง  �ป  (Gethin  2012,  24-25) 

 เ�อหา  สาระ  ไ�  แสดง  �ง  �นแบบ  �ห�บ  การ  �  �วน  �วม  ของ  �  ปกครอง  ใน  คณะ  สง�  โดย  พวก  เขา  สามารถ  �วย 

 �ระ  �าง  มล�น  ใ�  คณะ  สง�  �ง  ทอด  ภาร�จ  และ  ใ�การ  ส�บส�น  แ�  การ  ใ�  ความ  �นแรง  แ�แ�  �บ  พระ  สง�  � 

 �ก  �บ  ออก  จาก  คณะ  สง�  เ�องจาก  การก  ระ  �  �ด  �  เ�น  �ง  �  ไ�  เหมาะ  สม  24  พระเ�า  อโศก  ไ�  ไ�  ละ�ง  ความ  �นแรง 

 โดย  �น  เ�ง  และ  �ง  คง  �กษา  กอง�พ  �  เก�ยง  ไกร  ไ�  ห�ง  จาก  การก  �บ  ใจ  ให�  ของ  พระอง�  โดย  �น�ษฐาน  �า  เ�อ 

 �ด  ประสง�  ใน  การ  �อง�น  เ�อน  ชาว  เขา  �  �อ  �น  �า  พระอง�  �ง  คง�  ‘  �นาจ  �  จะ  ลงโทษ  แ�  จะ  ก�บ  ใจ  [  �ห�บ 

 �  �  �ก  �งหาร  ใน  การ  �อ�  ]  เ�อ  �ก�ง  พวก  เขา  เ�อ  ละเ�น  จาก  การ  �อ  อาชญากรรม  และ  หลบ  ห�  การ  ประหาร  ��ต 

 24  �ห�บ�จา�กของพระเ�าอโศก � Nikam และ McKeon 1959; �ห�บ�วประ��ของพระเ�าอโศก �� Guruge 1993 
 โดยเฉพาะ 109-122, 161-172; �ง�  https://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka1.html  �วย  �ห�บการ�กษา�นาน 
 �าง ๆ ของพระเ�าอโศก โปรด�� Strong 1983 เ�อง��ด�บศาสนา�น�  ธรรมศาสตรา  อ�างไร โปรด�� Harvey  2000, 
 253 �ห�บการ�เคราะ�รายละเ�ยดเ�มเ�มเ�ยว�บจา�กของพระเ�าอโศก โปรด�� Norman 1990-1996 และการ 
 ประเ�น�า�งเห�า�เ�ยว�อง�บ�ฐศาสต�อ�างไร โดยเฉพาะอ�าง�ง  อรรถศาสตรา  � Basham 1982 ในตอน  ของการ 
 �ระพระสง�ของพระเ�าอโศกและการ�งคนสอนศาสนา�บรรยายไ�ใน�อ�บายของ  Samantap  ā  s  ā  d  ā  เ�ยว�บ  พระ 
 ��ย  � Gethin 2012, 24–27 
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 ’  (Florida  2013,  335)  แ��า  นโยบาย  ของ  พระเ�า  อโศก  และ  วาท�ล�  บาง  อ�าง  ห�ง  สงคราม  อาจ  เ�น  กลไก  ของ 

 �ฐ  �  ฉลาด  ห�ก  แหลม  ใน  การ  ปลอบ  ประโลม  ประชาชน  �  อ�  ภาย  ใ�  �ง�บ  �ญชา  กระ�น  �นแบบ  ของ  พระเ�า 

 �กรพรร�  cakravartin  �  แสดงออก  โดย  พระเ�า  อโศก  ภาย  ห�ง  การก  �บ  ใจ  ให�  ของ  พระอง�  �ง  คง  เ�น  �ดมค� 

 ในพระ�ทธศาสนามาจน�ง�ก�น� 

 ใน  อ�ต  แ��า  �ดมการ�  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �ก  จะ  �  �ท�พล  �อ  ก�ต��  ใน  ประเทศ  �  �บ�อ  �ทธ  ศาสนา 

 แ�  �  �  �วอ�าง  �  �า  �งเกต  โดย  เฉพาะ  กร�  เ�น  พระเ�า  ��  �งฆ  โพ�  (  ภาษา  บา�  ��  �งฆ  ะ  โพ�  )  แ�ง  อ�  ราธ  �  ระ 
 ใน  ศ�  �งกา  �ง  ครอง  ราช�  ใน  ราว  �  ค  .  ศ  .  247-249  เ�น  กร�  �  ป���  ตาม  �ล  และ  เ�น  �วอ�าง  �  �  ของ  การ  ไ�  ใ� 

 ความ  �นแรง  ใน  ��ต  �วน  �ว  และ  การ  ปกครอง  ของ  พระอง�  ป�เสธ  �  จะ  ประหาร  ��ต  อาชญากร  ห�อ  ใ�  ��ง  �บ 

 พวก  กบฏ  โดย  �ง�บ  ใ�  �  �ย  อ�  ใน  �า  เ�อ  �  แ�ง  �าย  ตรง  �าม  �  ใก�  �ด  ทน  ไ�  ไหว  ใน  ��ด  พระอง�  �  เ�ย  สละ 
 อ�าง  ��ด  โดย  �ด  พระ  เ�ยร  ของ  พระอง�  เอง  เ�อ  มอบ  ใ�  �บ  อ�  ราช  ศ�ต  �  �  �อ�  �  โหด  เ�ยม  ของ  พระอง� 

 (Mvm.36.73-97;  Deegalle  2014,  581-583;  Deegalle  2017a,  42-46)  �ก  �วอ�าง  ห�ง  ของ  การ  ปกครอง  โดย 

 �ณธรรม  มา  จาก  ประเทศไทย  ใน  แบบ  ของ  สมเ�จ  พระ  นเรศวร  (r.  1590-1605)  เ�น  �ยชนะ  �ง  ๆ   �  เ�ด  การ  ทรยศ 

 โดย  แ��พ  ใน  สนามรบ  ระห�าง  การ  โจม�  ของ  พ�า  �  อ�ธยา  พระอง�  ไ�  ป�กษา  พระ  มหา  เถระ  เ�ยว  �บ  การ 

 ลงโทษ  พวก  แ��พ  พระ  มหา  เถระ  ไ�  แนะ�  �า  ‘  เห�การ�  เห�า  �  เ�ด  �น  เ�ยง  เ�อ  ใ�  ประ�ก�  �ง  �กษณะ 
 �ศจรร�  แ�ง  เ�ยร�ยศ  ของ  พระอง�  เ�า  เห�อ  �ว  ’  และ  สมเ�จ  พระ  นเรศวร  ทรง  ป���  ตาม  ห�ก  ธรรม  �  สอน  ทาง 

 �ทธ  ศาสนา  โดย  การ  ใ�  อ�ย  พวก  เขา  (Deegalle  2014,  586-588)  �ง  เห�า  �  ไ�ใ�  เ�ยง  �วอ�าง  เ�ยว  ของ 

 ก�ต��  �  �  ตาม  �ดมค�  ทาง  �ทธ  ศาสนา  และ  �  ไป  ป���  ใน  ราชการ  ความ  ยาก  �บาก  �  พระเ�า  ��  �งฆ  โพ� 

 Sirisan̆gabō  ทรง  เผ�ญ  ใน  การ  �เ�น  การ  ตาม  นโยบาย  �  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  และ  �วงใย  ใน  การ  ปกครอง  �ใ� 

 เ�ด  �ถาม  �  ��ญ  �า  เ�น  ��  �  ไ�  สมจ�ง  ใน  การ  ปกครอง  ห�อ  หาก  เ�นการ  �น�น  �า  ความ  �นแรง  และ  ความ  �ด 

 แ�ง  สามารถ  เ�ด  �น  ไ�  ใน  �งคม  ใดๆ  ไ�  ตลอด  เวลา  เ�อ  �คคล  ใดๆ  ไ�  �ด  �น  ใน  ห�ก  �น  ประเส�ฐ  ของ  การ  ไ� 

 ใ�ความ�นแรงอ�างเ�ม�ห�อไ�  ?  25 

 การ�รงอ�ในฐานะชาว�ทธและ�กรบ 

 ใน  ขณะ  �  IHL  ไ�  ไ�  แสดง  ความ  เ�น  �ง  จ�ยธรรม  ของ  �กรบ  ยกเ�น  กร�  �  ความ  �เ�น  �อง  กระ� 

 ตาม  กฎหมาย  แ�  ใน  ทาง  ก�บ  �น  ใน  บ�บท  ของ  ชาว  �ทธ  �น  ใ�  ความ  ��ญ  �บ  เ�อง  �  เ�น  อ�าง  มาก  ใน  พระ 
 �ม��  โยธา  �ว  �ตร  Yodhājīva  Sutta  �กรบ  �  ห�ง  �  �อ�  เ�อ  การ  �รง  อ�  รอด  ของ  ��ต  นาม  �า  โยธา  �วะ 

 25  ในประ��ศาสต��น เรา��ปกครอง�ไ��บการยอม�บห�อ�าง�าตนเ�นพระเ�า�กรพรร�  cakravartins  ; �วอ�าง  � 
 เ�น�ดสอง�วอ�าง�อ�กรพรร��ราชวง��ง ห� เ�อเ�ยน 武則天 (624-705 CE) �งโกน�รษะและใ�เวลาอ�ใน��ก 
 แ��ในศาสนา�ทธ และ�กรพรร���อ�งราชวง�ห�ง � หยวนจาง 朱元璋 (1328-1398) �งเคยเ�นสามเณรในส�ย 
 �อน รายละเ�ยด��เ�ยว�บ�วงเวลาเห�า�ของประ��ศาสต��นระ��า�งสองขาด�ณธรรมและ�ณ�กษณะหลาย 
 อ�าง�พระ�ม��ก�าว�ง�ปกครองเ�อง  cakravartin  และใ��วอ�างชาว�นสองแบบเ�ยว�บระยะ�างระห�าง '�ทธ 
 ศาสนาใน�ดมค�/ในพระ�ม��' และ '�ทธศาสนา����ต ' รวม�ง��การ�ห�กการทาง�ทธศาสนา�ก�ไปใ�เ�อ 
 บรร��ต�ประสง�ทางโลก เ�ยว�บห� เ�อเ�ยน �� Ch’en 1964, 219-222, 428; Paul 1989; Rothschild 1994 เ�ยว�บ 
 � หยวนจาง � Ch'en 1964, 431-435; Hung 2016. 

 33 



 (yodhajiva)  -  ใน  พระ  �ตร  ไ�  ไ�  แ�ง  แยก  ความ  แตก  �าง  ระห�าง  �กรบ  �  เก�ยง  ไกร  และ  ทหาร  �บ�าง  -  ถาม 

 พระ�ทธเ�า  �า  �ว  เขา  �น  จะ  ไ�  ไป  สวรร�  ห�อ  ไ�  ห�ง  จาก  พ�  �พ  ใน  สมร��  �ถาม  ของ  เขา  �น  ไ�  สะ�อน  แนว�ด 

 �ง�ม���น��า�วยเ�องภพ��สวรร��น�เศษ�เห�า�กรบ��งสละ��ตใน�กสงครามจะ�องเ�นทางไป 

 ห�งค  วาม  ตาย  พระ�ทธเ�า  �ง  อ�บาย  ตอบ  ก�บ  ไป  อ�าง  เ�ย  ไ�  ไ�  �า  �  �ง  �  ห�า�  �กรบ  �น  จะ  ไ�  ไ�  ไป  สรวง 

 สวรร�  แ�  อ�าง  ใด  ท�า  ก�บ  เ�น  นรก  ��  �าง  หาก  ห�อ  ไ�  �  ไป  เ�ด  เ�น  �ต�  เด�จฉาน  เ�ย  มากก�า  หาก  ใน  ขณะ 
 ���งจะ�นใจ��ตหลง�ด  อยากใ���น�งแ�ความ  ตาย  : 

 โยธา  �วะ  Yodhajiva  ทหาร  [  /  �กรบ  ]  �  �  ไ�  เ�า  เ�า  พระ  �  �  พระ  ภาค  �ความ  เคารพ  นอบ�อม  และ  ก�าว 
 �า  “  �า  แ�  พระอง�  �  เจ�ญ  กระผม  ไ��น  มา  �า  ‘  ทหาร  [  �กรบ  ]  �น  �อ  �  �  �  มานะ  และ  โหม  ตนเอง  ยาม  อ� 
 ใน  สมร��  ระห�าง  �  �ง  �น  และ  โหม  ตน  ใน  ขณะ  �  �  รบ  และ  �า  �ก  �า  โดย  �ง  ตรง  �าม  และ  �างกาย  แหลก 
 สลาย  ไป  ห�งค  วาม  ตาย  เขา  จะ  ไ�  ไป  เ�ด  ให�  เ�น  บ�วาร  เ�ยง  �าง  เห�า  เทวะ  [  เห�า  เทพเ�า  ]’  �าน  ทรง 
 �ด  เ�น  อ�างไร  เ�ยว  �บ  เ�อง  �  ”  “  แ�นอน  �าน  เพชฌฆาต  เรา  ตถาคต  คง  ไ�  เ�น  เฉย  �ถาม  �  และ  �ง  �า 
 พอ  …  �าน  เพชณ  ฆาต  …  ป�อย  �น  เ�น  ไป  !  �าม  �าน  ถาม  แบบ  �  !  อ�างไร  �ตาม  เรา  ตถาคต  �  �ง  �น� 
 อ�บาย  มอบ  �  ตอบ  แ�  �าน  เวลา  �  เพชณ  ฆาต  ห�อ  พล  รบ  �บ�าง  [  �กรบ  ]  ��ง  �ง  มานะ  และ  โหม  ตน  ใน 
 สนามรบ  �ตใจ  ขณะ  �น  �  จะ  เ�ม  ไป  �วย  ความ  �  ตม  โสมม  และ  เลว  ทราม  หลง  �ด  �ด  ไป  �า  :  ‘  ขอ  ใ�  พวก 
 �  จง  �ก  �งหาร  เ�น  �า  �ลาย  ��ด  หมด  �น  ’  สม��  �ง  �งหวะ  �  เขา  �  �น  ��ง  จะ  �ก  �งหาร  และ  จบ  ��ต 
 ลง  ใน  ขณะ  �  ��ง  �ง  �น  และ  โหม  กระห�  ตน  ใน  สมร  ��  แ�ว  �อ  จาก  �น  �างกาย  แหลก  สลาย  ห�งค  วาม 
 ตาย  เขา  �  จะ  ไป  เ�ด  ให�  �  นรก  ��  …..  [  และ  เ�น  �ดจบ  เ�ยว�น  �ห�บ  �  �น  �  เ�าใจ  �ด  เ�น  �น  �า  ห�งค 
 วาม  ตาย  จะ  ไ�  ไป  สวรร�  ]  ห�ง  ใน  สอง  �  ไป  ของ  คน  เห�า  �  �  �  เ�ยง  ตก  �  นรก  ��  ไ�  �  ไป  เ�ด  ให�  เ�น  �ต� 
 เด�จฉาน  ” (Sam.IV.308-309; Bodhi 2003, 1334-1335) 

 พระ�ทธเ�า  ทรง  ต�ส  �ง  เ�ยว�น  เ�อ  �ก  �ง  �ถาม  โดย  พล  �าง  (  hatthāroha  )  และ  พล  �า  (  assāroha  ) 

 (Sam.IV.310)  �จฉา  �  �ง  หา  ไ�  เ�ยว�อง  �บ  ภาวะ  �วง  �ต  ใน  �วง  ��ง  จะ  ตาย  แ�  เ�นการ  �งใจ  �งหาร  �  ใด  �น 

 �าง  หาก  -  ตาม  ห�ก  การ  �เคราะ�  อ�าง  ละเ�ยด  ทาง  �ต�ทยา  ใน  ความ  �ม�น�  �าน  เห�  และ  ผล  โดย  �ม��  ใน 

 �ทธ  ศาสนา  �อ  พระ  อ�ธรรม  -  เ�ด  จาก  ความ  �งใจ  �น  เ�น  บาป  /  อ�ศล  �  �  ราก  �ง  �ก  จาก  ความ  เก�ยด  �ง  ห�อ 

 อาการ  หลง  �ด  หลอน  ไป  �น  ไ��  ทาง  �บ  เ�น  ภา  วะ  บ�  �ท�  �น  �องแ�  ไ�  และ  �วย  เห�ผล  ประการ  ฉะ�  �อ  ใ�การ 

 �งหาร  �น  เ�ด  จาก  ความ  คาด  ห�ง  �ง  ผล  �พ�  �  �  ก�า  ห�อ  เ�น  แ�  ประโยช�  �  �น  เ�น  �  �ง  �น  �  ไ�  สามารถ  ห�ก 

 เ�ยงกรรม�ว�จะเ�ดมาจากการกระ��นไ�  อ�าง�  �สอนตามห�ก�ทธศาสนาเ�อง�นก�าวบอกไ� 

 จาก  �  เ�น  ตาม  �  ไ�  �รวจ  แนวทาง  ความ  �ด  ของ  การ  ใ�  กรอบ  ความ  �ด  ของ  �บาย  upāya  ห�อ  การ  ใ� 

 �กษะ  �  เหมาะ  เ�า  �บ  สถานการ�  �  �  ปรากฏ  อ�  ใน  �ม��  ของ  มหายาน  Upāya-kauśalya  Sūtra  �ไ�  �  ใ�  เ�น 

 �าแ�แ�พระโพ��ต�เอง��องยอม�บ�า�โอกาส�จะเ�ดในนรกห�งจาก��านไ��งหารแ�เ�อ�วยเห�อ� 

 �น  และ  การ  ยอม�บ  ใน  เ�อง  เ�า  �ง  ก�าว  �  เอง  �  เ�น  สาเห�  �  �ใ�  �  �งหาร  เ�อ  �วย  เห�อ  �  �น  หลบ  เ�ยง  นรก 

 การ  สอน  เ�อง  �  อ�าง  ส�เสมอ  ไ�  �ลาย  ความ  �ตสาหะ  �  เ�อ  ไ�  นาน  มา  �  �วย  การ  �ความ  ให�  เ�อง  Yodhajiva 

 Sutta  �  เ�ยว�อง  �บ  เห�  และ  ผล  ใน  การ  �า  �ง  ปวง  �า  �อ  อะไร  มากก�า  การก  ระ  �ความ  �ด  ใน  การ  �า  �  �น  26 

 �ห�บ  พระ  อ�ธรรม  การ  เ�น  �า  �ก  เ�ด  จาก  ความ  �งใจ  �น  เ�น  อ�ศล  และ  อ�าง  �  ก�าว  ไ�  ความ  �งใจ  �บ  แรง 

 26  �ห�บการแปลความ�งก�าว � Jerryson 2018, 466. 
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 �งใจในการเ�น�าบนสมร��รบ�เ�น�จ�ย�งผล�งความเ�ม�นและระยะเวลาของ�บากกรรม�จะ�ด�วใน 

 ชา��อไป 

 ใน  �ค  ศตวรรษ  �  4  �  พระ  �ก  ปราช�  �ทรง  �ท�พล  �าน  �ง  นาม  �า  Vasubandhu  ระ�  �ง  ความ  �บ  �ด  ชอบ  �อ  การ 

 �งหาร  ��ต  �  �ก  แ�ง  เ�าๆ  �น  ของ  ทหาร  ใน  กอง�พ  (Akb.IV.72c-d)  เ�อ  ห�ง  คน  �ง  ใ�  �ก  ห�ง  คน  �  ตาม  อะไร 

 บาง  อ�าง  ใน  ทาง  �ทธ  ศาสนา  อ�บาย  อ�าง  �ดเจน  �า  ความ  �บ  �ด  ของ  การก  ระ  �  �น  จะ  ตก  ไป  อ�  �  �ง  �  ออก  � 

 �ง  และ  �  ป���  ตาม  �ง  �  และ  พวก  เขา  �  จะ  ไป  เ�ด  ให�  ใน  นรก  ��  �ง  แ�  �าง  �า�  กระ�  ไป  �น  ป���  ตาม  �  �ง 

 จาก  พระ  ราชา  �ตาม  (Mn.II.188;  Harvey  1999,280)  แ�นอน  �า  ระห�าง  สอง  คน  �  คน  ออก  �  �ง  �อง  แบก  ความ 

 �บ  �ด  ชอบ  มากก�า  �วน  คน  �  �บ�  �ง  �  �  �วน  �บ  �ด  ชอบ  �  จะ  ไ�  �  ตาม  �  �ง  �  �ด  �ล  ธรรม  (  ห�อ  �ด  กฎหมาย  ) 

 ห�ก  การ  �  �อ  เ�น  ตาม  แนวทาง  เ�ยว  �บ  �ง  �  IHL  อยาก  เ�น  �  ไ�  �ง  ความ  �บ  �ด  ชอบ  �  �กรบ  �  ห�ง  �อง  �  ใน 

 เ�องการป�เสธ��ง�ไ��ก�อง  อา�เ�น  การ�งหาร  เห�าพลเ�อน 

 �อ�ดแ�ง�เ�ด�นระห�างป���ตาม��งใ�โจม��ต�และผลกรรม�ตามมาจากการ�ด�ล�อห�ง 

 ‘  ปาณา  �ปา  ตา  เวรม�  ’  �อ  เ�น  ความ  �งวล  ห�ก  ของ  เห�า  ทหาร  ชาว  �ทธ  Sunil  Kariyakarawanana  (2011,7) 

 อ�  ศาสนาจาร�  ชาว  �ทธ  แ�ง  กอง�พ  บก  สหา  ราช  อาณา�กร  �าง  �ง  �  ก�าว  จาก  ชาว  �ทธ  �  �รง  �แห�ง  �  �น 

 ในกอง�พ�งกฤษ  : 

 �ง  �  ไ�  อ�ญาต  ใ�  เ�ด  �น  ใน  เห�า  กอง�พ  �  �อ  การ  �  เห�า  ทหาร  เ�ด  ความ  �งเล  ใน  สมร��  �ก  แ�นอน 
 �าพเ�า  ไ�  ไ�  แนะ�  �า  พวก  เรา  ควร  �  ตาม  �  �ง  �  �ด  �ล  ธรรม  อ�าง  �ด  �  �ด  ตา  แ�  �า  �วน  ให�  เรา  จะ 
 �ก  อบรม  �น  มา  แบบ  �  หาก  �  �ง  �น  �  ดกฏ  หมาย  เ�อง  ราว  �  จะ  �อง  แตก  �าง  ออก  ไป  �ง  �น  ใน  ความ  �ด 
 เ�นของ�าพเ�า  ��อสาเห��า�ไม�าพเ�าควร��ง  �ง�ด�นของตนเองไ�เสมอ 

 -  �าพเ�าวางใจใน�ล��จของ�ฐ�งการ�แล�ดการกอง  ��งห�อไ� 
 -  กอง�พของพวกเรา�น�งคง�งานใ�ห�กม�ษยธรรมห�อ  ไ� 
 -  �ด�ากอง�พของเรา�งคง�ห�า�เ�นกอง��งเ�ยม  �วยพ�งความ�อ�ไหม 
 และ  �า  หาก  �  ตอบ  �  �  �อ  �ถาม  เห�า  �  �อ  ‘  เ�น  �วย  ’  �งหมด  �น  �  แปล  �า  �าพเ�า  �ง  สามารถ  �รง 
 �แห�ง  ห�า�  และ  อา�พ  �  �อ  ไป  อ�าง  ภาค  ��ใจ  แ�  กระ�น  �  เ�นการ  �ด�น  ใจ  �วน  �ว  …  �า  หาก 
 �าพเ�า�ความสง�ยใน�ถามพวก�  �าพเ�า�ควรลาออก  จากอา�พ�เ�ย 

 แ�  ท�า  �ง  �ง  �  �นใจ  ไ�  อ�าง  แ�นอน  �  �อ  หาก  �าพเ�า  �ง  คง  อ�  ใน  กอง�พ  และ  เ�อ  �ง  เวลา  �  �อง  � 
 ตาม  �  �ง  �ง  �อง  เ�ยว  �บ  การ  �งหาร  �ด  ��ต  �าพเ�า  จะ  �อง  ป���  ตาม  อ�าง  �  ส�  ��ด  �บ  �ง  �  �ด�น 
 ใจ  และ  รอบคอบ  ��ง  �ง  ผล  กรรม  �  จะ  ตาม  มา  �าพเ�า  �อง  ไ�  �งเล  การ  ไต�ตรอง  �ด�น  ใจ  ควร  �อง  � 
 �อนเ�มป���ห�า�  ไ�ใ�เ�ด�นในขณะตอนป���  ห�า�อ�ในสนามรบ  27 

 และ  แ�นอน  เห�า  ทหาร  �  บทบาท  และ  ห�า�  เ�ยง  �ย  หลาย  อ�าง  �  เ�ยว  รวม  �ง  การ  �กษา  ความ  สงบ 

 �วย  เห�อ  พลเ�อง  ยาม  �กเ�น  และ  ปก�อง  เห�า  พลเ�อน  �วย  การ  �อง�น  ห�า�  ความ  �บ  �ด  ชอบ  เห�า  �  �  �ก 

 แ�งใ���น�แปลไ��าเ�อเห�ากอง�พ�าง�ความ�อ�างเ�นปก�องพลเ�องและ�วยเห�อเ�อนม�ษ� 

 ใน  ยาม  ภาวะ�กเ�น  พล  ทหาร  �ก  คน  �  �อ�า  ไ�  �บ  ผล  แ�ง  กรรม  �  �วม  �น  �งหมด  การ  เ�น  �วน  ห�ง  ของ  สมา�ก 

 ใน  กอง�พ  �น  �อ�า  �  �วน  �วม  ใน  การ  �  �อง  ประพฤ�  �ว  ใ�  �  �ล  ธรรม  เ�า  �  จะ  �ไ�  แ�  กระ�น  จะ  �า  จะ  เ�ว  ใน 

 27  �ห�บเ�อหา�นจาก Western Buddhist soldiers, � �วอ�าง Bosco 2014; Buddhist Military Sangha; Peto 2014. 
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 เ�งป���ห�า��น�เ�นไปไ��าอาจ�อง�การ�า�ต��ด��ตห�อพ�ง���ต�น�พพลภาพห�อ�การ 

 ส�บส�น  ใ�  �  �น  �  �ง�  ใน  �ม  มอง  ของ  �ทธ  ศาสนา  แ�ว  การ  เ�น  �า  ห�อ  �  �นตราย  �  �น  �น  �อ  เ�นการ  ส�าง 

 �บาก  กรรม  ใน  ขณะ  �  �ม��  ของ  มหายาน  �น  ไ�  �  เสนอ  �อ  ยกเ�น  �ง  พบ  ไ�  ไ�  �อย  เ�ยว  �บ  กร�  �  ของ  พระ 
 โพ��ต��น�งอ�าง�เคยก�าวไ��านบน 

 ในธรรมเ�ยมป���เราเ�นการ��วน�วมของชาว�ทธแ�กระ�งของเห�าพระ�ก��บแนวป��� 

 การ  ทาง  ทหาร  และ  ��ย  ของ  พระ  �ก�  �บ  ทหาร  �  แทบ  เ�ยก  ไ�  �า  ค�ายค�ง  �น  ราวๆ  �บ  ศตวรรษ  �  �ลปะ  การ 

 �อ�  �น  (  อ�บาย  ราย  ละเ�ยด  เ�ม  เ�ม  ทาง  �าน  �าง  )  �ก  รวม  สอด  แทรก  ไ�  ตาม  �ดวา  อาราม  ใน  โลก  ของ  ชาง  �ทธ 

 �วอ�าง  �  เ�น  �  ��ก  �น  โ�ง  �ง  �  �อ  �ด  เ�า  ห�น  ใน  ประเทศ  �น  เ�น�น  ใน  ขณะ  �  �กษะ  การ  �อ�  ของ  พระ  เ�า  ห�น 

 �ก  �  มา  ใ�  ใน  การ  ทหาร  ภาย  ใ�  การ  ปกครอง  ของ  ��  ชาว  �น  หลาย  คน  �ต�ประสง�  �น  �  เ�อ  �อง�น  �ว  และ  � 

 เ�อ  ไ�  ปก�อง  �  �น  �วอ�าง  ของ  �ต�ประสง�  ห�ง  เ�นการ  อา�กขา  �น  โ�ง  �ง  ใน  �วง  ศตวรรษ  �  �บ  หก  �  เ�อ 

 �วย  ปก�อง  พลเ�อน  ใก�  ชาย�ง  จาก  �ย  �กคาม  �  �อ  �น  โดย  โจร  ส�ด  ��น  อ�างไร  �ตาม  ใน  ประ��ศาสต� 

 ของ  เอเ�ย  ตะ�น  ออก  เรา  �  �ง  พบ  �วอ�าง  ของ  พระ  �ก�  สง�  ใน  �ทธ  ศาสนา  �  กลาย  เ�น  ทหาร  �บ�าง  ยก  �วอ�าง 

 เ�น  ��น  ใน  �วง  �ค  กลาง  ก�ม  �  เ�ยก  �า  โซ  เฮ�  �อ  เห�า  �กรบ  พระ  �ก�  �  ปก�อง  �ดวา  อาราม  ของ  พวก  ตนเอง 

 จาก  เห�า  ��ก  �ทธ  �นๆ  แ�  ห�ง  จาก  �น  พวก  เขา  �ไ�  �น  �ว  เอง  ไป  เ�น  ทหาร  �บ�าง  �  �ก  �า  �าง  ใ�  �วย  �แล 

 ปก�องท�พ��นของเห�าครอบค�วชน�น�งใน�ค�น�วย  (Adolphson 2007) 

 ใน  �ค  �จ��น  เห�า  พระ  �ก�  ชาว  �น  และ  ��น  ห�อ  แ�  กระ  �ง  เห�า  อ�ต  พระ  สง�  �  �าง  เคย  พา  �น  เ�า 

 �วม  �บ  ใ�  กอง�พ  �ง  สอง  �ง  �าง  �ง  เ�า  หมาย  ห�ก  �ง  �อ  การ  ปก�อง  ธรรมะ  �น  แ�จ�ง  จาก  �าย  ตรง  �าม 

 (Victoria  1997  and  2003)  การ  ป�บ  ประ�ก�  �  สอน  ส�ย  �อน  ไ�  ก�าว  �ง  ความ  จ�ง�ง  ของ  การ  ใ�  ��ต  แบบ  พระ 
 �ก�  และ  ทหาร  ไ�  �ก  �  เ�น  ลง  ไ�  ใน  บท  �มภาษ�  �ต�วประ��  ของ  พระ  �ก�  ชาว  �น  �อ  Zhenhua  (Chen  Hua 

 真華 1922-2012)  �าน�าง�าง�อไป�  : 

 ‘  จะเ�ดอะไร�น�บเมตตาธรรมของ�ณ�าเรา�องเ�า�วม  สมร��รบ  �ณจะ�นไก�นใ��ต�ห�อไ�  ’ 
 ‘  �นจะ�  ’  �าพเ�าตอบโดยไ��า��งเลใดๆ 
 ‘  �เ�น�นแ�ว�นไ�สวนทาง�บมโนค��านความเมตตาของ  �ณเหรอ  ’ 
 ‘  ทหาร  �ห�า  �  รบ  และ  �งหาร  �ต�  �  �กราน  เ�อ  ปก�อง  ประเทศ  ของ  เขา  และ  เพราะ  ผม  เ�น  ทหาร  ห�า� 
 �น  ผม  �ง  �อง  �  �วย  ใน  ขณะ  เ�ยว�น  การ  �งหาร  ม�ษ�  คน  �ง  เ�อ  �  จะ  ปก�อง  �ก  �อย  คน  ทาง  �ทธ 
 ศาสนา  มหายาน  �อ�า  เ�นการ  แสดง  ความ  เมตตา  ก�ณา  �  เหมาะ  สม  �า  เรา  �งหาร  ก�ม  คน  �ว  �าย 
 �นวน  ห�บ  �อ  เ�อ  �วย  เห�อ  �คคล  �ๆ  �นวน  ให�  �ก  มากมาย  การก  ระ  �  เห�า  �  ไ�  �อ�า  ไ�  ความ 
 ปรา�  ’  �าพเ�าตอบก�บไป  (Chen Hua 1992, 210) 

 �  ตอบ  ของ  Zhenhua  �น  �าง�ง  �ด  เชน  �ง  Upāya-kauśalya  Sūtra  ตาม  �  เรา  ไ�  �เคราะ�  �น  �าน  บน 

 ก�าว  �ง  พระ  โพ��ต�  �งหาร  ม�ษ�  ห�ง  คน  เ�อ  �วย  เห�อ  �กษา  �ก  �า  �อย  ��ต  ไ�  �วย  เห�  �  �ง  บอก  ไ�  �า  � 

 ตอบของ  Zhenhua  �น��ง�าง�งเ�ยบสถานะเ�าพระโพ��ต�  ระ�บ�งอ�างเ�น�ย 

 การป���ธรรมแสดงใ�เ�น�า�หลากหลาย�ญ��และ�ดมค��พบใน�ม��ทาง�ทธศาสนาส�ย 

 �อน  ;  ��ฒนาการ  พวก  �  �อ  ผล�พ�  จาก  การ  �ความ  แบบ  ชาว  �าน  ตาม  �กขระ  และ  ห�ก  �  สอน  ภาย  ใ�  แรง 

 กด�น  โดย  เฉพาะ  จาก  ทาง  �งคม  และ  การเ�อง  เ�อ  มอง  �อน  ก�บ  ไป  �  เห�า  เห�การ�  และ  วาท  กรรม  ใน  อ�ต  �น 
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 �ใ�  เรา  เ�น  �อความ  �ง  ก�าว  ใน  บ�บท  ทางการ  เ�อง  และ  �วง  เวลา  ทาง  ประ��ศาสต�  ความ  เ�น  จ�ง  ของ  ��ต 

 �จ��น��อ��กจะ�ใ�ความ�เ�นในการ�ด�นใจ�น��ญ�านเ�ง�ลธรรม�งสวนทาง�บ�ดมค�เห�า 

 �น  อ�าง  �  พระ  �ก�  โพ�  Bikkhu  Bodhi  เ�ยน  ไ�  �า  ‘  ความ  �บ  �อน  ของ  สภาวะ  แวด�อม  ของ  ม�ษ�  �ง  ผล  �ง 

 สถานะ  การ�  �  �ใ�  �ล  ธรรม  �ง  สวน  กระแส  �น  อ�าง  ห�ก  เ�ยง  ไ�  ไ�  ใน  กร�  �ง  ก�าว  พวก  �  �าพเ�า  เ�อ  �า 

 พวก  เรา  ควร  �อง  พยายาม  อ�าง  �  ��ด  เ�อ  �จารณา  �ง  สอง  �ง  �เคราะ�  แรง  �งใจ  และ  �ด  หมาย  �  ปรารถนา  ของ 

 พวกเราอ�างเ�มงวดเ�อบรรเทาความเ�บปวดและความทรมานของก�มคน�จะ�องเผ�ญความเ�ยง 

 ’(Bodhi  2014)  �ง  แปล  ไ�  �า  �ง  แ�  พวก  เรา  �  �ดมค�  ใน  เ�ง  อ�งสา  แ�  เรา  �  �เ�น  �อง  ยอม�บ  �ง  ความ  จ�ง 

 ของความ�นแรงเ�อ�จะ�ห�กการ�วยบรรเทาความ�ก�ทรมานในสถานการ��อ�มาประ�ก�ใ� 

 �า�ยมของเห�าพลรบชาว�ทธ 

 ตลอด�วงเวลาประ��ศาสต���านมาเราสามารถ�นหาก�มกอง�พและกอง��ง�ดอา�ธ�ไ�ใ� 

 ของ  �ฐ  ไ�  ใน  แถบ  ประเทศ  และ  แถบ  แค�น  �  �  ชาว  �ธ  ครอง  อ�  และ  �  �นวน  เปอ�เซน�  ของ  พล  รบ  �วน  ให�  �  ระ� 

 �า  เ�น  ชาว  �ทธ  ใน  �วน  �น  ของ  โลก  �  �  สมา�ก  ใน  กอง�พ  �  เ�น  ชาว  �ทธ  อ�  �วย  เ�น  �น  และ  เ�องจาก  �า 

 �ณสม��ของการเ�นทหารใน�ดมค��น�อคน�พยายามปก�องคน�น�งขนาดยอมสละ��ตของ�วเอง 

 แทน  ไ�  �บ  การ  �เ�ญ  บาร�  เ�อ  เ�น  พระ  โพ��ต�  แสดง  เ�น  �ง  ความ  คาบ  เ�ยว  �น  (  �าน  ห�า  �าง  ใ�  )  การ  �น 

 �ว  มา  เ�น  ทหาร  �ง  อาจ  �  �า  สนใจ  �ห�บ  ชาว  �ทธ  �  �  ความ  เค�งค�ด  ใน  ศาสนา  อ�  แ�แ�  �บ  กอง�พ  �  ไ�  ไ�  มา 

 จากการเกณ�ทหาร 

 ความ  �ม�น�  ระห�าง  กอง�พ  และ  คณะ  สง�  �  หลาก  หลาย  �าน  แ�  �า  �  ใด  �  �ทธ  ศาสนา  เ�น  ศาสนา 

 ประ�  ชา�  แ�ว  ความ  �ม�น�  �น  �  สามารถ  ใก�  �ด  �น  ไ�  �วอ�าง  เ�น  ใน  ประเทศไทย  ทหาร  บก  �น  ประสาน  อ� 

 �บ  �ก  ระ�บ  ของ  �งคม  ไทย  สามารถ  เ�า  �ง  คณะ  สง�  ระ�บ  �ง  ไ�  �ชาย  ไทย  �  ไ�ใ�  พระ  �ก�  สง�  �ก  คน  �  อา�  �ง 

 เกณ�  จะ  �อง  �การ  ส�คร  เ�น  ทหาร  เอง  ห�อ  ไ�  �  �ด  เ�อก  ทหาร  �บ  ใบ�  ใบแดง  เอง  ผล  �  ไ�  �อ  �อง  ใ�  ระยะ 
 เวลา  เ�า  �บ  การ  เกณ�  ทหาร  หก  เ�อน  �ง  สอง  �  และ  ระยะ  เวลา  ของ  ทหาร  เกณ�  จะ  �ก  �ดสรร  ใ�  �น  ลง  แ�  ก�ม  � 

 อาสาส�คร�วย�วเองห�อก�ม�จบ�ดม�กษามา  28 

 ใน  ขณะ  �  การ  เกณ�  เ�า  เ�น  ทหาร  �  ประเทศ  ศ�  �งกา  �น  ไ�  ไ�  เ�น  �  �ง�บ  พระ  มหา  เถระ  หลาย  �ป  �ก 

 แสดง  ความ  �ด  เ�น  ใน  เ�อง  �  �  ความ  เ�ยว  ของ  �บ  กอง�พ  เสมอ  และ  �  �  �ด  �ทธ  �ด  ห�ง  ใน  �งห�ด  Panagoda  � 

 28  � Draper �บ Sripokangkul 2017 เ�ยว�บระบบการเกณ�ทหารในประเทศไทย: ‘ภายใ�กฎหมายการเกณ�ทหาร 
 1954 ชายไทย�อา�ครบ 21 �บ��ร�จะไ��บหมายเ�ยกใ�เ�า�บการ�ดเ�อกเกณ�ทหาร �วยการ�บสลากใบ� 
 ใบแดง �ง�ความหมาย�าการเกณ�ทหาร��นไ��ผล�วไป�บชาย�กคน ชายใดจบการ�กษาระ�บ�ดม�กษา 
 ป�ญญาต�และอาสาส�ครเ�าเกณ�เองจะ�องป���ห�า�เ�นเวลาหกเ�อนโดยปก� แ�หากเ�า�านการ�บสลาก 
 ระยะเวลาป���ห�า��งจะเป�ยนเ�นห�ง� ชายใดจบการ�กษา�ธยมปลายห�อ ปวช ปวส หากอาสาส�ครเองจะ 
 �องป���ห�า�เ�นเวลาห�ง� หาก�านการ�บสลาก�งจะเ�นสอง� ในห�ก�ตร�ธยม�กษาและ�ดม�กษา�กเ�ยน 
 ชายห�งอา� 15 ��ง 22�สามารถลงส�ครเ�ยนห�ก�ตร�ชาทหาร�กษา�นแดนไ� �งใ�ระยะเวลา�า�ในการ�กษา 
 และระยะเวลาสาม�หาก�น��างขอยกเ�น’ ใน�แถลงของ Tambiah (1976, 489) �ระ�ไ��าชายไทย�กคน�อง�บ 
 ราชการเกณ�ทหารเ�นเวลาสอง��นเ�น�อ�ล�คลาดเค�อน อาจเ�นผลจากความเ�าใจ�ดใ��อ�ง�บ ‘สอง�’ 
 �ห�บชาย���บสลากและไ�ไ�จบการ�กษาระ�บ�ดม�กษา 
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 กอง�พ  ศ�  �งกา  �แล  อ�  เห�า  พระ  �ก�  �  อา�ย  อ�  ใก�  �าย  ของกอง  �พ  และ  พระ  �ก  เทศ�  �อ  �ง  �  อา�ย  อ�  �  �น 

 �ก  �ก  �มน�  ใ�  มา  เทศนา  เห�า  ทหาร  ใน  �น  ��ญ  ทาง  ศาสนา  �างๆ  อา�  เ�น  �น  �สาข�ชา  Vesak  และ  �น  ครบ 

 รอบ  ของกอง  �พ  เ�น�น  Daniel  Kent  ไ�  �การ  �เคราะ�  �กษา  �ว�อ  ธรรม  �  ใ�  เทศนา  เห�า  ทหาร  ใน  �วง 

 โอกาส  เห�า  �น  (2010)  เห�า  พระ  �ก�  ไ�  เ�น  �วย  เ�อง  เ�น  �า  และ  โดย  มาก  �  ไ�  บอก  �า  จะ  ไ�  บาป  �ด�ว  เ�อ 

 ทหาร  �การ  �า  ��ต  �  �น  -  �ง  เ�น  �ถาม  �  พระ  �ก�  �ง  หลาย  �ก  โดน  เห�า  ทหาร  ถาม  �ง  �  พวก  เขา  จะ  �  แทน 

 �อ  ; 

 ●  ใ�  �  แนะ�  �ง  เจตนา  (centana)  ของ  การ  �งหาร  �  เจต�นง  เ�อ  หมาย  จะ  ปก�อง  เ�อน  ทหาร  ประเทศ 

 ชา�  และ  �ทธ  ศาสนา  (  �าน  �ใน  King  2013,  646-647)  �  ก�ม  พระ  �ก�  อ�  �นวน  �อย  �  มอง  �  แนะ� 

 �  �า  เ�นการ  ลบ�าง  บาป  ใน  การ  เ�น  �า  �ด  ��ต  (Kent  2010,  165)  แ�  �วน  ให�  จะ  เ�น  �วย  ใน  เ�อง  �  � 

 �า  จะ  �วย  บรรเทา  บาป  ใ�  เ�อ  จาง  ลง  และ  �ห�บ  เห�า  พล  ทหาร  ห�า�  ห�ก  ของ  พวก  เขา  เ�ยว�อง  �บ 

 ความ�งวลเ�อง�โดยตรง  (Kent 2010, 162;  �ใน  Bartholomeusz  1999  �บ  2002) 

 ●  แนะ�  เห�า  ทหาร  �ง  ��  �ใ�  เ�า  �ง  ความ  สงบ  และ  ห�ก  เ�ยง  โทสะ  แ�  ตอน  อ�  ใน  สมร��  เ�อ  �  จะ  ห�ก 

 เ�ยงผล�พ�ตรง�น�าม�เ�ดจากความแตก�นและความโกรธ�อาจท��ณความ�นแรงห�อความ 

 �นแรง  จาก  การ  โจม�  โดย  ไ�  เ�อก  เ�า  หมาย  ใ�  อ�  ใน  ระ�บ  �  ไ�  มาก  เ�น  ไป  ;  ฉะ�น  การ  ใ�  ความ  �นแรง 

 �อง  �ก  ลด  ลง  และ  ควบ�ม  �ดการ  ไ�  (see  also  King  2013,  647-648)  เห�า  พลเ�อน  �  บ��ท�  �อง  ไ�  �ก 

 �งหารห�อแ�กระ�งการ�า�ต�  (Kent 2010, 172)  และ  เห�าทหาร�องไ��ดอาฆาตแ�นเ�อง 

 ●  สอนใ�ใ�ใจ�ส�ใน�กการกระ�และ�กสถานการ�จะค�คลายไ� 

 ●  ส�บส�น  การก  ระ  ��  �กรรม  �  �  จะ  �วย  �ง  เส�ม  ใ�  ไ�  �บ  �ญ  �ศล  �  ใน  ทาง  �ทธ  ศาสนา  มอง  �า  จะ 
 �วยเ�อจาง�บากกรรม�เ�ดจากการเ�น�า�ด��ตและ��ศ�วน�ญ�วน�ศลไปใ�เห�า���วง�บ 

 แ�ว 

 �ง  แ��า  Kent  ไ�  ไ�  ขยาย  ความ  �ง  เ�อนไข  การ  ใ�  �กยภาพ  �  เ�น  ไป  ไ�  แ�  พวก  เขา  �  �วน  �  �กยภาพ 

 ใน  การ  เ�ม  ความ  �บ�ง  �งใจ  และ  �  ยก  ระ�บ  ความ  �วม  �อ  �บ  IHL  �วอ�าง  เ�น  การ  �บรอง  เจต�นง  ห�ก  �อ 

 การ  ปก�อง  เห�า  พลเ�อน  ใ�  �  ��ด  �ญญา  เ�ง  บวก  �ง  การ  ชดเชย  สามารถ  รวม  ไป  �ง  การ  ใ�  ความ  �วย  เห�อ 

 ห�อ  อ�าง  �อย  ไ�  �ด  ขวาง  การ  �วย  เห�อ  ทางการ  แพท�  และ  ทาง  ม�ษ�  ธรรม  �  จะ  เ�า  �ง  ห�อ  การ  อ�ญาต  ใ� 

 �า�กสามารถมาเ�บศพเ�อ���กรรมทางศาสนาไ�  29 

 ธรรม  เทศนา  �  �น�ก  โดย  Kent  �น  ระ�  �  �ง  �ณธรรม  หลาย  ประการ  �  ทรง  �ณ�า  ใน  �ทธ  ศาสนา  �  เ�น 

 ประโยช�  �อ  เห�า  พล  รบ  �วย  �ณ  ธร  รม  �นๆ  เ�น  ความ  เ�นใจ  และ  �วงใย  �อ  คน  �  ไ�  การ  �มครอง  �บ  �ตใจ  � 

 เ�อ  อาทร  และ  ความ  เ�อ  อา�  การ  เ�ย  สละ  ��ศ  ตนเอง  ห�อ  การ  เ�ย  สละ  (  จาคะ  tyāga  )  �บ  พ�ง  ห�อ  ความ  มานะ 

 �ตสาหะ  (  ��ยะ  �นสกฤต  vīrya  บา�  viriya  )  �  �ง  เ�ยว�อง  �บ  ‘  ความ  �  ��ต  ’  �อ  ความ  เ�น  ��ษ  และ  ความ 

 ก�า  หาญ  �อ  ‘  บาร�  ’  สอง  �อ  �  �เ�ญ  โดย  พระ  โพ��ต�  �  �ก  �ด  ใ�  เ�น  �ณสม��  ของ  ทหาร  ใน  �ดมค� 

 29  �ห�บบทอ�ปราย�วไปของอ�ศาสนาจาร�ทางการทหาร �: Brekke �บ Tikhonov 2017; Stahl 2017 
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 ��ยะ  Viriya  �  เ�น  �ก  ห�ง  ใน  ก�ม  �ว�อ  ธรรมะ  ใน  �ทธ  ศาสนา  ��ก  �น  ภาย  ใ�  ‘  พละ  5’  และ  �ก  �  ห�ก  พละ  ไ�แ� 

 :  ศ�ทธา  พละ  ศ�ทธา  ใน  พระ  �ตนต�ย  ศ�ทธา  ใน  �ณ  ประโยช�  ของ  การก  ระ  �  ตาม  ห�ก  �ล  ธรรม  อ�าง  ก�าง 

 ขวาง  และ  ศ�ทธา  เ�อ  �น  ใน  คน�  ;  ส�  พละ  ;  สมา�  พละ  ;  และ  �ญญา  พละ  จาก  การ  �  �ณสม��  พวก  �  พล  รบ  �  � 

 �ตใจ  เ�ม  แ�ง  และ  �  สมา�  มาก  �วย  ส�  �ง  เ�น  ประโยช�  ใน  การ  �วย  เห�อ  สมา�ก  คน  �น  ใน  กอง�พ  �วย  อ�างไร 

 �ตาม  �ณสม��  �ง  สอง  �  ตาม  ห�ก  �ต�ทยา  ชาว  �ทธ  �า  เ�น  �วแปร  ทาง  จ�ยธรรม  ยก  �วอ�าง  เ�น  �ก  ระเ�ด  พ� 

 �พ  �องการ  �ตใจ  �  ก�า  หาญ  และ  เ�ม  แ�ง  และ  โจร  ป�น  ธนาคาร  อาจ  �องการ  �  สมา�  �  �  �ห�บ  ทาง  �ทธ 

 ศาสนา  แ�ว  �ง  �  �วย  �ง  เส�ม  �ณสม��  เห�า  �  ไ�  อ�าง  �  เ�ยม  �  �อ  ความ  เ�อม  โยง  �บ  ศ�ทธา  ส�  และ  �ญญา 

 เ�อ  �  จะ  ไ�  ใ�  �แนะ  �พา  และ  ประ�ก�  ไป  ใน  ทาง  �  �ก  ไ�  อาจ  ก�าว  ไ�  �า  �ด  �ง  หมาย  �น  �อง  �ก  ใ�  �ญญา 

 �ทาง  ใน  การ  เ�า  �ง  ��  การ  และ  �ณภาพ  ของ  ส�  �อ  �ง  ��ญ  �ง  รวม  �วย  ความ  ระ�ดระ�ง  และ  ความ  �น  �ว  ใน 

 สถานการ�  �จ�ย  พวก  �  �อ  �ง  ��ญ  �ห�บ  เห�า  พล  รบ  �  �อง  ประพฤ�  ตน  อ�าง  �  จรรยา  บรรณ  อ�  ใน  วาระ 
 สมร���น�เ�อด 

 ใน  �ทธ  ศาสนา  การ  เ�น  �า  �วย  โทสะ  �น  �อ�า  เ�น  บาป  การ  �งหาร  ภาย  ใ�  ส�  และ  สมา�  �  สม�ร�  โดย 

 ไ�  ความ  ��ก  �ด  �  เ�น  �น  อ�าง  �อ  �น  ส  ไน  เปอ�  �  อาจ  �  เ�น  �น  ห�อ  �  ควบ�ม  โด  รน  �  �ด  อา�ธ  ใน  �ว  ขณะ  �ง 

 �  คน  ห�ง  เ�น  �า  ทาง  �ทธ  ศาสนา  มอง  �า  พวก  เขา  เห�า  �น  ตก  อ�  ใน  ภาวะ  �จฉา  สมา�  ไ�  ส�  �  ประกอบ  �วย 

 ธรรมะ  ก�าว  ไ�  �าการ  กระ�  ของ  พวก  เขา  �  �เ�น  �อง  ใ�  ส��มป�ญญะ  อ�าง  ระ�ดระ�ง  เ�น  �น  ใน  การ  �  จะ 
 �งหาร  ไ�  �ด  คน  ใน  �กษณะ  �  สามารถ  มอง  ไ�  �า  เ�น  ตาม  สาย  เ�ยว  �บ  �า  �ยม  ทาง  ธรรมะ  ห�ก  �น  ฐาน  ทาง 

 จ�ยธรรม  �น  �ง  จะ  เ�น  �ง  �  �บรอง  ไ�  �าการ  กระ�  ของ  พล  รบ  �น  จะ  เ�น  ไป  ตาม  ห�ก  ป���  ของ  IHL  �  คอย  �แล 

 ควบ�มภาวะสงคราม  :  การแยกแยะ  การใ��ด�วน�เหมาะสม  และ  การระ�ดระ�ง 

 �ทธ  ศาสนา  ใ�  ความ  ��ญ  และ  พยายาม  �  จะ  ป�ก  �ง  ความ  �ง  มานะ  ความ  อดทน  การ  ไ�  �ก  โกรธ  การ 

 �ม  ใจ  ตนเอง  และ  �เบกขา  อ�าง  �  เ�น  �า  ความ  �  ระเ�ยบ  ��ย  ใน  ตนเอง  เ�น  �ง  ��ญ  ยก  �วอ�าง  เ�น  ความ 

 เ�ยร  ชอบ  การก  ระ  �  �  �  �ด  ประสง�  หมาย  จะ  เอาชนะ  ความ  ความ  โลภ  ความ  เก�ยด  �ง  และ  ความ  หลง  �ด  แ�ว 

 �  ป�ก  �ง  �ง  �  ตรง  �น  �าม  �บ  �ง  เห�า  �  และ  �ง  เห�า  �  �  อาจ  �  บาง  อ�าง  ไป  สอดค�อง  �อน  �น  �บ  การ  ป�ก  �ง 

 �กฝน  ��ย  ใน  กอง�พ  �ง  สอง  ก�ม  �ง  �  �เ�น  ��ต  ตาม  �า  �ยม  และ  ตา  มกฏ  เกณ  �  ;  ยก  �วอ�าง  เ�น  พระ  สง�  � 

 �ล  227  �อ  �  �อง  �กษา  �ง  สอง  ก�ม  �  รวบรวม  �กฝน  �ง  เ�อง  การ  เ�น  �  ความ  อดทน  อด  ก�น  �อ  �ง  �  ยาก  �บาก 

 และ  �อง  ไ�  ยอม  �นน  �อ  อารม�  �  �นแปร  บาง  ค�ง  การ  �อ�  �บ  �ง  �อ  ใจ  ของ  พระ  สง�  �  เป�ยบ  เ�ยบ  เ�า�บ  �ง  � 

 เห�า  ทหาร  �อง  �อ�  ยาม  อ�  ใน  สมร��  รบ  (An.III.  89-93)  และ  �  พระ�ทธเ�า  ทรง  มอบ  �  แนะ�  แ�  พระ  เ�า  ป  เส 

 น�  โกศล  King  Pasenadi  �า  �คคล  �  �  ��ด  �  พระอง�  ควร  ใ�  มา  เ�น  ทหาร  �  �อ  คน  �  �าน  การ  �กฝน  มา  อ�าง  � 

 มาก  �วย  ประสบการ�  และ  ความ  ก�า  หาญ  ฉะ�น  คง  �  ��ด  �า  จะ  ��ญ  �กบาตร  �บ  เห�า  พระ  สง�  �  �  ธรรมะ 
 อ�าง  แ�จ�ง  (Sam.I.98-99).  ก�าว  ไ�  �า  ใน  ขณะ  �  บาง  กฎ  เกณ�  ของกอง  �พ  �  �อน  �าง  �ด  แ�ง  �น  อ�าง  �ดเจน 

 �บ  กฎ  ของ  ชาว  �ทธ  �า  �ยม  ของ  ชาว  �ธ  อาจ  จะ  �ก  �ง  �  มา  ใ�  �ง  เส�ม  และ  �ฒนา  ป�บป�ง  �ฒนธรรม  ของกอง 

 �พเ�อบรรเทาความ�ก�ทรมานของเห�าพลรบและ�วยลดความ�ดแ�งลงไ� 
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 ตาม  �  IHL  ไ�  �หนด  �อ  ควร  ระ�ง  �  อาจ  เ�ด  �น  ควร  �ก  �  ไป  ใ�  ใน  ก�ม  �  �ด  แ�ง  เ�อ  ห�ก  เ�ยง  ห�อ 

 ลด  บรรเทา  ความ  เ�ย  หาย  �อ  เห�า  พลเ�อน  และ  ท�พ��น  ของ  พลเ�อน  ใ�  ไ�  มาก  ��ด  เ�น  เ�ยว�น  �บ  �ศนค� 

 การ  �ก  ทหาร  �น  �  �วน  เ�ยว�อง  �บ  �อ  ควร  ระ�ดระ�ง  ใน  ��  การ  ใ�  ��ง  และ  อา�ธ  ระเ�ยบ  ของ  ��ย  สง�  �  เ�น 

 �น  พระ  ��ย  vinaya  เ�น  �  ใ�  ความ  ��ญ  �บ  พฤ�กรรม  ของ  การ  ตระห�ก  �  ความ  ประพฤ�  อ�าง  ระ�ดระ�ง 

 และ  �บ  �  เ�ยว  �บ  เจตนา  เห�ผล  ของ  การก  ระ  �  �อน  จะ  เ�ม  ลง�อ  กระ�  กฎ  ระเ�ยบ  มาร  ยา  ท  เ�กๆ  �อยๆ  และ 
 การ�แลเอาใจใ����วนส�บส�น�วยเห�อสภาพ�ตใจ�งหมดของการ�กระ�ดระ�งใ�เ�น��ย 

 การ�งเส�ม�อควรระ�ดระ�งใ��ดเ�น��ยในทาง�ทธศาสนา�อเ�นการส�บส�นสอง�ศนะแ� 

 ชาว  �ทธ  �งหมด  �ง  เ�น  �ง  �  ใ�ไ�  ผล  ใน  การ  ห�ก  เ�ยง  การ  ประพฤ�  �ว  ไป  ใน  ทาง  �  ไ�  เหมาะ  สม  �ศนะ  �ง  สอง 

 �อ  ��  hiri  เ�นการ  ละอาย  �อ  บาป  และ  โอต�ปปะ  ottappa  ความ  เกรง  ก�ว  �อ  บาป  Bhikkhu  Bodhi  ไ�  �เคราะ� 

 สอง�ณธรรม�ในบทความ���อ�า  ‘The Guardians of  the world’ (1993)  เขาเ�ยนไ��า  : 

 ��  Hiri  �อ  ตระห�ก  �ง  ความ  ละอาย  �น  เ�ด  จาก  การ  ละเ�ด  �ล  ธรรม  ;  โอต�ปปะ  ottappa  �อ  ความ 
 เกรง  ก�ว  อ�าง  �นแรง  ทาง  �ล  ธรรม  ความ  หวาด  ก�ว  ของ  ผล  จาก  การก  ระ  �  �ด  พระ�ทธเ�า  เ�ยก 
 ธรรมะ  �ง  สอง  �  �า  ธรรม  �  �มครอง  โลก  (  sukka  lokapāla  )  �าน  ประทาน  นาม  ไ�  แบบ  �น  เพราะ  ตราบ  ใด 
 �ธรรมะ�งสอง��ง�นยงคงอ�ในใจของ�คนแ�วมาตราฐาน�ลธรรมของโลก�จะ�งคงสม�ร� 
 และ  ใน  ทาง  ตรง  �น  �าม  เ�อ  �ท�พล  ของ  ธรรมะ  �ง  สอง  ลด  ลง  เ�อยๆ  โลก  ม�ษ�  �  จะ  �วง  ลง  �  ความ 
 ��อน  ไ�  ยางอาย  และ  เ�ม  ไป  �วย  ความ  �นแรง  ...  (Itiv.  42).  ��  Hiri  การ  ตระ  ห�ง  �ง  ความ  ละอาย  � 
 �อ�ล  �าง�ง  ภายใน  ;  �า  �  ราก  มา  จาก  การ  เคารพ  ตนเอง  และ  �ก�  ใ�  เรา  ลด  การก  ระ  �  �ด  �วย  ความ 
 ��ก  �น  ทรง  เ�ยร�  ในตน  โอต�ปปะ  Ottapa  การ  ก�ว  การก  ระ  �ความ  �ว  �  �  �  ผล  ภายนอก  เ�น  เ�ยง 
 ของ  ความ  ��ก  �ด  ชอบ  �ว  �  �  �ก  เ�อน  เรา  เ�ยว  �บ  ผล  เลว  �าย  ของ  การ  ละเ�ด  �ล  ธรรม  :  การ  �ก  �ห� 
 และ  ลงโทษ  โดย  คน  �น  ผล  กรรม  แสน  เ�บ  ปวด  จาก  การก  ระ  �  �ว  �า  สารเลว  �ปสรรค  �น  ขวาง  ความ 
 �องการ  �  จะ  ห�ด  �น  จาก  ความ  �ก�  ทรมาน  ของ  เรา  พระ  �ทธ  โฆษ  า  จาร  �  Acariya  Buddhaghos  แสดง 
 ใ�  เ�น  �ง  ความ  แตก  �าง  ระห�าง  ธรรมะ  �ง  สอง  �วย  การ  �ปมา  �ปไมย  �ง  �าม  เห�ก  ยาว  �  เ�อน  �จจาระ 
 ตรง  ปลาย  �าน  �ง  และ  �ก  �าน  �ง  �  �ก  เผา  ใ�  �อน  �ด  :  ��  hiri  เป�ยบ  เห�อน  การ  �บ  �อง  ปลาย  �าน  �  �า 
 �งเ�ยจ  �  แปด  เ�อน  �วย  �จจาระ  โอต�ปปะ  ottappa  เป�ยบ  เห�อน  ความ  ก�ว  �อ  การ  �บ  �อง  �ง  ปลาย 
 �านเห�ก��อน�ด 

 ใน  �ม��  ทาง  �ทธ  ศาสนา  อ�าง  เ�น  โพ�  �ต  ยาว  ตาร  Bodhicatyāvatāra  ไ�  �แนะ  ไ�  �า  ควร  จะ  ประพฤ� 

 ตน  ราว�บ  �า  ��ง  อ�  �อ  ห�า  พระ  �กต�  ของ  พระ�ทธ  อง�  ตลอด  เวลา  เ�อ  จะ  �  ใ�  �ว  เรา  �อง  วาง�ว  �  อ�  อ�าง 

 เสมอ  �น  เสมอ  ปลาย  �ศนะ  เ�น  �  สามารถ  �วย  �ก  เ�อน  คน  �ง  ความ  �ด  พลาด  �  อาจ  เ�ด  �น  ไ�  และ  ใน  �วง  เวลา 

 สถานการ�ความ�ดแ�งทางทหาร�เ�น�น 

 ธรรมะ�เ�นประโยช��ก�อ�พระ�ทธศาสนาเ�น�และเ�ยว�อง�บความประพฤ��เหมาะสม�น 

 �อ  �น�  khanti/kṣānti  ความ  อดทน  �น�  kṣānti  �น  �  สาม  �ป  แบบ  :  อดทน  �อ  ความ  �ก�  ทาง  กาย  อดทน  �อ  � 

 สอน  �  �ก  เ�อน  และ  ความ  อดทน  �อ  การก  ระ  ทบ  กระ�ง  จาก  คน  �น  (Crosby  and  Skilton  1995,  45)  พระ  โลก  ะ  � 

 �ต�  �ตร  The  Lokavipatti  Sutta  (An.IV.157,  cf.  Dn.III.260,286)  อ�บาย  �ง  การ  �  �ก  คน  �อง  อ�  ภาย  ใ� 

 โลกธรรม  8  (loka-dhamma)  ก�าว  �อ  :  �  ลาภ  และ  เ�อม  ลาภ  (  lābha  and  alābha  );  �ยศ  /  ��อ  เ�ยง  /  �  คน  �ยม 

 ชม  ชอบ  และ  เ�อม  ยศ  ไ�  �อ  เ�ยง  /  ความ  �บอาย  /  ความ  ไ�  ��ญ  (  yasa  and  ayasa  );  การ  �นทา  และ  การ 

 สรรเส�ญ  (  nindā  and  pasaṃsā  );  �ข  และ  �ก�  (  sukha  and  dukkha  )  การ  ยอม�บ  ประสบการ�  �  พบ  เจอ  �า  �  �ง 

 40 



 �า  �น�  และ  ไ�  �า  �น�  �ง  เ�ด  ภาย  ใ�  สภาวะ  �  �  �  �า  เ�น  �ง  �  ไ�  �ง�น  ถาวร  เ�น  �ง  �  เ�บ  ปวด  และ  แปร�น  ไ� 

 ตลอด  เวลา  จะ  �วย  เส�ม  ส�าง  ความ  อดทน  และ  �เบกขา  มากก�า  การ  �ก  ครอบ�  �วย  ภาวะ  ทาง  อารม�  �  �น  ลง 

 มา  �น  �ง  �ป  แบบ  �  สอง  ของ  �น�  kṣānt  i  �น�  �ป  แบบ  �  สอง  �น  จะ  ��น  �น�  �ป  แบบ  �  ห�ง  �อ  การ  ยอม�บ  ความ 

 �ก�  ทรมาน  �ง  เ�ยว�อง  �บ  �น�  �ป  แบบ  �  สาม  เ�นการ  อดทน  �อ  การก  ระ  ทบ  กระ�ง  �  ความ  ��ญ  �ม�น�  �น 

 �บ  การ  ไ�  อาฆาต  พยาบาท  �ง  �อ  Dhammapada  v.  320  ‘  �ปมา  �ง  ไอยรา  �าง  �ก  ใน  สนามรบ  �  �น  �าน  �ก  ธ�  � 

 �ง  จาก  �ว  สาร�ศ  �นใด  �าพเ�า  �  จะ  ทน  �อ  การ  ทา�ณ  กรรม  �น  �น  แ�จ�ง  แ�ว  �ง  �  คน  อ�  มากมาย  �  ขาด 

 �ณธรรม  ’ (  แปลโดย�ทธ�ก�ต  Buddharakkhita 1985) 

 ก�าว�ก�ยห�ง�าการ�บ�อ�างแ�มแ�ง�บการยอม�บความจ�งใน�ง�เ�นอ�ไ�ไ�หมายความ�า 

 จะ  เ�ก  เฉย  อารยะ  -  �ตย  กะ  -  ป�  วารต  Ārya-satyaka-parivarta  ไ�  �ก  เ�อน  �ง  �  ปกครอง  �  ป�อย  ปละ  ละเลย 

 ยกเ�น  การก  ระ  �ความ  �ด  อาจ  �  มา  �ง  กฎหมาย  �น  ไ�  ชอบ  ธรรม  (Asp  228,  �าง�ง  Harvey  2000,  347)  �ง 

 �ใ�เ�ด�ถาม�าการตอบสนองแบบยอมใ��กกระ�ในสถานการ�แสน�นตราย�นเ�น�ตอบ�เหมาะ 
 สม  ของ  ทาง  �ทธ  ศาสนา  แ�ว  ห�อ  เ�น  แ�  เ�ยง  การ  �ความ  �ด  การ  ป�อย  ใ�  �  ประพฤ�  �ด  �น  �ด  �น  ไ�  �า  ใน 

 กร�  ใด  �  �อ�า  ไ�  �  �อ  พวก  เขา  �วย  �ง  �น  การ  �อ  �าน  อาจ  จะ  เ�น  �ง  �  สมควร  �า  หาก  �  �วย  ความ  เหมาะ  สม 

 โดย  ไ�  โทสะ  �น  �  จะ  ไ�  �ใ�  ความ  �ด  แ�ง  บาน  ปลาย  เ�น  �  แ��ด  �า  ภายใน  สภาวะ  สงคราม  การ  ป�อย  ใ� 

 โทสะครอบ�ตน�นสามารถ�พาไป�การละเ�ด  IHL 

 ธรรมบท  Dhammapada  vv. 3-6  ก�าวไ��า  : 

 ‘  เขา�าเรา  เขา��ายเรา  เขาชนะเรา  เขาป�นเรา  ’  �ห�บ  ���กเวรเ�น�  เวรของ��น�อมไ�ระ�บ 
 ‘  เขา  �า  เรา  เขา  ��าย  เรา  เขา  ชนะ  เรา  เขา  ป�น  เรา  ’  �ห�บ  �  �  ไ�  �ก  เวร  เ�น  �  เวร  ของ  �  �น  �อม  ระ�บ 
 ไป 
 ใน  โลก  ใบ  �  เวร  ไ�  สามารถ  ระ�บ  ไ�  �วย  การ  จอง  เวร  แ�  สามารถ  ระ�บ  ไ�  �วย  การ  ไ�  จอง  เวร  เ�น  เ�น 
 �มาเ�นนานแ�ว 
 และ  คน  �วไป  ไ��  เลย  �า  เรา  �อย�บ  เพราะ  การ  จอง  เวร  �น  �  เอง  ;  แ�  �ห�บ  �  �  ไ�  �  แ�ว  เวร  ของ  เขา  �อม 
 ระ�บไป  (  แปลโดย  Peter Harvey) 

 ความ  �ด  �ง�  �  ความ  สอดค�อง  �บ  IHL  ห�ง  ใน  การ  ละเ�ด  �อ  IHL  อา�  เ�น  การ  �งหาร  เห�า  พลเ�อน  �น  ไ� 

 สามารถ  แ��ว  จาก  ประชาชน  �าย  ตรง  �าม  และ  การ  แ�  แ�น  สามารถ  �ใ�  �ง  สอง  �ง  �าว  �  �ฏ�กร  แ�ง  ความ 

 โหด�าย�งยาก�จะ�กษาเ�ยวยาไ�อ�างแ�จ�ง 

 �ต�ทยาใน�ทธศาสนา 

 แห�ง�อ�ลทาง�ต�ทยา�โดดเ�นของ�ทธศาสนาสามารถ�งเส�มป���การของเห�าพลรบใน����บ 

 ประ�น  ไ�  �า  จะ  เ�า  �บ  IHL  ไ�  �  �ง  �น  การ  ขาด  ภาวะ  ความ  เ�าใจ  ของ  �น�  สมร��  ใน  บรรยากาศ  ค�มเค�อ 

 ของ  สงคราม  สามารถ  �ใ�  การ  ป���  การ  อ�าง  ระ�ดระ�ง  และ  อด  ก�น  เ�น  ไป  ไ�  ยาก  ตลอด  ระยะ  เวลา  ใน 

 ประ��ศาสต�  �ทธ  ศาสนา  ไ�  ส�บส�น  การ  �ฒนา  ความ  เ�ยวชาญ  �าน  การ  �  สมา�  เ�น  เห�อน  เทคโนโล� 

 ทาง  �ต  �  กระ�น  การ  เป�ยนแปลง  ทาง  �ต�ทยา  ใน  แ�  บวก  โดย  แ�จ�ง  แ�ว  การ  �ก  ป���  เ�น  �  อาจ  เ�น 
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 ประโยช�  ใน  การ  �บรอง  �า  �ณ�า  ของ  �ทธ  ศาสนา  �น  �ง  และ  IHL  จะ  �ก  �  มา  ป���  ตาม  เ�อ  อ�  �ามกลาง 

 ภาวะความ�ดแ�ง 

 การ�กษา�าน�ต�ทยาส�ยให�และประสาท�ทยาไ�แสดงใ�เ�น�าการ�สมา�แ�ละ�ปแบบ�น 

 สามารถ  ยก  ระ�บ  ความ  สามารถ  �กษะ  ทาง  �ต  �  แตก  �าง  �น  ไป  (Braboszcz,  Hahusseau  and  Delorme  2010) 

 และการ�กสมา��น�ไ�แสดงใ�เ�นการรอง�บ�ฒนาการของ�ณภาพเฉพาะเจาะจง�เ�ยว�องโดยตรง�บ 

 เห�า  ทหาร  �  �อง  �การ  บรร�  เ�า  หมาย  ของกอง  �พ  ใน  ขณะ  �  �  �วย  ลด  ระ�บ  ความ  เ�ย  หาย  ของ  ความ  เ�อน 

 �อน  �ก�  ทรมาน  และ  �อง�น  การ  ละเ�ด  IHL  ใน  สถานการ�  �งเค�ยด  ไ�  �วย  รวม  ไป  �ง  ส��มป�ญญะ  �อ 

 สถานการ�  ความ  สามารถ  ทรง  �  ใน  สถาน  กร�  การ  แสดงออก  ทาง  อารม�  �าน  ใบห�า  การ  ควบ�ม  ความ 

 สนใจ  และ  การ  �บ�อ  �บ  ความ  �บ  �อน  30  ห�ง  จาก  การ  �ฒนา  �ณภาพ  เห�า  �  �  จะ  สามารถ  �ใ�  เห�า  พล  รบ 

 �แล  �กษา  ประมวล  ผล  �อ�ล  ไ�  �  �น  และ  ประคอง  ส�  �บ  ตอบ  สนอง  �อ  สภาวะ  แวด�อม  ไ�  อ�าง  เหมาะ  สม 

 สามารถ  แยกแยะ  ระห�าง  เ�า  หมาย  �บ  �  �  ไ�ใ�  เ�า  หมาย  ไ�  �ง  ผล  �  ไ�  ตาม  มา  �อ  สามารถ  �วย  ลด  ความ  เ�ย 

 หาย  �  เ�ด  �น  โดย  ไ�  ไ�  �งใจ  เพราะ  ฉะ�น  การ  �กฝน  สมา�  จาก  �ทธ  ศาสนา  อาจ  จะ  �วย  �ฒนา  �วม  �บ  IHL  และ 
 แ�นอน  �ใ�  เห�า  พล  รบ  �ง  เส�ม  การ  �หนด  เ�า  หมาย  ภาย  ใ�  กฏ  หมาย  โดย  เฉพาะ  พวก  �  เ�ยว�อง  �บ  การ  ใ� 

 มาตรการระ�ดระ�ง�นเหมาะสมในการโจม� 

 การ�กสมา�อาจ�ไป�พฤ�กรรม�เ�น�ตร�บ�งคมไ�มาก�นและ�ส��บแรง�งใจในการส�าง 

 �ต  �กษ�  ของ  �ว  เอง  เ�น  �น  �ง  ผล  ใ�  อาจ  �วย  ลด  พฤ�กรรม  �  อยาก  แ�  แ�น  เอา  �น  ห�อ  บรรเทา  แรง  กด�น  จาก 

 เ�อน  รอบ  �าง  ผล  จาก  การ  �กฝน  �  สมา�  �อ  ส�  และ  การ  ตอบ  สนอง  �อ  ความเค�ยด  �อ  เ�น  ประโยช�  �บ 

 ส�ส�ภาพ  ของ  ทหาร  แ�ว  �  เ�น  ไป  ไ�  �า  จะ  �ใ�  ป���  ห�า�  ไ�  อ�าง  เหมาะ  สม  และ  ไ�  �ด�วน  แ�น�  มาก  �น 

 �ใ�  เห�า  พล  รบ  สามารถ  ป�บ  �บ  การ  ตอบ  สนอง  ตาม  ระ�บ  ความ  เ�ยง  ของ  แ�ละ  สถานการ�  ไ�  ใน  �วน  �  �วย 

 �น�น  �า  ระบบ  ประสาท  ไ�  ไ�  �ด  อ�  ภาย  ใ�  สภาวะ  เค�ยด  �  �  ฮอ�โมน  คอ��  ซอล  cortisol  และ  อะ  ด�  นา  �น 

 adrenalin  ใน  ระ�บ  �ง  ใน  ยาม  �  ไ�  �เ�น  �อง  ใ�  ��  การ  หลบ  ห�  ห�อ  การ  ปะทะ  การ  �  สมา�  �  �วย  ลด  ��  การ 

 �บ�อ�นไ��งประสง�อ�างเ�นความ�นแรงเ�นก�าเห�และการใ�ของ�นเมา  31 

 การ�กสมา�แบบ�ทธศาสนาอาจจะ�วยเห�าทหาร�าน�ก�บาดเ�บทางกายและ  /  ห�อกระทบ 

 กระเ�อน  ทาง  ใจ  จาก  เ�อ  ตอน  �  พวก  เขา  ป���  ห�า�  �  รบ  ไ�  เห�า  อ�ต  ทหาร  อาจ  จะ  ทรมาน  จาก  ภาวะ  �  �วย  ทาง 

 �ต  จาก  การก  ระ  ทบ  กระเ�อน  �ตใจ  PTSD  (Post-Traumatic  Stress  Disorder)  เ�องจาก  �าน  ประสบการ� 

 31  �า�วยเ�องการ�กฝนการใ�ส�ในกอง�พ�งกฤษ �: Carter �บ Mortlock 2019; British Army Mindfulness course: 
 https://www.army.mod.uk/people/join-well/managing-stress/mindfulness-course/  ,  and a three-year study at City 
 University, London: ‘Mindfulness in the Military: Improving mental fitness in the UK Armed Forces using next 
 generation team mindfulness training’: 
 https://www.city.ac.uk/news/2019/may/improving-mental-fitness-in-uk-armed-forces-using-team-mindfulness-traini 
 ng  . �ห�บส�ในกอง�พสห�ฐอเม�กา � Ritchel 2019  �ห�บบท�จาร�ของการ�ส�ในกอง�พ � Purser 2014 

 30  ��วอ�าง Stanley �บ Jha 2009; Stanley et al 2011; Zanesco et al 2019 ‘การประมวลผลใบห�าทางอารม�’ �าง�ง 
 �ง�งการประเ�นผลอ�างแ�น�ในอารม�ความ��กของคนและ�าทางจากอารม�ทาง�ห�า 
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 สงคราม  มา  แ��า  จะ  ป���  ห�า�  สอดค�อง  �บ  IHL  แ�ว  �ตาม  32  ใน  การ  �ก  สมา�  แบบ  �ทธ  �น  ไ�  �า  จะ  เ�น  �ก 

 ส�  ทาง  �ตใจ  ห�อ  กาย  ค  ตา  ส�  อาจ  �วย  �ใ�  ความ  �น  �วน  �มา  จาก  ความ  ทรง  �  �น  เลว  �าย  สงบ  ลง  ไ�  �  การ 

 �นพบ�า��ปลงอา���อสารภาพความ�ดทาง�ทธศาสนา�ใ�ในเอเ�ยตะ�นออก�น�อน�างเ�น 

 ประโยช�  ใน  การ  �บ�อ  �บ  อ�ต  �ง  �  โยง  เ�ยว  �บ  ความ  เ�าใจ  ของ  ก�ม  คน  �  ไ�  ��ก  และ  ไ�  เ�ยใจ  �บ  ความ  �ด 

 พลาดในอ�ต�น�อน�าง�โอกาส�จะ�ก�เพราะกรรมมาก�นในระยะยาวโดยเฉพาะตอนก�บไปเ�ดให� 

 ใน  พระ  อ�ธรรม  Abhidhamma  ไ�  �  การ  �เคราะ�  เห�  และ  ผล  ของ  กรรม  เ�ม  �น  โดย  รวม  �ง  การ 

 �จารณา  เห�  �จ�ย  (  paccaya  )  �  เ�อม  �บ  ความ  �ม�น�  �  �บ  �อน  ระห�าง  สาเห�  และ  ผลก  ระทบ  �วอ�าง  เ�น 

 มหา  �ฏ  ฐาน  Paṭṭhāna  �ม��  �  เ�ด  ของ  พระ  อ�ธรรม  �ฎก  �าย  เถรวาท  Theravādin  Abhidhamma  Piṭaka  ( 

 หมวด  �  สาม  ของ  พระ  ไตร�ฎก  pali  cannon)  �ง  เ�น  ตรง  ไป  �  การ  �งาน  ของ  เห�  �จ�ย  ห�ง  ใน  เ�อนไข  เห� 

 �จ�ย  ใน  มหา  �ฏ  ฐาน  Paṭṭhāna  เ�ยก  �า  อา  เส  วน  �จจ  ยะ  āsevana  -  paccaya  ห�อ  ‘  �จ�ย  การ  ป�ก  �ง  ��ย  �  �  ’ 

 �ง  �อ  ใ�  เ�ด  ผล  (  สภาวะ  �  �  เ�อนไข  �  เห�  �จ�ย  )  มาก  �น  และ  �ดเจน  �น  จน  เ�ด  ความ  �เ�จ  �ใ�  เ�ด  พ�ง  และ 
 ประ�ท�ภาพ  �ง  �น  (Kyaw  2014,  197)  �ง  ขนาด  �  �าการ  กระ�  �  �งใจ  �  �ๆ  สามารถ  เป�ยน  จาก  ��ย  เ�น 

 �ป��ย 

 �จ�ย  ของ  การ  ป�ก  �ง  ��ย  อา  เสวนะ  āsevana  อาจ  �  �วน  �ใ�  �คน  ชา  �น  �บ  ความ  �นแรง  และ  ผล  ของ 

 �น  เ�อ  พล  ทหาร  ห�อ  พลเ�อน  เ�ด  �น  ชา  �บ  การ  เ�น  �า  ห�อ  พบเ�น  ความ  �นแรง  แ�ว  �  อาจ  จะ  �ง  ผล  �อ  ��  �  พวก 

 เขา  ป��ม�น�  �น  ไ�  �า  จะ  ใน  ก�ม  �  �ด  แ�ง  �น  ห�อ  �งคม  �วไป  ใน  ��ต  ปก�  และ  �ง  ผลก  ระ  ทบ  �บ  การ  �ด�น  ใจ 

 ห�อ  ��ง  �ง  �อ  ความ  �งวล  �วงใย  และ  �ณภาพ  �  �บรอง  ��ต  และ  ความ  ปลอด�ย  �ง  �  �  มา  ใ�  �ง  ใน  กร�  ราย 

 �คคลห�อ��ดอ�ในสถานการ��และ�บก�มคน���นาจ��นเคย�บการ�ด�นใจ��งผลใ���นไ��บ 

 �นตราย  และ  �  อาจ  จะ  �  �วน  �ใ�  เ�ด  การก  ระ  �  �  ไ�  ความ  ระ�ดระ�ง  ห�อ  ไ�  ไ�  �ด�วน  �  เหมาะ  สมใน  �วง  �  � 

 สถานการ��ดแ�งทางอา�ธห�อห�งจากการ�ดแ�ง�น 

 �จ�ยเห�า�เ�น��งความใ�ใจ�ควร�อง�ใ��บเ�องความเ�ยหายทาง�ตใจของเห�าพลทหาร 

 �อ��านห�าในสมร��สงครามและ���อาจจะ�วยลดความเ�ยหาย�ลงไ�คง�อง�โดยการ�อง�น 

 สงคราม  �น  เ�น  �วน  เ�น  �  เลว  �าย  ��ด  ไ�  ใ�  เ�ด  การ  ละเ�ด  �อ  �าม  การ  �า  �ต�  �ด  ��ต  -  �ล  �อ  �  ห�ง  ใน  �ทธ 

 ศาสนา  -  อาจ  จะ  �  มา  �ง  �ย  �นตราย  �  �ใ�  ม�ษ�  ห�ง  คน  พ�อม  จะ  �ง  ห�ก  ม�ษยธรรม  เห�อน  เ�น  ละ�ง  IHL 

 ห�อ  �อ  �หนด  �ล  ใน  �ทธ  ศาสนา  �  เ�น  �ง  �ว  �วย  ควบ�ม  พฤ�กรรม  ของ  พวก  เขา  �ง  �  อาจ  �ใ�  พวก  เขา  มอง 

 �าม  �ง  �ณ�า  �น  �ง  ของ  �ทธ  ศาสนา  ใน  การ  ใ�  ความ  �มครอง  �  �  ไ�  คน  ปก�อง  �แล  (Bca.3,  v  17,  Crosby  and 

 Skilton  1995,  21)  การ  ลด  ทอน  ความ  เ�น  ม�ษ�  ใน  การ  �ก  ทหาร  �ก  ออกแบบ  ใ�  ยกเ�ก  ความ  เก�ยด  �ง  ใน  การ 

 �า  �ต�  �ด  ��ต  และ  เ�ม  �ตรา  การ  �งาน  ของ  อา�ธ  �ใ�  �  โอกาส  กลาย  เ�น  �จ�ย  �ใ�  เ�ด  �ก�  ภายใน  �ตใจ 

 และ  เ�ด  การ  ระบาด  ของ  ภาวะ  �  �วย  ทาง  �ต  จาก  การก  ระ  ทบ  กระเ�อน  ทาง  �ตใจ  PTSD  ใน  เห�า  กอง�พ  �  เจ�ญ 

 แ�ว  (French and Jack 2015, 174-179) 

 32  �า�วยเ�องการ�ส�และ PTSD  (โรค�ต�เ�ดจาก�ตใจโดนกระทบกระเ�อนจากเห�การ��นแรง เ�น สงคราม 
 �นาศกรรม ���เห�) ��วอ�าง Hoffman 2016 
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 การแสดงอารม��านลบใ��ต�เ�น�วนห�งของการลดทอนความเ�นม�ษ�และ��อเ�น�จ�ย 

 ��ญ  �  �า�น  กฎ  ของ  IHL  �วอ�าง  เ�น  การ  แ�  แ�น  �บ  ความ  โหด  �าย  �า  เ�อน  �  อาจ  �  ใน  สงคราม  French  �บ 

 Jack  เสนอ  �าการ  ลด  อารม�  ความ  ��ก  �อ  �ต�  ลง  อาจ  �ใ�  ความ  เลว  �าย  ใน  การ  ตอบ  สนอง  ทาง  อารม�  ความ 

 ��ก  ลดลง  �ใ�  เห�า  พล  รบ  สามารถ  �อ�  รวม  ไป  �ง  เ�น  �า  ไ�  อ�าง  �  ประ�ท�ภาพ  โดย  ไ�  �อ  เ�ย  เป�ยบ  �  ห�ด 

 ไ�  ไ�  จาก  อารม�  �าน  ลบ  �  �  มาก  �น  �  �อ  เ�นการ  ลด  ทอน  ความ  เ�น  ม�ษ�  French  �บ  Jack  เป�ยบ  เ�ยบ  การ 

 ไ�ใ�อารม�ในกอง�พ�าค�าย�บ����ลยแพท�คนห�ง�อง�การ�ดส�ท��วเองใ�เห�ออารม�ตอบ 

 สนอง  ความ  ��ก  �อย  ลง  ใน  �การ  �า�ด  แสน  �นตราย  ท�า  �  เ�นการ  �า�ด  �วย  ��ต  เ�น  �น  เ�อ  �  จะ  มอง  คนไ� 

 ใ�  เ�น  เ�ยง  �ง  �  ��ต  เ�ง  �ว�ทยา  �  �อง  �ก  �อมแซม  (French  and  Jack  2015,  185-187)  ก�บ  �น  ใน  ทาง  ตรง  �น 

 �ามอาจมองไ��าการ�สมา�เ�อ�ฒนาความ��กเมตตาใน�ต��น�ก�าการลดทอน�าเขาใ�เห�อเ�น 

 แ�  �งของ  แ�  �  อาจ  ใ�  ผล  ใน  ทาง  ก�บ  �น  จาก  �ม  มอง  ของ  ทหาร  ใน  เ�อง  ของ  การ  เอา  �ว  รอด  ทาง  กายภาพ  เพราะ 
 การมอง�ต�ใ�เ�นเ�ยงแ��งของเ�น�����นฐานค�ายค�ง�บการ�สมา�ของ�ทธศาสนาตรงเ�อง 

 ความ  �าง  เป�า  ห�อ  ไ��  �ว  ตน  การ  มอง  �ต�  �บ  ตนเอง  �า  ไ�ใ�  �คคล  แ�  เ�นก  ระ  บวน  การ  �  ไ�  �ว  ตน  ทาง 

 ธรรมชา�  แ�  �ง  ไง  พวก  เรา  �  ควร  ระ�ง  ไ�  �ม  �ก�ง  �ย  �นตราย  �  อาจ  เ�ด  �น  ไ�  จาก  การ�  ความ  �ด  �  ไป  ใ� 

 อ�าง  �ด  �ต�ประสง�  เพราะ  ใน  �ๆ  �ต�  �ก  มอง  �า  ‘  �าง  เป�า  ’  แ�  ความ  �าง  เป�า  ของ  ตนเอง  และ  พวก  ของ 

 ตนเอง  ก�บ  �ก  มอง  �าม  (Harvey  2000,  267-8)  ส�  �  เ�อนไข  �จ�ย  �น  หลาก  หลาย  �พา  �ง  สถานการ�  และ 
 ส�าง  �ค�ก�กษณะ  เฉพาะ  �  �ดเจน  �อ  เ�น  �ง  ��ญ  ใน  การ  �วย  ลด  โทสะ  ใน  การ  ตอบ  สนอง  ลง  รวม  �ง  ลด  การ 

 แ�  แ�น  �วย  ในบท  Bodhicaryāvatāra  ของ  kṣānti  �น�  ห�อ  ความ  อดทน  ไ�  แนะ�  �า  ใ�  มอง  �  เห�  �จ�ย  ใน 

 วง  ก�าง  �  �ง  ผล  �ง  การก  ระ  �  ของ  คน  �น  �อน  �  จะ  ตอบ  สนอง  �วย  โทสะ  ก�บ  ไป  (Bca.6,  37-43;  Crosby  and 

 Skilton  1995,  53-54)  กรรม��  การ  �ก  มอง  เ�น  คน  ใ�  เ�น  �งของ  �  �  ห�ก  �ทธ  ศาสนา  �น  �ก  �ง  มา  ใ�  �วย  อาจ 

 �ใ�  เห�า  พล  รบ  เ�า  �วม  สมร��  ใน  ขณะ  เ�ยว�น  �  ลด  การ  เ�น  �า  และ  ��าย  �ต�  ลง  แ�ว  �  �วย  ใ�  พวก  เขา 

 ห�กเ�ยงภาวะกระทบกระเ�อนทาง�ต  PTSD  ไ��วย 

 ใน  �ศนะ  ค�  ของ  พระ  อ�ธรรม  Abhidhamma  โดย  เฉพาะ  �  สอน  ของ  มหา  �ฏ  ฐาน  Paṭṭhāna  �น  เ�ยว 

 �บ  เห�  �จ�ย  �  หลาก  หลาย  �  �  �ท�พล  �อ  ผล�พ�  �  ออก  มา  และ  แนว�ด  เ�อง  ความ  �าง  เป�า  จาก  �ศนะ  ของ 

 Mahāyāna  อาจ  �  เสนอ  ความ  �  �  �ม�น�  �บ  ความ  เ�าใจ  �ง  พฤ�กรรม  และ  ไ�  ไ�  ระ�  �ง  แ�  �ง  �  ควร  �  ใน 

 สมร��  แ�  �  จะ  เสนอ  �ง  ��  การ  �ด  หาเห�  �จ�ย  เ�อ  �  จะ  ��ด  ขอบเขต  ของ  ผล  �าย  �วย  พวก  เขา  อาจ  �  การ� 

 เสนอ  ��  การ  �  ส�างสรร�  มาก  �น  ห�อ  เ�น  �  �า  �  ทาง  เ�อก  �ก  หลาย  ทาง  �  จะ  ห�ด  �ง  ผล�พ�  �าน  ลบ  ห�อ  �ง 

 เส�มผล�พ��านบวก  โดยเฉพาะการ�เ�อใ�เ�ด�ศนะ  รอบก�าง�จะ�วย�บ�งไ�ใ�ละเ�ด  IHL 

 �ทธศาสนาและ�ลปะการ�อ� 

 พระ�ทธศาสนาหลาย�กายไ�ผ�กรวม�ลปะการ�อ��อง�น�วไ�ในห�ก�ตรการ�กอบรมป��� 

 ใน  ��กสง�  �ลปะ  การ  �อ�  เ�น  �  ก�างๆ  �  �  ความ  หลาก  หลาย  และ  ครอบค�ม  ไป  �ง  �ฒนธรรม  �น  �เ�ด 

 การ  �อ�  และ  การ  เ�า  �ง  แ�น  แ�  ของ  �ตใจ  ห�อ  �ณสม��  ของ  �ต  �ญญาณ  �วใจ  ห�ก  �  ��ญ  �อ  การ  ควบ�ม 
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 ��ง  กาย  อ�าง  �นาญ  �กรบ  �  �กฝน  �ลปะ  การ  �อ�  �  ความ  สนใจ  อ�าง  จ�ง�ง  ใน  ศาสนา  ของ  ตน  และ  ��  �  จะ 
 �  ไป  ประ�ก�  ใ�  �บ  งาน  ของ  พวก  เขา  พวก  เขา  �เ�น  �อง  เ�าใจ  �ง  �ด  �ง  หมาย  ห�ก  �ล  ธรรม  และ  พ�อม  �  จะ 
 ตาย  ใน  การ  �อ�  เ�อ  อาจาร�  ห�อ  เ�อ  เ�า  หมาย  ของ  พวก  เขา  และ  ��  เผ�ญ  ห�า  �บ  ความ  ตาย  �ง  ไ�  �า  แปลก  ใจ 

 �  ใน  อาณา�กร  ของ  พระ�ทธ  ศาสนา  �ลปะ  การ  �อ�  และ  การ  �  รบ  ไ�  �  การ  ผสม  ผสาน  �น  อ�าง  �ก  �ง  กอง  ��ง 

 �อ�ของพระสง��กเ�ด�นเ�อการ�ดแ�งทางอา�ธเ�ด�นและคณะสง��บ��งความ�เ�นในการ�บอา�ธ 

 �อ  �าน  �  �ก�ก  โจร  ส�ด  โจร  ห�อ  �กาย  �  เ�น  �ต�  และ  บาง  ค�ง  แ�แ�  �บ  �าย  �ฐฯ  ใน  ขณะ  �  �วน  ให�  จะ 
 พบเ�น  ใน  �ม��  ของ  มหายาน  ใน  �น  ��น  เกาห�  และ  �เบต  แ�  �  �  �วอ�าง  จาก  ประเทศ  �  �บ�อ  �กาย  เถรวาท 

 ในเอเ�ยตะ�นออกเ�ยงใ��วย  33 

 ความ  เ�อม  โยง  ของ  �ลปะ  การ  �อ�  �  ความ  เ�น  �ด  เ�น  �เศษ  ใน  โรงเ�ยน  ฉาน  Chan  (  เซน  /  เ�  ยง  /  เ�ยน 

 Zen/Seon/Thien)  เ�น  เวลา  หลาย  ศตวรรษ  ของ  ประ��ศาสต�  �น  �นวาย  ของ  ประเทศ  �น  �ด  ฉาน  Chan  ห�อ  �ด 

 เ�า  ห�น  Shaolin  �ง  เ�น  �ด  �  ��อ  เ�ยง  ��ด  ของ  ประเทศ  �น  ไ�  เ�น  �น�กลาง  ของ  น�ตกรรม  ทางการ  ทหาร  และ 
 ��อ  เ�ยง  ใน  �าน  �กษะ  การ  �อ�  ของ  พระ  �กรบ  �  ห�วย  งาน  ทาง  ทหาร  �นวน  มาก  มา  เ�ยมเ�ยน  เ�อ  เ�ยน  �  เ�ม 

 เ�ม  ทาง  �ด  ไ�  �ฒนา  เ�น  สถา�น  �  ��ญ  ใน  การ  รวบรวม  �ดเกลา  และ  �ายทอด  �ลปะ  การ  �อ�  �ง  โดด  เ�น 

 เ�น  �เศษ  ใน  �าน  กระบวน  �า  �ทยา  �ทธ  �ง  เ�น  อา�ธ  �  ใ�  เ�อ  �อง�น  �ว  เอง  และ  ลด  �นตราย  �  จะ  เ�ด  จาก  � 

 โจม�  (Lorge 2011) 

 ใน  ��น  �กาย  เซน  Zen  เ�น  �  ��ก  ใน  นาม  '  ศาสนา  ของ  �กรบ  '  และ  กลาย  เ�น  อง�กร  �  ��ญ  ใน  การ 

 �ฒนา  �ลปะ  การ  �อ�  ใน  ระ�บ  �  �  มา  ป���  ไ�  จ�ง  โดย  การ  ข�ด  ความ  ก�ว  และ  �ง  ความ  สนใจ  ไป  �  �จ��น 

 ชน�น  �กรบ  ซา�ไร  ไ�  ตระห�ก  �าการ  �กฝน  ตาม  ห�ก  �กาย  เซน  �ใ�  พวก  เขา  เ�น  �ก  �  �  �  �น  �  การ  แลก 

 เป�ยน�นอ�างมากระห�างแวดวง�งสองและซา�ไร�นวนมากกลายเ�นพระ�กายเซนใน�นปลาย��ต 

 เ�น  ���  โช  �น  Suzuki  Shōsan  (  ค  .  ศ  .1579-1655  )  �  �ง  �  ห�ก  �  สอน  ธรรมะ  สอด  แทรก  อ�  ใน  �ป  แบบ  การ  �อ� 

 �ก  �ง  พระ  ใน  �กาย  เซน  (  ทา  �  อาน  โซโฮ  Takuan  Sōhō)  �  แ�ง  บท  ประ�น�  �ง  อาจ  �บ  ไ�  �า  �  �ท�พล  มาก  ��ด 

 เ�ยว  �บ  ป�ชญา  เ�ง  �ทธ  และ  �ลปะ  การ  �อง�น  �ว  �ต  �  ปราศ  จา  กการ�  ด�ด  The  Unfettered  Mind  (Soho 

 2012). 

 �ทธศาสนาและ�ลปะการ�อ�แบบ�งเ�ม�าง�ด�นในห�กจ�ยธรรม�น�งและพยายามลดทอน 

 ความ  เ�อน  �อน  �ก�  ทรมาน  ใ�  เห�อ  �อย  ลง  ��ด  �ลปะ  การ  �อ�  เ�น  �ลปะ  ของ  การ  เ�ยน  �  �  จะ  ควบ�ม  และ 
 �บ�ง  ��ง  กาย  �  แ�งแก�ง  โดย  �าน  การ  �ก  อบรม  อ�าง  �อ  เ�อง  �คคล  �  �กฝน  จะ  �ฒนา  ความ  สามารถ  ใน 

 การ  ใ�  เทค�ค  �  �บ  �อน  เ�อ  ห�ก  เ�ยง  �นตราย  โดย  ใ�  ��ง  กาย  ใน  ป�มาณ  �  �เ�น  �ห�บ  การ  ตอบโ�  ความ 

 �นแรง  �  �กคาม  เ�า  มา  เ�า�น  การ  �ก  �ต  และ  การ  ควบ�ม  ลม  หายใจ  �  ความ  ��ญ  พอๆ  �บ  การ  �ก  �างกาย  �ป 

 แบบการเค�อนไหว��บ�อนเ�น�กษณะเฉพาะ�ว�ห�บ�ลปะการ�อ�และ�ง�อเ�น�ปแบบการ�สมา� 

 33  �วอ�างเ�น การจลาจล��โดยพระสง�ในศตวรรษ� 16 และ 17 ในประเทศเอเ�ยตะ�นออกเ�ยงใ� อ�างไร�ตาม 
 �ง��วอ�าง�า�ด เ�น พระเถรวาท � �ซานะ Therav  ā  da  Buddhist monk U Thuzana ��กอง�พกะเห�ยง�ทธก�ม 
 กบฏชา��น��ป���การ�งแ�� พ.ศ. 2537-2553 (1994–2010 CE) ในพ�า และทหารไทย�บวชเ�นพระ�ก�และ�ง 
 �ออา�ธเ�อปก�อง�ดในภาคใ�ของประเทศไทย (Frydenlund, 2013) 
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 แบบ  เค�อนไหว  (Mann  2012)  เทค�ค  การ  �  สมา�  �ง  เส�ม  ใ�  �  ส�  �ใ�  �  ความ  กระ�าง  �ดเจน  ใน  การ  �อ� 

 �คคล  จะ  เ�ยน  �  ใน  การ  ควบ�ม  ความ  ก�ว  และ  อารม�  ของ  ตนเอง  ไ�  �  �น  �วย  การ  เอาชนะ  ความ  �ก�น  รวม  �ง 

 การ  �ด  �ด  �บ  ��ต  ของ  ตนเอง  และ  การ  �ฒนา  ความ  �นใจ  ใน  �กษะ  การ  ปก�อง  ตนเอง  �ง  �  จะ  �วย  ลด  ความ 

 เ�ยง  ของ  การ  ตอบโ�  �  �นแรง  เ�น  เห�  �น  เ�ด  จาก  ความ  หวาด  ก�ว  มากก�า  �  จะ  ตอบโ�  แบบ  สม  เห�  สม  ผล  ตาม 

 ห�กจ�ยธรรมห�อทางกฎหมาย 

 เ�น  เ�ยว  �บ  การ  �  สมา�  การ  �กษา  ��ย  แสดง  ใ�  เ�น  มา  ตลอด  �า  �ลปะ  การ  �อ�  �วย  ใ�  �  �ก  สามารถ 

 ควบ�ม  �ง  สภาพ  แวด�อม  และ  ตนเอง  ไ�  �  �น  �ง  ผล  ใ�  �  การ  ตอบ  สนอง  ทาง  อารม�  เ�ง  ลบ  �อย  ลง  และ 
 พฤ�กรรม  �นแรง  โดย  รวม  ลดลง  (  �  �วอ�าง  Harwood,  Lavidor  and  Rassovsky  2017).  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง 

 �ลปะการ�อ�และเทค�คการ�สมา�แบบ�ทธพบ�า�ก�ไปประ�ก�ใ�ในกอง�พและห�วยงานกฎหมาย 

 �ว  โลก  มาก  �น  ระบบ  การ  �ก  ของ  พวก  เขา  อาจ  ไ�  �บ  ประโยช�  จาก  การ  เ�น  �  ห�ก  การ  ส�าง  �ป��ย  ของ  �ลปะ 
 การ  �อ�  เ�น  ��ย  ความ  �อน�อม  �อม  ตน  และ  ความ  เคารพ  ความ  เ�อม  โยง  ทาง  ประ��ศาสต�  ของ  �ทธ 

 ศาสนา  �บ  �ลปะ  การ  �อง�น  �ว  และ  ประ�ท�ภาพ  ของ  �ลปะ  การ  �อง�น  �ว  ใน  �ค  ห�ง  �  �  ความ  �นแรง  และ 
 �นตราย  ใน  สถานการ�  �  รบ  แสดง  ใ�  เ�น  �ง  �อ  ป���  ใน  �ทธ  ศาสนา  �  สามารถ  �  ไป  ใ�ไ�  จ�ง  และ  สามารถ 

 �งเส�มการป���ตามห�ก  IHL  รวม�งห�กจรรยาบรรณ�  อาจ�งเส�มการ�หนด�ปแบบห�ก�ตรของ  IHL 

 �ศนค��ออา�ธ 

 กฏ  หมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  (IHL)  �  เ�า  หมาย  �  จะ  ควบ�ม  มากก�า  �  จะ  �ง  �าม 

 �ตสาหกรรม  อา�ธ  โดย  กฎหมาย  �  ไ�  �าม  �  ใ�  �  การ  ใ�  การ  สะสม  และ  การ  แปร�ป  อา�ธ  �างๆ  เ�น  อา�ธ  เค� 

 และ  �วภาพ  และ  �บ  ระเ�ด  �ง  �ใ�  เ�ย  หาย  โดย  ไ�  �เ�น  และ  ไ�  เ�อก  เ�า  หมาย  และ  /  ห�อ  �อง  ทน  �ก�  ทรมาน 

 เ�น  เวลา  นาน  เ�อ  เ�ยบ  �บ  การ  บรร�  �ต�ประสง�  ทาง  ทหาร  นอกจาก  �  สน�  �ญญา  การ  �า  อา�ธ  ของ 

 สหประชาชา�  �ง  ��ด  การ  โอน  �าย  อา�ธ  เ�น  แ�  �  ตาม  กฎหมาย  จาก  ประเทศ  ห�ง  ไป  �ง  �ก  ประเทศ  ห�ง  หาก 

 �  ความ  เ�ยง  �  อาจ  �ก  �  ไป  ใ�  เ�อ  กระ�  การ  ละ  เ�  ดกฏ  หมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  (United  Nations 

 2013)  การ  �  สงคราม  ใน  �จ��น  �ก  ใ�  อา�ธ  ไฮเทค  ราคา  แพง  �ง  �อง  ใ�  เ�น  �น  �ง  จาก  �าย  �  เ�ยว�อง  ตาม 

 ห�ก  ศาสนา  �ทธ  การ  �า  อา�ธ  เ�น  ห�ง  ใน  �า  ‘  �จฉา  ว�ช  า  ’  �ง  �น  �ง  �ใ�  เ�ด  �ถาม  ��ญ  เ�ยว  �บ 

 �ตสาหกรรม  อา�ธ  (An.III.208)  การ  �ด  เ�บ  อา�ธ  �อ  เ�นการ  �ด  �อ  �ล  �อ  สอง  ของ  พระ  โพ��ต�  bodhisattva 

 ในพรหมจาล�ตรแ�ง�กายมหายาน  Mahāyāna  Brahmajāla Sūtra  : 

 สาวก  ของ  พระ�ทธเ�า  ไ�  ควร  เ�บ  อา�ธ  �างๆ  เ�น  �ด  กระบอง  �น  ธ�  �ก  ธ�  หอก  ขวาน  ห�อ  อา�ธ  �น 
 ใด  และ  ไ�  เ�บ  อวน  �บ  �ก  ห�อ  �  ปก  ร�  ใดๆ  �  ใ�  ใน  การ  �ลาย  ��ต  (  สมาคม  แปล  �ม��  �ทธ  ศาสนา 
 Buddhist Text Translation Society  ) 

 นอกจาก  �น  ใน  ความ  เ�น  จ�ง  ประเทศ  และ  ก�ม  �  �บ�อ  ศาสนา  �ทธ  เ�น  ห�ก  �การ  �อ  ขาย  และ  สะสม 

 อา�ธ  ไ��  IHL  และห�กการทาง�ทธศาสนามาประ�ก�ใ�  เ�อ��ดการใ�อา�ธ�เ�ยว�อง 
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 การป����อ�กโทษ  34 

 การ  เ�อน  ไ�  ใ�  ��าย  �  ไ��  อา�ธ  ใน  ธรรมบท  Dhammapada  v.  137  รวม  �ง  �กโทษ  �วย  นอกจาก  � 

 เ�อง  ราว  ใน  ชาดก  jātaka  ไ�  ระ�  ไ�  โดย  เฉพาะ  �า  �ต�  �  �าย  แ�  จะ  �อง  ไ�  �บ  การ  ป���  อ�าง  �  ใน  �ทาน  ชาดก 

 jātaka  เ�อง  ห�ง  (no.  23,  โภ  ชา  ชา  �ย  ชาดก  Bhojājānīya-jātaka,  Jat.I.178-81)  �า  �นธพ  �  เ�น  ��ง  ��ญ  ใน 

 การ  �อ�  สามารถ  เอาชนะ  สงคราม  เ�อ  พระ  ราชา  ของ  ตน  ไ�  แนะ�  ใ�  พระ  ราชา  ใ�  ละเ�น  โทษ  ประหาร  ��ต  อ� 

 ราช  �ต�  �  �ง  เ�น  พระ  ราชา  จาก  แค�น  �ง  7  �  �ก  �บ  �  �ว  มา  เ�น  เชลย  แ�  �า  อาชาไนย  ก�บ  ขอ  ใ�  พระ  ราชา  ไ� 

 ��ต  พวก  พระ  ราชา  เห�า  �น  �ง  �วอ�าง  ใน  กร�  �ง  ก�าว  �ด�น  ของ  ชาว  �ทธ  �อ  �  ชนะ  ใน  สงคราม  ควร  เ�อเ�อ 

 เ�อแ��อ�ต��ปรา�ย�อ�ภายใ�การควบ�มของพวกเขา 

 �ก�วอ�างห�งของ�น�ห�อความอดทน�งก�าว�อ�ในเ�องราวทาง�ทธศาสนาระห�างเทวดา 

 และ  อ�รกาย  �  �วโหย  (  อ�ร  asura  s)  (Sam.I.220-222)  �าว  เวป  �ต  �  Vepacitti  อ�ร  ราชา  �  �าย  แ�  �ก  �  �ว  ไป 

 อ�  �อ  ห�า  �าว  �กกะ  Sakka  �วห�า  เห�า  เทวา  และ  เ�น  สา��ษ�  ของ  พระ�ทธเ�า  เ�อ  �าว  เวป  �ต  �  สาป  แ�ง 

 �าว  �กกะ  �  ไ��  ป���ยา  ตอบโ�  �ใ�  �ก  เ�าใจ  �ด  �า  �น  เ�น  เพราะ  ความ  ก�ว  ห�อ  ความ  �อนแอ  (Premasiri 

 2006, 84-85; Deegalle 2014, 558-564)  �าว�กกะไ�อ�บาย  �าไ�ใ��งสองอ�าง  : 

 �น  เลว  �ายก  �า  มาก  หาก  �าน  จะ  ตอบโ�  ก�บ  �วย  ความ  โกรธ  �อ  �  �  โกรธ  �อน  �  �  ไ�  แสดง  ความ  โกรธ 
 ตอบ  �อ  �  �  โกรธ  �อน  �ก  เ�น  �าย  ชนะ  ใน  สงคราม  �  ชนะ  ไ�  ยาก  �ง  �าน  เ�น  �  �  อ�  �า  �ก  �าย  ��ง  ตก  อ� 
 ใน  โทสะ  ก�บ  �  ส�  สงบ  �ง  ประพฤ�  ตน  เ�อ  ความ  ผา�ก  ของ  �ง  ตน  และ  �  �น  (Sam.I.222,  and 
 Vism.324) 

 ใน  เ�อง  ราว  �นอง  เ�ยว�น  �ง  �  ก�าว  ไ�  �าง  �น  ใน  ธรรมบท  Dhammapada  v.137  ก�าว  �า  ‘  �  �  ใ� 

 ความ  �นแรง  �บ  �  �  ไ��  อา�ธ  ’  จะ  ประสบ  �บ  ความ  �ก�  มากมาย  �น  เ�น  ผล  จาก  กรรม  หมายความ  �าการ  ใ� 

 ความ  �นแรง  �อ  คน  �  ไ�  สามารถ  �อง�น  ตนเอง  ไ�  �น  เลว  �าย  มาก  �กโทษ  สงคราม  (  เชลย  �ก  POWs)  และ  �  �ก 

 �ม�ง�กประเภท�ความเปราะบางเ�น�เศษเ�องจากพวกเขาตกอ�ใน�นาจของกอง��ง�เ�นป��ก� 

 และ  แนว�ด  ทาง  �ทธ  ศาสนา  เ�ยว  �บ  ��  การ  ป���  �อ  �กโทษ  โดย  �วไป  ไ�  �า  ใน  ยาม  สงคราม  ห�อ  �น�ภาพ  � 

 �ความเ�ยว�องเ�น�น  35 

 35  การ�ก�งในภาวะ�ดแ�งทางอา�ธระห�างประเทศอาจ�ก�หนดภายใ�อ��ญญาเจ�วาค�ง� 4 ‘เห�ผล��เ�นใน 
 การ�กษาความปลอด�ย’ จะ�อง���น��เห�ผล�านความปลอด�ยเห�า�นหมดลง ห�ออ�าง�า��ดเ�อความเ�น 
 �ต���ลง อ��ญญาประกอบ�วยกฎ�นตอน��งประ�น�า�ฐ�างๆ จะไ�ละเ�ด�ลย��จในการ�ความ�พอเหมาะสม 
 ของ�ย�กคาม�อความ�นคงของตน การป���ของ�ฐเ�อเ�วๆ �ในการ�ดแ�งทางอา�ธระห�างประเทศไ�แสดงใ� 
 เ�นความแตก�างอ�าง��ย��ญในการ�ความและการ�เ�นการตามกฎ �ง�อใ�เ�ดความ�าเ�น�วงอ�างมาก 
 ในการ�ด�นทางอา�ธ�ไ�ใ�ระห�างประเทศ �ด�น�ไ��ดเจน เ�องจากมาตรา 3 ของอ��ญญาเจ�วาไ�ไ�ก�าว�ง 
 มาตรการ�อง�นในการ�ก�น (�ง�ไ��ห�บการ�มครอง�ท�เ�ยว�บกระบวนการทางศาล�น�นฐาน�ห�บ��อ� 
 ภายใ�กระบวนการ�จารณาค�อาญา): https://  www.icrc.org/en/document/security-detention 

 34  บาง�วนของบท�ไ��บการ�ดแปลงและเผยแพ�บนเ�บไซ�ของ ICRC: 
 https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/01/19/gciii-commentary-buddhist/, 
 https://www.icrc.org/en/document/buddhist-perspective-treatment-prisoners-war. 
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 ใน  ��  งคล  ชาดก  Sumaṅgala  Jātaka  (no.  420)  ก�าว  �า  ก�ต��  ไ�  ควร  ลงโทษ  �  กระ�  ความ  �ด  เ�อ 

 �ก  รบกวน  ทาง  อารม�  การก  ระ  �  �ง  ก�าว  �  แนว  โ�ม  �  จะ  �ง  ผล  ใ�  เ�ด  การ  �ด  จรรยา  บรรณ  �  มาก  เ�น  ไป  �ก  �ง 

 นโยบาย  ทาง  จ�ยธรรม  �  ก�ต��  �  มา  ใ�  �น  แสดง  ใ�  เ�น  อ�าง  �ดเจน  เ�อ  ก�ต��  �จารณา  �า  :  ‘  �า  ตก  อ�  ใน 

 ความ  โกรธ  มาก  เ�น  ไป  ก�ต��  ไ�  ควร  �ง  ลงโทษ  อ�าง  ไ�  ��ธรรม  และ  ใน  �กษณะ  �  ไ�  เหมาะ  สม  ห�อ  สะสม 

 ความ�ก�ทรมานมากมายใ��บ��น  ’ (Jat.III.441) 

 �ม��  �ตนา  ว�  Precious  Garland  ของ  �ก  �ทธ  ป�ชญา  พระ  นา  คา  ร�น  Nāgārjuna  (  �  �าน  บน  )  แนะ�  ก�ต�� 

 �าอาชญากรควรไ��บการป����ง�  : 

 330.  อ�า  �น  ไป  ใ�  การ  ประหาร  การ  �ก�ด  และ  การ  ทรมาน  (  อาชญากร  )  แ��า  พวก  เขา  สมควร  ไ�  �บ 
 �ตาม  จงเ�มไป�วยความเมตตาก�ณา  �แลพวกเขาเสมอ  … 
 333.  ป�อย  �ว�  �  �ก  �ม  �ง  ใน  ความ  �ด  เ�ก  �อย  ภายใน  ห�ง  �ง  �า  �น  และ  �  เ�น  เ�ยว�น  �บ  พวก  เขา  � 
 เห�อตามความเหมาะสม  ไ�สมควร�งใครใ��ก�ก�งโดย  ไ�ไ��บการปลดป�อย  …. 
 335.  ตราบ  ใด  �  �ง  ไ�  ป�อย  �กโทษ  จง  �ใ�  พวก  เขา  �  ความ  �ข  และ  สะดวก  สบาย  โดย  �ด  �าง  �ดผม 
 �องอาบ�  อาหาร  เค�อง�ง�ม  เค�อง�ม  และยา�กษา  โรคใ�แ�พวกเขา 
 (  แปล  Tamás Agós, in Harvey 2018, 162) 

 �งหมด��ใ�เ�ด�ถาม�า�ฐบาลของประเทศ��บ�อ�ทธควรป����อ��ก�ม�ง�เ�ยว�อง�บ 

 ความ  �ด  แ�ง  ทาง  อา�ธ  อ�างไร  การ  ห�ก  เ�ยง  การ  �ก�ง  โดย  ไ��  �หนด  และ  ตาม  �เภอ  ใจ  �อ  เ�น  �วน  ห�ง 

 ของ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  เ�น  เ�ยว  �บ  การ  ป���  �  �  �อ  �  �อง  �ง  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง  �  � 

 เปราะบาง 

 �อ  330  �  การ  �หนด  ขอบเขต  ��  การ  โ�ม  �าว  ใจ  และ  การ  สอบสวน  อ�าง  �ดเจน  �ง  ภาย  ใ�  กฎหมาย 

 ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  ไ�  อ�ญาต  ใ�  ใ�  �บ  เชลย  �ก  ใน  การ  �  รบ  ระห�าง  ประเทศ  การ  ทรมาน  เชลย  �ก 

 เ�น  �ง  �อง  �าม  อ�าง  �ดเจน  �ห�บ  ��  การ  โ�ม  �าว  ใจ  �  ไ�  �บ  การ  แนะ�  และ  �ก  ยก  เ�น  �วอ�าง  ใน  �ม�� 

 �ทธ  ศาสนา  เรา  อาจ  �จารณา  �ง  ��  การ  ของ  พระ�ทธเ�า  ใน  การ  อ�บาย  เห�ผล  ของ  พระอง�  การ  ใ�  ตรรก�ทยา 

 การ�ใ�เ�นผล�ตามมา  เ�น�น 

 การ�มครองท�พ��นพลเ�อน  �งแวด�อม  และ�ต� 

 ไ�  �า  จะ  เ�น  �  �ง  โดย  ��  ทาง  ทหาร  ห�อ  ผล  จาก  การ  ไ�  �กษา  ��ย  การ  ป�น  และ  การ  �ลาย  ท�พ��น 

 �ช  ผล  และ  �ต�  เ�ยง  ฯลฯ  ของ  พลเ�อน  เ�น  �ง  �อง  �าม  ใน  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  �ล  �อ  �  สอง 

 ของ  �ทธ  ศาสนา  ‘  �าพเ�า  �อ�ล  ละเ�น  จาก  การ  �อ  เอา  �ง  �  ไ�  ไ�  �บ  ’  ส�บส�น  การ  เคารพ  ใน  ท�พ��น  ของ 

 พลเ�อน  โดย  ครอบค�ม  �ง  การ  ขโมย  และ  เ�อ  ง�นๆ  เ�น  การ  �อโกง  และ  การ  เอา  เป�ยบ  ใน  ศาสนา  �ทธ  แบบ 

 �เบต  พระ  โพ��ต�  bodhisattva  �ง  18  อง�  ทรง  ป�ญาณ  ไ�  �า  จะ  ไ�  �ลาย  สถาน  �  ใด  ๆ   �วย  ��  การ  เ�น  �ใ� 

 เ�ด  ไฟ  ไห�  เ�ด  ระเ�ด  ห�อ  มล�ษ  การ  เผา  แ�  แ�น  และ  การ  ป�น  สะดม  การ  �ลาย  แห�ง  อาหาร  และ  �  รวม  �ง 

 �ช  ผล  เ�น  �ง  �อง  �าม  ใน  อารย  �ตย  กะ  ป�  วาท  Ārya-satyaka-parivarta  (Asp.197,  �าง�ง  จาก  Harvey  2000, 

 253). 
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 ห�กการห�กเ�ยง�นตราย�อ�งแวด�อมแ�ในสงครามไ�แสดงใ�เ�น�กค�งในเ�องราวของ�าว 

 �กกะ  Sakka  ระห�าง  ความ  �ด  แ�ง  �บ  อ�ร  asura  �  �จฉา  (Sam.I.224,  cf.  Dhp-a  I.279,  Jat.I.  202-203).  เ�อ 

 �าว  �กกะ  และ  กอง�พ  ��ง  ห�  จาก  กอง�พ  ของ  �าย  อ�ร  �าน  เ�า  มา  ใน  �า  เสา  ของ  เทว  รถ  ของ  �าว  �กกะ  ไ�  ชน 

 �ง  ของ  นก  ช�ด  ห�ง  �ง  ผล  ใ�  ��ต  นก  �  บ��ท�  �ก  �ลาย  ลง  �าว  �กกะ  �ง  ไ�  �ง  กอง�พ  ใ�  ห�ด  และ  �น  ก�บ  ไป 

 �น�  �ง  แ�  จะ  เ�ยง  �นตราย  และ  อาจ  ตาย  �วย  ��อ  ของ  �ต�  �ตาม  อ�างไร  �ตาม  เ�อ  เห�า  อ�ร  เ�น  �า  กอง�พ 

 ของ  �าว  �กกะ  �น  ก�บ  มา  หา  พวก  ตน  บรรดา  อ�ร  �าง  เ�าใจ  �า  �  เ�นการ  ก�บ  มา  �อ�  �บ  พวก  �น  �ก  ค�ง  พวก  �น 

 �ง  ไ�  หลบ  ห�  ไป  �ง  �น  ใน  กร�  �  �ยชนะ  ไ�  มา  จาก  การ  �ด  �น  ใน  ห�ก  จ�ยธรรม  �  แสดง  ใ�  เ�น  �า  พระ�ทธ 

 ศาสนา  เ�ม  ไป  �วย  ความ  �วงใย  ใน  �าน  ม�ษยธรรม  อ�าง  แ�จ�ง  โดย  เ�น  ห�ก  เมตตา  ก�ณา  �อ  �ง  �  ��ต  และ 
 สรรพ  �ต�  �งหมด  �ง  ปวง  การ  พยายาม  ปก�อง  �ก  ��ต  ตาม  ห�ก  �  สอน  แ��า  บาง  ��ต  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง 

 ม�ษ�  �ก  มอง  �า  �  �า  มากก�า  �ง  �  ��ต  ช�ด  �น  อถร  รก  ถา  ใน  เ�อง  �  �ง  เส�ม  �า  นก  �  อา�  �อย  �  แ�  และ  �  �วย 

 �าง  ไ�  �บ  �นตราย  ใน  ขณะ  �  นก  �ว  �นๆ  ไ�  หลบ  ห�  ไป  เ�อ  ไ��น  เ�ยง  กอง�พ  เค�อน�  ใก�  เ�า  มา  สะ�อน  �ง 

 ความใ�ใจของ  IHL  เ�ยว�บความเปราะบางของเ�ก  คนแ�  และคน�วยระห�างการ�รบ 

 ความ�นแรงทางเพศ 

 ความ  �นแรง  ทาง  เพศ  เ�น  ปรากฏการ�  �  �กลาม  อ�าง  แพ�  หลาย  ใน  ระห�าง  การ  �  รบ  �  �นแรง  และ  �นวาย  ตาม 

 �  ก�าว  ของ  อง�การ  สหประชาชา�  ว�  �า  �วย  ความ  �นแรง  ทาง  เพศ  �  เ�ยว�อง  �บ  ความ  �ด  แ�ง  (CRSV) 

 หมาย  �ง  ‘  การ  �ม�น  ,  การ  เ�น  ทาส  ทาง  เพศ  ,  การ  �ง�บ  �า  ประเว�  ,  การ  �ง�บ  �ง  ครร�  ,  การ  �ง�บ  �แ�ง  , 

 การ  �ง�บ  �ห�น  ,  การ  �ง�บ  แ�งงาน  และ  �ป  แบบ  �น  ๆ   ของ  ความ  �นแรง  ทาง  เพศ  �  ไ�  �อ  กรรม  �  เ�ญ  �อ  � 

 ห�ง  ��ษ  เ�ก  ห�ง  ห�อ  เ�ก  ชาย  �  เ�อม  โยง  �บ  ความ  �ด  แ�ง  โดยตรง  ห�อ  โดย  �อม  ’  (United  Nations  2020)  36 

 นอกจาก�ความ�นแรงทางเพศ�งใ�เ�นกล���นอ�างแพ�หลายโดย�เ�า�วมในการ�ดแ�งทางอา�ธ 

 แ��า  จะ  �ด  กฎหมาย  �ตาม  โดย  การก  ระ  �  �ง  ก�าว  �อ�า  เ�นการ  ละเ�ด  ห�ก  การ  ของ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม 

 ระห�าง  ประเทศ  �  เ�ยว�อง  �บ  ความ  �เ�น  ทางการ  ทหาร  อ�าง  แ�แ�  โดย�  ไ�  เ�น  ไป  ตาม  �ต�ประสง� 

 ทางการ  ทหาร  �  �ก  �อง  นอกจาก  �  �ง  ละเ�ด  ห�ก  การ  แยกแยะ  ของ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ 

 เ�องจาก  �ก  �ง  เ�า  ไป  �  พลเ�อน  และ  �  �  ไ�  ไ�  �อ�  ห�อ  ออก  จาก  การ  �  รบ  hors  de  combat  37  นอกจาก  �  �ง  �า�น 

 �อ  �าม  ของ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  ใน  เ�อง  ‘  การ  เห�ยด  หยาม  �ก�ศ�  �วน  �คคล  โดย  เฉพาะ 

 37  ห�กการทางทหาร��เ�น��องอ�ญาตเฉพาะระ�บและช�ดของ��ง��เ�นเ�อใ�บรร��ต�ประสง���ก�อง 
 ของความ�ดแ�ง �น�อการยอม�นนโดยสม�ร�ห�อบาง�วนของ�ต�โดยเ�ว��ด�วยความเ�ยหาย�อย��ดของ 
 ��ตและท�พยากร อ�างไร�ตาม ไ�อ�ญาตใ�ใ�มาตรการ�จะ�ก�ามภายใ�กฎหมายม�ษยธรรมระห�างประเทศ 
 (https://www.icrc.org/en/document/what-ihl) โดยเฉพาะ��ออกจากการ�รบ หมาย�งสมา�กของกอง��ง�ดอา�ธ� 
 ไ�ไ�ป���การเพราะบาดเ�บห�อยอม�นน ไ�ใ��คคล�ไ��บความ�มครอง�งหมด 

 36  ���อ�ห�บภาร�จภาคสนามของสหประชาชา�ในการ�อง�นและตอบสนอง�อความ�นแรงทางเพศ�เ�ยว�อง�บ 
 ความ�ดแ�ง  United Nations Field Missions on Preventing  and Responding to Conflict-Related Sexual Violence 
 https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/06/2020.08-UN-CRSV-Handbook.pdf 
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 อ�าง  �ง  การก  ระ  �  �  �า  �บอาย  และ  เ�อม  เ�ย  ’  38  ความ  �นแรง  ทาง  เพศ  บาง  แ�  �ม  ไ�แ�  การ  �ง�บ  �ง  ครร� 

 การ  �ง�บ  �แ�ง  และ  การ  �ห�น  โดย  �ง�บ  โดย  �  เ�า  หมาย  ใน  การ  ป�บ  เป�ยน  �นวน  ประชากร  ใน  บ�บท 

 �นๆ  และ  �  อาจ  �อ  เ�น  อาชญากรรม  �อ  มวล  ม�ษยชา�  ห�อ  การ  �า  �าง  เ�า  �น�  เ�อ  ��  �  �ก  ใ�  โดย  แพ�  หลาย 

 ห�อ�อป���ตามๆ �น  39 

 ศาสนา  �ทธ  ใน  �ค  แรก  �ง  ตระห�ก  �ง  �กษณะ  การ  �ลาย  �าง  ของ  ความ  �นแรง  ทาง  เพศ  ใน  ตอน  �น 

 ของ  มหา  ป��พพาน  �ตร  Mahāparinibbāna  Sutta  �ม��  �  จา�ก  เ�ยว  �บ  พระชน�  �พ  ของ  พระ�ทธเ�า  ใน  สาม 

 เ�อน  �ด�าย  �อน  �บ  �น  ธ  ป��พพาน  พระ�ทธเ�า  ทรง  ระ�  �า  ‘  ไ�  �กพา  �ว�  ห�ง  และ  �ง�บ  ใ�  ใ�  ��ต  อ�  �วย  ’ 

 เ�นจรรยาบรรณห�กในการ�กษาความสา�ค�ของคนใน�มชนเ�อความเจ�ญ�าวห�า  (Dn.II.74-75) 

 เ�องจาก  เ�อง  ทาง  เพศ  �  อ�  ใน  �ว�อ  ความ  �นแรง  ทาง  เพศ  �  เ�ยว�อง  �บ  ความ  �ด  แ�ง  (CRSV)  เรา  �ง 

 อาจ  �าง  �ง  ��  แ�ไข  ตาม  แบบ  ของ  การ  �กษา  �ล  ใน  ศาสนา  �ทธ  และ  พระ  ��ย  vinaya  เ�ยว  �บ  เ�อง  เพศ  �ล  �อ  � 

 สาม  �ห�บ  ฆราวาส  �อ  ‘  �าพเ�า  �อ�ล  ละเ�น  จาก  การ  ประพฤ�  �ด  ใน  กาม  ’  �ล  �อ  �  พ�อม  �บ  �ล  สอง  �อ  แรก  �อ 

 ไ�  �า  และ  ไ�  ขโมย  �ก  ท�พ�  รวม  อ�  ใน  ‘  �มมา  �ม  �ตตะ  การ  ประพฤ�  ชอบ  ’  �ง  เ�น  �กษณะ  การ  ประพฤ�  ตาม 

 จ�ยธรรม  ของ  อ�ยมรรค  �  อง�  8  �  ส�ป  ห�ก  จรรยา  บรรณ  ของ  พระ�ทธ  ศาสนา  �า  ‘  การ  ประพฤ�  ชอบ  �อ  อะไร  ? 

 การ  เ�น  จาก  การ  พราก  ��ต  จาก  การ  �ก  ท�พ�  และ  จาก  การ  ประพฤ�  �ด  ใน  กาม  �  เ�ยก  ไ�  �า  การ  ประพฤ�  ชอบ  ’ 

 (  �จ  จ  ��ง�  �ตร  Saccavibhaṅga  Sutta  ,  แปล  โดย  Ṭhānissaro  Bhikkhu  2005)  ใน  ขณะ  �  �  การ  �ความ  �ง  �  �อ 

 ใ�เ�ดการประพฤ��ดทางเพศจะแตก�าง�นไปตามบรร�ดฐานของ�งคม�ทธและ�ฒนธรรม�อย�แตก 

 �าง  �น  �  �  การ  �าม  เ�อง  พฤ�กรรม  ทาง  เพศ  �  เ�น  �นตราย  ไ�  ใ�  เ�ยร�  �ลาย  ความ  �ม�น�  สถาน  �น 

 ครอบค�วห�อ�งเ�าหมายไป�ง���อนแอก�า  40 

 อ�างไร�ตามในขณะ�การกด�ทางเพศและการ�ม�นเ�นเ�องห�กของความ�นแรงทางเพศ� 

 เ�ยว�อง  �บ  ความ  �ด  แ�ง  (CRSV)  และ  การ  ป���  �ด  ตาม  �ล  �อ  �  สาม  �  จะ  �อง�น  ไ�  ใ�  เ�ด  �น  ไ�  ความ 

 �นแรง  ทาง  เพศ  �  เ�ยว�อง  �บ  ความ  �ด  แ�ง  (CRSV)  เ�นการ  กระ�  �  �  ราก  �ก  มา  จาก  โทสะ  ความ  เก�ยด  �ง 

 �ง  �ลาย  �ต  �กษ�  และ  เ�ยร�ยศ  �วน  �ว  และ  �มชน  ความ  �ปยศ  อด�  และ  เ�น  �ป  แบบ  ของ  การ  ทรมาน  ไ�  �า 

 เพศ  ของ  �  �  �ก  กระ�  �ด  จะ  เ�น  เพศ  ใด  �ตาม  �ก  �  การ  ระ�  �ง  แนว�ด  �  ส�าง  �ญหา  เ�ยว  �บ  �ต  �กษ�  ทาง  เพศ 

 �ง  รวม  �ง  ‘  ความ  เ�น  ชาย  เ�น  �ษ  ’  และ  โครงส�าง  ทางการ  ทหาร  ของ  ความ  เ�น  ชาย  �ง  เ�อม  โยง  การ  แสดง 

 �นาจ  �บ  ความ  เ�น  �ก  �ชาย  และ  เ�อม  โยง  ความ  เปราะ  บาง  ความ  �อนแอ  และ  การ  ตก  เ�น  เห�อ  �บ  ความ  เ�น 

 40  �ห�บการอ�ปรายเ�ยว�บ�ล�อสามและ���างๆ ในการ�ความ � Harvey 2000, 71-74 

 39  ��วอ�างเ�น มาตรา 6(d) และ 7(1)(g) ของธรรม�ญก�งโรม� 1998 ของศาลอาญาระห�างประเทศ 
 https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf 

 38  �ของ�อ�าม�ปรากฏในมาตรา 3 ของอ��ญญาเจ�วาค�ง� 4 � 1949  �การ�าม�ในมาตรา 75(2)(b) ของ 
 ��สารเ�มเ�มฉ�บ� 1  (�ห�บความ�ดแ�งทางอา�ธระห�างประเทศ) และมาตรา 4(2)(e) ของ��สารเ�มเ�มฉ�บ� 
 2 (�ห�บความ�ด�นทางอา�ธ�ไ�ใ�ระห�างประเทศ) �ของบท�ญ��ใน��สารเ�มเ�มฉ�บ� 2 ระ��าการป��� 
 �งก�าวรวม�ง ‘การ�ม�น การ�ง�บใ�การ�าประเว� และการ��าย�างกาย�ไ�เหมาะสม�ก�ปแบบ’ 
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 �ก  �  ห�ง  41  ใน  �เลส  สาม  อ�าง  �  อ�  เ�อง  ห�งค  วาม  �ก�  �งหมด  ใน  ขณะ  �  ความ  �นแรง  ทาง  เพศ  �  เ�ยว�อง  �บ 

 ความ  �ด  แ�ง  (CRSV)  �ก  ควบ�ม  �วย  ความ  โลภ  ห�อ  �ณหา  แ�  ท�า  สาเห�  ห�ก  �  มา  จาก  ความ  โกรธ  และ 
 ความ  หลง  �วย  เห�  �  แนว  ป���  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �น  �ง  เ�น  ความ  เมตตา  mettā  และ  อ�ยทาน  abhaya-dāna 

 เ�น  ยา  แ�  �ษ  อ�าง  �  �อ  ความ  โกรธ  �  แฝง  อ�  ใน  บ�บท  �  แนว  ความ  �ด  �น  ก�า  หาญ  ใน  การ  ปก�อง  �  �อนแอ  ( 

 อนาถ  ะ  anātha  )  �ง  เ�น  �น�กลาง  ของ  �ณ�กษณะ  ของ  พระ  โพ��ต�  bodhisattva  �ง  �  เรา  ไ�  �งเกต  พบ  �า  � 

 ความ  ค�ายค�ง  �บ  �ณ�กษณะ  ของ  �กรบ  ใน  �ดมค�  �ใ�  เ�ด  แนว�ด  �  เ�น  เอก�กษ�  �  เ�ยว�อง  �บ  ความ 

 �ด  �  �า  �อง  �  �นาจ  �  เห�อ  ก�า  �ง  เ�น  ความ  �ด  �  �ด  ของ  ‘  �ก  �ชาย  ’  �แ�  จ�ง  �  �อ  �  �ด  ของ  �าว  �กกะ  (  จาก 

 ชาดก  �าน  บน  )  การ  โ�ตอบ  ความ  โกรธ  �วย  ความ  โกรธ  �มา  กก  �า  เ�นการ  กระ�  ของ  คน  โ�  เขลา  ความ  สงบ 

 และ  อดทน  �อ  ความ  แ�งแก�ง  �แ�  จ�ง  หา  ใ�  ความ  �อนแอ  ไ�  วจนะ  จาก  ธรรมบท  Dhammapada  �  �  ความ 

 เ�ยว�องเ�น�น  : 

 แ�น  ใน  สงคราม  �ก  ��ต  �กรบ  �บ  �น  คน  �บ  �น  ค�ง  แ�  การ  ��ต  �น  �ง  ให�  �  เ�ยง  ห�ง  เ�ยว  �อ  การ 

 ��ตใจตนเอง 

 (v.103) 

 �  ใด  ส�ด  ความ  โกรธ  �  �ก  โชน  �จ�ง  รถ  �  ��ง  แ�น  ไป  ไ�  เรา  เ�ยก  �  �น  �า  สาร�  คน  �น  เ�ยง  แ�  �อ 
 �งเ�ยน  (v. 222.  แปลโดย  Peter Harvey). 

 ใน  ขณะ  เ�ยว�น  ห�ก  �  สอน  �น  ฐาน  ของ  อ�ตตา  ‘  ไ��  �ว  ตน  ’  หมาย  �ง  การ  ไ��  �ว  ตน  ใน  �ง  �  ��ต  �อ 

 เ�น  �อน  �ลาย  แนว  ความ  �ด  เ�ยว  �บ  �ต  �กษ�  �  ตาย�ว  รวม  �ง  เ�อง  เพศ  สาระ  ��ญ  และ  การ  ป�บ  �น�  เ�อง 

 เพศ  �ก  �ลาย  ลง  �วย  เ�อง  ราว  ของ  การ  เป�ยนแปลง  ทาง  เพศ  ใน  �ม��  มหายาน  เ�น  �  มาลา  �ร�  �รเทศ  �ตร 

 Vimalakīrtinirdeśa  Sūtra  �ง  พยายาม  ส�าง  ความ  เ�าใจ  อ�าง  �ก  �ง  เ�ยว  �บ  อ�ตตา  และ  มอง  �าการ  �ด  �น  ใน 

 เพศเ�น�ปสรรค�อ�ง�  (Paul 1981, 69) 

 �ญหาของความ�นแรงทางเพศ�เ�ยว�อง�บความ�ดแ�งท�ความ�นแรง�นจากการก�าวโทษ 

 เห�อ  และ  การ  ส�าง  มล�น  การ  เ�ก  เฉย  ไ�  รายงาน  และ  การ  ขาด  ความ  �บ  �ด  ชอบ  ของ  �  กระ�  ความ  �ด  �ง  �น 

 เรา  �ง  �อง  �จารณา  �  สอน  ของ  ศาสนา  �ทธ  ใน  �ว�อ  �  ก�าง  �น  เ�น  การ  รายงาน  ความ  �บ  �ด  ชอบ  และ  ความ 

 เ�น  ��  พระ  ��ย  �ฎก  Vinaya  Piṭaka  �ง  เ�น  �วน  ห�ง  ของ  ของ  พระ  ไตร�ฎก  ใน  พระ�ทธ  ศาสนา  �ง  �  กฎ  ของ 

 สง�  �  เ�น�น  แบบ  ใน  �ดมค�  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �ห�บ  �ง  สาม  �ฎก  �  �ง  แ��า  พระ  ��ย  จะ  รวบรวม  ไ�  เ�อ  การ  �อ 

 เพศ  พรหมจรร�  ของ  บรรพ�ต  �ตาม  รวม  �ง  �อ  �  จะ  เ�ยว�อง  �บ  การ  �วง  ละเ�ด  ทาง  เพศ  แ�จ�ง  แ�ว  เ�อง  ของ 

 การ  �วง  ละเ�ด  ทาง  เพศ  �น  �ก  ก�าว  �ง  �งแ�  �อ  �นๆ  ใน  พระ  ��ย  เพราะ  �  ป�ญาณ  ตน  �า  จะ  �อ  ครอง  เพศ 

 พรหมจรร�  พระ  ��ย  �อ  �  1  ใน  หมวด  ‘  ความ  �าย  แ�  ’  �อ  ปารา�ก  parājika  �อ  �าม  �  ใ�  �ก�  �  การ  เสพ  เม�น 

 41  ใน�ว�อความเ�นชายโดย�วไปในพระ�ทธศาสนา � Power 2009 
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 �บ  ตนเอง  ห�อ  �  �น  ไ�  �า  จะ  เ�น  ม�ษ�  ห�อ  ไ�ใ�  ม�ษ�  เพศ  ชาย  ห�ง  ห�อ  เพศ  �  สาม  แ�  ใน  �ม��  ไ�  �  �ถาม 

 �า  พวก  เขา  �ด  ไหม  �า  �ก  �ม�น  ?  ค�  �ม�น  พระ  �ก�  และ  �ก��  หาก  �เคราะ�  อ�าง  ไ�  เอา  อารม�  มา  �ด�น 

 โดย  ส�ป  ไ�  �า  ไ�  เ�นการ  ละเ�ด  กฎ  เพราะ  ไ��  เจตนา  �อ  ขาด  ความ  �นยอม  เ�น  เ�ยว  �บ  การ  �ม�น  พระ  �บล 

 วรรณเถ�  Uppalavaṇṇā  ห�งใน�ครสา�กาของพระ�ทธเ�า  (Vin.III.35) 

 แ��าความ�นแรงทางเพศหลายประเภท�อ�ภายใ����ดความของสหประชาชา�ไ�ไ�ก�าว�ง 

 ใน  พระ  ��ย  vinaya  และ  การ  อ�ปราย  เ�ยว  �บ  ความ  �นยอม  ใน  �ม��  �ทธ  ศาสนา  �ค  แรกๆ  อาจ  ไ�  เ�น  ไป  ตาม 

 มาตรฐาน  �ง�ด  ใน  โลก  ส�ย  ให�  แ�  �อ  ส�ป  �  ไ��  ความ  �ด  �น  �ดเจน  และ  เ�ด  ขาด  โดย  �ด�น  ใ�  ไ��  มล�น 

 �บ  เห�การ�  �  ไ�  ส�คร  ใจ  ก�าว  �อ  หาก  �ก  �ม�น  หลอก  ห�อ  �ง�บ  ใ�  �  �จกรรม  ทาง  เพศ  โดย  ไ�  เจตนา  �ง 

 ก�า�นในขณะ�ห�ก�สอน�า�วยเ�องกรรมบางค�ง�ก�ความ�า�เ�ยหาย��ง�บผล�บากกรรมในอ�ต 

 พระ  ��ย  �  ระ�  �ก  �ย  ห�ง  �  กระ�  ความ  �ด  �ง  คง  �อง  �บ  �ด  ชอบ  �อ  การก  ระ  �  ของ  ตน  อ�าง  เ�ม  �  แ��า  จะ  เ�น 

 กรรม  �จ��น  �  �ง  ผล  ใ�  คน  �น  �ตาม  (  เ�อง  ของ  ความ  โชค  �าย  ไ�ใ�  ‘  การ  สมควร  ไ�  �บ  ’)  เ�า  ห�า�  �บ  �ด  ชอบ 

 �อง  ใ�  �นาจ  ห�า�  ของ  ตน  หาก  ไ�  เ�น  เ�น  �น  อนา�ปไตย  –  ‘  กฎ  ของ  ปลา  ’  –  จะ  ตาม  มา  �ง  �  �อนแอ  รวม  �ง  � 

 �เ�ญ  ทาง  �ต  �ญญาณ  อ�  ใน  ความ  เมตตา  ของ  ‘  ปลา  ’  �  ให�  ก�า  ใน  เ�อง  เ�า  ของ  พระ  ��ย  vinaya  �า  ใคร  �  � 

 แนว  โ�ม  จะ  �  �ด  ไ�  รายงาน  �ว  เอง  เ�อน  ของ  พวก  เขา  �  จะ  �  เ�น  เ�ยว�น  พระ�ทธเ�า  �ง  ใน  ทาง  พระ  ��ย  � 

 ห�า�  เ�น  แ��พ  �  ปกครอง  คณะ  สง�  จะ  �บ  �ด  ชอบ  และ  ตรวจ  สอบ  ใน  แ�ละ  กร�  โดย  �ด�น  �  ก�าว  หา  �า 

 ละเ�ด  ห�อ  ไ�  และ  �จารณา  บท  ลงโทษ  อ�  เสมอ  42  พระ�ทธเ�า  ทรง  ส�ป  �  �พากษา  ของ  พระอง�  เสมอ  �วย  การ 

 �ห�  �  กระ�  �ด  ไ�  เ�ยง  แ�  ผล  �บาก  กรรม  เ�า�น  แ�  จะ  �  มา  �ง  ความ  เ�อม  เ�ย  �อ  เ�ยง  และ  ความ  ไ�  ไ� 

 วางใจ  �  คณะ  สง�  Sangha  พระ  ��ย  �งหมด  เ�น  แบบ  อ�าง  ใน  การ  รายงาน  �อ  �  �ง�บ  �ญชา  ระ�บ  �ง  การ  �ก 

 ความ  �บ  �ด  ชอบ  ของ  �  �ง�บ  �ญชา  ระ�บ  �ง  การ  ไ��  �ฒนธรรม  การ  �  ตรา  และ  ความ  �เ�น  ใน  การ  �แล 

 กอง�พใ�คงไ��ง�อเ�ยง 

 พระ�ทธศาสนา�บบ�บท�ก�าง�น 

 ใน  การ  อ�ปราย  �าง  �น  เรา  ไ�  เ�น  ไป  �  พระ�ทธ  ศาสนา  เรา  ไ�  �งเกต  เ�น  �า  �ศนค�  และ  การ  ประ�ก� 

 ใ�  �บ  การ  �  สงคราม  �น  ไ�  สามารถ  �กษา  แยก  จาก  บ�บท  �  ก�าง  �น  �  ไ�  �ฒนา  แ�ว  �าน  บน  เรา  �งเกต  เ�น 

 �ฒนาการ  ของ  �ลปะ  การ  �อง�น  �ว  ใน  ศาสนา  �ทธ  ใน  �ค  �อ  มา  แ�  แ�  ใน  บ�บท  ของ  ชาว  �ทธ  �นเ�ย  ใน  �ค 

 แรกๆ  ความ  �งเค�ยด  ระห�าง  �ดมค�  ของ  การ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  �บ  ความ  เ�น  จ�ง  ทางการ  เ�อง  �ใ�  เ�ด  การ 

 โ�  เ�ยง  อ�าง  ส�กสนาน  �ง  �ใ�  เ�ด  การ  ผสม  ผสาน  ระห�าง  ประเพ�  ทาง  ศาสนา  และ  ป�ชญา  มากมาย  (Singh 

 2017)  ��  การ  �ดการ  ของ  �  ปกครอง  ชาว  �ทธ  �ค  แรก  ใน  การ  �  สงคราม  ไ�  �บ  ทอด  ป���  อ�าง  ยาวนาน  จาก 

 42  เ�ยว�บ�นาจของพระ�ทธเ�าในพระ��ยและ��การและห�า�ของพระ��ย � Huxley 1996, �ก����ใ�เ�น�า 
 �กษณะของพระ�ทธเ�าในพระ��ยเ�น��ง�บ�ญชาและ��นาจมากก�าใน�ราพระ�ตร ในขณะ�พระอง��องโ�ม 
 �าวใจมาก�นเ�องจากพระ�ตรไ�เ�น�ง��งในวงก�าง  � Dn.II.100 พระ�ทธเ�าต�สจ�ง ๆ �าพระอง�ไ�เ�น�วเอง 
 เ�น��แลคณะสง� แ�เ�องราว�อ�บาย�งการ�ด�ง��ยแ�ละ�อ �ใ�พระอง�อ�ใน�แห�ง���นาจเ�ดขาด 
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 ��อ  กฎหมาย  ของ  �นเ�ย  โบราณ  �ง  เ�ยว  �บ  การเ�อง  และ  การ  บ�หาร  เ�น  ธรรม  �ตร  Dharma-sūtra  s  ม�  ส� 

 มฤ�  Manu-smṛti  และ  อรรถ  ศาสต�  Arthaśāstra  บท  ประ�น�  เ�ยว  �บ  ห�า�  ของ  ก�ต��  ใน  มหา  กาพ�  �น  �ง 

 ให�  �น  �  มากมาย  เ�น  มหา  ภาร  ตะ  และ  รา  มา  ยาณะ  Mahābhārata  and  Rāmāyaņa  และ  ใน  �จ��น  �  ความ 

 เ�ยว�อง  อ�าง  ใก�  �ด  �บ  ศาสนา  �น�  มาก  �ง  ประเพ�  ของ  ชาว  �น�  �งหมด  �วน  แ�ว  แ�  ไ�  �บ  �ท�พล  มา  จาก 

 �นเ�ย  โบราณ  รวม  �ง  ��  ระเ�ยบ  �อ  �ง�บ  ของ  �งคม  และ  ��  การ  �  ใ�  เ�อ  ไ�  มา  �ง  �นาจ  ใน  �วง  เวลา  �น 

 �ก  �ชาการ  K.N.  Jayatilleke  (1967)  อ�ปราย  �า  วรรณค�  �นเ�ย  ใน  ภาษา  �นสกฤต  เ�น  ศาน�  ปาร  วาน 

 Śānti-parvan  ห�อ  ห�ง�อ  แ�ง  �น�ภาพ  ‘Book  of  Peace’  (  ห�ง�อ  เ�ม  �  �บ  สอง  ของ  มหา  ภาร  ตะ 
 Mahābhārata  43  )  �  �ด  กฎ  เกณ�  �  �ฒนา  �น  เ�อ  �หนด  พฤ�กรรม  ใน  ภาวะ  สงคราม  Jayatilleke  �ง  �  ใ�  เ�น  �า 

 แ�จ�ง  แ�ว  แ�  �ม  �าง  ๆ   ของ  �ฐ  �น�  เห�า  �  �ก  ห�อ  หลอม  ภาย  ใ�  �ท�พล  ของ  ความ  �ด  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �ง  เ�น 

 �  �ง  ความ  ��ญ  ของ  �  ปกครอง  ใน  แ�  �ณธรรม  เ�น  ม�ษยธรรม  อ�งสา  การ  ไ�  ใ�  ความ  �นแรง  และ  ความ 

 ชอบธรรม 

 Weeramantry  เ�ยนไ��า  (2007, 6): 

 �  ปกครอง  ชาว  �ทธ  �  เ�า  �วม  สง  คราม  จ�งๆ  ไ�  ใ�  ความ  ��ญ  �บ  กฎ  เกณ�  การ  ป���  ใน  สงคราม  �ง 
 �ก  กฎหมาย  �น�  ไ�  �เ�น  การ  อ�าง  ละเ�ยด  ��วน  มาก  [  เ�น  ห�วย  งาน  ��บ  �แล  �ฐ  �นเ�ย  โบราณ 
 และ  สงคราม  �  ระ�  ไ�  �าง  �น  �  Sinha  2005]  �ก  กฎหมาย  เห�า  �  ไ�  ใ�  กฎ  เกณ�  ความ  เ�น  ธรรม  ใน 
 การ  �  รบ  อ�าง  เฉพาะ  เจาะจง  เ�น  ความ  เ�า  เ�ยม  �น  ของ  อา�ธ  การ  �มครอง  พลเ�อน  การ  ป���  �อ 
 เชลย�ก  อา�ธ�ไ��บอ�ญาต  และแ�กระ�งระยะเวลา  �วโมงในการ�สงคราม 

 Weeramantry  �าง  �ง  Christopher  Isherwood  (1963,  247)  �ง  ระ�  �า  �ณ�กษณะ  ของ  �กรบ  โบราณ  �  �  �ต 

 �ญญาณ  แ�ง  การ  �บ�ง  �งใจ  �  ค�ายค�ง  �น  �ง  �  พบ  ใน  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  (  �  จ�ง  แ�ว 

 �กรบ  เห�า  �น  �  �ณ�กษณะ  ใน  �ด  เ�น  ก�า  �  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  �องการ  ):  ‘  พล  �าง  ไ� 

 สามารถ  โจม�  พล  ทหาร  ราบ  �าม  �  ห�อ  �ง  คน  �  ��ง  �ง  ห�  �าม  �า  คน  �  ไ��  อา�ธ  ’  Weeramantry  (2006,  38) 

 ก�าวเ�มเ�ม�า  : 

 กฎหมาย  �น�  �  �วอ�าง  มากมาย  มหาศาล  เ�ยว  �บ  �  สอน  ใน  การ  ป���  ตน  ใน  สนามรบ  การ  �า  คน  � 
 �นเมา  แขน  ขา  �ก  ไ��  อา�ธ  ห�อ  �ด  อา�ธ  �อ  เ�นการ  กระ�  �  �ด  จรรยา  บรรณ  [sic  ]  �น  เ�า�บ 
 เ�นการ  �า  เ�ก  และ  �ง  �  เ�น  �อ  �ง  �  �  ห�ก  การ  อ�  เ�อง  ห�ง  �น  เ�น  เ�อง  �  �า  �ศจรร�  มาก  �  แนว�ด 
 แบบโลกอนาคตไ��กชาว�น��มาใ�ในการ�จารณาในเ�อง�เ�ยว�อง�บกฎแ�งสงคราม 

 เ�อ  ก�าว  �ง  ‘  �น�  ’  แ�นอน  �า  ใน  บ�บท  �  �อ     ‘  �นเ�ย  โบราณ  ’  �  อ�  ใน  สภาพ  แวด�อม  ทาง  �ฒนธรรม  �  ก�าง 

 �น  ห�อ  ไ�  �บ  �ท�พล  จาก  อ�  ท�ป  �นเ�ย  �ฒนธรรม  �  ก�าง  ขวาง  �อ  ใ�  เ�ด  �ป  แบบ  ของ  ศาสนา  ให�  �ง  ใน  ภาย 

 ห�ง  ไ�  ระ�  �า  เ�น  ‘  �ทธ  ’  ‘  �น�  ’  ‘  เชน  ’  ฯลฯ  ความ  �เ�น  �  �อง  �ใ�  �ง  �  �ดเจน  เ�ด  �น  จาก  แนว  โ�ม  �  เ�ม 

 �น  ใน  �วง  ไ�  �  ทศวรรษ  �  �าน  มา  เ�อ  �ใ�  �ต  �กษ�  ของ  ชาว  �ทธ  และ  �น�  ใ�  �  ความ  �ดเจน  มาก  �น  และ 
 สามารถ  เ�า  �ง  �อ�ล  ไ�  มาก  �น  หาก  เรา  ตระห�ก  �ง  มรดก  ทาง  �ฒนธรรม  และ  �ทยาศาสต�  �วม  �น  แ�แ� 

 43  http://www.sacred-texts.com/hin/m12/index.htm  และ 
 http://www.rsvidyapeetha.ac.in/mahabharatha/summary/eng/12.pdf  . 
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 ศาสนา  �ทธ  และ  นโยบาย  ของ  พระเ�า  อโศก  �  เห�อน  �บ  �  Basham  แสดง  ใ�  เ�น  �า  ไ�  �บ  �ท�พล  อ�าง  มาก  จาก 

 อรรถ  ศาสต�  Arthaśāstra  บทความ  เ�ยว  �บ  การ  ใ�  �นาจ  ทางการ  เ�อง  �ง  �  ก�าว  �ง  �าง  �น  �ง  มา  จาก  �วห�า 

 �มาต�  ของ  พระเ�า  �นทร  �ป  ตะ  King  Candragupta  �  เ�น  พระเ�า  �  ของ  พระเ�า  อโศก  โดย  �วไป  แ�ว  �ม  มอง 

 การ  �บ  �  ของ  ชาว  �น�  ใน  �าน  �ต�ทยา  ของ  เกม  �นาจ  โดย  จะ  ใ�  �  แนะ�  ใน  การ  �ดการ  �บ  �ต�  และ  �กษา 

 การ  ปกครอง  เห�อ  ประชาชน  ของ  ตน  �ง  เป�ยบ  ไ�  �บ  ห�ง�อ  เ�า  ชาย  �  ปกครอง  ขอ  งมาเ�ยเวล  �  Machiavelli 

 �ก  ป�ชญา  ชาว  ฟลอเรน�  (Basham  1982,  133-134)  �ง  �  ก�าว  ไ�  �าง  �น  บาง  ค�ง  การ  บรรยาย  เ�า  เ�อง  ราว 

 ของชาว�ทธ�พยายาม�จะทบทวน�สอน��กพบใน�ราเห�า�ใน�กษณะ�ลดทอนความ�นแรง�เ�ด�น 

 �นเ�นผล�บเ�องมาจากการ�ตาม�แนะ�ของ�สอน 

 Andrew  Huxley  (1995)  เ�ยน  เ�ยว  �บ  ประ��ศาสต�  ทาง  กฎหมาย  ของ  พ�า  �งแ�  ส�ย  อาณา�กร 

 �กาม  (  ค  .  ศ  .1044-1279)  แสดง  ใ�  เ�น  �า  �ท�พล  �  หลาก  หลาย  รวม  �ง  �อความ  ทาง  �ทธ  ศาสนา  และ  ��อ 

 กฎหมาย  �นเ�ย  โบราณ  ไ�  ห�อ  หลอม  �รา  กฎหมาย  ของ  พ�า  และ  ใน  �นอง  เ�ยว�น  �ง  ไ�  �ง  �ท�พล  ไป  �ง 

 ��  และ  �งคม  �  �  ศาสนา  �ทธ  เ�น  ให�  �รา  กฎหมาย  เห�า  �  เ�น  �  ��ก  ใน  ภาษา  พ�า  �า  ธรรม  �ศ�  และ  ราช 

 �ศ�  dhammathat  s  and  rajathat  s  ธรรม  �ศ�  ของ  �กาม  ไ�  �บ  �ท�พล  ไ�  เ�ยง  แ�  จาก  อรรถ  ศาสต�  Arthaśāstra 

 เ�า�น  แ�  �ง  ไ�  รวม  �ง  �ม��  ภาษา  บา�  บาง  �วน  �  ก�าว  �ง  �าง  �น  �วย  เ�น  �นาน  ของ  ก�ต��  อง�  แรก  ใน 

 �ค�ญญะ  �ตร  Aggañña  Sutta  �  ก�าว  �ง  �าง  �น  �า  ‘  พระ  �ตร  �า  �วย  �เ�ด  โลก  ’  (Dn.III.80-98;  Huxley  ค  .  ศ  . 

 1995,  52-53)  และ  �อ�ด  เ�น  �  ขยาย  แนว�ด  ของ  ก�ต��  �งเ�ม  ใน  �นาน  �  ใน  �วง  �น  ศตวรรษ  �  �บ  แปด  � 

 พระ  �ก�  ชาว  พ�า  �อ  ‘  เขม  จาระ  Khemacara  �  �ง  ไ�  แสดง  พระ  ธรรม  �ศ�  �  �จ  �ย  ร�  Vinicchayarasi 

 dhammathat  �  แสดง  ใ�  เ�น  �า  กฎ  �ก  �อ  ใน  ธรรมะ  สามารถ  �บหา  แห�ง  �มา  ใน  �ม��  บา�  ไ�  ’  (Huxley  1995, 

 53)  �ก  �  ��  �ง  ใ�  เห�ผล  �า  ‘  กฎหมาย  �ห�บ  ฆราวาส  [  ใน  พ�า  ]  เ�น  �ทธะ  �  �  ความ  หมาย  �ก  �ง  ’  (ibid.  47) 

 �ก  �  ��  �ง  เ�น  �  �ง  ระบบ  การเ�อง  �  �บ  �อน  มาก  �ง  เ�ยว�อง  �บ  ก�ต��  พระ  �ก�  �  ไ�  �เ�ยน  �ง  �ก  จะ  เ�น  � 

 เ�ยวชาญ  �าน  พระ  ��ย  vinaya  (  ��ย  ธาร  vinaya  -  dhāra  )  และ  ฆราวาส  �  �  �าน  กฎหมาย  (  �  เ�  she  -  ne  ใน  ภาษา 

 พ�า  )  �รา  ธรรม  �ศ�  dhammathat  ของ  พ�า  �ค  �อน  �จ��น  ไ�  ระ�  �า  ก�ต��  ใน  ศาสนา  �ทธ  อาจ  ใ�  �นาจ 

 อ�าง  ��ด  ใน  �กษณะ  �  สะ�อน  �ง  �ง  �  �อง  เ�ยว  �บ  �อ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  44  เ�น  เ�ยว  �บ 

 การ�กษา�ทธศาสนา�เ�ยว�อง�บแ��มของกฎหมาย�นเ�ยโบราณ�ไ��บ�ท�พลและประ�ก�ใ�โดย 

 ชาว  �ทธ  ตลอด  หลาย  ศตวรรษ  �  �าน  มา  เรา  อาจ  �จารณา  �ง  �ท�พล  ทาง  �ฒนธรรม  ใน  วง  ก�า  ง�นๆ  เ�น 

 �ท�พล  ขง�อ  Confucian  �อ  ชาว  �ทธ  ใน  เอเ�ย  ตะ�น  ออก  �  �อง  เ�ยว  �บ  ��  ป���  ใน  สงคราม  �ก  �ง  �ง  รวม  �ง 

 การประเ�นความ�ม�น�ระห�างพระ�ก��บ�ฐ 

 44  งานเ�ยนมากมายของ Huxley เ�ยว�บพระ�ทธศาสนาและกฎหมาย ตลอดจน�ทยา�พน�ระ�บป�ญญาเอกของ 
 Christian Lammerts (2010) ใน�ว�อ��ประโยช�อ�าง�งในเ�อง� ผลงาน�นๆ �านพระ�ทธศาสนาและกฎหมาย 
 ไ�แ� วารสารพระ�ทธศาสนา กฎหมายและ�งคม  Buddhism,  Law and Society  journal  2016 และตาม�วยผลงานของ 
 De Silva 2017; French และ Nathan; Huxley 1994, 1996a and b and 1997; Premasiri 2018; Ratnapala 1971; 
 Tilakaratne 2018; Weeramantry 1998, 2006. 
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 เราจะเ�นไ��าความ�ม�น���อเ�อง�นระห�าง�ทธศาสนา�บบ�บททาง�งคมและการเ�อง��ง 

 คง  �อ  ใ�  เ�ด  การ  เป�ยนแปลง  �ป  แบบ  จรรยา  บร  รณ  จ�ย  ะ  ธรรม  ทาง  �ทธ  ศาสนา  ใน  �ค  �จ��น  เ�น  �น  �วอ�าง 

 �อ  �ฒนาการ  ของ  พระ�ทธ  ศาสนา  แบบ  เ�น  ห�ก  ม�ษยธรรม  �ง  แปล  ตาม  �ว  �กษร  �า  ‘  พระ�ทธ  ศาสนา  �ห�บ 

 โลก  ม�ษ�  ’  (  renjian  fojiao  ⼈  間  佛  教)  �ทธ  ศาสนา  �  เ�น  ห�ก  ม�ษยธรรม  พยายาม  �  จะ  ใ�  ความ  เ�าใจ  ของ 

 มหายาน  เ�ยว  �บ  ความ  เมตตา  เ�อ  ลด  ความ  �นแรง  โดย  เ�น  �  ��  การ  ป�บ  เป�ยน  ใ�  เ�า  �บ  โลก  �จ��น  และ  ณ 

 ขณะ  �  ขบวนการ  �  �อ  �ว  �น  ใน  ประเทศ  �น  และ  ไ�ห�น  ใน  �น  ศตวรรษ  �  20  โดย  เ�น  ป���ยา  ตอบ  สนอง  �อ 

 �ทธ  ศาสนา  -  �ง  ใน  สายตา  �ก  ป��ป  การ  ปกครอง  -  มอง  �  เ�น  เ�ยง  แ�  ��กรรม  �วน  ห�ง  �ง  เ�นการ  ตอบ  สนอง 

 �อ  การ  เป�ยนแปลง  ทางการ  เ�อง  �  �นแรง  �ง  �ง  ผลก  ระ  ทบ  �อ  �งคม  �น  �งแ�  �วง  ปลาย  ศตวรรษ  �  19  ตลอด  จน 

 ความ  �าทาย  ของ  ชาว  ค�สเ�ยน  �  �ง  �ก  มอง  �า  �  บทบาท  ใน  ภาค  �งคม  และ  ส�ส�การ  มากก�า  ชาว  �ทธ  �อ  มา 

 ใน  ค�ส�  ศตวรรษ  �  20  ไ�  กลาย  เ�น  แรง  �นดาล  ใจ  แ�  �าน  �  �  ชาว  เ�ย  ตนาม  พระ  อาจาร�  �ช  �ท  �น�  Thich 

 Nhat  Hanh  (b.  1926)  �  �ก  �ง�บ  ใ�  เผ�ญ  ห�า  �บ  สงคราม  เ�ยดนาม  �น  โหด  �าย  และ  �ง  อ�บาย  �ง  �  ชาว  ตะ�น 

 ตก  เ�น  �า  เ�นการ  ประ�วง  �  �นแรง  รวม  �ง  การ  เผา  �ว  เอง  ใน  �วน  ของ  คณะ  สง�  �  เ�ม  จาก  พระ  �ก�  นาม  �า  �ก 

 ก�าง  �ก  Thich  Qang  Duc  ใน�  1963  45  �าน  เ�น  �  �ญ��  ว�  ‘  �ทธ  ศาสนา  เ�อ  �งคม  Engaged  Buddhism’ 

 ใน  จดหมาย  �ง  มา�  �น  �  เธอ  �  �ง  �  เ�ย�  Martin  Luther  King,  Jr.  ไ�  �  การ  ยก�อง  �อ  ของ  �าน  เ�น  �วอ�าง 

 �ห�บ  การ  เค�อนไหว  ของ  �ทธ  ศาสนา  เ�อ  �งคม  Socially  Engaged  Buddhism  �  �าน  ไ�  ��ศ  มา  ตลอด  ��ต 

 �ทธ  ศาสนา  เ�อ  �งคม  และ  ม�ษยชา�  �าง  �  �อง  รอย  �น�ก  �  พยายาม  หา  ทางออก  เ�อ  แ�  �ญหา  �ง  � 

 Weeramantry  (  ibid.  )  ก�าว  �า  ห�ก  การ  ทาง  �ทธ  ศาสนา  สามารถ  �  ไป  ใ�  ใน  ‘  �ก�ศ�  และ  �ณธรรม  ของ  ��ต 

 ม�ษ�  …  �ศนค�  �อ  ม�ษ�  �วไป  ’  และ  ‘  การ  เคารพ  ใน  ธรรมชา�  ’  �วย  เห�  �  พวก  เขา  �ง  เสนอ  แนวทาง  ใน  การ 

 ประ�ก�  ใ�  ห�ก  ม�ษยธรรม  ของ  �ทธ  ศาสนา  รวม  �ง  ส�บส�น  การ  �เ�น  การ  และ  การ  เส�ม  ส�าง  ความ  เ�ม 

 แ�ง  ของ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  เ�อ  ลด  ผลก  ระ  ทบ  จาก  สงคราม  �อ  �คน  �ต�  และ  �ง 

 แวด�อม 

 บทส�ป 

 บทความ�ไ���ย�สอนและประเพ�ของชาว�ทธ�เ�ยว�อง�บกฎหมายม�ษยธรรมระห�าง 

 ประเทศ  (IHL)  และ  ��  การ  ป���  �อ  ความ  �ด  แ�ง  ทาง  อา�ธ  โดย  ไ�  �ง  เอา  แนว�ด  และ  ห�ก  �  สอน  ของ  �ทธ 

 ศาสนา  �  การ  �าง�ง  �ง  �วอ�าง  ทาง  ประ��ศาสต�  และ  �วอ�าง  �  เ�ด  �น  ใน  �จ��น  ใน  ขณะ  �  �  งาน  ��ย  �  � 

 เ�อหา  �  ใก�  เ�ยง  �น  อ�  แ�ว  เ�น  จ�ยธรรม  ทาง  �ทธ  ศาสนา  และ  �ศนค�  �อ  ความ  �นแรง  แ�  งาน  ��ย  �  เ�น 

 ความพยายามค�งแรก�ไ��การ�เคราะ��ครอบค�ม�งความเ�อมโยง�เ�นไปไ�ระห�าง�ทธศาสนา�บ 

 กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  แ��า  จะ  �  งาน  ��ย  มากมาย  เ�ยว  �บ  �  สอน  ของ  ชาว  �ทธ  �  ห�ก 

 เ�ยง  ความ  �นแรง  แ�  �  �ง  �  �วน  �อย  -  �ง  เห�ผล  �  อ�บาย  ไ�  �อน  ห�า  �  -  �  �  �  สอน  �ทธ  ศาสนา  ไป  ใ�  ใน 

 กร�  �พาท  ทาง  อา�ธ  และ  ��  การ  ควบ�ม  การ  �เ�น  การ  ของ  การ  �ด  แ�ง  ทาง  อา�ธ  �  เ�ด  �น  เ�น  ระเ�ยบ  �  �า 

 45  �ห�บ�วอ�าง�สอนของ�าน�ช �ท �น�  � Nhat Hanh 1987 
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 �วย  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  �น  �  จ�ง  แ�ว  ใน  �ม��  �ทธ  ศาสนา  �  ก�าว  �ง  สงคราม  �อย  มาก 

 ห�อ  แ�แ�  �  สอน  พระ�ทธ  ศาสนา  ใน  �ค  ห�ง  �  �าง  �ง  �นตราย  ของ  สถานการ�  �ด  แ�ง  �  �  �อย  เ�น  �น  การ 

 ปราศจาก  บท  สนทนา  แลก  เป�ยน  อง�  ความ  �  �  โดย  เฉพาะ  อ�าง  �ง  การ  �  พระ�ทธเ�า  ยอม�บ  โดย  ป�ยาย  ใน 

 ความ  เ�น  จ�ง  ของ  สงคราม  แ�  ใน  ขณะ  เ�ยว�น  �  ไ�  ส�บส�น  �อ  การ  ใ�  ความ  �นแรง  �ง  อาจ  เ�น  เห�  �ใ�  เ�ด 

 ‘  การ  แ�ง  แยก  �า  �ยม  ’  �  Schmithausen  (1999,  53)  ระ�  ไ�  ใน  บ�บท  ของ  การ  �อ�  และ  �ใ�  ลด  ทอน  �ณ�า 

 ของ�สอนในพระ�ทธศาสนา�งแ�จ�งแ�วสามารถ�มาใ�บรรเทาความ�ก�ทรมานในสถานการ��เลว 

 �าย��ดไ� 

 บทความ�แสดงใ�เ�น�า�สอนบางอ�างในศาสนา�ทธ�ความค�ายค�ง�บกฎหมาย 

 ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  โดย  เ�น  �  การ  บรรเทา  ความ  �ก�  ทรมาน  ใน  ระห�าง  การ  �ด  แ�ง  ทาง  อา�ธ  และ 
 เ�นไปไ��จะ�งเอาห�กการและการป����เ�ยว�องออกจาก�ราและประ��ศาสต�ทาง�ทธศาสนา 

 ห�ก  การ  และ  แนว  ความ  �ด  ของ  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  �วน  ห�ง  สะ�อน  �ง  �ง  �  พบ  ใน  �ทธ 

 ศาสนา  และ  ใน  บาง  กร�  �  อาจ  �  มา  จาก  พระ  �ม��  ทาง  �ทธ  ศาสนา  โดยตรง  เ�น  �น  อ�างไร  �ตาม  ชาว  �ทธ 

 �นวน  มาก  ไ�  ไ�  ทราบ  �ง  �  สอน  ทาง  �ทธ  ศาสนา  �น  �ก  �ง  เ�ยว  �บ  การ  �  สงคราม  ห�อ  ไ�  เคย  ทราบ  �า 

 ศาสนา  �ทธ  �  การ  ก�าว  �ง  สงคราม  �ทธ  ศาสนา  ไ�  เคย  �ด  �  จะ  ลด  ทอน  ความ  เ�อ  เ�อง  การ  ไ�  เ�ยดเ�ยน  �วย 

 ��  การ  �ด  กฎ  เกณ�  �  ควบ�ม  ความ  �นแรง  �วย  �ญ��  ห�อ  �ง  สถา�น  ห�อ  แ�  กระ�ง  ตอบโ�  �วย  สงคราม  �ง 

 แตก  �าง  จาก  กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  IHL  �ง  �น  ใน  ขณะ  �  พระ  �ก�  ป���  ตาม  กฎ  พระ  ��ย 

 vinaya  �  คลอ  บ  ค�ม  �ก  �ม  ของ  การ  �เ�น  ��ต  ใน  คณะ  สง�  ฆราวาส  �  �  สงคราม  ควร  ใ�  ห�ก  การ  ทาง  �ทธ 

 ศาสนา  มากก�า  �  จะ  ใ�  ห�ก  การ  ป���  สงคราม  �  ระ�  ไ�  อ�าง  ละเ�ยด  ตราบ  ใด  �  �ทธ  ศาสนา  และ  กฎหมาย 

 ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  มา  บรรจบ  �น  ใน  เ�อง  �  �ง  สอง  �ง  �  สามารถ  �ง  เส�ม  �ง  �น  และ  �น  และ  เ�า  หมาย 

 ห�ง  ของ  โครงการ  ICRC  �  �อ  การ  ใ�  �  แนะ�  �  �ดเจน  และ  เ�ยบ  �าย  แ�  พล  รบ  จาก  �ม  มอง  ของ  �ทธ  ศาสนา 

 นอก  เห�อ  จาก  กฎหมาย  แ�ว  �ทธ  ศาสนา  �ง  ก�าว  �ง  ความ  �งใจ  และ  แรง  �งใจ  เ�อง  ห�ง  ของ  �าย  �างๆ  ใน  การ 

 �ดแ�ง  และ��อ�ลเ�ง�กทาง�ต�ทยาและ�อ�ล��วย  ใ�พวกเขา�กฝนควบ�มตนเองใ���นไ� 

 เ�อ  มอง  �ง  เ�อง  �น  การ  �กษา  ��ย  ใน  �ว�อ  �  ใน  อนาคต  เ�อง  �  อาจม  อง  ไ�  หลาย  �ม  มอง  โดย  อา�ย 

 �รา  แนว  ป���  และ  �วอ�าง  ทาง  พระ�ทธ  ศาสนา  ใน  อ�ต  และ  จาก  ประสบการ�  ของ  �  �  เ�ยว�อง  ใน 

 สถานการ�  �ง  ก�าว  การ  �กษา  �อ�ล  ทาง  �ต�ทยา  และ  เทคโนโล�  การ  เจ�ญ  ส�  ของ  �ทธ  ศาสนา  �  ความ  ��ญ 

 ใน  แ�  �  มาก  เ�องจาก  �  �กยภาพ  �  จะ  เ�ม  ความ  �อน  ปรน  ของ  �  �อ�  และ  เ�อ  เ�ม  ความ  โอน  เ�ยง  และ  ความ 

 สามารถในการป���ตามบรร�ดฐาน�านม�ษยธรรมในสถานการ�ความ�ดแ�ง��ความ�งเค�ยด�ง 

 เ�อง  เห�า  �  ควร  ไ�  �บ  การ  �จารณา  จาก  �ม  มอง  ของ  �ก  คน  �  เ�ยว�อง  ใน  การ  �ด  แ�ง  ทาง  อา�ธ  �อ�ด  เ�อน  ใจ 

 และ  �  แนะ�  จาก  �ก  �  ชาว  �ทธ  ใน  �จ��น  และ  อ�ต  อ�ต  ทหาร  �มา  บวช  เ�น  พระ  และ  บาง�  อาจ  เ�น  ทหาร  � 

 อ�ต  เคย  บวช  เ�น  พระ  สง�  �  อ�  ใน  ขอบเขต  ของ  โครงการ  เ�น  �น  เ�องจาก  ประสบการ�  จ�ง  ของ  สงคราม  จะ 
 �วย  เ�ม  ความ  �า  เ�อ  �อ  ของ  งาน  ��ย  �  และ  �  ไป  �  การ  ใ�  งาน  จ�ง  นอกจาก  �  หาก  �ก  ��ย  และ  �  ป���  ศาสน  �จ 

 ประสบ  ความ  �เ�จ  ใน  งาน  �  �เ�น  อ�าง  �ง  �  พวก  เขา  �อง  �ความ  �น  เคย  �บ  ห�ก  การ  และ  กลไก  ห�ก  ของ 
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 กฎหมาย  ม�ษยธรรม  ระห�าง  ประเทศ  �อน  �ง  �  เ�า  หมาย  เ�อ  ส�าง  สม�ล  ระห�าง  ความ  �เ�น  ทาง  ทหาร  �บ 

 ม�ษยชา�  ปก�อง  ��ต  และ  �ก�ศ�  ของ  พลเ�อน  และ  ปก�อง  �ง  แวด�อม  ใน  ระห�าง  การ  �  รบ  �ว�อ  �างๆ 

 มากมาย  �  ส�ป  ไ�  ใน  บทความ  �  ไ�  �ก  �  ไป  ใ�  เ�น  �วน  ห�ง  ของ  โครงการ  ICRC  เ�ยว  �บ  พระ�ทธ  ศาสนา  และ 
 กฎหมาย  ระห�าง  ประเทศ  แ�ว  การ  ��ย  ค�ง  �  �วม  �บ  การ  �  �วน  �วม  ของ  �  เ�ยวชาญ  และ  �  ป���  งาน  �าน  �ทธ 

 ศาสนาและการทหาร  โดย�เ�าหมาย�ด�ายของเรา�อการป�บป�ง  �อป���ของการ�รบภาค�น�น 
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 �กษร�อ  Abbreviations 

 �าง�ง�ง�ม��พระบา��ใ���อจากพระไตร�ฎกฉ�บ  (Pali Text Society  PTS)  �าง�ง�ง�รา�นในแ�ละ 

 ฉ�บห�อจากฉ�บแปล 

 An.  Aṅguttara Nikāya  ; tr. Bhikkhu Bodhi. 2011.  The  Incremental Discourses of the Buddha  . Boston: 

 Wisdom Press. 

 Akb.  Abhidharmakośa-bhāṣyam  (of Vasubandhu – mostly  Sarvāstivāda); tr. L. M. Pruden 

 (from L. de La Valleé Poussin’s French translation). 1991.  Abhidharmakośabhāṣyam.  4 vols., 

 Berkeley: Asian Humanities Press. 

 Asl.  Aṭṭhasālinī  ; tr. Pe Maung Tin. 1920 and 1921.  The Expositor.  2 vols. London: Pali Text Society. 

 Asp.  Ārya-satyaka-parivarta  ; tr. L. Jamspal. 1991.  The Range of the Bodhisattva: A Study of an Early 

 Mahāyānasūtra, ‘Āryasatyakaparivarta,’ Discourse of the Truth Teller  . Columbia University 

 Ph.D. diss., reproduced on microfiche, Ann Arbor: UMI. References are to page numbers of the 

 translation published in 2010 as  The Range of the  Bodhisattva: A Mahāyāna Sūtra.  New York: 

 American Institute  of Buddhist Studies. 

 Bca.  Bodhicaryāvatāra  ; tr. K. Crosby and A. Skilton.  1995.  Śāntideva: The Bodhicaryāvatāra  . Oxford 

 and New York: Oxford University Press. 

 Dhp.  Dhammapada  ;  tr. V. Roebuck. 2010.  The Dhammapada.  London: Penguin. Buddharakkhita 1985 

 and Ṭhānissaro translations on Access to Insight website: 

 https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/dhp/index.html 

 Dhp-a.  Dhammapada Aṭṭhakathā, commentary on Dhp  ;  tr.  E. W. Burlingame. 1921.  Buddhist 

 Legends.  3  vols.,  Harvard  Oriental  Series.  Cambridge:  Harvard  University  Press,  1921.  Repr. 

 1995 London: Pali Text Society, 1995. 

 Dn.  Dīgha Nikāya  ; tr. M. Walshe. 1996.  Long Discourses  of the Buddha.  2nd revised edition, one vol. 

 Boston: Wisdom Press. 

 IHL  International Humanitarian Law. 

 Jat.  Jātaka  with  Commentary  ;  tr.  by  various  hands  under  E.  B.  Cowell.  1895-1907.  The  Jātaka  or 

 Stories of the Buddha’s Former Births,  6 vols., London:  Pali Text Society. 
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 Khp-a.  Commentary  on  Khuddaka-pāṭha  ;  tr.  Bhikkhu  Ñāṇamoli.  1960.  Minor  Readings  and  Illustrator. 

 London: Pali Text Society. 

 Mn.  Majjhima  Nikāya  ;  tr.  Bhikkhu  Ñāṇamoli  and  Bhikkhu  Bodhi.  1995.  The  Middle  Length 

 Discourses of the Buddha,  Boston: Wisdom Publications. 

 M-a.  Untranslated commentary on Mn. 

 Mvm.  Mahāvaṃsa  ;  ed.  Geiger  1908;  tr.  W.  Geiger  and  M.  H.  Bode.  1912.  The  Mahāvaṃsa  or  Great 

 Chronicle of Ceylon  . London: Pali Text Society. 

 Mvs.  Mahāvastu  ;  tr.  J.  J.  Jones.  1949-1956.  The  Mahāvastu:  Translated  from  the  Buddhist  Sanskrit.  3 

 vols. London: Pali Text Society. 

 PTS  Pali Text Society 

 Sam.  Saṃyutta  Nikāya  ;  tr.  Bhikkhu  Bodhi.  2003.  The  Connected  Discourses  of  the  Buddha  .  A  New 

 Translation of the Saṃyutta Nikāya.  Boston: Wisdom  Publications. 

 Sn.  Sutta-nipāta  ;  tr.  K.  R.  Norman.  1984.  The  Group  of  Discourses.  In  paperback  The  Rhinoceros 

 Horn  and  Other  Early  Buddhist  Poems.  London:  Pali  Text  Society.  Tr.  K.  R.  Norman,  1992.  The 

 Group  of  Discourses.  Vol.  II.  Revised  translation  with  introduction  and  notes.  London:  Pali  Text 

 Society.) 

 Ud.  Udāna  ; tr. T. Bhikkhu. 2012.  Udāna. Exclamations.  E-Publication. Metta Forest Monastery. 

 Vin.  Vinaya  Piṭaka;  tr.  I.  B.  Horner.  1938-1966.  The  Book  of  the  Discipline.  6  vols.  London:  Pali  Text 

 Society.  Vin.  III  and  IV  are  translated  respectively  as  Book  of  the  Discipline,  vols.  I  plus  II  (pages 

 1-163),  and  II  (pages  164-416)  plus  III,  with  Vin.  I  and  II  as  Book  of  the  Discipline  ,  vols.  IV  and 

 V, and Vin. V is  Book of the Discipline  VI. 

 Vism.  Visuddhimagga  (of  Buddhaghosa);  tr.  Bhikkhu  Ñāṇamoli.  1956.  The  Path  of  Purification 

 (Visuddhimagga)  by  Bhadantācariya  Buddhaghosa  .  Colombo:  R.  Semage.  Repr.  1999.  Onalaska: 

 Pariyatti. 
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