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     กิตตกิรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยนี ไ้ด้ รับทุนอุดหนุนจากโครงการวิจัยศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2555 ผู้วิจยัจึงขอขอบพระคณุศนูย์พทุธศาสน์ศึกษาเป็นอย่างสงูท่ีได้
ให้ทนุอดุหนนุการทําวิจยัครัง้นี ้ 
 โครงการวิจยัเร่ือง “สมณศักดิ์ : ข้อดแีละปัญหา” นี ้ เกิดขึน้และสําเร็จลงได้ด้วยความ
อนเุคราะห์และการช่วยเหลือจากบคุคลหลายทา่น ซึง่ผู้วิจยัต้องขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน ผู้ อํานวยการศนูย์
พทุธศาสน์ศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้ ให้การสนบัสนนุและชีแ้นะแนวทางการทําวิจยัครัง้นี ้
เช่นเดียวกับท่ีเคยอนุเคราะห์ผู้ วิจัยในงานวิจัยครัง้ก่อนท่ีศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาได้ให้เกียรติ

มอบหมายให้ผู้ วิจยัทํา อีกทัง้ขอขอบพระคณุคุณสังเวียน ฟูเฟ่ือง และคุณนัทธ์หทัย ไวยบุรีย์ 
เจ้าหน้าท่ีศนูย์พทุธศาสน์ศกึษา ท่ีได้เอือ้เฟือ้ในการดําเนินการตา่งๆ จนงานวิจยัสําเร็จลลุว่งด้วยดี 
 บคุคลสําคญัท่ีผู้วิจยัจะลืมเสียมิได้เลยคือผู้ให้สมัภาษณ์จํานวน 5 ทา่น ท่ีได้เสียสละเวลา
อนัมีคา่ในการให้สมัภาษณ์แก่ผู้วิจยัซึง่เป็นสว่นสําคญัท่ีทําให้โครงการวจิยันีสํ้าเร็จลงได้ด้วยดี ได้แก่ 
พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม  สญญฺโต) พระสุธีธรรมานุวัตร (เทยีบ สิริญาโณ) ศาสตราจารย์
พเิศษจาํนงค์ ทองประเสริฐ ราชบณัฑติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน    
และดร.อาํนาจ บัวศิริ ซึง่ผู้วิจยัขอแสดงความขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนีด้้วย 
 อนึง่ ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ คุณสมอุรา สินทวีวงศ์ ซึง่ได้ช่วยเหลือในเร่ืองการทําวจิยัครัง้นี ้       
และคุณถาวร นาคเป้า ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการพิมพ์และแก้ไขต้นฉบบังานวิจยัครัง้นี ้

รวมทัง้นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ท่ีได้ให้ข้อมลูท่ีมีประโยชน์ตอ่งานวิจยัครัง้นีด้้วย 
 บคุคลสําคญัอีกคนหนึง่ท่ีผู้วิจยัจะต้องขอบคณุคือคุณไพลิน งามจติรเจริญ ภรรยาผู้คอย
ช่วยเหลือและอดทนกบัความยากลําบากในด้านตา่ง ๆ ตลอดเวลาของการทําวิจยัครัง้นี ้

 นอกจากนัน้ ผู้วิจยัขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุท่ีิได้กรุณาช่วยตรวจแก้และให้คําแนะนํา

ประกอบการแก้ไขงานวิจยัฉบบันีซ้ึง่มีประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่คณุภาพของงานวิจยัชิน้นี ้

 ในท้ายท่ีสดุนี ้  ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุและขออทิุศคณุความดีอนัเกิดจากงานวิจยัครัง้นี ้
แก่ คุณพ่อคอตง แซ่เจง็ และคุณแม่ฮุยลัง้ แซ่ฉ่ัว  บดิามารดาผู้ให้กําเนิดผู้วิจยั ซึง่หากไมมี่ทา่น
ทัง้สองก็คงไมมี่ผู้วิจยัและงานวิจยัครัง้นีก็้คงเกิดขึน้ไมไ่ด้ 

 

                  วชัระ  งามจิตรเจริญ 
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ช่ือโครงการวจิัย สมณศักดิ์ : ข้อดแีละปัญหา 
ช่ือผู้วิจัย  ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ  งามจติรเจริญ 

 
     บทคัดย่อ 

 

 โครงการวิจยัเร่ือง “สมณศกัดิ์ : ข้อดีและปัญหา” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาข้อดีและปัญหา
ของสมณศกัดิ ์รวมทัง้แนวคดิและแนวทางการปฏิบตัใินเร่ืองสมณศกัดิ ์
 จากการศึกษาพบว่า สมณศกัดิ์โดยตวัมันเองเป็นสิ่งดีงามเพราะเป็นการยกย่องและให้
กําลงัใจแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบหรือมีคณุงามความดีต่อพระศาสนาหรือประเทศชาติ แต่
เป็นธรรมดาท่ีสิง่ตา่ง ๆ มกัจะมีทัง้ด้านบวก ด้านลบ หรือข้อดีและข้อเสีย และสามารถมองตา่งกนัได้ 
จึงมกัเกิดปัญหาในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของสงัคม สมณศกัดิ์ก็เช่นเดียวกนัก็มีทัง้ข้อดีและปัญหาท่ี
เกิดจากผู้ ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องและผู้ ท่ีมองเร่ืองสมณศกัดิ์ด้วยมมุมองท่ีต่างกันไป แม้จะไม่อาจยืนยนั
หรือพิสจูน์ให้เห็นได้อย่างเด็ดขาดแต่ก็มีเหตผุลพอท่ีจะสรุปว่าอย่างน้อยสมณศกัดิ์มีข้อดีไม่น้อยไป

กว่าข้อเสีย และยงัสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ปัญหาท่ีเกิดยงัไม่รุนแรงเสียหายถึงขนาดควรยกเลิก
สมณศกัดิ์ อีกทัง้ในความเป็นจริงการยกเลิกสมณศกัดิ์เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ยากเพราะสมณศกัดิ์ผกู
โยงอยูก่บัระบบการปกครองคณะสงฆ์รวมทัง้ระบบการปกครองบ้านเมือง อีกทัง้ยงัเป็นสว่นหนึ่งของ
ประเพณีวฒันธรรมไทยและเก่ียวข้องกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

 สมณศกัดิจ์งึควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขมากกว่าการยกเลิก ซึง่วิธีการปรับปรุงท่ีสําคญัและ
มีความเป็นไปได้คือการปรับปรุงวิธีการพิจารณาสมณศกัดิ์โดยให้พระสงฆ์และคฤหสัถ์มาร่วมกัน

คดัเลือกเพ่ือป้องกนัการวิ่งเต้นหรือเลน่พวก การปรับปรุงเกณฑ์เร่ืองคณุสมบตัิของผู้ควรได้รับสมณ
ศกัดิ์ให้กว้างและเป็นธรรมมากขึน้เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ท่ีมีผลงานด้านอ่ืน ๆ เช่น การศกึษา ได้รับ
สมณศกัดิ์ด้วย แม้ไม่มีตําแหน่งบริหาร ไม่ควรผกูโยงกบัตําแหน่งบริหารเป็นหลกัอย่างท่ีเป็นอยู ่การ
ปลูกฝังอบรมสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสม และการควบคุมตรวจสอบพฤติกรรมและการทํางานของ
พระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ ์
 ในสภาพการณ์ปัจจบุนัท่ีเรายงัไม่ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบสมณศกัดิ์ พระสงฆ์ รัฐ 
และประชาชนก็ควรปฏิบตัิตนต่อเร่ืองสมณศกัดิ์ให้เหมาะสมมากขึน้เพ่ือปูทางไปสู่การปรับปรุง

ระบบสมณศกัดิใ์นระยะยาว เช่น พระสงฆ์ต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของสมณศกัดิ์ให้ถกูต้อง ไม่ลุม่หลง
มวัเมาในสมณศกัดิ์ ชาวบ้านก็ควรส่งเสริมพระสงฆ์ไม่ให้เกิดการยึดติดอยากได้สมณศกัดิ์ ควรช่วย
เตือนสติ และช่วยกันลดค่านิยมฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย และการเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองสมณศักดิ์ให้
พระสงฆ์และชาวบ้านเข้าใจเร่ืองสมณศกัดิอ์ยา่งถกูต้องจะช่วยลดปัญหาของสมณศกัดิไ์ด้ 
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Project Title  Honorific Ranks: Advantages and Disadvantages 
Name of the Investigator Prof. Dr. Watchara  Ngamchitcharoen 
 
    Abstract 
 
 This research is aimed to study advantages and disadvantages of Thai Buddhist 
monks’ honorific ranks, and to arrive at the ideas and the guidelines on practices 
toward them. 
 From the study, it is found that honorific ranks are themselves good because 
they are glorification and encouragement to the monks who perform good things 
toward Buddhism or the country. However, it is normal for all social phenomena to  be 
of both negative and positive sides or advantages and disadvantages and also to be 
conceived or considered in different or even contradictory perspectives. That is true for 
honorific ranks as well; their advantages and disadvantages come from the people 
concerned and the critics who have different perspectives toward them. At any rate, 
even though it cannot be absolutely affirmed or proved, it is reasonable enough to 
conclude that at least honorific ranks have advantages not fewer than disadvantages, 
and can be rectified or improved, i.e. their disadvantages are not so serious that they 
should be eliminated,   and that they are, in fact, difficult to be eliminated or abrogated 
since they are related to the administrative system of Saṅgha as well as that of the state, 
and also part of the Thai tradition and culture, and the royal institution.  
 Honorific ranks are, therefore, should be rectified or improved rather than 
eliminated, and the important and possible methods for their rectification or 
improvement are an amendment of the process of screening and selecting the monks for 
the honorific ranks by using cooperation of both monks and lay people so as to prevent 
monks from rushing around and favouritism,  change of the criteria of the qualifications 
for honorific ranks to be broader and more fair, giving the chance to the monks who 
have good performance in other fields like education though they possess no 
administrative ranks, i.e. the administrative ranks  ought not to be  the main or 
necessary qualification as usual, training monks to possess suitable values, and 
systematic control and check of behaviour and working of the monks with honorific 
ranks.  
 In current situation in which the improvement of  the system of honorific ranks 
hasn’t yet been carried out, monks, the state, and people should practice in the more 
suitable way toward honorific ranks in order to pave the way to their improvement in 
the long run. Monks, for example, are supposed to understand the correct purpose of 
honorific ranks, and not to be obsessed with them; lay people ought to encourage 
monks not to be enamoured with them, help caution the monks, and reduce their 
extravagant values; and dissemination of knowledge on honorific ranks to make monks 
and lay people rightly understand them can reduce their disadvantages. 
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     บทที่ 1 

               บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 

 สมณศกัดิเ์ป็นฐานนัดรหรือตําแหนง่ท่ีพระมหากษัตริย์หรือรัฐถวายแดพ่ระสงฆ์เพ่ือเป็นการ

ยกยอ่งและสนบัสนนุให้บําเพ็ญศาสนกิจยิ่ง ๆ ขึน้ไป และมีความเก่ียวโยงกบัตําแหน่งด้านบริหาร
เพ่ือประโยชน์ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ในทํานองเดียวกบับรรดาศกัดิข์องขนุนางหรือยศในฝ่าย

อาณาจกัร ระบบสมณศกัดิข์องพระสงฆ์ในพระพทุธศาสนามีอยูใ่นทกุประเทศท่ีมีพระพทุธศาสนา

เป็นศาสนาประจําชาตหิรือเป็นศาสนาหลกัและมีประวตัคิวามเป็นมายาวนาน  

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ (2543, 33-34) ได้ทรงแสดงสาเหตุ
และประโยชน์ของการมีระบบสมณศกัดิ์ไว้พอสรุปประเด็นสําคญัได้ว่า การท่ีกษัตริย์หรือรัฐเข้ามา
เก่ียวข้องกบัการปกครองคณะสงฆ์ก็เพ่ือช่วยป้องกนัและสนบัสนนุสงัฆมณฑลดงัเช่นกรณีพระเจ้า

อโศกมหาราชทรงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความแตกแยกของคณะสงฆ์ การปกครองคณะสงฆ์จึงต้อง
เน่ืองด้วยราชการแผ่นดินตัง้แต่การวางแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ตลอดจนการตัง้พระสงฆ์ผู้

เป็นสงัฆนายกให้มีสมณศกัดิ์ ซึ่งจะช่วยให้การฝ่ายพระพุทธศาสนาและพระราชอาณาจกัรเป็นไป
โดยสะดวกด้วย สง่ผลให้พระพทุธศาสนาประดษิฐานมัน่คงสืบมาในประเทศนัน้ ๆ  
 การท่ีรัฐเข้ามาควบคมุดแูลและสนบัสนุนพระสงฆ์ผ่านระบบการปกครองคณะสงฆ์ท่ีรวม

ระบบสมณศกัดิ์ไว้ด้วยจึงทําให้เกิดประโยชน์ทัง้แก่คณะสงฆ์และรัฐ ดงัท่ีสมบรูณ์ สขุสําราญอธิบาย
ไว้ว่า จากการสนบัสนุนกิจการคณะสงฆ์ทําให้รัฐบาลสมารถควบคมุดแูลส่วนอ่ืน ๆ ได้อีกมากมาย 
อํานาจทางการเมืองท่ีอยู่เหนือองค์การทางศาสนาได้มาจากบทบาทของรัฐหรือผู้ปกครองในฐานะ

เป็นผู้ปกป้องศาสนารวมทัง้คณะสงฆ์ ซึ่งบทบาทดงักล่าวนีเ้ป็นบทบาทท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง
ประการหนึ่งของรัฐในการท่ีจะทําให้ระเบียบทางสงัคมยงัคงอยู่ได้ ถ้าบทบาทนีล้้มเหลว ชาวไทยจะ
สญูเสียความศรัทธาในคณะสงฆ์และพระพทุธศาสนาตลอดถึงรากฐานทางศีลธรรมของสงัคมด้วย 
(Somboon Suksamran, 1977, 29) ความมัน่คงของคณะสงฆ์และพระพทุธศาสนาท่ีมาจากการ
เข้าไปควบคมุดแูลและสนบัสนนุของรัฐจึงส่งผลดีต่อการปกครองของรัฐเพราะช่วยให้เกิดความเป็น

ระเบียบหรือความสงบเรียบร้อยในสงัคมทําให้รัฐบาลสามารถปกครองและพฒันาบ้านเมืองได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 

 โดนลั เค สแวเรอร์ (Donald K. Swearer) นกัวิชาการด้านพระพทุธศาสนาผู้ มีช่ือเสียงคน
หนึ่งท่ีเคยเข้ามาสอนและศึกษาเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็แสดงความคิดเห็นไว้ใน

ทํานองเดียวกันว่า พระสงฆ์หรือคณะสงฆ์มีความสัมพันธ์กับรัฐหรือรัฐบาลโดยพระสงฆ์ช่วย
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สนบัสนนุกระบวนการสร้างความชอบธรรมตามจารีต (ให้แก่รัฐ) และคณะสงฆ์ในประเทศไทย ลาว 
กมัพชูา และพมา่ตา่งก็จดัตัง้ขึน้มาภายใต้การคุ้มครองของของรัฐบาลของตนเอง พระสงฆ์อาจได้รับ
นิตยภตัคือเงินเดือนหรือรายได้รวมทัง้เกียรตยิศในทางสงฆ์จากรัฐบาล (Swearer, 1995, 110-111)   
 กล่าวในด้านความเป็นมาและความชอบธรรมของระบบสมณศกัดิ์ภายในกรอบของพระ

ธรรมวินยั แม้ในครัง้พทุธกาล จะยงัไม่ปรากฏสมณศกัดิ์อย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั แต่สามารถเทียบ
ได้กับตําแหน่งเอตทัคคะท่ีพระพุทธเจ้าประทานแก่พระอรหันต์ผู้ เป็นเลิศคือมีความสามารถหรือ

ความชํานาญเป็นพิเศษในด้านตา่ง ๆ มีความเป็นเลศิในด้านปัญญาและความเป็นเลิศในด้านมีฤทธ์ิ
เป็นต้น ดงัท่ีพระพทุธองค์ทรงยกย่องพระสารีบตุรเป็นเลิศในด้านปัญญาและพระโมคคลัลานะเป็น
เลิศในด้านมีฤทธ์ิ ซึง่ตําแหน่งเอตทคัคะดงักล่าวก็ดจูะมีส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัตําแหน่งด้านบริหารด้วย 
เพราะพระสารีบุตรผู้ เป็นเอตทคัคะด้านปัญญายงัมีตําแหน่งเป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวา และพระ
โมคคลัลานะผู้ เป็นเอตทคัคะด้านมีฤทธ์ิมีตําแหน่งเป็นพระอคัรสาวกเบือ้งซ้าย ซึง่ตําแหน่งอคัรสาวก
มีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการช่วยพระพทุธเจ้าในด้านการบริหาร การปกครอง และการเผยแผ่ของ
พระพุทธศาสนา ดงัท่ีพระพุทธเจ้าทรงเปรียบพระองค์เป็นพระธรรมราชาคือพระเจ้าแผ่นดินทาง
ธรรมแล้วทรงเปรียบพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดีคือเสนาบดีของพระธรรมราชา (กรมการ
ศาสนา, 2525, 165-166) 
 เม่ือพระพทุธองค์เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแล้วและพระพทุธศาสนาได้เจริญแพร่หลายเข้าไป

ประดษิฐานในประเทศตา่ง ๆ     กษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระประมขุของประเทศท่ีนบัถือพระพทุธศาสนาก็
ทรงดํารงอยูใ่นฐานะเป็นองค์เอกอคัรศาสนปูถมัภก ได้ทรงอปุถมัภ์บํารุงพระพทุธศาสนาให้มัน่คง

และเจริญแพร่หลายโดยวธีิการตา่ง ๆ    ตามควรแก่จารีตประเพณีและคตนิิยมของประเทศนัน้ ๆ 
โดยเฉพาะการยกยอ่งเชิดชพูระสงฆ์ซึง่เป็นศาสนทายาทนัน้ นอกจากจะอปุถมัภ์บํารุงด้วยปัจจยั 4 
แล้ว บางประเทศยงัได้ถวายฐานนัดรศกัดิห์รือสมณศกัดิแ์ก่พระสงฆ์ด้วย  (กรมการศาสนา, 2525, 
170)  
 สว่นประเพณีท่ีพระเจ้าแผน่ดนิทรงตัง้ราชทินนามพระราชทานเป็นสมณศกัดิน์ัน้ สมเดจ็ฯ

กรมพระยาดํารงราชานภุาพ (2543, 39-40) ทรงมีความเห็นวา่ “ประเพณีนีมี้ทกุประเทศท่ีพระพทุธ
สาสนาเปนประธาน เข้าใจวา่ลงักาจะเร่ิมริประเพณีนีข้ึน้ก่อน เพราะเร่ืองราชทินนามสมณศกัดิใ์น

สยามประเทศ พึง่มามีขึน้ในครัง้ศโุขไทยตอนปลาย เวลานัน้กําลงันิยมแบบแผนแลลทัธิสงฆ์อยา่ง

ลงักา นา่จะถ่ายแบบตัง้ราชทินนามสมณศกัดิม์าจากประเพณีในลงักาทวีปด้วย” 
 ดงันัน้ สําหรับประเทศไทยระบบสมณศกัดิแ์ละพดัยศของพระสงฆ์ไทยจงึนา่จะได้รับ

แบบอยา่งมาจากประเทศศรีลงักา สมณศกัดิใ์นประเทศไทยเร่ิมปรากฏในสมยักรุงสโุขทยัสมยัพอ่ขนุ
รามคําแหง ซึง่พระองค์ทรงแตง่ตัง้สมณศกัดิใ์ห้แก่พระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถ เพ่ือประโยชน์
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ในการบริหารงานพระศาสนา ในสมยักรุงศรีอยธุยา กรุงธนบรีุ และสมยักรุงรัตนโกสนิทร์ตอนต้น 
ระบบสมณศกัดิไ์ด้รับการปรับเปล่ียนมาโดยตลอด และพฒันาเป็นระบบท่ีชดัเจนในสมยัรัชกาลท่ี 6 

ระบบสมณศกัดิใ์นปัจจบุนัได้มีสว่นช่วยสนบัสนนุงานพระศาสนาด้านการปกครองคณะสงฆ์ (พระ
มหาวิเชียร สายศรี, 2543, บทคดัยอ่) 
 ด้วยเหตผุลดงักลา่วมา สมณศกัดิ์จึงเป็นเคร่ืองราชสกัการะท่ีองค์พระมหากษัตริย์ทรงถวาย
แก่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลและมีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เป็นการอปุถมัภ์พระสงฆ์ให้มีอตุสาหะใน
การบําเพ็ญศาสนกิจอนัจะเป็นปัจจยัให้พระพทุธศาสนามัน่คงและเจริญแพร่หลายแพร่หลายยิ่ง ๆ 
ขึน้ อีกทัง้สมณศกัดิ์ยงัเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการปกครองคณะสงฆ์เพราะเป็นฐานนัดร
ท่ีมาเสริมตําแหน่งด้านบริหารให้แก่พระสงฆ์ทีทําหน้าท่ีบริหารคณะสงฆ์ทําให้มีความน่าเช่ือถือน่า

ยําเกรงหรือได้รับการยอมรับมากขึน้ส่งผลให้การบริหารงานคณะสงฆ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ระบบสมณศกัดิ์จะมีประโยชน์ในด้านการปกครองคณะสงฆ์เพราะเป็น
องค์ประกอบสําคญัประการหนึ่งในโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ซึง่ทําให้ฝ่ายอาณาจกัรเข้ามา

ช่วยตรวจสอบควบคมุคณะสงฆ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ แตก็่มีปัญหาบางประการท่ีเกิดขึน้จากการมี
ระบบสมณศกัดิร์วมถึงตําแหน่งด้านการบริหารของคณะสงฆ์จนถกูวิจารณ์ไปตา่ง ๆ นานา ดงัท่ี นิธิ 
เอียวศรีวงศ์ แสดงความเห็นเก่ียวกบัโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ดงักลา่วไว้วา่  
     โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ท่ีระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์สร้างขึน้นัน้ ท่ีจริง
    ก็คือการเปิดโอกาสให้รัฐเข้าไปควบคมุคณะสงฆ์ได้อย่างเต็มท่ีโดยผ่านองค์กรปกครอง  
    ซึง่รัฐเป็นผู้ตัง้ขึน้เอง จงึเท่ากบัการทําให้คณะสงฆ์เป็นเคร่ืองมือของรัฐ และด้วยเหตดุงันัน้ 
    โครงสร้างเช่นนีจ้งึถกูนํากลบัมาใช้ใหมใ่นสมยัเผดจ็การสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ นับตัง้แต่นัน้
    มารัฐก็ประสบความสําเร็จในการระดมเอาพระสงฆ์ไปหนนุนโยบายพฒันาท่ีลําเอียงของ
    รัฐ และในเวลาต่อมาก็อาจระดมไปใช้ต่อสู้กับการต่อต้านรัฐโดยกลุ่มฝ่ายค้านทัง้ในป่า
    และในเมืองอยา่งได้ผลด้วย  
       โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ดงัท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนันีข้ึน้อยูก่บัผู้บริหารรัฐอยา่ง

    มาก แตเ่ราจะไว้ใจรัฐได้เพียงใดยงัเป็นปัญหาท่ีต้องคดิให้ดี ๆ 

       (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2543, 104) 
 ระบบสมณศักดิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์จึงถูกมองว่าเป็น

เคร่ืองมือของรัฐในการด้านการปกครองหรือในการหาผลประโยชน์ของรัฐบาลมากกว่าเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ของพระศาสนา (พระไพศาล วิสาโล ในพิทยา ว่องกลุ, 2545, 57)  นอกจากนัน้ยงัถกูมอง
ว่าเป็นเหมือนระบบบรรดาศักดิ์ในทางโลกท่ีทําให้พระสงฆ์เกิดกิเลสตัณหาจนมีการวิ่งเต้นซือ้
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ตําแหน่งและแข่งขนัชิงดีชิงเดน่กนั เช่น ธรรมรักษาได้แสดงความคิดเห็นว่า “สมณศกัดิ์เป็นเร่ืองของ
กิเลสตณัหา มีไว้เพ่ือเบ่งบารมีกนัในทางท่ีผิด ก่อเวรก่อภยัแก่ผู้หลงใหล จึงควรท่ีชาวพทุธจะพร้อม
ใจกันเลิกเสีย เพ่ือมิให้ศาสนาของเรามีรอยมลทินอีกต่อไป” (ประสก ธรรมรักษา และคามหุโณ, 
2518, 20) 
 นอกจากนัน้ ระบบสมณศกัดิย์งัถกูมองวา่ขดักบัพระธรรมวินยั เชน่ ระบบสมณศกัดิเ์ป็น
เร่ืองระบบชนชัน้ท่ีไมมี่เสรีภาพและความเสมอภาคซึง่ขดักบัสงัคมสงฆ์ท่ีพระพทุธเจ้าทรงสร้างขึน้ซึง่

มีเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกนัภายใต้พระธรรมวินยั ดงัคําวิจารณ์ของนกัวิชาการ

สมยัใหมอ่ยา่ง สรุพศ ทวีศกัดิ ์ท่ีวา่ 

     “ถ้ายกเลกิระบบสมณศกัดิไ์ด้จะดีท่ีสดุ เพราะระบบสมณศกัดิเ์ป็นระบบศกัดนิาพระท่ี

    เป็นมรดกสมบรูณาญาสทิธิราชย์” ... 
    สงัเกตไหมครับ เวลาท่ีพระหรือนกัวิชาการชาวพทุธพดูถึงแนวคดิทางสงัคมการเมืองของ

    พทุธศาสนามกัจะยกตวัอยา่งวา่ พระพทุธเจ้าสร้างสงัคมสงฆ์ขึน้มาเพ่ือเปรียบเทียบให้

    เห็นความแตกตา่งจากสงัคมระบบชนชัน้แบบกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศทูร ของศาสนา
    พราหมณ์ระบบสงัคมสงฆ์เป็นระบบสงัคมในอดุมคตท่ีิมีเสรีภาพ และความเสมอภาค 
    เป็นแบบอยา่งของสงัคมท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย  
    แตคํ่าถามคือ ข้ออ้างดงักลา่วจะมีความหมายอะไร ในเม่ือความเป็นจริงคือ สงัคมสงฆ์
    ปัจจบุนัมีระบบสมณศกัดิห์รือระบบศกัดนิาพระอนัเป็นมรดกสมบรูณาญาสทิธิราชย์ และ
    โครงสร้างการปกครองของสงฆ์ปัจจบุนัก็เป็นโครงสร้างตามกฎหมายเผดจ็การคือ พ.ร.บ.
    คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ท่ีตราขึน้ในสมยัเผดจ็การจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์  
     ฉะนัน้ ระบบของสงัคมสงฆ์ปัจจบุนั จงึเป็นมรดกสมบรูณาญาสทิธิราชย์บวกระบบเผดจ็
    การท่ีเป็นมรดกยคุสฤษดิ ์ ซึง่ระบบเช่นนีข้ดัแย้งโดยพืน้ฐานกบัโครงสร้างสงัคมสงฆ์ท่ี

    พระพทุธเจ้ากําหนดขึน้ตามพระธรรมวนิยั... 
    สงัคมสงฆ์แบบพทุธกาลไมมี่ฐานนัดร (จะวา่ไปพระพทุธเจ้าคือผู้สละฐานนัดรมาเป็น
    สามญัชน แตพ่ระสงฆ์ปัจจบุนั มีพืน้เพมาจากชนชัน้ลา่ง แตพ่ยายามไตเ่ต้าขึน้ไปสูค่วาม
    มีฐานนัดร) การแสดงความเคารพตอ่กนัถืออาวโุสทางพรรษา (บวชก่อน-หลงั) แตก่ารยก
    ยอ่งให้มีบทบาทสําคญั เช่น เป็นพระอคัรสาวก เป็นเอตทคัคะ (เป็นเลศิ) ในด้านตา่งๆ 
    พิจารณาจากความสามารถ ไมไ่ด้พิจารณาจากลําดบัอาวโุส เชน่ พระสารีบตุร กบัพระ   
    โมคคลัลานะ บวชทีหลงัพระปัญจวคัคีย์ แตไ่ด้รับแตง่ตัง้เป็นอคัรสาวกซ้าย-ขวา ตาม

    ความสามารถของท่านทัง้สอง เป็นต้น 
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    แตโ่ครงสร้างการปกครองสงฆ์ปัจจบุนั การขึน้สูตํ่าแหน่งการปกครองสงฆ์ระดบัสงู เชน่ 
    เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม หรือเป็นพระสงัฆราช ต้องเป็นไปตามลําดบัอาวโุสด้าน

    สมณศกัดิ ์ ทําให้พระหนุ่มๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถไมมี่โอกาสเข้ามาบริหารงานคณะ

    สงฆ์ อีกทัง้โครงสร้างของมหาเถรสมาคมก็เป็นโครงสร้างการบริหารแบบรวบอํานาจ หรือ
    เป็นเผดจ็การตาม พ.ร.บ.ท่ีออกในยคุสฤษดิด์งักลา่วแล้ว น่ียงัไมร่วมถึงการวิง่เต้นเร่ือง

    สมณศกัดิท่ี์มีการ “จ่ายเงินใต้โต๊ะ” ดงัท่ีเป็นขา่ว (และไมเ่ป็นขา่ว) ซึง่นบัวนัจะกลายเป็น
    เร่ืองปกตธิรรมดามากขึน้ในวงการสงฆ์ ทําให้เกิดปัญหาวา่ พระท่ีวิง่เต้นใช้จา่ยเงินใต้

    โต๊ะเพ่ือให้ถกูเสนอช่ือเล่ือนสมณศกัดิน์ัน้ถือวา่ “ต้องอาบตัปิาราชิก” ขาดจากความเป็น

    พระหรือไม ่หากถือวา่ต้องอาบตัปิาราชิก ชาวบ้านจะแน่ใจได้อยา่งไรวา่พระท่ีมีสมณศกัดิ์

    ท่ีกราบไหว้กนัอยูน่ัน้ ได้สมณศกัดิน์ัน้ๆ มาด้วยการจา่ยเงินใต้โต๊ะหรือไม ่

      (สรุพศ ทวีศกัดิ,์ 27 กนัยายน 2554, ออนไลน์) 
 กลา่วโดยสรุป ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงท่ีนบัถือพระพทุธศาสนามีการแตง่ตัง้สมณ
ศกัดิแ์ก่พระสงฆ์ซึง่แสดงวา่เร่ืองดงักลา่วแม้ในพระไตรปิฎกเป็นเร่ืองท่ีไมช่ดัเจนนกั เช่นมีการตัง้พระ
อคัรสาวกหรือพระเอตทคัคะตา่ง ๆ ก็อาจมีข้อดีและมีประโยชน์เกือ้กลูแก่พระศาสนาอยู ่ จงึได้มีการ
แตง่ตัง้สืบตอ่กนัมาโดยเฉพาะในประเทศไทยมีมาตัง้แตส่มยัสโุขทยั แตส่มณศกัดิใ์นปัจจบุนัก็เป็น

เร่ืองหนึง่ท่ีมีปัญหาทัง้ในสว่นการได้รับ การดําเนินกิจกรรม พฤตกิรรม และการวิพากษ์วิจารณ์ของ
สงัคม ซึง่หากมีกรณีเช่นนัน้มากขึน้ ข้อเสียก็จะแพร่หลายแตข้่อดีไมป่รากฏ จงึสมควรจะได้ศกึษา
ข้อดีตา่ง ๆ    เพ่ือเผยแพร่ให้สงัคมรับรู้เข้าใจ สว่นท่ีเป็นปัญหาก็จะได้มีการวเิคราะห์และเสนอ
ทางแก้ไขตอ่ไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 งานวิจยันีไ้ด้กําหนดวตัถปุระสงค์หลกัไว้ 2 ประการคือ 

 1. เพ่ือให้ทราบข้อดีและปัญหาของสมณศกัดิ ์
 2. เพ่ือให้ได้แนวคดิและแนวทางการปฏิบตัเิร่ืองสมณศกัดิ ์
 
3. ผลงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 หนงัสือ บทความ หรืองานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองสมณศกัดิ์สามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ กลุม่หนึ่ง
จะอธิบายความเป็นมาและรายละเอียดของระบบสมณศกัดิ์ในลกัษณะสนับสนุนเร่ืองสมณศกัดิ์

 กลุ่มท่ีสองจะวิพากษ์ในลกัษณะโจมตีระบบสมณศกัดิ์ และกลุ่มท่ีสามพูดถึงทัง้ข้อดีและ
ปัญหาของระบบสมณศกัดิ์โดยมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาไว้บ้างซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีจํานวนน้อยกว่า

กลุม่อ่ืน ดงัจะเห็นตวัอยา่งได้จากผลงานตอ่ไปนี ้
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 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ได้ทรงนิพนธ์หนงัสือเร่ือง “ตาํนานพระอารามและ
ทาํเนียบสมณศักดิ์” โดยทรงเล่าความเป็นมาและประโยชน์ของสมณศกัดิ์โดยเฉพาะในประเทศ
ไทยและพฒันาการของสมณศกัดิใ์นสมยัตา่ง ๆ จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 

 วิเชียร อากาศฤกษ์ และสุนทร สุภูตะโยธิน เขียนหนังสือเร่ือง “ประวัติสมณศักดิ์และ   

พัดยศ” อธิบายสนบัสนุนระบบสมณศกัดิ์ไว้ว่า สมณศกัดิ์และพดัยศเป็นวฒันธรรมจารีตประเพณี
อนัดีงามของชาตมิาตัง้แตส่มยักรุงสโุขทยั เป็นบรรดาศกัดิ์หรือเกียรติยศท่ีกษัตริย์ถวายพระสงฆ์ ทกุ
ประเทศยอมรับวา่เกือ้กลูให้ศาสนาเจริญมัน่คง 

 ส.ศวิรักษ์ วิพากษ์เร่ืองสมณศกัดิไ์ว้ในหนงัสือ “สีกากับผ้าเหลือง” มีใจความสําคญัว่า การ
ท่ีให้พระสงฆ์เขียนประวตัิและผลงานเพ่ือขอสมณศกัดิ์เป็นการดูถูกพระสงฆ์และเป็นการทําลาย

คณุคา่ตามวฒันธรรมแบบดัง้เดมิอยา่งร้ายแรงท่ีสดุ อีกทัง้ทําให้เกิดการวิ่งเต้นเพ่ือให้ได้รับสมณศกัดิ์

คล้ายฆราวาสว่ิงเต้นให้ได้ยศศกัดิ์และมีการฉลองสมณศกัดิ์อย่างฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือยยิ่งกว่าฆราวาส

ฉลองยศศกัดิ ์

 ประสก ธรรมรักษา และคามหุโณ ได้วิพากษ์เร่ืองสมณศักดิ์ไว้อย่างรุนแรงในหนังสือ      
“ขุนนางพระ” โดยไม่เห็นด้วยกับการมีระบบสมณศกัดิ์เพราะขดักับคําสอนของพระพุทธเจ้าและ
ทําลายพระสงฆ์ซึ่งเป็นรัตนะประการท่ีสามในพระรัตนตรัย ทําให้พระสงฆ์ลืมปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ี
พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้ 

 ในหนังสือ “วิกฤตศาสนายุคธนาธิปไตย” พระไพศาล วิสาโล แสดงความเห็นเก่ียวกับ
สมณศกัดิ์และระบบการปกครองคณะสงฆ์ไว้ในบทความเร่ือง “อนาคตสําหรับพุทธศาสนาใน
ไทย : ว่าด้วยคณะสงฆ์” ว่า ปัจจบุนัคณะสงฆ์มีการพึง่พิงและใกล้ชิดกบัรัฐอยู่ในระดบัมากไปทํา
ให้คณะสงฆ์ตกอยู่ใต้การครอบงําของรัฐ ซึ่งรัฐสมยัใหม่ไม่ได้สนใจศาสนาอย่างสมยัก่อน การท่ีรัฐ
เข้ามาครอบงํากํากับคณะสงฆ์เพ่ือหวงัประโยชน์แก่รัฐเองมากกว่า จึงจําเป็นต้องแยกสมณศกัดิ ์
(หากยงัสมควรมีอยูใ่นอนาคต) ออกจากตําแหน่งบริหารคณะสงฆ์ เพ่ือลดบทบาทของรัฐท่ีจะเข้ามา
ครอบงําการปกครองสงฆ์ การพิจารณาสมณศกัดิค์วรเป็นอิสระจากอํานาจและอิทธิพลของรัฐ 
 พระมหาวิเชียร สายศรี กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียไว้ในวิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ เร่ือง “พระพุทธศาสนากับระบบสมณศักดิ์ : ศึกษา

เฉพาะกรณีทัศนะของนักวิชาการพุทธศาสนาและพระนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” ว่า 
ข้อดีของระบบสมณศกัดิคื์อเป็นการยกยอ่งพระสงฆ์ผู้ ทําคณุประโยชน์แก่พระศาสนา เป็นเคร่ืองช่วย
ในการบริหารงานของคณะสงฆ์ด้านตา่ง ๆ  และเป็นการสง่เสริมให้พระสงฆ์รับผิดชอบในหน้าท่ีของ
ตนเอง ส่วนข้อเสียคือทําให้พระสงฆ์ติดในลาภ ยศ สกัการะ และยึดระบบศกัดินาเกินไป และทําให้
พระสงฆ์มุ่งก่อสร้างแต่ศาสนวัตถุเพ่ือนํามาเป็นผลงานในการขอสมณศักดิ์ มีส่วนทําให้การ
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บริหารงานด้านอ่ืนล้าหลงัด้วย และยงัทําให้พระสงฆ์ขาดความสามคัคี กระทัง่ลืมตวัในฐานะท่ีเป็น
พระสงฆ์ปฏิบตัตินในทางท่ีไมเ่หมาะสม และทําให้สงัคมมองวงการคณะสงฆ์ในทางไมดี่อีกด้วย 
 สมบูรณ์ สุขสําราญ อธิบายข้อดีและปัญหาของระบบสมณศกัดิ์ไว้ในหนังสือ “Political 

Buddhism in Southeast Asia: The Role of the Sangha in the Modernization of 

Thailand” วา่ ตัง้แตส่มยัสโุขทยั พระเจ้าแผ่นดินทรงตัง้พระสงัฆราชซึง่ช่วยให้คําปรึกษาในด้านข้อ
ปฏิบตัิแก่พระเจ้าแผ่นดินและช่วยกิจการบางอย่างของฝ่ายอาณาจักร อย่างเช่นสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงช่วยจดัระบบการศกึษาสมยัใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 สมณ
ศกัดิเ์ป็นรางวลัท่ีถวายแดพ่ระสงฆ์ตามความรู้ด้านพระปริยตัิธรรมและตามผลงานท่ีสร้างขึน้อนัเป็น

ประโยชน์ต่อพระศาสนาและสงัคม แต่ก็มีพระสงฆ์บางรูปไปประจบเอาใจผู้ มีอํานาจเพ่ือต้องการ
สมณศกัดิห์รือเร่ียไรให้ประชาชนทําบญุสร้างอโุบสถหรืออาคารสถานท่ีทางศาสนาโดยไม่จําเป็นเพ่ือ

หวงัจะได้ตําแหน่งพระอปัุชฌาย์หรือพระครู 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ พบว่าแม้บทความ หนงัสือ หรืองานวิจยัท่ีมีอยู่
แล้วจะได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับข้อดีและปัญหาของสมณศกัดิ์ไว้บ้างแล้ว แต่ส่วนมากจะวิเคราะห์
เพียงบางแง่มมุบางประเด็นและเขียนอย่างย่นย่อ ยงัไม่ได้ศกึษาชนิดเจาะลกึในทกุแง่มมุอย่างท่ีจะ
ทําในงานวิจยัฉบบันี ้ซึง่จะวิเคราะห์ทัง้ในสว่นของความถกูต้องตามพระธรรมวินยั ข้อดี และปัญหา
ต่าง ๆ  รวมทัง้แนวคิดและแนวทางปฏิบตัิท่ีเหมาะสมสําหรับเร่ืองสมณศกัดิ์เพ่ือเป็นทางออกของ
ปัญหาดงักลา่ว 
 
4. ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจัยครัง้นีศ้ึกษาเฉพาะสมณศักดิ์ในประเทศไทยจากเอกสารและการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ท่ีเป็นพระสงฆ์และคฤหสัถ์ 
 
5. วธีิดาํเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยมีการเก็บข้อมลูจาก
เอกสารและจากภาคสนามคือการสมัภาษณ์ ซึง่มีขัน้ตอนดําเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองสมณศักดิ์จากแหล่งข้อมูลในหอสมุดต่าง ๆ มี
หอสมดุมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นต้น รวมทัง้เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องในอินเตอร์เน็ต 

2.  เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์พระสงฆ์และนกัวิชาการทางด้านพระพทุธศาสนา
จํานวน  5  รูป/คน 

3.  นําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้มาเรียบเรียงจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ตามหลกัตรรกะ 
(logical analysis) พร้อมทัง้สงัเคราะห์เพ่ือให้ได้แนวคิดหรือความจริงเก่ียวกับเร่ือง
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สมณศักดิ์โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองข้อดีและปัญหาของสมณศกัดิ์ รวมทัง้แนวคิดและ
แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัสมณศกัดิต์ามท่ีตัง้ไว้ในวตัถปุระสงค์ 

4.  สรุปผลการวิเคราะห์ พร้อมทัง้เขียนรายงานการวิจยั 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ของการวิจยัท่ีคาดวา่จะได้รับมีดงันี ้

 1. ได้ทราบข้อดีและปัญหาของสมณศกัดิ ์
 2. ได้แนวคดิและแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัสมณศกัดิ ์
 



     บทที่ 2 

  ความหมาย ความเป็นมา และสาระสาํคัญของสมณศักดิ์ 
 
1. ความหมายและความเป็นมาของสมณศักดิ์ 
 

 คําว่า “สมณศกัดิ์” ท่ีใช้กนัในปัจจบุนัหมายถึงฐานนัดรหรือยศของพระสงฆ์ซึง่เป็นตําแหน่ง
ในด้านเกียรติยศซึง่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานให้พร้อมราชทินนามและพดัยศประกอบสมณ

ศกัดิ์ เทียบได้กบับรรดาศกัดิ์หรือยศของขนุนางหรือข้าราชการในฝ่ายบ้านเมืองหรือฝ่ายอาณาจกัร 
(ซึง่บางหลกัฐานแสดงว่าสมยัก่อนสมณศกัดิ์เรียกว่า “บรรดาศกัดิ์พระ” ต่อมาเลิกเรียกกนัเพราะไป
คล้ายกบับรรดาศกัดิ์ของขนุนาง (จํานงค์ ทองประเสริฐ, สมัภาษณ์)) โดยมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบั
ตําแหน่งบริหารของผู้ปกครองคณะสงฆ์ ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่างของคําอธิบายความหมายของคํา
วา่ “สมณศกัดิ”์ ท่ีมีผู้ให้ไว้ดงันี ้

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) ปัจจบุนัคือพระพรหมบณัฑิต อธิการบดีของ

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ได้อธิบายความหมายของคําวา่ “สมณศกัดิ”์ ไว้วา่  
    สมณศกัดิ์เป็นฐานนัดรศกัดิ์ท่ีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ถวายเฉพาะ
    พระสงฆ์เทียบได้กบัลําดบัตําแหน่งยศบรรดาศกัดิ์    เช่น   ขนุ  หลวง  พระ  พระยา    ท่ี
    พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ข้าราชการในสมยัสมบูรณาญาสิทธิ
    ราชย์ แม้ว่าระบบฐานนัดรศกัดิ์ของข้าราชการจะถกูยเลิกไปแล้ว แต่ระบบฐานนัดรศกัดิ์

    ของพระสงฆ์ยงัคงใช้กนัอยูเ่ร่ือยมาตัง้แตส่มยัสโุขทยัจนถึงปัจจบุนั 

     (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตโต), 2533, 34) 
 พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร ก็อธิบายความหมายของคําวา่ “สมณศกัดิ”์ ไว้ในทํานองเดียวกนัวา่ 

    สมณศกัดิคื์อบรรดาศกัดิ ์หรือ อิสริยยศ   ท่ีองค์พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานแก่  
    พระสงฆ์ การท่ีทรงพระราชทานสมณศกัดิแ์ก่พระสงฆ์ไทยนัน้ เป็นการพระราชทานถวาย 

    เกียรติแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบตัิชอบตามพระธรรมวินัย มีความรู้ความเช่ียวชาญ
    แตกฉานในพระไตรปิฎก และบําเพ็ญคุณงามความดีแก่พระพุทธศาสนา สังคม และ
    ประเทศชาต ิเป็นการประกาศยกยอ่งเชิดชเูกียรต ิเพิ่มพนูขวญัและกําลงัใจแก่พระสงฆ์ให้ 

    ดํารงมัน่ในการประพฤติพรหมจรรย์ ช่วยกันบําเพ็ญประโยชน์ทัง้แก่ประเทศชาติ พระ
    ศาสนา และเป็นกําลงัในการสืบตอ่อายพุระพทุธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

       (พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร, 2552, 1) 
 สมณศกัดิ์หรือฐานนัดรของพระสงฆ์มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัการปกครองคณะสงฆ์เพราะ

สมณศักดิ์มีความเก่ียวโยงกับตําแหน่งผู้ ปกครองคณะสงฆ์เน่ืองจากผู้ มีสมณศักดิ์สูงมักดํารง
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ตําแหน่งปกครองระดบัสูงในองค์กรปกครองคณะสงฆ์ เช่น สมยัอยุธยา พระพุทธาจารย์เป็นเจ้า
คณะอรัญวาสี พระวนัรัต (วดัป่าแก้ว) เป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา คําว่า “พระพทุธาจารย์” และ 
“พระวนัรัต” เป็นสมณศกัดิ์ (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต), 2533, 33-34) หรือในระบบ
สมณศกัดิ์ปัจจุบนั พระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์สงูจะมีตําแหน่งปกครองสงูตามไปด้วย เช่น ตามกฎมหา
เถรสมาคม ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2541) วา่ด้วยการแตง่ตัง้ถอดถอนพระสงัฆาธิการ พระสงฆ์ท่ีจะเป็นเจ้า
คณะใหญ่จะต้องมีสมณศักดิ์อย่างต่ําเป็นรองสมเด็จพระราชคณะ แต่โดยส่วนมากเป็นสมเด็จ
พระราชาคณะ ชัน้สุพรรณบฏั  ในทํานองกลบักัน พระสงฆ์ท่ีมีตําแหน่งปกครองสูงก็จะได้รับการ
เล่ือนสมณศกัดิ์ให้สงูตามไปด้วย เช่น พระสงฆ์ท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นเจ้าคณะจงัหวดัหากยงัเป็นพระ
มหาเปรียญหรือพระครูสญัญาบตัรอยู่ก็จะได้รับการแต่งตัง้หรือเล่ือนสมณศกัดิ์เป็นพระราชาคณะ

ชัน้สามญัอย่างรวดเร็ว สมณศกัดิ์และตําแหน่งบริหารหรือตําแหน่งปกครองจึงมีความสมัพนัธ์กัน
อยา่งใกล้ชิดและมีความเกือ้หนนุกนัและกนั 

 อย่างไรก็ตาม บางกรณี “สมณศกัดิ์” สามารถหมายรวมถึงทัง้ฐานนัดรหรือยศและตําแหน่ง
บริหารของพระสงฆ์ก็ได้เพราะฐานันดรและตําแหน่งบริหารมีความสมัพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด ดงัท่ี
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ทรงอธิบายไว้ในหนงัสือทําเนียบสมณศกัดิว่า ในสมยัรัชกาลท่ี 
6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจดัระเบียบสมณศกัดิ์เม่ือ พ.ศ. 2455 โดยแยกสมณศกัดิ์

อนัเป็นฝ่ายฐานนัดรคือยศ และฝ่ายตําแหน่งคือหน้าท่ีออกจากกนั โดยฝ่ายฐานนัดรมีการจดัลําดบั
ออกเป็น 21 ชัน้ เร่ิมตัง้แต่พระพิธีธรรมไปจนถึงสมเด็จพระมหาสมณะ ส่วนฝ่ายตําแหน่งมีการ
จดัลําดบัออกเป็น 11 ชัน้ โดยชัน้ท่ี 11 ถึงชัน้ท่ี 4 ยงัแบง่เป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายปริยตัิ เร่ิมตัง้แตร่อง
เจ้าอาวาสและอาจารย์รองขึน้ไปจนถึงสกลสงัฆปริณายก โดยทรงให้เหตผุลว่า แต่เดิมสองอย่างนี ้
รวมกนั คือพระสงฆ์ท่ีมีฐานนัดรก็จะมีหน้าท่ีท่ีจะพึงทําเทียบกนัได้ตามชัน้ เช่นเป็นสมเด็จพระราชา
คณะก็เป็นเจ้าคณะใหญ่ด้วย แต่ผู้ ท่ีจะได้รับฐานนัดรเป็นสมเด็จพระราชาคณะโดยมากจะแก่เฒ่า
แล้ว จึงไม่สามารถทํางานได้อย่างจริงจัง และยงัมีเหตุอ่ืนอีกท่ีฐานันดรกับตําแหน่งไม่ไปด้วยกัน 
ฐานนัดรนัน้สมควรแก่พระผู้ ใหญ่ ส่วนตําแหน่งนัน้สมควรแก่พระผู้สามารถ ถ้าแยกจากกนัได้ การ
บริหารคณะสงฆ์ก็จะสะดวกมากขึน้ (สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, 2543, 97-102) 
 สําหรับงานวิจัยฉบบันีจ้ะขอใช้ “สมณศกัดิ์” ในความหมายท่ีนิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไปคือ
หมายถึงฐานนัดรหรือยศของพระสงฆ์ ไม่ได้ใช้ในความหมายท่ีรวมถึงตําแหน่งบริหารด้วย ซึง่ความ
เป็นมาของสมณศกัดิ์ของพระสงฆ์มีพฒันาการมาจากครัง้พุทธกาลจนถึงสมยัปัจจุบนัซึ่งจะนํามา

กลา่วโดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้
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 เช่ือกนัว่า ในครัง้พทุธกาล มีการปกครองคณะสงฆ์แล้ว แต่ไม่ปรากฏเร่ืองสมณศกัดิ์อย่างท่ี
เป็นอยู่ในสมยัหลงั คงมีแตตํ่าแหน่งเอตทคัคะอนัได้แก่ตําแหน่งท่ีพระพทุธเจ้าทรงยกย่องสาวกของ
พระองค์ทัง้ภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก และอุบาสิกา ว่าเป็นเลิศกว่าผู้ อ่ืนในด้านคุณธรรมและ

ความสามารถต่างๆ เช่น ด้านปัญญา ด้านจัดเสนาสนะ ซึ่งมีผู้ เห็นว่าเอตทัคคะโดยเฉพาะของ
พระสงฆ์นัน้เป็นรากฐานของระบบสมณศกัดิ์ (พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 26) เพราะนอกจากมี
ลกัษณะเป็นการยกย่องเหมือนสมณศกัดิ์แล้วยังถูกมองว่ามีส่วนสมัพันธ์กับการบริหารหรือการ

ปกครองคณะสงฆ์อีกด้วย เช่น การตัง้พระสารีบุตรเป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวาและดํารงตําแหน่ง
พระธรรมเสนาบดีก็เพ่ือให้ดแูลปกครองพระสงฆ์ด้านทิศทกัษิณ และการตัง้พระโมคคลัลานะเป็น
พระอคัรสาวกเบือ้งซ้ายก็เพ่ือให้ปกครองดแูลพระสงฆ์ด้านทิศอดุร (พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 
19) กลา่วอีกอยา่งหนึง่ ระบบสมณศกัดิใ์นปัจจบุนัเลียนแบบมาจากตําแหน่งอคัรสาวกและตําแหน่ง
เอตทคัคะครัง้พทุธกาลนัน่เองเพราะทําหน้าท่ีอย่างเดียวกนัเป็นแตเ่ปล่ียนช่ือเรียกให้ต่างกนัเท่านัน้ 
(พระธรรมกิตตวิงศ์ (ทองดี สรุเตโช), 2536, 4) 
 อย่างไรก็ตาม การนําสมณศกัดิ์มาเทียบเคียงกบัตําแหน่งเอตทคัคะในครัง้พทุธกาลมกัถกู
โต้แย้งว่า ทัง้สองอย่างนีมี้ความตา่งกนัมาก เพราะตําแหน่งเอตทคัคะพระพทุธเจ้าเป็นผู้แต่งตัง้และ
ทรงแต่งตัง้ตามปฏิปทาหรือความสามารถเฉพาะของพระสาวกแต่ละองค์ และผู้ ได้รับตําแหน่ง
เอตทคัคะจะอยู่ในตําแหน่งตลอดไปไม่มีเปล่ียนแปลงหรือการถอดถอน สว่นสมณศกัดิ์เป็นตําแหน่ง
ท่ีกษัตริย์พระราชทานให้พระสงฆ์ เป็นตําแหน่งเหมือนขุนนางหรือข้าราชการท่ีคอยสนองงานของ
ฝ่ายบ้านเมืองโดยมีเงินประจําตําแหน่งคือนิตยภตั และสามารถเล่ือนตําแหน่งรวมทัง้อาจถูกถอด
ถอนได้ ในกรณีนีผู้้ วิจยัเห็นว่า เราต้องแยกแยะให้ชดัว่า การเปรียบเทียบดงักล่าวไม่ใช่การยืนยนั
ความเป็นอนัเดียวกนัของสมณศกัดิ์กบัเอตทคัคะเพราะทัง้สองอย่างมีความต่างกนัดงักล่าวมานัน้ 
แตต้่องการแสดงว่า สมณศกัดิ์เป็นตําแหน่งท่ี “เลียนแบบ” ตําแหน่งเอตทคัคะเท่านัน้ หรืออาจกลา่ว
อีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นการอ้างความคล้ายคลึงกับตําแหน่งเอตทัคคะมาเป็นเหตุผลของการสร้าง

ตําแหน่งสมณศกัดิ์ขึน้มารวมทัง้เป็นเหตผุลแสดงความชอบธรรม (legitimacy) ของสมณศกัดิ์ท่ีเรา
ควรยอมรับ การเปรียบเทียบดงักลา่วจงึไมมี่วตัถปุระสงค์ในการบอกวา่สองอยา่งนีเ้หมือนกนั 
 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายความเป็นมาของการปกครองคณะสงฆ์
และสมณศกัดิใ์นประเทศไทยไว้วา่ การปกครองคณะสงฆ์นัน้เช่ือว่าได้มีมาแล้วตัง้แตพ่ระพทุธเจ้ายงั
ทรงพระชนม์อยู่ เพราะเม่ือมีผู้ เข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนามากขึน้ ก็จําเป็นต้องมีการ
ปกครองสงฆบริษัท อย่างต่ําก็อย่างศิษย์อยู่ในสํานกัอาจารย์ พระอริยสาวกซึง่เป็นชีต้นอาจารย์ของ
พระภิกษุสงฆ์พวกใด ก็ได้วา่กลา่วพระภิกษุสงฆ์พวกนัน้เป็นทํานองคณะสงฆ์ เม่ือพระพทุธเจ้าเสด็จ
ดบัขนัธปรินิพพานแล้ว การท่ีพระมหากสัสปะเป็นประธานในการทําปฐมสงัคายนาก็เท่ากับได้รับ
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การสมมตให้เป็นสงัฆปริณายกองค์แรก เม่ือสิน้พระมหากสัสปะแล้ว ก็คงมีพระมหาเถระองค์อ่ืนๆ 
ได้รับการสมมตเป็นสงัฆปริณายกต่อๆ กนัมา หลงัจากนัน้ก็เกิดการแตกแยกเป็นนิกายต่างๆ จนถึง
คราวสงัคายนาครัง้ท่ี 3 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ทรงปฏิญาณพระองค์
เป็นพทุธศาสนปูถมัภก ทรงยกพระพทุธศาสนาเป็นประธานสําหรับประเทศเป็นครัง้แรก และได้ทรง 
อาราธนาพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระให้เป็นประธานในการทําตติยสงัคายนาเพ่ือกําจดัหมู่เดียรถีย์

ออกเสียจากสงัฆมณฑลท่ีอยู่ในพระราชอาณาเขต แต่คงไม่อาจกําจดัได้หมด น่าจะยงัมีเดียรถีย์
ปลอมบวชอยู่ จึงต้องอาศยัพระราชานภุาพของพระเจ้าอโศกมหาราชช่วยป้องกนัสงัฆมณฑลให้พ้น
จากความเศร้าหมอง การปกครองคณะสงฆ์ในประเทศท่ีพระพทุธศาสนาเป็นประธานจึงต้องอาศยั
อํานาจพระราชอาณาจกัรอดุหนนุตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา 

 เม่ือพระพทุธศาสนาแพร่หลายไปยงันานาประเทศก็ต้องอาศยัพระราชานภุาพของพระเจ้า

แผน่ดนิผู้ เป็นพทุธศาสนปูถมัภกในประเทศนัน้ๆ การปกครองสงัฆมณฑลท่ีมาประดษิฐานตามนานา
ประเทศจําต้องอนุโลมตามแบบแผนประเพณีซึ่งนิยมกันหรือเท่าท่ีอาจจะเป็นได้ในต่างประเทศท่ี

พระพุทธศาสนาไปประดิษฐานนัน้ เช่ือได้ว่าเหมือนกันหมดทัง้ประเทศสยาม กัมพุช พม่า รามญั 
และสิงหฬทวีป การปกครองคณะสงฆ์จึงต้องเน่ืองด้วยราชการแผ่นดิน ตัง้แต่การวางแบบแผนการ

ปกครองคณะสงฆ์ตลอดจนการตัง้สังฆนายกให้มีสมณศักดิ์ ให้การฝ่ายพระพุทธจักรและพระ
ราชอาณาจกัรเป็นไปโดยสะดวกด้วยกนั พระพทุธศาสนาจงึประดษิฐานมัน่คงสืบมาในประเทศนัน้ๆ 

 ตามพระวินิจฉยัของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ สมณศกัดิ์ในสยามประเทศท่ีพบ
หลกัฐานเก่าแก่ท่ีสดุมีอยูใ่นศลิาจารึกของพอ่ขนุรามคําแหง โดยจารึกไว้เม่ือราว พ.ศ.1835 วา่ ท่ีพระ
นครสุโขทัย มีสงัฆราช มีปู่ ครู มีมหาเถระ และมีเถระ สงัฆราชเห็นจะเป็นตําแหน่งสงัฆนายกชัน้
สงูสดุ ตําแหน่งปู่ ครูตรงกบัท่ีเรียกว่า พระครู ทกุวนันี ้เป็นตําแหน่งสงัฆนายกรองลงมาจากสงัฆราช 
แตม่หาเถระและเถระเข้าใจวา่หมายถึงพระภิกษุซึง่มีพรรษาอายแุละทรงคณุธรรมในทางพระศาสนา

เป็นมหาเถระและเถระตามพระวินยับญัญตั ิมิใช่เป็นสมณศกัดิท่ี์พระเจ้าแผน่ดนิทรงตัง้ 
 การท่ีพระเจ้าแผ่นดินทรงตัง้ราชทินนามพระราชทานเป็นสมณศกัดิ์นัน้เป็นประเพณีท่ีมีทุก

ประเทศท่ีพระพทุธศาสนาเป็นประธาน เข้าใจว่าลงักาจะเร่ิมประเพณีนีข้ึน้ก่อน เพราะเร่ืองราชทิน
นามสมณศกัดิใ์นสยามประเทศเพิ่งมีขึน้ในครัง้สโุขทยัตอนปลาย ในเวลานัน้กําลงันิยมแบบแผนและ
ลทัธิสงฆ์อยา่งลงักา น่าจะถ่ายแบบตัง้ราชทินนามสมณศกัดิม์าจากประเพณีในลงักาด้วย 

            (สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, 2543, 30-40) 
 ดงันัน้ ตามพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในประเทศไทย ระบบ
สมณศกัดิข์องพระสงฆ์เร่ิมใช้ตัง้แตส่มยัสโุขทยัอย่างน้อยก็ในรัชสมยัของพ่อขนุรามคําแหง ตอ่มาใน
รัชสมยัของพระมหาธรรมราชาลิไท พระองค์ได้โปรดให้ราชบณัฑิตไปอาราธนาพระมหาสามี (บาง



 13

แห่งใช้ “สวามี”- ผู้ วิจยั) สงัฆราชมาจากลงักา (บางมติเห็นว่า พระมหาสามีสงัฆราชรูปนีเ้ป็นชาว
ลงักาแต่มาอยู่ท่ีนครพนั (เข้าใจว่าเป็นเมืองเมาะตะมะ)ตามมตินีพ้ระมหาธรรมราชาลิไทจึงให้ราช
บณัฑิตไปอาราธนามาจากนครพนั ไมใ่ช่ลงักา-ผู้วิจยั) เพ่ือให้ประกาศพระพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์
ในกรุงสโุขทยั พระมหาสามีสงัฆราชคงจะได้ถวายพระพรให้ทรงตัง้สมณศกัดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ตาม
ราชประเพณีท่ีถือปฏิบตัิในประเทศลงักาด้วย ระบบสมณศกัดิ์ในสมยัสโุขทยัไม่สลบัซบัซ้อนเพราะมี

เพียง 2 ชัน้เท่านัน้คือ พระสงัฆราช และปู่ ครูหรือพระครู (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต),
2533, 36)  
 อย่างไรก็ตาม สมณศกัดิ์และราชทินนามน่าจะมีมาก่อนสมยัสโุขทยั เพราะศิลาจารึกหลกัท่ี 
18 จารึกบนเสาแปดเหล่ียม พบท่ีศาลสงู จงัหวดัลพบุรี มีคําว่า “สงัฆปาถากํา” หรือในศิลาจารึก
หลกัท่ี 121 จารึกเสาท่ีหินขอน อําเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ซึง่จารึกขึน้ใน พ.ศ. 1217 และ 
1243 ปรากฏคําว่า “กํามรตางอญั ศรีราชภิกษุ และ อุปาธยายะ ศรีราชภิกษุ” ซึ่งน่าจะเป็นสมณ
ศกัดิ์และราชทินนามรวมอยู่ด้วยกนั (พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร, 2552, 2) และในศิลาจารึกวดักําแพง
งาม จงัหวดัสโุขทยั จารึกใน พ.ศ.1893 มีคําใช้เรียกพระสงฆ์ตา่งออกไปอีกหลายคําซึง่อาจเป็นสมณ
ศกัดิ์ท่ีมีอยู่ในราชอาณาจกัรไทยก่อนท่ีลทัธิลงักาวงศ์จะเข้ามาก็ได้ เช่น เจ้าเถร น่าจะเป็นสมณศกัดิ์

ชัน้หนึ่งและมีราชทินนามด้วย เช่น เจ้าเถรสทัธรรมธารารัตนาจารย์ (ณฏัฐภทัร จนัทวิช, 2529, 10-
13, อ้างในพระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 52) 
 อนึ่ง มีหลักฐานท่ีแสดงการรับแบบอย่างการตัง้สมณศักดิ์และราชทินนามพร้อมเคร่ือง
ประกอบสมณศกัดิ์จากลทัธิลงักาวงศ์อยู่ในศิลาจารึกกลัยาณีท่ีค้นพบท่ีตําบลโซงคโยง   นอกเมือง
หงสาวดี ด้านตะวนัออกของพม่า มีศิลาจารึกรวมทัง้หมด 10 หลกั จารึกเป็นภาษามคธ (บาลี) 2 
หลกั จารึกเป็นภาษามอญ 8 หลกั จารึกไว้เม่ือ พ.ศ. 2019 ในสมยัพระเจ้ากรุงหงสาวดีธรรมเจดีย์
ปิฎกธร (ครองราชย์ระหวา่ง พ.ศ. 2003-2034) สรุปใจความได้วา่ พระเจ้ากรุงหงสาวดีทรงมีพระราช
ประสงค์จะทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศมอญ จึงส่งพระภิกษุมอญ 22 รูป ไปศึกษา
พระพทุธศาสนาและบวชแปลงเป็นนิกายลงักาวงศ์ เพ่ือนํามาเผยแผ่ท่ีกรุงหงสาวดี               เม่ือ
พระเจ้าภูวเนกพาหุ ผู้ ครองประเทศลังกา ได้ทรงอนุญาตให้บวชแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้
พระราชทานนามบญัญตั ิ(ราชทินนาม) แก่พระสงฆ์มอญทัง้ปวง พร้อมทัง้ถวายเคร่ืองไทยธรรมอ่ืนๆ 
เช่น ผ้าไตร ผ้าม่าน ผ้าเพดาน ผ้ารองนัง่ ตาลปัตรด้ามงา และแอบหมาก รูปแบบการพระราชทาน
นามบัญญัติและเคร่ืองไทยธรรมเหล่านีน้่าจะเป็นแบบแผนในการทรงตัง้สมณศักดิ์และการ

พระราชทานเคร่ืองประกอบสมณศกัดิข์องไทยในสมยัตอ่มา (พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร, 2552, 4) 
 สว่นในสมยัอยธุยาระบบสมณศกัดิแ์ละตําแหน่งปกครองได้รับการปรับให้มีระดบัชัน้เพิ่มขึน้

โดยเรียงลําดบัจากชัน้สงูสดุลงมาดงันี ้
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 1. สมเด็จพระสงัฆราช ทรงดํารงตําแหน่งสงัฆปริณายก ปกครองคณะสงฆ์ทัว่ไปทัง้ในราช
ธานีและในหวัเมืองตา่งๆ  
 2. สงัฆราชา เป็นเจ้าคณะปกครองหวัเมืองใหญ่ 

 3. พระครู เป็นเจ้าคณะปกครองหวัเมืองเลก็ 

 นอกจากนัน้ ยงัมีพระครูท่ีอยูใ่นราชธานีมีหน้าท่ีปกครองดแูลวดัมากบ้างน้อยบ้าง หรือได้รับ
มอบหมายหน้าท่ีพิเศษให้เป็นผู้ปกครองดแูลพระสงฆ์ตา่งชาต ิเช่น พระสงฆ์ลาว พระสงฆ์มอญ พระ
เจ้าแผ่นดินมีพระราชประสงค์จะยกตําแหน่งพระครูในราชธานีดงักล่าวนีใ้ห้มีฐานนัดรสงูขึน้เท่ากบั

สงัฆราชในหัวเมืองจึงทรงยกขึน้เป็นสงัฆราชาคณะซึ่งต่อมาภายหลงัได้กลายเป็นพระราชาคณะ 
(เจ้าคณุ) เช่นปรากฏในปัจจบุนั     

 ในสมยัอยธุยาจึงเร่ิมมีการใช้คําและยศ “สมเด็จ” ขึน้เป็นครัง้แรก โดยเป็นอิทธิพลของเขมร 
นอกจากนัน้ยงัพบราชทินนามของสงัฆนายกชัน้สงูอีก 2 ช่ือ คือพระพทุธโฆษาจารย์หรือสมเด็จพระ
พทุธโฆษาจารย์ และพระวนัรัตหรือสมเด็จพระวนัรัต ซึง่คงได้มากจากลงักาเป็นแน่เพราะ “พระพทุธ
โฆษาจารย์” เป็นช่ือของพระเถระนกัปราชญ์ผู้ มีช่ือเสียงท่ีไปแปลอรรถกถาจากภาษาสิงหฬในลงักา   
และ “พระวันรัต” เป็นราชทินนามสําหรับสังฆปริณายกในลังกามาเป็นเวลานานแล้ว เข้าใจว่า 
“สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์” เป็นราชทินนามของเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายคามวาสี ส่วน “สมเด็จพระวนั
รัต” เป็นเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอรัญวาสี รูปใดมีพรรษาอายมุาก รูปนัน้ก็เป็นสมเด็จพระสงัฆราช ต่อมา
เม่ือคณะป่าแก้วมีมากขึน้ ต้องแยกคณะคามวาสีออกเป็น 2 คณะ จึงเอาตําแหน่งพระวนัรัตไปเป็น
เจ้าคณะใหญ่คามวาสีฝ่ายใต้ และตัง้นามเจ้าคณะอรัญวาสีขึน้ใหม่ว่า “พระพุทธาจารย์” 
(เปล่ียนเป็น “พระพฒุาจารย์” ในสมยัรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์) 
 นอกจากนัน้ ในสมยัอยธุยายงัปรากฏราชทินนามหรือสมณศกัดิ์ท่ีสําคญัอ่ืนอีก เช่น สมเด็จ
พระอริยวงษ์ ซึ่งต่อมาเปล่ียนเป็น สมเด็จพระอริยวงษญาณ และในสมัยรัชกาลท่ี 4 เพิ่มคําเป็น 
สมเด็จพระอริยวงษาคตญาณ    และในทําเนียบสมณศกัดิ์และคณะสงฆ์ครัง้กรุงเก่าในหอพระ
สมดุวชิรญาณยงัปรากฏราชทินนามหรือสมณศกัดิข์องตําแหน่งพระราชาคณะและพระครูอีกจํานวน

มาก เช่น พระพิมลธรรม พระเทพกวี พระพรหมมนีุ  
     (สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, 2543, 49-55) 
 ในสมยักรุงธนบรีุ เน่ืองจากพระเจ้ากรุงธนบรีุมีเวลาฟืน้ฟพูระพทุธศาสนาท่ีถกูทําลายอย่าง
หนกัจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ท่ี 2 ประมาณแค่ 15 ปี ระบบสมณศกัดิ์และการปกครองคณะ
สงฆ์จงึน่าจะไมต่า่งกบัครัง้กรุงศรีอยธุยา 

 ในสมยัรัตนโกสินทร์ ระบบสมณศกัดิ์และรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ได้รับการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงมาโดยตลอด ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ระบบสมณศกัดิ์ของพระสงฆ์เร่ิมเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน
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จนได้นํามาใช้ถึงปัจจบุนันี ้(พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 68) ในรัชกาลปัจจบุนั การปกครองคณะ
สงฆ์อยู่ภายใต้กฎหมายตามพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 ซึง่แบง่การปกครองออกเป็น 8 ระดบัคือ 

 1. สมเดจ็พระสงัฆราช 

 2. มหาเถรสมาคม 

 3. เจ้าคณะใหญ่ 

 4. เจ้าคณะภาค 

 5. เจ้าคณะจงัหวดั 

 6. เจ้าคณะอําเภอ 

 7. เจ้าคณะตําบล 

 8. เจ้าอาวาส 

  (สทุธิพงศ์ ตนัตยาพิศาลสทุธ์ิ, 2535, 28, อ้างในพระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 73) 
 อยา่งไรก็ตาม การแบง่ตําแหน่งการปกครองออกเป็น 8 ระดบั ดงักลา่ว  ยงัเป็นการแบง่ตาม
ตําแหน่งหลกัในแต่ละระดับชัน้ ในความเป็นจริง ตําแหน่งการปกครองของพระสงฆ์ยังสามารถ
แบง่ย่อยออกเป็นรองเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะจงัหวดั รองเจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะตําบล รอง
เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระสงฆ์ผู้ มีตําแหน่งด้านการปกครองหรือทําหน้าท่ีบริหารคณะ
สงฆ์ในระดบัตา่งๆ เหลา่นีเ้รียกวา่ “พระสงัฆาธิการ” 
 สว่นระบบสมณศกัดิ์มีการเปล่ียนตําแหน่งหรือราชทินนามและปรับจํานวนให้มีมากขึน้ เช่น 
ใน พ.ศ. 2503 มีการเปลี่ยนตําแหน่ง “พระศาสนโสภณ” เป็น “พระสาสนโสภณ”  เพิ่มตําแหน่ง 
“พระธรรมปัญญาบดี” มาแทนตําแหน่ง “พระพิมลธรรม” และในปี พ.ศ.2515 เพิ่มตําแหน่งสมเด็จ
พระราชาขึน้อีก 2 ตําแหน่งจากเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 4 ตําแหน่ง รวมเป็น 6 ตําแหน่ง คือสมเด็จพระญาณ
สงัวร และสมเด็จพระธีรญาณมนีุ ซึ่งทําให้ต้องเพิ่มตําแหน่งรองสมเด็จพระราชาคณะขึน้อีก 5 
ตําแหน่งเพ่ือให้รับกบัการเพิ่มตําแหน่งสมเด็จพระราชาคณะ ในปีถดัมา คือในปี พ.ศ. 2516 ได้แก่
ตําแหน่ง พระวิสทุธาธิบดี พระพทุธพจนวราภรณ์ พระพทุธิวงศ์มนีุ พระญาณวโรดม  และพระพรหม
คณุาภรณ์ (สิริวฒัน์ คําวนัสา, 2525, 247-249) การปรับเปล่ียนและเพิ่มตําแหน่งสมณศกัดิ์เหล่านี ้
ยงัคงมีเป็นระยะๆ ตราบถึงปัจจบุนั  

 จากข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 พระสงฆ์ผู้ ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์ตัง้แต่ระดบั
พระครูสญัญาบตัรขึน้ไปมีทัง้สิน้ 15,481 รูป โดยแบ่งเป็นพระสมณศกัดิ์ในประเทศจํานวน 15,370 
รูป และพระสมณศกัดิใ์นตา่งประเทศจํานวน 111 รูป ดงันี ้
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 1. พระสมณศักดิ์ในประเทศ   

    สมเดจ็พระสงัฆราช    1 รูป 

    สมเดจ็พระราชาคณะ ชัน้สพุรรณบฏั  8 รูป 

    พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชัน้หิรัญบฏั  20 รูป 

    พระราชาคณะ ชัน้ธรรม   51 รูป 

    พระราชาคณะ ชัน้เทพ              100 รูป 

    พระราชาคณะ ชัน้ราช              212 รูป 

    พระราชาคณะ ชัน้สามญั             510 รูป 

    พระครูสญัญาบตัร        14,468 รูป 

 2. พระสมณศักดิ์ในต่างประเทศ 

    พระราชาคณะ ชัน้เทพ      4 รูป 

    พระราชาคณะ ชัน้ราช      7 รูป 

    พระราชาคณะ ชัน้สามญั    27 รูป 

    พระครูสญัญาบตัร     73 รูป 

  (ศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต,ิ 2555, 11) 
 โดยสรุป ระบบสมณศกัดิ์ของคณะสงฆ์ไทยจึงมีความเป็นมาท่ียาวนาน เร่ิมต้นจากเป็นราช
ทินนามคือช่ือท่ีพระมหากษัตริย์พระราชทานให้เพ่ือการยกยอ่ง แล้วกลายมาเป็นตําแหน่งฐานนัดรท่ี
มีการจัดระดบัความสูงต่ําและได้รับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาตลอดโดยมีความสมัพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับตําแหน่งบริหารปกครองของคณะสงฆ์ และมีความเก่ียวข้องกับฝ่ายบ้านเมืองหรือ
อาณาจกัรโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินเป็นอย่างมากชนิดท่ีอาจเรียกได้ว่า ความ
คงอยูแ่ละความเจริญหรือความเส่ือมของพระพทุธศาสนาสว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัฝ่ายอาณาจกัร 

 
2. ประเภทและลาํดบัชัน้ของสมณศักดิ์ 
 นอกจากสมณศกัดิ์จะสามารถแบ่งเป็นสมณศกัดิ์ประเภทฐานนัดรและประเภทตําแหน่งคือ

หน้าท่ีดงัท่ีเกิดขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 แล้ว ยังสามารถแบ่งประเภทในแบบอ่ืนได้อีก  ถ้าแบ่งตาม
สาเหตหุรือเหตผุลท่ีใช้ในการตัง้สมณศกัดิ ์แบง่ได้ 2 ประเภท คือ 

 1. สมณศักดิ์เก่ียวกับความรู้ คือสมณศกัดิท่ี์พระมหากษัตริย์ทรงตัง้ถวายพระภิกษุรวมทัง้

สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรมตัง้แต ่3 ถึง 9 ประโยค โดยแตล่ะประโยคมีพดัยศกํากบั 

 2. สมณศักดิ์เก่ียวกับผลงาน คือสมณศกัดิ์ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากการพิจารณาผลงาน

ด้านต่างๆ มีสาธารณูปการและการศึกษาเป็นต้น ได้แก่ สมณศักดิ์ชัน้พระครูประทวน พระ
ฐานานกุรม พระครูสญัญาบตัร และพระราชาคณะ 
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 ถ้าแบง่ตามลําดบัชัน้และชนิดของสมณศกัดิ์ท่ีสามารถจําแนกเป็นกลุม่ๆ ได้ สมณศกัดิ์มีอยู ่
5 ประเภท คือ 

 1. พระราชาคณะ คือสมณศกัดิ์ระดบัสงูท่ีเรียกพระสงฆ์ผู้ ได้ตําแหน่งระดบันีว้่า “เจ้าคณุ” 
สามารถแบง่ยอ่ยตามลําดบัจากสงูสดุลงไปเป็น 7 ระดบั ดงันี ้

 1) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ถ้าเป็นพระ
ราชวงศ์ เป็นสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า 

 2) สมเดจ็พระราชาคณะ ชัน้สพุรรณบฏั 

 3) พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชัน้หิรัญบฏั (รองสมเดจ็พระราชาคณะ) 
 4) พระราชาคณะชัน้ธรรม แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 
     (1) พระราชาคณะชัน้ธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (2) พระราชคณะชัน้ธรรม ท่ีมีราชทินนามเฉพาะและมีพดัยศประจําราชทินนนาม 

     (3) พระราชาคณะชัน้ธรรม 

 5) พระราชาคณะชัน้เทพ แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

     (1) พระราชาคณะชัน้เทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (2) พระราชาคณะชัน้เทพ 

 6) พระราชาคณะชัน้ราช แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

    (1) พระราชาคณะชัน้ราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

    (2) พระราชาคณะชัน้ราช 

 7) พระราชาคณะชัน้สามญั แบง่เป็น 4 ประเภท คือ 

     (1) พระราชาคณะชัน้สามญัเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (2) พระราชาคณะชัน้สามญัเปรียญ  

     (3) พระราชาคณะชัน้สามญัยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (4) พระราชาคณะชัน้สามญัยก 

 2. พระครูสัญญาบัตร คือสมณศักดิ์ ท่ี มีราชทินนามขึน้ต้นด้วยคําว่า “พระครู” ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้พร้อมกับพระราชทานสญัญาบตัรและพดัยศ เป็นสมณศกัดิ์ท่ีมีหลาย
กลุม่และหลายระดบั ดงันี ้

 1) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะปกครองระดบัจงัหวดั แบง่เป็น 

     (1) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะจงัหวดั 

     (2) พระครูสญัญาบตัร รองเจ้าคณะจงัหวดั 

 2) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะอําเภอ แบง่เป็น 
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     (1) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะอําเภอ ชัน้พิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (2) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะอําเภอ ชัน้พิเศษ 

     (3) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะอําเภอ ชัน้เอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (4) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะอําเภอ ชัน้เอก 

     (5) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะอําเภอ ชัน้โท 

 3) พระครูสญัญาบตัร รองเจ้าคณะอําเภอแบง่เป็น 

     (1) พระครูสญัญาบตัร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัน้พิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (2) พระครูสญัญาบตัร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัน้พิเศษ 

     (3) พระครูสญัญาบตัร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัน้เอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (4) พระครูสญัญาบตัร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัน้เอก 

     (5) พระครูสญัญาบตัร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัน้โท 

     (6) พระครูสญัญาบตัร รองเจ้าคณะอําเภอ ชัน้เอก 

     (7) พระครูสญัญาบตัร รองเจ้าคณะอําเภอ ชัน้โท 

 4)พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะตําบล แบง่เป็น 

     (1) พระครูสญัญาบตัร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัน้พิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (2) พระครูสญัญาบตัร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัน้พิเศษ 

     (3) พระครูสญัญาบตัร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัน้เอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (4) พระครูสญัญาบตัร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัน้เอก 

     (5) พระครูสญัญาบตัร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัน้โท 

     (6) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะตําบล ชัน้เอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (7) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะตําบล ชัน้เอก 

     (8) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะตําบล ชัน้โท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

     (9) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะตําบล ชัน้โท 

     (10) พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะตําบล ชัน้ตรี 
 5) พระครูสญัญาบตัร พระอารามหลวง แบง่เป็น 

     ก. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง 
       (1) พระครูสญัญาบตัร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้เอก 

       (2) พระครูสญัญาบตัร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้โท 

       (3) พระครูสญัญาบตัร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ตรี 
    ข. รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 
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       (1) พระครูสญัญาบตัร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้เอก 

       (2) พระครูสญัญาบตัร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้โท 

       (3) พระครูสญัญาบตัร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ตรี 
   ค. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 
       (1) พระครูสญัญาบตัร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้พิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

       (2) พระครูสญัญาบตัร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้พิเศษ 

       (3) พระครูสญัญาบตัร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้เอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

       (4) พระครูสญัญาบตัร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้เอก 

       (5) พระครูสญัญาบตัร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้โท 

 6) พระครูสญัญาบตัร วดัราษฎร์ แบง่เป็น 

     ก. เจ้าอาวาสวดัราษฎร์ 
       (1) พระครูสญัญาบตัร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้พิเศษ  
  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

       (2) พระครูสญัญาบตัร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้พิเศษ 

       (3) พระครูสญัญาบตัร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้เอก  
  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

       (4) พระครูสญัญาบตัร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้เอก 

       (5) พระครูสญัญาบตัร เจ้าอาวาสวดัราษฎร์ ชัน้เอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

       (6) พระครูสญัญาบตัร เจ้าอาวาสวดัราษฎร์ ชัน้เอก 

       (7) พระครูสญัญาบตัร เจ้าอาวาสวดัราษฎร์ ชัน้โท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

       (8) พระครูสญัญาบตัร เจ้าอาวาสวดัราษฎร์ ชัน้โท 

       (9) พระครูสญัญาบตัร เจ้าอาวาสวดัราษฎร์ ชัน้ตรี 
     ข. รองเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ 
       (1) พระครูสญัญาบตัร รองเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ 
       (2) พระครูสญัญาบตัร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ 
 3. พระฐานานุกรม คือสมณศักดิ์นอกทําเนียบท่ีพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรม               
ราชานุญาตให้พระราชาคณะตัง้พระสงฆ์ด้วยกนัเป็นพระฐานานุกรมเพ่ือประดบัเกียรติยศได้ตาม

ฐานานศุกัดิข์องพระราชาคณะแตล่ะชัน้ เช่น  
     1) พระราชาคณะชัน้สามญั ปลดัซ้ายและปลดัขวา ของสมเดจ็พระสงัฆราช 
     2) พระครูปลดัของสมเดจ็พระราชาคณะ 
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     3) พระครูปลดัของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชัน้หิรัญบฏั 

     4) พระครูปลดัของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชัน้สพุรรณบฏั 

     5) พระครูฐานานกุรมชัน้เอกของสมเดจ็พระสงัฆราช 

     6) พระครูปลดัของพระราชาคณะชัน้ธรรม 

     7) พระครูฐานานกุรมชัน้โทของสมเดจ็พระสงัฆราช (พระครูปริตร) 
     8) พระครูปลดัของพระราชาคณะชัน้เทพ 

     9) พระครูปลดัของพระราชาคณะชัน้ราช 

    10) พระครูวินยัธร 
    11) พระครูธรรมธร 
    12) พระครูคูส่วด  

    13) พระปลดัของพระราชาคณะชัน้สามญั 

    14) พระครูสงัฆรักษ์ 

    15) พระครูสมห์ุ 

    16) พระครูใบฎีกา 

    17) พระสมห์ุ 

    18) พระใบฎีกา 

 4. พระเปรียญ คือสมณศกัดิ์ของพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรมตัง้แต ่3 – 9 ประโยค โดย

ในแต่ละประโยคหรือแตล่ะชัน้จะมีพดัยศเปรียญประกอบสมณศกัดิ์ เป็นสมณศกัดิ์ฝ่ายคนัถธุระคือ
ฝ่ายการศกึษา ไม่เก่ียวกบัการปกครอง ซึง่ในอดีตไม่นบัเป็นสมณศกัดิ์ ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงปรับปรุงลําดบัสมณศกัดิ์โดยจดัเปรียญเข้าในสมณศกัดิ์ด้วย 
(พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 76) 
 5. พระครูประทวน คือตําแหน่งประทวนสมณศักดิ์อันเป็นตําแหน่งพระครูท่ีสมเด็จ
พระสงัฆราชทรงแต่งตัง้แก่พระสงฆ์ผู้ เป็นกรรมการศึกษาและอุปการะโรงเรียนทัง้ฝ่ายพระปริยัติ

ธรรมและโรงเรียนของรัฐ พระครูชัน้นีไ้ม่มีราชทินนาม มีแต่คําว่า “พระครู” นําหน้าช่ือตัว เช่น 
พระภิกษุบญุธรรม ได้รับแตง่แตง่เป็นพระครูประทวน จะมีนามวา่ “พระครูบญุธรรม”       
 สมณศักดิ์ท่ีแบ่งประเภทและลําดับชัน้ตามท่ีกล่าวมานีย้ังไม่ครอบคลุมสมณศักดิ์ทุก

ตําแหน่ง เพราะยงัมีสมณศกัดิ์บางตําแหน่งท่ีไม่ได้จดัเข้าในประเภทตา่งๆ ท่ีกลา่วมานี ้เช่น  พระพิธี
ธรรม และการแบ่งลําดบัชัน้เม่ือเรียงตามลําดบัพดัยศสมณศกัดิ์ก็มีความซ้อนเหล่ือมกันในแต่ละ
ประเภทโดยเฉพาะระดบัท่ีต่ํากวา่พระราชาคณะลงมา เช่น ตําแหน่งพระเปรียญธรรม 9 ประโยค จะ
ต่ํากวา่พระครูสญัญาบตัร เจ้าคณะอําเภอชัน้พิเศษ และพระครูปลดัของสมเดจ็พระราชาคณะ แตส่งู
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กว่าพระครูสญัญาบตัรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชัน้โท และพระครูสญัญาบตัรเจ้าคณะอําเภอชัน้
เอก 

 
3. หลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการพจิารณาแต่งตัง้และเล่ือนสมณศักดิ์ 
 ในสมัยก่อน พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาแต่งตัง้และเล่ือนสมณศกัดิ์ของพระสงฆ์ด้วย
พระองค์เองโดยทรงพิจารณาจากผลงานหรือคณุสมบตัขิองพระสงฆ์ ไมมี่หลกัเกณฑ์หรือกฎระเบียบ
ท่ีกําหนดขึน้อย่างเป็นทางการ การพระราชทานสมณศกัดิ์เป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์
เพียงพระองค์เดียว ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นช่วงเวลาท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส  ทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายกอยู่  เ ม่ือ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูท่ัง้สองพระองค์จะโปรดพระราชทานสมณศกัดิ์แก่พระสงฆ์รูปใด ก็จะทรง
ปรึกษากบัสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พระองค์นัน้ก่อนทกุครัง้ ตัง้แต่นัน้มา พระสงฆ์จึงได้มีสว่นร่วม
ในการพิจารณาเสนอความคดิเห็นในการตัง้และเล่ือนสมณศกัดิ ์ในปัจจบุนั การพิจารณาเสนอเลื่อน
และตัง้สมณศกัดิเ์ป็นหน้าท่ีของคณะสงฆ์ท่ีจะช่วยกนัพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลําดบัชัน้ คือให้
เจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ 
พิจารณาก่อนตามลําดบั แล้วเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึงเสนอเร่ืองให้สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินําความขึน้กราบทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานสมณศกัดิต์ามระเบียบของทางราชการตอ่ไป  
 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตัง้และเล่ือนสมณศกัดิ์ไม่ได้มีการตัง้กฎระเบียบไว้อย่าง

ตายตวัทัง้หมด แตว่างระเบียบไว้อยา่งหลวมๆ โดยสว่นหนึง่ยดึกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการแตง่ตัง้
ถอดถอนพระสงัฆาธิการและอีกส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้ มีอํานาจในการพิจารณาซึ่งจะดู

ตามความเหมาะสม บางครัง้จงึมีการพระราชทานสมณศกัดิโ์ดยไมไ่ด้พิจารณาจากกฎระเบียบท่ีวาง
ไว้ เช่น กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้เล่ือนพระราชญาณวิสทุธิโสภณ 
(หลวงตามหาบวั ญาณสมฺปนฺโน) วดัป่าเกสรศีลคณุ (วดัป่าบ้านตาด) อําเภอเมืองฯ จงัหวดัอดุรธานี
ข้ามชัน้เป็นพระราชาคณะชัน้ธรรมท่ี พระธรรมวิสทุธิมงคล โดยไม่ได้เป็นพระราชาคณะชัน้เทพมา
ก่อน เป็นกรณีพิเศษ เม่ือ พ.ศ. 2542  อย่างไรก็ตาม เราสามารถสรุปได้ว่า มีหลักเกณฑ์หรือ
กฎระเบียบบางอย่างในการพิจารณาแต่งตัง้และเล่ือนสมณศกัดิ์ โดยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
แตง่ตัง้และเล่ือนสมณศกัดิท่ี์ใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนัมีดงันี ้
 พระสงัฆาธิการคือพระภิกษุผู้ ดํารงตําแหนง่ปกครองคณะสงฆ์ในตําแหนง่ดงัตอ่ไปนี ้คือ เจ้า
คณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจงัหวดั รองเจ้าคณะจงัหวดั เจ้าคณะอําเภอ รอง

เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล   เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
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ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้สมณศกัดิ ์ต้องประกอบด้วยคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 1.คุณสมบัตส่ิวนตวัและส่วนวัด 

 1) ต้องเป็นพระสงัฆาธิการตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ขึน้ไป และมีพรรษาตัง้แต ่
10 ขึน้ไป เว้นแตมี่กรณีพิเศษ 

 2) ถ้าเป็นเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ ต้องดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปีบริบูรณ์โดยให้

นบัตัง้แต่วนัเป็นผู้ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ หรือเป็นรองเจ้าอาวาสวดัราษฎร์มารวมด้วย

หรือถ้าเป็นพระครูประทวนสมณศกัดิ ์ ต้องเป็นมาเกิน 3 ปีแล้ว ทัง้นี ้เว้นแตมี่กรณีท่ีควรยกย่องเป็น
พิเศษ และเว้นแตเ่ป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 

 3) ถ้าเป็นเจ้าคณะตําบล ต้องดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปีบริบรูณ์ โดยให้นบัตัง้แต่
วนัเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
เจ้าอาวาสวดัราษฎร์ รองเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ หรือเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัราษฎร์มารวมด้วย แต่
อยา่งมากต้องไมเ่กิน 4 ปี ถ้ามิได้เป็นเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ให้แจ้งด้วยว่าเจ้าอาวาสวดัราษฎร์นัน้เป็น

สญัญาบตัรแล้วหรือยงั 

 4) ถ้าเป็นรองเจ้าอาวาสวดัราษฎร์หรือเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ให้นําความในข้อ 2
และข้อ 3 มาใช้โดยอนุโลมตามควรแก่กรณี แต่ต้องได้รับการแต่งตัง้ในตําแหน่งนัน้ๆ ถกูต้องแล้ว

และต้องมีพระภิกษุสามเณร (เฉพาะในวดัของตน) อยูจํ่าพรรษามาพอสมควร หรือปฏิบตัิหน้าท่ีแทน
เจ้าอาวาสผู้ทพุพลภาพ หรือชราภาพ 

 5) ถ้าเป็นเจ้าคณะอําเภอ หรือเป็นเจ้าคณะจงัหวดั หรือเป็นท่ีปรึกษาให้พิจารณาตามความ

เหมาะสมในการปกครอง แตต้่องดํารงตําแหน่งมาเกิน 1 ปีแล้ว และมีผลงานในหน้าท่ีดีพอสมควร 
 6) ถ้าเป็นรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงหรือเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต้อง

ดํารงตําแหน่งมาเกิน 1 ปีแล้ว และมีผลงานช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงตามท่ีระบไุว้ในการเสนอ
ขอแตง่ตัง้ หรือตามท่ีเจ้าอาวาสวดัราษฎร์มอบหมายและในวดันัน้ มีสญัญาบตัรก่ีรูป มีราชทินนาม

อะไรบ้าง 

 7) ถ้าเป็นรองเจ้าคณะอําเภอ หรือเป็นรองเจ้าคณะจงัหวดัให้พิจารณาตามความเหมาะสม

ในการปกครอง 

  8) ในเขตอําเภอหนึง่ ให้พิจารณาแตง่ตัง้สมณศกัดิพ์ระครูสญัญาบตัรได้ 1 รูป เว้นแตมี่กรณี
พิเศษ (คือมีพระสงัฆาธิการตําแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง) หรือในเขตอําเภอท่ีมีวดัเกินกว่า 50 วดัขึน้ไป ให้พิจารณาแตง่ตัง้
ได้ 2 รูป หรือในเขตอําเภอท่ีมีวดัเกินกวา่ 100 วดัขึน้ไป ให้พิจารณาแตง่ตัง้ได้ 3 รูปเป็นกรณีพิเศษ 
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 9) มีพระภิกษุ (เฉพาะในวดัของตน) อยู่จําพรรษาครบคณะสงฆ์ขึน้ไป หรือมีพระภิกษุอยู่จํา

พรรษาไมค่รบคณะสงฆ์ แตมี่สามเณรอยูจํ่าพรรษามากพอสมควร โดยให้นบัจากปีปัจจบุนัย้อนหลงั
ไป 3 พ.ศ. 
 10) มีพระภิกษุสามเณร (เฉพาะในวดัของตน) ศกึษาเล่าเรียนพระปริยตัิธรรมและสมคัร

สอบในสนามหลวงจํานวนมากพอสมควร โดยให้นบัจากปีปัจจบุนัย้อนหลงัไป 3 พ.ศ. 
 
 2. คุณสมบัตด้ิานสาธารณูปการ 

 สําหรับการพิจารณาแตง่ตัง้สมณศกัดิ์ ต้องมีผลงานสาธารณปูการ ได้แก่ การก่อสร้างและ

บรูณปฏิสงัขรณ์ศาสนสถาน หรือถาวรวตัถมุาประกอบการพิจารณาด้วย ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งบ่งบอก

ถึงแรงศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอ่พระสงฆ์รูปนัน้ๆ แตก่ารรายงานให้บอกจํานวนเงินคา่ก่อสร้างคา่

บูรณปฏิสงัขรณ์ และรายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและการบูรณปฏิสงัขรณ์ถาวรวตัถุโดยให้เร่ิม

นบัตัง้แต่เป็นผู้ รักษาการแทนเจ้าอาวาส หรือถ้าเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือถ้าเป็นรองเจ้าอาวาสท่ี

ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสเป็นต้นไปจนถึงปัจจบุนัวา่ มีจํานวนมากพอสมควร ดงัตอ่ไปนี ้

 11) ในเขตปกครองหนกลาง ต้องมีจํานวนเงินท่ีได้ใช้จ่ายในการก่อสร้าง และปฏิสงัขรณ์

แล้ว จํานวนตัง้แต ่1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาท) ขึน้ไป 

 12) ในเขตปกครองหนเหนือ หนตะวนัออก และหนใต้ ต้องมีจํานวนเงินท่ีได้ใช้ในการ

ก่อสร้างและปฏิสงัขรณ์แล้ว จํานวนตัง้แต ่150,000 บาท (หนึง่แสนห้าหม่ืนบาท) ขึน้ไป 

 13) เฉพาะในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 และภาค 5 ต้องมีจํานวนเงินท่ีได้ใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างและปฏิสงัขรณ์แล้ว จํานวนตัง้แต ่500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ขึน้ไป 

 14) สําหรับผลงานสาธารณปูการตามข้อ 11, 12 และข้อ 13 ข้างต้นนัน้ ไม่นบัผลงานท่ีเป็น

ประธานในการก่อสร้างโรงเรียนของรัฐบาล ท่ีใช้งบประมาณแผน่ดนิ หรือการก่อสร้างในวดัอ่ืน 

 15) แม้จํานวนเงินจะครบตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 11, 12 หรือข้อ 13 แล้วก็ตามแต่ถ้าการ

ก่อสร้างโรงอโุบสถ หรือศาลาการเปรียญอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้สองอย่างยงัไม่แล้วเสร็จ ให้รอไว้
ก่อน 

 16) การรายงานผลงานสาธารณปูการนัน้ ต้องแยกออกเป็น 2 สว่น คือ 

      (1) ผลงานการก่อสร้างถาวรวตัถตุา่งๆ (เฉพาะภายในวดั) 
      (2) ผลงานการบรูณปฏิสงัขรณ์ถาวรวตัถตุา่งๆ (เฉพาะภายในวดั) 
 17) การรายงานผลงานการก่อสร้างถาวรวตัถตุา่งๆ ตามข้อ 16 (1) จะต้องแจ้งรายละเอียด
ท่ีทําการก่อสร้างทกุรายการ ดงัตอ่ไปนี ้

      (1) แจ้งวนั เดือน ปีไปตามลําดบัแต่ละ พ.ศ. ท่ีได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึง พ.ศ. 
ปัจจบุนั 
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      (2) แจ้งลกัษณะอาคาร กว้าง-ยาว-สงูเท่าไร บอกวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างและสร้างเสร็จ
แล้วหรือยงั 

      (3) แจ้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไปว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไรเป็นตวัเลขพร้อมทัง้วงเล็บ
ตวัหนงัสือกํากบัไว้ด้วยทกุรายการ 

      (4) เม่ือรายงานผลงานสาธารณปูการก่อสร้างครบทกุรายการ ทกุ พ.ศ. แล้วต้องรวมเงิน
ท่ีได้ใช้จ่ายไปในการก่อสร้างทัง้สิน้ เป็นจํานวนเงินเท่าไร เป็นตวัเลข พร้อมทัง้วงเลบ็ตวัหนงัสือกํากบั
ไว้ด้วย 

 18) การรายงานผลงานการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ตามข้อ 16 (2)จะต้องแจ้ง
รายละเอียดท่ีทําการบรูณปฏิสงัขรณ์ทกุรายการดงัตอ่ไปนี ้

      (1) แจ้งวนั เดือน ปีไปตามลําดบัแตล่ะ พ.ศ. ท่ีได้ทําการบรูณปฏิสงัขรณ์แล้วเสร็จจนถึง 
พ.ศ. ปัจจบุนั 

      (2) แจ้งลกัษณะอาคารกว้าง-ยาว-สงูเท่าไร บอกวสัดท่ีุใช้ในการบูรณปฏิสงัขรณ์และ

บรูณปฏิสงัขรณ์เสร็จแล้วหรือยงั 

      (3) แจ้งคา่ใช้จ่ายในการบรูณปฏิสงัขรณ์ไปว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไร เป็นตวัเลขพร้อมทัง้
วงเลบ็ตวัหนงัสือกํากบัไว้ด้วยทกุรายการ 

      (4) เม่ือรายงานผลสาธารณปูการบรูณปฏิสงัขรณ์ครบทกุรายการแล้วต้องรวมเงินท่ีได้ใช้
จ่ายไปในการบรูณปฏิสงัขรณ์ทัง้สิน้ เป็นจํานวนเงินเท่าไร เป็นตวัเลข พร้อมทัง้วงเล็บตวัหนงัสือ

กํากบัไว้ด้วย 

 19) เม่ือรายงานผลงานสาธารณปูการตามข้อ 17 และข้อ 18 ครบทกุรายการแล้วจะต้องนํา

ยอดเงินท่ีได้ใช้จ่ายไปในการก่อสร้าง และในการบรูณปฏิสงัขรณ์ทัง้สิน้ตามข้อ 17 (4) และข้อ 18 
(4) มารวมกนัอีกครัง้หนึ่งว่า เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้เท่าไรเป็นตวัเลข พร้อมทัง้วงเล็บเป็นตวัหนงัสือ

กํากบัไว้ด้วย 

 
 3. การพจิารณาให้ชัน้สมณศักดิ์ พระราชาคณะ 

 20) พระสงัฆาธิการผู้ ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจงัหวดัและรองเจ้าคณะจงัหวดั ให้เป็น

พระราชาคณะชัน้สามญั พระราชาคณะชัน้สามญัเปรียญ หรือพระราชาคณะชัน้สามญัยก ตามควร

แก่กรณี 

 21) พระสงัฆาธิการตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอ, เจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองเจ้าอาวาส

พระอารามหลวง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 
      (1) ผู้ มีวิทยฐานะเป็นเปรียญเอก (เปรียญธรรม 7-8-9) ให้เป็นพระราชาคณะชัน้สามญั 
พระราชาคณะชัน้สามญัเปรียญ 
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      (2) พระครูสญัญาบตัรตําแหน่งดงักล่าวข้างต้นผู้สอบไล่ได้เป็นเปรียญเอกมีสิทธิเสนอ
ขอปรับวฒุิเปรียญธรรมได้แม้เวลาท่ีได้รับสมณศกัดิ์แล้วนัน้ยงัไม่ครบเวลา 5 ปีก็ตาม และปรับให้
เป็นพระราชาคณะชัน้สามญั พระราชาคณะชัน้สามญัเปรียญทกุตําแหน่ง 

 22) พระสงัฆาธิการตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง หรือผู้ช่วยเจ้า
อาวาสพระอารามหลวง ผู้ เป็นฐานานกุรมตําแหน่งพระครูปลดัสมเด็จพระราชาคณะ และพระครู

ปลดัพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชัน้หิรัณยบฏั ทกุตําแหน่ง ให้เป็นพระราชาคณะชัน้สามญัพระราชา
คณะชัน้สามญัเปรียญ หรือพระราชาคณะชัน้สามญัยก ตามควรแก่กรณี 

 23) พระสงัฆาธิการตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง หรือผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวดัอารามหลวง ผู้ เป็นพระครูฐานานุกรมชัน้เอก ในสมเด็จพระสงัฆราช ตําแหน่งพระครู
ธรรมกถาสนุทร พระครูวินยักรณ์โสภณ พระครูวินยาภิวฒุิ พระครูสตุตาภิรม พระครูวิสทุธิธรรมภาณ
และพระครูพิศาลวินยัวาท ให้เป็นพระราชาคณะชัน้สามญั พระราชาคณะชัน้สามญัเปรียญหรือ
พระราชาคณะชัน้สามญัยก ตามควรแก่กรณี 

 24) พระสงัฆาธิการตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอ ชัน้พิเศษ ผู้ มีผลงานดีเด่นทางคนัถธุระหรือ

วิปัสสนาธุระ สมควรได้รับการพิจารณายกยอ่งเป็นกรณีพิเศษ ดงัตอ่ไปนี ้

      (1) เป็นผู้ เอาใจใส่และเป็นกําลงัสําคญัในฝ่ายคนัถธุระ จดัตัง้สํานกัศาสนศกึษาแผนก

บาลี มีนกัเรียนศกึษาเล่าเรียน และสอบได้ในสนามหลวงจํานวนมาก สมควรพิจารณายกย่องเป็น
กรณีพิเศษ ให้เป็นพระราชาคณะชัน้สามญั พระราชาคณะชัน้สามญัเปรียญ หรือพระราชาคณะชัน้

สามญัยกตามควรแก่กรณี หรือ 

      (2) เป็นผู้ เอาใจใส่และเป็นกําลงัสําคญัในฝ่ายวิปัสสนาธุระ จดัตัง้สํานกัปฏิบตัิภาวนา

สมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นอาจารย์สอนด้วยตนเอง มีพทุธบริษัทศรัทธาเล่ือมใส

เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบตัิเป็นจํานวนมาก สมควรพิจารณายกย่องเป็นกรณีพิเศษให้เป็น

พระราชาคณะชัน้สามญั พระราชาคณะชัน้สามญัยกฝ่ายวิปัสสนาธุระ หรือพระราชาคณะชัน้สามญั
ยกฝ่ายวิปัสสนาธุระ ตามควรแก่กรณี 

 25) พระสงัฆาธิการผู้ ดํารงตําแหน่งตัง้แต่ตําแหน่งเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ขึน้ไป ผู้ มีผลงาน

ดีเดน่ในประเภทตา่งๆ สมควรได้รับการยกยอ่งเป็นกรณีพิเศษ ดงัตอ่ไปนี ้

      (1) เป็นผู้ เอาใจใส่และเป็นกําลงัสําคญัในฝ่ายคนัถธุระ จดัตัง้สํานกัศาสนศกึษาแผนก

บาลี มีนกัเรียนศกึษาเลา่เรียนและสอบได้ในสนามหลวงจํานวนมาก หรือ 

      (2) เป็นผู้ เอาใจใส่และเป็นกําลงัสําคญัในฝ่ายวิปัสสนาธุระ จดัตัง้สํานกัปฏิบตัิภาวนา

สมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นอาจารย์สอนด้วยตนเองมีพทุธบริษัทศรัทธาเล่ือมใส

เข้ารับการศกึษาอบรมปฏิบตัเิป็นจํานวนมาก หรือ 
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      (3) เป็นผู้ เอาใจใส่และเป็นกําลงัสําคญัในฝ่ายศกึษาสงเคราะห์ ได้ดําเนินการก่อสร้าง

สถานศกึษาเล่าเรียนสําหรับเยาวชนของชาติ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากทางราชการ แต่อาศยั
การบริจาคของประชาชนผู้ เล่ือมใส และได้เสียสละสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ช่วยทุกวิถีทางจน

สถานศกึษาเล่าเรียนเจริญรุ่งเรือง อํานวยประโยชน์แก่เยาวชนจํานวนมากจนเป็นท่ียอมรับนบัถือ 
ยกยอ่งของประชาชนทัว่ไป หรือ 

      (4) เป็นผู้ เอาใจใส่และเป็นกําลงัสําคญัในฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ได้ดําเนินการ

ก่อสร้างสาธารณะสถาน อนัเป็นสถานท่ีอํานวยประโยชน์แก่ประชาชนทัง้หลายทัว่ไป เช่น การ
ก่อสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากทางราชการ แตอ่าศยัการบริจาคของ
ประชาชนทัง้หลายผู้ศรัทธาเล่ือมใส หรือ 

      (5) เป็นผู้ เอาใจใสแ่ละเป็นกําลงัสําคญัในฝ่ายสาธารณปูการ และสาธารณะสงเคราะห์ 
โดยเป็นช่างออกแบบการก่อสร้าง และได้ทําการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุทาง

พระพทุธศาสนา มีผลงานปรากฏดีเดน่เป็นท่ียอมรับยกยอ่งในวงการคณะสงฆ์เป็นอยา่งดี 

 พระสงัฆาธิการผู้ มีผลงานดีเด่น 5 ประเภทนี ้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างสมควร

พิจารณายกย่องเป็นกรณีพิเศษ ให้เป็นพระราชาคณะชัน้สามญั พระราชาคณะชัน้สามญัเปรียญ

หรือพระราชาคณะชัน้สามญัยก ตามควรแก่กรณี 

 
 4. การพจิารณาให้ชัน้สมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร 

 26) พระสงัฆาธิการผู้ มีวิทยฐานะเป็นเปรียญธรรม ป.ธ. 5-6 

      (1) ให้เป็นพระครูสญัญาบตัรชัน้เอกทกุตําแหน่ง และ 

      (2) ถ้าสําเร็จปริญญาตรี พธ.บ., ศน.บ., ศษ.บ. (มสธ.) หรือปริญญาโท (M.A.) ให้เป็น

พระครูสญัญาบตัรชัน้พิเศษ เฉพาะตําแหน่งท่ีมีชัน้พิเศษ และ 

      (3) เฉพาะพระสงัฆาธิการผู้ ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ผู้ มีวฒุิพิเศษ ตาม (2) ให้
เป็นพระครูสญัญาบตัรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้เอก เป็นกรณีพิเศษ 

 27) พระสงัฆาธิการผู้ มีวิทยฐานะเป็นเปรียญธรรม ป.ธ. 3-4 

      (1) ให้เป็นพระครูสญัญาบตัร ชัน้โททกุตําแหน่ง และ 

      (2) ถ้าสําเร็จปริญญาตรี พธ.บ., ศน.บ., ศษ.บ. (มสธ.) หรือปริญญาโท (M.A.) ให้เป็น

พระครูสญัญาบตัร ชัน้เอกทกุตําแหน่ง และหรือ 

     (3) ถ้าสําเร็จปริญญาเอก (Ph.D.) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มหามกฎุราช

วิทยาลยั และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ให้เป็นพระครูสญัญาบตัรชัน้พิเศษ เฉพาะตําแหน่งท่ี
มีชัน้พิเศษ 
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 28) พระสงัฆาธิการผู้ สําเร็จปริญญาตรี โท หรือเอก ตามข้อ 26 (2) (3) และ ข้อ 27 (2) (3) 
ดงักลา่วแล้ว จะต้องถ่ายสําเนาปริญญาบตัรแนบไปพร้อมกบัประวตัเิสนอขอสมณศกัดิด้์วยทกุครัง้ 

 
 5. การพจิารณาปรับชัน้สมณศักดิ์ ตามวุฒเิปรียญธรรม 

 29) พระสงัฆาธิการผู้ มีวิทยฐานะเป็นเปรียญธรรมตามข้อ 26 และข้อ 27 แตไ่ด้รับสมณศกัดิ์

ต่ํากว่าหลกัเกณฑ์นี ้ แม้เวลาท่ีได้รับสมณศกัดิ์แล้วนัน้ยงัไม่ครบเวลา 5 ปี ตามท่ีได้กําหนดไว้ก็ตาม 

มีสทิธิเสนอขอปรับชัน้ตามวฒุิเปรียญธรรมนีไ้ด้ 

 
 6.การพจิารณาให้ชัน้สมณศักดิ์ ตามตาํแหน่งฐานานุกรม 

 30) พระสงัฆาธิการผู้ เป็นพระครูปลดั ฐานานกุรมของพระราชาคณะชัน้ธรรม 

      (1) ถ้าดํารงตําแหน่งรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาราม

หลวงให้เป็นพระครูสญัญาบตัร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้เอก หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระ
อารามหลวง ชัน้เอก ตามควรแก่กรณี 

      (2) ถ้าดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะอําเภอ หรือเจ้าคณะอําเภอให้เป็นพระ

ครูสญัญาบตัรชัน้เอกทกุตําแหน่ง 

      (3) ถ้าดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ให้เป็นพระครูสญัญาบตัร เทียบผู้ช่วยเจ้า

อาวาสพระอารามหลวงชัน้เอก 

 31) พระสงัฆาธิการผู้ เป็นฐานานกุรมตําแหน่ง 
      (1) พระครูปลดัฐานานกุรมของพระราชาคณะชัน้เทพ และชัน้ราช หรือ 

      (2) พระครูวินยัธร พระครูธรรมธร และพระครูคูส่วด 

ให้เป็นพระครูสญัญาบตัรชัน้โททกุตําแหน่ง 

 32) พระสงัฆาธิการผู้ เป็นพระครูฐานานกุรมทกุตําแหน่งตามข้อ 30 และข้อ 31 ต้องถ่าย

สําเนาใบแตง่ตัง้ฐานานกุรมแนบไปพร้อมกบัประวตัเิสนอขอแตง่ตัง้สมณศกัดิด้์วยทกุครัง้ 

การพิจารณาความดีความชอบ 2 ขัน้ เป็นกรณีพิเศษ 

 33) พระสงัฆาธิการเฉพาะผู้ ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ และเจ้าคณะตําบลท่ีมี

ผลงานสาธารณปูการจํานวนมากเป็นพิเศษ ตามจํานวนดงันี ้

      (1) ในเขตปกครองหนกลาง มีจํานวนเงินตัง้แต ่2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึน้ไป 

      (2) ในเขตปกครองหนเหนือ หนตะวนัออก และหนใต้ มีจํานวนเงินตัง้แต่ 1,000,000 
บาท (หนึ่งล้านบาท) ขึน้ไปพิจารณาความดีความชอบเป็น 2 ขัน้ ให้เป็นพระครูสญัญาบตัร ชัน้โท 

(เจ้าอาวาสวดัราษฎร์ ชัน้โท เจ้าคณะตําบล ชัน้โท) 
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 34) พระอารามหลวงแต่ละวดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาแตง่ตัง้ หรือเล่ือนสมณ
ศกัดิ์พระราชาคณะได้วดัละ 1 รูป ในสว่นภมูิภาค ให้พิจารณาแตง่ตัง้หรือเล่ือนสมณศกัดิ์พระราชา

คณะได้จงัหวดัละ 1 รูป เว้นแตมี่กรณีพิเศษ 

   35) พระสงัฆาธิการผู้ซึง่ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์เป็นกรณีพิเศษ ทกุชัน้ทกุรูปไม่นบัเข้า

ในหลกัเกณฑ์การแบง่จํานวนสมณศกัดิพ์ระราชาคณะทกุชัน้ ตามมตมิหาเถรสมาคมท่ีได้กําหนดไว้ 

       (สนุทร เปล่ียนสี, ออนไลน์) 
 จากท่ีกลา่วมา เราอาจสรุปหลกัเกณฑ์การพิจารณาแตง่ตัง้สมณศกัดิ์ได้ว่าเป็นการพิจารณา
คณุสมบตัแิละผลงานด้านตา่งๆ ของพระสงฆ์ซึง่พอจะจําแนกออกเป็น 2 อยา่ง ดงันี ้

 1. คุณสมบัติส่วนตัวและส่วนวัด พระสงฆ์ท่ีจะขอพระราชทานสมณศักดิ์จะต้องมี

คณุสมบตัสิว่นตวัและสว่นท่ีเก่ียวกบัวดัตามท่ีกําหนดไว้ เช่น พระสงฆ์ท่ีจะขอพระราชทานสมณศกัดิ์

ต้องมีคณุสมบตัิพืน้ฐานคือเป็นพระสงัฆาธิการตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ขึน้ไป และมี
พรรษาพ้น 10 เว้นแต่กรณีพิเศษ รวมทัง้มีพระภิกษุอยู่จําพรรษาในวดัของตนครบคณะสงฆ์ หรือมี
พระภิกษุจําพรรษาไม่ครบคณะสงฆ์ แต่มีสามเณรอยู่จําพรรษามากพอสมควร โดยให้นับจากปี
ปัจจบุนัย้อนหลงัไป 3 พ.ศ. เป็นต้น  
 นอกจากนัน้ จะต้องมีคณุสมบตัิท่ีกําหนดสําหรับตําแหน่งสมณศกัดิ์ระดบัต่างๆ เช่น พระ
สงัฆาธิการท่ีดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจงัหวดัและรองเจ้าคณะจงัหวดัให้เป็นพระราชคณะชัน้สามญั 
พระสงัฆาธิการผู้ มีวิทยฐานะเป็นเปรียญเอก (ป.ธ. 7-8-9) ให้เป็นพระราชาคณะชัน้สามัญ พระ
สังฆาธิการผู้ มีวิทยฐานะเป็นเปรียญธรรม 5-6 ประโยค ให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชัน้เอก ทุก
ตําแหน่ง ถ้าสําเร็จปริญญาตรี พธ.บ., ศน.บ., ศษ.บ. หรือปริญญาโท ให้เป็นพระครูสญัญาบตัรชัน้
พิเศษ เฉพาะตําแหน่งท่ีมีชัน้พิเศษ และพระสงัฆาธิการผู้ มีวิทยฐานะเป็นเปรียญธรรม 3-4 ประโยค 
ให้เป็นพระครูสญัญาบตัรชัน้โท ถ้าสําเร็จปริญญาตรี พธ.บ., ศน.บ., ศษ.บ. หรือปริญญาโท ให้เป็น
พระครูสญัญาบตัรชัน้เอก ทุกตําแหน่ง ถ้าสําเร็จปริญญาเอก ให้เป็นพระครูสญัญาบตัรชัน้พิเศษ 
เฉพาะตําแหน่งท่ีมีชัน้พิเศษ 
 2. ผลงาน พระสงฆ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาสมณศกัดิ์จะต้องมีผลงานต่างๆ โดยเฉพาะ
ผลงานด้านสาธารณูปการคือ การก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานหรือถาวรวัตถุมา
ประกอบการพิจารณาด้วย  โดยพิจารณาจากจํานวนเ งิน ท่ีใ ช้จ่ ายในการก่อสร้างและ

บูรณะปฏิสังขรณ์ซึ่งมีเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือ ในเขตปกครองหนกลาง ต้องมีจํานวนเงินตัง้แต ่
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ขึน้ไป ในเขตปกครองหนเหนือ หนตะวนัออก และหนใต้ ต้องมี
จํานวนเงินตัง้แต ่150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาท) ขึน้ไป เฉพาะในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
4 และภาค 5 ต้องมีจํานวนเงินตัง้แต ่500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ขึน้ไป 
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 นอกจากนัน้ การพิจารณาสมณศักดิ์ยังต้องพิจารณาประเด็นอ่ืนๆ อีก เช่น ผลงานใน
ตําแหน่งท่ีดํารงอยู่ต้องมีพอสมควร ถ้าพระครูสญัญาบตัรเจ้าคณะอําเภอชัน้เอกจะขอเล่ือนสมณ
ศกัดิเ์ป็นเจ้าคณะอําเภอชัน้พิเศษก็ต้องมีผลงานในตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอชัน้เอกมากพอสมควร 

 ดงันัน้ การพิจารณาแตง่ตัง้และเล่ือนสมณศกัดิ์จึงมีหลกัเกณฑ์ท่ีต้องการกระตุ้นให้พระสงฆ์
พยายามศึกษาเล่าพระปริยตัิธรรมรวมทัง้ความรู้ทางโลกหรือวิทยาการสมยัใหม่และสร้างผลงาน

ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา สงัคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีมี
ลกัษณะยืดหยุ่นให้สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับกรณีต่าง ๆ ดงัท่ีจะเห็นได้จากการมีการยกเว้น
เป็นกรณีพิเศษในหลักเกณฑ์เร่ืองต่าง ๆ ซึ่งมีข้อดีคือทําให้พระสงฆ์ทีมีผลงานดีเด่นแต่ไม่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดสามารถได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษสมกับ

ผลงานท่ีได้สร้าง แตก็่มีข้อเสียคือทําให้มีการเลน่พวกได้ถ้าไมมี่การจดัการท่ีดี 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าสมณศกัดิ์เกิดจากเจตนารมณ์ความท่ีดีมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่พระสงฆ์ พระพทุธศาสนา และประเทศชาติ ในหลายด้าน แต่ถึงกระนัน้ก็มีข้อเสียหรือ
ปัญหาอยูห่ลายประการดงัท่ีจะนํามาอภิปรายในบทถดัไป 

 
4. จุดมุ่งหมายของสมณศักดิ์ 
 จากท่ีกลา่วมาจะเห็นวา่ สมณศกัดิถ์กูสร้างขึน้มาเพ่ือการยกยอ่งและให้กําลงัใจแก่พระสงฆ์
ผู้ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบ ทรงศีลาจารวตัร และประกอบคณุงามความดีแก่พระศาสนาและประเทศชาติ
หรืออาณาจกัร จดุมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของสมณศกัดิ์จึงได้แก่การการยกย่องและให้กําลงัใจแก่
พระสงฆ์โดยต้องการสนับสนุนส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรมตามหน้าท่ีของพระสงฆ์ และทํางานพระ
ศาสนาอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้แก่ตวัพระสงฆ์เอง ศาสนจกัรหรือพทุธจกัร และประเทศชาติหรือ
ราชอาณาจกัร หลกัฐานอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นจดุมุ่งหมายเหล่านีคื้อประกาศสถาปนาสมณศกัดิ์

พระราชาคณะชัน้ผู้ ใหญ่คือพระราชาคณะตัง้แต่ชัน้รองสมเด็จพระราชาคณะขึน้ไปท่ีแสดงพระราช

ประสงค์ของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานสมณศักดิ์ ซึ่งตัง้แต่สมัยการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์จนถึงสมัยเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 
2475 และสมยัปัจจบุนั ประกาศสถาปนาสมณศกัดิด์งักลา่วโดยเฉพาะตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4 เป็นต้น
มามีเนือ้หาท่ีคล้ายคลึงกันโดยพรรณนาคุณสมบตัิและผลงานของพระสงฆ์ผู้ ได้รับสถาปนาสมณ

ศักดิ์และมักมีข้อความท่ีแสดงการยกย่องว่าพระสงฆ์รูปนัน้ได้ทําประโยชน์แก่พุทธจักรและ

อาณาจกัร 

 ตามเอกสารท่ีค้นพบ ในประกาศสถาปนาสมณศกัดิ์ฉบบัตา่งๆ ท่ีออกมาในสมยัรัชกาลท่ี 1 
ถึงรัชกาลท่ี 3 เนือ้หาแสดงถึงการแต่งตัง้หรือสถาปนาสมณศกัดิ์เท่านัน้ ไม่ได้พดูถึงคณุสมบตัิและ
ผลงานของพระสงฆ์ผู้ ได้รับการสถาปนา (ซึง่ปัจจบุนัก็ยงัมีอยูโ่ดยจดัเป็นประกาศสถาปนาสมณศกัดิ์
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แบบหนึ่งแยกต่างหากจากประกาศสถาปนาสมณศกัดิ์ท่ีมีการพรรณนาคณุสมบตัิและผลงานแต่ใช้

ทัง้สองแบบ) เช่น ในประกาศแต่งตัง้พระเทพกระวี วดัอรุณ เป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์ ในสมยั
รัชกาลท่ี 1 มีข้อความวา่  
    ให้พระเทพกระวี เปนพระธรรมไตรโลกาจารย์ ญาณวิสารทนายก ติปิฎกธรา มหาคณิศร 
    บวรสงัฆารามคามวาสี สถิตย์ในวดัอรุณราชธาวาศ บวรวิหาร พระอารามหลวง 
   (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ์, 2545,55) 
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระพนรัตน (มี) เป็นสมเด็จพระสงัฆราช ในสมัยรัชกาลท่ี 2 มีการเพิ่ม
ข้อความให้ยาวขึน้มีความวิจิตรพิสดารมากขึน้ แต่ยงัไม่ได้พดูถึงคณุสมบตัิและผลงาน ข้อความใน
ประกาศดงักลา่วมีอยูว่า่ 

    ศิริศยภุมศัดอุดีตกาลพระพทุธศกัราช ชไมยะสหสัสสงัวจัฉร ไตรยสตาธฤกกษ์เอกณุสฏัฐี
    เตมส ประจุบนักาล มกุสิกสงัวจัฉรมาส กาลปักษ์ ครุวารสตัตดฤษถีบริเฉทกาลอกุฤษฐ์ 
    สมเด็จบรมธรรมมฤกมหาราชารามาธิราชเจ้า ผู้ทรงทศพิธราชธรรม อนนัตคณุวิบลุย อนั
    มหาประเสริฐ ทรงพระราชศรัทธา มีพระราชโองการมารพระบณัฑรูสิงหนาทดํารัสสัง่พระ
    ราชูทิศถาปนาให้สมเด็จพระพนรัตน เปนสมเด็จพระอริยวงษญาณ ปริยัติยวราสังฆ       
    ราชาธิบดี ศรีสมณุตมาปรินายกติปิฎกธราจารย์ สฤทธิขตัิยสารสนุทร มหาคณฤกษษร
    ทักษิณา สฤทธิสงัฆคามวาสีอรัญวาสี เปนประธานถานาทุกคณะนิกร จัตุพิธบรรพสชั 
    สถิตย์ในพระศรีรัตนมหาธาตุ      วรวิหารพระอารามหลวง   ให้จฤกถฤากาลอวยผล 
    พระชนมายศุมศรีสวสัด ิพิพฒันมงคล วิมลทฤฆายศุมในพระพทุธสาสนาเถิด 

    (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ์, 2545,60)  

  ตอ่มา ในรัชกาลท่ี 4 เร่ิมปรากฏการพรรณนาคณุสมบตัแิละผลงานของพระสงฆ์ผู้ ได้รับการ
สถาปนาสมณศักดิ์  แต่ยังไม่ปรากฏข้อความเก่ียวกับการทําประโยชน์แก่อาณาจักรหรือ

ราชอาณาจกัร เช่น ในประกาศเล่ือนกรมหม่ืนนุชิตชิโนรสเป็นกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ศรี
สคุตขตัยิวงศ์ เม่ือ พ.ศ. 2394 ปรากฏข้อความวา่ 

    ส่วนกรมหม่ืนนุชิตชิโนรสเล่า ก็เปนพระบรมวงศ์ผู้ ใหญ่ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    พระองค์นัน้ แลได้ทรงพระผนวชรับธุระฝ่ายพระบวรพทุธสาสนามาช้านาน ทรงพระปรีชา 

    ญาณฉลาดรอบรู้ในพทุธสาสน์ราชสารทแบบอย่างโบราณราชประเพณีต่างๆ แลในทาง
    ปฏิสณัฐารปราไส แล้วมีพระหฤทยัโอบอ้อมอารีเปนท่ีสนิทเสนหา แห่งพระบรมวงศานุ
    วงศ์ทัว่ไป แลได้เปนครูอาจารย์ครุถานิยบคุคล แห่งราชสกลูวงษ์มหาชนเปนอนัมาก ควรท่ี
    จะเปนประธานาธิบดี มีอิศริยยศยิ่งกว่าบรรดาคณานิกรสงฆ์คามวาสีอรัญวาสี ปักษ์ใต้
    ฝ่ายเหนือทัง้ปวง… จึงมีพระบรมราชโองการมาพระบณัฑูรสุรสิงหนาทดํารัสสัง่ให้   



 31

    สถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนนชิุตชิโนรส เปนกรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส 
    ศรีสคุตขตัยิวงศ์... 
    (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ์, 2545, 75-76) 
 ข้อความดงักล่าวพรรณนาความรู้ความสามารถและผลงานด้านพระศาสนารวมทัง้ความ

เป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ของกรมหม่ืนนชิุตชิโนรสวา่สมควรจะได้รับการเล่ือนพระอิสริยยศซึง่แสดงถึง

การยกยอ่งพระสงฆ์ผู้ ได้รับการสถาปนาสมณศกัดิ์ ในประกาศสถาปนาพระเทพกระวี (โต พฺรหฺมรํสี) 
วดัระฆงัโฆสิตาราม เป็นสมเด็จพระพฒุาจารย์ เม่ือปี พ.ศ. 2407 ก็มีเนือ้หาท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึง
กนัคือ 

    ศิริศภุมสัด.ุ..พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชดําริห์ว่า พระเทพกระวีมีพรรษายุกาล
    ประกอบด้วยรัตตญัญมูหาเถรธรรมยัง่ยืนมานาน แลมีปฏิภาณปรีชา ตรีปิฎกกลาโกศล 
    แลฉลาดในโวหารนิพนธ์เทศนาปริวตัิวิธี แลทํากิจในสตุนัน้ด้วยดีไม่ย่อหย่อน อุสาหสัง่
    สอนพระภิกษุสงฆ์สามเณรโดยสมควร อนึ่งไม่เกียจคร้านในราชกิจบํารุงพระบรมราช
    ศรัทธาฉลองพระเดชพระคุณเวลานัน้ๆ สมควรเปนท่ีอรัญญิกมหาสมณคณิศราจารย์
    พระราชาคณะผู้ใหญ่ มีอิศริยยศยิ่งกว่าสมณนิกรฝ่ายอรัญวาสี เปนอธิบดีครุฐานิยพิเศษ 
    ควรสกัการบูชาแห่งนานาบรรพสชั บรรดานบัถือพระธรรมพทุธสาสนาได้ จึงมีพระบรม
    ราชโองการมาณพระบณัฑูรสุรสิงหานาทดํารัสสัง่ ให้สถาปนาพระเทพกระวี ศรีวิสุทธิ
    นายก  ต รี ปิฎกป รีชา  มหาคณฤศร  บวรสังฆารามคามวา สี  เ ล่ื อน ท่ี ขึ น้ เปน                 
    สมเดจ็พระพฒุาจารย์... 
   (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ์, 2545, 85-86) 
 มาถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงเร่ิมปรากฏข้อความในประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ท่ีแสดงว่า 
พระสงฆ์ผู้ ได้รับสถาปนาสมณศกัดิ์นัน้ได้ทําประโยชน์หรือสิ่งท่ีเป็นผลดีตอ่พระพทุธศาสนาหรือพทุธ

จกัรและอาณาจกัร เช่น ในประกาศสถาปนาพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส เป็นกรม
หลวง เม่ือปี พ.ศ. 2449 มีข้อความวา่ 

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ ฯลฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง   
    พระราชดําริห์ว่า พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส โดยพระชนมายุนับเปน 
    พระเจ้าน้องยาเธอ ชัน้กลางพระองค์หนึง่...ได้ทรงพระอสุาหในกิจการพระพทุธสาสนา แล
    การเล่าเรียนสัง่สอนพระปริยตัิธรรม แลการศึกษา ได้เปนพระอุปัชฌาจารย์ให้บรรพชา
    อปุสมบทแก่พระบรมราชวงศานุวงศ์ มีองค์สมเด็จพระบรมโอรสเปนอาทิ ทัง้ข้าราชการ
    และราษฎรเป็นอันมาก ทรงพระสติปัญญาสามารถ อาจรู้ในอรรถธรรมอันลึกแล้ว แล
    นํามาเผยแผอ่อกให้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่บริษัททัว่ทกุหมู่เหลา่ สมควรแก่ปัญญาและบคุคล
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    ของบริษัทนัน้ๆ  มีพระหฤไทยเผ่ือแผ่ไปในหมู่คณะทัง้ปวงมิได้เลือกหน้าด้วยความมุ่ง
    หมายจะให้เปนคุณแก่พระพุทธสาสนา  แลสาสนิกชน  ทัง้ให้เปนผลอันดีต่อ                 

    พระราชอาณาจักรด้วย ได้ทรงแต่งตําราศึกษาแลธรรม โดยพระปรีชาสามารถท่ีจะ
    จําแนกแจกออกให้ ควรแก่วิจารณปัญญาของผู้ซึง่แสวงผล มีเบญจศีลเบญจธรรมเปนต้น 
    ซึ่งเปนท่ีสรรเสริญของบัณฑิตยชนทัง้ปวงทั่วหน้า ถึงว่ากิจการทัง้นี  ้มิได้เปนราชการ         
    แผ่นดินโดยตรง เปนการบํารุงพระพทุธสาสนาโดยมากก็ดี ยังมีผลที่ดีเน่ืองมาถึงการ              
    พระราชอาณาจักรเปนอันมาก... 
         จึงมีพระบรมราชโองการ ดํารัสสัง่ให้สถาปนาเล่ือนพระเกียรติยศพระเจ้าน้องยาเธอ 
    กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส ขึน้เปนพระองค์เจ้าต่างกรมผู้ ใหญ่ ตามในฝ่ายบรมราชตระกลู 
    มีพระนามตามจารึกในพระสพุรรณบฏัวา่ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส... 
   (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ์, 2545, 206-207) 
 ข้อความในประกาศดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า นอกจากกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรสจะทรงมี
ความรู้ความสามารถแล้วยงัได้ประกอบศาสนกิจอนัเป็นประโยชน์ตอ่พระพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก 
ซึง่ประโยชน์ดงักลา่วยงัมีผลดีตอ่ราชอาณาจกัรโดยอ้อมด้วย 
 จากนัน้มา ประกาศสถาปนาสมณศกัดิส์ว่นมากจะกลา่วถึงคณุสมบตัสิว่นตวัคือความเป็นผู้
ทรงศีลาจารวตัร มีความรู้ความสามารถ และผลงานด้านสาธารณประโยชน์คือการประกอบคณุงาม
ความดีหรือการทํางานตา่งๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่พระศาสนา สงัคม และประเทศชาต ิของพระสงฆ์ผู้
ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์  โดยระบุว่าได้ทํากรณียกิจอนัเป็นหิตานหิุตประโยชน์แก่พทุธจกัรและ
อาณาจัก ร  แต่บางฉบับพรรณนาคุณสมบัติ และผลงานโดยไม่ มี คํ า ท่ี แสดงว่ า ไ ด้ ทํ า

หิตานหิุตประโยชน์แก่พทุธจกัรและอาณาจกัร ดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 ในประกาศสถาปนาสมณศกัดิเ์ม่ือปี พ.ศ. 2471 ปรากฏข้อความวา่ 

         ศภุมสัด ุพระพทุธศาสนาเป็นอดีตภาคยกุาลลว่งแล้ว ๒๔๗๑ พรรษา ปัจจบุนันสมยั 

    สรูยคตนิิยม  นาคสมพตัสร พฤศจิกายนมาส ษัษฐสรุทิน มงคลวาร โดยกาลบริเฉท 

         พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธิปก  มหนัตเดชนดลิกรามาธิบดี เทพยปรีย 

    มหาราชรวิวงศ อสมัภินพงศพีระกษัตร บรุุษรัตนราชนิกโรดม...พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 

         ทรงพระราชดําริวา่ พระสงฆ์ซึง่ดํารงสมณคณุอนัใหญ่ยิ่ง      สมควรจะเล่ือนอิสสริย  
    ฐานนัดรในสมณศกัดิ ์มีอยห่ลายองค์  บดันีจ้วบกาลมหามงคลสมยัเฉลมิพระชนมพรรษา 

    ควรจะสถาปนาอิสสรยิยศพระสงฆ์ขึน้ไว้ให้บริบรูณ์ตามตําแหน่ง 
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         จึ่งทรงพระราชดําริว่า พระญาณวราภรณ์ ราชประนบัดาในพระบาทสมเด็จพระจอม
    เกล้าเจ้าอยู่หัว ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติยั่งยืนนาน เจริญด้วยรัตตัญญูมหาเถรธรรม    
    บริบรูณ์ด้วยสตปัิญญาวีรยาธิการ มีปฏิภาณปรีชาตรีปิฎกกลาโกศล ฉลาดในโวหานิพนธ์ 

    เทศนาปริวรรตน์ ประกอบด้วยประพันธสมบตัิรจนาฉันทพากย์โศลกคาถาอันไพเราะ 
    เพราะเช่ียวชาญในอกัษรวิธานฉันทพฤตติวิธี มีอรรถจรรยาเกียรติสมภารคณุตามความ
    ประกาศสถาปนาเป็นพระราชาคณะตําแหน่งเจ้าคณะรองหนกลาง เม่ือพระพทุธศาสนายุ
    กาล ๒๔๖๔ พรรษานัน้แล้ว...บดันี ้ประกอบด้วยพรรษายกุาลมีวยัวฒุิเป็นพระเถระผู้ใหญ่ 

    สมควรจะดํารงในอทุคัรฐานนัดรท่ีสมเดจ็พระราชาคณะมหาสงัฆนายกเจ้าคณะใหญ่ฝ่าย
    ธรรมยตุตกิาได้ 

         จึ่งทรงมีพระบรมราชโองการมาณพระบัณฑูรสูรสิงหนาทดํารัสสั่งให้สถาปนา         
    พระญาณวราภรณ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนนามตามจารึกในสพุรรณบฏัว่า 
    สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์...สถิตณวดับวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง เจ้าคณะ 
    ใหญ่ฝ่ายธรรมยตุตกิา... 
      (ราชกิจจานเุบกษา, เลม่ 45 หน้า 170-174) 
 ในประกาศฉบบันี ้มีการพรรณนาคณุสมบตัิคือความเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบและ
มีความรู้ความสามารถว่าสมควรแก่การยกย่องให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึน้ โดยไม่ได้ระบุว่าได้ทํา
ประโยชน์ต่อพุทธจักรและอาณาจักร แต่ในประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ส่วนมากจะมีข้อความ
ดงักลา่วอยูด้่วย เช่น ในประกาศสถาปนาสมณศกัดิเ์ม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 ก่อนท่ีจะมี
การเปล่ียนแปลงการปกครองไมน่าน มีข้อความวา่ 

         ทรงพระราชดําริวา่ พระธรรมปาโมกข์ เป็นผู้ มีปรีชาญาณแตกฉานในพระไตรปิฎกสตุา
    คม สําเร็จบาเรียน ๕ ประโยค ทรงพระกรุณาโปรดให้เป็นพระราชาคณะตําแหน่งสามญั
    และเป็นพระราชาคณะผู้ ใหญ่ขึน้ไป คือ พระราชมุนี พระเทพเมธี พระโพธิวงศาจารย์   
    พระธรรมปาโมกข์ เป็นลําดบั ก็รักษาสมณาจารคณุสมบตัิ และขนบธรรมเนียมประเพณี
    ราชการเรียบร้อย สมควรแก่ตําแหน่งด้วยดี มีศีลาจารวตัรน่าเล่ือมใส ขวนขวายในนานา
    กรณียกิจเป็นหิตานุหิตคุณอเนกประการ แก่พระบวรพุทธศาสนาและอาณาจักร...
    บดันีก็้เป็นผู้ เจริญด้วยพรรษายุกาลวยัวุฒิ สมควรจะดํารงท่ีพระราชาคณะตําแหน่งเจ้า
    คณะรองในพระบวรพทุธศาสนาได้ 
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         จึ่ ง มีพระบรมราชโองการมาณพระบัณฑูรสูรสิงหนาทดํารังสั่ง  ให้สถาปนา              
    พระธรรมปาโมกข์ เป็นพระราชาคณะมชัฌิมมหาคณิศวรานนุายก มีพระราชทินนามตาม
    จารึกในพระหิรัณยบฏัวา่ พระพรหมมนีุ... 
     (ราชกิจจานเุบกษา, เลม่ 49 หน้า 482-487) 
 ในประกาศสถาปนาสมณศกัดิ์ฉบบันีมี้ข้อความท่ีแสดงการยกย่องว่าผลงานของพระสงฆ์ผู้

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาหรือพุทธจักรและอาณาจักรหรือ

ประเทศชาติ ซึ่งในประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ส่วนใหญ่ในสมัยรัชกาลปัจจุบนัจะมีเนือ้หาแบบ
เดียวกันคือนอกจากจะพรรณาคณุสมบตัิและผลงานคือความรู้ความสามารถและคณุงามความดี

ตา่งๆ แล้ว จะมีข้อความแสดงว่าพระสงฆ์รูปนัน้ได้ทําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อพทุธจกัรและอาณาจกัร
ด้วย เช่น ในประกาศสถาปนาพระพรหมมนีุ (ปลด กิตฺตโิสภโณ) วดัเบญจมบพิตร เป็นสมเดจ็พระวนั
รัต เม่ือปี พ.ศ. 2490 ปรากฏข้อความว่า “ได้ประกอบกรณียกิจ เป็นหิตประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่
มหาชน ทัง้ฝ่ายพุทธจกัรและอาณาจกัรเป็นอเนกประการ” (กรมศิลปากร, 2545, 49) ในประกาศ
สถาปนาสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง     
วชิรญาณวงศ์ เม่ือปี พ.ศ. 2499 ปรากฏข้อความวา่ “ได้ทรงบําเพ็ญกรณียกิจเป็นหิตานหิุตประโยชน์
แก่พทุธจกัรและอาณาจกัรอย่างไพศาล” (กรมศิลปากร, 2545, 21) ในประกาศสถาปนาสมเด็จพระ
วันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตร เป็นสมเด็จพระสังฆราช เม่ือปี พ.ศ. 2503 ปรากฏ
ข้อความวา่ “ได้รับภาระปฏิบตัิดําเนินการด้วยอตุสาหวิริยะปรีชาสามารถ ปรากฏเป็นผลดียิ่งแก่การ
พระศาสนาและประเทศชาต”ิ (กรมศลิปากร, 2545, 54)  
 ในประกาศสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราชองค์อ่ืนๆ หลงัจากนัน้จนถึงสมเด็จพระสงัฆราชองค์
ปัจจุบันคือสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสังฆราช ก็มีข้อความทํานองเดียวกัน ในประกาศ
สถาปนาสมเด็จพระญาณสงัวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วดับวรนิเวศวิหาร เป็นสมเด็จพระญาณสงัวร 
สมเด็จพระสงัฆราช เม่ือปี พ.ศ. 2532 ก็มีข้อความว่า “ได้ประกอบกรณียกิจเป็นหิตานหิุตประโยชน์
ไพศาลแก่พทุธจกัรและอาณาจกัร” (กรมศลิปากร, 2545, 114) 
 ปัจจุบนั ในการสถาปนาสมณศกัดิ์พระราชาคณะชัน้ผู้ ใหญ่ตัง้แต่ชัน้รองสมเด็จพระราชา
คณะขึน้ไป จะทําเป็นประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ 2 รูปแบบ โดยใช้ทัง้ 2 รูปแบบ คือประกาศ
สถาปนาสมณศกัดิ์ท่ีไม่ได้พรรณนาคณุสมบตัิและผลงานซึ่งเป็นพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
สถาปนาท่ีระบุพระสงฆ์ทุกรูปท่ีได้รับการสถาปนาสมณศกัดิ์ในครัง้นัน้ และประกาศสถาปนาสมณ
ศกัดิท่ี์พรรณนาคณุสมบตัแิละผลงานของพระสงฆ์ท่ีได้รับการสถาปนาทกุรูป ตวัอยา่งเช่น 

 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีประกาศสถาปนาพระพรหมโมลี 
(สมศกัดิ ์อปุสโม) วดัพิชยญาตกิารามเป็นสมเดจ็พระพทุธชินวงศ์  รวมทัง้สถาปนาพระธรรมปัญญา
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ภรณ์เป็นพระพรหมโมลี และพระธรรมสิทธินายกเป็นพระพรหมสิทธิ โดยไม่ได้พรรณนาคณุสมบตัิ
และผลงานของพระสงฆ์ผู้ ได้รับการสถาปนา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนท่ี 26ข หน้า 1) 
ต่อมา ในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2555 มีประกาศสถาปนาพระพรหมโมลีเป็น
สมเดจ็พระพทุธชินวงศ์ รวมทัง้สถาปนาพระธรรมปัญญาภรณ์เป็นพระพรหมโมลี และพระธรรมสิทธิ
นายกเป็นพระพรหมสิทธิ โดยมีการพรรณนาคณุสมบตัิและผลงานของพระพรหมโมลี (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 129 ตอนท่ี 8 ข หน้า 1-7) โดยประกาศทัง้สองฉบบัระบุวันรับสนองพระบรมราช
โองการเป็นวนัเดียวกนัคือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2554 และในประกาศสถาปนาฉบบัหลงัก็มีข้อความว่า 
“สรรพกรณียกิจท่ี  พระพรหมโมลี  ได้ปฏิบัติบําเพ็ญตลอดมาแล้วนัน้  ย่อมเกิดผลดีทัง้แก่
พระพทุธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทัว่ไป”  (ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 129 ตอนท่ี 8 ข หน้า 
3) ซึง่แสดงการยกยอ่งในทํานองเดียวกนักบัท่ีปรากฏในประกาศสถาปนาสมณศกัดิท่ี์ผา่นมาในอดีต 
  การพรรณนาเกียรติคณุหรือคณุงามความดีของพระสงฆ์รวมทัง้การยกย่องว่าผลงานท่ีทํา
เหล่านัน้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือพุทธจักรและประเทศชาติหรืออาณาจักรดงักล่าว

เหล่านัน้เป็นหลกัฐานแสดงว่า พระมหากษัตริย์หรือรัฐมีจุดมุ่งหมายต้องการยกย่องและสนบัสนุน
พระสงฆ์ผู้ประกอบคณุงามความดีอนัเป็นประโยชน์ตอ่พระพทุธศาสนาและประเทศชาต ิ

 อนึ่ง ในสัญญาบัตรหรือตราตัง้สมณศักดิ์รวมทัง้ในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
สถาปนาสมณศกัดิ์ซึ่งออกเป็นประกาศสถาปนาสมณศกัดิ์แบบหนึ่งท่ีไม่มีการพรรณนาคณุสมบตัิ

และผลงานด้วยนัน้ก็มักปรากฏข้อความท่ีแสดงว่า การพระราชทานสมณศกัดิ์นัน้มีจุดมุ่งหมาย
ต้องการให้พระสงฆ์ผู้ ได้รับสมณศกัดิทํ์างานพระศาสนา เช่น ในสญัญาบตัรแตง่ตัง้พระมหาปลด กิตฺ
ติโสภโณ วดัเบญจมบพิตร เป็นพระศรีวิสทุธิวงศ์ เม่ือปี พ.ศ. 2457 สมยัรัชกาลท่ี 6 มีข้อความว่า 
         ให้พระมหาปลด เปรียญ ๙ ประโยค วดัเบ็ญจมบพิตร เปนพระราชาคณะ มีนามว่า  
    พระศรีวิสทุธิวงศ์ขอพระคณุจงรับธุระพระพทุธสาสนา เปนภาระสัง่สอนช่วยระงบัอธิกรณ์ 
    แลอนเุคราะห์พระภิกษุสงฆ์สามเณรในพระอารามโดยสมควร… 

        (กรมศลิปากร, 2545, 41)  
ซึง่ข้อความทํานองนีย้งัมีปรากฏอยูถ่ึงในปัจจบุนั ดงัปรากฏในประกาศสถาปนาพระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) วดัประยรุวงศาวาส เป็นพระพรหมบณัฑิต เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555 ท่ีผ่านมา 
ก็มีข้อความระบุไว้ในทํานองเดียวกันว่า “ขออาราธนาพระคุณผู้ ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณ
ฐานนัดร เพิ่มอิสริยยศในครัง้นี ้จงรับธุระพระพทุธศาสนา เป็นภาระสัง่สอน ช่วยระงบัอธิกรณ์ และ
อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กําลังและอิสริยยศซึ่ง
พระราชทานนี”้ (ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 129 ตอนท่ี 37 ข หน้า 1) 
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 ดังนัน้ ตามหลักฐานเก่ียวกับความเป็นมาของสมณศักดิ์ หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการ
พิจารณาแต่งตัง้และเลื่อนสมณศกัดิ์ และประกาศสถาปนาสมณศกัดิ์ทัง้ในรูปแบบท่ีมีการพรรณนา
คุณสมบัติและผลงานและไม่ได้พรรณนา รวมถึงสัญญาบัตรหรือตราตัง้ จึงแสดงให้เห็นว่า 
จุดมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของสมณศกัดิ์คือการยกย่องพระสงฆ์เพ่ือสนับสนุนให้สร้างคุณงาม

ความดีตอ่พระพทุธศาสนาและประเทศชาติตอ่ไป สว่นจดุมุ่งหมายอ่ืนๆ เช่น การท่ีรัฐขอให้พระสงฆ์
สนับสนุนนโยบายบางอย่างของรัฐ ไม่ใช่จุดมุ่งหมายโดยตรงหรือจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริง แต่มกัถูก
นํามากล่าวหาว่าเป็นจุดมุ่งหมายของการสร้างระบบสมณศกัดิ์ขึน้มา ดงัจะนํามาอภิปรายในบท
ตอ่ไป 
  
5. ความชอบธรรมของสมณศักดิ์กับการปกครองคณะสงฆ์และรัฐ 

 สมณศกัดิ์แม้จะเป็นสิ่งท่ีพระมหากษัตริย์หรือฝ่ายรัฐสร้างขึน้มาและเป็นองค์ประกอบของ

การปกครองคณะสงฆ์ท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของรัฐ แต่อาจกล่าวได้ว่ามีความชอบธรรมหรือ
อย่างน้อยก็ไม่ขดัแย้งอย่างรุนแรงกบัพระธรรมวินยั เพราะเข้ากนัได้กบัหลกัการคล้อยตามพระราชา
ท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ (พระไตรปิฎกเล่มท่ี 4 ข้อ186 หน้า 295) และไม่ขดัอย่างรุนแรงกับ
หลักการเคารพอาวุโสโดยพรรษา หลักความสามารถท่ียึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ 
หลกัการปกครองคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัย และหลกัความสมัพนัธ์ตามพระธรรมวินัย เพราะ
พระสงฆ์ผู้ ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์ก็ยงัปฏิบตัิตามหลกัการเคารพอาวโุสโดยพรรษายกเว้นบาง

กรณีโดยเฉพาะในพระราชพิธีและรัฐพิธีเ พ่ือเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์      
(พระเทพวิสุทธิกวี, สมัภาษณ์) และพระสงฆ์ผู้ ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์ก็ได้เพราะความรู้

ความสามารถและผลงานต่างๆ ท่ีตนเองมีซึง่เข้ากนัได้กบัหลกัการความสามารถท่ีใช้ในการแต่งตัง้
เอตทคัคะและตําแหน่งท่ีทําหน้าท่ีบริหารงานคณะสงฆ์มีตําแหน่งพระอปัุชฌาย์เป็นต้นซึง่เก่ียวข้อง

กับหลักการปกครองคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัย และหลักความสัมพันธ์ตามพระธรรมวินัย ท่ี
พระพทุธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ผู้ มีความสามารถเป็นพระอปัุชฌาย์ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการ

ปกครองและให้การศกึษาอบรมแก่พระสงฆ์ผู้ เป็นศิษย์ (พระไตรปิฎกเลม่ท่ี 4 ข้อท่ี 66-67 หน้าท่ี  82 
- 92) 
 สมณศกัดิ์เป็นตําแหน่งด้านฐานนัดรท่ีเก่ียวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์เพราะตําแหน่ง

บริหารหรือตําแหน่งฝ่ายปกครองท่ีเรียกว่า ”ตําแหน่งพระสงัฆาธิการ” มีความสมัพนัธ์กบัตําแหน่ง
สมณศกัดิ์ การพิจารณาแต่งตัง้ตําแหน่งพระสงัฆาธิการจะมีเง่ือนไขด้านสมณศกัดิ์อยู่ด้วย และ
ผลงานท่ีนํามาพิจารณาประกอบการแตง่ตัง้ก็นํามาจากผลงานท่ีพระสงฆ์ขอพระราชทานสมณศกัดิ์

นัน่เองเพราะการเสนอแตง่ตัง้ตําแหน่งพระสงัฆาธิการเร่ิมจากพระสงัฆาธิการท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชาใน
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แต่ละลําดับชัน้เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้หรือเสนอขอให้แต่งตัง้แล้วแต่กรณีโดยตัวของผู้ ได้รับการ

แตง่ตัง้นัน้ไมไ่ด้เป็นผู้ เสนอขอเองซึง่ตา่งกบัเร่ืองการแตง่ตัง้สมณศกัดิ์ท่ีพระสงฆ์ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้

ต้องเสนอขอเอง แต่เน่ืองจากการปกครองคณะสงฆ์อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของรัฐ สมณศกัดิ์จึงมี
ความเก่ียวข้องกบัรัฐและถกูรัฐใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือประโยชน์บางอย่างซึง่โดยทัว่ไปคือเพ่ือประโยชน์

ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสขุ 

 สมณศกัดิ์และการปกครองคณะสงฆ์ท่ีมาจากการกําหนดของรัฐอาจถกูมองว่าผิดพระวินยั

เพราะพระพทุธเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างขึน้มา แตเ่ม่ือเทียบเคียงกบัการปกครองในครัง้อดีตและหลกัการ
เร่ืองการคล้อยตามพระราชาคือบ้านเมือง เราอาจกล่าวได้ว่า สมณศกัดิ์และการปกครองคณะสงฆ์
สมยัใหม่มีความชอบธรรมในระดบัหนึ่ง อย่างน้อยก็มีเหตผุลท่ีพอจะสนบัสนนุความจําเป็นของการ
มีสมณศกัดิ์และการปกครองคณะสงฆ์สมยัใหม่ได้ นัน่คือเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือความอยู่รอดของคณะ
สงฆ์และพระศาสนา คล้ายกบัแนวคิดเร่ือง “ความชัว่ร้ายท่ีจําเป็น” (necessary evil) ในปรัชญา
ตะวนัตกซึง่หมายถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีรัฐหรือการปกครองนัน่เอง มิฉะนัน้มนษุย์ก็จะต้องอยู่ใน
สภาวะท่ีอนัตรายท่ีปรัชญาตะวนัตกเรียกว่า “สภาวะตามธรรมชาติ” (state of nature) ซึง่น่ากลวั
กวา่อนัตรายจากการมีรัฐ 

 รูธ-อินจ์ ไฮน์ซ์ (Ruth-Inge Heinze, 1977, 5) อธิบายการบริหารงานของคณะสงฆ์ตัง้แต่
ครัง้พุทธกาลลงมาถึงปัจจุบนัว่า พระพุทธเจ้ามิได้ทรงแต่งตัง้ใครให้เป็นผู้ สืบทอดต่อจากพระองค์ 
ทรงให้ยึดถือคําสอน (พระธรรมวินยั) ของพระองค์แทน ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันอิสรภาพทางจิตวิญญาณ
ของพระสงฆ์แตล่ะรูปโดยทรงสอนให้ทกุคนรับผิดชอบตนเองและมีตนเองเป็นท่ีพึง่ งานทัง้ปวงท่ีเป็น
ภารกิจของสงฆ์ยงัคงดําเนินตอ่ไปอย่างเป็นประชาธิปไตยโดยสภาของพระเถระ (the Council of 

the Elders) พระสงฆ์ท่ีอปุสมบทเข้ามาอย่างถกูต้องแต่ละรูปต้องเป็นสมาชิกของคณะสงฆ์ในวดั
แห่งใดแห่งหนึ่งท่ีมีตัง้อย่างถาวร ในกรณีท่ีมีคําถามท่ีซับซ้อนเกิดขึน้กับคณะสงฆ์ จะมีการตัง้
คณะกรรมการขึน้มาจดัการ ข้อเสนอแนะท่ีออกมาจากคณะกรรมการชดุท่ีตัง้ขึน้นัน้จะนําเสนอตอ่ท่ี
ประชุมคณะสงฆ์ การกระทําอย่างเป็นทางการจะดําเนินไปได้ก็ต่อเม่ือได้รับการตดัสินในท่ีประชุม
ของพระสงฆ์ทัง้ท่ีอยู่ประจําและท่ีเป็นอาคนัตุกะ พระสงฆ์ท่ีอาพาธก็ต้องมอบฉันทะให้ท่ีประชุม 
แม้แตพ่ระสงฆ์ท่ีพิการก็ต้องนําเข้าสูท่ี่ประชมุ ในการลงมติหรือออกเสียงมีการใช้สลากเป็นเคร่ืองมือ
โดยมีพระสงฆ์ท่ีได้รับแต่งตัง้คอยดําเนินการ ข้อเสนอและการแต่งตัง้แต่ละอย่างจะต้องได้รับการ
ประกาศท่ามกลางคณะสงฆ์ 3 ครัง้ ต่อมา เม่ือวดัมีขนาดเพิ่มขึน้ พระสงฆ์จึงได้รับการแตง่ตัง้ให้รับ
หน้าท่ีพิเศษต่างๆ เช่น ดแูลการก่อสร้าง การจดัหาท่ีพกัให้แก่พระใหม่ การรับบริจาค และการดแูล
ทรัพย์สินของสงฆ์ นอกจากนัน้ ยงัมีการคดัเลือกหวัหน้าของคณะสงฆ์แต่ละแห่งจากกลุ่มของพระ
เถระท่ีได้รับความเคารพอยา่งสงู 
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 ตามคําอธิบายดังกล่าวนี  ้ภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับส่วนรวมจะใช้การลงมติของคณะสงฆ์
ทัง้หมดเป็นตวัตดัสิน นัน่คือใช้คณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองหรือบริหารงาน และมีการแบ่งหน้าท่ีกนัทํา 
แตก็่มีการคดัเลือกพระเถระมาทําหน้าท่ีเป็นหวัหน้าหรือเจ้าอาวาสซึง่เป็นตําแหน่งบริหารท่ีไมป่รากฏ

ชดัในครัง้พทุธกาลแตม่าแพร่หลายในยคุหลงัจนถึงปัจจบุนั การบริหารหรือการปกครองโดยใช้คณะ
สงฆ์เป็นหลกัในการตดัสินเร่ืองต่างๆ นัน้เป็นการบริหารจัดการในระดบัมหัพภาคซึ่งเก่ียวข้องกับ
ภารกิจหรือสงัฆกรรมตา่งๆ ท่ีสําคญัของคณะสงฆ์ในภาพรวม เช่น การอปุสมบท การทําอโุบสถ แต่
ในการบริหารในระดบัจลุภาคหรือการบริหารระดบัยอ่ยภายในคณะสงฆ์ซึง่ไม่เก่ียวข้องกบัสงัฆกรรม

หรือภารกิจท่ีต้องใช้การลงมตขิองคณะสงฆ์ ยงัมีการปกครองภายในซ้อนอยู่ด้วย เช่น พระอปัุชฌาย์
และอาจารย์ปกครองสทัธิวิหาริกและอนัเตวาสิก พระเถระปกครองอาวาสิกะคือพระสงฆ์ท่ีอยู่ใน
อาวาสนัน้ๆ (มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2521, 47-48) 
 เม่ือกล่าวในภาพรวม การปกครองของพระสงฆ์ในครัง้พุทธกาลมีโครงสร้างท่ีประกอบไป
ด้วยพระพทุธเจ้า พระอคัรสาวก พระเถระ พระอนเุถระ พระอปัุชฌาย์ พระอาจารย์ สทัธิวิหาริก และ
อนัเตวาสิก โดยมีพระวินยัเป็นกฎระเบียบของการปกครอง ซึง่นอกจากจะใช้หลกัอาวโุสโดยพรรษา
คือเวลาในการบวชก่อนหลงัเป็นเกณฑ์จดัลําดบัชัน้ในการปกครองแล้ว ยงัใช้หลกัความสามารถคือ
ตําแหน่งเอตทคัคะและหลกัความสมัพนัธ์อย่างตําแหน่งอปัุชฌาย์เป็นเกณฑ์ด้วย ในคราวสงัคายนา
ครัง้ท่ี 1 ก็มีการคัดเลือกให้พระมหากัสสปเถระเป็นประธานในการทําสังคายนาคล้ายกับ
พระสงัฆราชซึง่เป็นผู้ นําคณะสงฆ์ทัง้มวล การปกครองของคณะสงฆ์ครัง้พทุธกาลจึงไม่ได้ใช้การลง

มติของคณะสงฆ์เพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีระบบการปกครองท่ีแบ่งระดบัสงูต่ํา (hierachy) โดยใช้
หลกัอาวุโสโดยพรรษาของการบวช หลกัความสามารถ และหลกัความสมัพนัธ์ ผสมผสานกันไป 
ตําแหน่งผู้ นําอาจเป็นของผู้ มีอาวโุสพรรษาไม่สงูสดุแต่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ 
แต่ผู้ นําก็ยงัให้ความเคารพพระสงฆ์ท่ีอยู่ใต้การบริหารของตนแต่มีอาวุโสพรรษามากกว่า ในสงัฆ
กรรมอย่างพิธีอุปสมบท พระสงฆ์ท่ีเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ นําในสังฆกรรมอาจอ่อนอาวุโสกว่า
พระสงฆ์รูปอ่ืนแตเ่ป็นผู้ นําได้เพราะมีความรู้ความสามารถในการทําหน้าท่ีพระอปัุชฌาย์ ซึง่ตามพระ
วินยัพระพทุธเจ้าทรงบญัญตัิให้พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาครบ 10 และมีความรู้ความสามารถเท่านัน้เป็น
พระอปัุชฌาย์ได้ ไมใ่ช่ทกุรูปท่ีพรรษาครบ 10 เป็นพระอปัุชฌาย์ได้หมด พระสงฆ์ท่ีทําหน้าท่ีปกครอง
ดูแลและอบรมสั่งสอนพระสงฆ์บวชใหม่จึงต้องมีทัง้อาวุโสพรรษาท่ีเพียงพอและมีความรู้

ความสามารถด้วย 
 ในโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์สมยัใหม่ ตําแหน่งสมณศกัดิ์เข้ามาแทนท่ีตําแหน่งของ
พระพทุธเจ้าและตําแหน่งเอตทคัคะซึง่เป็นการใช้หลกัความสามารถเช่นเดียวกบัครัง้พทุธกาลแม้จะ

ตา่งกนับ้างในรายละเอียด โดยยงัคงหลกัอาวโุสโดยพรรษาไว้ด้วย พระสงฆ์นอกจากจะเคารพเช่ือฟัง
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กนัตามสมณศกัดิ์และตําแหน่งบริหารแล้วยงัเคารพกันตามลําดบัอาวโุสพรรษาและความสมัพนัธ์

ด้วย แม้โดยทัว่ไปจะถือสมณศกัดิ์และตําแหน่งบริหารเป็นใหญ่กว่าเร่ืองอาวุโสพรรษาก็ตาม เช่น 
บางกรณีพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิแ์ละตําแหน่งพระสงัฆาธิการสงูกว่าก็อาจแสดงความเคารพพระสงฆ์

ท่ีมีสมณศักดิ์และตําแหน่งพระสังฆาธิการต่ํากว่า และพระสงฆ์ท่ีมีสมณศักดิ์และตําแหน่งพระ
สงัฆาธิการสงูกว่าพระอปัุชฌาย์และพระอาจารย์คือพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์

หรือพระเถระท่ีตนเองเคยถือนิสยัอยู่ด้วยในสมยัท่ียงัมีพรรษาไม่เกิน 5 ก็ต้องแสดงความเคารพพระ
อปัุชฌาย์และพระอาจารย์ของตน 

 การให้มีตําแหน่งพระสงัฆาธิการท่ีเป็นประธานหรือผู้ นําในระดบัต่างๆ ตัง้แต่เจ้าอาวาส
ขึน้มาจนถึงสมเด็จพระสังฆราชถือได้ว่าเป็นการเลียนแบบตําแหน่งของพระพุทธเจ้าและพระ

มหาสาวกในครัง้พทุธกาลรวมทัง้เป็นการคล้อยตามการแต่งตัง้พระมหากสัสปเถระเป็นผู้ นําในการ

ทําสงัคายนาครัง้ท่ี 1 ด้วย ดงัจะเห็นได้จากพฒันาการการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระพทุธศาสนาซึง่เร่ิมต้นด้วยการมีพระพทุธเจ้าเป็นผู้ นํา เป็นประมขุ บริหารคณะสงฆ์ด้วยพระองค์
เอง ต่อมา มีการบัญญัติพระวินัยเพ่ือเป็นระเบียบในการอยู่ ร่วมกันอย่างสงบสุข และมีพระ
มหาสาวกอย่างพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลัลานะเป็นผู้ช่วยในการบริหารงาน เม่ือคณะสงฆ์
ใหญ่มากขึน้ มีการกําหนดให้พระอุปัชฌาย์และอาจารย์มีหน้าท่ีปกครองดูแลพระสงฆ์ผู้ เป็น
สทัธิวิหาริกและอันเตวาสิก นอกเหนือจากการใช้การลงมติของคณะสงฆ์ในการดําเนินกิจสงฆ์ท่ี
สําคญัมีการทําอุโบสถกรรมและอุปสมบทกรรมเป็นต้นแล้ว จึงยงัมีการดําเนินกิจการสงฆ์ด้วยวิธี
อ่ืนๆ ในคราวสงัคายนาก็มีการคดัเลือกให้พระมหากัสสปเถระซึ่งได้รับการยอมรับในเร่ืองความรู้
ความสามารถเป็นผู้ นําในการทําปฐมสงัคายนา 

 ดงันัน้ การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์นอกจากมีพระพทุธเจ้าและพระมหาสาวกเป็น
ผู้ นําและยงัใช้วิธีการลงมติแบบเอกฉันท์ของสงฆ์ทัง้หมดในการทําสงัฆกรรมต่างๆ มีอุโบสถกรรม
และการอปุสมบทเป็นต้นแล้ว ยงัมีการใช้วิธีการอ่ืนๆ ด้วย เช่น ในการตดัสนิปัญหาวิวาทาธิกรณ์ด้วย
วิธีเยภยุยสิกา คณะสงฆ์ใช้วิธีตดัสินการทะเลาะวิวาทของพระสงฆ์โดยถือเอามติของพระสงฆ์ข้าง
มากเหมือนการลงคะแนนเสียงข้างมากสมยัใหม่ ในการทําสงัคายนาพระเถระผู้ เป็นประธานก็จะ
เป็นผู้ ชีนํ้าการตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ และในการดําเนินชีวิตและกิจวัตรประจําวันพระเถระผู้ เป็น
อปัุชฌาย์และอาจารย์จะมีหน้าท่ีคอยควบคมุดแูลพระสงฆ์ผู้ เป็นสทัธิวิหาริกและอนัเตวาสิก การให้

พระสงฆ์ผู้ มีสมณศกัดิ์สูงกว่าเป็นผู้ นําและปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบนัจึงมีส่วนคล้ายกับการให้

พระสงฆ์ผู้ มีความสามารถเป็นผู้ นําและเป็นผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ในครัง้อดีต สมณศกัดิ์แม้ไม่
ปรากฏในพระธรรมวินยัโดยตรงและอาจมีข้อขดัแย้งกบัพระธรรมวินยัอยูบ้่างแตไ่มไ่ด้รุนแรงถึงขนาด
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ไปด้วยกนัไมไ่ด้ดงัจะนํามาอภิปรายในบทตอ่ไป เม่ือว่าโดยหลกัการและเหตผุลท่ีกลา่วมาสมณศกัดิ์

จงึมีความชอบธรรมในระดบัหนึง่ท่ีเราน่าจะพอยอมรับได้ 

 อนึ่ง ในสว่นท่ีสมณศกัดิ์ไปเก่ียวข้องกบัรัฐจนทําให้ถกูมองว่าสมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์ไปรับ
ใช้รัฐก็เป็นเร่ืองธรรมดาเพราะรัฐเป็นคนสร้างสมณศกัดิ์ขึน้มาโดยให้เก่ียวข้องกบัระบบการปกครอง

คณะสงฆ์ด้วยเพ่ือต้องการให้พระสงฆ์ช่วยงานพระศาสนาและประเทศชาติและง่ายตอ่การปกครอง

ดแูล แม้บางกรณีอาจไม่ถกูต้องหรือถกูวิจารณ์ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นงานท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
นอกจากนัน้ การกลา่วหาว่าสมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์ไปรับใช้รัฐก็ดจูะมองข้ามข้อเท็จจริงท่ีว่า แม้ไม่
มีสมณศักดิ์ รัฐก็สามารถทําให้พระสงฆ์ต้องรับใช้รัฐได้เพราะพระสงฆ์หรือคณะสงฆ์รวมทัง้
พระพทุธศาสนาในภาพรวมอยู่ภายใต้การปกครองดแูลของรัฐ หากรัฐต้องการให้พระสงฆ์ช่วยเหลือ
งานบางอยา่ง ก็ยากท่ีพระสงฆ์จะขดัขืนได้ 

 
6. สมณศักดิ์กับระบบศักดนิา 

 สมณศักดิ์กับระบบศักดินาเป็นประเด็นหนึ่งในเร่ืองความเป็นมาของสมณศักดิ์ ท่ี มี

ความสมัพนัธ์กบัรัฐและเป็นประเด็นท่ีทําให้เร่ืองสมณศกัดิ์ถกูวิพากษ์ในแง่ลบ จึงขอนํามาอภิปราย
เป็นหวัข้อหนึ่งต่างหากเพ่ือชีใ้ห้เห็นว่าการท่ีพระสงฆ์และสมณศกัดิ์ถูกดึงให้เข้าไปเก่ียวกับระบบ

ศกัดนิาเป็นเร่ืองสืบเน่ืองมาจากความต้องการอปุถมัภ์บํารุงพระศาสนาของกษัตริย์ซึง่บางครัง้อาจมี

ประโยชน์ด้านการเมืองการปกครองเข้ามาเก่ียวด้วยซึง่ผลประโยชน์ท่ีพระสงฆ์ได้รับจากเร่ืองนีก็้มีทัง้

ด้านบวกและด้านลบเช่นเดียวกรณีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่ท่ีฝ่ายรัฐมอบให้ 

 การอปุถมัภ์สนบัสนนุศาสนาด้วยการถวายทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ รวมทัง้เงินและท่ีดินมีใน
ทุกศาสนาตัง้แต่ครัง้โบราณ ในพระพุทธศาสนาก็มีมาตัง้แต่ครัง้พุทธกาลดงัจะเห็นได้จากการมี
พระราชาและเศรษฐีถวายปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยัคือท่ีดินหรือวดั และยารักษา
โรค เช่น พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายวดัเวฬวุนั อนาถปิณฑิกเศรษฐีถวายวดัเชตวนั ต่อมายงัมีการ
ถวายท่ีดินในลกัษณะให้พระสงฆ์หรือวดัใช้ผลประโยชน์จากท่ีดินนัน้โดยกรรมสิทธ์ิท่ีดินยงัเป็นของ

เจ้าของ เช่น นา สวนมะพร้าว หรือท่ีดินท่ีมีตกึแถวให้คนเช่าอยู่อาศยั ซึง่เรียกว่า “ท่ีกลัปนา” และมี
การถวายคนให้วดัด้วย 

 ในประเทศไทยมีการถวายท่ีดิน ท่ีกัลปนา และคนแก่วัดตัง้แต่ครัง้โบราณ รวมทัง้มีการ
กําหนดตําแหน่งศกัดนิาของพระสงฆ์ขึน้มาด้วย ซึง่จิตร ภมูิศกัดิ์ ได้เขียนเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ในหนงัสือ
เร่ือง “โฉมหน้าของศกัดนิาไทย” โดยใช้นามปากกาวา่ “สมสมยั ศรีศทูรพรรณ”    (2539, 438-443) 
ซึง่มีสาระสําคญัว่า ธรรมเนียมการถวายท่ีดินและข้าพระหรือต่อมาเรียกว่า “เลกวดั” นัน้มีมาตัง้แต่
สมยัทาส ในเมืองเขมรพระราชาแทบทุกองค์ก็ได้ถวายทาสหรือข้าพระไว้สําหรับทําไร่ไถนาเอาข้าว
ปลามาถวายวดั คอยดูแลปัดกวาดและร้องรําทําเพลงประโคมเพลงกันตลอดวนัตลอดคืน แม้แต่
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พวกขนุนางท่ีมัง่คัง่ร่ํารวยก็ทําเช่นกนั ตวัอย่างท่ีชดัเจนท่ีสดุคือการทําพิธีกลัปนาของพระเจ้าชยัวร
มนัท่ี 7 (พ.ศ.1724-หลงั พ.ศ.1744) ได้สร้างจํานวนมากและได้ทรงยกผลประโยชน์ทัง้หมดอนัเกิด
แตห่มูบ้่านท่ีอยูร่อบบริเวณวดัให้เป็นผลประโยชน์ของวดั พร้อมกนันัน้ได้ถวายทาสไว้เป็นข้าพระเพ่ือ
ดแูลและทําการผลติเพ่ือนําผลประโยชน์มาบํารุงพระสงฆ์  
 ในประเทศไทยการทําพิธีนีก็้มีมาตัง้แต่สมยัทาสเช่นกนั เดิมทีเดียวเป็นการยกทาสถวายวดั 
จงึได้เรียกคนเหลา่นีว้า่ “ข้าพระ”  นัน่คือ “ทาสรับใช้พระ” มาภายหลงัตกถึงสมยัศกัดินา เปล่ียนจาก
ทาสมาเป็น “เลก” จึงได้เรียกว่า “เลกวัด” แต่ก็ยังมีท่ีเรียกว่า “ข้าพระ” กันอยู่ตามเดิมทั่วไป 
ตวัอย่างเช่นการยกท่ีดินและผลประโยชน์รวมทัง้คนให้แก่วัดในเขตเมืองพัทลุงและเมืองขึน้ของ

พทัลงุในสมยัพระเพทราชาเม่ือปี พ.ศ. 2242  
 ในสว่นของวดัหรือพระสงฆ์ เม่ือได้รับผลประโยชน์จากท่ีดนิ ก็จะแบง่ออกเป็นสามสว่น สว่น
หนึง่ใช้บํารุงพระพทุธ คือใช้ซือ้ดอกไม้ธูปเทียน นํา้มนัสําหรับบชูาพระบ้าง ซอ่มแซมพระพระพทุธรูป
บ้าง อโุบสถบ้าง ส่วนท่ีสองใช้บํารุงพระธรรม คือสร้างคมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ทําตู้พระ
ธรรม เป็นต้น สว่นท่ีสามใช้บํารุงพระสงฆ์ไปตามลําดบัยศศกัดิ์ และได้เกิดการกําหนดตําแหน่งศกัดิ
นาของพระสงฆ์ขึน้ ดงัท่ีจิตร ภมูิศกัดิ ์เขียนไว้วา่ 

    ในพระอยัการตําแหน่งนาพลเรือน กําหนดตําแหน่งศกัดนิานกับวชไว้เป็นลําดบัตัง้แต ่

    ศกัดนิา ๒๔๐๐ ลงมาจนนา ๑๐๐ อตัราศกัดนิาของนกับวชนีพ้ระอยัการใช้คําวา่  
    ‘เสมอนา’ เช่น พระครูมิได้รู้ธรรมเสมอนา ๑๐๐๐’ ซึง่หมายความวา่ พระครูมิได้รู้ 
    ธรรมให้มีผลประโยชน์และบรรดาศกัดิเ์สมอกบัขนุนางท่ีมีศกัดนิา ๑,๐๐๐ ท่ีต้องใช้เช่นนี ้

    ก็เพราะกษัตริย์มิได้แจกจ่ายท่ีดนิให้แก่พระสงฆ์หรือนกับวชรายตวั หากแจกจ่ายให้แก่วดั 

    วดัเป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์แล้วแบง่ปันกนัในหมูพ่ระสงฆ์ลําดบัศกัดิอี์กทอดหนึง่ 
      (สมสมยั ศรีศทูรพรรณ,2539, 442) 
   
 โดยลกัษณะการเช่นนี ้วดัในพระพทุธศาสนาจงึกลายสภาพเป็น “เจ้าท่ีดนิใหญ่” ไปโดยมาก 
ทางฝ่ายชนชัน้ปกครองของศกัดินาต้องช่วยดแูลพวกเลกวดัหรือข้าพระโดยยกให้เป็นหน้าท่ีของกรม

พระอาลกัษณ์ ตอ่มาย้ายไปเป็นหน้าท่ีของกรมวงั 
 ประเพณีการยกท่ีดินกัลปนาให้วดันีม้ิได้มีเฉพาะในฝ่ายกษัตริย์อย่างเดียว แม้แต่พวกขุน
นางท่ีมัง่คัง่ก็ได้ปฏิบตัิเหมือนกนั เช่นท่ีนครศรีธรรมราชในสมยัก่อนก็มีกรมข้าพระอยู่ในระเบียบการ
ปกครองเมืองด้วย 

 จิตร ภมูิศกัดิ ์แสดงความเห็นไว้วา่ ประเพณีกลัปนาวดัอยา่งโบราณนีแ้ม้เด๋ียวนีจ้ะยกเลิกไป 
แต่ทางปฏิบตัิก็ยงัคงมีการปฏิบตัิท่ีคล้ายคลึงกนั นัน่คือยงัคงมีการพระราชทานท่ีเป็นวิสงุคามสีมา
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ให้แก่วดัตา่งๆ ซึง่วดัเหลา่นัน้ได้ใช้เพ่ือสร้างโบสถ์วิหารการเปรียญ และแบง่ให้ประชาชนเช่าเพ่ือเก็บ
ผลประโยชน์บํารุงวดั ส่วนพระสงฆ์ท่ีมียศศกัดิ์และความรู้ในธรรมก็ได้รับเงินเดือนเป็นค่านิตยภตัร 
(คา่อาหาร) แทนข้าวปลาอาหารท่ีเคยได้รับจากพวกเลกวดัในครัง้ก่อน  เม่ือ พ.ศ.2489 จํานวนวดัท่ี
ได้พระราชทานวิสงุคามสีมามีทัง้สิน้ 195 วดั เนือ้ท่ีของวิสงุคามสีมาท่ีพระราชทานทัง้สิน้ประมาณ 
108,218,640 ตารางเมตร (ประมาณ 67,637 ไร่เศษ) ตวัเลขนีค้งพอจะมองเห็นว่า วดัทัว่ประเทศจะ
มีท่ีดนิในครอบครองแสวงหาผลประโยชน์สกัเท่าใด 

 จากข้อเขียนของจิตร ภมูิศกัดิ์ วดัหรือพระสงฆ์จึงถกูจดัอยู่ในกลุ่มของพวกศกัดินาซึง่เป็นผู้
ถือกรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตคือท่ีดินเช่นเดียวกบักษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ ขนุนาง และชน
ชัน้เจ้าท่ีดินทัว่ไป ทําให้พระสงฆ์เป็นชนชัน้ศกัดินาท่ีจิตร ภูมิศกัดิ์ มองว่าเป็นพวกท่ีกดข่ีเอารัดเอา
เปรียบชนชัน้กรรมาชีพหรือชาวนาชาวไร่ผู้ยากจน 

 ในเร่ืองนี ้แม้จะเป็นความจริงท่ีว่าวดัมีท่ีดินและวดัหรือพระสงฆ์ได้รับผลประโยชน์จากท่ีดิน
หรือท่ีกัลปนา แต่การจะกล่าวว่าพระสงฆ์กดข่ีหรือเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเหมือนชนชัน้ศกัดินา
โดยทัว่ไปคงไม่ถกูต้องนกัเพราะพระสงฆ์เพียงแตรั่บผลประโยชน์จากท่ีมีผู้ นํามาถวายให้เหมือนการ

รับบิณฑบาตโดยทัว่ไป ซึง่พระสงฆ์คงยากจะปฏิเสธได้เพราะตราบเท่าท่ีสิ่งท่ีถวายนัน้ไม่ได้ผิดพระ

วินยัอยา่งชดัเจน พระสงฆ์ในฐานะปฏิคาหกผู้ รับการถวายทานซึง่จดัเป็นเนือ้นาบญุท่ีดีท่ีสดุก็จําต้อง
รับไว้เพ่ือให้ทายกคือผู้ถวายทานได้รับผลบุญตามหลกัคําสอนของพระพทุธศาสนา อีกทัง้พระสงฆ์
ยงัต้องคล้อยตามบ้านเมืองเพ่ือความมัน่คงปลอดภยัของพระศาสนาด้วย  
 นอกจากนัน้ การมีตําแหน่งศกัดินาของพระสงฆ์ก็เป็นตําแหน่งท่ีเทียบเคียงกบัศกัดินาของ
ขุนนางเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดินจริงๆ จึงเรียกว่า “เสมอนา” ไม่ใช่ “ศกัดินา” จึงไม่ใช่ตําแหน่ง
ศกัดินาจริงๆ หากลาสิกขาออกไปพระสงฆ์เหลา่นัน้ก็กลายเป็นชาวบ้านท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินใดๆ 
การยกย่องพระสงฆ์ด้วยการให้ศกัดินาหรือเสมอนาเช่นนีจ้ึงไม่ได้ทําให้พระสงฆ์เป็นผู้ มีศกัดินาจริง

และเป็นได้อยา่งมากก็แคเ่กียรตยิศท่ีถวายให้คล้ายกบัตําแหน่งสมณศกัดิ ์

 อนึ่ง หากกล่าวถึงสมยัปัจจุบนั สิ่งท่ีจิตร ภมูิศกัดิ์ แสดงความเห็นไว้ก็มีความคลาดเคล่ือน
อยู่บางส่วน เพราะท่ีดินท่ีได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมาไม่ใช่การพระราชทานท่ีดินให้วดัใหม่ แต่
เป็นการยกท่ีดินท่ีวดัมีอยู่แต่เดิมให้วดัอย่างเด็ดขาดเพ่ือมิให้ใครสามารถมายึดครองได้อีกแม้แต่รัฐ 
และเน้นยกให้เฉพาะส่วนท่ีจะสร้างเป็นอุโบสถ (กรณีวดัราษฎร์) หรือพระอุโบสถ (กรณีวดัหลวง) 
เท่านัน้ ไม่ใช่ท่ีทั่วไปของวดั ส่วนกรณีท่ีวดัมีท่ีดินหรือท่ีกัลปนาจํานวนมากนัน้เป็นการมองใน

ภาพรวม เพราะวดัสว่นใหญ่ไมไ่ด้มีท่ีดนิจํานวนมากมายจนเหลือไปหาผลประโยชน์ สว่นมากมีแคไ่ว้
สร้างอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างท่ีจําเป็นสําหรับพระสงฆ์ซึง่สว่นใหญ่ได้แก่ กฎิุ อโุบสถ วิหาร และศาลา
การเปรียญ มีบางวัดเท่านัน้ท่ีมีท่ีดินท่ีใช้หาผลประโยชน์แต่ผลประโยชน์ท่ีได้มานัน้ส่วนมากก็มี
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คณะกรรมการท่ีประกอบด้วยพระสงฆ์และคฤหสัถ์ควบคมุดแูลการใช้จ่าย เจ้าอาวาสไม่สามารถ
ใช้ได้ตามใจชอบ และสว่นมากก็ใช้ในกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนา ซึง่บางวดัท่ีมีรายได้มากก็นํา
เงินท่ีมีอยู่ไปช่วยเหลือประชาชนและสังคม เช่น การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล และการให้
ทนุการศกึษาแก่นกัเรียนท่ียากจน การมีท่ีดนิท่ีใช้หาผลประโยชน์ของพระสงฆ์จึงตา่งกบันายทนุหรือ
นกัธุรกิจท่ีแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนอยา่งเดียว 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การถวายความอปุถมัภ์แก่วดัหรือพระสงฆ์ของพทุธศาสนิกชน
ตัง้แตค่รัง้พทุธกาลด้วยความประสงค์จะสนบัสนนุพระพทุธศาสนาและต้องการทําบญุตามความเช่ือ

ในเร่ืองกรรมได้พฒันามาจนเกิดการถวายท่ีกลัปนา สมณศกัดิ์ และตําแหน่งศกัดินา (เสมอนา) ซึ่ง
บางครัง้ก็มีความประสงค์ในด้านการเมืองการปกครองรวมอยู่ด้วยเพราะพระพุทธศาสนาเป็น

แหล่งท่ีมาสําคญัของอํานาจทางการเมือง กล่าวอีกอย่างคือผู้ปกครองต้องแสวงหาความชอบธรรม
จากศาสนาและความเช่ือทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในขณะนัน้ ศาสนาจึงเป็น
ปัจจยัทางสงัคมจิตวิทยาท่ีสําคญัยิ่งตอ่การบรูณาการและเสถียรภาพของชาติ (สมบรูณ์ สขุสําราญ, 
2534, 2) การอปุถัมภ์ส่งเสริมพระพทุธศาสนาจึงเท่ากบัการสร้างความชอบธรรมและความมัน่คง
ของสถาบนักษัตริย์หรือผู้ปกครอง 

 การถวายความอปุถมัภ์ดงักล่าวแม้มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์และพระพทุธศาสนาแต่ก็มีส่วน

ทําให้เกิดปัญหาในหมู่พระสงฆ์ พระสงฆ์บางรูปอาจลุ่มหลงหรือทําผิดสมณวิสยัจากผลประโยชน์
หรือตําแหน่งท่ีได้รับการถวายมานัน้ แตเ่หตกุารณ์เหลา่นีเ้ป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดขึน้ได้กบัปถุชุนท่ียงั
มีกิเลสอยู่ สิ่งท่ีเราในฐานะชาวพุทธควรทําคือการช่วยกันแก้ปัญหาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ ซึ่ง
ปัญหาตา่ง ๆ และแนวทางแก้ปัญหาจะได้นํามาอภิปรายเป็นลําดบัสืบไป 



 
 

     บทที่ 3 

                  ข้อดแีละปัญหาของสมณศักดิ์ 
 

 สมณศกัดิ์หรือระบบสมณศกัดิ์เป็นกุศโลบายประการหนึ่งท่ีพระมหากษัตริย์หรือรัฐสร้าง

ขึน้มาเพ่ือจดุมุง่หมายในการยกยอ่งและให้กําลงัใจพระสงฆ์ท่ีประกอบคณุงามความดีควรแก่การยก

ย่อง ต่อมาได้ถูกใช้เพ่ือจุดประสงค์อย่างอ่ืนด้วยท่ีสําคญัคือเพ่ือผลประโยชน์ในด้านการปกครอง 
และผลท่ีเกิดตามมาก็มีความหลากหลายต่างกนัไปตามตวับคุคลและต่างกนัไปตามยคุสมยั ส่งผล
ให้เกิดความคิดเห็นหรือมมุมองท่ีต่างกนัไป โดยอาจจําแนกความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อดีข้อเสียหรือ

ปัญหาของสมณศกัดิไ์ด้ 3 แบบ แล้วแตม่มุมองท่ีตา่งกนั คือ  
 1) สมณศกัดิมี์ทัง้ข้อดีและข้อเสียเพราะมองอยา่งกว้างๆ เหมือนปรากฏการณ์อ่ืนๆ ท่ีเราพบ
เห็นโดยทัว่ไป เช่น ทศันะของ ศ.พิเศษจํานงค์ ทองประเสริฐ ราชบณัฑิต 
 2) สมณศักดิ์โดยตัวมันเองเป็นสิ่งท่ีดีหรือไม่มีข้อเสียเพราะเป็นการยกย่องสนับสนุน
พระสงฆ์ผู้ ปฏิบัติปฏิบัติชอบแต่ถูกคนท่ีเข้าไปเก่ียวข้องทําให้เกิดปัญหา  เช่น ทัศนะของ             
พระสธีุธรรมานุวตัร (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 
 3) ตวัสมณศกัดิเ์องมีลกัษณะเป็นกลางไมดี่ไมช่ัว่เพราะเป็นสิง่ท่ีมนษุย์สมมตขึน้มาแตดี่หรือ
ชัว่เพราะคนท่ีเข้าไปเก่ียวข้องก็ได้ เช่น ทศันะของ ศ.พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบณัฑิต ท่ีกลา่ว
ไว้ว่า “ตวัสมณศกัดิ์เองไม่ดีไม่ชัว่ในตวัมนัเอง แต่ถ้าหากว่าอยู่ในยคุซึง่บางคนไม่ซื่อสตัย์สจุริต หรือ
ว่าโลภมาก อะไรตา่งๆ ก็อาจจะมีการนําเอาสมณศกัดิ์มาเป็นเคร่ืองมือในการหากินก็เป็นได้” (ศนูย์
มานษุยวิทยาสิรินธร, 2542, 234) และคล้ายกบัความเห็นของนกัวิชาการด้านพระพทุธศาสนาท่ีให้
สมัภาษณ์ในงานวิจยัคือวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเร่ือง “พระพทุธศาสนากบัระบบสมณศกัดิ์ : ศกึษา
เฉพาะกรณีทศันะของนกัวิชาการพทุธศาสนาและพระนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา” ของพระมหา
วิเชียร สายศรี ท่ีมองว่า สมณศกัดิ์เป็นสิ่งกลางๆ จะมีผลดีหรือเสียอยู่ท่ีผู้ เข้าไปเก่ียวข้อง (พระมหา
วิเชียร สายศรี, 2543, 203) 
 4) สมณศกัดิ์มีแต่ข้อเสีย ไม่มีข้อดีเลย เพราะไม่ใช่เร่ืองของพระพุทธศาสนา ขวางทางไป
นิพพาน ทําให้พระสงฆ์เสียคือเกิดความลุ่มหลงยึดติด แนวคิดนีก็้มีผู้ยึดถือด้วยเช่นกนั เช่น ประสก 
ธรรมรักษา และคามหโุณ (2518, 11) 
 อย่างไรก็ตาม แม้จะมองต่างกนัไป แต่พอสรุปได้ว่า หากไม่คํานึงว่าเนือ้แท้ในตวัของสมณ
ศกัดิ์เองเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่เห็นว่าสมณศกัดิ์มีทัง้ข้อดีและข้อเสียหรือปัญหา  สมณศกัดิ์จึงมีทัง้
ข้อดีและปัญหาดงัจะนํามาอภิปรายเป็นลําดบัไปดงันี ้
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1. ข้อดขีองสมณศักดิ์ 
 

 จากท่ีได้อภิปรายความหมายและความเป็นมาของสมณศกัดิ์มานัน้ เราจะเห็นได้ว่า สมณ
ศกัดิ์หรือระบบสมณศกัดิ์มีข้อดีหรือประโยชน์หลายประการ แม้จะมีความเห็นต่างกันในเร่ืองนีอ้ยู่
บ้างเน่ืองจากสมณศกัดิ์ก็มีปัญหาหรือข้อเสียอยู่ด้วย หรือในข้อดีเองก็มีข้อเสียรวมอยู่ด้วย ดงัเช่น
กรณีท่ีสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) ขณะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการมหาเถร
สมาคมบญัชาการคณะสงฆ์แทนสมเด็จพระสงัฆราชได้วินิจฉยัความเห็นของนายจนัทรเขต ฉตัรภมูิ 
หรือภิกษุผู้ ไม่ระบช่ืุอในเร่ืองต่างๆ รวมทัง้เร่ืองสมณศกัดิ์ ซึง่ในเร่ืองสมณศกัดิ์ได้ให้ข้อวินิจฉยัว่าเป็น
สิ่งมีประโยชน์ เพราะปลุกใจให้ภิกษุนิยมในความดีและทําตนให้เป็นแบบอย่างแก่ภิกษุอ่ืน        
(คนงึนิตย์ จนัทบตุร, 2532, 78-79)  
 ศ.พิเศษจํานงค์ ทองประเสริฐ ราชบณัฑิต อดีตวฒุิสมาชิก และอดีตเลขาธิการมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในเร่ือง
ของสมณศกัดิ์ก็ได้แสดงความเห็นในเร่ืองนีไ้ว้อย่างน่าสนใจว่า ตอนแรกท่านเองก็ตอ่ต้านเร่ืองสมณ
ศกัดิ์ซึง่สมยัก่อนเรียกว่าบรรดาศกัดิ์ของพระสงฆ์ เห็นว่าควรยกเลิกเหมือนกบัเร่ืองบรรดาศกัดิ์ของ
ฝ่ายขุนนาง เพราะมองมุมเดียว (ทัศนะท่ีต่อต้านสมณศักดิ์ของ ศ.พิเศษจํานงค์ ทองประเสริฐ 
ปรากฏอยู่ในหนงัสือ “พระพทุธศาสนากบัสงัคมและการเมือง” ซึ่งรวมงานเขียนในขณะท่ีท่านเป็น
พระราชาคณะใน พ.ศ. 2501) แต่ต่อมาเม่ือมีประสบการณ์มากขึน้ ทําให้ได้เห็นสมณศกัดิ์ในอีก

มุมมองหนึ่ง คือสามารถใช้สมณศักดิ์ให้เกิดประโยชน์ได้ หากเราไม่มัวเมาในสมณศักดิ์ท่ีได้รับ 
เพราะเม่ือท่านได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์เป็นพระราชาคณะชัน้สามญัท่ี “พระกวีวรญาณ” แล้ว 
แต่ยงัแสดงความเคารพพระเถระผู้ มีอาวโุสมากกว่าแตส่มณศกัดิ์ต่ํากว่าอย่างไม่ถือยศศกัดิ์ ปรากฏ
ว่าได้รับความเมตตา การยอมรับ และการให้ความร่วมมือในการทํางานคณะสงฆ์เป็นอย่างดี ต่าง
กับสมยัท่ีเป็นเพียงพระมหาเปรียญ (จํานงค์ ทองประเสริฐ, สมัภาษณ์) ตามทัศนะของ ศ.พิเศษ
จํานงค์ ทองประเสริฐ เราจึงควรมองเร่ืองสมณศกัดิ์ให้ครบทกุมมุ และหากไม่ลุ่มหลงในสมณศกัดิ์ท่ี
ได้รับ ก็สามารถทําให้เกิดประโยชน์จากสมณศกัดิน์ัน้ได้  
 ดงันัน้ แม้จะมีความเห็นต่างกันในเร่ืองข้อดีข้อเสียของสมณศกัดิ์ แต่ข้อดีท่ีมีอยู่ก็เป็นเร่ือง
จริงท่ีคงมิอาจปฏิเสธได้อยา่งแน่นอน ซึง่จะขอนําข้อดีเหลา่นัน้มาอธิบายในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 1) สมณศักดิ์ เป็นส่ิงที่ ใช้ในการยกย่องเชิดชูและสนับสนุนพระสงฆ์ผู้ประพฤติดี
ปฏิบัตชิอบ สมณศกัดิ์เป็นเหมือนเคร่ืองสกัการะหรือเคร่ืองตอบแทนคณุงามความดีของพระสงฆ์ผู้

ประกอบด้วยศีลาจารวตัรอนังดงามและได้บําเพ็ญหิตานหิุตประโยชน์แก่พระศาสนา ประชาชน และ
ประเทศชาติ การพระราชทานสมณศกัดิ์จึงเป็นการยกย่องพระสงฆ์ผู้ มีคุณงามความดีให้เป็นท่ี
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ประจักษ์แก่คนทั่วไป อันจะเป็นการสนับสนุนให้กําลังใจแก่พระสงฆ์เหล่านัน้ในอันท่ีจะปฏิบัติ
ศาสนกิจและประกอบสาธารณประโยชน์ให้ยิ่งขึน้ไป หลกัฐานสนบัสนนุข้อดีหรือประโยชน์ข้อนีข้อง

สมณศกัดิคื์อความเป็นมาในประวตัศิาสตร์ของพระพทุธศาสนาและประกาศสถาปนาสมณศกัดิ์ท่ีได้

อภิปรายมาแล้วในเร่ืองจดุมุง่หมายของสมณศกัดิ ์
 งานวิจัยของพระมหาวิเชียร สายศรี ก็พบว่า พระนักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ยอมรับข้อดีเร่ืองนีข้องสมณศักดิ์ และนักวิชาการก็เห็นในทํานองเดียวกันว่า สมณศักดิ์มีความ
จําเป็นในด้านการยกย่องสรรเสริญเป็นกําลงัใจให้แก่พระสงฆ์ผู้ ทํางานเพ่ือพระพทุธศาสนา แม้จะ
ไมใ่ช่สิง่จําเป็นสําหรับผู้ ท่ีบวชโดยมีเป้าหมายอยูท่ี่การพ้นทกุข์หรือนิพพาน (พระมหาวิเชียร สายศรี, 
2543, 201) 
 การท่ีพระพทุธศาสนาดํารงและดําเนินไปอยู่ได้ในสงัคมไทยสาเหตหุนึ่งก็เน่ืองมาจากการท่ี

พระสงฆ์มีวิริยะอตุสาหะในการบําเพ็ญสมณธรรม และบริหารกิจการพระพทุธศาสนามาด้วยดี เอา
ใจใส่ต่อหน้าท่ี ปกครองดูแลหมู่คณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อบรมสั่งสอนประชาชนให้
ประพฤติดีตามหลกัคําสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งก่อให้เกิดสนัติสุขในสงัคม รวมทัง้ได้บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ แก่สังคม เช่น การเป็นผู้ นําในการก่อสร้างและดําเนินการสิ่งท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์มีโรงพยาบาล โรงเรียน และสะพาน เป็นต้น อนัเป็นเหตใุห้ได้รับความเคารพ

ศรัทธาจากพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไป 
 เม่ือพระสงฆ์ได้บําเพ็ญคุณงามความดีต่างๆ ดงักล่าวมา สิ่งท่ีพระมหากษัตริย์หรือรัฐจะ
แสดงการตอบแทนแก่พระสงฆ์เหล่านัน้ได้วิธีหนึ่งก็คือการถวายเกียรติหรือให้การยกย่องด้วยสมณ

ศกัดิ์คล้ายกบัการพระราชทานบรรดาศกัดิ์ให้แก่ขนุนางผู้ มีความดีความชอบในราชการแผ่นดิน ซึ่ง
การตอบแทนหรือการยกย่องนีย้ังจะส่งผลเป็นการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีวิริยะอุตสาหะบําเพ็ญ

สมณธรรม ปฏิบตัศิาสนกิจและสาธารณประโยชน์ให้ยิ่งๆ ขึน้ตอ่ไป 

 ในเร่ืองนี ้พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั เห็นว่า การได้รับสมณศกัดิ์

ทําให้ผู้ ได้รับมีกําลงัใจ รู้สกึวา่ทํางานแล้วได้รับการยกยอ่ง ดงัท่ีท่านกลา่ววา่ “สว่นบคุคลผู้ ได้รับก็คือ
ว่าเป็นกําลงัใจว่า ท่ีทํางานมาน่ีมีผลให้เข้าถึงพระเนตรพระกรรณว่า สมควรจะได้รับการยกย่อง”
(พระเทพวิสุทธิกวี, สัมภาษณ์) พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ก็เห็นในทํานองเดียวกนัว่า ข้อดีประการหนึ่งของสมณ
ศกัดิ์คือเป็นกําลงัใจแก่พระสงฆ์ท่ีประกอบคณุงามความดีเพราะเป็นสญัลกัษณ์ของความมีเกียรต ิ
(พระสุธีธรรมานุวัตร ,  สัมภาษณ์ )  แม้แต่  ดร . อํานาจ  บัวศิ ริ  รองผู้ อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็เห็นคล้ายคลึงกันว่า การพระราชทานสมณศักดิ์เป็นการสร้างขวัญ
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กําลังใจแก่ผู้ ปฏิบัติงาน  และเป็นการยืนยันการประกอบกรรมดี  ย่อมได้ผลดีสนองตอบ           
(อํานาจ บวัศริิ, สมัภาษณ์) 
  ข้อดีหรือประโยชน์ของสมณศกัดิ์ข้อนีต้รงกบัจดุมุ่งหมายดัง้เดิมของการพระราชทานสมณ
ศกัดิ์ของกษัตริย์แต่ครัง้โบราณ ดงัท่ี ศ.พิเศษจํานงค์ ทองประเสริฐ อธิบายไว้ว่า สมณศกัดิ์เป็นสิ่งท่ี
กษัตริย์พระราชทานให้เป็นกําลงัใจเพราะทรงทราบว่าพระสงฆ์ยงัมีกิเลส ยงัต้องการการให้กําลงัใจ 
ทัง้นีก็้เพ่ือจะได้ช่วยงานด้านศีลธรรม (จํานงค์ ทองประเสริฐ, สมัภาษณ์) 
 อยา่งไรก็ตาม ประโยชน์ของสมณศกัดิ์ในเร่ืองเป็นการยกย่องดงักลา่วนีก็้มีผู้ตัง้ข้อสงัเกตว่า
เป็นสิ่งท่ีเกิดจากการท่ีพระสงฆ์เอาการยกย่องไปโยงอยู่กบัระบบสมณศกัดิ์เอง ผศ. ดร. ชาญณรงค์ 
บญุหนนุ หวัหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึง่เป็นนกัวิชาการด้าน
พระพทุธศาสนาท่ีเคยบวชเรียนจนเป็นมหาเปรียญมาก่อน แตไ่ม่คอ่ยเห็นด้วยกบัการมีสมณศกัดิ์ได้
แสดงความเห็นไว้ว่า “ปัจจุบนั เรานําการยกย่องพระสงฆ์ไปผูกกับระบบสมณศกัดิ์ มนัก็เลย
กลายเป็นว่า ตวัสมณศกัดิ์เองก็มีผลทางจิตวิทยาอย่างท่ีทําให้รู้สึกเหมือนว่าพระท่ีมีสมณศกัดิ์คือ
พระท่ีน่ายกย่องกว่าพระท่ีไม่มี แต่ในสมัยก่อน ระบบสมณศักดิ์ยังไม่ขยาย ระบบการยกย่อง
พระสงฆ์ก็เป็นอีกอย่าง” (ชาญณรงค์ บุญหนุน, สมัภาษณ์) ทศันะนีแ้ม้จะมีส่วนถูก แต่ก็ไม่ค่อยมี
ผลกระทบตอ่การมีประโยชน์ข้อนีข้องสมณศกัดิ์ เพราะวิธีการยกย่องหรือให้เกียรติอาจมีได้หลายวิธี 
แต่ล้วนเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้เหมือนกัน จึงไม่ค่อยมีความต่างกนัในประเด็นท่ีว่าจะใช้สมณศกัดิ์

หรือสิง่อ่ืนในการยกยอ่งพระสงฆ์ 
 

 2. การพระราชทานสมณศักดิ์เป็นเคร่ืองมือช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากการ

พระราชทานสมณศกัดิ์เพ่ือเป็นการยกย่องและสนบัสนุนพระสงฆ์ผู้ประกอบคณุงามความดีให้แก่

พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ทําให้พระสงฆ์เกิดกําลงัใจ มีวิริยะอุตสาหะในการปฏิบตัิสมณ
ธรรม ศาสนกิจ และสาธารณประโยชน์ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเล่ือมใสและช่ืนชมยกย่อง
พระสงฆ์และพระพทุธศาสนา ทําให้พระพทุธศาสนามีความมัน่คง เจริญรุ่งเรือง ซึง่ในงานวิจยัของ
พระมหาวิเชียร สายศรี พระนกัศกึษาสว่นใหญ่ก็เห็นด้วยกบัข้อดีของสมณศกัดิ์ในเร่ืองนี ้นกัวิชาการ
ก็มองวา่สมณศกัดิมี์ประโยชน์ช่วยสนบัสนนุงานพระศาสนาได้มาก หากผู้ รับสมณศกัดิไ์ด้ปฏิบตัติาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ (พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 201, 203) 
 การพระราชทานสมณศกัดิ์จึงเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของพระพทุธศาสนา 
หรืออาจมองอีกมมุหนึ่งว่าเป็นราชกุศโลบายอย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์ตัง้แต่อดีตจนปัจจบุนัท่ี

ประพฤติพระองค์เป็นแบบอย่างในการบําเพ็ญบญุกศุลและทรงชีแ้นะให้ประชาชนเห็นความสําคญั

ของพระพุทธศาสนาว่า พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์เป็นสิ่งท่ีมีเหตุและเห็นผลได้จริง อาทิ 
บคุคลผู้ประพฤติดีย่อมได้รับผลดีเป็นเคร่ืองตอบแทน (พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร, 2552, 9) ประชาชน
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จะได้เจริญรอยตามเบือ้งพระยุคลบาทช่วยกันบํารุงพระพุทธศาสนา อนัจะทําให้พระพุทธศาสนา
วฒันาสถาพรสืบไป 

 ม.ร.ว. คกึฤทธ์ิ ปราโมช ก็เคยกลา่วถึงการเพิ่มนิตยภตัซึง่ปัจจบุนัคือเงินท่ีถวายพระท่ีมีสมณ
ศกัดิใ์นแตล่ะเดือนรวมถึงสิง่อ่ืนให้แก่พระสงฆ์วา่อาจช่วยดงึพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ให้อยู่ตอ่ ไม่ลาสิกขา 
เพราะพระสงฆ์จะมีกําลงัใจเน่ืองจากรู้สกึว่ามีผู้ ต้องการให้ตนเองอยู่อย่างน้อยก็คือรัฐบาล (คกึฤทธ์ิ 
ปราโมช, 2533, 38) ซึ่งเร่ืองนีแ้สดงให้เห็นว่าสมณศกัดิ์ซึ่งเก่ียวข้องกับเร่ืองนิตยภตัและเป็นสิ่งท่ี
สามารถให้กําลงัใจพระสงฆ์ได้เช่นเดียวกันมีประโยชน์ช่วยให้พระสงฆ์มีกําลงัใจอยู่ช่วยงานพระ

ศาสนา  
 

 3. สมณศักดิ์เป็นส่วนหน่ึงของการบําเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ การ
พระราชทานสมณศกัดิถื์อวา่เป็นสว่นหนึง่ของการบําเพ็ญพระราชกศุลของพระมหากษัตริย์มาตัง้แต่

ครัง้อดีต ปัจจบุนัก็เป็นส่วนหนึ่งของการบําเพ็ญพระราชกศุลในวโรกาสสําคญัของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชะนีนาถ กลา่วคือ ในการบําเพ็ญพระราชกศุลใน
วโรกาสสําคญัตา่งๆ เช่น วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากจะทรงบําเพ็ญพระราชกศุลด้วยการถวายจตปัุจจยัไทยธรรมและ
เคร่ืองสกัการะตา่งๆ แก่พระสงฆ์แล้ว สิง่หนึ่งท่ีเป็นการบําเพ็ญพระราชกศุลอนัมีความสําคญัคือการ
พระราชทานสมณศกัดิแ์ก่พระสงฆ์ผู้สมควรแก่การยกยอ่งเชิดชเูกียรต ิ

 การพระราชทานสมณศกัดิ์ซึ่งเป็นการพระราชทานราชทินนามอนัเป็นเกียรติแก่พระสงฆ์ผู้

ได้รับพระราชทานถือได้ว่าเป็นการบําเพ็ญพระราชกุศลประการหนึ่งในทํานองเดียวกับการถวาย

จตปัุจจยัไทยธรรม ดงัจะเห็นได้จากความเป็นมาของการตัง้และพระราชทานราชทินนามแก่พระสงฆ์
ในประเทศศรีลงักาท่ีปรากฏในหนังสือรามญัสมณวงษ์ กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2108 (ตรงกับรัชกาล
สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 2  แห่งกรุงศรีอยธุยา) พระเจ้ารามาธิบดี (คือพระเจ้าศรีสากยวงษ์ธรรมเจดีย์
ในหนงัสือราชาธิราช) กรงหงษาวดี มีพระราชประสงค์จะรวมพระสงฆ์ในรามญัประเทศซึง่แตกต่าง
ลทัธิกนัอยูเ่ป็นหลายพวกให้เป็นนิกายเดียวกนั จงึสง่พระเถระเมืองหงษาวดีออกไปบวชแปลงท่ีเมือง
ลงักา  เม่ือพระเจ้าภวูเนกพาหุ พระเจ้ากรุงลงักาทรงจดัการให้พระเถระมอญเหล่านัน้ได้บวชแปลง
สมปรารถนาแล้ว ทรงมีรับสัง่ให้นิมนต์เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตในพระราชวงั เม่ือทรง
ประเคนไทยธรรมเสร็จแล้ว มีรับสัง่แก่พระเถระเหล่านัน้ว่า การท่ีพระราชทานเคร่ืองไทยธรรมต่างๆ 
ถึงจะมากมายเท่าใดก็จะไมป่รากฏพระเกียรตยิศถาวรเท่าพระราชทานนามบญัญตัิ เพราะไทยธรรม
ทัง้หลายย่อมอาจจะกระจดัพลดัพรากหายสญูไปได้ แต่ราชทินนามนัน้ย่อมจะปรากฏถาวรอยู่จน
ตลอดอายขุยัของพระผู้ เป็นเจ้าทัง้หลาย มีรับสัง่ดงันีแ้ล้วจึงพระราชทานราชทินนามแก่พระมอญท่ี
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ไปบวชแปลง จํานวน 22 รูป เช่น ตัง้พระโมคคลัลานะเถระให้มีนามว่า “พระศิริสงัฆโพธิสามิ” พระ
มหาสีวลีเถระให้มีนามวา่ “พระตโิลกครูสามิ” (สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงเดชานภุาพ, 2543, 40-41) 
 จากความเป็นมาดงักล่าว การถวายราชทินนามซึ่งถือได้ว่าเป็นเร่ืองเดียวกบัสมณศกัดิ์จึง
เป็นการบําเพ็ญพระราชกศุลท่ีมีความสําคญัยิ่งกว่าการถวายจตปัุจจยัไทยธรรมเสียอีก จึงถือได้ว่า 
การถวายสมณศกัดิ์แก่พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของการบําเพ็ญพระราชกุศลของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 พระเทพวิสทุธิกวีก็เห็นว่าเร่ืองนีเ้ป็นข้อดีประการหนึ่งของสมณศกัดิ์ดงัท่ีท่านได้กล่าวไว้ว่า 
“ผู้ ให้คือพระเจ้าแผ่นดินก็คาดว่าคงจะได้มีพระราชศรัทธาท่ีจะทําบุญกับพระศาสนาในส่วนของ 
ศาสนบคุคล ในขณะท่ีไมมี่พระราชอํานาจอะไรแล้ว ก็ยงัได้พระราชศรัทธาตรงนีทํ้ากบัพระศาสนาไว้
อยู่ในส่วนของพระองค์” (พระเทพวิสทุธิกวี,สมัภาษณ์) สมณศกัดิ์จึงเป็นวิธีการทําบญุตามพระราช
ศรัทธาของพระเจ้าแผน่ดนิท่ีสืบเน่ืองมาแตโ่บราณตราบจนปัจจบุนั 
  
 4) ระบบสมณศักดิ์เป็นศิลปวัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์
ของไทย จากความเป็นมาของสมณศกัดิ์ท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ จะเห็นได้ว่า ประเพณีการพระราชทาน
สมณศกัดิ์รวมทัง้ระบบสมณศกัดิ์เป็นศิลปวฒันธรรมและโบราณราชประเพณีท่ีสําคญัประการหนึ่ง

อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทยท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน การรักษาระบบสมณศกัดิ์ให้คงอยู่ต่อไปจึง
เป็นการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและโบราณราชประเพณีท่ีสําคญัยิ่งประการหนึง่เอาไว้ 

 ในเร่ืองศลิปวฒันธรรมหรือประเพณีอาจมีผู้แย้งวา่ เป็นสิ่งท่ีอาจแก้ไขเปล่ียนแปลงได้เพ่ือให้
เข้ากบัยคุสมยั ดงัจะเห็นจากการท่ีปัจจบุนัศิลปวฒันธรรมหรือประเพณีของไทยบางอย่างเร่ิมเส่ือม
ถอยหรือหายไปจากสังคมไทยและเกิดศิลปวัฒนธรรมแบบใหม่เข้ามาอยู่เ ร่ือย ๆ โดยเฉพาะ
ศลิปวฒันธรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก แนวคิดแบบนีแ้ม้มีเหตผุลในระดบัหนึ่ง หรือเป็นมมุมอง
หนึ่งท่ีเป็นไปได้ แต่ปัญหาก็คือสิ่งท่ีเรารับหรือสร้างขึน้มาใหม่นัน้บางครัง้ก็เป็นสิ่งท่ีไม่ดี หรือทําลาย
ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของชาติไทย เช่น ความรักนวลสงวนตวัของสตรีไทยได้ถูกวฒันธรรม
ตะวนัตกทําให้เสียหายอย่างรุนแรง บางครัง้ก็ยากจะตดัสินว่าดีหรือไม่ หรือของใหม่กบัของเก่าอนั
ไหนดีกวา่กนั ซึง่ในกรณีเช่นนี ้ก็น่าสงัเกตวา่ทําไมเราต้องทิง้ของเก่าของชาตท่ีิสืบสานกนัมายาวนาน 
เพราะไมมี่เหตผุลพอท่ีจะบอกว่าของเก่าไม่ดีหรือควรยกเลิกได้แล้ว เช่น การแสดงความเคารพแบบ
ไทยท่ีเร่ิมเลือนหายไปจากสงัคมไทยสมยัใหม่ เร่ืองสมณศกัดิ์ก็เช่นกนั หากยงัไม่มีเหตผุลพอท่ีจะให้
ยกเลกิ ก็ต้องถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของศลิปวฒันธรรมหรือประเพณีของชาตไิทยท่ีควรรักษาสืบทอดกนั
ตอ่ไป 
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 5) สมณศักดิ์เป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบการปกครองคณะสงฆ์ ในระบบและ

โครงสร้างของการปกครองคณะสงฆ์ของไทย สมณศกัดิ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีทําให้การปกครอง
คณะสงฆ์ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสมณศกัดิ์เป็นตําแหน่งฐานนัดรท่ีส่งเสริมตําแหน่ง
บริหารให้ได้รับการยอมรับทําให้การบริหารการปกครองดําเนินไปได้ด้วยดี ในงานวิจยัของพระมหา

วิเชียร สายศรี นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็เห็นว่า สมณศกัดิ์เป็นสิ่งจําเป็นในการ
นําไปเป็นเคร่ืองสนบัสนุนช่วยงานปกครองคณะสงฆ์ ถ้าผู้ รับได้ประพฤติตนตามตําแหน่งฐานะท่ี
ได้รับการแต่งตัง้ จะช่วยเป็นเคร่ืองมือในการบริหารได้ดี และเป็นการช่วยส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้
ปฏิบตัหิรือทํางานตามหน้าท่ีด้วย นอกจากนี ้ยงัมีผลตอ่ศรัทธาความเล่ือมใสของประชาชนในสงัคม
ปัจจบุนั ถ้าพระสงฆ์ปฏิบตัิดีประพฤติตวัได้เหมาะสมในฐานะท่ีเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ์ จะทําให้
เกิดความเลื่อมใสเป็นท่ีเคารพเพิ่มมากขึน้ด้วย (พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 182) ซึง่จะเป็นผลดี
ตอ่งานบริหารคณะสงฆ์ท่ีต้องทํางานร่วมกบัประชาชนรวมถึงหน่วยงานของรัฐ  
 การจดัลําดบัชัน้ด้านฐานนัดรด้วยระบบสมณศกัดิ์ทําให้เกิดความสงูต่ําของสถานภาพของ

พระสงฆ์ในด้านเกียรตยิศ ทําให้พระสงฆ์ท่ีสมณศกัดิต่ํ์ากว่าให้เกียรติ ให้ความเคารพ ให้การยอมรับ 
และมีความเกรงใจต่อผู้ มีสมณศักดิ์สูงกว่า ทําให้พระสงฆ์ผู้ มีตําแหน่งบริหารท่ีสูงกว่าสามารถ
ปกครองพระสงฆ์ท่ีมีตําแหน่งบริหารต่ํากว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้เช่นเดียวกับทหารและ

ตํารวจท่ีมียศเป็นเคร่ืองมือจําแนกลําดบัชัน้มาเสริมตําแหน่งบริหาร ทําให้ผู้ มียศน้อยกว่าให้เกียรติ
และให้ความเคารพแก่ผู้ มียศสงูกว่า ทําให้การบงัคบับญัชาในแต่ละระดบัเป็นไปได้ราบร่ืนมากขึน้ 
ไมเ่กิดความกระด้างกระเด่ือง ตอ่ต้านการบงัคบับญัชา 

 ความจริงเร่ืองสมณศกัดิ์ท่ีช่วยให้ได้รับการยอมรับและมีเกียรติทําให้เกิดผลดีตอ่การบริหาร

การปกครองนัน้จะเห็นได้จากรายงานของพระญาณรักขิต ผู้ อํานวยการมณฑลอีสาน มีถึงสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วา่ 

    การท่ีจัดตัง้เจ้าคณะให้เป็นพระครูมีช่ือนัน้ เพราะเห็นด้วยเกล้าว่า ในมณฑลนีมี้ธรรม
    เนียมสโมสรสมมติ เปนพืน้เมือง เม่ือทายกหรือพระเถระในตําบลนัน้ ๆ เห็นพร้อมกนัว่า 
    ใครควรได้รับสมมติก็หดกันขึน้ให้เป็นพระครู ตัง้ ช่ือว่าพระครูพุทธบาล ธรรมบาล         
    สงัฆบาล หรือหลกัคํา สงัฆฮาด เปนต้น ตามชอบใจของผู้แต่งตัง้ในสถานนัน้ ๆ การหด
    เช่นนีย้งัใช้กนัอยู่ เม่ือจะตัง้เจ้าคณะ จะไม่แต่งตัง้ให้มีช่ือเสียง ก็จะไม่เปนท่ีนิยมแลจะไม่
    รู้สึกว่ามีเกียรติยศ จึงรับพระราชทานตัง้ให้เปน พระครูมีชื่อ แลมีพิเศษจากพระครูที่เขา
    หดกนั ด้วยออกหมายทัง้ประเทศให้รู้ทัว่กนัในน่าท่ีนัน้ๆ แลขอให้ท่ีว่าราชการออกหมาย
    ประกาศด้วย แลตัง้ช่ือตรงกบัอําเภอเพ่ือให้รู้จกักนัง่ายในทางราชการ 
   (ราชกิจจานเุบกษา ๑๘ : ๒๕ อ้างใน พระไพศาล วิสาโล, 2546, 63-64) 
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 ข้อความในรายงานดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า สมณศกัดิ์หรือการตัง้ช่ือให้เป็นพิเศษทําให้คน
รู้สึกว่ามีเกียรติ พระสงฆ์ท่ีได้รับพระราชทานราชทินนามหรือสมณศกัดิ์จึงได้รับการยอมรับยกย่อง 
ส่งผลดีต่อตําแหน่งบริหารคือการเป็นเจ้าคณะต่าง ๆ ท่ีทําหน้าบริหารและปกครองคณะสงฆ์ใน
ระดบัตา่ง ๆ  
 ในทํานองเดียวกัน พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงเร่ืองนีไ้ว้ว่า สมณศักดิ์ทําให้สะดวกในการ
ทํางานเพราะพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์เป็นผู้ ท่ีได้รับการยกย่อง ทําให้ทํางานสะดวก ปกครองก็ง่าย 
(พระสธีุธรรมานวุตัร, สมัภาษณ์) 
 ศ.พิเศษจํานงค์ ทองประเสริฐ ราชบณัฑิต ได้แสดงความเห็นเก่ียวกบัการท่ีสมณศกัดิ์ทําให้
ได้รับการยอมรับหรือให้เกียรติส่งผลดีต่อการทํางานไว้โดยเป็นเร่ืองท่ีท่านได้ประสบมาด้วยตนเอง 
กลา่วคือ ในขณะท่ีเป็นเพียงพระมหาเปรียญ 9 ประโยค เม่ือไปทํางานให้คณะสงฆ์ ไม่คอ่ยได้รับการ
ยอมรับ พูดอะไรก็ดไูม่ค่อยมีนํา้หนัก เพราะพระสงฆ์ท่ีเป็นพระสงัฆาธิการเห็นว่าท่านยงัเป็นพระ
หนุ่ม  อ่อนอาวุ โส  แต่ เ ม่ือไ ด้ รับพระราชทานสมณศักดิ์ เ ป็นพระราชาคณะชั น้สามัญท่ี                  
“พระกวีวรญาณ” กลบัได้รับการยอมรับ ทําอะไรก็ได้รับความร่วมมือ เพราะพระสงัฆาธิการเห็นว่า
เป็นพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์สงูแต่มีความอ่อนน้อมต่อพระเถระท่ีมีอายแุละพรรษามากกว่า (จํานงค์ 
ทองประเสริฐ, สมัภาษณ์) 
 ลําพงัตําแหน่งบริหารแม้ตําแหน่งบริหารท่ีสงูกว่าจะดมีูอํานาจเหนือกว่าผู้ มีตําแหน่งบริหาร

ต่ํากว่าหรือผู้อยู่ใต้การปกครอง แต่หากปราศจากฐานนัดรมาช่วยเสริม ก็ทําให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา
ยอมรับได้ไมม่ากนกัเน่ืองจากดเูหมือนผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชามีสถานภาพไมต่า่งกนัมาก

นกั คนท่ีรู้สกึมีสถานภาพใกล้เคียงกนัจะเช่ือฟังและให้การเคารพผู้ ท่ีมีสถานภาพสงูกว่าน้อยกว่าคน
ท่ีรู้สกึมีสถานภาพห่างกนัหรือตา่งกนัมาก เหมือนน้องมีความรู้สกึตนเองมีสถานภาพใกล้เคียงกบัพ่ี 
ก็จะให้ความเคารพเช่ือฟังน้อยกว่าท่ีให้ความเคารพเช่ือฟังแก่บิดามารดาท่ีตนเองรู้สึกว่ามี

สถานภาพต่างกันมาก การมีสมณศกัดิ์หรือฐานนัดรท่ีสงูกว่าจะช่วยให้ผู้ มีตําแหน่งบริหารสูงกว่า
ได้รับการยอมรับ ได้รับการเคารพและเช่ือฟังจากผู้ มีตําแหน่งบริหารตํ่ากว่ามากขึน้ ทําให้การบริหาร
ปกครองหรือการบงัคบับญัชาดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  
 สมมติว่าเจ้าอาวาสมีตําแหน่งเป็นพระราชาคณะชัน้สามญั ส่วนรองเจ้าอาวาสมีตําแหน่ง
เป็นพระครูสญัญาบตัร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ตรี ซึ่งเป็นสมณศกัดิ์ท่ีต่ํากว่าพระราชา
คณะชัน้สามญัคอ่นข้างมาก แม้ตําแหน่งบริหารจะตา่งกนัชัน้เดียว แตจ่ะทําให้พระสงฆ์ท่ีเป็นรองเจ้า
อาวาสรู้สึกมีความต่างกับเจ้าอาวาสมาก อันจะส่งผลให้รองเจ้าอาวาสมีความเคารพเช่ือฟังเจ้า
อาวาส ในทํานองเดียวกนั ถ้าเจ้าคณะจงัหวดัเป็นพระราชาคณะชัน้ธรรม ส่วนรองเจ้าคณะจงัหวดั
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เป็นพระราชาคณะชัน้ราชหรือชัน้สามญั รองเจ้าคณะจงัหวดัก็จะรู้สกึมีความตา่งกบัเจ้าคณะจงัหวดั
มาก ทําให้มีความเคารพเช่ือฟังเจ้าคณะจงัหวดั แม้ตําแหน่งบริหารจะตา่งกนัเพียงชัน้เดียวก็ตาม 

 เร่ืองท่ีกล่าวมานีส้ามารถเทียบได้กับยศและตําแหน่งบริหารของทหารและตํารวจ เช่น 
ตํารวจท่ีมีตําแหน่งเป็นผู้บงัคบัการจะมียศเป็นพลตํารวจตรี สว่นตํารวจท่ีมีตําแหน่งเป็นรองผู้บงัคบั
การจะมียศเป็นพนัตํารวจเอก ตํารวจท่ีเป็นรองผู้บงัคบัการจะมีความรู้สกึตนเองต่างกบัผู้บงัคบัการ
มากพอสมควรเพราะตนเองเป็นนายพนัแตผู่้บงัคบัการเป็นนายพล  
 ดังนัน้ ความต่างด้านฐานันดรหรือสมณศักดิ์จึงมีส่วนช่วยให้ความต่างด้านบริหารมี
ความสําคญัมากขึน้ สมณศกัดิจ์งึช่วยให้ระบบการปกครองเป็นไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 นอกจากนัน้ การมีระบบสมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์ท่ีทํางานบริหารมีกําลงัใจท่ีจะทํางานให้
มากยิ่งขึน้เพราะผลงานท่ีทําในหน้าท่ีบริหารคณะสงฆ์ทําให้ได้รับการเลื่อนสมณศกัดิ์ให้สูงขึน้ไป

เร่ือย ๆ 

 อนึ่ง สมณศกัดิ์ยงัมีประโยชน์ตอ่การปกครองคณะสงฆ์ในด้านช่วยให้การจดัระบบและการ
บริหารทรัพยากรตา่ง ๆ ง่ายขึน้ ดงัท่ี ผศ. ดร. ชาญณรงค์ บญุหนนุ แม้ไมค่อ่ยเห็นด้วยกบัการมีสมณ
ศกัดิ ์แตก็่ยอมรับวา่ สมณศกัดิมี์ประโยชน์อยูเ่หมือนกนั โดยกลา่วถึงประโยชน์ของสมณศกัดิ์ในด้าน
การปกครองคณะสงฆ์ไว้วา่ 

    ท่ีจริงก็มีนะครับ มนัขึน้อยูก่บัมมุมอง ผมวา่...อยา่งแรกคือ มีประโยชน์ในเร่ืองของ
การปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองท่ียงัเป็นแบบเดิม คือการท่ีเรายงัให้ 
มหาเถรสมาคมเป็นผู้ มีอํานาจในการปกครองแล้วก็ปกครองตามลําดบั ตามสาย 
จากส่วนกลางลงไปถึงส่วนภมูิภาค สมณศกัดิ์ก็จะทําให้การจําแนกแยกแยะลําดบั
ชัน้มันง่าย...มันช่วยให้ง่ายในการจัดระบบ    ถ้าสมมติว่าจะพัฒนาจากจุดนี ้       
มนัก็เป็นเร่ืองของการจดัระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล 

      (ชาญณรงค์ บญุหนนุ, สมัภาษณ์) 
 อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสงัเกตว่า ตามทัศนะของ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน การท่ีสมณ
ศกัดิ์มีประโยชน์ตอ่การจดัระบบและบริหารทรัพยากรก็เพราะระบบการปกครองคณะสงฆ์ท่ีรัฐสร้าง

ขึน้มา ซึ่ง ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน เห็นว่าเป็นระบบการปกครองท่ีมีปัญหาทําให้คณะสงฆ์
อ่อนแอเน่ืองจากถูกรัฐเข้ามาควบคมุ (ชาญณรงค์ บุญหนุน, สมัภาษณ์) ประโยชน์ของสมณศกัดิ์

ดงักลา่วจงึดเูหมือนเป็นของแถมท่ีไมค่อ่ยน่าปรารถนาเท่าใดนกั  
 นอกจากนัน้ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บญุหนนุ ยงัตัง้ข้อสงัเกตไว้อีกว่า การท่ีตําแหน่งสมณศกัดิ์

ช่วยเสริมตําแหน่งบริหารได้นัน้ แต่เดิมอาจไม่ใช่จุดมุ่งหมายของสมณศกัดิ์ แต่ราชทินนามทําให้
พระสงฆ์ท่ีได้รับเหนือกว่าพระสงฆ์ท่ีไม่ได้รับ ทําให้พระสงฆ์เกิดความสบัสนเอาตวับุคคลไปยุ่งกับ
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ระบบบริหาร สมณศกัดิ์ช่วยเสริมการบริหารแตม่าจากวฒันธรรมท่ีเราไม่คุ้นเคย เป็นพฒันาการของ
สงัคม พระสงฆ์เอาไปโยงกนัเอง ท่ีจริงไม่เก่ียวกนัก็ได้ แต่พระสงฆ์ไปเอามาโยงกนัทําให้คนยอมรับ
และติดกับระบบแบบนี ้(ชาญณรงค์ บุญหนุน, สมัภาษณ์) ตามความเห็นนี ้ข้อดีข้อนีจ้ึงไม่ได้เป็น
ธรรมชาติของสมณศักดิ์ เองท่ีช่วยเสริมการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  สมณศักดิ์ไม่ใช่

องค์ประกอบแตเ่ดมิของการบริหาร แตพ่ระสงฆ์เอาไปโยงกนัเอง ทําให้สมณศกัดิ์มีผลตอ่การบริหาร
คณะสงฆ์ อย่างไรก็ตาม ความเห็นในส่วนนีอ้าจต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
เพิ่มเติมหากต้องการพิสจูน์ความถกูต้องของความเห็นนี ้เพราะจากข้อมลูเก่ียวกบัความเป็นมาของ
สมณศกัดิท่ี์อธิบายมาแล้วดจูะยงัตดัสนิอะไรให้เดด็ขาดไมไ่ด้ 
 ดงันัน้ การมองประโยชน์ในด้านการปกครองของสมณศกัดิจ์งึอาจมองได้สองมมุ แตแ่น่นอน
วา่คงไมมี่ใครปฏิเสธประโยชน์ข้อนีไ้ด้วา่ไมมี่จริง ไมว่า่จะมองในแง่ลบหรือแง่บวก 
 

 6) ระบบสมณศักดิ์ทาํให้ศาสนจักรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐ เน่ืองจากระบบสมณศกัดิ์

รวมทัง้ระบบการปกครองคณะสงฆ์เป็นสิ่งท่ีรัฐสร้างขึน้มาเพ่ือประโยชน์ในการเข้ามาดูแลและ

ควบคมุให้เกิดความสงบสขุในคณะสงฆ์และบ้านเมือง ระบบสมณศกัดิ์จึงทําให้พระสงฆ์หรือศาสน
จักรได้รับการสนับสนุนและดูแลจากรัฐและในทางตรงกันข้ามพระสงฆ์ก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับ

พระมหากษัตริย์หรือรัฐผ่านการทํางานร่วมกันและการพระราชทานสมณศกัดิ์ซึ่งต้องดําเนินการ

ร่วมกนัด้วย จึงสง่ผลให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างศาสนจกัรหรือพระสงฆ์กบัรัฐ นกัวิชาการทาง

พระพทุธศาสนาสว่นใหญ่ก็เห็นวา่ สมณศกัดิเ์ป็นเคร่ืองผกูพนัท่ีทําให้สถาบนักษัตริย์กบัสถาบนัสงฆ์
มีความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คง (พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 182) 
 อยา่งไรก็ตาม ประโยชน์ข้อนีไ้ม่ได้หมายความว่าความสมัพนัธ์ระหว่างศาสนจกัรกบัรัฐผ่าน
ระบบสมณศกัดิ์ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีดีเพียงอย่างเดียว เพราะเป็นธรรมดาท่ีอาจจะมีข้อเสียอยู่ด้วย
หรืออย่างน้อยคนก็สามารถมองในแง่ลบได้ เช่น มองว่า การพระราชทานสมณศกัดิ์แก่พระสงฆ์โดย
รัฐนัน้มีนยัทางการเมือง คือเป็นวิธีควบคุมศาสนจักรประการหนึ่ง ดงัท่ี ผศ. ดร. ชาญณรงค์ บุญ
หนนุ แสดงความเห็นไว้วา่ การท่ีกษัตริย์ยกยอ่งสนบัสนนุศาสนาเป็นระบบการควบคมุแบบหนึ่งผ่าน
สมณศกัดิ์ การเข้ามาควบคมุเช่นนีทํ้าให้มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั แต่ก็เป็นเร่ืองการปกครองนัน่เอง 
ทําให้รู้วา่มีใคร อยูท่ี่ไหน (ชาญณรงค์ บญุหนนุ, สมัภาษณ์) 
 
 7) ระบบสมณศักดิ์ทาํให้พระสงฆ์มีโอกาสให้คําปรึกษาหรือชีแ้นะพระมหากษัตริย์
หรือผู้บริหารประเทศ จากการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพระมหากษัตริย์หรือรัฐโดยอาศยัระบบสมณ
ศกัดิ์ดงักลา่วมาแล้วนัน้ทําให้พระสงฆ์มีโอกาสได้ถวายคําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์

หรือผู้บริหารประเทศ ดงัเช่นกรณีสมเด็จพระวันรัตได้ถวายคําแนะนําเพ่ือให้สมเด็จพระนเรศวร
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มหาราชทรงพระราชทานอภยัโทษแก่ทหารท่ีบกพร่องต่อหน้าท่ีในคราวทําศกึยทุธหตัถีกบัพระมหา

อปุราชาของพมา่ 

 ส.ศิวรักษ์ ซึง่สว่นมากจะโจมตีเร่ืองสมณศกัดิ์ก็ยงัเห็นประโยชน์ของสมณศกัดิ์ในเร่ืองนีด้งัท่ี
ได้ชีใ้ห้เห็นว่าเหตผุลท่ีพระเถระยอมรับสมณศกัดิ์ก็เพ่ือจะได้คอยเตือนสติพระมหากษัตริย์ เจ้านาย 
และขุนนางผู้ ใหญ่ เพราะท่านเหล่านัน้ให้ความเคารพหรือการยอมรับพระเถระเหล่านัน้โดยได้
ยกตวัอยา่งเหตกุารณ์ในอดีตมาประกอบการอธิบายไว้วา่ 

       พระราชาย่อมฟังคําเตือนของพระเถระท่ีเป็นดงัมโนธรรมสํานึก เช่น พระนเรศวรฟัง
    สมเดจ็พระวนัรัต วดัป่าแก้ว พระเพทราชา ฟังสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ วดัพทุไธสวรรย์  
    พระนัง่เกล้าฯ ฟังสมเดจ็พระญาณสงัวร วดัราชสทิธิ และสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ขนุ) 
    วดัโมลีโลกย์ นอกเหนือไปจากพระธรรมกถึกท่ีสามารถ เช่น สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ 
    (จ่ี) วดัประยรูวงศ์ และพระธรรมอดุม (ถึก) วดัพระเชตพุนฯ 

       การท่ีพระเถระยอมรับสมณศกัดิ์ ก็เพ่ือจะได้คอยเตือนสติพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย 
    ตลอดจนขนุนางผู้ ใหญ่ ไม่ได้รับสมณศกัดิ์เพ่ือไตเ่ต้าเอาดีอย่างขนุนาง ข้าราชการ ขรัวโต 
    วดัระฆงั เห็นว่าพระราชามหากษัตริย์มีพระผู้ ใหญ่คอยเตือนพระสติมากพอแล้ว ท่านจึง
    ไม่รับสมณศกัดิ์ จนมาถึงยุคแห่งความทันสมัยของสยาม ท่านถึงยอมรับสมณศกัดิ์ใน
    รัชกาลท่ี ๔ ท่ี ๕ ทัง้นีก็้เพราะท่านเช่ือในบคุลิกภาพของท่านหรืออจัฉริยภาพของท่าน ว่า
    สามารถเป็นมโนธรรมสํานึกให้ชนชัน้ปกครองได้ ในสมยัท่ีบ้านเมืองรับเอาคติใหม่ ๆ มา
    มาก โดยท่ีพระเถระสว่นใหญ่ไมสู่้จะเท่าทนัโลกทศัน์อยา่งใหมเ่สียแล้ว 

                               (ส.ศวิรักษ์, 2550, 10-11) 
 สมณศกัดิจ์งึเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้พระสงฆ์ได้ช่วยเหลือบ้านเมืองด้วยการให้คําแนะนําหรือ

การเตือนสตผิู้ นําประเทศซึง่ทําให้เกิดผลดีแก่สงัคมโดยรวม 
 

 8) สมณศักดิ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เน่ืองจากสมณ

ศกัดิ์ทําให้คนโดยทัว่ไปเห็นว่าพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์นัน้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและมีสถานะ

ทางสงัคมสงู คนโดยทัว่ไปจึงให้การยอมรับนบัถือหรือให้ความเช่ือถือแก่พระสงฆ์ผู้ มีสมณศกัดิ์ คน
เหล่านัน้จึงนิยมอาราธนาพระสงฆ์ผู้ มีสมณศกัดิ์ไปแสดงธรรมปาฐกถา หรือให้คําปรึกษา ทําให้
พระสงฆ์มีโอกาสสอนธรรมหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึน้และมีประสิทธิภาพมากขึน้อัน

เน่ืองมาจากการยอมรับนบัถือเป็นทนุเดิมอยู่แล้ว หรือเม่ือพระสงฆ์เข้าไปติดต่อเพ่ือทํากิจกรรมเผย
แผพ่ระพทุธศาสนาก็จะทําได้ง่ายและได้ผลดีเพราะได้รับการยอมรับดงักลา่ว  ประโยชน์ของสมณ
ศกัดิ์ข้อนีส้อดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีว่า นกัวิชาการสว่นใหญ่เห็นว่า ถ้าพระสงฆ์ปฏิบตัิดีประพฤติตวั
ได้เหมาะสมในฐานะท่ีเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ์ จะทําให้เกิดความเล่ือมใสเป็นท่ีเคารพเพิ่มมาก
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ขึน้ด้วย (พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 182) ซึง่จะเป็นผลดีตอ่งานบริหารคณะสงฆ์รวมทัง้งานเผย
แผแ่ละงานทะนบํุารุงพระพทุธศาสนาในด้านตา่งๆ 
 พระสธีุธรรมานวุตัรเห็นวา่ สมณศกัดิทํ์าให้คนเข้าหาพระสงฆ์ คนท่ียงัถือยศถือศกัดิ์ก็จะเข้า
หาพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์ โดยกล่าวว่า “เวลาจะเข้าหาพระ เขาก็จะเข้าหาพระท่ีเขาคิดว่าอยู่ระดบั
เดียวกบัเขา คนท่ีมีฐานะสงู ๆ หรือคนท่ีมียศศกัดิ์สงูเข้าหาพระผู้ ใหญ่ท่ีเป็นสมเด็จ หรือรองสมเด็จ 
หรือพระท่ีมีช่ือเสียงและมีสมณศกัดิ์ด้วย ไม่มีหรอกท่ีไปหาพระ ก. พระ ข.” (พระสุธีธรรมานุวตัร, 
สมัภาษณ์) 
  
 9) สมณศักดิ์ทาํให้ศิษย์หรือผู้ที่นับถือพระสงฆ์ผู้ได้รับสมณศักดิ์มีกําลังใจในการให้
การสนับสนุนและช่วยเหลือพระศาสนาต่อไป นอกจากสมณศกัดิ์จะทําให้พระสงฆ์ท่ีได้รับมี
กําลงัใจในการทํางานแล้ว บคุคลท่ีเป็นศษิย์โดยเฉพาะชาวบ้านหรือประชาชนท่ีมีความเคารพนบัถือ
ในพระสงฆ์รูปนัน้เกิดมีกําลงัใจในการท่ีจะสนบัสนนุการทํางานของพระสงฆ์รูปนัน้รวมทัง้งานด้าน

พระศาสนาต่อไปหรือยิ่งๆ ขึน้ไป ดงัท่ีพระเทพวิสทุธิกวี แสดงความเห็นไว้ว่า ข้อดีของสมณศกัดิ์ท่ี
เป็นสว่นภายนอกคือเกิดกบัผู้ อ่ืนก็คือในฝ่ายของบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัพระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ์ก็

จะรู้สึกว่า อาจารย์ของตนได้รับการยกย่อง ทําให้มีกําลงัใจท่ีจะช่วยงานพระศาสนา โดยท่านได้
อธิบายเร่ืองนีไ้ว้วา่ 

    ประชาชนท่ียงัศรัทธาอยู่ได้เห็นครูบาอาจารย์ของตนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ก็มี
    ความมัน่ใจยิ่งขึน้ในท่ีจะช่วยเหลือพระศาสนาตอ่ไป จะเห็นว่าในตา่งจงัหวดันัน้ ญาติโยม
    จะต่ืนเต้นมากกับการท่ีครูบาอาจารย์ได้รับการยกย่องในทางสมณศกัดิ์ พระสงฆ์ถ้าไม่
    เผลอสต ิใช้ประโยชน์สว่นนีต้อ่ไปในการท่ีจะชกัจงูประชาชนให้หนัเข้าหาศีลหาธรรมให้ทํา
    ความดียิ่งขึน้ อาตมามองวา่ก็เป็นสว่นท่ีดีในภายนอก 
       (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) 
 ดร.อํานาจ บวัศริิ ก็สนบัสนนุประโยชน์ข้อนีโ้ดยกลา่วว่า สมณศกัดิ์เป็นความภาคภมูิใจของ
ศิษย์ ช่วยให้เกิดการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เสริมศรัทธา สนับสนุนการช่วยกันบํารุงพัฒนา
พระพทุธศาสนา (อํานาจ บวัศริิ, สมัภาษณ์) 
 ผศ. ดร. ชาญณรงค์ บญุหนนุ ก็มีความเห็นคล้ายคลงึกนัในข้อนีว้่า ในแง่ชมุชน สมณศกัดิ์ก็
มีประโยชน์ คือชาวบ้านเห็นว่าพระของตนได้รับการยกย่อง ก็รู้สึกภาคภูมิใจไปด้วย มนัมีผลทาง
จิตวิทยาทําให้รู้สกึว่า มนัมีความเจริญ ตวัเองทํานบํุารุงศาสนาอย่างได้ผล พระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์ก็
ทําให้ชาวบ้านยอมรับตามรัฐไปด้วย ชาวบ้านยอมรับสมณศักดิ์หรือพระท่ีได้รับสมณศักดิ์ก็สืบ
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เน่ืองมาจากการให้สมณศกัดิ์เป็นอํานาจของกษัตริย์ในฐานะประมขุของรัฐ (ชาญณรงค์ บญุหนุน, 
สมัภาษณ์) 
 สมณศกัดิ์จึงทําให้ชาวบ้านหรือผู้ เป็นศิษย์ของพระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ์รู้สกึพอใจและเกิด

กําลงัใจในการสนบัสนุนช่วยเหลือพระสงฆ์ท่ีเป็นครูบาอาจารย์ท่ีตนเองนบัถือต่อไปซึ่งเท่ากับเป็น

การช่วยทํานบํุารุงสง่เสริมพระพทุธศาสนานัน่เอง 

 กลา่วโดยสรุป   ข้อดีของการมีสมณศกัดิมี์อยูห่ลายอยา่งซึง่เป็นเหตผุลประการท่ีวา่ทําไมทกุ
ประเทศท่ีนบัถือพระพทุธศาสนาเถรวาทจึงมีระบบสมณศกัดิ์ ถึงกระนัน้ ในข้อดีเหลา่นีก็้มีข้อเสียอยู่
ด้วย เช่น การท่ีสมณศกัดิเ์ป็นสิง่ท่ีให้เกียรตแิละให้กําลงัใจแก่พระสงฆ์ผู้ มีความดีความชอบหรือมีศีล
จารวตัรงดงามก็ทําให้พระสงฆ์ท่ีได้รับเกียรตินัน้เกิดความหลงติดกบัเกียรติหรือสมณศกัดิ์นัน้ อีกทัง้
ระบบสมณศกัดิก็์มีสว่นท่ีเป็นปัญหาอยูด้่วย เช่น ปัญหาเก่ียวกบัความชอบธรรมของการมีสมณศกัดิ์

ภายใต้กรอบพระธรรมวินยั รวมทัง้ปัญหาท่ีเกิดจากความเห็นของนกัวิชาการท่ีเห็นตา่งกนัไป ปัญหา
เหลา่นีจ้ะได้นํามาวิเคราะห์ในลําดบัถดัไป 

 
2. ปัญหาของสมณศักดิ์ 
 เป็นธรรมดาของสิ่งต่างๆ ในโลกนีท่ี้ปกติจะมีทัง้ด้านบวกและด้านลบ ดงัท่ี ศ.พิเศษจํานงค์ 
ทองประเสริฐ กล่าวว่า “ความจริง ทกุอย่าง มนัมีทัง้ดีและไม่ดีไปด้วยกนัครับ  แล้วแต่จะมองในแง่
ไหน” (จํานงค์ ทองประเสริฐ, สมัภาษณ์) สมณศกัดิ์ก็เช่นกนัก็ย่อมมีข้อเสียหรือปัญหาบางประการ
อยู่ด้วย ซึ่งเป็นข้อเสียหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคลท่ีเข้าไปเก่ียวข้องและระบบของสมณศักดิ ์
เพราะหากมองจากจุดมุ่งหมายของสมณศกัดิ์ ตวัสมณศกัดิ์เองเป็นสิ่งท่ีดี ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายหรือตวั
ปัญหาเน่ืองจากเป็นตําแหน่งเกียรติยศท่ียกย่องพระสงฆ์ท่ีมีคณุธรรมหรือความรู้ความสามารถดงัท่ี

ปรากฏหลกัฐานในประกาศสถาปนาสมณศกัดิ์ท่ีได้อธิบายมาแล้วในเร่ืองจดุมุ่งหมายของสมณศกัดิ ์
ซึง่พระสธีุธรรมานุวตัรก็มีความเห็นในทํานองเดียวกนันีว้่า “สมณศกัดิ์ไม่มีปัญหา อยู่ท่ีคนใช้สมณ
ศกัดิ ์ผู้พิจารณาสมณศกัดิ ์ปัญหาอยูท่ี่ระบบ อาตมาไม่มองว่าสมณศกัดิ์เป็นข้อเสีย” (พระสธีุธรรมา
นวุตัร, สมัภาษณ์) ในงานวิจยัของพระมหาวิเชียร สายศรี (2543, 182, 203) นกัวิชาการสว่นใหญ่ก็
มองว่า สมณศกัดิ์เป็นสิ่งกลาง ๆ จะมีผลดีหรือเสียอยู่ท่ีผู้ เข้าไปเก่ียวข้อง และความไม่ดีต่างๆ มี
ปรากฏเฉพาะในพระสงฆ์บางรูปเท่านัน้ ถ้าได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็น่าจะทําให้ระบบสมณศกัดิ์

มัน่คงตอ่ไป ผลการวิจยันีจ้งึแสดงวา่ปัญหาของสมณศกัดิย์งัไมรุ่นแรงมากจนเกินเยียวยา  
 อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาหรือข้อเสียของสมณศกัดิ์ไม่อาจกําจดัให้หมดอย่างสิน้เชิงได้ แต่
ปัญหาบางอย่างท่ีเกิดเป็นเร่ืองท่ีสามารถแก้ไขให้บรรเทาเบาบางลงได้ และบางปัญหาก็เป็นเร่ือง
ความคิดเห็นหรือมมุมองของคนท่ีต่างกนัไปซึ่งบางครัง้ก็ดจูะเกินความเป็นจริงไปบ้างจึงเป็นเร่ืองท่ี
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ควรนํามาวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างไรกนัแน่ ในหวัข้อนีจ้ะได้นําปัญหาดงักล่าวมาอภิปรายเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจเร่ืองสมณศกัดิม์ากขึน้ดงันี ้

 
 1) สมณศักดิ์ทาํให้พระสงฆ์เกิดความโลภ ความมัวเมา ในตาํแหน่งและลาภสักการะ 
การท่ีสมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์ผู้ ได้รับสมณศกัดิ์มีสถานะสูงขึน้ ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ และ
นํามาซึ่งผลประโยชน์หรือลาภสักการะต่างๆ เป็นอันมากส่งผลให้พระสงฆ์บางรูปเกิดความ
เพลิดเพลินยินดี ยึดติด หลงมัวเมา ในตําแหน่งท่ีได้รับและลาภสักการะท่ีเกิดขึน้ ซึ่งขัดกับ
เจตนารมณ์ของการบวชและการศกึษาอบรมตามหลกัไตรสิกขาท่ีมุ่งเน้นขดัเกลากิเลส ในงานวิจยั

ของพระมหาวิเชียร สายศรี พระนกัศกึษาสว่นใหญ่ก็เห็นด้วยกบัข้อเสียของสมณศกัดิใ์นเร่ืองนี ้
 กล่าวอีกอย่างหนึ่ง นกัคิดชาวพทุธจํานวนหนึ่งเห็นว่า สมณศกัดิ์ยัว่ยใุห้พระสงฆ์เกิดกิเลส 
ธรรมรักษาได้แสดงความคดิเห็นวา่ “สมณศกัดิเ์ป็นเร่ืองของกิเลสตณัหา มีไว้เพ่ือเบง่บารมีกนัในทาง
ท่ีผิด ก่อเวรก่อภยัแก่ผู้หลงใหล จึงควรท่ีชาวพทุธจะพร้อมใจกันเลิกเสีย เพ่ือมิให้ศาสนาของเรามี
รอยมลทินอีกตอ่ไป” (ประสก ธรรมรักษา และคามหโุณ, 2518, 20) 
 ปัญหาหรือคําวิจารณ์ดงักล่าวนีมี้ส่วนเป็นจริงอยู่เพราะพระสงฆ์ส่วนมากยงัเป็นปถุชุนอยู ่
ดงัท่ี ดร.อํานาจ บวัศิริ เห็นว่า “สมณศกัดิ์เพิ่มกิเลสสําหรับพระผู้ มีใจไม่ถึงระดบั” ดร.อํานาจ เห็น
ด้วยสําหรับพระสงฆ์ผู้ มีจิตยงัฝึกไม่ถึงระดบั (อํานาจ บวัศิริ, สมัภาษณ์) แต่ไม่ได้หมายความว่า 
พระสงฆ์จะเป็นเช่นนัน้ทกุรูป หรือพระสงฆ์ท่ีเกิดความโลภ ความมวัเมา เหล่านัน้ทกุรูปจะเป็นมาก
จนน่าเกลียด พระสงฆ์ท่ีเกิดความโลภ ความมวัเมาในสมณศกัดิ์เป็นอย่างมากอาจมีบ้างแต่คงไม่
มากนัก เราอาจเข้าใจเ ร่ืองนีไ้ด้จากการเทียบเคียงกับเหตุการณ์ทํานองเดียวกันท่ีเกิดใน

ชีวิตประจําวนัคือท่ีเกิดกับคฤหสัถ์ เช่น ผู้ ได้ยศหรือตําแหน่งท่ีสงูขึน้บางคนก็จะหลงติดกับยศหรือ
ตําแหน่งท่ีได้จนเกิดอาการท่ีเรียกว่า “กิง้ก่าได้ทอง” หรือ “คางคกขึน้วอ” หรือ “หลงตวัเอง” เกิด
อาการยกตนเอง ข่มคนเอง แต่คนท่ีมีอาการเช่นนีม้ากๆ มีจํานวนน้อย คนส่วนมากแม้จะเกิดความ
โลภ ความยึดติด ความหลงในยศหรือตําแหน่งท่ีได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นมากจนน่าเกลียด ดังท่ี       
พระเทพวิสทุธิกวีแสดงความเห็นในเร่ืองนีไ้ว้วา่ 

    อาตมามองว่า ทกุๆ สงัคมมนัมี แม้แตส่งัคมพระก็ไม่เว้น แตว่่ามนัจะมากหรือน้อย เราจะ
    มองด้วยความเป็นกลางจริงๆ  ไม่ใช่เป็นกลางวายเฉยนะ เป็นกลางรู้ทัง้ฝ่ายบวกฝ่ายลบ 
    เพราะสภาพความเป็นจริงของสงัคมมนษุย์นี ้ไมว่า่สงัคมไหน ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ครู 
    พระ มนัก็มีคนดี คนเสีย อยู ่แตเ่ช่ือว่า มนัยงัไม่มาก...ยคุใด สมยัใด ท่ีคนฝ่ายเสียมนัมาก
    ขึน้ ความเส่ือมก็เกิดขึน้ในสงัคมนัน้ๆ สงัคมพระก็เช่นเดียวกัน ถ้าในส่วนเสียมนัเกิดขึน้
    มาก ภาพปรากฏออกมามาก ความเส่ือมศรัทธามนัก็เกิดขึน้ ดงันัน้ คนวิจารณ์ ในการ
    วิจารณ์ เขาจะว่าได้ว่า พระสงฆ์ท่านยงัมีความโลภ มวัเมา ในยศ ในตําแหน่ง ความจริง
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    พระพทุธเจ้าก็สอนว่า ได้ยศแล้วก็ไม่ควรเมา แตไ่ม่ได้หมายความว่า ไม่ควรได้ยศ ยศควร
    มี ควรได้อยู่ แต่ว่าได้แล้วอย่าเมา  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ก็คือ คนท่ีได้แล้วไปเมายศ มนัก็เป็น
    ปัญหา ถือวา่ ยงัไมรุ่นแรง ยงัธรรมดา แตบ่งัเอิญว่าสมยันีส่ื้อมีอิทธิพลมาก...บางครัง้พระ
    ไม่ผิดอะไรเลย...บางครัง้ บางที เราจะไปเอาอะไรมาตดัสินก็ไม่รู้...บางครัง้ บางที อาจ
    เพราะ ความท่ีพระรูปนัน้มีอิทธิพล      หรือเพราะความท่ีส่ือมีอิทธิพลไปเอากฎหมาย
    บ้านเมืองมาตดัสิน กลายเป็นผิดถกูตามกฎหมายบ้านเมืองขึน้มา ซึง่กฎหมายเองก็ไม่มี
    ใครสามารถท่ีจะเขียนได้โดยตรงว่า ต้องอย่างนัน้ ต้องอย่างนัน้ ถ้าอย่างนัน้ก็ต้องเขียน
    กฎหมายกนัมโหฬาร 
      (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) 
 ตามทศันะของพระเทพวิสทุธิกวี การท่ีพระสงฆ์หลงมวัเมาในสมณศกัดิ์เป็นเร่ืองจริงแต่ก็
เป็นเร่ืองธรรมดาเหมือนคนในสงัคมอ่ืนๆ ท่ียงัมีกิเลส และยงัมีจํานวนน้อย การท่ีมีพระสงฆ์หลงมวั
เมาในสมณศกัดิไ์มใ่ช่เหตผุลท่ีจะมายกเลิกสมณศกัดิ์ สมณศกัดิ์ยงัควรมีอยู่ แตค่วรแก้ท่ีตวัพระสงฆ์
มากกว่าคือพระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ์ไม่ควรมวัเมา แต่การท่ีดคูล้ายเหมือนเป็นเร่ืองรุนแรงก็เพราะ
พระสงฆ์รูปนัน้มีช่ือเสียงหรือเพราะส่ือมีอิทธิพลทําให้คนรู้สกึเช่นนัน้ ซึง่บางกรณีพระสงฆ์อาจไม่ได้
ผิดพระธรรมวินยัแตถ่กูตีความวา่ผิดกฎหมายบ้านเมืองตามความเข้าใจของผู้พิจารณาคดีความ ทํา
ให้พระสงฆ์รูปนัน้ถกูมองวา่ทําผิด เป็นพระสงฆ์ท่ีไม่ดี กรณีท่ีพระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ์ถกูกลา่วหาและ
ลงโทษโดยไม่มีความผิดจริงท่ีพระเทพวิสทุธิกวีกล่าวถึงนัน้อาจเห็นได้จากกรณีท่ีพระราชาคณะชัน้

ราชรูปหนึ่งถูกกล่าวหาว่าทุจริตในเร่ืองเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จนถูกจับสึกแต่ท้ายท่ีสุดปรากฏว่า

ไม่ได้ทําผิดแต่ท่านก็ถกูลงโทษไปแล้วเพราะถกูจบัสึก สถานภาพเดิมคืออายพุรรษาและสมณศกัดิ์

ของท่านไมส่ามารถเรียกกลบัคืนมาได้ 

 ในเร่ืองนี ้ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน เห็นว่า เร่ืองสมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์เกิดความโลภ
เป็นเร่ืองจริง สมณศกัดิ์เป็นสิ่งเร้าท่ีไม่ดี แต่ไม่มีงานวิจัยว่า พระสงฆ์เป็นกันมากน้อยเพียงใด ถ้า
พระสงฆ์ไปรับใช้พระผู้ ใหญ่โดยหวงัสมณศกัดิ์ก็ดจูะเกินไป นอกจากนัน้ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ยงัเห็น
ว่า ระบบสมณศักดิ์ทําให้พระสงฆ์ไปหมกมุ่นกับวัตถุเพราะถูกกฎบังคับ ต้องทําตามระเบียบ 
พระสงฆ์จึงต้องสร้างถาวรวตัถุ รวมทัง้บริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ถ้าปรับให้พระสงฆ์ทํางานได้
อย่างอิสระน่าจะแก้ปัญหานีไ้ด้ (ชาญณรงค์ บุญหนุน, สมัภาษณ์) ตามความเห็นนี ้ผศ.ดร.ชาญ
ณรงค์ บุญหนุน ยงัไม่ยืนยนัว่าพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์แล้วลุ่มหลงมวัเมามีจํานวนมากหรือน้อย แต่
เห็นว่าสาเหตมุาจากระบบสมณศกัดิ์ท่ีทําให้พระสงฆ์ต้องไปวุ่นวายกบัเร่ืองเงินและการสร้างผลงาน

ด้านวตัถตุา่งๆ จนกลายเป็นหมกมุน่ลุม่หลงกบัเร่ืองสมณศกัดิแ์ละผลประโยชน์ 
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 อนึ่ง เรามีตวัอย่างพระสงฆ์ท่ีไม่ได้มีความโลภ ความมวัเมา ในสมณศกัดิ์ อยู่หลายรูป เช่น 
ท่านพทุธทาสภิกขซุึง่ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์เป็นพระราชาคณะชัน้ธรรมท่ี พระธรรมโกศาจารย์ 
และพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) ซึง่ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์เป็นพระราชาคณะระดบัรอง
สมเด็จพระราชาคณะ ทัง้สองท่านได้รับสมณศกัดิ์จากการท่ีพระเถระผู้ ใหญ่เห็นความดีความชอบ
โดยไม่ได้ทําเร่ืองขอสมณศกัดิ์ด้วยตวัเองอย่างพระสงฆ์ทัว่ไป และท่านก็ไม่ได้แสดงความอยากหรือ
ความหลงตดิอะไรในสมณศกัดิใ์นทางตรงกนัข้ามกลบัแสดงความไมอ่ยากได้มากกวา่ เช่น ท่านพทุธ
ทาสภิกขไุมไ่ด้เดนิทางไปเข้ารับพระราชทานพดัยศอยา่งพระสงฆ์รูปอ่ืน 
 นอกจากนัน้ พระสงฆ์อีกจํานวนไมน้่อยไมไ่ด้สนใจท่ีจะได้รับสมณศกัดิ์เลย ดงัจะเห็นได้จาก
พระสงฆ์สายพระป่าอย่างหลวงปู่ มัน่ ภริูทตฺโต และพระสงฆ์ท่ีเป็นนกัปฏิบตัิกรรมฐานอ่ืนๆ มีหลวง
พ่อเทียน จิตฺตสโุภ เป็นต้น แม้พระสงฆ์นกัปฏิบตัิเหล่านีบ้างรูปจะได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์ แต่
พระสงฆ์เหลา่นีก็้ไมเ่คยปรากฏวา่ยดึตดิมวัเมาในสมณศกัดิท่ี์ได้ 

 การท่ีพระสงฆ์อย่างท่านพทุธทาสภิกข ุพระพรหมคณุาภรณ์ และพระสงฆ์นกัปฏิบตัิธรรม
เหล่านีย้อมรับสมณศกัดิ์โดยไม่มีการต่อต้านแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการยินดีหลงใหลในสมณศกัดิ์ท่ีได้

แสดงว่า ท่านเหล่านัน้ยอมรับรูปแบบปฏิบตัิหรือจารีตประเพณีของสงัคมเร่ืองนีว้่ายงัมีประโยชน์
บางอยา่งในสิง่ท่ีมีโทษอยูด้่วยนี ้

 จากท่ีกล่าวมา เราอาจพอสรุปได้ว่า แนวโน้มของปัญหาข้อนีจ้ึงยังดูไม่รุนแรง เพราะ
พระสงฆ์จํานวนน้อยท่ีมีพฤตกิรรมถึงขนาดลุม่หลงมวัเมาจนน่ารังเกียจ 
 
 2) สมณศักดิ์ทําให้พระสงฆ์เกิดการแก่งแย่ง หรือวิ่งเต้นเพื่อให้ได้สมณศักดิ์ เกิด
ความอิจฉาริษยาและความขัดแย้งเช่นเดียวกับสังคมคฤหัสถ์ ก่อให้เกิดปัญหาความลักล่ัน
และอยุตธิรรมในสังคมสงฆ์ เกียรตยิศและลาภสกัการะท่ีได้มาจากการมีสมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์

บางรูปท่ียงัไม่มีสมณศกัดิ์อยากได้สมณศกัดิ์เพ่ือจะได้เกียรติยศและลาภสกักการะเหลา่นัน้ หรือทํา
ให้พระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์อยู่แล้วต้องการเล่ือนสมณศกัดิ์ให้สงูยิ่งขึน้ เพ่ือจะได้เกียรติยศและลาภ
สกัการะมากยิ่งๆ ขึน้ไป แต่เน่ืองจากสมณศกัดิ์ท่ีมีการแต่งตัง้และเล่ือนในแต่ละปีมีจํานวนไม่มาก
เม่ือเทียบกบัจํานวนพระสงฆ์ทีมีอยู่ทําให้เกิดการแก่งแย่งหรือวิ่งเต้นเพ่ือให้ได้สมณศกัดิ์ เกิดความ
อิจฉาริษยาและความขดัแย้งระหว่างพระสงฆ์ท่ีต้องแย่งสมณศกัดิ์กนัเน่ืองจากอยู่ในกลุม่ท่ีจะได้รับ

การพิจารณากลุ่มเดียวกนั เช่น อยู่วดัเดียวกนัหรือจงัหวดัเดียวกนั สิ่งท่ีตามมาคือเกิดปัญหาความ
ลกัลัน่และความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาให้สมณศกัดิ์อนัเน่ืองมาจากการวิ่งเต้นนัน้ ผู้ ท่ีควรได้
อาจไม่ได้เพราะมีผู้ อ่ืนมาวิ่งเต้นได้ไป ในงานวิจัยของพระมหาวิเชียร สายศรี (2543, 201)           
พระนกัศกึษาสว่นใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามก็เห็นวา่ สมณศกัดิทํ์าให้พระสงฆ์ขาดความสามคัคี  
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 คนึงนิตย์ จนัทบุตร กล่าวถึงเร่ืองสมณศกัดิ์ทําให้เกิดความอิจฉาริษยาและการแข่งขนัชิงดี
ชิงเด่นของพระสงฆ์โดยอ้างเหตกุารณ์ความขดัแย้งระหว่างพระพทุธโฆษาจารย์ (ฟืน้ ชตุินฺธโร) เม่ือ
ครัง้เป็นพระปริยตัิโสภณ กบัสมเด็จพระพฒุาจารย์ (อาจ อาสโภ) เม่ือครัง้ยงัเป็นพระธรรมไตรโลกา
จารย์ อนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีสมเด็จพระพฒุาจารย์ก้าวเขยิบขึน้สูตํ่าแหน่งอย่างรวดเร็ว โดยได้รับ
การเล่ือนสมณศกัดิ์เป็นรองสมเด็จพระราชคณะท่ี พระพิมลธรรม ซึ่งเป็นพระราชาคณะชัน้สูงท่ีมี
อายุน้อยท่ีสดุ รวมทัง้ดํารงตําแหน่งสงัฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง และอธิบดีสงฆ์วดัมหาธาต ุ
ทําให้เกิดความริษยาแค้นเคืองขึน้ สง่ผลให้ตอ่มาเกิดความยืดเยือ้ลา่ช้าในการแตง่ตัง้พระพิมลธรรม 
(อาจ อาสโภ) ขึน้เป็นสมเด็จพระราชาคณะท่ีว่างลงถึง 2 ตําแหน่งในปี พ.ศ. 2516 ซึง่กว่าพระพิมล
ธรรมจะได้รับการแต่งตัง้เป็นสมเด็จพระพฒุาจารย์ก็ต้องรอถึงปี พ.ศ. 2528 โดยการเรียกร้องของ
พระราชาคณะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัคณะรัฐบาล มหาเถรสมาคม กรมการศาสนา       ซึง่
เหตกุารณ์ครัง้นีส้นันิษฐานว่าเก่ียวข้องกบัสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ฟืน้ ชตุินฺธโร) เพราะเป็นผู้ มี
อํานาจสงูสดุในฝ่ายมหานิกายในขณะนัน้ (คนงึนิตย์  จนัทบตุร, 2532, 32-33, 92-93)  

 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้บ่อยๆ จากท่ีอภิปรายมาแล้วในข้อก่อน 
พระสงฆ์ท่ีถกูเกียรติยศและลาภสกัการะครอบงําจนอยากได้สมณศกัดิ์ถึงขนาดวิ่งเต้นและเกิดการ

อิจฉาริษยา ความขัดแย้งกัน รวมทัง้พระสงฆ์ท่ีมีอํานาจในการพิจารณาให้สมณศักดิ์เกิดความ
ลําเอียงหรือความไมเ่ป็นธรรม คงมีจํานวนไมม่ากนกัท่ีเป็นมากเช่นนัน้ พระสงฆ์สว่นมากแม้อยากจะ
ได้สมณศกัดิ์ก็คงไม่ถึงขนาดต้องวิ่งเต้นอะไรมากมายหรือถึงขนาดเกิดความขดัแย้งกบัพระสงฆ์รูป

อ่ืน เพราะสิง่สําคญัคือการสร้างผลงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  
 พระเทพวิสทุธิกวีก็เห็นว่า พระสงฆ์ท่ีแก่งแย่ง วิ่งเต้นในเร่ืองสมณศกัดิ์นัน้มีจริง แต่มีน้อย 
โดยกลา่ววา่  
    ยอมรับว่า ส่วนหนึ่งมนัมีอยู่จริง เกิดการแก่งแย่ง วิ่งเต้นกนัมีอยู่จริง แต่มนัไม่ได้มากถึง
    ขนาดวา่ คร่ึงตอ่คร่ึง อะไรทํานองนัน้ อาตมาเช่ือมัน่วา่ ถ้าหากคิดเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยมาก 
    อาจจะ 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ มนัมีอยู่ เคยเห็นจริงๆ มนัวิ่งกนัอยู่ แตว่่ามนัก็ไม่ได้มากมาย 
    แล้วก็ไม่ได้สนับสนุน เห็นว่าเป็นเร่ืองเสียหายอยู่...ในยุคพุทธกาล ก็มีอยู่   ในการตัง้
    เอตทคัคะ พระสงฆ์ยงัคอ่นขอดเลยว่า พระพทุธเจ้าทําไม่ตัง้พระสารีบตุร พระโมคคลัลาน์ 
    คนอ่ืนก็มีเยอะท่ีบวชก่อน พระโกณฑญัญะ พระอุรุเวลกัสสป เป็นผู้หลกัผู้ ใหญ่น่าจะได้
    ก่อน 

      (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) 
 ดร.อํานาจ บวัศิริ ก็เห็นว่า เร่ืองการแก่งแย่งในเร่ืองสมณศกัดิ์มีบ้าง เป็นบางสว่น บางกรณี 
(อํานาจ บัวศิริ, สัมภาษณ์) อ.วศิน อินทสระ นักเขียนนิยายอิงธรรมะและนักวิชาการทางด้าน
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พระพทุธศาสนาท่ีมีช่ือเสียงคนหนึง่ก็มีความเห็นในทํานองเดียวกนัวา่ พระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์ทําผิดก็
มีบ้างแต่มีจํานวนน้อย และพระสงฆ์ท่ีมีสมณศักดิ์ก็มีจํานวนน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนพระสงฆ์
ทัง้หมด โดยอ้างสถิติของพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์ตัง้แต่ระดบัพระราชาคณะขึน้ไปซึ่งเป็นข้อมลูเม่ือปี 
2512 แต่มีความใกล้เคียงกับสถิติในปัจจุบนั (พ.ศ.2555) เพราะการพิจารณาสมณศกัดิ์ก็มีการ
กลัน่กรองอยูด้่วย โดยได้แสดงความเห็นไว้ผา่นตวัละคนในหนงัสือเร่ือง “พอ่ผมเป็นมหา” วา่ 

    ลกูเห็นแล้วว่าในจํานวนพระเณรในเมืองไทยจํานวน 2 แสนเศษ และวดั 2 หม่ืนกว่าวดัมี

    พระท่ีมีสมณศกัดิต์ัง้แตพ่ระราชาคณะขึน้ไปเพียง 466 เท่านัน้ นอกจากนีย้งัมีพระเปรียญ
    และพระครูสญัญาบตัรบ้างอีก แตถ่ึงอย่างไร เม่ือเทียบจํานวนพระทัง้หมด พระท่ีได้สมณ
    ศกัดิ์ก็มีจํานวนน้อย แสดงว่าท่านมิได้ให้กนัสุ่มส่ีสุ่มห้า      ท่านต้องเลือกเฟ้น     และ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงลงพระปรมาภิไธยในสญัญาบตัร หรือหิรัญบฏั หรือ

    สพุรรณบฏัทัง้สิน้  

      (วศนิ อินทสระ, ออนไลน์) 
  
 ส่วนการท่ีพระเถระผู้ ใหญ่ผู้ มีอํานาจในการพิจารณาให้สมณศกัดิ์เกิดความลําเอียงหรือ

ความไมเ่ป็นธรรมก็มีความเป็นไปได้แตค่งไม่มากนกัเพราะการท่ีพระเถระเหลา่นัน้พิจารณาให้สมณ

ศกัดิแ์ก่พระสงฆ์ท่ีตวัเองรู้จกัหรือคุ้นเคยสว่นหนึง่ก็มาจากรู้ความสามารถของพระสงฆ์รูปนัน้ๆ และรู้
วา่จะไมทํ่าให้เกิดปัญหาในการปกครองท่ีตนเองดแูลอยูซ่ึง่เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีคนในสงัคมโดยทัว่ไปก็

มกัจะเป็นกนัซึง่เป็นเร่ืองท่ีมีเหตผุลพอยอมรับได้ การลําเอียงหรือความไมเ่ป็นธรรมท่ียอมรับไมไ่ด้คือ
การช่วยเหลือคนท่ีรู้จักเพราะเหตุแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวโดยไม่ดูความรู้

ความสามารถหรือความเหมาะสมตา่งๆ เลย ซึง่พระสธีุธรรมานวุตัรก็เห็นด้วยกบัแนวคิดนี ้โดยเห็น
วา่ ถ้าพิจารณาแตง่ตัง้สมณศกัดิอ์ยา่งเหมาะสมก็ไมมี่ปัญหาอะไร ปัญหาของสมณศกัดิ์เกิดการจาก
การพิจารณาแต่งตัง้สมณศักดิ์ท่ีไม่เหมาะสม คือแต่งตัง้พระสงฆ์ท่ีมีไม่มีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิท่ี
เหมาะสม ถ้ามีคณุวุฒิหรือวยัวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งเหมาะสม ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าอ่อนทัง้คณุวุฒิ
และวยัวฒุิ แล้วจะปกครองกนัได้อย่างไร ปัญหาเร่ืองนีส้่วนหนึ่งมาจากการเอาสมณศกัดิ์ไปผกูโยง
อยูก่บัตําแหน่งปกครอง ทําให้โอกาสได้รับการแตง่ตัง้และเล่ือนสมณศกัดิ์คอ่นข้างจํากดั ผู้ ท่ีอยากได้
สมณศกัดิจ์งึต้องวิ่งเต้น (พระสธีุธรรมานวุตัร, สมัภาษณ์) 
 อนึ่ง การท่ีพระสงฆ์จํานวนไม่น้อยมีท่านพุทธทาสเป็นต้น ไม่ได้ให้ความสนใจหรือยึดติด
สมณศกัดิ์เป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่พระสงฆ์ทุกรูปจะเป็นเช่นนัน้ หรือถึงจะเป็นบ้างก็คง
ไมม่ากขนาดนัน้ คงมีเป็นสว่นน้อยท่ีเป็นมากถึงขนาดนัน้ 

 ดังนัน้ แม้ปัญหานีจ้ะมีความเป็นจริงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รุนแรงอย่างท่ีวิจารณ์กัน เพราะ
พระสงฆ์สว่นมากไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้และยงัพอมีทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาได้ 
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 3) สมณศักดิ์ทําให้พระสงฆ์เกิดค่านิยมฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย สืบเน่ืองจากการได้รับสมณ
ศกัดิ์ทําให้เกิดการฉลองสมณศกัดิ์และการทําบญุแสดงมทิุตาจิตแก่ผู้ ได้รับสมณศกัดิ์ซึง่ต้องจดังาน

และใช้เงินจํานวนมากจนมีผู้วิจารณ์ว่าสมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์เกิดค่านิยมฟุ้ งเฟือ้ฟุ่ มเฟือยในการ

ฉลองสมณศกัดิร์วมถึงการฉลองในงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ ์
 ส.ศวิรักษ์ วิจารณ์การฉลองสมณศกัดิข์องพระสงฆ์วา่เป็นเร่ืองฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือย “เพราะยงัไม่
เห็นฆราวาสฉลองยศอย่างฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือยดงัท่ีพระฉลองสมณศกัดิ์กนัเลย” (ส.ศิวรักษ์, 2538, 67) 
นอกจากนัน้ ส.ศวิรักษ์ยงัเห็นวา่ งานบญุท่ีพระสงฆ์ทรงสมณศกัดิเ์ป็นเจ้าภาพเป็นงานบาป และเป็น
การติดสินบนทางอ้อม เช่น เจ้าคณะอําเภอฉลองวนัเกิดหรือฉลองยศก็จะนิมนต์เจ้าคณะท่ีสงูขึน้ไป
กว่าตนมีเจ้าคณะจงัหวดัเป็นต้นให้มาเจริญพระพุทธมนต์แล้วถวายองค์ละห้าพนับาท โดยนิมนต์
เจ้าคณะหนหรือผู้บงัคบับญัชาท่ีสงูสดุในสายตรงของตนมาเทศน์แล้วถวายหนึ่งหม่ืนบาท และใน
งานวันเกิดและงานฉลองสมณศักดิ์นัน้ พระผู้ น้อยก็ต้องเอาเงินไปถวายกันคราวละมากๆ หาก
พระสงฆ์รูปนัน้ต้องการเจริญยศศกัดิอ์คัรฐานขึน้ไป (ส.ศวิรักษ์, 2546, 127-128) 
 คําวิจารณ์ดงักล่าวมีส่วนเป็นจริงเพราะการฉลองสมณศกัดิ์มีให้เห็นกนัอยู่โดยทัว่ไป ผู้วิจยั
คดิวา่ การท่ีพระสงฆ์ต้องจดังานฉลองเช่นนัน้เพราะรู้สกึเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีท่ีทํากนัมานาน
แล้วซึง่เร่ิมแรกการจดังานน่าจะมาจากความต้องการทําบุญเน่ืองจากชาวพทุธไทยนิยมทําบญุเม่ือ

เกิดเหตกุารณ์สําคญัขึน้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเกิด การตาย หรือการได้ตําแหน่งหรือโชคลาภ ซึง่ก็
เป็นเร่ืองบุญ แต่ต่อมาพระสงฆ์บางรูปอาจมีความประสงค์ต้องการเอาใจพระเถระผู้ ใหญ่เพ่ือหวงั
ผลประโยชน์บางอยา่งหรืออาจมีคฤหสัถ์ท่ีนบัถือพระสงฆ์รูปนัน้ๆ เป็นคนมีฐานะและต้องการจดังาน
ฉลองให้พระสงฆ์ท่ีตนนบัถือให้ยิ่งใหญ่จงึจดังานอยา่งเอิกเกริกและใช้เงินจํานวนมากดงักลา่ว ทําให้
กลายเป็นธรรมเนียมประเพณีท่ีพระสงฆ์ต้องทํากนัแม้จะไม่ต้องการประจบเอาใจพระเถระผู้ ใหญ่ก็

ตาม  

 นอกจากนัน้ การท่ีพระสงฆ์จดังานท่ีดฟูุ่ มเฟือยและถวายเงินพระเถระจํานวนมากนัน้อาจมา
จากสาเหตท่ีุพระสงฆ์รูปนัน้มีรายได้มาก เช่น อยู่ในวดัท่ีมีรายได้มาก หรือมีคฤหสัถ์ท่ีมีฐานะถวาย
ความอปุถมัภ์ในด้านการเงินจํานวนมากทําให้ท่านต้องการทําบญุด้วยการถวายเงินจํานวนมากตาม

ศกัยภาพท่ีท่านมีด้วยความคดิวา่ยิ่งถวายเงินมาก ก็ยิ่งได้บญุมาก และเห็นวา่พระเถระท่ีมีสมณศกัดิ์

หรือตําแหน่งสงูก็ควรได้รับการถวายเงินมากขึน้ตามสถานะของท่านด้วย ซึง่ในกรณีเช่นนีอ้าจไมไ่ด้มี
เจตนามิดีแอบแฝงในเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตวัก็ได้ พระเทพวิสทุธิกวีก็แสดงความเห็นไว้ในทํานอง
เดียวกนัว่า การท่ีพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์มีค่านิยมฟุ้ งเฟ้ออาจมีบ้าง แต่สําหรับบางรูปอาจไม่ได้เป็น
เช่นนัน้ แตท่ี่ทําเหมือนมีคา่นิยมฟุ้ งเฟ้อเพราะเม่ือมีสมณศกัดิทํ์าให้มีรายได้เพิ่ม ก็ทําเพิ่มตามไปด้วย 
เพ่ือให้สมกบัฐานะหรือตําแหน่ง (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) 
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 พระสธีุธรรมานวุตัร ก็เห็นคล้ายกนัว่า การจดังานฉลองสมณศกัดิ์ส่วนหนึ่งเป็นคา่นิยมของ
สงัคมท่ีจะถวายเงินให้เหมาะกบัสถานภาพ ไม่ใช่ต้องการเอาใจผู้ ใหญ่เสมอไป และต้องการทําบุญ
ด้วย ท่านยงักล่าวอีกว่า พระสงฆ์ท่ีจดังานฉลองสมณศกัดิ์มีไม่มาก พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพฯ ก็ไม่
นิยมจดังานฉลอง และบางรูปลกูศิษย์เป็นคนจดัให้ บางรูปก็จดังานแล้วเอาเงินไปทําบญุ เช่น กรณี
ของพระธรรมคณุาภรณ์ (ไพบลูย์ กตปญฺุโญ) อดีตเจ้าคณะจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีจดังานฉลองสมณ
ศกัดิช์ัน้ธรรมแล้วเอาเงินไปทําบญุสร้างโรงเรียน มีคนจะถวายรถยนต์แก่พระธรรมคณุาภรณ์แตท่่าน
ก็ขอเปล่ียนเป็นเงินท่ีจะเอาไปสร้างโรงเรียน (พระสธีุธรรมานวุตัร, สมัภาษณ์)  
 พฤติกรรมดงักล่าวนีเ้หมือนกับคฤหัสถ์ท่ีเม่ือมีรายได้หรือฐานะสงูขึน้ เวลาทําบุญหรือจัด
งานอะไร ก็ทําเพิ่มตามฐานะ ส่วนหนึ่งเพราะต้องการทําบุญมากขึน้ในเม่ือสามารถทําได้ เช่น เคย
บริจาค 500 บาท ก็เพิ่มเป็น 1,000 บาท และอีกส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเห็นว่าเป็นการทําให้
เหมาะสมกบัตําแหน่งหรือฐานะตามท่ีนิยมปฏิบตักินั 

 อ.วศนิ อินทสระ แสดงความเห็นในเร่ืองการฉลองสมณศกัดิ์ท่ีดเูป็นความฟุ่ มเฟือยฟุ้ งเฟ้อไว้
อยา่งน่าสนใจผา่นบทสนทนาของตวัละครในเร่ือง “พอ่ผมเป็นมหา” วา่ 

    “ลกูรู้ไหม เวลาพระท่านฉลองยศ หรือสมณศกัดิน์ัน้ ท่านทําอยา่งไรบ้าง?” 

    “ผมเห็นท่านมีสวดมนต์เย็น โดยนิมนต์พระผู้ ใหญ่ท่ีเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ซึง่มี

    หน้าท่ีพิจารณาสมณศกัดิ์ไปสวดมนต์แล้ววนัรุ่งขึน้ก็มีเลีย้งเพลพระชุดนัน้และพระในวดั 

    และต่างวดัท่ีคุ้นเคยข้าวปลาอาหารก็ได้มาจากอุบาสกอุบาสิกา   และศิษยานุศิษย์ผู้
    คุ้นเคยคนละหม้อสองหม้อแล้วแต่ใครจะทําเท่าไร ถ้าอยู่ต่างจงัหวดันิมนต์กรรมการเถร
    สมาคมไม่ได้ก็นิมนต์พระผู้ ใหญ่ในจงัหวดันัน้” ผมตอบเพราะเคยไปฉลองสมณศกัดิ์กบั 
    พอ่มาหลายครัง้แล้ว    

    “ลกูเห็นหรือไม่ว่าทัง้หมดเป็นงานบุญงานกุศลของพระผู้นัน้และชกัชวนให้ญาติโยมมา

    ทําบญุกนัตามแตกํ่าลงัแห่งศรัทธาและไทยธรรม พระผู้นัน้มีกปัปิยภณัฑ์ (เงิน) เท่าไรก็มกั
    ทําบญุหมดในงานนี.้...     
    “แตช่าวบ้านเขาฉลองยศ เขาออกทนุของเขาเองนะครับ-พอ่ สว่นพระฉลองยศ ฉลองศกัดิ ์
    หรือทําบญุวนัเกิดก็ต้องรบกวนชาวบ้าน ข้าวหม้อแกงหม้อเสียเร่ือยไป” ผมเถียงพอ่เพราะ

    มีช่องให้เถียงอยูบ้่างอีก 

    “พระออกทนุของท่านเองเลีย้งพระ เลีย้งอบุาสกอบุาสิกาตัง้ 200-500 คน ท่านจะเอาเงิน
    ท่ีไหนมา ถ้าองค์ไหนทําได้คนก็จะตําหนิได้อีกเหมือนกนัวา่ พระรวย คงมีเงินเป็นหม่ืนเป็น

    แสนกระมงั จึงทําได้อย่างนี ้ครัน้ท่านไปขอความอนเุคราะห์เล็กๆ น้อยๆ ก็ตําหนิท่านอีก
    วา่รบกวนชาวบ้าน จะเอาอยา่งไรกนัดี 
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     “ว่ากนัความเป็นจริงแล้วข้าวหม้อหนึ่งราคาไม่เกิน 6 บาท หมายถึงข้าวท่ีเราหงุเอง แกง
    หม้อหนึ่งก็ประมาณ 20 บาท ก็ประมาณ 25-26 บาทเท่านัน้ เท่ากบัเบียร์ 2 ขวดไม่รวม

    กบัแกล้ม ราคาท่ีว่านีคื้อ 25-26 บาท นัน้อาจลดลงหรือเพิ่มขึน้บ้างเล็กน้อยตามคณุภาพ

    และปริมาณของข้าวหรือแกง พิจารณาดแูล้วก็ไม่กระไรนกัมิใช่หรือลกู อนึ่ง พระท่านก็ขอ
    คนท่ีมีฐานะพอจะขอได้ ไม่ใช่ท่านบอกขอคนท่ีไม่มีแม้จะกินเอง นานทีปีหน ลกูเอ๊ยไม่

    น่าจะคดิอะไรมาก” 

    ผมและพอ่น่ิงกนัไปครู่หนึง่ พอ่จงึพดูตอ่ไปวา่ 

    “เก่ียวกบัการฉลองสมณศกัดิ์นี ้ บางทีพ่อก็ไม่คอ่ยสบายใจอยู่บ้าง เฉพาะบางแห่งท่ีท่าน
    ฉลองกนัเสียสามวนัสามคืน มีมหรสพหลายชนิด โฆษณาเอิกเกริกไปหลายคุ้งนํา้ แม้จะ

    ทําในนามของศิษยานศุิษย์พ่อก็เห็นว่ามากเกินไปหน่อย การกระทําบางอย่างแม้จะควร

    แตเ่ม่ือมากเกินไปก็เกินควร ไมดี่เหมือนกนั” 

       (วศนิ อินทสระ, ออนไลน์) 
 

 ความเห็นของ อ.วศิน อินทสระ ท่ีปรากฏอยู่ในบทสนทนาดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การ
ฉลองสมณศักดิ์ส่วนใหญ่เป็นการทําบุญ และการบอกบุญให้ประชาชนมาช่วยก็ไม่ได้เป็นเร่ือง
เสียหายอะไรเพราะผู้มาบริจาคช่วยงานฉลองก็มีฐานะพอท่ีจะทําได้และไม่ได้จดักันบ่อย ๆ แต่ถ้า
เป็นการฉลองท่ีเอิกเกริกใหญ่โตเกินไปก็ไมเ่หมาะสมเช่นกนั 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า พระสงฆ์ท่ีฉลองสมณศกัดิ์ไม่ได้มีค่านิยมฟุ้ งเฟ้อเสมอไป แต่ทํา
ด้วยจดุประสงค์หรือสาเหตอ่ืุนก็มี และสาเหตหุนึ่งท่ีทําให้ดเูหมือนพระสงฆ์เหลา่นัน้มีคา่นิยมฟุ้ งเฟ้อ
คือคา่นิยมหรือระบบสมณศกัดิเ์ป็นเช่นนัน้ ดงัท่ี ผศ. ดร. ชาญณรงค์ บญุหนนุ ตัง้ข้อสงัเกตว่า ระบบ
ทําให้พระสงฆ์ต้องฟุ่ มเฟือย แม้ไม่ต้องการหรือไม่ตัง้ใจ แต่ระบบทําให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง       
(ชาญณรงค์ บญุหนนุ, สมัภาษณ์) 
 นอกจากนัน้ พระสงฆ์บางรูปท่ีได้รับสมณศกัดิ์ก็ไม่ได้ฉลองอย่างฟุ่ มเฟือยหรือไม่ได้จดังาน
ฉลองเลย  ศ.พิเศษจํานงค์ ทองประเสริฐ เล่าว่า สมัยท่ีท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะชัน้สามญั ท่านก็ไมไ่ด้แจกการ์ดเชิญญาตโิยมมาแสดงมทิุตาจิต คือไมไ่ด้จดังานฉลอง  
(จํานงค์ ทองประเสริฐ, สมัภาษณ์)  
 อนึ่ง ดร.อํานาจ บวัศิริ ยงัแสดงความเห็นในเร่ืองนีใ้นอีกมมุหนึ่งว่า เร่ืองค่านิยมฟุ้ งเฟ้อนี ้
ไม่ใช่ความหมายมุ่งหมายของการถวายสมณศกัดิ์ ควรปรับท่ีคา่นิยมให้ลดความฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือยลง 
(อํานาจ บวัศิริ, สมัภาษณ์) ความเห็นดงักล่าวนีส่ื้อนยัว่า เร่ืองค่านิยมฟุ้ งเฟ้อนีเ้ป็นเร่ืองส่วนบุคคล 
ไมเ่ก่ียวกบัระบบสมณศกัดิโ์ดยตรง แตเ่ป็นคา่นิยมท่ีพระสงฆ์หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องสร้างกนัขึน้มา 
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 ดงันัน้ แม้สมณศกัดิ์อาจทําให้เกิดความฟุ่ มเฟือยดงักล่าวจริง แต่การจดังานฉลองและการ
ถวายเงินจํานวนมากก็ไมใ่ช่เร่ืองเลวร้ายทัง้หมด ขึน้อยู่กบัเจตนาและความพร้อมของพระสงฆ์แตล่ะ
รูป  จึงไม่เป็นธรรมนกัถ้าเราจะกลา่วหาว่าการทําเช่นนัน้เป็นความฟุ่ มเฟือยเป็นงานบาปเพียงอย่าง
เดียว ปัญหาเร่ืองนีแ้ม้จะมีสว่นจริงแตก็่ไม่ถึงกบัเสียหายรุนแรงถ้ามีความบริสทุธ์ิใจและความพร้อม
ท่ีจะทํา เพราะยงัมีสว่นดีอยูด้่วยเน่ืองจากเป็นการทําบญุอยา่งหนึง่เช่นกนั และยงัสามารถปรับแก้ให้
ดีขึน้ได้ 
 
 4) สมณศักดิ์ทําให้พระสงฆ์ห่างเหินจากการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติ
สมณธรรม   การท่ีพระสงฆ์พอใจและลุ่มหลงมวัเมาในเร่ืองสมณศกัดิ์ทําให้มวัแต่หาหนทางท่ีจะ

ได้รับแต่งตัง้หรือเล่ือนสมณศกัดิ์ให้สงูยิ่งๆ ขึน้ไป จนละเลยการศกึษาพระธรรมวินยัและการปฏิบตัิ
สมณธรรม ซึง่เร่ืองนีด้จูะเป็นการกล่าวหาท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงเพราะเป็นไปได้ยากท่ี

พระสงฆ์จะห่างเหินจากการศึกษาและการปฏิบตัิตามพระธรรมวินัยเพราะสมณศกัดิ์เป็นต้นเหตุ

โดยตรง เน่ืองจากการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบตัิสมณธรรมนัน่เองท่ีจะทําให้ได้รับสมณ
ศกัดิ์เพราะเป็นผลงานท่ีเป็นเง่ือนไขประการหนึ่งของการพิจารณาสมณศกัดิ์ และการไม่ศกึษาพระ
ธรรมวินยัและการไม่ปฏิบตัิสมณธรรมก็เกิดได้จากหลายสาเหต ุเช่น มีพระสงฆ์จํานวนไม่น้อยท่ีไม่
สนใจการศกึษาพระธรรมวินยัและการปฏิบตัิสมณธรรมเพราะขาดศรัทธาท่ีแท้จริงหรือเพราะความ

เกียจคร้าน โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัสมณศกัดิเ์ลย 

  พระสงฆ์ส่วนมากแม้จะปรารถนาสมณศกัดิ์แตค่งไม่ถึงกบัละทิง้กิจวตัรท่ีจะต้องศกึษาพระ
ธรรมวินยัและปฏิบตัิสมณธรรมอย่างสิน้เชิง ซึ่งในทางตรงกันข้าม พระสงฆ์ท่ีปรารถนาสมณศกัดิ์

ต้องพยายามศกึษาพระธรรมวินยัและปฏิบตัิสมณธรรมเพราะการศกึษาพระธรรมวินยัตามหลกัสตูร

นกัธรรม-บาลีของคณะสงฆ์จะทําให้เจริญก้าวหน้าในด้านสมณศกัดิ์เน่ืองจากเปรียญธรรมก็เป็น
สมณศกัดิ์ประเภทหนึ่งและจะเป็นฐานให้ก้าวขึน้สู่ตําแหน่งท่ีสงูขึน้อย่างรวดเร็ว เช่น เปรียญเอกทํา
ให้ได้เป็นพระราชาคณะโดยไม่ต้องผ่านการเป็นพระครูสญัญาบตัร และผู้ ท่ีเก่งหรือมีช่ือเสียงในด้าน
การ เจ ริญกรรมฐาน ก็จะ ไ ด้ รับการตั ง้ และ เ ล่ื อนสมณศักดิ์ อย่ า ง รวด เ ร็ วดังกร ณีของ                       
พระราชญาณวิสทุธิโสภณ (หลวงตามหาบวั ญาณสมฺปนฺโน) วดัป่าเกสรศีลคณุ (วดัป่าบ้านตาด) 
อําเภอเมืองฯ จงัหวดัอดุรธานีข้ามชัน้เป็นพระราชาคณะชัน้ธรรมท่ี พระธรรมวิสทุธิมงคล โดยไม่ได้
เป็นพระราชาคณะชัน้เทพมาก่อน เป็นกรณีพิเศษ เม่ือ พ.ศ. 2542   
 พระสธีุธรรมานวุตัรยอมรับว่าเร่ืองนีมี้สว่นจริงอยู่บ้าง แตไ่ม่ใช่สาเหตสํุาคญัเพราะพระสงฆ์
ท่ีไม่มีสมณศกัดิ์ก็ห่างเหินการศึกษาและการปฏิบตัิ (พระสุธีธรรมานุวตัร, สมัภาษณ์) ดร.อํานาจ 
บวัศิริ ก็เห็นคล้ายกนัว่า การท่ีสมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์ห่างเหินการศกึษาและการปฏิบตัิธรรมมีใน
บางกรณีเท่านัน้ สมณศกัดิ์ไม่ใช่สาเหตใุหญ่ (อํานาจ บวัศิริ, สมัภาษณ์) ในทํานองเดียวกนั อ.วศิน 
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อินทสระ ก็เห็นว่า การศึกษาและปฏิบตัิธรรมน่าจะเป็นเร่ืองส่วนบุคคลมากกว่า สมณศกัดิ์คงไม่ใช่
ตวัการสําคญั เพราะพระสงฆ์สว่นใหญ่ท่ีไม่มีสมณศกัดิ์ก็ไม่มีอะไรต่างกบัพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์ ดงั
จะเห็นได้จากแนวคิดท่ีปรากฏในนิยายอิงธรรมะเร่ือง “พ่อผมเป็นมหา” ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่าง
บตุรชายกบับดิาวา่ 

  “เสียหายครับ” ผมตอบหนกัแน่น “การบวชนัน้จดุประสงค์เพ่ือกําจดักิเลส เพ่ือไป
    ให้ถึงนิพพาน สมณศกัดิคื์อยศพระนัน้เป็นกําแพงอนัหนึง่ท่ีขวางกัน้และบงัพระให้วนเวียน

    หลงอยู่ในสมณศกัดิ์นัน้จนลืมนึกถึงจดุมุ่งหมายเดิมติดลาภ ติดยศกนัจนไม่เป็นอนัได้ทํา

    สิง่ซึง่เป็นสมณกิจ” 

    “แล้วพระท่ีไมมี่สมณศกัดิล์ะ่ กําจดักิเลสได้เท่าไรได้ไปถึงนิพพานก่ีองค์ ลกูพอยกตวัอยา่ง
    ได้ไหม?” พ่อว่า, หน้าพ่อเฉยเหมือนไม่ยินดียินร้ายว่าผมจะพดูอย่างไรตอ่ไปอีก จะว่า

    รําคาญผมก็ไมใ่ช่ 
    “จริงของพอ่เหมือนกนั” ผมคดิ “จะวา่สมณศกัดิเ์ป็นกําแพงกัน้ไมใ่ห้พระถึงนิพพานก็พระ

    ท่ีไม่มีสมณศกัดิ์ละ่มีมากกว่าพระมีสมณศกัดิ์เสียอีกหลายสิบเท่านัน้ ท่านเหล่านัน้ได้ไป

    ถึงนิพพานกันทุกองค์หรือหรือว่าได้ปฏิบตัิชอบเป็นพิเศษกว่าพระท่ีมีสมณศกัดิ์ก็หาไม ่

    เร่ืองเหลา่นีน้่าจะเป็นเร่ืองของแตล่ะบคุคลเสียแล้ว” 

       (วศนิ อินทสระ, ออนไลน์)  
 การท่ีพระสงฆ์ย่อหย่อนหรือละเลยการศึกษาพระธรรมวินยัและการปฏิบตัิสมณธรรมเกิด

จากหลายสาเหตุ สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือการทํางานของวัดและของคณะสงฆ์และงาน
สาธารณะสงเคราะห์คอยช่วยเหลือชาวบ้าน นอกจากนัน้ก็จะเป็นการขาดการส่งเสริมเอาใจใส่ใน
เร่ืองเหลา่นีข้องพระเถระผู้ มีอํานาจในการบริหาร  

 ดงันัน้ ปัญหาข้อนีแ้ม้จะมีความสําคญัแต่เร่ืองสมณศกัดิ์ไม่ใช่สาเหตุสําคญัของปัญหานี ้
หรือถ้ากลา่วอีกอย่างหนึ่งก็อาจกลา่วได้ว่า การอ้างว่าสมณศกัดิ์ทําให้เกิดการละเลยการศกึษาและ
การปฏิบตัพิระธรรมวินยันัน้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะสมณศกัดิอ์ยา่งมากก็เป็นแคเ่พียง
สาเหตุเล็กน้อยเท่านัน้เน่ืองจากตามปกติพระสงฆ์ท่ีไม่ศึกษาและปฏิบตัิตามพระธรรมวินัยก็ทํา

เช่นนัน้อยู่แล้วแม้ไม่มีสมณศกัดิ์มาเก่ียวข้อง นอกจากนัน้ ถ้าเราปรับปรุงระบบการศึกษาและการ
ปกครองให้ดีก็จะช่วยแก้ปัญหานีไ้ด้โดยไม่ต้องเก่ียวข้องกับระบบสมณศกัดิ์เพราะสมณศกัดิ์ไม่ใช่

สาเหตโุดยตรงนัน่เอง 
 

 5) สมณศักดิ์เป็นเหมือนบรรดาศักดิ์ที่เลิกกันไปแล้วจงึควรเลิกด้วยเช่นกัน เน่ืองจาก

บรรดาศกัดิ์ของขนุนางในสมยัท่ีประเทศไทยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถกูล้มเลิก

ไปแล้วเพราะเป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดการแบ่งชนชัน้ในสงัคมและความไม่เท่าเทียมกัน สมณศกัดิ์ซึ่งมี
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ลกัษณะแบบเดียวกบับรรดาศกัดิ์หรือเป็นมรดกท่ีเหลืออยู่ของระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ก็ควร

เลิกตามไปด้วย แต่คําวิจารณ์หรือปัญหาข้อนีดู้จะอ่อนด้วยเหตุผลเพราะเป็นการสรุปง่ายเกินไป 
(oversimplify) ใช้เหตผุลน้อยไปหรือมองอย่างสดุโต่งเกินไป เน่ืองจากบรรดาศกัดิ์ไม่ได้ทําให้เกิด
การดูถูกหรือเอารัดเอาเปรียบเสมอไป และการแบ่งระดับชัน้ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งฐานันดรหรือ
ตําแหน่งบริหารในแบบใดก็ทําให้เกิดการแบง่ชนชัน้ได้เช่นกนั อีกทัง้สมณศกัดิ์ยงัเหมือนกบัระบบยศ
สมยัใหม่ท่ีใช้กนัอยู่ด้วย ไม่ได้คล้ายเฉพาะกบับรรดาศกัดิ์ และบรรดาศกัดิ์ก็ถกูแทนท่ีด้วยระบบยศ
สมยัใหม ่ไมไ่ด้หายไปจริงๆ 

 ธรรมรักษาแสดงความเห็นในปัญหาเร่ืองนีไ้ว้วา่  
    สมณศกัดิ์คือยศของพระ...ถ้าเทียบกับทางบ้านเมืองในสมยัก่อนก็ได้แก่บรรดาศกัดิ์ คือ 
    ขนุ, หลวง, พระ, พระยาและเจ้าพระยาเป็นต้น แต่ปัจจุบนันีเ้ขาเลิกกนัไปนานหนกัหนา
    แล้ว ...ทางพระเราก็น่าจะเลิกสมณศกัดิ์เสียก่อนท่ีทางบ้านเมืองเขาจะคิดเลิกบรรดาศกัดิ ์
    เร่ืองกลบักลายเป็นว่าทางโลกเขาเอือมระอาบรรดาศกัดิ์ ว่าเป็นเร่ืองแบ่งชนชัน้ เป็นของ
    ล้าสมัย...ครัน้เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา   บ้านเมืองได้เปล่ียนการปกครองมาเป็น
    ระบอบ ‘ประชาธิปไตย’  ทางการก็เลยยกเลิกบรรดาศกัดิ์เสียด้วย แต่ทางพระเราไม่มี
    การปฏิวตัิศาสนา สมณศกัดิ์จึงไม่ได้ถกูยกเลิกไปตามบรรดาศกัดิ์ของทางบ้านเมือง แต่
    ผมก็ให้รู้สึกอศัจรรย์ใจว่า พระเถระในสมยันัน้ก็ช่างไม่มีความละอายเสียบ้างเลย ก็เม่ือ
    บ้านเมืองเขาเลิกบรรดาศกัดิ์ไปแล้ว ทางพระก็น่าจะคิดเลิกบ้าง ไฉนจึงได้ปล่อยให้มนั
    ล่วงเลยมาจนถึงทุกวนันี ้มิหนําซํา้กลบัจะเพิ่มให้มีมากย่ิงขึน้เสียอีก ผมถือว่าเป็นเร่ืองท่ี
    น่าอบัอายขายหน้าชาวบ้านเป็นอยา่งยิ่ง เป็นเร่ืองท่ีผมข้องใจมานานแล้ว 

          (ประสก, ธรรมรักษา และคามหโุณ, 2518, 9-10) 
 ในประเดน็นี ้สรุพศ ทวีศกัดิ ์ก็แสดงความเห็นไว้ในทํานองเดียวกนัวา่ “ถ้ายกเลกิระบบสมณ
ศกัดิไ์ด้จะดีท่ีสดุ เพราะระบบสมณศกัดิเ์ป็นระบบศกัดนิาพระท่ีเป็นมรดกสมบรูณาญาสทิธิราชย์” 

(สรุพศ ทวีศกัดิ,์ ออนไลน์, 2554) 
 ปัญหาเร่ืองสมณศักดิ์ควรถูกยกเลิกเพราะเหมือนบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นมรดกของระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์นัน้เป็นปัญหาเกิดจากความเห็นท่ีมีความเช่ือพืน้ฐาน (assumption) ท่ี
ยอมรับไว้แตแ่รกแล้ว 2 ประการ คือ 

 (1) ระบบศกัดินาเป็นสิ่งชัว่ร้าย เป็นมรดกของระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ซึง่เป็นระบอบ
การปกครองท่ีเลวร้าย ทําให้คนทําชัว่ มวัเมา และเกิดการแบง่ชัน้วรรณะ 

 (2) ระบบสมณศกัดิมี์ลกัษณะเหมือนระบบศกัดนิาคือเป็นระบบศกัดนิาของพระสงฆ์ 
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 สิ่งท่ีต้องนํามาพิจารณาเพ่ือวินิจฉัยปัญหาข้อนีก็้คือ ความเช่ือพืน้ฐาน 2 ประการนี  ้มี
ความถูกต้องเป็นจริงเพียงไร ซึ่งผู้ วิจัยขอเสนอข้อสงัเกตสําหรับความเช่ือพืน้ฐานทัง้ 2 ประการนี ้
ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ระบบศกัดินาและระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์เป็นสิ่งท่ีมีทัง้ข้อดีและข้อเสียหรือมีทัง้
ความดีและความชั่วร้ายอยู่ในตัว ระบบศักดินาก็มีทัง้ข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกับระบบยศและ
ตําแหน่งในระบอบประชาธิปไตย  ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ก็มีทัง้ข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกบั
ระบอบประชาธิปไตย เพียงแต่มองในภาพรวมอาจกลา่วได้ว่า ประชาธิปไตยมีข้อดีมากกว่าระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เท่านัน้ หรืออาจจะกล่าวอีกแบบหนึ่งว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบการ
ปกครองท่ีมีข้อเสียหรือเลวน้อยกวา่ระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ ก็ได้ 

 ระบบศกัดินาทําให้คนหลงตวัถือตนและเกิดการแบง่ชนชัน้เป็นเร่ืองจริง แต่แน่นอนว่าไม่ใช่
ทกุคนท่ีหลงตวัลืมตนจนดถูกูดหูมิ่น รังเกียจ และกดข่ีเอาเปรียบผู้ ไม่มีศกัดินาหรือผู้ ท่ีศกัดินาต่ํากว่า 
ในทํานองเดียวกัน ระบบยศและตําแหน่งต่าง ๆ ทัง้ของตํารวจและทหารรวมถึงตําแหน่งของ
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ ก็ทําให้คนท่ีอยู่ในระบบนัน้หลงตวัถือตนและเกิดการแบ่งชนชัน้เช่นกัน 
การยกตนและข่มผู้ อ่ืนท่ีต่ํากว่าในด้านยศหรือตําแหน่งเป็นสิ่งท่ีปรากฏอยู่โดยทัว่ไปในปัจจบุนั เช่น 
ตํารวจทหารบางคนท่ียศสูงกว่าก็จะยึดติดในยศท่ีตนมีและดูถูกหรือยกตนเหนือผู้ ท่ีมียศต่ํากว่า 
ไม่ให้เกียรติและความเกรงใจผู้ ท่ียศต่ํากว่าตน ดงัท่ีเคยมีข่าวตํารวจระดบันายพนัใช้คําดา่ทอตํารวจ
ระดบันายดาบอย่างรุนแรงจนถกูนายดาบผู้นัน้ยิงตาย หรือข่าวท่ีว่าทหารคนหนึ่งยศนายพลขบัรถ
ผิดกฎจราจรแต่ไม่ยอมให้ตํารวจจราจรยศระดบันายสิบตํารวจจบัปรับตามกฎหมายโดยกล่าวว่า

เป็นคนท่ีอยูค่นละระดบักบัตน แม้แตอ่าจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการก็ยงัหลงตวัถือตนว่าเหนือกว่า
คนท่ีต่ํากวา่ ระบบศกัดนิาจงึไมต่า่งอะไรกบัระบบยศและตําแหน่งในปัจจบุนัมากนกั 

 ส่วนระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แม้จะมีความชัว่ร้ายมากกว่าระบอบ

ประชาธิปไตย  แต่นั่น เ ป็นเพราะได้ผู้ ปกครอง ท่ีชั่ว ร้าย  ซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์ท่ีทรงทศพิธราชธรรมและทรงมีพระปรีชา

สามารถแล้วละก็ การปกครองและประเทศชาติสามารถเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าระบอบประชาธิปไตย
เสียอีกเพราะผู้ปกครองท่ีมีอํานาจสงูสดุสามารถดําเนินการเร่ืองตา่งๆ ได้อย่างเด็ดขาดและฉบัไว ไม่
ต้องรอคอยการประชมุลงคะแนนเสียง และไม่เปิดโอกาสให้มีการฉ้อราษฎร์บงัหลวงโดยรัฐบาลท่ีชัว่
ร้ายอย่างในระบอบประชาธิปไตย ดงัจะเห็นตวัอย่างได้จากสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึง่พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงสร้างความเจริญและสนัติสขุให้แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาล ระบอบ
ประชาธิปไตยเองก็มีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ปัญหาความล่าช้าในการทํางานท่ีต้องมีขัน้ตอนมาก 
ปัญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวงของผู้ มีอํานาจในรัฐบาลและการแย่งชิงตําแหน่งของนกัการเมือง การ
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ท่ีผู้ มีเสียงข้างมากจะได้เปรียบผู้ มีเสียงข้างน้อยในการลงคะแนนเสียงตดัสนิเร่ืองตา่งๆ เสียงข้างน้อย
จะแพ้เสียงข้างมากเสมอแม้จะเป็นฝ่ายถกูก็ตาม ซึง่อาจเกิดเผด็จการทางรัฐสภาซึง่เหมือนกบัการมี
อํานาจเดด็ขาดในระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ถ้าฝ่ายรัฐบาลมีเสียงข้างมากในรัฐสภาจนฝ่ายค้าน

ไมส่ามารถทําอะไรได้เลย 

 ดังนัน้ การกล่าวในทํานองว่าระบบศักดินาเป็นสิ่งชั่วร้าย และเป็นมรดกของระบอบ
สมบรูณาญาสทิธิราชย์ท่ีชัว่ร้ายจงึอาจไมถ่กูต้องนกั ดงัท่ีพระเทพวิสทุธิกวีกลา่วว่า บรรดาศกัดิ์ไม่ได้
ชั่ ว ร้ าย ไปทั ง้หมด  (พระ เทพวิ สุท ธิก วี ,  สัมภาษณ์ )  เพราะระบบศักดินาและระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็มีสิ่งท่ีดีงามหรือประโยชน์อยู่ด้วย ไม่ต่างกับระบบยศและตําแหน่งใน
ปัจจบุนัและระบอบประชาธิปไตยท่ีใช้กนัอยู่ในขณะนี ้ การมองในลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นการมอง

แบบสดุโตง่ แบง่ขาวดําอยา่งเดด็ขาด ซึง่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนัน้ไม ่
 (2) ระบบสมณศักดิ์ไม่ได้เพียงแต่เหมือนระบบศักดินา แต่ยังเหมือนกับระบบยศและ
ตําแหน่งปัจจุบนัด้วย เพราะเป็นระบบท่ีให้เกียรติ และทําให้เกิดการแบ่งชนชัน้หรือความสงูต่ําใน
สงัคม รวมทัง้ทําให้เกิดอํานาจและผลประโยชน์ท่ียัว่ยวนใจผู้คนท่ีเก่ียวข้องเช่นเดียวกนั สมณศกัดิจ์งึ
เรียกกนัว่าเป็น “ยศพระ” เช่นเดียวกบั “ยศ” ของตํารวจและทหารในปัจจุบนั พระเทพวิสทุธิกวีก็

แสดงความเห็นไว้ในทํานองเดียวกันว่า บรรดาศกัดิ์เลิกแต่ไม่หมด เพราะปฏิรูปกลายเป็นยศแบบ
ใหม่ ส่วนของพระสงฆ์ยังไม่เปล่ียนช่ือ ยังเรียกว่า “สมณศักดิ์” เหมือนเดิม (พระเทพวิสุทธิกวี, 
สมัภาษณ์) ซึง่ในเร่ืองนีพ้ระสธีุธรรมานวุตัรก็มีความเห็นคล้ายกนัว่า แม้บรรดาศกัดิ์เลิกไปแล้ว แต่ก็
มีอย่างอ่ืนมาแทน ไม่ต่างกัน มีระดับ มียศ มาแทน ต่างกันแต่ช่ือ ถ้าเลิกสมณศักดิ์ ก็ยังต้องมี
ตําแหน่งบางอยา่ง มีระดบัชัน้ (พระสธีุธรรมานวุตัร, สมัภาษณ์) ความเห็นนีแ้สดงวา่ บรรดาศกัดิข์อง
ระบบศกัดนิาและยศสมยัใหม่มีความคล้ายกนัและคล้ายกบัสมณศกัดิ์ด้วย และสิ่งเหลา่นีก็้ยงัคงอยู่
ในสงัคมไทย แม้จะเลิกระบบเก่าก็ต้องมีระบบใหม่มาแทนในลกัษณะท่ีไม่ต่างกันมากนัก ทําให้
เหมือนระบบเก่านัน้ไม่ได้หายไปอย่างแท้จริง การเลิกบรรดาศกัดิ์จึงไม่ได้ทําให้บรรดาศกัดิ์หายไป
อยา่งแท้จริง จงึไมมี่เหตผุลท่ีจะเลกิสมณศกัดิต์ามการเลกิบรรดาศกัดิเ์พราะไมมี่ประโยชน์อะไร 
 อยา่งไรก็ตาม ในบางแง่มมุหรือในรายละเอียด ระบบสมณศกัดิมี์ความตา่งกบัระบบศกัดินา
และระบบยศและตําแหน่งทางโลก เพราะเจตนารมณ์ดัง้เดิมของการสร้างระบบสมณศกัดิ์ขึน้มาคือ
การยกย่องบูชาพระสงฆ์ซึ่งเป็นปชูนียบุคคลของพทุธศาสนิกชนอนัถือว่าเป็นบําเพ็ญกุศลประการ

หนึง่ และเป็นระบบท่ีเสริมระบบการปกครองตามพระธรรมวินยัเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วให้มีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึน้เพ่ือให้เกิดความเจริญและความมั่นคงของพระศาสนา ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายกระตุ้นให้รับใช้
บ้านเมืองอย่างระบบศักดินาและระบบยศและตําแหน่งในปัจจุบัน อีกทัง้การพระราชทาน
บรรดาศกัดิ์หรือยศและตําแหน่งในปัจจบุนัก็ไม่ได้ให้เพ่ือการบชูาหรือทําบญุแต่เป็นการปนูบําเหน็จ
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ความดีความชอบในราชการแผ่นดินเท่านัน้ ดร.อํานาจ บวัศิริ ก็มีความเห็นทํานองเดียวกันนีโ้ดย
กล่าวว่า เร่ืองการพระราชทานสมณศกัดิ์เป็นพระราชกรณียกิจของพระเจ้าแผ่นเช่นเดียวกับการ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ (อํานาจ บัวศิริ, สัมภาษณ์) สมณศักดิ์จึงมีความต่างกับ
บรรดาศกัดิข์องขนุนาง 
 นอกจากนัน้ ระบบสมณศกัดิแ์ม้จะทําให้เกิดการแบง่แยกชนชัน้อยู่บ้างตามประสาคนท่ียงัมี
กิเลส แตเ่น่ืองจากพระสงฆ์มีจํานวนไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัคฤหสัถ์หรือชาวบ้านและยงัมีพระธรรม
วินยัคอยควบคมุและอบรมอยู่ จึงไม่เกิดการดถูกูเหยียดหยามเอารัดเอาเปรียบหรือกดข่ีอย่างระบบ
ศกัดนิา ทําให้ไมเ่กิดความเสียหายมากถึงขนาดต้องยกเลกิอยา่งระบบศกัดนิา 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า การอ้างเร่ืองความคล้ายกับบรรดาศกัดิ์มาเป็นเหตุผลในการให้
ยกเลิกระบบสมณศกัดิ์นัน้ดจูะอ่อนด้วยเหตผุล ผศ. ดร. ชาญณรงค์ บญุหนนุ แม้จะเห็นด้วยกบัการ
ยกเลิกระบบสมณศกัดิ์ ก็ยงัไม่เห็นด้วยกบัเหตผุลข้อนีเ้พราะเห็นว่าเร่ืองสมณศกัดิ์กบับรรดาศกัดิ์ไม่
เก่ียวกนั การอ้างเหตผุลดงักลา่วเป็นเร่ืองท่ีไมส่มเหตสุมผล (ชาญณรงค์ บญุหนนุ, สมัภาษณ์) 
 ฉะนัน้ แนวคิดท่ีเห็นว่าระบบสมณศกัดิ์ควรยกเลิกเพราะเหมือนกับระบบศกัดินาและเป็น
มรดกของระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์จงึยงัออ่นด้วยเหตผุล เพราะความเช่ือพืน้ฐานของแนวคิดนี ้
ขาดนํา้หนกัท่ีเพียงพอ ยงัมีความบกพร่องในเชิงข้อเท็จจริงอยู่ กลา่วอีกอย่างคือเป็นแนวคิดท่ีใช้การ
อ้างเหตผุลท่ีดว่นสรุปเกินไป 

  
 6) สมณศักดิ์ทําให้พระสงฆ์เป็นคนรับใช้รัฐหรือเป็นเคร่ืองมือของรัฐ การท่ีระบบ
สมณศกัดิ์ถกูตัง้ขึน้โดยรัฐเพ่ือประโยชน์ในทางการเมืองการปกครองด้วยจึงถกูวิจารณ์ว่าสมณศกัดิ์

ทําให้พระสงฆ์กลายเป็นคนรับใช้ของรัฐคล้ายข้าราชการท่ีทํางานให้รัฐหรือเป็นเคร่ืองมือของรัฐใน

การแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองการปกครอง ดงัท่ีจิตร ภมูิศกัดิ์ มองว่า การท่ีฝ่ายรัฐหรือฝ่าย
ศกัดินามอบผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ศาสนาหรือวัดก็เพ่ือใช้ประโยชน์ตามความปรารถนาของ   
ศกัดนิา โดยจิตร ภมูิศกัดิ ์ได้อธิบายความคดิเร่ืองนีไ้ว้วา่ 

    ศกัดินาก็แบ่งปันท่ีดินให้แก่ทางศาสนา แบ่งปันข้าทาสให้แก่วัดวาอาราม ยกย่องพวก
    นักบวชขึน้เป็นขุนนางมีลําดบัยศ มีเคร่ืองประดบัยศ มีเบีย้หวัดเงินปีและแม้เงินเดือน 
    ...เม่ือถึงขัน้นีแ้ล้ว ศาสนาก็มีหน้าท่ีอบรมสัง่สอนให้ผู้ คนเคารพยําเกรงกษัตริย์  พวก
    นกับวชทัง้หลายกลายเป็นครูอาจารย์ท่ีให้การศกึษาแก่กลุบตุรกลุธิดาซึง่แน่นอนแนวทาง
    ของการศกึษายอ่มเป็นไปตามความปรารถนาของศกัดนิา 

       (สมสมยั ศรีศทูรพรรณ, 2539, 380) 
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ข้อความตรงนีข้องจิตร ภมูิศกัดิ์ ทําให้สรุพศ ทวีศกัดิ์  (ออนไลน์, 17 กนัยายน 2554,ออนไลน์) เห็น
ว่า พระสงฆ์ไม่ได้อยู่เหนือการเมืองจริงอย่างท่ีพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) กล่าว หากแต่มี
ความสมัพนัธ์กบัอํานาจรัฐในลกัษณะ “สมประโยชน์กนั” ซึง่พระพรหมคณุาภรณ์ก็ได้โต้แย้งโดยให้
เหตผุลว่า พระสงฆ์ไทยอยู่เหนือการเมืองเพราะพระสงฆ์ไทยไม่มีอํานาจทางการเมืองและไม่ได้เข้า
ไปยุ่งเก่ียวกับอํานาจทางการเมือง ซึ่งทําให้สมเด็จพระสงัฆราชสามารถรับนิมนต์จากสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชนําพระสงฆ์ผ่านกองทัพยึดอํานาจท่ีล้อมวัง เข้าไปทําสังฆกรรมผูกสีมา และ
อุปสมบทข้าราชการผู้ ใหญ่แล้วนําพระสงฆ์ใหม่อดีตขุนนางมาอยู่ในวัดอย่างปลอดภัยโดยไม่

เก่ียวข้องกับเร่ืองของการเมืองท่ีเขายึดอํานาจกัน ถ้าพระสงฆ์เข้าไปยุ่งเก่ียวหรือมีอํานาจทาง
การเมืองจริง คงทําเช่นนัน้ไมไ่ด้ (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2554, 15) 
 นอกจากนัน้ ส.ศวิรักษ์ ก็แสดงความเห็นไว้ในทํานองเดียวกนักบัจิตร ภมูิศกัดิ ์วา่  
    ยิ่งพระภิกษุทรงสมณฐานันดรสูงเท่าไรหรือสยบยอมอย่างใกล้ชิดกับรัฐมากเท่าไร ยิ่ง
    ถวายอภิสิทธ์ิมากเท่านัน้ ยิ่งภายหลงัแปรนิตยภตัเป็นดงัเงินเดือนข้าราชการ และจ่ายกนั
    อย่างพระเป็นลูกจ้างของรัฐด้วยแล้ว ไม่เห็นกันดอกหรือว่าเป็นการทําลายเนือ้หาสาระ
    ของพระธรรมวินยั ให้พทุธชิโนรสกลายมาเป็นคนรับใช้ของรัฏฐาธิปัตย์ 

        (ส.ศวิรักษ์, 2538, 66) 
 ตามทศันะนีก้ารท่ีพระสงฆ์รับสมณศกัดิ์และนิตยภตัคือเงินเดือนท่ีถวายแก่พระสงฆ์ท่ีทรง

สมณศกัดิ์เท่ากบัเป็นการลดศกัดิ์ศรีและสถานภาพท่ีสงูส่งให้ต่ําลงกลายเป็นเพียงคนรับใช้หรือเป็น

เหมือนคฤหสัถ์ท่ีอยู่ใต้อํานาจผู้ มีอํานาจในการปกครอง ซึ่งขดักับสถานภาพของความเป็นทายาท
ของพระพุทธเจ้าซึ่งตามพระธรรมวินยัไม่ใช่คนรับใช้ของคฤหสัถ์ แต่เป็นผู้ทรงศีลและคณุธรรมอนั
เป็นปชูนียบคุคลของคฤหสัถ์ทกุคนรวมถึงรัฐ 

 พระไพศาล วิสาโล ก็เห็นว่า รัฐใช้สมณศกัดิ์รวมถึงตําแหน่งบริหารเป็นเคร่ืองมือในการทํา
ให้พระสงฆ์กลายเป็นของรัฐและตอบสนองนโยบายของรัฐ ดงัท่ีท่านอธิบายไว้วา่ 

    ไมเ่พียงแตค่ณะสงฆ์โดยรวมเท่านัน้ท่ีกลายเป็นของรัฐ แม้กระทัง่พระในฐานปัจเจกบคุคล 

    ก็มีความพยายามทําให้เป็นของรัฐยิ่งกว่าเป็นของชุมชน ทัง้นีโ้ดยอาศยัสมณศกัดิ์และ
    ตําแหน่งในคณะสงฆ์เป็นอปุกรณ์สําคญั ถ้าหากการลงโทษตามกฎหมายเป็นไม้แข็ง การ
    ให้สมณศักดิ์ก็เป็นไม้นวมท่ีใช้ดึงพระให้มาขึน้ (หรือสยบยอม) ต่อรัฐ หรือตอบสนอง
    นโยบายของผู้ปกครองสงฆ์ท่ีสว่นกลาง 
      (พระไพศาล วิสาโล, 2546, 62) 
 พระไพศาล วิสาโล อธิบายเร่ืองนีไ้ว้ว่า ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระราชอํานาจในการ
พระราชทานสมณศกัดิ์ได้ถูกนํามาใช้อย่างมากในการเสริมสร้างรัฐชาติโดยการทําให้พระสงฆ์ทัว่
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ราชอาณาจักรยอมรับการปกครองแบบใหม่ท่ีรวบอํานาจสู่ส่วนกลาง เน่ืองจากตอนเร่ิมใช้การ
ปกครองแบบใหม่พระสงฆ์ท้องถ่ินจํานวนมากพากนัต่อต้าน สาเหตสํุาคญัก็คือไม่พอใจท่ีพระสงฆ์
จากกรุงเทพฯ มาปกครอง ทัง้ท่ีในท้องถ่ินก็มีพระสงฆ์ผู้ ใหญ่ซึ่งเป็นท่ีนับถือของพระสงฆ์และ
ชาวบ้านอยู่แล้ว แต่กลบัถกูมองข้ามจากส่วนกลาง ทําให้ในเวลาต่อมาได้มีการแต่งตัง้พระสงฆ์รูป
สําคญั ๆ ในท้องถ่ินให้เป็นเจ้าคณะเสียเอง พร้อมกันนัน้ก็ใช้สมณศกัดิ์เป็นเคร่ืองจูงใจให้พระสงฆ์
ท้องถ่ินยอมรับการปกครองจากส่วนกลาง เช่น การตัง้ครูบาฝายหิน ซึ่งตอนแรกมีปัญหาความ
ขดัแย้งกบัพระนทีสีพิศาลคณุซึง่ได้รับสมณศกัดิ์และการอปุถมัภ์จากสว่นกลาง เป็นพระอภยัสารทะ 
เจ้าคณะเมืองเชียงใหม ่(พระไพศาล วิสาโล, 2546, 62-63) 
 เม่ือสมณศกัดิ์ได้รับความสําคญัจากพระสงฆ์จนกลายเป็นค่านิยมท่ีฝังแน่นในสงัฆมณฑล 
ทําให้พระสงฆ์ท่ีต้องการสมณศกัดิ์ตอบสนองนโยบายของรัฐมากกว่าท่ีจะสนใจปัญหาหรือความ

ต้องการของชมุชนรอบวดั  สว่นพระสงฆ์ท่ีไมต่อบสนองนโยบายของรัฐนอกจากจะไม่ได้รับหรือไม่ได้
เล่ือนสมณศกัดิ์แล้ว ยงัอาจถูกถอดโดยผู้ปกครองได้ เช่น พระเทพโมลี (สิริจนฺโท) ซึ่งถูกถอดโดย
พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั เน่ืองจากท่านเทศน์ขดัแย้งกบันโยบายของพระองค์ในการ
สง่ทหารไปร่วมรบกบัสมัพนัธมิตรในสงครามโลกครัง้ท่ี 1 (พระไพศาล วิสาโล, 2546, 65) 
 อยา่งไรก็ตาม การมองแบบในลกัษณะดงักลา่วมานีแ้ม้อาจเป็นจริงอยู่บ้างในกรณีพระสงฆ์
บางรูปท่ีหวงัผลประโยชน์จากรัฐแล้วทําตวัดจุคนรับใช้ของรัฐ แต่โดยทัว่ไปการท่ีพระสงฆ์ยอมรับ
สมณศกัดิแ์ละนิตยภตัไมไ่ด้มีความคิดหรือจดุมุ่งหมายเช่นนัน้เพราะพระสงฆ์เหลา่นัน้ไม่ได้คิดจะรับ

ใช้และได้รับผลประโยชน์จากรัฐ แตย่อมรับเพราะเห็นวา่สมณศกัดิแ์ม้เป็นสิง่ท่ีรัฐสร้างขึน้มาและหวงั
ประโยชน์ทางการเมืองการปกครองแต่ก็ไม่ได้ขดักบัพระธรรมวินยัอย่างรุนแรงอีกทัง้มีประโยชน์ต่อ

พระศาสนาและเป็นเร่ืองจําเป็นสําหรับการอยู่ร่วมกนัในสงัคมท่ีต้องอยู่ใต้ระเบียบการปกครองอนั

เดียวกัน การมองว่าการยอมรับสมณศกัดิ์เท่ากับการยอมเป็นคนรับใช้ของรัฐเป็นการกล่าวหาท่ี
รุนแรงเกินไปและไม่คอ่ยเป็นธรรมแก่พระสงฆ์จํานวนมากท่ีไม่ได้เป็นเช่นนัน้ กรณีของพระเทพโมลี 
(สิริจนฺโท) ถกูถอดสมณศกัดิ์เม่ือมองในมมุกลบักนัก็เป็นเร่ืองท่ีแสดงว่า พระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์ไม่ได้
รับใช้แบบตามใจรัฐทกุเร่ือง พระสงฆ์รูปอ่ืนไม่กล้าพดู แตพ่ระเทพโมลีกล้าพดู (พระสธีุธรรมานวุตัร, 
สมัภาษณ์) 
 นอกจากนัน้ คําวิจารณ์นีย้งัมองข้ามข้อเท็จจริงท่ีว่า คณะสงฆ์หรือศาสนจกัรเป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐท่ีอยูใ่ต้อํานาจการปกครองของรัฐ รัฐจึงสามารถขอความร่วมมือหรือใช้อํานาจสัง่การให้คณะ
สงฆ์ช่วยเหลืองานของรัฐได้แม้ไม่มีสมณศกัดิ์  ปัญหาข้อนีจ้ึงอาจรุนแรงเกินความเป็นจริงเพราะ
มองข้ามข้อเท็จจริงท่ีวา่ไมว่า่ยคุสมยัใดหรือในระบอบการปกครองแบบใดศาสนาก็ต้องเป็นเคร่ืองมือ

ของรัฐหรือต้องเก่ียวข้องกบัการเมือง  ดงัท่ี ศ.ปรีชา ช้างขวญัยืน ชีใ้ห้เห็นว่า การท่ีศาสนาหรือคณะ
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สงฆ์ตกเป็นเคร่ืองมือของการเมืองจะเห็นได้ชดัในสมยัหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองเพราะทําใน

รูปแบบง่ายๆ เช่น เม่ือคนไทยถูกครอบงําด้วยลทัธิประชาธิปไตย ก็พยายามจะเปล่ียนแปลงการ
ปกครองสงฆ์ให้เป็นรูปแบบองค์กรประชาธิปไตย พยายามสร้างระบบความคิดท่ีวาพระพทุธศาสนา
เป็นประชาธิปไตย นกัการเมืองเม่ือจะหาเสียงก็ใช้วดัเป็นฐาน ใช้พระเป็นหวัคะแนน ศ.ปรีชา ช้าง
ขวญัยืน จงึสรุปวา่ “จงึยงัไมเ่ห็นวา่มีท่ีใดหรือสมยัใดท่ีศาสนากบัการเมืองไม่เก่ียวข้องกนัเลย” (ศนูย์
มานษุยวิทยาสริินธร, 2542, 286-287) 
 ยิ่งไปกว่านัน้ สมณศกัดิ์และนิตยภตัท่ีถูกมองว่าทําให้พระสงฆ์เป็นเหมือนคนรับใช้ของรัฐ
อาจมองในมมุอ่ืนว่าช่วยให้พระสงฆ์อยู่ช่วยงานพระศาสนาก็ได้ ดงัท่ี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เคย
แสดงความเห็นไว้ว่า ในยคุปัจจบุนัต้องสง่เสริมให้พระสงฆ์มีความรู้สงูๆ รวมถึงไปเรียนหรือไปเท่ียว
ต่างประเทศ และวิธีป้องกันภาวะสมองไหลของคณะสงฆ์ท่ีพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ลาสิกขาออกไป
ทํางานประการหนึ่งคือการเพิ่มนิตยภตัเพ่ือเป็นกําลงัใจให้พระสงฆ์รู้สกึว่ายงัมีคนต้องการให้อยู่เป็น

พระ อย่างน้อยก็รัฐบาลไทย ไม่ใช่เป็นกําลงัใจให้พระสงฆ์อยู่เพราะความโลภ (คึกฤทธ์ิ ปราโมช, 
2533, 37-38) ซึ่งแสดงว่าพระสงฆ์ควรมีการปรับตัวให้เข้ากับสมัยใหม่ การใช้สิ่งท่ีมาส่งเสริม
พระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถแม้อาจดคูลาดเคล่ือนไปจากพระธรรมวินยับ้างก็น่าจะอนญุาตให้

ทําได้ 
 อนึ่ง เน่ืองจากสมณศกัดิ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างและระบบการปกครองคณะสงฆ์ จึง
อาจมองได้ว่า สมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์กลายเป็นเคร่ืองมือของรัฐผ่านโครงสร้างการปกครองคณะ
สงฆ์ท่ีรัฐเป็นผู้สร้างขึน้ ดงัท่ี นิธิ เอียวศรีวงศ์ แสดงความเห็นเก่ียวกบัโครงสร้างการปกครองคณะ
สงฆ์ไว้วา่  
     โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ท่ีระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์สร้างขึน้นัน้ ท่ีจริง
    ก็คือการเปิดโอกาสให้รัฐเข้าไปควบคมุคณะสงฆ์ได้อย่างเต็มท่ีโดยผ่านองค์กรปกครอง  
    ซึง่รัฐเป็นผู้ตัง้ขึน้เอง จงึเท่ากบัการทําให้คณะสงฆ์เป็นเคร่ืองมือของรัฐ และด้วยเหตดุงันัน้ 
    โครงสร้างเช่นนีจ้งึถกูนํากลบัมาใช้ใหมใ่นสมยัเผดจ็การสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ นับตัง้แต่นัน้
    มารัฐก็ประสบความสําเร็จในการระดมเอาพระสงฆ์ไปหนนุนโยบายพฒันาท่ีลําเอียงของ
    รัฐ และในเวลาต่อมาก็อาจระดมไปใช้ต่อสู้กับการต่อต้านรัฐโดยกลุ่มฝ่ายค้านทัง้ในป่า
    และในเมืองอยา่งได้ผลด้วย  
       โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ดงัท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนันีข้ึน้อยูก่บัผู้บริหารรัฐอยา่ง

    มาก แตเ่ราจะไว้ใจรัฐได้เพียงใดยงัเป็นปัญหาท่ีต้องคดิให้ดี ๆ 

       (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2543, 104) 
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 ระบบสมณศักดิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์จึงถูกมองว่าเป็น

เคร่ืองมือของรัฐในการด้านการปกครองหรือในการหาผลประโยชน์ของรัฐบาลมากกว่าเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ของพระศาสนา ดงัท่ีพระไพศาล วิสาโล ได้แสดงความเห็นไว้วา่ 

       รัฐสมัยใหม่นัน้หาได้สนใจศาสนาไม่ แม้ศาสนาจะเป็นอุดมการณ์หน่ึงของชาต ิ
    แต่การอุปถัมภ์ศาสนานัน้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐเอง รัฐนัน้เป็นประหน่ึง
    เคร่ืองจักรที่ดาํรงอยู่ เพื่อตัวมันเอง รัฐไม่ใช่ตัวบุคคลที่จะสํานึกถึงการสร้างบุญ
    กุศลหรือมุ่งนิพพาน แม้ผู้ปกครองในรัฐนัน้จะใส่ใจในเร่ืองนี ้แต่ก็เป็นเพียงกลไก
    หน่ึงของเคร่ืองจักรอันกว้างใหญ่ที่ไร้สภาพบุคคล (impersonal) ดงันัน้การท่ีรัฐเข้า
    มาครอบงํากํากับคณะสงฆ์ จึงยากจะหวังได้ว่าเป็นไปเพ่ือทํานุบํารุงศาสนา  แต่เพ่ือ
    ประโยชน์ของรัฐเองยิ่งกวา่อะไรอ่ืน โดยท่ีทัง้คณะสงฆ์และศาสนาก็จะออ่นแอเรียวลงด้วย 
    ด้วยเหตุนีเ้องจึงจําเป็นท่ีคณะสงฆ์จะต้องวางระยะห่างจากรัฐมากข้ึน   โดยพ่ึงพิงรัฐ
   นอ้ยลง 
      (พระไพศาล วิสาโล ในพิทยา วอ่งกลุ, 2545, 57) 
 อย่างไรก็ตาม การมองเช่นนัน้อาจเป็นการมองในแง่ลบมากเกินไปเพราะแม้รัฐจะใช้
พระสงฆ์เป็นเคร่ืองมือเพ่ือประโยชน์แก่รัฐผ่านโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ท่ีตนเองตัง้ขึน้ แตรั่ฐ
ก็ให้ประโยชน์แก่พระสงฆ์และพระศาสนารวมถึงประเทศชาติและประชาชนผ่านโครงสร้างการ

ปกครองคณะสงฆ์นัน้ด้วยเช่นกัน เพราะแม้แต่การทําเพ่ือประโยชน์แก่ตัวเองบางอย่างก็เป็น
ประโยชน์ของประเทศชาติและพระศาสนาด้วย เช่น การทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึน้และมี
จริยธรรมมากขึน้เพ่ือท่ีจะได้เกิดความสงบสขุในสงัคมโดยอาศยัพระสงฆ์เป็นเคร่ืองมือซึ่งจะทําให้

ประชาชนชอบรัฐหรือรัฐบาลชุดนัน้ๆ จะได้เลือกรัฐบาลชุดนัน้กลบัเข้ามาบริหารประเทศอีกในการ
เลือกตัง้คราวหน้า แม้รัฐจะมีจดุประสงค์เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัแต่ก็ทําให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
และพระศาสนาด้วย และรัฐคงไม่ได้ใช้พระสงฆ์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหาประโยชน์ส่วนตัวเช่นนัน้
ตลอดเวลาหรือในทกุเร่ือง การมองดงักล่าวซึ่งเหมือนกบัการมองว่าพระสงฆ์ถกูใช้เป็นเคร่ืองมือใน
ลกัษณะเช่นนัน้ตลอดเวลาจึงไม่ค่อยตรงกบัความเป็นจริงทําให้ไม่ค่อยได้ให้ความเป็นธรรมแก่รัฐ

และโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ท่ีรวมถึงสมณศกัดิด้์วยอยา่งท่ีควรจะเป็น  

 ยิ่งไปกวา่นัน้ การท่ีพระสงฆ์ถกูใช้เป็นเคร่ืองมือของรัฐก็ไม่ใช่เร่ืองเสียหายหากเป็นเร่ืองท่ีดีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและไม่ขดักับพระธรรมวินัยจนยอมรับไม่ได้ เพราะการช่วยเหลือชาวบ้านและ
เกือ้กูลรัฐก็เป็นแนวทางท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทานพระพุทธานุญาตไว้ดังพุทธดํารัสท่ีว่า “ภิกษุ
ทัง้หลาย    เราอนญุาตให้คล้อยตามพระราชา” (พระไตรปิฎกเลม่ท่ี 4 ข้อ186 หน้า 295) ซึง่ในเร่ืองนี ้
พระองค์ทรงอนญุาตให้เล่ือนวนัเข้าพรรษาออกไปตามท่ีพระเจ้าพิมพิสารทลูขอ  ในอรรถกถาอธิบาย
ว่าหมายถึงให้คล้อยตามบ้านเมือง  แม้ในเร่ืองอ่ืนท่ีชอบธรรม  ก็พึงคล้อยตาม  แต่ไม่พึงคล้อยตาม
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ใคร ๆ ในเร่ืองท่ีไมช่อบธรรม  (อรรถกถาวินยัปิฎก มหาวรรค เลม่ท่ี 3 ข้อ 185-186 หน้า 146) เร่ืองนี ้
แสดงถึงการโอนอ่อนผ่อนปรนตามรัฐ แม้อาจจะขดักบัพระวินยัอยู่บ้างเพราะตามปกติพระสงฆ์ต้อง
เข้าพรรษาตามกําหนดเวลาท่ีทรงบญัญตัิไว้ เหตผุลท่ีทรงอนญุาตเช่นนีน้่าจะเป็นเพราะไม่ต้องการ
ขดัแย้งกบัรัฐซึง่จะส่งผลเสียต่อพระศาสนา และการคล้อยตามบ้านเมืองบางครัง้ก็มีความเก่ียวข้อง
กบัความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองด้วยซึง่เป็นผลประโยชน์ของทกุฝ่ายรวมทัง้พระสงฆ์ 

 ในเร่ืองการคล้อยตามบ้านเมืองนี ้พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) เห็นว่าหมายถึงการ
อนญุาตให้พระสงฆ์อนวุตัรตามพระราชาคือรัฐหรือฝ่ายบ้านเมืองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นขอบเขตอํานาจ

ของรัฐท่ีพึงเป็นไปได้โดยชอบธรรม ท่ีไม่เป็นการเสียหายแก่หลกัการของศาสนา เป็นเร่ืองของความ
เป็นอยูท่ัว่ๆ ไป เช่น การนบัวนัเวลา (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2539, 11-12)  
 จากท่ีกลา่วมาอาจตีความได้ว่าการคล้อยตามบ้านเมืองครอบคลมุถึงภารกิจบางอย่างท่ีรัฐ

ขอให้พระสงฆ์ช่วยเหลือ ดงัเช่นเร่ืองการจดัการศกึษาในสมยัก่อน  แตถ้่าถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในด้าน
เสียหายหรือเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตวัของนักการเมือง แน่นอนว่าเป็นเร่ืองไม่เหมาะสมสําหรับ
สมณะผู้หลีกหนีเร่ืองทางโลก แตก็่เป็นความผิดเฉพาะบคุคลสําหรับพระสงฆ์ท่ีทําตวัเช่นนัน้ และไม่
จําเป็นต้องเก่ียวข้องกับระบบสมณศักดิ์ในภาพรวม เพราะพระสงฆ์แม้ไม่มีสมณศักดิ์ก็ทําได้
เน่ืองจากเป็นท่ีนับถือของชาวบ้านในท้องถ่ิน หรือถึงจะเก่ียวกับสมณศักดิ์ เช่น พระสงฆ์รับใช้
นกัการเมืองเพราะหวงัได้สมณศกัดิ์ ก็เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล ไม่ได้เป็นทุกรูป เป้าหมายดัง้เดิมหรือ
เป้าหมายท่ีแท้จริงของระบบสมณศกัดิ์ไม่ได้ต้องการให้พระสงฆ์มารับใช้ในเร่ืองท่ีผิดพระธรรมวินยั

เหลา่นัน้ดงัท่ีอภิปรายมาแล้วในเร่ืองจดุมุง่หมายของสมณศกัดิ ์

 ปัญหาสําคญัของคําวิจารณ์นีคื้อการมีสมมติฐานเบือ้งต้นท่ีเช่ือไว้ก่อน (assumption) ว่า
การเป็นเคร่ืองมือของรัฐหรือการท่ีรัฐเข้ามาครอบงํามีอํานาจเหนือคณะสงฆ์เป็นเร่ืองเลวร้ายเพียง

อย่างเดียว ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะเป็นเร่ืองดีก็ได้ กล่าวอีกอย่างคือมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ไม่ใช่มี
แตข้่อเสียเพียงอยา่งเดียว ดงัท่ี ศ.ปรีชา ช้างขวญัยืน  ได้แสดงความเห็นไว้วา่  
    ข้อท่ีการเมืองเข้าไปครอบงําศาสนาแล้วทําให้ศาสนาเป็นไปในแบบท่ีการเมืองต้องการนัน้
    มีจริง แต่ไม่แน่ว่าจะต้องเป็นความเสียหาย พระพุทธศาสนาถ้าไม่มีบุคคลเช่นพระเจ้า
    อโศกมหาราช หรือพระเจ้าลิไท พระพทุธศาสนาจะเจริญหรือเส่ือม การท่ีการเมืองเข้าไป
    ยุ่งเก่ียวกับศาสนาทําให้ฝ่ายศาสนาโทษการเมืองได้เม่ือความเสียหายเกิดขึน้ ซึ่งความ
    เสียหายนัน้บางทีก็ไม่จําเป็นจะต้องมาจากการเมือง การเมืองเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัศาสนาก็
    คงมีสว่นทําให้ศาสนาดีบ้างเสียบ้าง   ศาสนาเป็นอิสระจากการเมืองก็คงจะดีบ้างเสียบ้าง  
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    ไม่แน่ว่าจะดีไปเสียทัง้หมด ดงันัน้ไม่ว่าศาสนาจะเก่ียวข้องหรือเป็นอิสระจากการเมืองก็
    ต้องพิจารณาทัง้ข้อดีข้อเสีย 
     (ศนูย์มานษุยวิทยาสริินธร, 2542,283-284) 
 กล่าวอีกอย่างหนึ่ง การท่ีรัฐใช้พระสงฆ์หรือพระศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการปกครองอาจมี
ทัง้ ท่ี ดีและไม่ดี  เป็นเ ร่ืองท่ีชอบธรรมก็ได้  ไม่ชอบธรรมก็ได้  ขึน้อยู่กับเจตนาของรัฐ  ดัง ท่ี                
พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) ในขณะดํารงสมณศกัดิ์ท่ีพระธรรมปิฎกได้แสดงความคิดเห็นไว้
ว่า การท่ีนกัปกครองพยายามทําให้ประชาชนปกครองได้ง่าย ปกครองให้ได้ผลดี จะได้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สขุแก่ประชาชนนัน้เอง จะได้เกิดความถกูต้อง ความชอบธรรม เป็นต้น เป็นเร่ืองท่ีดีงาม 
เป็นการปฏิบตัิท่ีถูกต้อง แต่ถ้าปกครองให้ง่ายเพ่ือตวัเอง คือผู้ปกครองจะได้เสวยผลประโยชน์ได้
สะดวกสบาย ถ้าอยา่งนีเ้ป็นไปเพ่ือความมุง่หมายสว่นตวั เป็นไปเพ่ือเห็นแก่ตน ก็เป็นการปฏิบตัิท่ีไม่
ชอบ การปกครองให้ง่ายโดยอาศยัพระพทุธศาสนาก็เช่นกนั ถ้าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนก็
เป็นการชอบธรรม แต่ถ้าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนก็ไม่ชอบธรรม จึงมีความต่างกนัระหว่างการ
เป็นเคร่ืองมือหาผลประโยชน์กบัการเป็นเคร่ืองมืออํานวยประโยชน์สขุ พระพรหมคณุาภรณ์กลา่วว่า 
“การท่ีว่าเป็นสิ่งเกือ้กลูในการปกครองไม่จําเป็นต้องถือว่าเป็นเจตนาร้ายท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือเสมอ
ไป” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2539, 23-25) 
 พระสธีุธรรมานุวตัรก็มีทศันะคล้ายคลึงกนัว่า การรับใช้รัฐมองในแง่ดีว่าทํางานให้รัฐ ช่วย
สงัคมก็ได้ นอกจากนัน้  กรณีท่ีเคยมีข้อกล่าวหาว่าพระสงฆ์เทศน์เร่ืองสนัโดษตามใจรัฐบาลสมยั
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท่ีเข้าใจผิดว่าคําสอนเร่ืองสนัโดษทําให้คนเกียจคร้าน ก็ไม่จริง เพราะเม่ือดู
คําเทศนาในสมัยนัน้ท่ีปรากฏในหนังสือมงคลวิเสสกถาก็พบว่ายังอธิบายเร่ืองสันโดษตามหลัก

พระพทุธศาสนาอยู ่(พระสธีุธรรมานวุตัร, สมัภาษณ์) 
 นอกจากนัน้ ดร.อํานาจ บวัศิริ ยงัไม่เห็นด้วยกบัคําวิจารณ์ท่ีว่าสมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์รับ
ใช้รัฐโดยมองต่างออกไปจากคนอ่ืนว่า ท่ีจริง สมณศกัดิ์กับการท่ีพระสงฆ์รับใช้รัฐไม่เก่ียวข้องกัน 
(อํานาจ บวัศิริ, สมัภาษณ์) แสดงว่าเป็นคนละเร่ืองกนั ถึงไม่มีสมณศกัดิ์มาเก่ียวข้องก็เป็นไปได้ท่ีรัฐ
จะขอให้พระสงฆ์ช่วยทําภารกิจบางอยา่งให้ 
 ดังนัน้ การมองว่าสมณศักดิ์ทําให้พระสงฆ์กลายเป็นเคร่ืองมือของรัฐจึงเป็นการมองท่ี
สดุโต่งหรือมองข้ามความเป็นจริงท่ีว่าการเป็นเคร่ืองมือของรัฐส่วนมากจะเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อ

พระศาสนาหรือหรือประเทศชาติ อีกทัง้การจะตดัสินว่ารัฐใช้พระสงฆ์เป็นเคร่ืองมือหาผลประโยชน์
ส่วนตวัก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะแยกแยะว่าสิ่งท่ีทํานัน้เป็น
การทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือส่วนรวม การมองว่าสมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์กลายเป็นเคร่ืองมือ
ของรัฐจึงต้องพิจารณาให้ความเป็นธรรมอย่างรอบคอบด้วยเช่นกันเพราะพระสงฆ์สามารถเป็น
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เคร่ืองมืออํานวยประโยชน์สขุแก่ประชาชนโดยไมส่ร้างความเสียหายแก่พระศาสนาและผิดพระธรรม

วินยัได้ด้วย 
 
 7) ระบบสมศักดิ์ในปัจจุบันทําลายคุณค่าตามวัฒนธรรมดัง้เดิมของไทยเพราะแต่
เดมิบ้านเมืองตัง้ให้เองแต่ปัจจุบันพระสงฆ์ขอให้ตัวเองซึ่งเท่ากับเป็นการดูถูกพระสงฆ์ ใน

สมยัโบราณ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ตดัสินพระทยัในการพระราชทานสมณศกัดิ์แก่พระสงฆ์รูป
หนึ่งรูปใดโดยพระสงฆ์รูปนัน้ไม่ได้ทําเร่ืองเสนอขอพระราชทานสมณศกัดิ์ให้แก่ตวัเอง แต่ในสมยั
ปัจจบุนัพระสงฆ์ต้องทําเร่ืองเสนอขอพระราชทานสมณศกัดิ์ให้แก่ตวัเอง ทําให้นกัคิดบางคนเห็นว่า
การกระทําเช่นนัน้เป็นการดูถูกพระสงฆ์ ทําลายคุณค่าของวัฒนธรรมดัง้เดิมหรือเป็นเร่ืองไม่

เหมาะสมสําหรับพระสงฆ์ผู้มุง่ตดัความทะเยอทะยานในลาภสกัการะท่ีเป็นโลกียวิสยั  
 ส.ศวิรักษ์ แสดงความเห็นในประเดน็นีไ้ว้วา่  
    สมณศกัดิน์ัน้เดมิทางการบ้านเมืองถือวา่ต้องแสวงหาพระดีท่ีประพฤตชิอบและท่ีมีความรู้
    ดีมาแตง่ตัง้ไว้ในทางยศศกัดิอ์คัรฐานเพ่ือเป็นพระราชสิริและเป็นศรีของพระนคร ดงัการมี
    พระพทุธรูปศกัดิส์ทิธ์ิตา่ง ๆ ไว้ในราชธานีหรือเมืองสําคญั ๆ นัน้เอง นบัเป็นความคิดแบบ
    พทุธอิงไสยมาแตไ่หนแตไ่ร ข้อสําคญัคือพระเถระท่านเข้าใจความข้อนี ้ท่านรับสมณศกัดิ์

    อย่างรับประเคนวตัถปัุจจยั อนัท่านไม่หลงใหลไปด้วย แท้ท่ีจริงการท่ีให้พระเขียนประวตัิ
    ตนเอง เพ่ือขอสมณศกัดิ์หรือเพ่ือเล่ือนในสมณศกัดิ์นัน้ เป็นการดถูกูพระ เป็นการทําลาย
    คณุคา่ตามวฒันธรรมแบบดัง้เดมิอยา่งร้ายแรงท่ีสดุ  
        (ส.ศวิรักษ์, 2538, 66-67) 
 คําวิจารณ์ดงักลา่วนีมี้มลูความจริงเพราะปกติมีแตค่ฤหสัถ์จะสรรหาสิ่งของท่ีดีเลิศมาถวาย

พระสงฆ์ ไม่ใช่ให้พระสงฆ์มาขอซึง่เป็นการกระทําของคนท่ีมีสถานะต่ํากว่าทําต่อผู้ มีสถานะสงูกว่า 
และไม่เหมาะสมสําหรับพระสงฆ์ท่ีตามอดุมการณ์ทางพระพทุธศาสนาเป็นผู้มกัน้อย ไม่โอ้อวด  ไม่
แสวงหาลาภสกัการะหรือผลประโยชน์ อีกทัง้ขดักบัโบราณราชประเพณีท่ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้
พิจารณาคดัเลือกด้วยพระองค์เอง ไมไ่ด้ให้พระสงฆ์เป็นผู้ขอสมณศกัดิ์จากพระองค์ ถึงกระนัน้ความ
ไมเ่หมาะสมหรือการขดักบัโบราณราชประเพณีอนัเป็นการทําลายคณุคา่ของวฒันธรรมเดิมดงักลา่ว

นีก็้มีเหตผุลท่ีควรให้อภยัได้เน่ืองจากสภาพการณ์ปัจจุบนัต่างจากสมยัก่อนมาก พระสงฆ์ในสมยั
ปัจจบุนัมีจํานวนมากมายกวา่สมยัก่อนมาก หากให้พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาแตง่ตัง้เองทัง้หมด
คงเป็นไปไมไ่ด้ เพราะพระองค์ไมส่ามารถทราบปฏิปทาและคณุงามความดีของพระสงฆ์จํานวนมาก
ในราชอาณาจกัรท่ีกว้างใหญ่ไพศาลได้ และถึงแม้จะทรงพยายามทําเช่นนัน้ก็จะมีปัญหาวา่พระสงฆ์
จํานวนมากท่ีควรได้รับการพระราชทานสมศกัดิ์กลบัไม่ได้รับเพราะอยู่ไกลพระเนตรพระกรรณ อนั
เป็นความไมเ่ป็นธรรมสําหรับพระสงฆ์เหลา่นัน้ 
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 นอกจากนัน้ แม้จะให้พระเถระผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมืองช่วยสอดสอ่งหรือหาข้อมลู
เก่ียวกบัพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีผลงานควรแก่การถวายสมณศกัดิ์ ก็ยงัมีปัญหาว่า
ใครจะมีเวลาไปตรวจสอบตามดพูระสงฆ์จํานวนมากมายได้เพราะแตล่ะรูปแตล่ะคนก็มีภาระท่ีต้อง

ทํามากมาย ไมส่ามารถมาหาข้อมลูอย่างละเอียด ทําได้แคสื่บทราบพฤติกรรมหรือผลงานบางอย่าง
เท่านัน้ การให้พระสงฆ์เขียนประวตัเิพ่ือขอสมณศกัดิจ์งึเป็นทางออกประการหนึ่งท่ีพอทําได้แม้จะไม่
ค่อยเหมาะสมนักเพราะพระสงฆ์แต่ละรูปย่อมรู้ดีท่ีสุดว่าตนเองได้ทําอะไรไปบ้าง แต่ไม่ได้
หมายความว่าพระสงฆ์แต่ละรูปเขียนประวัติขอกันได้ตามใจชอบ เพราะมีกฎระเบียบในการขอ
สมศกัดิ์และพระเถระผู้ ใหญ่ท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัก็ทําหน้าท่ีช่วยกรองอีกชัน้หนึ่งก่อนจะ

ถวายให้พระมหากษัตริย์พิจารณาในขัน้สดุท้าย  

 พระเทพวิสทุธิกวี เห็นว่า การท่ีพระสงฆ์ขอสมณศกัดิ์เองเป็นเร่ืองไม่ดีอยู่แล้ว แตว่ฒันธรรม
เปล่ียนไปเพราะอิทธิพลต่างชาติ ไม่ใช่เพราะสมณศกัดิ์ทําให้เปล่ียน ระบบทําให้ต้องเป็นอย่างนัน้ 
(พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) ตามความเห็นของพระเทพวิสทุธิกวี การขอสมณศกัดิ์ให้ตวัเองแม้จะ
ไมดี่ แตไ่มไ่ด้เกิดจากตวัสมณศกัดิเ์อง แตเ่กิดจากวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไปหรือระบบท่ีเปล่ียนไป 
 พระสุธีธรรมานุวัตรแสดงความเห็นในเร่ืองนีไ้ว้ในอีกมุมมองหนึ่งท่ีน่าสนใจว่า ปัจจุบัน
พระสงฆ์มีจํานวนมาก จึงไม่สามารถพิจารณาได้ทัว่ถึง ทําให้พระสงฆ์ต้องทําเร่ืองเสนอผลงานเพ่ือ
ขอสมณศกัดิ์ด้วยตวัเอง แต่เราอาจมองการกระทําดงักลา่วว่าเป็นการ “เสนอ” หรือ “แจ้ง” ให้ทราบ
ผลงาน ให้คนได้อนโุมทนาบญุท่ีได้ทําก็ได้ คล้ายกบัหลกัการเร่ืองปัตตานโุมทนา (การอนโุมทนาหรือ
พลอยยินดีกับบุญท่ีผู้ อ่ืนได้กระทํา) เราไปใช้คําว่า “ขอ” จึงมีปัญหาขึน้มา (พระสุธีธรรมานุวตัร, 
สมัภาษณ์)  
 ส่วน ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน เห็นในทางตรงกันข้ามกับคําวิจารณ์นี ้ตามทัศนะของ  
ผศ.ดร. ชาญณรงค์ การท่ีพระสงฆ์ขอสมณศกัดิ์ให้ตวัเองไม่ใช่การทําลายวฒันธรรมไทย เพราะไม่
เก่ียวข้องกับวฒันธรรมไทยหรือไม่ใช่วฒันธรรมไทย เพราะปกติพระสงฆ์ขอไม่ได้ เป็นการขดัพระ
วินยัมากกว่า (ชาญณรงค์ บญุหนนุ, สมัภาษณ์) ทศันะนีถื้อว่าเป็นการมองตา่งมมุ เพราะมองว่าใน
วฒันธรรมไทยไม่มีเร่ืองการขอหรือไม่ขอของพระสงฆ์ แต่เป็นเร่ืองพระวินยัท่ีห้ามพระสงฆ์ขออะไร
บางอย่างจากคฤหสัถ์ การขอสมณศกัดิ์ของพระสงฆ์จึงน่าจะขดักบัพระวินยั ไม่ใช่ขดักบัวฒันธรรม
ไทย อยา่งไรก็ตาม หากมองในมมุของพระวินยั ก็คงมีปัญหาท่ีต้องถกเถียงกนัอีก เพราะการขอสมณ
ศกัดิ์ไม่มีในพระวินยัโดยตรงเน่ืองจากในครัง้พทุธกาลไม่มีเร่ืองสมณศกัดิ์ และไม่ใช่พระสงฆ์จะขอ
อะไรจากคฤหัสถ์ไม่ได้เลยเพราะในพระวินัยก็มีเง่ือนไขเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ขอได้เช่นในกรณี

คฤหสัถ์ได้ปวารณาตวัคือแสดงความจํานงให้ขอได้ไว้ 
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 อนึง่ หากต้องการแก้ปัญหาความไมเ่หมาะสมดงักลา่วนี ้เราก็ยงัพอจะทําได้ แตต้่องปรับแก้
ระบบการพิจารณาสมณศกัดิ์ใหม่โดยให้คณะสงฆ์ รวมทัง้ชุมชน และหน่วยงานระดบัต่างๆ ตัง้แต่
ระดบัท้องถ่ินขึน้มา ช่วยกนัตรวจสอบพิจารณาและเสนอขอสมณศกัดิ์ให้แก่พระสงฆ์ท่ีพิจารณาว่ามี
คณุสมบตัเิหมาะสม ซึง่จะต้องพิจารณาหาระเบียบและวิธีการสําหรับการพิจารณาคดัเลือกดงักลา่ว
นีใ้นรายละเอียดกนัต่อไป ถ้าจะทํากนัจริง ๆ ซึง่ในเร่ืองนี ้ดร.อํานาจ บวัศิริ ก็เห็นว่า ยงัแก้ไขได้ โดย
เสนอว่า ให้พระสงฆ์ผู้ ใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีแทนพระเนตรพระกรรณให้แก่พระเจ้าแผ่นดิน เป็นผู้
พิจารณานําเสนอเพ่ือพระราชทานสมณศกัดิ ์(อํานาจ บวัศริิ, สมัภาษณ์) 
 ดงันัน้ กล่าวเฉพาะสภาพการณ์ปัจจุบนั การให้พระสงฆ์ทําเร่ืองขอสมณศกัดิ์ด้วยตวัเอง
แทนท่ีจะให้ฝ่ายบ้านเมืองคดัเลือกเองจงึเป็นเร่ืองท่ีไมค่อ่ยเหมาะสมแตพ่อจะอนโุลมยอมรับให้ทําได้

ด้วยเหตผุลของข้อจํากดัตา่งๆ ดงักลา่วมา  
 
 8) สมณศักดิ์ เป็นเร่ืองที่ ขัดหรือไม่ตรงกับพระธรรมวินัยเพราะเป็นตําแหน่งที่
พระมหากษัตริย์ทรงตัง้ให้ต่างกับตาํแหน่งเอตทคัคะที่พระพุทธเจ้าทรงตัง้ให้ การท่ีสมณศกัดิ์

เป็นตําแหน่งท่ีไมมี่ในครัง้พทุธกาลและพระมหากษัตริย์ทรงตัง้ให้พระสงฆ์แทนท่ีจะเป็นพระพทุธเจ้า

ทรงตัง้ให้ดงัเร่ืองตําแหน่งเอตทคัคะทําให้ถกูวิจารณ์วา่ขดักบัพระธรรมวินยั 

 ปัญหาเร่ืองนีค้งต้องพิจารณาว่า คําว่า “ขัดพระธรรมวินัย” หมายความอย่างไร ถ้า
หมายความว่าขดัพระวินยัคือละเมิดบทบญัญตัิท่ีทรงห้ามไว้ คล้ายกบัการด่ืมสรุาขดักบับทบญัญตัิ
เร่ืองห้ามพระสงฆ์ด่ืมสุรา การมีระบบสมณศกัดิ์ก็ไม่ขัด เพราะไม่ได้มีบทบญัญัติห้ามพระสงฆ์มี
สมณศกัดิเ์น่ืองจากสมณศกัดิเ์ป็นเร่ืองใหมท่ี่เพิ่งเกิดขึน้ ถ้าหมายความวา่ไมมี่บญัญตัิไว้ในพระธรรม
วินยั ก็ยงัไมมี่เหตผุลพอท่ีจะตดัสนิวา่สมณศกัดิผิ์ดหรือขดัพระธรรมวินยั เพราะไม่จําเป็นท่ีสิ่งท่ีไม่ได้
บญัญัติจะต้องผิดหรือเข้าไม่ได้กับพระธรรมวินยัเสมอไป การตดัสินเร่ืองนีจ้ึงต้องใช้มหาปเทสสี่ท่ี
พระพทุธเจ้าทรงประทานให้เป็นหลกัในการตดัสินหรือวินิจฉยัพฤติกรรมท่ียงัไม่ได้ทรงบญัญตัิไว้ว่า

ควรหรือไมค่วรทํา ซึง่มีเนือ้หาอยูว่า่ 

 

        ๑.    ภิกษุทัง้หลาย    สิ่งใดเราไม่ได้ห้ามไว้ว่า    “สิ่งนีไ้ม่ควร”    ถ้าสิ่งนัน้อนโุลม

    เข้ากบัสิง่ท่ีไมค่วร    ขดักบัสิง่ท่ีควร    สิง่นัน้ไมค่วร1 

                                                 
 

1 ตวัอย่างเช่น  ธัญชาติ  7  อย่าง  คือ  ข้าวสาลี  ข้าวเจ้า  หญ้ากบัแก้  ข้าวละมาน  ลกูเดือย  ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง  

(อรรถกถาวินัยปิฎก เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 368)   เป็นสิ่งท่ีทรงห้ามฉันในเวลาตัง้แต่เท่ียงวันจนถึงอรุณขึน้วันใหม่  ส่วนมหาผล   9 

อย่าง  คือ  ตาล  มะพร้าว  ผลขนนุ  ขนนุสําปะลอ  บวบ  ฟักเขียว  แตงกวา  แตงโม  ฟักทอง รวมทัง้อปรัณณชาติทัง้หมด  เช่น  

ถัว่เขียว  ถัว่ราชมาส  งา  พืชผกัท่ีกินหลงัภตัตาหาร  แม้จะไม่ได้ทรงห้ามไว้   แต่อนโุลมเข้ากบัธัญชาติ  7  อย่าง  เพราะฉะนัน้  

จงึทรงห้ามฉนัในเวลาตัง้แตเ่ท่ียงวนัจนถงึอรุณขึน้วนัใหมเ่ชน่กนั  เข้ากบัหลกัมหาปเทสข้อ 1 
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          ๒.    ภิกษุทัง้หลาย    สิง่ใดเราไมไ่ด้ห้ามไว้วา่    “สิง่นีไ้มค่วร”    ถ้าสิง่นัน้อนโุลม

    เข้ากบัสิง่ท่ีควร    ขดักบัสิง่ท่ีไมค่วร    สิง่นัน้ควร2 

                  ๓.    ภิกษุทัง้หลาย    สิง่ใดเราไมไ่ด้อนญุาตไว้วา่    “สิง่นีค้วร”    ถ้าสิง่นัน้อนโุลม

    เข้ากบัสิง่ท่ีไมค่วร    ขดักบัสิง่ท่ีควร    สิง่นัน้ไมค่วร 
                  ๔.    ภิกษุทัง้หลาย    สิ่งใดเราไม่ได้อนญุาตไว้ว่า    “สิ่งนีค้วร”    ถ้าสิ่งนัน้อนโุลม

    เข้ากบัสิง่ท่ีควร    ขดักบัสิง่ท่ีไมค่วร    สิง่นัน้ควร 
      (พระไตรปิฎกเลม่ท่ี 5 หน้า 139-140) 
 กล่าวโดยย่อ สาระสําคญัของมหาปเทส 4 ก็คือสิ่งใดท่ีเข้ากบัสิ่งท่ีพระพทุธเจ้าทรงอนญุาต
เป็นสิง่ท่ีควรทําได้ สว่นสิง่ใดท่ีขดักบัสิง่ท่ีทรงอนญุาตเป็นสิง่ท่ีไมค่วรทํา  
 อยา่งไรก็ตาม ในการตดัสนิตามหลกัมหาปเทส 4 นีแ้น่นอนวา่อาจมีความเห็นตา่งกนัได้และ
ผู้วิจยัเห็นวา่เร่ืองสมณศกัดิก็์คงอยูใ่นกลุม่นีคื้อการตดัสนิความควรไมค่วรของเร่ืองสมณศกัดิ์มีความ

ตา่งกนัหรือมีผู้ เห็นตา่งกนั เพราะระบบสมณศกัดิมี์รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีมีทัง้ดเูหมือนเข้ากบัสิ่ง
ท่ีทรงอนุญาตและสิ่งท่ีทรงห้าม คือมีทัง้แง่ลบและแง่บวก ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงเห็นว่า เราคงต้องมา
พิจารณาตดัสินกนัในภาพรวมภายใต้เง่ือนไขบางอย่าง กล่าวคือเม่ือประเมินจากแง่มมุต่าง ๆ ทัง้ท่ี
เป็นส่วนดีและส่วนเสียหรือปัญหาดงัได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว เราพอจะสรุปได้ว่า สมณศกัดิ์มี
สว่นท่ีเข้ากนัได้กบัสิ่งท่ีทรงอนญุาตว่าเป็นสิ่งท่ีควรได้มากกว่า เพราะสมณศกัดิ์เม่ือว่าโดยตวัระบบ

สมณศกัดิเ์องมีประโยชน์มากกวา่และข้อเสียหรือปัญหาท่ีเกิดก็ไมไ่ด้ขดัพระวินยัโดยตรงอยา่งชดัเจน

และเป็นเร่ืองของพระสงฆ์แตล่ะรูปมากกวา่ 
 อนึง่ เหตผุลสําคญัก็คือ เม่ือเทียบกบัตําแหน่งเอตทคัคะ เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ท่ีแท้จริง
ของสมณศักดิ์มีส่วนคล้ายคลึงกันคือมุ่งการยกย่องประกาศเกียรติคุณของพระสงฆ์และมีส่วน

เก่ียวข้องหรือมีคุณประโยชน์ต่อการปกครองคณะสงฆ์เหมือนกัน ต่างแต่ผู้ แต่งตัง้เท่านัน้ คือ
พระมหากษัตริย์หรือรัฐเป็นผู้แตง่ตัง้สมณศกัดิ ์ไมใ่ช่พระพทุธเจ้า ซึง่ในประเดน็นีแ้ม้จะมองดไูด้ว่าไม่
เหมาะสมเพราะพระมหากษัตริย์ไม่ใช่พระพทุธเจ้าและไม่ใช่พระสงฆ์ แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองเสียหายอะไร
ร้ายแรงเพราะอาจดอีูกมมุหนึง่ได้วา่การท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้สมณศกัดิใ์ห้พระสงฆ์ไม่ใช่การ

ลบหลู่ทําตวัสูงกว่าพระสงฆ์หรือทําตวัเทียบเท่าพระพุทธเจ้าแต่เป็นเพียงการต้องการสนับสนุน

                                                 
 

2 ตวัอย่างเช่น พระผู้ มีพระภาคทรงอนญุาตนํา้อฏัฐบาน  (นํา้ด่ืม  8  ชนิด)  ส่วนนํา้ด่ืมท่ีนบัเน่ืองในนํา้อฏัฐบาน  8 

ชนิดนัน้ เช่น  นํา้หวาย  นํา้ผลมะงัว่  นํา้ต้นเล็บเหย่ียว  และนํา้ผลไม้เล็กเป็นต้น  แม้จะไม่ได้ทรงอนญุาตไว้แต่อนโุลมเข้ากบันํา้

อฏัฐบาน  เพราะฉะนัน้  จงึเป็นอนัอนญุาตด้วย  (อรรถกถาวินยัปิฎก เลม่ท่ี 3 หน้าท่ี 188-189)   
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พระสงฆ์เหมือนการสนับสนุนด้านปัจจัยส่ี คือพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานสมณศักดิ์แก่
พระสงฆ์เหมือนทรงถวายจีวร อาหาร และยา แก่พระสงฆ์ ไม่ใช่การตีตนเสมอพระพุทธเจ้าหรือ
พระสงฆ์ 

 เม่ือว่าโดยเป้าหมายหรือสาระสําคัญของสมณศักดิ์จึงมีความคล้ายคลึงกับตําแหน่ง

เอตทคัคะ ไม่ได้ขดักนั นกัวิชาการจํานวนมากจึงมองว่าสมณศกัดิ์คล้ายคลงึกบัตําแหน่งเอตทคัคะ
หรือมีเค้ามาจากตําแหน่งเอตทัคคะ เช่น ศ.พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ได้แสดง
ความเห็นในเร่ืองนีไ้ว้วา่  
    ผมวา่สมณศกัดิท่ี์เกิดขึน้ในยคุหลงัๆ ก็ไมใ่ช่วา่ จะทําขึน้มาเอง ก็มีเค้ามาแตส่มยัพทุธกาล 
    แล้วก็ต่อมาจากลงักา ลงักาก็ถ่ายทอดมาสู่ไทย มาพฒันาในสงัคมไทยน่ีมากมายก่าย
    กอง...สมณศกัดิ์ยุคหลงั เราจะเห็นได้ชัดว่าเลียนแบบทางโลก มีแบ่งชัน้ สงัเกตได้จาก
    บรรดาศกัดิ ์มีตัง้แตช่ัน้สมเดจ็เจ้าพระยา เจ้าพระยา คณุพระ คณุหลวง ขนุ ลองๆ จดัดจูะ
    เห็นว่าเหมือนกนัเลย ระดบัสมเด็จพระราชาคณะก็คือสมเด็จเจ้าพระยา ชัน้รองสมเด็จก็
    เจ้าพระยา พระราชาคณะชัน้เทพก็เท่ากับคุณพระ พระราชาคณะชัน้ราชก็เท่ากับคุณ
    หลวง ชัน้สามญัก็เท่ากบัขนุ 

      (ศนูย์มานษุยวิทยาสริินธร, 2542, 233-234) 
 ตามความเห็นดังกล่าวนีแ้สดงว่า สมณศักดิ์พัฒนาขึน้มาจากการเลียนแบบตําแหน่ง

เอตทัคคะนั่นเองแล้วปรับเปล่ียนจนเกิดการแบ่งลําดับชัน้มากมายโดยการเลียนแบบระบบ

บรรดาศกัดิ์ สมณศกัดิ์จึงไม่น่าขดักับพระธรรมวินัยเพราะเป็นพฒันาการหรือเลียนแบบตําแหน่ง
เอตทคัคะ 
 นอกจากนัน้ การท่ีพระสงฆ์ยอมรับสมณศักดิ์และโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ท่ีรัฐ
ตัง้ขึน้เป็นสิง่ท่ีมีความชอบธรรมหรือไมข่ดักบัพระวินยัเม่ือเทียบเคียงกบัหลกัการคล้อยตามพระราชา

ท่ีกล่าวมาแล้ว เพราะการท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์เล่ือนวันเข้าพรรษาตามท่ี           
พระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระราชประสงค์ทัง้ท่ีขัดกับบทบัญญัติท่ีทรงตัง้ไว้แสดงถึงการยอมตาม

บ้านเมืองในเร่ืองเล็กน้อยท่ีไม่มีความเสียหาย ซึ่งเร่ืองสมณศักดิ์และโครงสร้างหรือระบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ท่ีบ้านเมืองตัง้ขึน้มาก็ไม่ได้ต่างกบัการเล่ือนวนัเข้าพรรษามากนกั แม้อาจจะไม่
ตรงกบัพระธรรมวินยัอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรรุนแรง ซึง่ในประเด็นนี ้ดร.อํานาจ บวัศิริ ก็เห็น
ด้วยดงัท่ีให้สมัภาษณ์ไว้ว่า “พระธรรมวินยัไม่ได้กําหนดเร่ืองนี ้แต่พระธรรมวินยัได้กําหนดไว้อย่าง
หนึง่วา่ “ราชานงั   อนวุตัตติงุ” คล้อยตามความประสงค์ของพระราชา จึงตีความได้ว่า ไม่ขดักบัพระ
วินยั” (อํานาจ  บวัศริิ, สมัภาษณ์) 
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 ดงันัน้ จากการท่ีมีการตีความต่างกนัหรือมีความเห็นต่างกนันัน่เองแสดงว่า  การตดัสินว่า
สมณศกัดิ์ขัดพระธรรมวินัยเพราะไม่เหมือนตําแหน่งเอตทัคคะท่ีพระพุทธเจ้าทรงแต่งตัง้ยังไม่มี

นํา้หนักมากพอ เพราะเหตผุลของผู้ โจมตีสมณศกัดิ์ไม่มีนํา้หนักพอท่ีจะยืนยนัเช่นนัน้ได้ ความ
แตกตา่งไมจํ่าเป็นต้องขดักนัเสมอไป 
 
 9) สมณศักดิ์ขัดกับพระธรรมวินัยหลายอย่าง เช่น การไม่แบ่งชัน้วรรณะ การเคารพ
ตามหลักอาวุโส และการละกิจนิสัยเยี่ยงคฤหัสถ์ สืบเน่ืองจากการท่ีสมณศกัดิ์ไม่ได้เป็นสิ่งท่ี

พระพุทธเจ้าทรงบญัญัติขึน้ดงัเช่นเร่ืองเอตทคัคะจึงทําให้ถูกวิจารณ์ว่าขดักับพระธรรมวินยัหลาย

อย่าง เช่น สมณศกัดิ์ทําให้เกิดการแบ่งชัน้วรรณะ ทําให้ไม่ได้ทําการเคารพหลกัอาวุโสพรรษาคือ
เคารพกนัตามลําดบัก่อนหลงัของการบวช และเป็นกิจนิสยัแบบคฤหสัถ์ 

 ธรรมรักษาเห็นว่าสมณศกัดิ์ขดักบัคําสอนหลายอย่าง เช่น พระพทุธศาสนาไม่มีการแบง่ชัน้
วรรณะ พระพทุธศาสนาต้องการให้ผู้บวชเข้าไปมีความเบาสบายไมรุ่งรัง พระพทุธศาสนาต้องการให้
ผู้บวชเข้าไปละกิจนิสยัเย่ียงฆราวาส พระพทุธศาสนาต้องการให้ผู้บวชเข้าไปละความยึดมัน่ถือมัน่ 
พระพุทธศาสนามุ่งให้ผู้บวชเข้าไปเดินทางไปหาพระนิพพาน ธรรมรักษาให้เหตุผลท่ีตีความได้ว่า 
สมณศกัดิทํ์าให้พระสงฆ์เป็นอยา่งนีเ้พราะ “ใครเลา่มียศแล้วจะไมต่ดิยศ, หลงยศและหาทางเพิ่มพนู
ยศให้สูงยิ่งขึน้ เร่ืองของยศเป็นเร่ืองของความรุงรัง, กังวลไม่สิน้สุด ด้วยเหตุนีส้มณะศกัดิ์จึงเป็น
หนามแทงตา, ท่ิมใจให้พระต้องเดือดร้อนตลอดไป...สมณศกัดิ์จึงกลายเป็นเคร่ืองกัน้ทางไปนิพพาน
ของพระ...สมณศกัดิจ์งึไมมี่สว่นดีเลย” (ประสก ธรรมรักษา และคามหโุณ, 2518, 10-11) 
 สรุพศ ทวีศกัดิก็์มีความเห็นในทํานองเดียวกนัวา่ 

    ...คือ สงัคมสงฆ์    ปัจจบุนัมีระบบสมณศกัดิห์รือระบบศกัดนิาพระอนัเป็นมรดก
    สมบรูณาญาสทิธิราชย์ และ    โครงสร้างการปกครองของสงฆ์ปัจจบุนัก็เป็นโครงสร้าง
    ตามกฎหมายเผดจ็การคือ พ.ร.บ.    คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ท่ีตราขึน้ในสมยัเผดจ็การ
    จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์  
       ฉะนัน้ ระบบของสงัคมสงฆ์ปัจจบุนั จงึเป็นมรดกสมบรูณาญาสทิธิราชย์บวกระบบ

    เผดจ็การท่ีเป็นมรดกยคุสฤษดิ ์ซึง่ระบบเช่นนีข้ดัแย้งโดยพืน้ฐานกบัโครงสร้างสงัคมสงฆ์ท่ี
    พระพทุธเจ้ากําหนดขึน้ตามพระธรรมวนิยั... 
       สงัคมสงฆ์แบบพทุธกาลไมมี่ฐานนัดร (จะวา่ไปพระพทุธเจ้าคือผู้สละฐานนัดรมาเป็น
    สามญัชน แตพ่ระสงฆ์ปัจจบุนั มีพืน้เพมาจากชนชัน้ลา่ง แตพ่ยายามไตเ่ต้าขึน้ไปสูค่วาม
    มีฐานนัดร) การแสดงความเคารพตอ่กนัถืออาวโุสทางพรรษา (บวชก่อน-หลงั) แตก่ารยก
    ยอ่งให้มีบทบาทสําคญั เช่น เป็นพระอคัรสาวก เป็นเอตทคัคะ (เป็นเลศิ) ในด้านตา่งๆ 
    พิจารณาจากความสามารถ ไมไ่ด้พิจารณาจากลําดบัอาวโุส เชน่ พระสารีบตุร กบัพระ   
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    โมคคลัลานะ บวชทีหลงัพระปัญจวคัคีย์ แตไ่ด้รับแตง่ตัง้เป็นอคัรสาวกซ้าย-ขวา ตาม

    ความสามารถของท่านทัง้สอง เป็นต้น 

       แตโ่ครงสร้างการปกครองสงฆ์ปัจจบุนั การขึน้สู่ตําแหน่งการปกครองสงฆ์ระดบัสงู เช่น 
    เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม หรือเป็นพระสงัฆราช ต้องเป็นไปตามลําดบัอาวุโสด้าน
    สมณศกัดิ์ ทําให้พระหนุ่มๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถไม่มีโอกาสเข้ามาบริหารงานคณะ
    สงฆ์ อีกทัง้โครงสร้างของมหาเถรสมาคมก็เป็นโครงสร้างการบริหารแบบรวบอํานาจ หรือ
    เป็นเผดจ็การตาม พ.ร.บ.ท่ีออกในยคุสฤษดิด์งักลา่วแล้ว 
      (สรุพศ ทวีศกัดิ,์ 27 กนัยายน 2554, ออนไลน์) 
 
 คําวิจารณ์ท่ีกล่าวมามีบางส่วนท่ีเป็นจริงดงัท่ีได้อภิปรายมาในบางประเด็นก่อนหน้านี ้แต่
บางส่วนมีความคลาดเคล่ือนโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการแบ่งชัน้วรรณะและการเคารพตามหลกั

อาวโุส กลา่วคือสมณศกัดิ์ทําให้เกิดการปกครองโดยลําดบัชัน้คือการแบง่ระดบัชัน้หรือการจดัลําดบั
ความสงูต่ํา (hierarchy) ในทางการปกครองคล้ายกบัตําแหน่งเอตทคัคะท่ีใช้ความสามารถเป็นหลกั
แทนท่ีจะใช้หลกัอาวโุส ต่างแต่ตําแหน่งสมณศกัดิ์มาจากการแต่งตัง้ของฝ่ายบ้านเมืองเท่านัน้ และ
ในทํานองเดียวกบัตําแหน่งเอตทคัคะ สมณศกัดิ์ก็ไม่ได้เข้ามาแทนท่ีหรือลบล้างลําดบัความสงูต่ํา
ตามหลกัอาวโุสเสียทัง้หมดเพราะพระสงฆ์ภายใต้ระบบสมณศกัดิก็์ยงัคงหลกัอาวโุสไว้ด้วย กลา่วคือ
ในการทํากิจสงฆ์ตา่งๆ ก็ยงัยดึหลกัอาวโุสไว้ด้วย เช่น การปวารณาตามลําดบัพรรษา การปลงอาบตัิ
ก็ยึดหลกัอาวุโส ผู้อ่อนพรรษากว่าต้องให้เกียรติผู้ แก่พรรษากว่าและต้องเรียกผู้ แก่พรรษากว่าว่า  
“ภนฺเต” ในขณะท่ีผู้ แก่พรรษากว่าก็เรียกผู้ อ่อนพรรษากว่าว่า “อาวุโส” ซึ่งเป็นการเรียกตามหลกั
อาวโุส หรือในกรณีท่ีพระมหาเถระท่ีมีอายพุรรษามาก พระเถระท่ีมีสมณศกัดิส์งูกวา่ก็ไมใ่ห้กราบไหว้
ตนเองแต่ตนเองจะเป็นผู้กราบไหว้พระมหาเถระรูปนัน้ และพระสงฆ์แม้สมณศกัดิ์สงูกว่าย่อมต้อง
กราบไหว้พระสงฆ์ท่ีเป็นอปัุชฌาย์หรืออาจารย์ของตนผู้ มีสมณศกัดิต่ํ์ากวา่หรือไมมี่สมณศกัดิเ์ลย ซึง่
เร่ืองนีพ้ระเทพวิสทุธิกวี พระสธีุธรรมานวุตัร และ ศ.พิเศษจํานงค์ ทองประเสริฐ ได้ให้สมัภาษณ์ไว้ใน
ทํานองเดียวกนัว่าการเคารพกนัตามหลกัอาวโุสยงัใช้กนัอยู่ ยงักราบไหว้กนัตามหลกัอาวโุส ยกเว้น
การนัง่ตามลําดบัสมณศกัดิใ์นงานราชพิธีและรัฐพิธีเท่านัน้ ซึง่พระเทพวิสทุธิกวีให้เหตผุลว่าเป็นการ
ถวายพระเกียรตแิก่พระมหากษัตริย์ (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์)  
 ส่วน ดร.อํานาจ บวัศิริ ก็เห็นว่าไม่เป็นการแบ่งชัน้วรรณะ ยงัเคารพกนัตามอาวโุส แต่เห็น
ต่างออกไปเล็กน้อยว่า ไม่ขดักับพระธรรมวินยัเพราะไม่เก่ียวกับการปฏิบตัิพระธรรมวินยั  การยก
ย่องถวายเกียรติด้วยสมณศกัดิ์เป็นเพียงคณุค่าท่ีพระมหากษัตริย์ยกย่อง ไม่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิ
ตามพระธรรมวินยั การปฏิบตัิตามพระธรรมวินยัก็ยงัปฏิบตัิได้อยู่ไม่ขดักนั ผู้ ได้รับสมณศกัดิ์ก็ยงัไม่
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แบ่งชัน้วรรณะ ยงัเคารพตามอาวโุสได้อยู่ (อํานาจ บวัศิริ, สมัภาษณ์) ทศันะของ ดร.อํานาจ บวัศิริ 
จึงมองเร่ืองนีใ้นลกัษณะแยกเร่ืองสมณศกัดิ์ออกจากเร่ืองพระธรรมวินยัและการแบ่งชัน้วรรณะ การ
เคารพหรือไม่เคารพตามหลกัอาวุโส เพราะมองว่าเป็นคนละเร่ืองกัน แต่ก็ยงัเห็นว่า พระสงฆ์ท่ีได้
สมณศกัดิ์ก็ไม่ได้มีการแบ่งชัน้วรรณะ ยงัเคารพตามอาวุโสอยู่ แสดงว่าถ้าจะมีพระสงฆ์ท่ีแบ่งชัน้
วรรณะหรือไมเ่คารพตามอาวโุสก็น่าจะมีอยูน้่อยและเป็นเร่ืองปัจเจกมากกวา่ 
 อยา่งไรก็ตาม การเคารพกราบไหว้กนัโดยไมไ่ด้ใช้หลกัอาวโุสพรรษาท่ีไมเ่ก่ียวกบังานราชพิธี
หรือรัฐพิธีก็มีอยู่บ้าง เท่าท่ีผู้วิจยัเคยพบมา ก็จะเป็นงานคณะสงฆ์ท่ีมีพระสงฆ์มารวมตวักนัจํานวน
มาก ในการแสดงความเคารพพระสงฆ์ผู้ เป็นผู้บงัคบับญัชา เช่น เจ้าคณะจงัหวดั พร้อมกนั ทําให้ไม่
มีโอกาสตรวจสอบซกัถามอายพุรรษากนั จึงถือเป็นความสะดวกในการปฏิบตัิงานคณะสงฆ์ท่ีจะทํา
เช่นนัน้ ซึง่เป็นเร่ืองตําแหน่งบริหารมากกวา่สมณศกัดิ ์
 ยิ่งไปกว่านัน้ เราอาจมองในอีกมมุมองหนึ่งได้ว่า การเคารพกนัตามสมณศกัดิ์ท่ีมีใช้กนัอยู่
ร่วมกับการเคารพตามอาวุโสโดยพรรษานัน้ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งท่ีใช้คานอํานาจของ

ระบบอาวโุสพรรษา กล่าวคือปกติพระสงฆ์ต้องเคารพกนัตามอาวโุสพรรษาซึง่อาจทําให้ผู้ มีพรรษา
มากกว่าถือตนเหนือกว่าผู้ มีพรรษาน้อยกว่าจนมองข้ามเร่ืองความสามารถของผู้ มีพรรษาน้อยกว่า

และไม่ฟังความเห็นของผู้ มีพรรษาน้อยกว่า หากพระสงฆ์ผู้ มีพรรษาน้อยกว่ามีสมณศกัดิ์สูงกว่า
พระสงฆ์ท่ีมีพรรษามากกว่า ก็อาจทําให้พระสงฆ์ผู้ มีพรรษามากกว่าให้การยอมรับความสามารถ
หรือความเกรงใจแก่พระสงฆ์ผู้ มีพรรษาน้อยกว่า อนัจะนําไปสู่การถ้อยทีถ้อยอาศยั ตา่งฝ่ายต่างให้
เกียรติและความเคารพกนั ฝ่ายหนึ่งให้ความเคารพตามอาวโุสพรรษา อีกฝ่ายหนึ่งให้ความเคารพ
ตามสมณศกัดิ์ สมณศกัดิ์จึงไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงในลกัษณะของการแบ่งชัน้วรรณะ
หรือทําลายหลกัการเคารพตามพระธรรมวินยัโดยเฉพาะหลกัอาวโุสพรรษา 
  เหตผุลดงักลา่วนีเ้ม่ือนํามารวมกบัการยดึหลกัการคล้อยตามบ้านเมืองและประโยชน์ท่ีเกิด
แก่คณะสงฆ์เร่ืองสมณศกัดิ์ก็เป็นสิ่งท่ีชอบธรรมหรือพอจะยอมรับกนัได้ การบอกว่าสมณศกัดิ์เป็น
การแบง่ชัน้วรรณะจึงอาจเป็นข้อกลา่วหาท่ีรุนแรงเกินไป การจดัลําดบัสงูต่ําหรือการแบง่ลําดบัชัน้มี

อยูแ่ล้วตัง้แตค่รัง้พทุธกาลแตก่ารแบง่ลําดบัชัน้เช่นนีไ้ม่ใช่การแบง่ชัน้วรรณะอย่างในสงัคมคฤหสัถ์ท่ี

ยึดหลกักําเนิดหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจเป็นหลกัและมีการรังเกียจเหยียดหยามกัน การแบ่ง
ลําดับชัน้ในพระพุทธศาสนายึดหลักอาวุโส หลักความสามารถ และหลักความสัมพันธ์ เช่น 
ความสมัพนัธ์ระหว่างสทัธิวิหาริกกบัพระอปัุชฌาย์ทําให้ผู้ เป็นสทัธิวิหาริกต้องปรนนิบตัิรับใช้และให้

ความนอบน้อมตอ่พระอปัุชฌาย์ตามอปัุชฌายวตัรท่ีพระพทุธเจ้าทรงกําหนดไว้และพระอปัุชฌาย์ก็

ต้องคอยอบรมดูแลผู้ เป็นสัทธิวิหาริกตามสัทธิวิหาริกวัตรท่ีพระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้เช่นกัน 
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(พระไตรปิฎกเล่มท่ี 4 ข้อท่ี 66-67 หน้าท่ี  82 - 92) ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดการเกือ้กูลช่วยเหลือกนัโดยมุ่ง
ประโยชน์หรือความผาสกุของคณะสงฆ์เป็นหลกั 
 ตามหลกัพระวินยัการจดัลําดบัสงูต่ําในคณะสงฆ์คือการให้ความเคารพด้วยวิธีการตา่งๆ มี
การไหว้และการจดัลําดบัการนัง่ก่อนหลงัเป็นต้นและการจดัลําดบัก่อนหลงัในการทํากิจสงฆ์ต่างๆ 
โดยทัว่ไปใช้หลกัอาวุโสของการบวชก่อนหลงัเป็นเกณฑ์ เช่น พระอบุาลีซึ่งออกบวชคราวเดียวกับ
พระภทัทิยะ พระอนุรุทธะ พระอานนท์ พระภคุ และพระกิมพิละ ซึ่งเป็นเจ้าชายศากยะ ตอนเป็น
คฤหัสถ์เป็นคนในวรรณะต่ํา เกิดในตระกูลช่างกัลบก เป็นช่างกัลบกประจําพระองค์ของเจ้าชาย
ศากยะเหล่านี ้เม่ือเจ้าชายศากยะขอให้พระอบุาลีบวชก่อนเพ่ือลดการถือตวัจดัของพวกตน ทําให้
พระภทัทิยะ พระอนุรุทธะ พระอานนท์ พระภค ุและพระกิมพิละ เม่ือบวชแล้วต้องไหว้พระอบุาลีท่ี
บวชก่อน (อรรถกถาขทุทกนิกาย ธรรมบท เลม่ท่ี 1 หน้าท่ี 128; บรรจบ บรรณรุจิ, 2548, 152, 159) 
ในการนั่งผู้ ท่ีบวชก่อนก็จะนั่งหน้าผู้ ท่ีบวชทีหลงั แต่การจัดลําดบัสูงต่ําของพระสงฆ์ไม่ได้ใช้หลกั
อาวโุสนีเ้พียงหลกัเดียว หากแต่ยงัใช้หลกัอ่ืนด้วยคือหลกัความสามารถ และหลกัความสมัพนัธ์ ซึ่ง
ตําแหน่งเอตทคัคะก็เป็นตําแหน่งท่ีพระพทุธเจ้าทรงตัง้ให้ตามความสามารถซึง่เก่ียวข้องกบับญุท่ีสัง่

สมมาด้วยของพระสงฆ์สาวกของพระองค์และเป็นเกณฑ์อยา่งหนึง่ในการจดัลําดบัความสงูต่ําคล้าย

หลักอาวุโสและถือว่าเหนือกว่าหลักอาวุโสดังจะเห็นได้จากการจัดลําดับการนั่งของพระอสีติ

มหาสาวกท่ีเรียงลําดบัตามตําแหน่งเอตทคัคะ ไม่ได้เรียงตามลําดบัอาวโุส แตก็่ไม่ได้หกัล้างหรือเข้า

มาแทนท่ีหลกัอาวโุสอยา่งสิน้เชิง 
 ในอรรถกถาของคัมภีร์ขุททนิกาย ธรรมบท แสดงการปูลาดอาสนะในท่ีนิมนต์ท่ีเรียง
ตามลําดบัเอตทคัคะด้วย กล่าวคือ ให้ปลูาดอาสนะของพระพทุธเจ้าไว้ตรงกลาง ปลูาดอาสนะของ
พระสารีบตุรไว้ด้านพระปรัศว์ขวา ปลูาดอาสนะของพระมหาโมคคลัลานะไว้ด้านพระปรัศว์ซ้าย แล้ว
จงึปลูาดอาสนะพระสาวกรูปอ่ืนๆ ตอ่จากอาสนะของพระมหาสาวกทัง้ 2 นัน้ (อรรถกถาขทุทกนิกาย 
ธรรมบท เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 65) พระอสีติมหาสาวกองค์อ่ืนๆ จะแบ่งกนันัง่ถดัจากพระสารีบตุรในด้าน
พระปรัศว์ขวาของพระพุทธเจ้าและนั่งถัดจากพระโมคคัลลานะในด้านพระปรัศว์ซ้ายของ

พระพทุธเจ้า (ปทานกุรมพระไตรปิฎก บาลี-พมา่, 2514, 1131, อ้างใน บรรจบ บรรณรุจิ, 2548, 3) 
หลกัฐานชิน้นีแ้สดงวา่ ให้จดัลําดบัสงูต่ําตามตําแหน่งเอตทคัคะ ไมใ่ช่หลกัอาวโุสของการบวช 

 อย่างไรก็ตาม ตําแหน่งเอตทัคคะก็ไม่ได้หักล้างหลักอาวุโสอย่างสิน้เชิง เพราะปรากฏ
หลกัฐานในคมัภีร์มโนรถปรูณีและคมัภีร์ปรมตัถทีปนีว่า พระอญัญาโกณฑญัญะผู้ เป็นพระสงฆ์องค์
แรกในพระพทุธศาสนาได้ทลูลาพระพทุธเจ้าไปอยู่จําพรรษา ณ ป่าหิมพานต์ตามลําพงั ด้วยเหตผุล 
3 ประการ เหตผุลประการหนึ่งก็คือ ท่านไม่ประสงค์จะเห็นพระอคัรสาวกคือพระสารีบุตรและพระ
โมคคลัลานะผู้ เป็นกําลงัสําคญัในการช่วยพระพทุธเจ้าประกาศพระพทุธศาสนาต้องมาแสดงความ
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นอบน้อมต่อพระแก่อย่างท่าน (บรรจบ บรรณรุจิ, 2548, 21) เร่ืองนีแ้สดงว่า แม้ตําแหน่งพระอคัร
สาวกจะสูงกว่าตําแหน่งรัตตญัญูคือผู้บวชนานกว่าผู้ อ่ืนของพระอญัญาโกณฑญัญะ แต่พระอคัร
สาวกก็ยงัต้องนอบน้อมตอ่พระอญัญาโกณฑญัญะซึง่มีอาวโุสสงูสดุในหมูพ่ระสาวก 
 นอกจากเร่ืองเอตทัคคะ ยังมีตําแหน่งอ่ืนๆ ในคณะสงฆ์ท่ีใช้หลักความสามารถ เช่น 
พระสงฆ์ท่ีจะเป็นพระอปัุชฌาย์ต้องมีความรู้ความสามารถในการทําหน้าท่ีพระอปัุชฌาย์ด้วยไม่ใช่มี

แค่พรรษาครบ 10 ดงัท่ีพระพทุธเจ้าทรงบญัญตัิไว้ว่า “ภิกษุทัง้หลาย ภิกษุผู้ โง่เขลา ไม่ฉลาด ไม่พึง
ให้อปุสมบท รูปใดให้อปุสมบท ต้องอาบตัทิกุกฎ ภิกษุทัง้หลาย เราอนญุาตให้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ
มีพรรษาครบ 10 หรือมีพรรษาเกิน 10 ให้อปุสมบทได้” (พระไตรปิฎกเล่มท่ี 4 ข้อท่ี 76 หน้าท่ี 105)
ซึง่เป็นไปได้ว่าตําแหน่งเหลา่นีทํ้าให้การจดัลําดบัความสงูต่ําไม่ได้เป็นไปตามหลกัอาวโุสอย่างเดียว

เพราะพระอุปัชฌาย์ต้องทําหน้าท่ีเป็นประธานในพิธีการอุปสมบทและเป็นผู้ ให้นิสัยคอยดูแล

พระสงฆ์ท่ีพรรษาหยอ่น 5  
 ดงันัน้ สมณศกัดิจ์งึไมไ่ด้เป็นการแบง่ชัน้วรรณะและหกัล้างการเคารพตามหลกัอาวโุสเพราะ
มีลกัษณะคล้ายกับตําแหน่งเอตทคัคะท่ีแม้ทําให้เกิดการแบ่งลําดบัชัน้หรือลําดบัสงูต่ําท่ีไม่เป็นไป

ตามหลกัอาวุโสแต่ก็ไม่ถึงกับหกัล้างหลกัอาวุโสเสียทีเดียว อีกทัง้สมณศกัดิ์ยงัต่างกับการแบ่งชัน้
วรรณะตรงท่ีสมณศกัดิ์ยงัมีการเล่ือนระดบัหรือเปลี่ยนแปลงได้แตก่ารแบง่ชัน้วรรณะโดยเฉพาะของ

อินเดียเปล่ียนแปลงไม่ได้ (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) การแบ่งชัน้วรรณะอนัเน่ืองมาจากสมณ
ศกัดิ์หากจะเกิดมีจริงๆ ก็เป็นเร่ืองส่วนบคุคลท่ีพระสงฆ์บางรูปเกิดความหลงติดในสมณศกัดิ์แล้วไป
แบง่ชัน้วรรณะเอง กลา่วอีกอยา่งหนึ่งคือความสงูต่ําเป็นเร่ืองของบญุและความสามารถแตค่นไปถือ
กนัเอง (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) ไม่ใช่ระบบสมณศกัดิ์มีจุดมุ่งหมายเช่นนัน้ และการยอมรับ
การแบ่งลําดบัชัน้ตามสมณศกัดิ์ท่ีรัฐตัง้ขึน้ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงตัง้ไว้อย่างตําแหน่งเอตทคัคะ ก็
พอจะยอมรับได้หากยึดหลักการคล้อยตามบ้านเมืองและประโยชน์ของคณะสงฆ์และ

พระพุทธศาสนาเป็นสําคญั สมณศกัดิ์จึงไม่ใช่ฐานนัดรอย่างคฤหัสถ์ท่ีมีการแบ่งชนชัน้ชนิดมีการ
เหยียดหยามดถูกูกนั 
 ส่วนปัญหาท่ีว่าสมณศกัดิ์ปิดกัน้โอกาสพระสงฆ์ท่ีมีความสามารถ การขึน้สู่ตําแหน่งการ
ปกครองสงฆ์ระดับสูง เช่น เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม หรือเป็นพระสังฆราช ต้องเป็นไป
ตามลําดับอาวุโสด้านสมณศักดิ์ ทําให้พระหนุ่มๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถไม่มีโอกาสเข้ามา
บริหารงานคณะสงฆ์ เป็นปัญหาในการบริหารจดัการซึ่งเก่ียวเน่ืองกับเร่ืองอคติหรือความลําเอียง
ของผู้ มีอํานาจในการพิจารณาสมณศกัดิ์ซึ่งเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดขึน้ในระบบการทํางานต่างๆ ซึ่ง
เป็นเร่ืองท่ีต้องแก้ไขเช่นเดียวกับเร่ืองตําแหน่งในระบบการปกครองฝ่ายบ้านเมืองเพราะพระสงฆ์

สว่นใหญ่ก็ยงัเป็นปถุชุนคล้ายกบัคฤหสัถ์จึงยงัมีอคติเกิดขึน้ได้ แตโ่ดยหลกัการหรือเจตนารมณ์ของ
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ระบบสมณศักดิ์การพิจารณาแต่งตัง้สมณศักดิ์เป็นไปตามความสามารถและผลงานอยู่แล้ว 
พระสงฆ์ท่ีมีความสามารถก็จะมีความก้าวหน้าในเร่ืองสมณศกัดิแ์ละตําแหน่งบริหาร พระหนุ่มๆ ท่ีมี
ความสามารถก็เจริญก้าวหน้าในตําแหน่งการปกครองได้เช่นกนัดงักรณีของสมเด็จพระพฒุาจารย์ 
(อาจ อาสโภ) ซึ่งขึน้สู่ตําแหน่งรองสมเด็จพระราชาคณะท่ีพระพิมลธรรมและดํารงตําแหน่งสงัฆ
มนตรีอยา่งรวดเร็วตัง้แตอ่ายยุงัน้อยเพราะเป็นผู้ มีความสามารถ สมณศกัดิ์จึงไม่ใช่ตัง้ขึน้มาเพ่ือการ
กีดกนัพระท่ีมีอายนุ้อย  
 นอกจากนัน้ การท่ีสว่นมากพระสงฆ์ท่ีได้รับตําแหน่งบริหารตามอาวโุสโดยสมณศกัดิเ์ป็นผู้ มี
อายุพรรษามากกว่าพระหนุ่มก็เป็นเร่ืองธรรมดาไม่ใช่เร่ืองไม่เหมาะสมเพราะส่วนใหญ่ผู้ ท่ีมีอายุ

มากกว่าก็ย่อมมีประสบการณ์มากกว่าและสร้างผลงานได้มากกว่า สมควรได้รับการตอบแทนหรือ
ยกย่องให้เกียรติมากกว่า อีกทัง้การท่ีพระสงฆ์เหล่านีมี้ตําแหน่งทางการปกครองแทนท่ีจะเป็นพระ
หนุ่มๆ ก็เข้ากนัได้ดีกบัหลกัอาวโุส เพราะตามหลกัอาวโุสผู้ มีพรรษาแก่กวา่จะเป็นผู้ปกครองหรือดแูล
ผู้ มีพรรษาน้อยกว่า แน่นอนว่าอาจมีบ้างท่ีพระสงฆ์ด้อยความสามารถแต่ได้รับสมณศักดิ์และ
ตําแหน่งบริหารแต่ไม่ใช่มีบ่อยๆ  การใช้หลกัอาวโุสโดยสมณศกัดิ์ในการแต่งตัง้ตําแหน่งบริหารจึง
ไมไ่ด้เป็นอปุสรรคกีดขวางพระหนุ่มท่ีมีความสามารถ 

 สว่นปัญหาเร่ืองเป็นเร่ืองกิจนิสยัคล้ายฆราวาสและขวางทางพระนิพพานนัน้เป็นประเด็นท่ี

ได้อภิปรายไปบ้างแล้ว ซึง่ในประเด็นนีพ้ระเทพวิสทุธิกวีได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้อย่างน่าสนใจว่า กิจนิสยั
บางอย่างของพระสงฆ์คล้ายกับฆราวาสได้ การท่ีพระสงฆ์ท่ีอาวุโสพรรษามากกว่าต้องเคารพ
พระสงฆ์ท่ีอาวโุสพรรษาน้อยกวา่แตมี่สมณศกัดิห์รือตําแหน่งสงูกวา่ก็เหมือนกบัพอ่ท่ีต้องเคารพลกูท่ี

มียศสงูกวา่ ซึง่เป็นเร่ืองของความสามารถ (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์)  
 ดงันัน้ จึงอาจสรุปว่า ปัญหาเร่ืองนีมี้ส่วนจริงแต่ขึน้อยู่กับตวัปัจเจกของพระสงฆ์แต่ละรูป
เป็นสําคญัด้วย เพราะไม่ใช่พระสงฆ์ทุกรูปได้ยศแล้วจะต้องติดยศจนเกิดการแบ่งชัน้วรรณะทําตวั
เหมือนคฤหสัถ์เสมอไป พระสงฆ์อยา่งสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)       พระธรรมโกศาจารย์
หรือท่านพทุธทาสภิกข ุ(เงือ้ม อินทฺปญโญ) และพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) ไม่ได้หลงใหลได้
ปลืม้หรือดิน้รนแสวงหายศศกัดิ์เลย อย่างไรก็ตาม คําติติงข้อนีค้วรนําไปสู่การปรับปรุงเร่ืองสมณ
ศกัดิใ์ห้เกิดผลดีมากกวา่ผลเสียอยา่งท่ีถกูวิจารณ์ 

 
 10) สมณศักดิ์ ขัดกับระบบการปกครองสงฆ์ของพระพุทธเจ้าที่ มีความเสมอภาค 
ภราดรภาพ และเสรีภาพ สืบเน่ืองจากปัญหาก่อนหน้านีท่ี้สมณศกัดิ์ทําให้มีบางอย่างดเูหมือน
เปล่ียนไปจากข้อปฏิบตัเิดมิตามพระธรรมวินยั สมณศกัดิ์จึงถกูมองว่าขดักบัระบบการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระพทุธเจ้าท่ีมีลกัษณะคล้ายประชาธิปไตยคือมีความเสมอภาค ภราดรภาพ และเสรีภาพ 
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 ส.ศวิรักษ์แสดงความเห็นในเร่ืองนีไ้ว้วา่ แม้พระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ์ฉบบั พ.ศ. 
2484 จะมีรูปแบบเป็นประชาธิปไตย มีสงัฆสภา สงัฆมนตรี และคณะวินัยธร ท่ีเอาอย่างมาจาก
อํานาจนิติบญัญตัิ บริหาร และตลุาการของบ้านเมือง แตก่ารท่ียงัไม่ได้เลิกสมณศกัดิ์ทําให้พระเถระ
น้อมนําใจไปในทางศกัดินา ยงัไม่เข้าใจในเนือ้หาสาระของประชาธิปไตย ซึ่งท่ีแท้จริงก็คืออดุมคติ
ของคณะสงฆ์ อนัได้แก่ ความเสมอภาคของสงฆ์ ภราดรภาพของสงฆ์ และสงฆ์มุ่งท่ีเสรีภาพหรือ
อิสรภาพจากกิเลสตณัหาคือวิมตุตธิรรมนัน่เอง (ส.ศวิรักษ์, 2538, 71) 
 ทศันะของ ส.ศิวรักษ์ เม่ือนํามารวมกับทัศนะของสุรพศ ทวีศกัดิ์ ท่ีมองว่า สมณศกัดิ์เป็น
เร่ืองฐานันดรแบบบรรดาศักดิ์และโครงสร้างการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์สมัย      
จอมพลสฤษดิ ์ธนรัชต์ มีลกัษณะรวบอํานาจหรือเผดจ็การ จะยิ่งทําให้เห็นวา่ ตามคําวิจารณ์นี ้สมณ
ศกัดิ์ขดัแย้งกบัรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในครัง้พทุธกาลของพระพทุธเจ้าท่ีไม่มีชนชัน้วรรณะ มี
ความเสมอภาค ภราดรภาพ และเสรีภาพ 
 คําวิจารณ์นีมี้ส่วนจริงอยู่บ้างเพราะสมณศกัดิ์ทําให้เกิดการแบ่งลําดบัชัน้ ความไม่เสมอ
ภาคระหว่างพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์กบัพระสงฆ์ท่ีไม่มีสมณศกัดิ์หรือมีสมณศกัดิ์ตา่งกนั ความแปลก
แยกท่ีไม่ใช่ภราดรภาพหรือความเป็นกนัเองฉนัพ่ีน้อง และกีดขวางหรือเป็นอปุสรรคตอ่เสรีภาพของ
พระสงฆ์ แตไ่ม่ได้รุนแรงเสียหายดงัได้อภิปรายมาแล้วในเร่ืองการแบ่งชัน้วรรณะ เพราะสมณศกัดิ์มี
รูปแบบและเจตนารมณ์คล้ายตําแหน่งเอตทคัคะซึ่งแม้จะทําให้เกิดการแบ่งลําดบัชัน้ในคณะสงฆ์

โดยไมย่ดึหลกัอาวโุสของการบวช แตไ่มถ่ึงกบัหกัล้างหลกัอาวโุสอยา่งสิน้เชิง 
 ในเร่ืองนี ้ผศ. ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน เห็นว่า เร่ืองนีมี้ส่วนจริง แต่ถึงแม้ไม่มีสมณศกัดิ์

เร่ืองความไม่เสมอภาคก็มีอยู่เพราะระบบการปกครองคณะสงฆ์เป็นเช่นนัน้ พระสงฆ์ไม่ได้เสมอกนั
หมด เช่น ต่างกันไปตามพรรษาและความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์เป็นต้น การทําลาย
ภราดรภาพก็มีจริงในกรณีของพระสงฆ์ท่ีหลงสมณศกัดิ์ สว่นเสรีภาพแม้จะถกูจํากดัมากขึน้แตไ่ม่ใช่
ไม่มีเลย (ชาญณรงค์ บุญหนุน, สัมภาษณ์) ทัศนะของ ผศ. ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน จึงมอง
คอ่นข้างเป็นกลาง ยอมรับความจริงในระดบัหนึ่งแต่ก็เห็นว่าปัญหานีไ้ม่ได้รุนแรงอย่างท่ีมีผู้วิจารณ์
ส่วนพระเทพวิสทุธิกวีเห็นว่า เร่ืองความเสมอภาคยงัเป็นไปตามกรอบพระวินยัซึ่งดคูวามสามารถ
ด้วย ไมไ่ด้เท่ากนัหมด ความเป็นพ่ีน้องก็ไมน่่าได้รับผลกระทบจากเร่ืองสมณศกัดิ ์(พระเทพวิสทุธิกวี, 
สมัภาษณ์) ซึง่ ดร.อํานาจ บวัศิริ ก็เห็นในทํานองเดียวกนัว่า ในความเป็นพระภิกษุของผู้ ได้รับสมณ
ศกัดิ์ก็ยงัมีสถานะเป็นพระภิกษุอยู่ดี ยงัทําวตัรปฏิบตัิตามความเสมอภาค ภราดรภาพ มีเสรีภาพ 
และยงัเคารพอาวโุส ภนัเต กนัอยู ่(อํานาจ บวัศริิ, สมัภาษณ์) ทศันะเหลา่นีจ้งึมีความคล้ายคลงึกนัมี
ความแตกตา่งกนัเพียงเลก็น้อย 
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 สิ่ง ท่ี เราควรทําความเข้าใจในปัญหาข้อนีก็้คือ  รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ของ

พระพทุธเจ้าไมไ่ด้เหมือนประชาธิปไตยอยา่งท่ีเกิดขึน้ในตะวนัตกหรืออย่างท่ีนกัปราชญ์ตะวนัตกพดู

ถึง เพราะการปกครองคณะสงฆ์เน้นหน้าท่ีตามพระธรรมวินยัเป็นหลกั ไม่ได้เน้นสิทธิเสรีภาพอย่าง
ตะวนัตก การประชุมลงมติของคณะสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีลงมติแบบเอกฉันท์ เช่น การอุปสมบท 
การกรานกฐิน หรือแม้แตก่ารสวดสมนภุาสน์ท่ีเก่ียวข้องกบัความประพฤติเสียหายของพระสงฆ์บาง
รูป ไม่ใช่การลงมติของตวัแทนอย่างสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร อีกทัง้เสรีภาพของพระสงฆ์ในการ
ดําเนินชีวิตก็มีจํากดัภายใต้กรอบพระวินยัท่ีมีข้อห้ามและข้อบงัคบัมากมาย ส่วนเสรีภาพคือความ
หลดุพ้นก็เป็นอุดมคติท่ีทําได้ยากแม้จะไม่มีสมณศกัดิ์และโครงสร้างการปกครองอย่างปัจจุบนัมา

เก่ียวข้องเพราะแม้แต่ในครัง้พทุธกาลก็มีพระสงฆ์เข้ามาบวชโดยมิได้มุ่งไปนิพพานจํานวนมากดงั

กรณีของพวกภิกษุฉพัพคัคีย์ และพระพทุธเจ้าก็ตรัสวา่ “ธรรมดาวา่สตัว์ผู้ปรารถนาวิวฏัฏะ  ยอ่มไมมี่ 
แต่ว่าสตัว์ทัง้หลายย่อมปรารถนาวฏัฏะเท่านัน้” (ขทุทกนิกาย อรรถกถาธรรมบท ภาค 5 หน้าท่ี 54) 
ซึ่งอาจตีความได้ว่าทรงยอมรับว่าคนส่วนมากต้องการวัฏฏะคือการเวียนว่ายตายเกิดมากกว่า

ต้องการวิวฏัฏะคือความหลดุพ้น 

 สําหรับเร่ืองความเสมอภาคก็เป็นเร่ืองเดียวกบัเร่ืองการแบ่งลําดบัชัน้ตามหลกัอาวโุส หลกั
ความสามารถ และหลกัความสมัพนัธ์ ท่ีได้อภิปรายมาแล้ว นัน่คือคณะสงฆ์ภายใต้พระธรรมวินยั
ของพระพทุธเจ้าแม้จะมีความเสมอภาคในฐานะเป็นพระสงฆ์เหมือนกนัอยู่ใต้พระธรรมวินยัเดียวกนั 
แตก็่มีความไมเ่สมอภาคหรือไมเ่ทียมกนัในบางเร่ืองภายใต้พระธรรมวินยันัน้ คือต้องมีการเคารพเช่ือ
ฟังและการบงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้ เช่น พระอุปัชฌาย์สามารถสัง่สทัธิวิหาริกของตนให้ทําสิ่ง
ตา่งๆ ได้ และสามารถลงโทษได้หากทําความผิด ตราบเท่าท่ีไม่ผิดพระวินยั ทัง้นี ้ก็เพ่ือให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยในคณะสงฆ์เพราะการอยู่ร่วมกันหมู่มากหากขาดกฎระเบียบและการบงัคบับญัชา

ตามลําดบัชัน้แล้วก็จะเป็นไปไม่ได้หรือเกิดความวุ่นวาย ไม่สงบ สมณศกัดิ์ก็เหมือนกับตําแหน่ง
เอตทคัคะท่ีไมไ่ด้ทําให้ความไมเ่ทียมกนันีแ้ตกตา่งจากเดมิจนเกิดความเสียหายรุนแรง 

 ส่วนเร่ืองภราดรภาพแม้อาจถูกกระทบบ้างจากการมีสมณศกัดิ์ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นเร่ือง
รุนแรงอะไร เพราะอย่างท่ีอภิปรายมาแล้วว่า พระสงฆ์ก็ยงัถือหลกัอาวโุสและหลกัความสมัพนัธ์อยู่
ด้วย พระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์สว่นมากไม่ได้หลงยศศกัดิ์จนถือตวัไม่คบหาเป็นเพ่ือนกบัพระสงฆ์รูปอ่ืน 
ส่วนใหญ่ก็ยังรักใคร่นับถือกันอยู่เหมือนเดิม มีพระสงฆ์บางรูปเท่านัน้ท่ีถูกเร่ืองสมณศักดิ์และ
ผลประโยชน์ครอบงําจนกลายเป็นศตัรูและทําร้ายพระสงฆ์รูปอ่ืนด้วยเหตผุลของเร่ืองสมณศกัดิ์และ

ผลประโยชน์ดงัเช่นกรณีท่ีเกิดกบัสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (อาจ อาสโภ) ซึง่ได้กลา่วมาแล้ว 

 นอกจากนัน้ เร่ืองเสรีภาพก็ยงัเป็นปัญหาท่ีอาจต้องถกเถียงกนัว่ามีความหมายอย่างไรกนั
แน่เพราะพระสงฆ์ถกูจํากดัเสรีภาพในการดําเนินชีวิตด้วยพระธรรมวินยัโดยห้ามทําสิง่ตา่ง ๆ อยา่งท่ี
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ชาวบ้านทํา จงึไมไ่ด้มีเสรีภาพมากนกัท่ีจะทําอะไรตามใจตวัเอง หรือมีเสรีภาพท่ีจํากดัมากเม่ือเทียบ
กบัเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ถ้าปัญหาเสรีภาพในท่ีนีห้มายถึงสมณศกัดิ์ทําให้
มีการแบ่งลําดบัชัน้การปกครองหรือการควบคุมสัง่การมากขึน้ทําให้เสรีภาพของพระสงฆ์ในการ

ดําเนินชีวิตภายในคณะสงฆ์ลดน้อยลง ก็อาจมีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้มากมายร้ายแรงอะไร 
เพราะปกตพิระสงฆ์ก็มีเสรีภาพจํากดัตามกรอบพระธรรมวินยัอยูแ่ล้ว  และการปกครองบงัคบับญัชา
ก็เป็นเร่ืองของตําแหน่งด้านบริหารมากกว่าสมณศกัดิ์ พระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์สงูกว่าก็ไม่มีอํานาจ
หรือสิทธิอะไรท่ีจะมาควบคุมสั่งการพระสงฆ์ท่ีสมณศักดิ์ต่ํากว่าแต่ไม่ได้อยู่ใต้การปกครองของ

ตนเอง แต่ถ้าเป็นเสรีภาพคือความหลดุพ้นจากกิเลสและความทกุข์ เร่ืองนีก็้จะไปเก่ียวกบัเร่ืองการ
ปฏิบตัิธรรมท่ีอภิปรายมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเร่ืองปัจเจกมากกว่า สมณศกัดิ์มีผลกระทบน้อยใน
เร่ืองนี ้

 

 11) สมณศักดิ์เป็นช่องทางหาประโยชน์ของผู้เก่ียวข้อง จากการท่ีสมณศกัดิ์เป็นสิ่งท่ี
พึงปรารถนาและทําให้ผู้ ได้สมณศกัดิ์ได้รับการยกย่องและลาภสกัการะหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ จน
พระสงฆ์บางรูปมีความต้องการอยากได้สมณศกัดิ์ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัสมณศกัดิ์จึงใช้สมณศกัดิ์

เป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์ ดงัท่ี ศ.พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้กล่าวว่า “อาจจะมีการ
นําเอาสมณศกัดิ์มาเป็นเคร่ืองมือในการหากินก็เป็นได้” (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542, 234) 
แลบะ ดร.อํานาจ บัวศิริ ก็แสดงความเห็นเก่ียวกับปัญหาของสมณศักดิ์ไว้ว่า “สมณศักดิ์เป็น
ช่องทางหาประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง” (อํานาจ บวัศริิ, สมัภาษณ์) 
 ในการดําเนินการหรือบางครัง้ “วิ่งเต้น” เพ่ือให้ได้สมณศกัดิ์ พระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ เก่ียวข้องกบัการดําเนินการอาจใช้เร่ืองนีเ้พ่ือหาผลประโยชน์บางอย่าง เช่น เงิน จาก
พระสงฆ์ท่ีต้องการสมณศกัดิ์ นอกจากนัน้ มิจฉาชีพบางคนยงัใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงเงิน
จากพระสงฆ์ดงัท่ีเคยเกิดเป็นขา่วมาแล้ว 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาข้อนีไ้ม่ใช่เร่ืองรุนแรงเพราะโดยทั่วไปผลประโยชน์ท่ีจะได้นัน้ไม่ได้
มากมายอะไร และเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีผู้ ท่ีดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องให้ประโยชน์แก่ผู้ ท่ีเข้ามา
ช่วยเหลือดําเนินการในสิ่งนัน้ๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นสินนํา้ใจ ซึง่ถ้าหากไม่มากจนเกินไปก็ไม่
ถึงกบัเป็นเร่ืองเสียหายอะไร 
 ดงันัน้ แม้จะไม่อาจพิสูจน์ได้อย่างเด็ดขาดแต่ก็พอมีเหตุผลท่ีจะสรุปว่า สมณศกัดิ์มีข้อดี
มากกว่าหรืออย่างน้อยก็ไม่น้อยไปกว่าข้อเสียหรือปัญหา และสมณศกัดิ์แม้จะมีข้อเสียหรือปัญหา
อยู่จริง แต่ก็ไม่รุนแรงจนรับไม่ได้  และเป็นเร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไม่มากก็น้อยซึง่ชาวพทุธ
ทัง้มวลควรได้ช่วยกนัปรับปรุงแก้ไขมากกว่าท่ีจะทําลายทิง้ เพราะยงัมีประโยชน์และมีความจําเป็น
สําหรับการดํารงอยูข่องคณะสงฆ์และพระพทุธศาสนาดงัจะนํามาอภิปรายในบทถดัไป     



     บทที่ 4 

            แนวทางแก้ปัญหาและแนวทางการปฏิบัตใินเร่ืองสมณศักดิ์ 
 
1. แนวทางแก้ปัญหาของเร่ืองสมณศักดิ์ 
 

 จากการอภิปรายเร่ืองข้อดีและปัญหาของสมณศกัดิ์ท่ีผ่านมานัน้ เราจะเห็นได้ว่าสมณศกัดิ์

แม้โดยตวัมนัเองเป็นสิ่งท่ีดีเพราะเป็นเกียรติยศหรือการยกย่องท่ีพระมหากษัตริย์หรือรัฐมอบให้แก่

พระสงฆ์ผู้ควรแก่การยกย่อง (หรือจะมองอย่างท่ีบางคนมองว่าเป็นสิ่งกลาง ๆ ก็ได้เพราะข้อดีและ
ข้อเสียเกิดจากคนท่ีเข้าไปเก่ียวข้อง) แต่ก็มีข้อเสียบางประการท่ีเกิดจากระบบของสมณศักดิ์

โดยเฉพาะเกณฑ์การพิจารณาให้สมณศกัดิ์และบคุคลท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะตวัพระสงฆ์เองและเกิด

ปัญหาของความไม่เห็นด้วยจากบคุคลท่ีมีความคิดเห็นต่างออกไป ในบทนีจ้ึงเป็นความพยายามท่ี
จะเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวมานัน้รวมทัง้แนวทางการปฏิบัติต่อเร่ืองสมณศักดิ์สําหรับ

พระสงฆ์และคฤหัสถ์ชาวพุทธโดยทั่วไปเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวต่อเร่ืองสมณศักดิ์ใน

สภาพการณ์ปัจจบุนั 

 ในงานวิจยัของพระมหาวิเชียร สายศรี (2543, 182) นกัวิชาการสว่นใหญ่เห็นว่า ผลเสียของ
ระบบสมณศกัดิ์ไม่ได้เกิดท่ีระบบของสมณศกัดิ์แตว่่าเกิดจากตวับคุคลผู้ เข้าไปเก่ียวข้องกบัตําแหน่ง

ต่างๆ ประพฤติตวัไม่เหมาะสม เช่น มีการพิจารณาแต่งตัง้ไม่เป็นธรรมเกิดขึน้ในคณะกรรมการผู้
พิจารณา และพระสงฆ์ผู้ ท่ีได้รับตําแหน่งสมณศกัดิ์บางรูปประพฤติตวัไม่เหมาะสมมีการได้สมณ
ศกัดิ์มาด้วยวิธีไม่เหมาะสมและใช้ตําแหน่งสมณศกัดิ์ในทางท่ีผิด ผู้วิจยัเห็นว่า ความเห็นดงักลา่วนี ้
มองข้ามปัญหาของตวัระบบของสมณศกัดิ์ท่ีมีวิธีการพิจารณาแต่งตัง้ซึ่งเก่ียวข้องกับการกําหนด

กรรมการผู้พิจารณาแต่งตัง้และเกณฑ์เร่ืองคุณสมบัติของผู้ ควรได้รับการแต่งตัง้สมณศักดิ์ท่ีไม่

เหมาะสม ซึ่งในทศันะของนกัวิชาการเหล่านัน้เองก็เห็นว่า กรรมการพิจารณาแต่งตัง้สมณศกัดิ์ใน
ระบบปัจจบุนัยงัไม่เหมาะสม ควรตัง้กรรมการชดุใหม่ซึง่ประกอบด้วยพระสงฆ์และฆราวาส รวมทัง้
เปล่ียนจากการท่ีให้พระสงฆ์ขอมาเป็นการคดัสรรพิจารณา นอกจากนัน้ ยงัมีปัญหาการแตง่ตัง้ยงัไม่
กระจายแก่พระสงฆ์ผู้ ทํางานด้านอ่ืน (พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 185-186) ซึง่ปัญหาเหลา่นีเ้กิด
จากระเบียบกฎเกณฑ์ของระบบสมณศกัดิ์ปัจจบุนันัน่เอง ผู้วิจยัจึงเห็นว่า สมณศกัดิ์เองไม่มีข้อเสีย
หรือปัญหา แตร่ะบบสมณศกัดิแ์ละคนท่ีเก่ียวข้องกบัสมณศกัดิทํ์าให้เกิดผลเสียหรือปัญหา 
 สําหรับแนวทางแก้ปัญหาของเร่ืองสมณศกัดิ์ซึ่งบางวิธีมีผู้ เสนอไว้แล้วอาจจําแนกได้เป็น 4 
วิธี คือ การล้มเลิกระบบสมณศกัดิ์ การปรับปรุงระบบสมณศกัดิ์ การปลกูฝังอบรมสร้างค่านิยมท่ี
เหมาะสม และการควบคมุตรวจสอบพฤตกิรรมและการทํางานของพระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ์ ซึง่บางวิธี
สามารถทําพร้อมกนัได้แตบ่างวิธียากท่ีจะทําได้ดงัจะขอนํามาอภิปรายเป็นลําดบัไปดงันี ้
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1) การล้มเลิกระบบสมณศักดิ์ 
 แนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการมีสมณศกัดิ์ประการแรกคือการยกเลิกระบบสมณศกัดิ์ดงัท่ี

นกัคดิหลายคนพยายามสนบัสนนุให้เกิดขึน้ พระไพศาล วิสาโล และ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บญุหนนุ ก็
เห็นด้วยกบัการล้มเลกิระบบสมณศกัดิ ์ถ้าทําได้ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บญุหนนุ เห็นว่า ถ้ายกเลิกสมณ
ศกัดิ์ได้ดีท่ีสดุ แตถ้่ายกเลิกไม่ได้ อาจเปลี่ยนสมณศกัดิ์เป็นตําแหน่งบริหารไปเลย หรือแก้ระบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ใหม่ (ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน, สมัภาษณ์) ส่วน ประสก ธรรมรักษา และ  
คามหโุณ แสดงความเห็นไว้วา่  
    เม่ือเรารู้ว่าสมณศกัดิ์คืออะไรแล้ว ปัญหาตอ่ไปท่ีว่า ควรจะเลิกสมณศกัดิ์หรือไม่ เกือบจะ
    ไมต้่องพดูกนัเลย ทัง้นีเ้พราะหลกัใหญ่ใจความของพทุธศาสนานัน้ต้องการให้ชาวโลกหรือ
    ผู้นบัถือมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์...สมณศกัดิ์เป็นเร่ืองของการติดการข้องอยู่ในโลกท่ีโสมม 
    อุดมการณ์ของพระพุทธเจ้ามุ่งออกจากโลกท่ีโสมม ไปสู่โลกท่ีดีกว่าเหนือกว่าประเสริฐ
    กวา่ คือโลกตุตร ด้วยเหตนีุส้มณศกัดิจ์งึเป็นเร่ืองควรเลกิอยา่งแน่นอน 

     (ประสก ธรรมรักษา และคามหโุณ, 2518, 12-13) 
 นกัคิดในฝ่ายท่ีเห็นด้วยกับการล้มเลิกระบบสมณศกัดิ์เห็นว่า ข้อเสียของเร่ืองสมณศกัดิ์มี
มากกวา่ข้อดี การยกเลกิสมณศกัดิเ์ป็นทางออกท่ีดีท่ีสดุ แตก็่ผู้ เห็นตา่งออกไป เช่น พระเทพวิสทุธิกวี
เห็นว่า จะเลิกสมณศกัดิ์หรือไม่เลิกก็ได้ เพราะไม่ใช่เป้าหมายของการบวช เป็นเร่ืองของพระราช
ศรัทธา แตก็่ยงัควรคงไว้เพราะมีข้อดีมากกวา่ (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) พระสธีุธรรมานวุตัรก็มี
ความเห็นคล้ายกนัว่า การมีสมณศกัดิ์ดีกว่าการไม่มี เพราะนอกจากสมณศกัดิ์จะมีประโยชน์หรือ
ข้อดีมากกวา่ข้อเสีย หรือได้มากกวา่เสียแล้ว ถึงแม้จะเลกิสมณศกัดิไ์ป ก็ต้องมีอะไรมาแทน เพียงแต่
เรียกช่ือตา่งกนัออกไป เพราะจะต้องมีการให้รางวลัแก่ผู้ ท่ีประกอบคณุประโยชน์ตอ่พระศาสนาและ
สงัคม เน่ืองจากปัจจุบนัพระสงฆ์เป็นปุถุชนซึ่งต้องมีการให้กําลงัใจในการทํางาน เม่ือเป็นเช่นนี ้
เท่ากบัว่าสมณศกัดิ์ไม่ได้หายไปจริง ๆ (พระสธีุธรรมานุวตัร, สมัภาษณ์) ส่วน ศ.พิเศษจํานงค์ ทอง
ประเสริฐ ซึง่ในอดีตเคยสนบัสนนุให้ล้มเลิกสมณศกัดิ์ก็ยงัเห็นว่า การเลิกสมณศกัดิ์จะรุนแรงเกินไป 
สมณศกัดิไ์มไ่ด้ทําให้เกิดความเสียหายมากมาย พระสงฆ์อย่างหลวงพ่อพทุธทาสก็ไม่ได้ยดึติดสมณ
ศกัดิ ์(จํานงค์ ทองประเสริฐ, สมัภาษณ์) 
 ดงันัน้ การล้มเลิกสมณศกัดิ์โดยการเปลี่ยนเป็นระบบอ่ืนมาแทนก็จะเท่ากับไม่ได้ล้มเลิก
ระบบสมณศกัดิอ์ยา่งแท้จริง แตก่บัเป็นการ “ปรับปรุง” หรือการ “เปล่ียนช่ือ” เท่านัน้ ในงานวิจยัของ
พระมหาวิเชียร สายศรี (2543, 190) นกัวิชาการบางคนเห็นว่า ควรมีระบบอ่ืนมาแทนระบบสมณ
ศกัดิโ์ดยน่าจะเป็นระบบคณุธรรมจริยธรรมมาแทน คือต้องปฏิบตัติามแบบสมยัพทุธกาลอีกครัง้ ใคร
มีคณุธรรมด้านใดก็ตัง้กนัตามนัน้โดยผา่นคณะกรรมการ ความเห็นดงักลา่วนีแ้ม้จะเท่ากบัให้ล้มเลิก
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ระบบสมณศกัดิ ์แตจ่ะเห็นวา่ท้ายท่ีสดุก็เสนอให้มี “ระบบ” อ่ืนมาแทน ซึง่โดยเนือ้หาสาระสําคญัก็ไม่
ต่างกับระบบสมณศักดิ์ เพราะยังเป็นการยกย่องพระสงฆ์เหมือนกัน เพียงแต่อาจไม่ได้เรียกว่า 
“สมณศกัดิ์” และต่างกนัในรายละเอียดปลีกย่อย ซึง่เท่ากบัการ “ปรับปรุง” ระบบสมณศกัดิ์ให้เป็น
อีกรูปแบบหนึง่นัน่เอง หรือเท่ากบัเป็นการ “เปล่ียนช่ือ” เท่านัน้ ซึง่คล้ายกบัทศันะของพระเทพวิสทุธิ
กวีท่ีเห็นว่า บรรดาศกัดิ์ของขุนนางเลิกก็จริงแต่เลิกไม่หมด ปฏิรูปเป็นยศแบบใหม่ หรือเป็นการ 
“เปล่ียนช่ือ” นัน่เอง สว่นสมณศกัดิ์ของพระสงฆ์ยงัไม่เปล่ียนช่ือ (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) และ
คล้ายกบัทศันะของพระสธีุธรรมานวุตัรท่ีว่า เลิกสมณศกัดิ์ ก็ยงัต้องมีอย่างอ่ืนมาแทน ตา่งกนัแตช่ื่อ 
ยงัต้องมีตําแหน่ง มีระดบั (พระสธีุธรรมานวุตัร, สมัภาษณ์) 
 ประเด็นท่ีควรนําพิจารณาในเร่ืองนีก็้คือ  การล้มเลิกระบบสมณศกัดิ์เป็นทางออกท่ีดีท่ีสดุ
หรือไม่  สิ่งท่ีเราต้องพิจารณาในอันดับแรกคือการล้มเลิกระบบสมณศักดิ์เป็น “การตัดปัญหา” 
มากกว่า “การแก้ปัญหา” หรือไม่ เพราะนอกจากสมณศกัดิ์จะมีข้อดีหรือประโยชน์อยู่หลายประการ
ดงัท่ีอภิปรายมาแล้ว การล้มเลกิระบบสมณศกัดิจ์ะมีปัญหาหรือข้อเสียประการใดตามมาหรือไมก็่ยงั
ไม่ได้มีการนํามาพิจารณาให้ถ่ีถ้วนก่อน อีกทัง้ยงัไม่ได้ลองหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบสมณศกัดิ์เลย
ซึ่งอาจเป็นเพราะแนวคิดท่ีมีลักษณะเป็นอุดมคติของผู้ มีแนวคิดเช่นนีท่ี้เห็นว่าสมณศักดิ์ขัดกับ

อุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าท่ีต้องการให้พระสงฆ์ไปนิพพาน แนวคิดอุดมคติดงักล่าวแม้จะไม่ผิด
และเป็นการมองด้วยเจตนาอันดีงามน่าสรรเสริญแต่อาจไปไม่ได้กับความเป็นจริงของโลกท่ีว่า

พระสงฆ์ส่วนมากยงัเป็นปถุุชน พระสงฆ์น้อยรูปท่ีจะมีอุดมการณ์ของการไปสู่โลกุตระอย่างท่ีควร
เป็น และสมณศกัดิ์ก็มีความสําคญัต่อความเป็นไปของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในสงัคม

ปัจจบุนั  
 การล้มเลกิระบบสมณศกัดิจ์งึดเูหมือนการ “ตดัปัญหา” มากกว่าแก้ปัญหา คล้ายกบัการแก้
กฎหมายให้สิง่ท่ีผิดกฎหมายกลายเป็นสิง่ถกูกฎหมายเพราะรัฐไมส่ามารถควบคมุหรือปราบปรามได้ 
เช่น การแก้กฎหมายให้บ่อนการพนันท่ีฝ่ายรัฐไม่สามารถปราบปรามได้เป็นสิ่งท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย  เพราะการปรับปรุงระบบสมณศกัดิใ์ห้ดีขึน้ยงัมีทางเป็นไปได้และเป็นสิง่ท่ีเราควรพยายาม
กระทํา อีกทัง้การล้มเลิกระบบสมณศกัดิ์ก็มีปัญหาอยู่ด้วยเช่นกนั ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาท่ีดีพร้อม โดย
อาจพิจารณาปัญหาของการล้มเลกิสมณศกัดิแ์ยกเป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้

 (1) ถ้าล้มเลิกระบบสมณศักดิ์แต่ไม่ได้ล้มเลิกระบบการปกครองคณะสงฆ์ท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั ปัญหาบางอย่างก็ยงัคงอยู่ ไม่หมดไป เช่น ความหลงมวัเมาในตําแหน่งและลาภสกัการะ 
และความไมเ่ท่าเทียมกนั เพราะตําแหน่งบริหารในระบบการปกครองคณะสงฆ์คือสาเหตสํุาคญัของ
การเกิดความโลภ และความไมเ่ทา่เทียมกนั มากกวา่สมณศกัดิ ์อาจกลา่วได้วา่เป็นสาเหตท่ีุแท้จริงก็
คงไมผิ่ด 
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 ยิ่งไปกว่านัน้ การล้มเลิกสมณศกัดิ์เป็นเร่ืองท่ีทําได้ยากเพราะสมณศกัดิ์เก่ียวโยงอยู่กับ
วฒันธรรมประเพณีของไทยและสถาบนัพระมหากษัตริย์ท่ีชาวไทยยดึถือปฏิบตัิกนัมาอย่างยาวนาน 
การล้มเลิกสมณศกัดิ์จะมีผลกระทบต่อวฒันธรรมประเพณีและสถาบนัพระมหากษัตริย์ในเชิงลบ

มากกวา่เชิงบวกเพราะจะเป็นการยกเลิกสิ่งท่ีปฏิบตัิกนัมายาวนานและเป็นพระราชกรณียกิจซึง่เป็น

สญัลกัษณ์แห่งพระราชอํานาจและเป็นวิธีการบําเพ็ญพระราชกศุลประการหนึง่ของพระมหากษัตริย์ 
 (2) ถ้าล้มเลิกทัง้ระบบสมณศกัดิ์และระบบการปกครองซึ่งหมายถึงการล้มเลิกตําแหน่ง
บริหารของพระสงฆ์ด้วย ก็จะเกิดปัญหาตามมาคือขาดความเป็นเอกภาพและความเป็นองค์กรของ
คณะสงฆ์ ซึ่งจะทําให้เกิดความวุ่นวาย ไร้ระเบียบ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะสงฆ์และ
พระพทุธศาสนาในสว่นรวม เพราะไมมี่ระบบการปกครองท่ีจะใช้เป็นกรอบในการบริหารจดัการคณะ
สงฆ์ท่ีมีขนาดใหญ่ มีสมาชิกอยู่จํานวนมาก และอยู่กนัอย่างกระจดักระจาย ไม่มีกฎหมายท่ีจะใช้
ควบคมุพฤติกรรมหรือการทํากิจกรรมต่างๆ ทางพระพทุธศาสนาให้อยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสมและ
ถกูต้องตามหลกัพระพทุธศาสนา และเม่ือปราศจากระบบการปกครองและกฎหมายคณะสงฆ์ฝ่าย
รัฐก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยควบคุมดูแลและส่งเสริมคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

 นกัคิดบางคนเห็นว่า ไม่จําเป็นต้องมีสมณศกัดิ์และระบบการปกครองคณะสงฆ์ ปล่อยให้
พระสงฆ์ปกครองกันเองตามพระวินยัดีกว่า ดงัความเห็นท่ีแสดงไว้ในหัวข้อ “โล้นซ่าหลอกลวง
ประชาชน ตอนท่ี ๔ จะเอาอยา่งไรกบัสมณศกัดิ”์ ซึง่ปรากฏในเว็ปไซต์แห่งหนึง่มีใจความวา่ 
  

    ปัญหาอีกอย่างคือ หากไม่มีการปกครองคณะสงฆ์ บ้านเมืองจะเอาอย่างไรกบัพระสงฆ์ 

    ใครจะเป็นผู้ดแูลท่าน? ตอบว่าท่านสามารถดแูลกนัได้ด้วยอาศยัธรรมวินยัในการยกย่อง

    และตเิตียนกนัได้เอง ทกุคนมีพระอปัุชฌาย์ในการบวช จะต้องขึน้กบัพระอปัุชฌาย์ตนอยู่

    แล้ว เร่ืองการรวบรวมรายช่ือพระเข้าพรรษา การสอบธรรม บาลีฯลฯ สิ่งเหลา่นีโ้ยนไปให้

    นกัวิชาการศาสนาหรือสํานกังานพทุธทําได้ เพราะเป็นเร่ืองไม่ยากและท่านเหลา่นัน้เอง

    จะได้มีงานทําบ้าง (ในแง่ดีคือการทจุริตข้อสอบฯลฯ อาจลดลงด้วยเพราะพระสงฆ์ไม่ได้
    จดัการกนัเอง)ฯ ส่วนเม่ือเกิดปัญหาร้ายแรง นอกจากพระจะจดัการด้วยอธิกรณสมถะ

    แล้ว ทางบ้านเมืองยงัสามารถเข้าไปดแูลได้ (เพราะท่านก็เป็นพลเมืองคนหนึ่ง) เช่น ท่าน

    ขายยาบ้า ตํารวจก็สามารถเข้าไปจบักมุหรือสอบสวนได้ 

  (“โล้นซา่หลอกลวงประชาชน ตอนท่ี ๔ จะเอาอยา่งไรกบัสมณศกัดิ”์, ออนไลน์) 
 ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน ก็เห็นในทํานองเดียวกันว่า การปกครองด้วยระบบตามพระ
ธรรมวินยัดีกว่าการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจบุนั เช่น ระบบการปกครองในสายหลวงพ่อชา สภุทฺโท 
ท่ีมีเครือข่ายเป็นชัน้ ๆ สายสมัพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์จะดีกว่าสมณศกัดิ์ท่ีเร่ิมจากสถาบนั
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กษัตริย์หรืออํานาจรัฐ แม้ไมมี่การปกครองคณะสงฆ์เลย พระสงฆ์ก็ปกครองกนัเองได้ซึง่อาจเป็นการ
ปกครองอย่างหลวม ๆ ยงัโยงอยู่กบัรัฐแต่ไม่ให้รัฐเข้ามาเก่ียวข้องมาก อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.ชาญ
ณรงค์ บญุหนนุ ก็เห็นปัญหาของการยกเลิกการปกครองคณะสงฆ์ท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจบุนั จึงเสนอว่า 
อย่างน้อยควรแก้ระบบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่โดยไม่ให้รวมศูนย์อย่างปัจจุบนั ไม่ควรไล่เป็น
ขัน้บนัไดแน่นมาก เช่น อาจจะมีพระเถระ 1 รูป เป็นผู้ปกครองใน 1 จงัหวดั (ชาญณรงค์ บุญหนุน, 
สมัภาษณ์) 
 การให้พระสงฆ์ปกครองกนัเองตามพระธรรมวินยัดงักลา่วนีมี้ปัญหาหรือความจริงบางอยา่ง

ท่ีถกูมองข้ามไป เพราะในความเป็นจริง การปล่อยให้พระสงฆ์ปกครองกนัเองด้วยพระธรรมวินยัจะ
ทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะพระสงฆ์ในปัจจบุนัมีจํานวนมากและส่วนใหญ่เป็นปถุชุน อีก
ทัง้ยังอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย หากไม่มีระบบการปกครองท่ีมีประสิทธิภาพมาคอยควบคุม 
พระสงฆ์จํานวนมากก็จะประพฤตินอกพระธรรมวินยัโดยท่ีพระสงฆ์ท่ีเป็นอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ก็

ยากจะควบคุมได้ หรือหากพระสงฆ์กลุ่มใดตีความพระธรรมวินยัต่างออกไปและทําตามท่ีตนเอง
เข้าใจ ก็ไม่มีใครสามารถควบคมุหรือแก้ปัญหาได้ จะทําให้เกิดความแตกต่างและแตกแยกตามมา
ซึ่งเป็นไปตามหลักการเร่ืองความเสมอกันด้านศีล (สีลสามัญญตา) และความเสมอกันด้าน
ความเห็น (ทิฏฐิสามญัญตา) ท่ีพระพทุธศาสนาสอนไว้ว่าความไม่มีความเสมอกนัคือความต่างกนั
ในด้านศีลหรือความประพฤติและด้านความเห็นเป็นเหตุแห่งความแตกแยกจนเกิดนิกายต่างๆ 
มากมายดงัท่ีปรากฏในประวตัิศาสตร์ของพระพทุธศาสนา หรือแม้แต่ในครัง้พุทธกาลการทะเลาะ
วิวาทจนเกิดความแตกแยกกนัของพระภิกษุชาวเมืองโกสมัพีซึง่แบ่งเป็น 2 กลุม่คือ กลุม่พระวินยัธร 
และกลุ่มพระธรรมธร ก็เกิดจากความต่างกนัเหล่านี ้ซึง่แม้แต่พระพทุธเจ้าจะเสด็จมาไกล่เกล่ียก็ยงั
ไม่ยอมกัน ทําให้พระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปประทับอยู่ในป่า จนชาวบ้านไม่พอใจและรวมตวักันมา
จดัการกบัพระภิกษุเหลา่นัน้ พระภิกษุเหลา่นัน้จงึยอมสํานกึผิด 
 พระสธีุธรรมานวุตัร ชีใ้ห้เห็นปัญหาของการปกครองคณะสงฆ์โดยอาศยัพระธรรมวินยัเพียง
อย่างเดียวว่า จะเกิดการตีความตา่งกนั ซึง่จะนําไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีต่างกนั และเกิดการทะเลาะวิวาท
จนเกิดการแตกแยกในท่ีสดุ เพราะข้อมลูในคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาเปิดช่องให้ตีความต่างกนัได้ 
นอกจากนัน้ พระสงฆ์สมยัใหมไ่มไ่ด้บวชมุง่มรรคผลนิพพาน โอกาสจะปฏิบตัิตวัผิดพระธรรมวินยัจะ
มีมากกว่าในครัง้พุทธกาลซึ่งในสมยันัน้ก็ยงัมีพระสงฆ์ท่ีประพฤติผิดพระธรรมวินยัอย่างกรณีของ

ภิกษุฉัพพัคคีย์ อย่างน้อยก็ต้องมีกฎหมายบ้านเมืองหรือกฎหมายคณะสงฆ์ท่ีมาช่วยควบคุม      
(พระสธีุธรรมานวุตัร, สมัภาษณ์) ความเห็นนีส้อดคล้องกบัผลการวิจยัของ ศ.สมบรูณ์ สขุสําราญ ท่ี
พบว่า คณะสงฆ์ยอมรับการควบคมุของรัฐเพราะบทบญัญัติทางวินยัตามจารีตไม่ครอบคลมุความ
ประพฤติผิดของพระสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ไม่มีอํานาจจะจดัการเร่ืองเหล่านี ้ทําให้รัฐต้องเข้ามาช่วย
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ควบคมุดแูลออกกฎหมายของรัฐเข้ามาเสริมบทบญัญัติทางวินยั ซึ่งการควบคมุเพ่ือแก้ปัญหาของ
คณะสงฆ์นีย้งัมีผลดีตอ่ความสงบสขุของบ้านเมืองด้วย เพราะปัญหาท่ีเกิดแก่สงัคมสงฆ์ท่ีได้รับการ
เคารพจากประชาชนย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วย ทําให้รัฐมีเหตผุลท่ีจะเข้ามาควบคมุคณะ
สงฆ์ (Somboon Suksamran, 1977, 30) 
 ในทํานองเดียวกนั ศ.ปรีชา ช้างขวญัยืน ก็ชีใ้ห้เห็นปัญหาท่ีจะเกิดหากไม่ต้องมีการปกครอง
คณะสงฆ์อยา่งปัจจบุนัแตใ่ห้พระธรรมวินยัปกครองอยา่งท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้ โดยอธิบายไว้วา่ 

    อาจมีผู้คดิวา่ไมต้่องมีการปกครองและไมต้่องใครปกครอง แตใ่ห้เป็นอยา่งท่ีพระพทุธเจ้า 

    ตรัสไว้คือ พระธรรมวินยัจะแทนพระองค์ ถ้าทกุคนทําตามพระธรรมวินยั พระธรรมวินยัก็ 

    ปกครอง แต่ถ้ามีคนท่ีไม่ทําตามพระธรรมวินัย แต่อ้างพระธรรมวินยัไปในทางเสียหาย
    เปล่ียนแปลงแก้ไขพระธรรมวินยัเอาตามใจชอบ แล้วไม่มีองค์กรท่ีจะดแูลก็เท่ากบัปล่อย
    ให้ศาสนาถกูทําลาย รูปแบบและองค์กรการปกครองอาจเปล่ียนได้ แต่ขาดไม่ได้ ถ้าขาด
    สงัคมนัน้ก็ต้องสลายไปในท่ีสดุ ซึง่ไมใ่ช่จดุประสงค์ของการท่ีจะให้คณะสงฆ์เป็นอิสระ... 
    ถ้าเป็นเช่นนี ้สงฆ์ก็จะต้องสร้างความอยู่รอดให้แก่ตนเองเพราะเม่ือระบบและองค์กรท่ี
    ควบคมุอยู่เดิมสลายไป ระบบใหม่และองค์กรใหม่จะเป็นอย่างไร ทรัพย์ของศาสนาจะตก
    ไปอยูแ่ก่ใคร และจะบริหารอยา่งไร ทัง้จะต้องมีจดุหมายท่ีเดน่ชดัวา่จะมีการปกครองสงฆ์ 

    เพ่ืออะไร เพ่ือให้สงฆ์เป็นอย่างไร วิธีท่ีนิกายหนึ่ง สํานกัหนึ่งทําอยู่จะต้องเปล่ียนหรือไม ่
    จะเอาอํานาจตรงไหนมาเปล่ียน ศูนย์กลางการปกครองสงฆ์จะอยู่ท่ีไหน จะจัดองค์กร
    อย่างไร จะทําให้สงฆ์ทัง้ปวงรับได้อย่างไร รวมทัง้สมณศกัดิ์ตา่งๆ ท่ีมาจากฝ่ายบ้านเมือง
    สงฆ์ทัง้มวลจะละได้หรือไม ่

         นอกจากนัน้เม่ือเป็นอิสระจากการเมืองหรือจากราชการแล้ว ทนัทีท่ีวา่งอํานาจรัฐจะมี 

    อํานาจใดมาเป็นศนูย์รวมแห่งการปกครอง...คงจะไมง่่ายท่ีจะยอมรับใครหรือสํานกัใดเป็น
    ท่ีรวมของอํานาจในการปกครอง และจะมีวิธีใดท่ีจะให้ได้ผู้ปกครองหรือคณะผู้ปกครอง
    องค์กรท่ีดีและปลอดอํานาจการเมืองแทรกแซง เพราะแม้เป็นอิสระก็ไม่แปลว่าการเมือง
    เข้าแทรกแซงไมไ่ด้ 

         อีกทางหนึ่งคือเม่ือเป็นอิสระแล้วก็ไม่ต้องมีองค์กรปกครองใดๆ ขึน้อีก กรณีเช่นนัน้
    เท่ากับวดัทุกวดัเป็นอิสระ เพราะไม่มีใครมีอํานาจ แม้ในวดัเจ้าอาวาสก็คงไม่มีอํานาจ
    ปกครอง สภาวะดังกล่าวคงไม่เป็นประโยชน์แต่จะเป็นโทษ เพราะแม้ขณะนีซ้ึ่งมีการ
    ปกครองอยู่ยังมีพระสงฆ์ท่ีไม่ทําคุณประโยชน์หรือทําผิดคิดชั่วปะปนอยู่มากมาย          
    ผลประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ได้ในวดัก็คงมีอิทธิพลตา่ง ๆ เข้ามาครอบงําในท่ีสดุ 

     (ศนูย์มานษุยวิทยาสริินธร, 2542, 288-290) 
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 จากสภาพการณ์ท่ีปรากฏในปัจจบุนั เราจะเห็นว่า แม้จะมีระบบการปกครองคณะสงฆ์และ
มีกฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมายบ้านเมืองคอยควบคมุดแูล พระสงฆ์จํานวนไม่น้อยยงัทําผิดพระ
ธรรมวินยัและทําผิดกฎหมายอยู่เป็นประจํา ดงัปรากฏเป็นข่าวตามหนงัสือพิมพ์และข่าวโทรทศัน์ 
หากไม่มีระบบการปกครองท่ีรัฐสร้างขึน้มาเพ่ือช่วยสนับสนุนการปกครองตามพระธรรมวินัยอีก

ชัน้หนึ่งและเป็นเคร่ืองมือทําให้รัฐเข้ามาช่วยดแูลคณะสงฆ์ได้ง่ายขึน้ ปล่อยให้แต่ละวดั แต่ละกลุ่ม
ปกครองกนัเอง เม่ือเกิดปัญหาการประพฤติผิดพระวินยัหรือการมีความเห็นและการปฏิบตัิท่ีตา่งกนั
ถึงขนาดขดัแย้งกนั การเข้าไปแก้ปัญหาจะทําได้ยาก แม้แต่ในกลุ่มเดียวกนั หากพระสงฆ์ผู้ มีอาวโุส
น้อยกว่าไม่เคารพยําเกรงพระสงฆ์ท่ีอาวุโสมากกว่า พระสงฆ์ผู้ มีอาวุโสมากกว่าหรือแม้แต่เป็น
อุปัชฌาย์อาจารย์ของพระสงฆ์ท่ีอาวุโสน้อยกว่าก็ยากจะควบคุมหรือแก้ปัญหาเพราะลําพังพระ

ธรรมวินยัอยา่งเดียวยากท่ีจะใช้กําราบให้ผู้ อ่ืนยําเกรงเช่ือฟังได้ 

 การมีระบบการปกครองคณะสงฆ์สมยัใหม่เข้ามาช่วยดูแลความเป็นอยู่ของพระสงฆ์หมู่

ใหญ่จึงน่าจะมีผลดีมากกว่าการปล่อยให้ปกครองกนัเองด้วยพระธรรมวินยัอย่างเดียว หากระบบ
การปกครองดงักลา่วนีมี้ข้อบกพร่อง ก็ควรช่วยกนัปรุงปรุงแก้ไข ไมใ่ช่มาล้มเลิก เพราะจะเป็นการทํา
ให้เร่ืองเลวร้ายมากกวา่เดมิ ระบบการปกครองคณะสงฆ์ท่ีฝ่ายบ้านเมืองหรือคฤหสัถ์สร้างขึน้มาช่วย

ให้การปกครองคณะสงฆ์ด้วยพระธรรมวินัยเป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากขึน้นีเ้ปรียบได้กับ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กับพระภิกษุชาวโกสมัพีซึ่งต้องให้ชาวบ้านหรือคฤหสัถ์เข้ามาจดัการปัญหาจึง

คล่ีคลายลงได้ 
 นอกจากนัน้ ฝ่ายบ้านเมืองหรือรัฐก็คงจะไม่เห็นด้วยกับการปล่อยให้พระสงฆ์ปกครอง
กนัเองตามพระธรรมวินยั เพราะจะเป็นการทําให้รัฐควบคมุดแูลหรือปกครองได้ลําบากเน่ืองจากขาด
ระบบและกลไกท่ีจะใช้ในการบริหารจดัการ การมีระบบการปกครองคณะสงฆ์ท่ีมีกฎหมายรองรับ
และควบคมุทําให้รัฐสามารถบริหารจดัการและดแูลพระสงฆ์ผา่นระบบการปกครองนัน้ได้โดยใช้การ

ประสานงานและความร่วมมือระหวา่งองค์กรของรัฐกบัองค์กรฝ่ายปกครองของสงฆ์ 
 ดงันัน้ แม้การปกครองคณะสงฆ์ท่ีเกิดมาจากรัฐจะมีข้อเสียบางอยา่งอยูด้่วย แตก็่เป็นสิง่ท่ีมี
ประโยชน์ หรืออาจเรียกวา่เป็น “ความชัว่ร้ายท่ีจําเป็น” (necessary evil) อยา่งท่ีปรัชญาการเมือง
ตะวนัตกได้เสนอไว้ และยงัมีความเป็นไปได้ท่ีจะช่วยกนัปรับปรุงระบบการปกครองคณะสงฆ์ให้ดี

มากขึน้ การล้มเลกิระบบสมณศกัดิแ์ละระบบการปกครองคณะสงฆ์จงึนา่จะมีผลเสียมากกวา่ผลดี  
 ฉะนัน้ วธีิการแก้ปัญหาด้วยการล้มเลกิสมณศกัดิจ์งึไมใ่ช่ทางออกท่ีดีเพราะจะมีผลเสีย

ตามมามากกวา่ผลดี และยงักระทําได้ยากหรือมีความเป็นไปได้น้อยด้วยเพราะสมณศกัดิเ์ก่ียวพนั

กบัวฒันธรรมประเพณีท่ีสืบทอดมานานรวมทัง้สถาบนัพระมหากษัตริย์ด้วย 
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2) การปรับปรุงระบบสมณศักดิ์ 
 แนวทางแก้ปัญหาประการท่ีสองท่ีน่าจะดีกว่าและมีความเป็นไปได้มากกว่าคือการปรับปรุง

แก้ไขระบบสมณศกัดิ์ให้มีข้อเสียหรือปัญหาน้อยลง ดงัท่ีพระไพศาล วิสาโล พระสงฆ์นกัวิชาการผู้ มี
ช่ือเสียงในยุคปัจจุบนัได้เสนอความเห็นไว้ว่า หากเราไม่สามารถล้มเลิกเร่ืองสมณศกัดิ์ได้ ก็ควร
ปรับปรุงระบบสมณศักดิ์ให้ดีขึน้ ในงานวิจัยของพระมหาวิเชียร สายศรี (2543, 189-190) 
นกัวิชาการบางคนท่ีเห็นว่าไม่ควรเลิกระบบนีแ้ละนกัวิชาการบางคนท่ีเห็นว่าไม่ควรมีระบบอะไรมา

ทดแทนต่างก็เห็นคล้ายกนัว่าต้องมีการปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี ้และควรให้สอดคล้องกบัพระธรรม
วินยัและเป็นไปเพ่ือความเจริญของพระพทุธศาสนาอย่างแท้จริง มิใช่เพ่ือการส่งเสริมพวกพ้องหรือ
สง่เสริมพระสงฆ์ท่ียอมอยูใ่นการควบคมุของรัฐหรือสนองนโยบายของรัฐ 
 แนวทางหรือวธีิการปรับปรุงระบบสมณศกัดิท่ี์มีผู้ เสนอไว้อาจนํามาอภิปรายได้ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) การแยกสมณศักดิ์ออกจากตาํแหน่งบริหารคณะสงฆ์ วธีิการปรับปรุงระบบสมณ
ศกัดิป์ระการแรกท่ีพระไพศาล วิสาโล เสนอไว้คือ ควรแยกตําแหนง่สมณศกัดิอ์อกจากตําแหนง่

บริหารคณะสงฆ์ ดงัท่ีท่านได้อธิบายไว้วา่ 
  

    นีห้มายความวา่จําเป็นจะตอ้งแยกสมณศกัด์ิ (หากยงัสมควรมีอยู่ในอนาคต) ออกจาก
    ตําแหน่งบริหารคณะสงฆ์ รฐัอาจจะยงัคงมีบทบาทในการแต่งตัง้สมณศกัด์ิต่อไป แต่
    ลําดบัชัน้ของสมณศกัด์ิไม่ควรเกีย่วขอ้งกบัตําแหน่งบริหารดงัปัจจบุนั  
                  (พระไพศาล วสิาโล ในพทิยา วอ่งกลุ, 2545, 58) 
 จดุประสงค์ของการแยกสมณศกัดิ์ออกจากตําแหน่งบริหารคณะสงฆ์หรือตําแหน่งปกครอง

ของคณะสงฆ์ในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล คือต้องการลดบทบาทของรัฐเพ่ือให้มีอิสระในการ
บริหารและปกครองคณะสงฆ์มากขึน้ เพราะพระไพศาลมองว่า รัฐในปัจจุบนัไม่ได้สนใจศาสนา
อย่างในสมยัก่อน แต่อุปถัมภ์ศาสนาเพ่ือประโยชน์ของรัฐเอง รัฐไม่ใช่ตวับุคคลท่ีจะสํานึกถึงการ
สร้างบุญกุศลหรือมุ่งนิพพาน แม้ผู้ปกครองในรัฐนัน้จะใส่ใจในเร่ืองนี ้แต่ก็เป็นเพียงกลไกหนึ่งของ
เคร่ืองจกัรอนักว้างใหญ่ท่ีไร้สภาพบุคคล (impersonal) ดงันัน้ การท่ีรัฐเข้ามาครอบงํากํากับคณะ
สงฆ์จึงยากท่ีจะหวงัว่าเป็นไปเพ่ือทํานุบํารุงศาสนา (พระไพศาล วิสาโล ในพิทยา ว่องกุล, 2545, 
57) สว่น ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บญุหนนุ ซึง่เห็นด้วยกบัวิธีนีไ้ด้ให้เหตผุลวา่ การแยกสมณศกัดิ์ออกจาก
ตําแหน่งบริหารทําให้พระสงฆ์จะได้ไม่หวงัอยากได้สมณศกัดิ์เพ่ือให้ได้ตําแหน่งบริหาร สมณศกัดิ์

ควรจํากัดให้น้อยลง เน้นท่ีผลงาน ความสามารถ มุ่งเป้าหมายของพระศาสนา ไม่ใช่เป้าหมาย
ทางการปกครองอยา่งท่ีเป็นอยูซ่ึง่เป็นการสร้างอํานาจ  (ชาญณรงค์ บญุหนนุ, สมัภาษณ์) 
 ในงานวิจยัของพระมหาวิเชียร สายศรี (2543, 188) นกัวิชาการบางคนท่ีเห็นว่าควรแยก
สมณศักดิ์ออกจากตําแหน่งด้านบริหารเห็นว่า ระบบสมณศักดิ์ยังไปผูกขาดกับระบบตําแหน่ง 
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(บริหาร-ผู้วิจยั) อยู ่ซึง่ทําให้การบริหารของคณะสงฆ์ยงัไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความเจริญก้าวหน้า 
จึงสมควรแยกออกจากกนั โดยตําแหน่งชัน้เจ้าคณุให้มีได้ในตําแหน่งเป็นท่ีสกัการะเคารพบูชา ไม่
ควรให้มาบริหาร ตําแหน่งบริหารทกุตําแหน่งไม่ควรให้มีตําแหน่งสมณศกัดิ์เข้ามาเก่ียวข้อง ควรจะ
ให้ผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความประพฤติดีปฏิบตัิชอบ มาบริหารให้ตรงกบัสายงานการ
บริหารต่าง ๆ และเม่ือได้ผู้ ท่ีไม่มีสมณศักดิ์มาปกครองผู้ ท่ีมีสมณศักดิ์ก็จะทําให้ผู้ ท่ีมีสมณศักดิ์

ลดทิฏฐิ มานะ การถือตวัลงได้ ความเห็นดงักลา่วนีไ้มไ่ด้อธิบายวา่ทําไมการท่ีสมณศกัดิผ์กูตดิอยูก่บั
ตําแหน่งบริหารจงึทําให้การบริหารไม่มีประสิทธิภาพ ซึง่ในความเป็นจริงสมณศกัดิ์น่าจะช่วยให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่บอกข้อดีของการแยกสมณศกัดิ์ออกจากตําแหน่งบริหารว่าช่วย
ลดทิฏฐิมานะของผู้ ท่ีมีสมณศกัดิไ์ด้  
 อย่างไรก็ตาม การแยกสมณศกัดิ์ออกจากตําแหน่งบริหารแม้มีส่วนดีอยู่ไม่น้อย แต่อาจทํา
ได้ยาก หากให้แยกออกจากตําแหน่งบริหารอย่างสิน้เชิง เพราะสมณศกัดิ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
ระบบการปกครองคณะสงฆ์หรือเป็นสว่นหนึ่งของโครงสร้างระบบการปกครองคณะสงฆ์ท่ีโยงใยอยู่

กบัตําแหน่งบริหาร และสมณศกัดิส์งูสดุคือสมเดจ็พระสงัฆราชก็เป็นตําแหน่งบริหารอยู่ด้วยในตวัซึง่
ทําให้ไมส่ามารถแยกสมณศกัดิใ์นระดบันีอ้อกจากตําแหนง่บริหาร อีกทัง้การแยกสมณศกัดิ์ออกจาก
ตําแหน่งบริหารก็มีข้อเสียคือทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานบริหารคณะสงฆ์ด้อยลง เพราะสมณ
ศกัดิ์เป็นกลไกท่ีช่วยให้เกิดการยอมรับเช่ือฟังซึง่ทําให้การบริหารปกครองดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างท่ี

อภิปรายมาแล้ว ซึง่ในงานวิจยัของพระมหาวิเชียร สายศรี (2543, 188) นกัวิชาการบางคนท่ีเห็นว่า
ไม่ควรแยกสมณศกัดิ์ออกจากตําแหน่งบริหารก็ให้เหตุผลทํานองเดียวกันว่า ผู้ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ี
ตําแหน่งต่างๆ ก็ต้องมียศด้วย จึงสามารถสัง่การปกครองคนอ่ืนได้ และถ้าไม่มียศ อํานาจในการ
ปกครองก็จะหมดความหมายไป และเร่ืองนีอ้าจเห็นได้จากกรณีของ ศ.พิเศษจํานงค์ ทองประเสริฐ 
ท่ีในขณะดํารงสมณเพศหลังจากได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะแล้วได้รับการ

ยอมรับและการให้ความร่วมมือจากคณะสงฆ์ในต่างจงัหวดัเพราะท่านเป็นพระราชาคณะและพระ

สงัฆาธิการรู้สกึช่ืนชอบท่ีเห็นท่านเป็นพระราชาคณะแตมี่ความออ่นน้อมให้เกียรตแิก่ผู้ มีอาวโุสกวา่ 

 ปัญหาอีกประการหนึ่งของการแยกสมณศกัดิ์ออกจากตําแหน่งบริหารคือทําให้เกิดปัญหา

ในการปกครองในกรณี ท่ีพระสงฆ์ ท่ี มีสมณศักดิ์ สูงกว่ าพระสงฆ์ ท่ี เ ป็นผู้ บังคับบัญชา               
พระเทพวิสุทธิกวี ชีใ้ห้เห็นปัญหาข้อนีว้่า ถ้าแยกสมณศกัดิ์ออกจากตําแหน่งบริหาร พระสงฆ์ท่ีมี
สมณศกัดิ์ต่ํากว่าจะมีปัญหาในการปกครองพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์สูงกว่า เช่น ลูกวดัเป็นสมเด็จ
พระราชาคณะ แตเ่จ้าอาวาสไม่ได้เป็นสมเด็จพระราชาคณะ (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) ปัญหา
ข้อนีอ้าจมีผู้แย้งว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะก็มีบางวดัท่ีเจ้าอาวาสมีสมณศกัดิ์ต่ํากว่าพระลกูวดั แต่ก็
ไมใ่ช่ปัญหาท่ีควรมองข้ามเพราะถ้าแยกสมณศกัดิ์ออกจากตําแหน่งบริหารจริง กรณีเช่นนีจ้ะเกิดขึน้
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จํานวนมาก และบางวดัอาจมีปัญหาในการปกครองเพราะพระลกูวดัไม่เช่ือฟังเจ้าอาวาสหรือเจ้า
อาวาสไม่สามารถบริหารงานวดัได้อย่างมีคณุภาพเพราะเกรงใจพระลกูวดัท่ีมีสมณศกัดิ์สงูกว่าซึ่ง

เป็นข้อเท็จจริงทางจิตวิทยา 
  ดงันัน้ การแยกสมณศกัดิ์ออกจากตําแหน่งบริหารอาจเป็นไปได้ยากและมีข้อเสียอยู่ด้วย 
วิธีการท่ีน่าจะเป็นไปได้มากกวา่ควรเป็นวิธีการอ่ืนดงัจะอภิปรายตอ่ไป 
  

 (2) การรวมสมณศักดิ์เข้ากับตาํแหน่งบริหาร แนวคิดเสนอให้เปล่ียนตําแหน่งสมณศกัดิ์

ให้เป็นอันเดียวกับตําแหน่งบริหารคล้ายกับท่ีสมเด็จพระสงัฆราชเป็นทัง้สมณศกัดิ์และตําแหน่ง

บริหาร ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บญุหนนุ เห็นวา่ ถ้าเลกิสมณศกัดิไ์มไ่ด้ วิธีแก้ปัญหาประการหนึง่ก็คือการ
ทําให้สมณศกัดิก์ลายเป็นตําแหน่งบริหารไปเลย (ชาญณรงค์ บญุหนนุ, สมัภาษณ์)  
 วิธีการนีมี้ข้อดีคือลดตําแหน่งท่ีทําให้เกิดปัญหาตา่ง ๆ มีความหลงติดเป็นต้นให้น้อยลง แต่
ปัญหาท่ีตามมาก็มีเช่นกัน เช่น การทําเช่นนีจ้ะทําให้ตําแหน่งมีน้อยลง เม่ือตําแหน่งมีน้อย ความ
อยากได้และการวิ่งเต้น แก่งแย่ง อาจมีมากขึน้ก็ได้ และจะมีปัญหาคล้ายกบัวิธีการแรกท่ีแยกสมณ
ศกัดิ์ออกจากตําแหน่งบริหาร คือ สิ่งท่ีจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหายไป นอกจากนัน้
พระสงฆ์ท่ีไม่มีตําแหน่งบริหารแต่มีผลงานด้านอ่ืน ๆ เช่น การเผยแผ่ ก็จะไม่ได้รับการยกย่อง
สนบัสนนุหรือให้รางวลั 

 
 (3) การปรับปรุงวิธีพิจารณาสมณศักดิ์    การปรับปรุงวิธีพิจารณาเพ่ือให้สมณศกัดิ์เป็น
วิธีแก้ปัญหาของสมณศักดิ์ท่ีสําคัญและมีความเป็นไปได้มากกว่าการแยกสมณศักดิ์ออกจาก

ตําแหน่งบริหารหรือรวมเข้าด้วยกนั เพราะไม่ได้กระทบโครงสร้างหลกัของระบบสมณศกัดิ ์กลา่วอีก
อยา่งคือไมมี่ผลกระทบตอ่ระบบสมณศกัดิห์รือไมมี่ผลเสียมากเท่ากบัวิธีแยกหรือรวมสมณศกัดิ์ การ
ปรับปรุงวิธีพิจารณาสมณศกัดิอ์าจทําได้ 2 วิธี คือ 

 วิธีแรก เปล่ียนผู้พิจารณาเพื่อให้สมณศักดิ์  ในประเด็นนี ้พระไพศาล วิสาโล เสนอ
ความเห็นว่า ควรให้บุคคลในวงการต่างๆ รวมทัง้องค์กรของสงัคมมีส่วนร่วมในการพิจารณาสมณ
ศกัดิ์ ทัง้นีเ้พ่ือลดบทบาทและอิทธิพลของรัฐและไม่ให้พระสงฆ์พิจารณาแต่งตัง้กนัเอง ดงัท่ีท่านได้
กลา่วไว้วา่ 

      อนัทีจ่ริงไม่แต่เพียงตําแหน่งบริหารเท่านัน้ แมแ้ต่การพิจารณาสมณศกัด์ิในทางปฏิบติัก็
     ควรให้เป็นอิสระจากอิทธิพลของรัฐดว้ยหรือลดบทบาทของรัฐลงไป    ทางเลือกหน่ึงก็
    คือใหมี้คณะกรรมการชดุหน่ึงซ่ึงทําหนา้ทีพิ่จารณาสมณศกัด์ิโดยเฉพาะ         โดยให ้

    ประกอบดว้ยตวัแทนจากบคุคลในวงการต่างๆ ซ่ึงแต่งตัง้โดยรฐั เป็นการดึงอํานาจในการ
    พิจารณาสมณศกัด์ิออกจากมือของพระ และลดอิทธิพลของรัฐ แต่เป็นการเพ่ิมบทบาท
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    ของสงัคมข้ึนแทนอนัเป็นการสอดคล้องกบัธรรมเนียมเดิมที่ให้ชาวบ้านเป็นคนแต่งตัง้
    สมณศกัด์ิแก่พระ (มิใช่ให้พระแตง่ตัง้กนัเอง หรือบรรยายคณุสมบตัขิองตนเองเพ่ือให้พระ
    สงัฆาธิการระดบับนพิจารณาอย่างปัจจุบนั) วิธีนีรั้ฐจะยงัคงมีบทบาทในเร่ืองสมณศกัดิ์

    อยู่ เพราะมติของคณะกรรมการดังกล่าวจะนําไปสู่การประกาศแต่งตัง้สมณศกัดิ์โดย
    เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ  เท่ากบัว่าธรรมเนียมแต่งตัง้สมณศกัดิ์โดย
    พระมหากษัตริย์ยงัไมส่ญูหายไป  หากแตป่รับให้เข้ากบัยคุสมยั... 
     องค์กรของสงัคมระดบัจงัหวดัก็น่าจะมีส่วนในการเสนอช่ือพระในจงัหวดัท่ีมีวตัร

    ปฏิบัติและผลงานควรแก่การยกย่องโดยประสานงานกับฝ่ายคณะสงฆ์ทุกระดับและ
    องค์กรของสงัคมระดบัต่างๆ โดยมีกรรมการระดบัชาติเป็นผู้ ทําหน้าท่ีพิจารณาและเสนอ
    ให้รัฐเป็นผู้แตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการ วิธีนีจ้ะทําให้สมณศกัดิเ์ป็นเคร่ืองหมายของเกียรติยศ
    ท่ีทรงคณุค่าอีกครัง้หนึ่ง เพราะมาจากคณุงามความดี และความสามารถท่ีประจกัษ์แก่
    สงัคมสว่นรวมอยา่งแท้จริง มิใช่เกิดจากการวิ่งเต้นและตดัสนิกนัโดยคํานึงถึงเส้นสายและ
    ผลประโยชน์ในวงแคบๆ เท่านัน้ 
    (พระไพศาล วสิาโล ในพทิยา วอ่งกลุ, 2545, 58,61) 
 การเปล่ียนผู้พิจารณาและเสนอขอสมณศกัดิ์ตามแนวทางท่ีพระไพศาล วิสาโล เสนอ แม้จะ
เป็นวิธีการท่ีดี แตก็่มีปัญหาอยา่งน้อย 2 ประการ คือ 

 ประการแรก การเอาบุคคลภายนอกคณะสงฆ์มาเป็นผู้พิจารณาการสมณศกัดิ์อาจไม่ได้
เป็นไปอยา่งบริสทุธ์ิยตุธิรรมและไร้ปัญหาอย่างท่ีเกิดกบัการให้พระสงฆ์เป็นผู้พิจารณา เพราะบคุคล
ท่ีมาทําหน้าท่ีพิจารณาสมณศกัดิ์เป็นคฤหัสถ์ท่ีมีกิเลสและชีวิตยังเก่ียวข้องกับเร่ืองผลประโยชน์

มากกวา่พระสงฆ์เสียอีก พระเทพวิสทุธิกวี ตัง้ข้อสงัเกตในเร่ืองนีไ้ว้อย่างน่าสนใจว่า การเอาคนนอก
มาช่วยคดัเลือกพระสงฆ์ท่ีควรได้รับสมณศกัดิ์อาจมีปัญหา เพราะคนมีอิทธิพลจะเข้ามาก้าวก่าย 
แสวงหาผลประโยชน์ และเล่นพวก ทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายย่ิงกว่าเก่า พระสงฆ์แม้จะเล็ง
ผลประโยชน์ก็ยงัน้อยกวา่คฤหสัถ์ (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) 
 ประการท่ีสอง บุคคลภายนอกวัดท่ีมาพิจารณาสมณศกัดิ์อาจมีปัญหาการเข้าถึงข้อมูล
เก่ียวกบัผลงานและการปฏิบตัติวัของพระสงฆ์เพราะเป็นคนนอก ปกติไม่ได้ยุ่งเก่ียวกบัวดั หรือไม่ได้
ใกล้ชิดพระสงฆ์ทกุรูป การจะรู้ว่าพระสงฆ์แต่ละรูปทําอะไรบ้างจึงเป็นการยาก หากบคุคลเหล่านัน้
หาข้อมูลโดยอาศัยบุคคลอ่ืนอย่างชาวบ้านหรือแม้แต่พระสงฆ์ด้วยกันเอง ก็อาจได้ข้อมูลท่ีไม่
สมบรูณ์หรือคลาดเคลื่อนได้เพราะผู้ให้ข้อมลูรู้ไมห่มดและบางคนอาจมีอคตหิรือไมพ่อใจพระสงฆ์รูป

ท่ีตนให้ข้อมลู และหากไปหาข้อมลูจากตวัพระสงฆ์รูปท่ีจะพิจารณาเอง ก็จะเท่ากบัว่า พระสงฆ์เป็น
ผู้ให้ข้อมลูเหมือนวิธีเดมิท่ีตวัผู้ขอสมณศกัดิเ์ป็นคนให้ข้อมลู 
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 จากท่ีกล่าวมา การใช้คฤหสัถ์มาช่วยพิจารณาสมณศกัดิ์แทนพระสงฆ์จึงดจูะมีปัญหาท่ีไม่
ควรมองข้าม ทางออกท่ีดีจึงน่าจะเป็น “ทางสายกลาง” คือใช้การผสมผสานระหว่างคฤหัสถ์จาก
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ชาวบ้านกบัพระสงฆ์ในการพิจารณาสมณศกัดิ์ โดยต้องมีระบบ
การคดัเลือกผู้ มีทําหน้าท่ีนีท่ี้มีประสทิธิภาพและเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่พระสงฆ์ผู้ขอ

สมณศกัดิ์ รวมทัง้ป้องกันการเล่นพวก การแสวงหาผลประโยชน์ ทัง้ของฝ่ายพระสงฆ์และคฤหสัถ์ 
และทําให้ได้ข้อมลูท่ีหลากหลาย ครบถ้วน และถกูต้อง มากกว่าวิธีเก่าท่ีพระสงฆ์ผู้ขอสมณศกัดิ์เป็น
ผู้ให้ข้อมลูคนเดียว 

 ในการปรับเปล่ียนคณะกรรมการผู้พิจารณาสมณศกัดิ์ใหม่นีจ้ึงต้องมีการปรับปรุงระบบการ

คดัเลือกและตรวจสอบคณุสมบตัิของพระสงฆ์ท่ีควรได้รับสมณศกัดิ์ด้วยเพ่ือให้การพิจารณาเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและยตุิธรรม ซึ่งพระนกัวิชาการบางรูปเสนอว่า “ควรจะมีการวดัระดบัความรู้
ความสามารถของพระสงฆ์ผู้ ท่ีจะได้รับการแต่งตัง้สมณศกัดิ์แต่ละปี โดยให้ผ่านระบบการคดัเลือก
โดยการสอบข้อเขียนทัง้ในด้านปริยตัิและด้านปฏิบตัิ” (พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 188) ซึง่เป็น
วิธีการท่ีน่าสนใจหากทําได้อย่างน้อยก็ในตําแหน่งสมณศักดิ์บางระดบัโดยเฉพาะระดับต่ําและ

ระดับกลางท่ีพระสงฆ์ได้รับการพิจารณาสมณศักดิ์เป็นครัง้แรกเพ่ือให้ได้พระสงฆ์ท่ีมีความรู้

ความสามารถจริง ๆ  
 อนึ่ง นกัวิชาการบางคนเสนอว่า ควรเปลี่ยนวิธีการท่ีให้พระสงฆ์ขอสมณศกัดิ์ให้ตวัเองเป็น
การให้คณะกรรมการคดัสรรพิจารณาและเสนอช่ือแตง่ตัง้ให้ท่านเอง (พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 
186) วิธีการท่ีให้คณะกรรมการคดัสรรพิจารณาเองนัน้ หากมีประสิทธิภาพ ก็ควรทําอย่างยิ่ง แต่ถ้า
ยงัไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเหตผุลบางอย่าง เช่น คณะกรรมการไม่สามารถหา
ข้อมลูเก่ียวกับพระสงฆ์ท่ีควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดทัว่ถึงและเป็นธรรมเน่ืองจากมีเวลา

และจํานวนคนน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนพระสงฆ์ท่ีเข้าข่ายควรได้รับการพิจารณา ก็อาจคงวิธีการ
เดมิท่ีให้พระสงฆ์ขอให้ตวัเองไว้โดยทําคูข่นานไปกบักระบวนการคดัสรรของคณะกรรมการ และต้อง
เพิ่มการตรวจสอบคณุสมบตัิและผลงานท่ีเสนอมานัน้ว่าเป็นจริงเพียงใด เพ่ือให้มีความบริสทุธ์ิและ
ยตุธิรรมมากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ 
 วิธีที่สอง เปล่ียนเกณฑ์เร่ืองคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์   การ
ปรับปรุงเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีใช้ในการพิจารณาคณุสมบตัิของพระสงฆ์ผู้ควรได้รับสมณศกัดิ์อยู่ใน

ขณะนี ใ้ ห้ เหมาะสมมากขึ น้ จะสามารถบรร เทา ปัญหา ท่ี เ กิดจากระบบสมณศักดิ์ ไ ด้                      
พระสธีุธรรมานวุตัร เสนอแนวทางแก้ปัญหาของสมณศกัดิ์ด้วยการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณา
สมณศกัดิ์ไว้อย่างน่าสนใจว่า การพิจารณาสมณศกัดิ์ปัจจบุนัใช้ตําแหน่งปกครองเป็นหลกั คือต้อง
เป็นพระสงัฆาธิการ จึงจะมีสิทธิได้รับสมณศกัดิ์ ทําให้พระสงฆ์ท่ีทํางานโดยไม่มีตําแหน่งปกครอง 
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ไม่ได้รับสมณศกัดิ์ เช่น พระนกัเผยแผ่ท่ีมีผลงานกลบัไม่ได้รับสมณศกัดิ์เพราะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
หรือเจ้าคณะอําเภอเป็นต้น ยกเว้นกรณีพิเศษ เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษาท่ีจดัเป็นกรณีพิเศษ 
หลักเกณฑ์เช่นนีน้อกจากจะไม่เป็นธรรมและไม่เป็นการส่งเสริมการทํางานของพระสงฆ์ท่ีไม่มี

ตําแหน่งปกครองแล้ว ยงัอาจเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีทําให้เกิดการแก่งแย่งและวิ่งเต้นเพ่ือให้ได้ตําแหน่ง
บริหารและสมณศกัดิเ์พราะมีข้อจํากดัในการได้สมณศกัดิด์งักลา่ว 

 ตามทศันะของพระสธีุธรรมานุวตัร การพิจารณาสมณศกัดิ์ควรกําหนดสดัส่วนและจดัสรร
ให้แก่พระสงฆ์ท่ีทํางานใน 4 ด้านคือ การปกครอง การเผยแผ่ซึ่งรวมถึงการสงัคมสงเคราะห์ด้วย 
การศึกษา และการสาธารณูปการ กล่าวอีกอย่างคือควรมีสมณศกัดิ์ท่ีพิจารณาให้แก่พระสงฆ์ทุก
สายโดยไม่ต้องโยงกบัการปกครองคือไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งบริหาร เช่น พระสงฆ์ท่ีไม่ได้เป็นพระ
สงัฆาธิการแต่มีผลงานด้านการเผยแผ่อย่างพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และพระมหา
สมปอง ตาลปตฺุโต ก็ควรได้รับสมณศกัดิ์ พระสงฆ์ท่ีทํางานด้านการศึกษาอย่างรองอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ควรได้รับสมณศักดิ์โดยไม่ต้องมีตําแหน่งบริหาร (พระสุธีธรรมานุวัตร, 
สมัภาษณ์) 
 แนวคิดดงักล่าวนีส้อดคล้องกับผลการวิจยัของพระมหาวิเชียร  สายศรี (2543, 182-183, 
185, 187-188) ท่ีพบว่า นกัวิชาการสว่นใหญ่เห็นว่า การแตง่ตัง้สมณศกัดิ์ยงัไม่กระจายแก่พระสงฆ์
ท่ีทํางานด้านอ่ืน ๆ และไม่กระจายแก่พระสงฆ์ท่ีอยู่ในต่างจังหวัด จนทําให้เกิดช่องว่างระหว่าง
พระสงฆ์ด้วยกนั สว่นมากจะเน้นด้านการปกครอง ทัง้ท่ีตําแหน่งด้านอ่ืนๆ ก็ได้กําหนดไว้ในกฎเกณฑ์
เช่นกัน น่าจะมีการกระจายตําแหน่งสมณศักดิ์ให้ทั่วถึงแก่พระสงฆ์ผู้ มีความเหมาะสม ให้
ความสําคญัเท่ากนัทกุด้าน ไม่เน้นฝ่ายปกครองอย่างเดียวดงัท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั ปัจจุบนัพระสงฆ์
ทรงสมณศกัดิ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระนกัปกครองทัง้ท่ีงานในองค์กรพระศาสนาท่ีเก่ียวกบัคณะสงฆ์มี

ถึง 6 ประเภท คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศกึษา 3) การศกึษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่ 5) การ
สาธารณปูการ 6) การสาธารณสงเคราะห์ 
 แสวง อุดมศรี นกัวิชาทางด้านพระพุทธศาสนาท่ีมีผลงานเก่ียวกับเร่ืองสมณศกัดิ์ ก็แสดง
ความเห็นไว้ในทํานองเดียวกนัว่า ในการพิจารณาคดัเลือกพระสงัฆาธิการให้ได้รับพระราชทานตัง้
และเล่ือนสมณศกัดิ์ชัน้ตา่ง ๆ  จะต้องขยายขอบเขตให้กว้างขวางเพิ่มมากขึน้ ไม่ควรพิจารณาเพียง
เฉพาะผลงานด้านการก่อสร้างและปฏิสงัขรณ์ถาวรวตัถเุป็นหลกัดงัท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั เพราะจะทํา
ให้งานของคณะสงฆ์ท่ีควรจะทําอีกมากมายต้องกลายเป็นอมัพาตไป นอกจากนีก็้ควรจะกระจาย
สมณศักดิ์ไปให้พระสังฆาธิการในต่างจังหวัดให้เพิ่มมากขึน้ วิธี ท่ีจะทําได้ก็คือการแต่งตัง้            
พระสังฆาธิการในต่างจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาคซึ่งอยู่ในเขต

ปกครองภาคต่าง ๆ ของตน ไม่ใช่แต่งตัง้พระสังฆาธิการในกรุงเทพมหานครให้ดํารงตําแหน่ง
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ดังกล่าวจนเกือบหมดสิ น้ดัง เ ช่น ท่ี เป็นอยู่ ในปัจจุบัน  เพราะเท่ากับเป็นการตัดหนทางท่ี                
พระสงัฆาธิการในต่างจงัหวดัจะได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศกัดิ์ในชัน้สงู ๆ ขึน้ไปนัน่เอง (แสวง 
อดุมศรี, ม.ป.พ., 404)   
 นอกจากนัน้ พระสธีุธรรมานุวตัร ยงัตัง้ข้อสงัเกตอีกประการหนึ่งเก่ียวกบัการการพิจารณา
สมณศกัดิ์ว่า ตวัสมณศกัดิ์ไม่มีปัญหา ท่านไม่มองว่าสมณศกัดิ์เป็นข้อเสีย แต่ปัญหาเกิดจากคนท่ี
เก่ียวข้อง เช่น  ถ้าผู้พิจารณาสมณศกัดิ์ตัง้พระสงฆ์ท่ีมีวยัวฒุิหรือคณุวฒุิเหมาะสม ก็จะไม่มีปัญหา 
แต่ถ้าตัง้ผู้ ไม่มีทัง้วยัวุฒิและคณุวุฒิ หรืออ่อนทัง้วยัวุฒิและคุณวุฒิ แล้วจะปกครองกันได้อย่างไร 
เพราะผู้อยูใ่ต้ปกครองหรือผู้ ท่ีมีวยัวฒุิหรือคณุวฒุิสงูกวา่ไมย่อมรับ (พระสธีุธรรมานวุตัร, สมัภาษณ์) 
 ดงันัน้ เกณฑ์ในการพิจารณาสมณศกัดิ์จึงควรมีการปรับปรุงให้กระจายและเป็นธรรมแก่
พระสงฆ์ท่ีทํางานด้านต่างๆ และการพิจารณาก็ควรคํานึงถึงวัยวุฒิและคุณวุฒิด้วย ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาการแก่งแยง่หรือวิ่งเต้นในเร่ืองสมณศกัดิไ์ด้ รวมทัง้เป็นการให้กําลงัใจแก่พระสงฆ์ทีทํางาน
ให้แก่พระศาสนาและสงัคมได้เป็นอย่างดี วิธีการปรับปรุงวิธีพิจารณาสมณศกัดิ์ด้วยการเปล่ียน
เกณฑ์การพิจารณาสมณศกัดิ์ดงักลา่วนีมี้ความเป็นไปได้หากผู้ มีอํานาจเข้าใจเหตผุลและประโยชน์

ท่ีจะเกิดจากการปรับปรุงนี ้ 
 

 3) การปลูกฝังอบรมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม ปัญหาของสมณศกัดิป์ระการหนึง่เกิดจาก
การมีค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมคือการให้ความสําคญัแก่เร่ืองเกียรติยศหรือตําแหน่งต่างๆ มากไปหรือ
เห็นวา่สมณศกัดิทํ์าให้ตนเองมีสถานะสงูกวา่ผู้ อ่ืนและเป็นท่ีมาของผลประโยชน์ด้านช่ือเสียงเงินทอง

ซึ่งไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการให้สมณศกัดิ์ การปลกูฝังอบรมหรือให้การศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้
พระสงฆ์มีคา่นิยมท่ีเหมาะสมหรือมีคณุธรรมและความรู้ท่ีถกูต้องจะช่วยลดปัญหาของสมณศกัดิ์ได้ 
ดร.อํานาจ บวัศิริ ก็เสนอว่าให้พระสงฆ์ปรับค่านิยมใหม่โดยให้มีค่านิยมว่า “ได้รับ ก็เพียงได้รับพระ
มหากรุณาธิคณุพระราชทาน แสดงให้เห็นถึงคณุงามความดีท่ีได้ทําเป็นท่ีประจกัษ์” (อํานาจ บวัศิริ, 
สมัภาษณ์)  
 การปรับค่านิยมตามทัศนะของ ดร.อํานาจ บัวศิริ ถ้าทําได้ จะช่วยให้พระสงฆ์เปล่ียน
ค่านิยมท่ีเห็นว่า สมณศกัดิ์เป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่ ทําให้ผู้ ได้รับมีหน้าตาและได้รับผลประโยชน์ด้านลาภ
สกัการะหรือทรัพย์สิน ซึ่งค่านิยมดงักล่าวนอกจากจะไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการพระราชทาน
สมณศกัดิข์องกษัตริย์ท่ีต้องการให้กําลงัใจในการประกอบคณุงามความดีแล้วยงัทําให้เกิดความโลภ 
ความลุม่หลงมวัเมาในสมณศกัดิอี์กด้วย 

 แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยปรับค่านิยมให้แก่พระสงฆ์คือการให้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติ

กรรมฐาน ดงัท่ีสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ (สมศกัดิ์ อปุสโม) วดัพิชยญาติการาม ได้กําหนดให้พระสงฆ์
ท่ีได้รับตําแหน่งบริหารคือเป็นพระสงัฆาธิการในเขตปกครองของท่านต้องเข้ารับการอบรมกรรมฐาน
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ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีพระเถระผู้ปกครองในเขตปกครองอ่ืนๆ ควรได้นําไปใช้และปรับปรุง
ให้มีคณุภาพมากขึน้ ซึ่งพระนกัวิชาการบางรูปก็เห็นด้วยกับวิธีการดงักล่าวนีโ้ดยเสนอว่า “ผู้ ท่ีจะ
เล่ือนสมณศกัดิ์ต้องเข้าอบรมกรรมฐานตามวนัท่ีกําหนด อาจจะเป็น 1-3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็
ได้ แล้วแต่ระดับสมณศักดิ์ ซึ่งจะทําให้ระบบสมณศักดิ์มีศักดิ์ศรีเพียบพร้อมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม” (พระมหาวิเชียร สายศรี, 2543, 188) 
 ปัญหาเร่ืองการลุม่หลงยดึติดสมณศกัดิ์ของพระสงฆ์บางรูปนัน้สว่นหนึ่งมาจากคา่นิยมท่ีไม่

เหมาะสม ซึ่งขดักับคําสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เมาในยศศกัดิ์และไม่ให้หลงติดในลาภ
สกัการะและช่ือเสียง เช่น ในกกัการุชาดกพระพทุธเจ้าตรัสสอนการไมม่วัเมาในยศไว้วา่ 

  ผู้ใดไมล่กัทรัพย์ด้วยกาย    ไมพ่ดูเท็จ 

                        ได้ยศแล้วก็ไมม่วัเมา    ผู้นัน้แหละสมควรได้ดอกกกัการุทิพย์ 

    (พระไตรปิฎกเลม่ท่ี 27 หน้า 177) 
ข้อความภาษาบาลีในพทุธพจน์นีคื้อ “ยโส ลทฺธาน น มชฺเชยฺย” นิยมนําไปแปลตามลําพงัว่า “ได้ยศ
แล้วไมพ่งึมวัเมา” เพ่ือสอนให้ไม่ลุม่หลงในยศศกัดิ์ สว่นในทารุณสตูร พระพทุธเจ้าตรัสสอนไม่ให้ติด
ในลาภสกัการะและการยกยอ่งวา่ 

      ภิกษุทัง้หลาย    ลาภสกัการะ  และความสรรเสริญ เป็นสิ่งทารุณ    เผ็ดร้อน หยาบคาย    
      เป็นอนัตรายตอ่การบรรลธุรรมอนัเกษมจากโยคะ   ซึง่ไมมี่ธรรมอ่ืนยิ่งกว่า เพราะเหตนุัน้    
     เธอทัง้หลายพึงศกึษาอย่างนีว้่า    ‘เราทัง้หลายจกัละลาภสกัการะและความสรรเสริญท่ี
     เกิดขึน้    ลาภสักการะและความสรรเสริญท่ีเกิดขึน้แล้ว    จักไม่ครอบงําจิตของเรา                 
     ทัง้หลายตัง้อยู’่    เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี ้

      (พระไตรปิฎกเลม่ท่ี 16 หน้าท่ี 265) 
 อย่างไรก็ตาม การปรับหรือการสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสมหรือถูกต้องเป็นเร่ืองท่ียากต้องใช้
เวลานานและต้องอาศยักระบวนการปลกูฝังอบรมหรือกระบวนการเรียนรู้จากหน่วยงานหรือองค์กร

ต่างๆ ในสงัคมโดยเฉพาะองค์กรของคณะสงฆ์เอง คณะสงฆ์ต้องเห็นความสําคญัของเร่ืองนีแ้ละ
รณรงค์ให้พระสังฆาธิการและพระเถระตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของสมณศักดิ์และค่านิยมท่ี

เหมาะสมในเร่ืองสมณศกัดิ์ มหาวิทยาลยัสงฆ์ทัง้สองแห่งคือมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั
และมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัก็ต้องสอดแทรกเร่ืองนีไ้ว้ในหลกัสตูรการเรียนการ

สอนทกุระดบั แม้แตช่าวบ้านก็ต้องปรับท่าทีในการแสดงออกตอ่พระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ์โดยให้ถือ
ผลงานหรือคณุงามความดีสําคญักว่าสมณศกัดิ์ แสดงให้เห็นว่า สมณศกัดิ์เป็นเพียงสญัลกัษณ์ของ
การประกอบคณุงามความดี เป็นการให้กําลงัใจแก่ผู้ประกอบคณุงามความดี ไม่ใช่สิ่งท่ีให้ยดึติดลุ่ม
หลง 
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 4) การควบคุมตรวจสอบพฤติกรรมและการทํางานของพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 
เน่ืองจากสมณศกัดิ์เกิดขึน้มาเพ่ือยกย่องและให้กําลงัใจพระสงฆ์ผู้ประกอบคุณงามความดีและ

ส่งเสริมให้ทํางานช่วยพระศาสนาและสงัคม จึงสมควรมีการควบคมุและตรวจสอบพฤติกรรมและ
การทํางานของพระสงฆ์ผู้ ได้รับสมณศกัดิเ์พ่ือให้มีคณุสมบตัเิหมาะสมตอ่สมณศกัดิท่ี์ได้รับนัน้และได้

สร้างผลงานอนัเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและสงัคมสมเจตนารมณ์ของการมีสมณศกัดิ์ ซึ่งหาก
สร้างระบบและกลไกการควบคมุและตรวจสอบพฤตกิรรมและการทํางานของพระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ์

ท่ีมีประสิทธิภาพขึน้มาได้จริง ก็จะช่วยป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากสมณศกัดิ์ได้อีกส่วนหนึ่ง
ด้วย 

 หากมีการควบคมุตรวจสอบท่ีดี พระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ์ก็จะมีการระมดัระวงัไม่ประพฤติ
สิ่งท่ีไม่ถกูต้องหรือไม่เหมาะสม การวิ่งเต้นหรือกลัน่แกล้งกนัเพ่ือให้ได้สมณศกัดิ์ท่ีสงูยิ่งขึน้ก็จะเกิด
ได้ยากขึน้ การใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยเกินความเหมาะสมก็จะมีน้อยลง เพราะหากถกูจบัได้ก็จะถกูลงโทษ
หรือมีผลต่อสมณศกัดิ์ของตวัเอง นอกจากนัน้ การศึกษาพระธรรมวินยัและการปฏิบตัิธรรมก็จะมี
มากขึน้ ผลงานในด้านต่างๆ เช่น การเผยแผ่ และสาธารณูปการ ก็จะดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ 
เพราะการควบคุมและตรวจสอบจะคอยกระตุ้นให้ต้องทําหน้าท่ีต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ตําแหน่งสมณศกัดิร์วมทัง้ตําแหน่งบริหารท่ีมีอยู ่
 จากท่ีอภิปรายมาทัง้หมด เราอาจสรุปได้ว่า วิธีแก้ปัญหาเร่ืองสมณศกัดิ์ท่ีมีความเป็นไปได้
มากท่ีสดุคือการปรับปรุงวิธีพิจารณาสมณศกัดิ์ การสร้างค่านิยมใหม่เพ่ือให้พระสงฆ์รู้จกัใช้สมณ
ศักดิ์ให้เกิดประโยชน์โดยตัวเองไม่ติดกับดักของสมณศักดิ์เสียเอง และการควบคุมตรวจสอบ
พฤตกิรรมและการทํางานของพระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ ์
 
2. แนวทางการปฏิบัตใินเร่ืองสมณศักดิ์ 
 ในสภาพการณ์ปัจจุบันท่ีสมณศักดิ์ยังเป็นอยู่ในลักษณะท่ีมีปัญหาดังท่ีกล่าวมา แนว
ทางการปฏิบตัิสําหรับพระสงฆ์และคฤหสัถ์ในเร่ืองสมณศกัดิ์ก็ควรเป็นไปในหนทางท่ีสอดคล้องกบั

แนวทางการแก้ปัญหาท่ีอภิปรายมาแล้วเพ่ือจะได้เป็นหนทางนําไปสูก่ารปรับปรุงระบบสมณศกัดิ์ให้

ดีขึน้ แนวทางการปฏิบตัใินเร่ืองสมณศกัดิจ์งึควรเป็นดงันี ้

 1) สําหรับพระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ์ เม่ือได้รับแล้ว ก็ควรทําตวัให้ดียิ่งขึน้ และช่วยกนัสร้าง
ผลงานให้ดียิ่งขึน้ สมกบัท่ีได้รับการยกยอ่ง (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) 
 2) พระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ์ต้องคอยระวงั ไม่ทําให้เกิดผลเสียหรือโทษจากสมณศกัดิ์ท่ี
ได้รับนัน้ (พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) นัน่คือ พระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ์ควรมีสติไม่ปลอ่ยให้สมณ
ศกัดิ์มีอิทธิพลครอบงําตวัเองจนเกิดความลุม่หลงยดึติดหรือเกิดการแสวงหาผลประโยชน์อนัไม่ควร 
กล่าวอีกอย่างก็คือ พระสงฆ์ไม่ควรหลงลืมตวั เมายศ เมาตําแหน่ง ได้สมณศกัดิ์แล้วไม่ติดลาภ ยศ 
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สกัการะ (จํานงค์ ทองประเสริฐ, สมัภาษณ์) พระสงฆ์ไม่ควรให้ความสําคญัแก่สมณศกัดิ์มาก ควร
จํากดัควบคมุให้เกิดกิเลสให้น้อยท่ีสดุ (ชาญณรงค์ บญุหนนุ, สมัภาษณ์) 
 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สรุเตโช) ราชบณัฑิต พระเถระนกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงของคณะ
สงฆ์ไทย ได้ชีแ้นะแนวทางปฏิบัติในประเด็นนีไ้ว้โดยใช้อุปมาเปรียบกับช้างไว้อย่างน่าฟังว่า 
พระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์ต้องทําตวัเช่นกนัช้างทีได้รับยศ ถึงแม้ว่าช้างจะได้รับยศตําแหน่งใหญ่โตใน
สงครามปานใดก็ตาม แตว่่าช้างก็ไม่แสดงความยินดีปราโมทย์หรือพอใจในอิสริยยศ เกียรติยศ หรือ
ในบริเวณยศ ท่ีมนษุย์หยิบย่ืนให้ ยงัแสดงความวางเฉยหรือเฉยเมยต่อสิ่งนัน้ๆ พดูให้ชดัก็คือ ยงัคง
สภาพความเป็นช้างของตนไว้อยา่งมัน่คง ไม่เคยท่ีจะพอใจยศศกัดิ์ทีได้รับมากไปกว่ากล้วย อ้อย ใบ
ไผ ่ใบหญ้า ซึง่เป็นอาหารปกตขิองตนเลย ยศของช้างไมอ่าจเปล่ียนช้างให้เป็นอย่างอ่ืนท่ีมิใช่ช้างฉนั
ใด ความมีสมณศกัดิ์ของพระสงฆ์ก็ไม่อาจเปลี่ยนพระสงฆ์ให้เป็นอย่างอ่ืนท่ีมิใช่พระสงฆ์ได้ (พระ
ธรรมกิตตวิงศ์, 2536, 45) 
 3) บุคคลผู้ เป็นศิษย์ของพระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ์ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ต้อง
ช่วยให้อาจารย์ของตนไม่หลงลืมสติจนถกูเกียรติยศและลาภสกัการะท่ีเกิดจากสมณศกัดิ์ครอบงํา 
(พระเทพวิสทุธิกวี, สมัภาษณ์) 
 4) พระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัดิ์ได้รับความเคารพจากประชาชน จะช่วยพระศาสนาและสงัคม
ได้มาก หากทําตวัตามหลกัคําสอนของพระพทุธศาสนา ขม่คนท่ีควรขม่ ยกยอ่งคนท่ีควรยกยอ่ง และ
ใช้หลกัปริุสธรรม 7 (จํานงค์ ทองประเสริฐ, สมัภาษณ์) 
 5) ควรเพิ่มการให้สมณศกัดิ์แก่พระสงฆ์ท่ีทํางานด้านอ่ืนๆ แม้ผลงานด้านการปกครองและ
สาธารณูปการ (การก่อสร้าง) ท่ีเป็นจุดเน้นของเกณฑ์การให้สมณศกัดิ์จะไม่เด่นเท่าท่ีควร เหมือน
การให้สมณศกัดิแ์ก่พระสงฆ์ท่ีทํางานสงัคมสงเคราะห์อยา่งพระอาทรประชานาถ (อลงกต) พระสงฆ์
ท่ีมุ่งการปฏิบัติกรรมฐานก็ควรได้รับการยกย่องด้วยสมณศักดิ์เช่นกัน (พระสุธีธรรมานุวัตร, 
สมัภาษณ์) 
 6) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในจุดมุ่งหมายเร่ืองสมณศักดิ์ให้
ประชาชนและพระสงฆ์ได้เข้าใจ ให้รับทราบ และแพร่หลายออกไป และช่วยกันลดค่านิยมท่ีไม่
เหมาะสม รวมทัง้การสง่เสริมเร่ืองนีอ้ยา่งฟุ่ มเฟือย สรุุ่ยสรุ่าย (อํานาจ บวัศริิ, สมัภาษณ์) 
 7) คฤหสัถ์หรือชาวบ้านไม่ค่อยรู้เร่ืองสมณศกัดิ์ ไม่ค่อยมีปัญหาในเร่ืองนี ้แต่ก็ควรเรียนรู้ท่ี
จะไมทํ่าให้พระสงฆ์อยากได้สมณศกัดิ ์(ชาญณรงค์ บญุหนนุ, สมัภาษณ์) 
 8) พระสงฆ์และคฤหสัถ์ควรมองเร่ืองสมณศกัดิ์ให้กว้างขึน้ หลากมมุมองมากขึน้ อย่ามอง
แง่ลบมากไป จะช่วยให้ใช้สมณศกัดิใ์นทางท่ีเกิดผลดี เกิดประโยชน์แก่พระศาสนาและสงัคมมากขึน้ 
และหลีกเล่ียงการเกิดผลเสียหรือทําให้เกิดปัญหาน้อยลง (พระสธีุธรรมานวุตัร, สมัภาษณ์) 
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 กล่าวโดยสรุป ทัง้พระสงฆ์และคฤหัสถ์ควรปรับปรุงตวัเองและร่วมมือกันในการช่วยกัน
ป้องกนัไม่ให้ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสมณศกัดิ์ สติและปัญญาท่ีรู้เท่าทนัเร่ืองสมณศกัดิ์เป็นเคร่ืองมือ
สําคญัเพราะจะทําให้ “ไมเ่มายศ” ตามท่ีพระพทุธเจ้าตรัสสอนไว้ 
  
  



     บทที่ 5  
    บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ในบทสดุท้ายของงานวิจยันี ้ ผู้วิจยัขอสรุปภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการ
ศกึษาวจิยัเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาตอ่ไป 

 
1. บทสรุป 

 จากท่ีได้อภิปรายมา เราสามารถสรุปประเด็นสําคญัท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีว้่า สมณศกัดิ์

โดยตวัมนัเองเป็นสิง่ดีงามเพราะเป็นการยกยอ่งและให้กําลงัใจแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบตัดีิปฏิบตัชิอบหรือ

มีคณุงามความดีต่อพระศาสนาหรือประเทศชาติ (หรืออาจมองว่าเป็นสิ่งกลาง ๆ ก็ได้ เพราะข้อดี
หรือข้อเสียขึน้อยูก่บัคนท่ีเก่ียวข้อง) แตเ่ป็นธรรมดาท่ีสิง่ตา่ง ๆ มกัจะมีทัง้ด้านบวก ด้านลบ หรือข้อดี
และข้อเสีย และสามารถมองตา่งกนัได้ จงึมกัเกิดปัญหาในปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ของสงัคม สมณศกัดิ์

ก็เช่นเดียวกันก็มีทัง้ข้อดีและปัญหาท่ีเกิดจากผู้ ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องและผู้ ท่ีมองเร่ืองสมณศกัดิ์ด้วย

มุมมองท่ีต่างกันไป แม้จะไม่อาจยืนยันหรือพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างเด็ดขาดแต่ก็มีเหตุผลพอท่ีจะ
สรุปวา่อยา่งน้อยสมณศกัดิมี์ข้อดีไมน้่อยไปกวา่ข้อเสีย และยงัสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ปัญหาท่ีเกิด
ยงัไม่รุนแรงเสียหายถึงขนาดควรยกเลิกสมณศกัดิ์ อีกทัง้ในความเป็นจริงการยกเลิกสมณศกัดิ์เป็น
เร่ืองท่ีเป็นไปได้ยากเพราะสมณศกัดิ์ผูกโยงอยู่กับระบบการปกครองคณะสงฆ์รวมทัง้ระบบการ

ปกครองบ้านเมือง อีกทัง้ยังเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมไทยและเก่ียวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 ข้อดีหรือประโยชน์ของสมณศกัดิ์ท่ีมกัได้รับการกลา่วถึงคือสมณศกัดิ์เป็นการยกย่องและให้

กําลงัใจ รวมทัง้เป็นการให้รางวลัหรือตอบแทนแก่พระสงฆ์ผู้ มีคณุงามความดี นอกจากนัน้ สมณ
ศกัดิ์ยงัช่วยให้พระสงฆ์ทํางานด้านคณะสงฆ์และพระศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้โดย

เฉพาะงานบริหารคณะสงฆ์เพราะสมณศกัดิ์ทําให้ได้รับการยอมรับทัง้จากพระสงฆ์ด้วยกนัเองและ

จากประชาชน ข้อดีของสมณศกัดิจ์งึมีความสําคญัตอ่พระศาสนาและประเทศชาตไิมน้่อย 

 ข้อเสียหรือปัญหาสําคญัของสมณศกัดิ์เกิดจากพระสงฆ์ท่ีได้สมณศกัดิ์หรือต้องการสมณ

ศกัดิ์เกิดความโลภหรือหลงติดมวัเมาในสมณศกัดิ์จนกระทําการอนัไม่สมควร เช่น การวิ่งเต้นหรือ
แก่งแยง่สมณศกัดิ ์นอกจากนัน้ก็อาจเกิดจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสมณศกัดิท่ี์ใช้เร่ืองสมณศกัดิ์เป็น
ช่องทางในการหาผลประโยชน์จากการขอสมณศกัดิ ์

 ปัญหาบางอย่างท่ีเป็นทศันะวิจารณ์ของนกัคิดหรือนกัวิชาการด้านพระพทุธศาสนามีส่วน

เป็นจริง เช่น สมณศกัดิ์ทําให้พระสงฆ์บางรูปเกิดความโลภหรือมวัเมาในตําแหน่งและลาภสกัการะ 
แต่บางปัญหาเป็นเพียงมุมมองท่ีอาจมีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงหรือรุนแรงเกินความ
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เป็นจริง กลา่วอีกอยา่งคือบางทศันะเป็นการมองแบบสดุโตง่มากไป ทําให้มองข้ามแง่มมุท่ีควรนํามา
พิจารณาด้วย เช่น การมองว่าสมณศกัดิ์ขดัแย้งกบัพระธรรมวินยัเพราะเป็นสิ่งท่ีพระพทุธเจ้าไม่ได้
ทรงตัง้ขึน้อย่างตําแหน่งเอตทัคคะ และทําให้พระสงฆ์มวัเมาในตําแหน่ง เหินห่างจากการศึกษา
ปฏิบตัิตามพระธรรมวินัยรวมถึงนิพพาน อีกทัง้ยงัขดักับระบบการปกครองตามพระธรรมวินัยท่ีมี
ความเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ การมองแบบนีทํ้าให้มองข้ามประเด็นท่ีว่า สมณศกัดิ์แม้
พระพทุธเจ้าไมไ่ด้ทรงบญัญตัไิว้ แตก็่ไมไ่ด้ขดักบัพระธรรมวินยัอยา่งรุนแรง เพราะโดยทัว่ไปพระสงฆ์
ท่ีมีสมณศกัดิซ์ึง่มีจํานวนไมม่ากนกัเม่ือเทียบกบัจํานวนพระสงฆ์สามเณรทัง้ประเทศก็ยงัปฏิบตัิตาม

พระธรรมวินยัเช่นเดิม เช่น ยงัเคารพกนัตามหลกัอาวโุสพรรษา อีกทัง้ยงัเข้ากบัหลกัการคล้อยตาม
พระราชาท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ นอกจากนัน้ ระบบการปกครองตามพระธรรมวินัยก็ไม่ได้มีความ
เสมอภาคในลกัษณะท่ีพระสงฆ์ทกุรูปเท่ากนัหมดในทกุแง่มมุเพราะพระสงฆ์ก็มีความตา่งกนัในด้าน

อาวุโสโดยพรรษา ความสัมพันธ์ระหว่างอุปัชฌาย์อาจารย์กับสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก และ
ความสามารถท่ีเห็นได้จากเร่ืองตําแหน่งเอตทคัคะท่ีพระสารีบตุรและพระโมคคลัลานะบวชภายหลงั

พระเถระหลายรูปแตไ่ด้ตําแหน่งอคัรสาวกและได้รับเอตทคัคะด้านมีปัญญาและมีฤทธ์ิตามลําดบัซึง่

ทําให้พระเถระทัง้สองรูปนั่งถัดจากพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งตามลําดับอาวุโสพรรษา เสรีภาพของ
พระสงฆ์ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมอย่างมีนยัสําคญัเพราะพระสงฆ์มีเสรีภาพจํากดัตามกรอบพระวินยัอยู่

แล้ว ส่วนภราดรภาพก็ไม่ได้ถกูกระทบอะไรมากมายเพราะพระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิ์ส่วนมากก็ยงั
ปฏิบตัิตนต่อพระสงฆ์รูปอ่ืนเหมือนเดิม อาจมียกเว้นก็เฉพาะบางรูปท่ีหลงติดหรือมวัเมาในสมณ
ศกัดิซ์ึง่เป็นสว่นน้อย 

 สมณศกัดิจ์งึควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขมากกว่าการยกเลิก ซึง่วิธีการปรับปรุงท่ีสําคญัและ
มีความเป็นไปได้คือ การปรับปรุงวิธีการพิจารณาสมณศกัดิโ์ดยให้พระสงฆ์และคฤหสัถ์มาร่วมกนัทํา
โดยใช้ระบบการกลัน่กรองตรวจสอบท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือให้ได้ผู้ ท่ีมีความเหมาะสมอยา่งแท้จริงและ

ป้องกนัการวิ่งเต้นหรือเลน่พวก การปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาสมณศกัดิใ์ห้กว้างและเป็นธรรมมาก
ขึน้เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ท่ีมีผลงานด้านต่าง ๆ ได้รับสมณศกัดิ์ด้วยแม้ไม่มีตําแหน่งบริหาร ไม่ควร
ผกูโยงกบัตําแหน่งบริหารเป็นหลกัอย่างท่ีเป็นอยู ่การปลกูฝังอบรมให้พระสงฆ์มีคา่นิยมท่ีเหมาะสม 
และการควบคมุตรวจสอบพฤตกิรรมและการทํางานของพระสงฆ์ผู้ ได้รับสมณศกัดิ ์
 ในสภาพการณ์ปัจจบุนัท่ีเรายงัไม่ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบสมณศกัดิ์ พระสงฆ์ รัฐ 
และประชาชนก็ควรปฏิบตัตินตอ่เร่ืองสมณศกัดิ์ให้เหมาะสมมากขึน้เพ่ือปพืูน้ไปสูก่ารปรับปรุงระบบ

สมณศกัดิ์ในระยะยาว เช่น พระสงฆ์ต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของสมณศกัดิ์ให้ถูกต้อง ไม่ลุ่มหลงมวั
เมาในสมณศกัดิ์ ชาวบ้านก็ไม่ควรส่งเสริมพระสงฆ์ให้เกิดการยึดติดอยากได้สมณศกัดิ์ ควรช่วย
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เตือนสติ และช่วยกนัลดค่านิยมฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย การเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองสมณศกัดิ์ให้พระสงฆ์
และชาวบ้านเข้าใจเร่ืองสมณศกัดิอ์ยา่งถกูต้องจะช่วยลดปัญหาของสมณศกัดิไ์ด้ 

 
2. ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ แม้เราจะยกเลกิสมณศกัดิ ์ ก็ต้องมีสิง่อ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัมา
แทนท่ีสมณศกัดิเ์พ่ือเป็นการให้เกียรตใิห้กําลงัใจหรือเป็นรางวลัแก่พระสงฆ์ผู้ประกอบคณุงามความ

ดี คล้ายกบัท่ียศทหารและตํารวจมาแทนท่ีบรรดาศกัดิใ์นอดีต การศกึษาวา่ถ้าจะหาสิง่อ่ืนท่ีมาแทน
สมณศกัดิ ์ สิง่นัน้ควรมีลกัษณะอยา่งไร จงึจะดีกวา่หรือมีปัญหาน้อยกวา่สมณศกัดิ ์ นา่จะมี

ประโยชน์ตอ่วงการพระพทุธศาสนาไมม่ากก็น้อย 
 นอกจากนัน้ ปัญหาของเร่ืองสมณศกัดิมี์ความเก่ียวโยงกบัเร่ืองระบบการปกครองคณะสงฆ์
เป็นอยา่งมาก และระบบการปกครองคณะสงฆ์ท่ีรัฐสร้างขึน้มานีทํ้าให้เกิดปัญหามากกว่าสมณศกัดิ์

เพราะเป็นท่ีมาของความแตกตา่ง อํานาจและผลประโยชน์ ซึง่ทําให้พระสงฆ์เกิดกิเลสซึง่นําไปสูก่าร
ประพฤติไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย การศึกษาเร่ืองปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการ
ปกครองคณะสงฆ์รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างสมณศกัดิ์กบัระบบการปกครองคณะสงฆ์จะช่วยให้

เข้าใจปัญหาได้มากขึน้ อนัจะนําไปสู่การแก้ปัญหาความประพฤติมิชอบหรือไม่ถูกต้องตามพระ
ธรรมวินยัของพระสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้จะได้แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุง
ระบบการปกครองคณะสงฆ์และการสนบัสนนุพระสงฆ์ให้ช่วยทํางานพระศาสนาอย่างจริงจงัและมี

คณุภาพมากขึน้ 
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