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ศูนยพ์ุทธศาสน์ศกึษาประจาํปี พ.ศ. 2557 รวมทัง้คาํแนะนําอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่ผูว้จิยัเสมอ

มา ขอบคุณพีส่งัเวยีน ฟูเฟ่ือง ทีช่่วยประสานงานต่างๆ ตัง้แต่ขา้พเจา้ยงัเป็นนิสติจนไดม้โีอกาสรว่ม

ทาํงานวจิยักบัศูนยพ์ุทธศาสน์ ขอขอบใจลกูศษิยห์ลายคน อาท ิคุณสุวรา สาครสวสัดิ ์คุณธรรมจกัร 

ฟกัสุวรรณ์ นิตกิรปฏบิตักิาร สาํนกังานอยัการจงัหวดันครราชสมีา คุณณฐัพล สจักุล คุณพรชนก 

ชาตชิาํนิ คุณดวงพร ตรบุีบผา  คุณสุพตัรา ทองคาํ รวมถงึนกัศกึษาอกีหลายคนที่ ไมไ่ดเ้อ่ยนามใน

ทีน้ี่ อดตี นกัศกึษาเหล่าน้ี ไดช่้วยขา้พเจา้ในการคน้ควา้และจดัพมิพข์อ้มลูต่างๆ อยา่งสุด

ความสามารถ ขอบใจคุณนิจพร โพธกิานนท์  เพื่อนรกัทีช่่วยขดัเกลาบทคดัยอ่ภาษาองักฤษมา
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 ขอกราบนมสัการพระอาจารยแ์ละอาจารยใ์นดา้นปรยิตัแิละปฏบิตัขิองขา้พเจา้ทุ กท่านทีไ่ด้

กรณุาถ่ายทอดความรูใ้นพระธรรมวนิยัของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ตลอดมาและ

ตลอดไปขา้พเจา้ขอขอบคุณครอบครวัของขา้พเจา้ทีใ่หก้ําเนิดและเลีย้งดขูา้พเจา้เป็นอยา่งดเีสมอมา

รวมถงึกลัยาณมติรหลายท่านทีเ่ป็นกําลงัใจใหข้า้พเจา้ ทีส่าํคญัทีสุ่ดคอืปิยภรรยาของ ขา้พเจา้ทีอ่ยู่

เคยีงขา้งขา้พเจา้ในทุกฤดกูาลของชวีติทีผ่่านมาและยอมสละเวลาของเราใหเ้ป็นธรรมทานในการ

เขยีนงานวจิยัน้ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่วงการพระพุทธศาสนาสบืไป คุณความดอีนัใดทีเ่กดิจาก

งานวจิยัน้ี ขา้พเจา้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบชูาแด่พระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ผูท้ร งพระมหา

กรณุาธคิุณอนัหาทีสุ่ดมไิด้ ต่อเหล่าเวไนยสตัว ์ขอน้อมถวายเป็นธรรมบชูาแด่พระสทัธรรมอนัสว่าง

ไสวดุจดวงอาทติยอ์นัเจดิจา้และขอน้อมถวายเป็นสงัฆบชูาแด่พระอรยิสงฆผ์ูเ้ป็นเน้ือนาบุญอนั

ยิง่ใหญ่อุดม ขา้พเจา้ขอน้อมถวายความดทีัง้หมดน้ีเป็นเครือ่งสกัการบชูาแด่พระรั ตนตรยัดว้ยเศยีร

เกลา้และขอใหทุ้กท่านทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้มกบังานวจิยัน้ี รวมถงึสรรพชวีติ

ทัง้หลายในทัว่สากลจกัรวาลน้ีจงไดร้บัส่วนแห่งธรรมทานครัง้น้ีโดยทัว่ถงึกนั  
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ช่ือโครงการวิจยั การวเิคราะหข์อ้เด่นขอ้ดอ้ยขององคก์ารและกระบวนการบรหิารจดั การ

องคก์ารพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชงิประสทิธภิาพดา้นคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา 

ช่ือผูวิ้จยั  ผูช่้วยศาสตราจารยด์นยั ปรชีาเพิม่ประสทิธิ ์

บทคดัย่อ 

  งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหจ์ดุเด่น จดุดอ้ยขององคก์ารและกระบวนการบรหิาร

จดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปจัจบุนัโดยเฉพาะทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐัและ

เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรงุการบรหิารจดัการเพื่อขจดัขอ้ดอ้ยและเพิม่ประสทิธภิาพใหเ้กดิแก่

คุณค่าแก่พระพุทธศาสนายิง่ขึน้โดยศกึษาเอกสารเกีย่วกบั การบ รหิารจดัการองคก์าร

พระพุทธศาสนาตัง้แต่สมยัพุทธกาลจนถงึพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบบัปรบัปรงุแกไ้ข 

พ.ศ. 2535) โดยกรอบการบรหิารจดัการตามพระธรรมวนิยัคอืตอ้งบรหิารอยา่งเปิดเผยและเป็นไป

เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านโดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ  ตามหลกัการบรหิารอธกิรณ์ 

4 ดว้ยอธกิรณสมถะหรอืวธิกีารจดัการอธกิรณ์ 7 อยา่ง 

 การบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาในสมยัพุทธกาลใชพ้ระธรรมวนิยัเป็นหลกัแต่เมือ่

พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทยการบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาไดเ้ปลีย่นแปลงไปตาม

รปูแบบการปกครองของอาณาจกัร  แต่เมื่ อมพีระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 จนถงึฉบบั

ปรบัปรงุแกไ้ข พ .ศ. 2535 แม้ประเทศปกครองดว้ยระบอบประชาธปิไตยแต่พระราชบญัญตัคิณะ

สงฆก์ลบัมรีปูแบบสมบรูณาญาสทิธริาชย์จงึทาํใหก้ารบรหิารจดัการอธกิรณ์ทัง้ 4 ดว้ยอธกิรณสมถะ

ทัง้ 7 เกดิปญัหาต่างๆ เช่น ความล่าชา้ ความไมเ่ป็นธรรม ความไมช่ดัเจนตามพระธรรมวนิยัและ

ส่งผลต่อศรทัธาของประชาชน  ขอ้ดขีองการบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาในปจัจบุนัคอื

ความเป็นเอกภาพและมคีวามใกลช้ดิกบัรฐั ขอ้เสยีไดแ้ก่ การประทุษรา้ยต่อพระธรรมวนิยัและความ

เสื่อมศรทัธาของประชาชน ทัง้น้ีเพราะปจัจยัแวดลอ้ม 3 ประการคอื 1) พระราชบญัญตักิารปกครอง

คณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 2) โครงสรา้งของมหาเถรสมาคม และ 3) ระบบสมณศกัดิ ์ 

 แนวทางแกไ้ขคอื 1) แกไ้ขพระราชบญัญตัคิณะสงฆใ์หม้คีวามทนัสมยั และบญัญตัขิอบเขต

อํานาจของอาณาจกัรและพุทธจกัรใหช้ดัเจน เพื่อไมใ่หม้คีวามซํ้าซอ้นและล่าชา้  2) ปรบัโครงสรา้ง

มหาเถรสมาคมและสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใหล้ดขัน้ตอนการทาํงานและมกีารกระจาย

อํานาจใหส้่วนทอ้งถิน่ เพื่อความรวดเรว็และเป็นธรรม และ  3) แกไ้ขระบบสมณศกัดิ ์ ออกจาก

ตําแหน่งบรหิาร เพื่อไมใ่หเ้กดิปญัหาเรือ่งผลประโยชน์และการใชอ้ํานาจหน้าทีโ่ดยมชิอบเพื่อทาํ ให้

การบรหิารจดัการเป็นไปตามพระธรรมวนิยัอยา่งเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพ  
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Project Title An Analysis of the Strengths and Weaknesses of the Management Systems of Thai Buddhist 

Organizations in Terms of their Effectiveness and Contribution to Buddhism 

Name of the Investigators  Assistant Professor Danai Preechapermprasit 

Abstract 

 This research project is intended to analyze the strengths and weaknesses of the management 

systems within Buddhist organizations, in particular, the public Buddhist entities in Thailand. Its purpose 

is to help identify the weaknesses within, and find ways to increase the effectiveness of, these systems. 

This research was based upon studies of documentations around Buddhist organization management 

during the Buddha’s time and the original Sangha Act 1962 (amended in 1992). The general framework 

for good management, according to the dharma vinaya, is that it should be transparent and for the best 

interest of the public, and that one should expect no benefits for oneself. The Four Adhikaraṇa or seven 

principles of problem management (Adhikaraṇasamatha) should be followed as best practices for 

organization management. 

 The management systems of Buddhist organizations during the Buddha’s time followed the dharma 

vinaya, as clearly laid out by the Buddha. When Buddhism entered Thailand, the systems had to adapt 

to fit the governance and culture of the country. However, the Sangha Act 1962 (amended in 1992) 

maintains Buddhist organizational management systems that resemble  those of an absolute monarchy 

even though the Thailand’s political system has become  a constitutional democracy. This absolute 

system in the Buddhist sphere has caused many issues such as delays, injustice, and ambiguity – and 

ultimately has shaken the faith of Thai citizens. The pros of the system are it encourages unity and close 

connection to the state and to key leaders. However, the cons include distorting the dharma vinaya and 

deteriorating the faith of local citizens due to three main factors: (1) The Sangha Act 1962, (2) structure 

of the Sangha Supreme Council of Thailand, and (3) seniority system of monks 

Recommendations: 

1. Revise the Sangha Act to be more current and establish clear boundaries between the state’s 

governance and the sangha governance to avoid duplication and delays. 

2. Re-structure the Sangha Supreme Council of Thailand and National Office of Buddhism and 

simplify operational processes. In addition, decentralize and empower the local authority to 

make decisions that are efficient and fair. 

3. Remove the seniority system from the managerial position to avoid the issue around personal 

benefits and potential abuse of power, and to allow the systems to be effective and following 

dharma vinaya.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีทาํการวิจยั  

   ในปจัจบุนัมปีญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารและกระบวนการบรหิารจดัการองคก์าร

พระพุทธศาสนาของประเทศไทยซึง่ปรากฏเป็นคาํวพิากษ์วจิารณ์อยูเ่นืองๆ เช่น “เจา้อาวาสมี

อํานาจมากเกนิไป ” หรอื “หาผูร้บัผดิชอบตอบปญัหาทีส่งัคมถามไมไ่ด้ ” หรอื “ไมม่ใีครรบัผดิชอบ

เมือ่มกีารกระทาํดหู มิน่ศาสนา ” ทัง้น้ี จากคาํวจิารณ์ดงักล่าว องคก์ารพระพุทธศาสนาทัง้องคก์าร

อสิระและองคก์ารทีเ่ป็นทางการ องคก์ารทีเ่ป็นทางการควรมรีะบบบรหิารจดัการอยา่งไรใหท้าํหน้าที่

เพื่อพระพุทธศาสนาไดค้รบถว้นในสภาพการณ์ปจัจบุนั ทาํอยา่งไรจงึจะไมเ่กดิช่องว่างในระบบการ

บรหิารจดัการและมผีูร้บัผดิชอบ องคก์ารต่างๆ ควรมกีารจดัการ ควบคุมดแูลหรอืสรา้งความรว่มมอื

กนัเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพดา้นคุณค่าอยา่งไร การทีจ่ะไปสู่จดุหมายดงักล่าวไดต้อ้งวเิคราะหจ์ดุเด่น

จดุดอ้ยขององคก์ารพระพุทธศาสนาต่างๆ ในเชงิระบบ โดยเฉพาะองคก์ารและหน่วยงานดา้น

พระพุทธศาสนาของรฐัเพื่อใหเ้หน็สภาพจรงิอนัจะนําไปสู่การเสนอทางแกไ้ขทีเ่ป็นรปูธรรมต่อไป  

1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงการ   

  1.2.1 เพื่อวเิคราะหจ์ดุเด่น จดุดอ้ยขององคก์ารและกระบวนการบรหิารจดัการองคก์าร

พระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปจัจบุนัโดยเฉพาะทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐั  

  1.2.2 เพื่อ หาแนวทางแกไ้ขปรบัปรงุการบรหิารจดัการเพื่อขจดัขอ้ดอ้ยและเพิม่

ประสทิธภิาพใหเ้กดิแก่คุณค่าแก่พระพุทธศาสนายิง่ขึน้  

1.3 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและเอกสารอ้างอิง   

  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัน้ีมคี่อนขา้งมาก งานทีม่คีวามสาํคญัและมปีระเดน็ต่างๆ  ที่

น่าสนใจและทาํใหง้านวจิยัน้ีสามารถศกึษาต่อได ้มดีงัต่อไปน้ี งานวจิยัแรกๆ ทีก่ล่าวถงึเรือ่งน้ีไดแ้ก่ 

“การเคลื่อนไหวของยวุสงฆไ์ทยรุน่แรก พ .ศ. 2477 – 2484 ของคนึงนิตย ์จนัทบุตร จดัพมิพเ์มือ่ปี 

2528 โดยมลูนิธโิครงการตําราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรท์ีก่ล่าวถงึสภา พสงัคมและปญัหา

พืน้ฐานของการปกครองคณะสงฆโ์ดยเน้นทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่างศาสนจกัรและอาณาจกัรอนัเป็น

ผลกระทบต่อสงัคมและการปกครองคณะสงฆจ์นทาํใหเ้กดิคณะปฏสิงัขรณ์การพระศาสนาภายหลงั

การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ .ศ. 2475 จนทาํใหร้ฐับาลในขณะนัน้เหน็ถงึความจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
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แก้ไขพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆเ์พื่อเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการปกครองคณะสงฆอ์นั

ส่งผลต่อสงัคมและการเมอืงไทยในช่วงนัน้ งานน้ีเป็นงานวจิยัแรกๆ ทีก่ล่าวถงึปญัหาในดา้นการ

ปกครองคณะสงฆท์ีเ่กดิขึน้หลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครองของบา้นเมอืง 

งานวจิยัเรือ่ง “สมเดจ็พระมหา สมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส : งานและพระดาํรดิา้น

การศกึษาและการปกครอง” ในปี 2546 โครงการวจิยัพุทธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย

ศาสตราจารย ์ดร. สทิธิ ์บุตรอนิทร ์หวัหน้าโครงการวจิยั อาจารยป์รชีา บุญศรตีนัและนายสุพฒัน์ โต

วจิกัษณ์ชยักุล ไดศ้กึษาวเิคราะหถ์งึแนวพระดาํรดิา้นการศกึษาและการปกครองของสมเดจ็พระมหาสมณ

เจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ผลการศกึษาวจิยัพบว่าพระองคท์รงบรหิารปกครองคณะสงฆโ์ดยทรง

รว่มมอืกบัฝา่ยบา้นเมอืง มฐีานพระดาํรมิาจากแนวความคดิในการปกครองบรหิาร 3 ทางประกอบกนัคอื 1) 

พุทธบญัญตัใินการปกครอง คอื พระธรรมวนิยั เช่น ระบบอุปชัฌายอ์าจารยก์บัสทัธวิหิารกิอนัเตวาสกิ 2) 

กฎหมายฝา่ยอาณาจกัร 3) จารตีประเพณขีองสงัคม แนวพระดาํรดิา้นการปกครองบรหิารยงัคงมลีกัษณะ

เน้นมชัฌมินิยมดว้ย ทรงดาํเนินการปกครองบรหิารคณะสงฆใ์หม้รีะเบยีบและเป็นระบบ เป็นแนวพระดาํริ

ทีส่บืเน่ืองมาจากการจดัการศกึษาของชาตใินหวัเมอืง ทรงดาํเนินนโยบายการปกครองแบบกระจายอํานาจ

สู่มณฑลต่างๆ ทัว่พระราชอาณาจกัร โดยมผีูอ้ํานวยการศกึษามณฑลและพระสงฆใ์นมณฑลต่างๆ เป็นผู้

สนองงานและรายงานความเป็นไปของคณะสงฆใ์หท้รงทราบเพื่อความเป็นระบบและมรีะเบยีบในการ

ปกครองบรหิาร พระองคจ์งึไดเ้สนอใหม้พีระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) 

ขึน้ งานวจิยัน้ีทาํใหรู้ว้่ามแีนวคดิและเหตุปจัจยัอะไรบา้งทีท่าํใหเ้กดิมหาเถรสมาคมขึน้  

นวพร เรอืงสกุล ไดว้จิยัในโครงการวจิยัพุทธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2548 เรือ่ง 

“หลกัการในการสรา้งและบรหิารองคก์รของพระพุทธเจา้” งานวจิยัน้ีทาํใหพ้บว่าการบรหิารพระพุทธศาสนา

ของพระพุทธเจา้หากเปรยีบกบัการบรหิารองคก์รแลว้ พระพุทธเจา้ทรงมภีาวะผูนํ้าสงูทีม่ปีระสทิธภิาพ 

น่าเชื่อถอืและไวว้างใจ การบญัญตัสิกิขาบทต่างๆ กจ็าํเป็นตอ้งมเีช่นเดยีวกบัระเบยีบขอ้บงัคบัสาํหรบั

พนกังาน ความสมัพนัธร์ะหว่างอุปชัฌายก์บัสทัธวิหิารกิเป็นดุจการสอนงานแบบมผีูฝึ้กสอน งานสุดทา้ย

ของการบรหิารงานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้คอืการส่งมอบมรดกธรรมใหแ้ก่พุทธบรษิทัและมอบ

ระเบยีบต่างๆ คอืพระวนิยัเพื่อใหผู้ท้ ีต่ ัง้ใจเดนิทางตามอรยิมรรคสามารถไปต่อไดอ้ยา่งมัน่คงและมัน่ใจ

เพราะมรดกของพระพุทธเจา้ไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารสบืทอดตําแหน่งโดยบุคคล งานวจิยัน้ีทาํใหพ้บว่าพระพุทธเจา้

ทรงใชห้ลกัการเป็นตวัแทนในการบรหิารพระพุทธศาสนาของพระองคแ์ทนบุคคล  

รายงานวจิยัเรือ่ง “บทบาทและผลงานของมหาเถรสมาคม ” โดยนายนภนาถ อนุพงศพ์ฒัน์ 

โครงการวจิยัพุทธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2549 นภนาถไดศ้กึษาบทบาทของมหาเถร

สมาคมตัง้แต่พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) จนถงึ พ.ศ. 2484 ทีร่ปูแบบ
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การปกครองคณะสงฆไ์ดเ้ปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะการปกครองบา้นเมอืงทีแ่บ่งอํานาจเป็น 3 ส่วนตาม

ระบอบประชาธปิไตยจนถงึพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ทีก่ฎหมายไดก้ําหนดใหม้หาเถรสมาคมมี

อํานาจสงูสุดในการปกครองคณะสงฆไ์ทย นภนาถพบว่าโครงสรา้งการปกครองรปูแบบดงักล่าวเมือ่ตอ้งพบ

กบัปญัหาต่างๆ ของคณะสงฆ ์ภายใตบ้รบิทของสงัคมปจัจบุนั เช่น กรณสีนัตอิโศก วดัพระธรรมกาย ทาํ

ใหก้ารแกไ้ขปญัหาเป็นไปอยา่งล่าชา้และไมเ่หมาะสมต่อสถานการณ์ งานวจิยัน้ีทาํใหเ้หน็ถงึปญัหาในอดตี

ของมหาเถรสมาคมทีอ่าจเชื่อมโยงมาถงึปญัหาต่างๆ ในปจัจบุนัได้ 

พระมหาอุดม สารเมธ ี(สารบรรณ) บณัฑติวทิยาลยั สาขาวชิาพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวทิยาลยัไดท้าํวทิยานิพนธใ์นปี 2546 เรือ่ง “การศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนการยตุธิรรมใน

พระพุทธศาสนา: ศกึษาเฉพาะกรณนิีคหกรรมในพระวนิยัปิฎกกบักฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม” 

วทิยานิพนธน้ี์แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของเรือ่งนิคหกรรมทีป่รากฏในพระธรรมวนิยักบักฎนิคหกรรม

ของมหาเถรสมาคมว่ามคีวามเหมอืนกนัในเรือ่งประเภทของนิคหกรรม ลกัษณะความผดิทีส่มัพนัธก์บั

ศลีธรรมและจรยิธรรมในฐานะทีเ่ป็นกระบวนการกําราบหรอืฝึกฝนบุคคลผูเ้กอ้ยาก สาํหรบัความแตกต่าง

กนัคอืวธิกีารลงนิคหกรรม วธิกีารทีจ่ะพน้จากความผดิ คุณสมบตัขิองผูต้ดัสนิหรอืพระวนิยัธรและความ

ถูกตอ้งตามพระธรรมวนิยั กล่าวคอืในพระธรรมวนิยั สงฆจ์ะเป็นผูด้าํเนินการลงนิคหกรรมในทุกขัน้ตอน 

แต่มหาเถรสมาคมใหเ้ป็นหน้าทีข่องพระสงัฆาธกิารทีม่ตีําแหน่งการปกครองตัง้แต่ระดบัเจา้อาวาสขึน้ไป

จาํนวนตัง้แต่ 1 – 3 รปู โดยไมไ่ดใ้หส้งฆเ์ป็นผูม้อีํานาจหน้าทีใ่นการดาํเนินการลงนิคหกรรมแต่อยา่งใด 

วทิยานิพนธน้ี์จงึทาํใหเ้หน็ถงึปญัหาของมหาเถรสมาคมทีด่าํเนินการเรือ่งนิคหกรรมไมเ่ป็นไปตามพระ

ธรรมวนิยั  

 สมบรูณ์ วชริบรูณ์สุข คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์ดท้าํวทิยานิพนธ์

มหาบณัฑติเรือ่ง “การควบคุมการใชอ้ํานาจตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505  โดยศาล

ปกครอง ” ในปี 2551 การศกึษาน้ีพบว่าการใชอ้ํานาจตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ 2505 ก่อนมี

ศาลปกครองนัน้ ศาลยตุธิรรมไดร้บัคาํฟ้องมคีาํสัง่และคาํพพิากษาในคดเีกีย่วกบัองคก์ร

พระพุทธศาสนาเป็นจาํนวนมากแต่เมือ่มศีาลปกครองเกดิขึน้ศาลกลบัไมร่บัคดเีหล่านัน้โดยให้

เหตุผลว่าคณะสงฆห์รอืองคก์รพุทธศาสนานัน้มกีระบวนการเยยีวยาและสรา้งความเป็นธรรมภายใน

องคก์รทีเ่หมาะสมเป็นระบบดแีลว้ สมบรูณ์ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่าศาลปกครองมไิดแ้ยกแยะการกระทาํ

ขององคก์รพระพุทธศาสนาว่าม ี2 แดนคอื แดนทีอ่าศยัพระธรรมวนิยัโดยเฉพาะซึง่ศาลปกครองไม่

ควรเขา้ไปควบคุมต รวจสอบและแดนทีอ่าศยัพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 ซึง่ศาลปกครอง

ไมอ่าจปฏเิสธการควบคุมตรวจสอบไดเ้ลยเน่ืองจากเป็นการใชอ้ํานาจตามกฎหมายของฝา่ย

ปกครอง งานวจิยัน้ีอาจทาํใหพ้บสาเหตุสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาการบรหิารจดัการขององคก์ารใน

พระพุทธศาสนาได ้
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 วทิยานิพนธเ์รือ่ง “รปูแบบการจดัองคก์รการปกครองคณะสงฆไ์ทย ” โดยพระสมรรถชยั มัง่

คาม ีในปี 2552 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรปีทุม วทิยานิพนธน้ี์พบว่า รปูแบบองคก์รการ

ปกครองคณะสงฆไ์ทยตัง้แต่สมยักรงุสุโขทยัจนถงึสมยักรงุรตันโกสนิทรต์อนตน้ของสมยัรชักาลที ่ 5 

มคีวามสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัรปูแบบองคก์รการปกครองในฝา่ยอาณาจกัร ใน

ยคุทีม่พีระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 มหีลกัการสาํคญัคอืยกเลกิระบบสภาทัง้หมด รือ้ฟ้ืน

มหาเถรสมาคมขึน้มาใหม ่โดยมสีมเดจ็พระสงัฆราชทรงเป็นประธาน และมอบอํานาจการปกครอง

คณะสงฆท์ัง้หมดไวก้บัมหาเถรสมาคมแต่ปญัหาของพระราชบญัญตัคิณะสงฆฉ์บบัน้ีกค็อืความล่าชา้

ของการบรหิารจดัการ เน่ืองจากไดย้กเลกิองคก์รการบรหิารกจิการคณะสงฆท์ัง้หมดแลว้รวบอํานาจ

ไวท้ีม่หาเถรสมาคม ต่อมาจงึมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2535 โดยการใหอ้ํานาจสมเดจ็พระสั งฆราชเพิม่องคก์รการบรหิารกจิการคณะสงฆเ์ขา้มาช่วย

มหาเถรสมาคมเรยีกว่าคณะอนุกรรมการฝา่ยต่างๆ ตามมตมิหาเถรสมาคม แต่ปญัหากเ็กดิขึน้อกี

ดว้ยว่าอํานาจการบรหิารจดัการ การตดัสนิใจยงัคงขึน้อยูก่บัมหาเถรสมาคม คณะอนุกรรมการจงึไม่

มอีํานาจในการตดัสนิใจ  

 อยา่งไรกด็ ีในปี 2554 มบีทความวจิยัเรือ่ง “คณะสงฆไ์ทยกบัธรรมาภบิาล ” โดยณภทัร 

ฐานวาสก ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั ไดศ้กึษาเรือ่งการนําหลกัธรรมาภิ

บาลไปปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 โดยนําเอาหลกัธรรมาภบิาลสากล 6 

องคป์ระกอบ คอื (1) หลกันิตธิรรม (2) หลกัคุณธรรม (3) หลกัความโปรง่ใส (4) หลกัการมสี่วนรว่ม 

(5) หลกัสาํนึกรบัผดิชอบ และ (6) หลกัความคุม้ค่า มาทาํการศกึษาวเิคราะหพ์ระราชบญัญตัคิณะ

สงฆ ์พ.ศ. 2505 จากผลการวจิยั ณภทัรพบว่ามหาเถรสมาคมเป็นองคก์รสงูสุดทีส่ามารถตรากฎมหา

เถรสมาคมเพื่อเป็นเครือ่งมอืหน่ึงในการ ส่งเสรมิให้ เกดิการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลใน

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล   

 พระมหาโชว ์ทสฺสนีโย (ผลเจรญิ) ทาํวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก สาขาการจดัการภาครฐั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ เมือ่ปี 2553 เรือ่ง “การบรหิารการปกครองคณะสงฆไ์ทยตามหลกัธรร

มาภบิาล” การวจิยัน้ีศกึษารปูแบบและประวตักิารบรหิารการปกครองคณะสงฆจ์ากอดตีจนถงึปจัจบุนั 

เพื่อศกึษาบทบาทหน้าที ่ปญัหาอุปสรรคของการบรหิารการปกครองคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัและ

เพื่อเสนอรปูแบบการบรหิารการปกครองคณะสงฆไ์ทยทีม่ปีระสทิธภิาพ ผลการวจิยัพบว่า นโยบา ย

ขาดความชดัเจน เมือ่เทยีบกบัองคก์รของรฐัและภาคธุรกจิเอกชน ขาดเป้าหมายวตัถุประสงค์

ยทุธศาสตรใ์นการทาํงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ขาดตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน คอื

แผนการทาํงาน เจา้คณะพระสงัฆาธกิารไมไ่ดเ้ขา้ไปดแูลสอดส่องพระสงฆ ์สามเณรภายใตก้าร

ปกครองอยา่งแทจ้รงิ ผูบ้รหิารคณะสงฆแ์ละผูบ้รหิารมกัมอีายมุาก กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ มติ
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มหาเถรสมาคมไมค่่อยไดร้บัการปฏบิตัติาม ขาดการตดิตามผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ การกระจาย

อํานาจของการบรหิารการปกครองคณะสงฆค์่อนขา้งน้อย  

 พระวศก ป�ฺญาอกฺโข ไดท้าํวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก ส าขาวชิานโยบายและบรหิาร

สงัคมบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ เมือ่ปี 2554 เรือ่ง “แนวการกําหนดนโยบาย

เพื่อพฒันาการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ ” ในปี โดยผลวจิยัพบว่าการบรหิารกจิการคณะสงฆข์องมหา

เถรสมาคมจะมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใดยอ่มขึน้อยูก่บับทบาทของผูนํ้าที่ ตอ้งบรหิารกจิการ

คณะสงฆใ์หเ้ป็นไปแบบกระจายอํานาจ ตรวจสอบได ้เขา้ใจสงัคม ปรบัค่านิยมใหท้นัต่อเหตุการณ์

ปจัจบุนั โดยคาํนึงถงึกลุ่มเป้าหมายและเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งยัง่ยนื โดยใชห้ลกั 

“BUDDHA” ซึง่ยอ่มาจาก ค่านิยมในสงัคม (B=Behavior) หลกัการเขา้ใจสงัคม (U= 

Understanding) หลกัการอํานวยการบรหิาร (D = Directing) หลกัการกระจายอํานาจ (D = 

Decentralization) หลกัความศรทัธาต่อหลกัธรรม (H =Honesty) หลกัการตรวจสอบ 

(A=Accountability) การบรหิารองคก์รตามหลกัของพระพุทธเจา้ซึง่เป็นองคค์วามรูส้าํหรบัมหาเถร

สมาคมและเจา้คณะพระสงัฆาธกิารทุกระดบัชัน้ควรนําไปปรบัใชเ้ป็นแนวการกําหนดนโยบายเพื่อ

พฒันาการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์

 งานวจิยัทัง้หมดน้ีลว้นเป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งและไดศ้กึษาถงึการบรหิารจดัการและการ

ปกครองคณะสงฆต์ามยคุต่างๆ จนเกอืบจะสมบรูณ์แลว้ อยา่งไรกด็ ีงานวจิยัทีผ่่านมายงัไมม่งีานใด

ทีก่ล่าวถงึการวเิคราะหข์อ้เด่นขอ้ดอ้ยขององคก์ารและกระบวนการบรหิารจดัการองคก์าร

พระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชงิประสทิธภิาพทีม่ผีลดา้นคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่คุณค่าดา้นพระธรรมวนิยัทีย่งัไมม่งีานวจิยัใดทีก่ล่าวถงึเรือ่งน้ีอยา่งชดัเจน ดงันัน้

ในงานวจิยัน้ีจะศกึษาในประเดน็ดงักล่าวเพื่อใหข้อ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเรือ่งน้ีสมบรูณ์ยิง่ขึน้ต่อไป 

1.4 วิธีดาํเนินการวิจยั   

งานวจิยัน้ีเป็นการ  “วจิยัเอกสาร ” โดยวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ ดจ้ากเอกสารต่างๆ ตัง้แต่เอกสาร

ปฐมภมูเิช่น พระไตรปิฎกและอรรถกถา เอกสารทางประวตัศิาสตร ์เอกสารทุตยิภมู ิเช่น งานวจิยั

และหนงัสอืทางวชิาการต่างๆ รวมทัง้เอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัจะทาํการรวบรวมขอ้มลูวจิยัให้

รอบดา้น เมือ่ทาํการรวบรวมขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ผู้ วจิยัจะนําขอ้มลูทัง้หมดมาประมวลผลและ

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัหลกัพระธรรมวนิยัทีต่ ัง้ไวเ้ป็นกรอบเพื่อศกึษาขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏว่ามี

จดุเด่น จดุดอ้ยอยา่งไรตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดว้างไว ้เมือ่วเิคราะหอ์ยา่งถีถ่ว้นทุกแงม่มุแลว้ ผูว้จิยัจะ

นําเสนอวธิแีกป้ญัหาและขอ้เสนอแนะทีเ่หมาะสมต่อไป 
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1.5 ขอบเขตของการวิจยั 

  ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัองคก์ารพระพุทธศาสนาในอดตีและปจัจบุนั ในงานวจิยัน้ีศกึษา

เฉพาะองคก์ารทีเ่ป็นทางการโดยเฉพาะทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐัคอืมหาเถรสมาคมและหน่วยงาน

ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ โดยเน้ นศกึษาทีก่ารบรหิารจดัการ

องคก์รคณะสงฆต์ัง้แต่พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 เป็นตน้มา  

1.6 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั   

  มกราคม 2557 – ธนัวาคม 2557 (โครงการวจิยั 1 ปี) 

1.7 สถานท่ีทาํการวิจยัหรือเกบ็ข้อมลู 

  ขอ้มลูทางประวตัศิาสตรค์น้ควา้จากเอกสารชัน้ตน้และชั ้ นรอง ขอ้มลูเอกสารเรือ่ง

กฎหมายจะคน้ควา้จากพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์เอกสารอื่นๆ คน้จากหอสมดุในมหาวทิยาลยัต่างๆ 

ในกรงุเทพมหานคร รวมถงึขอ้มลูจากเวบ็ไซตท์างการของหน่วยงานนัน้ๆ ส่วนการสมัภาษณ์จะ

พจิารณาจากความเหมาะสม 

1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้ 

  1 . ทราบจดุเด่นจดุดอ้ยขององคก์ารและกระบวนการบรหิารจดัการองคก์าร

พระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปจัจบุนั โดยเฉพาะทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐั   

  2. ไดแ้นวทางแกไ้ขปรบัปรงุการบรหิารจดัการเพื่อขจดัขอ้ดอ้ยและเพิม่ประสทิธภิาพ

ใหแ้ก่พระพุทธศาสนายิง่ขึน้ 

  หากงานวจิยัเสรจ็สิน้คาดว่าจะไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารของศูนยพ์ุทธศาสน์ศกึษา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัซึง่เป็นผูส้นบัสนุนทุนวจิยัน้ี  

 



บทท่ี 2 

การบริหารจดัการพระพทุธศาสนาในพระธรรมวินัย 

 

 ในบทน้ีจะกล่าวถงึนิยามของคาํว่าบรหิารในพระไตรปิฎกและการบรหิารจดัการ

พระพุทธศาสนาในพระธรรมวนิยัโดยเริม่ในสมยัพุทธกาลว่าการบรหิารจดัการในพระธรรมวนิยันัน้มี

วธิกีารบรหิารและจดัการเรือ่งราวของพระสงฆห์รอืทีเ่รยีกว่าอธกิรณ์อยา่งไรบา้ง อธกิรณ์มจีาํนวน

เท่าไหร ่วธิกีารจดัการอธกิรณ์หรอืเรยีกว่าอธกิรณสมถะนัน้มกีีแ่บบ  อธกิรณ์แบบใดใชอ้ธกิรณสมถะ

แบบใด เพื่อความชดัเจนในการนํามาเป็นกรอบทฤษฎใีนการเปรยีบเทยีบกบัการบรหิารจดัการ

พระพุทธศาสนาในปจัจบุนัต่อไป 

2.1 ความหมายของการบริหาร 

 คาํว่าบรหิารในพจนานุกรมนัน้มคีาํนิยามว่าหมายถงึ 1) ออกกําลงั เช่น การบรหิารรา่งกาย 

2) ปกครอง เช่น บรหิารส่วนทอ้งถิน่ , ดาํเนินการ , จดัการ เช่น บรหิารธุรกจิ 3) กล่าวแก ้เช่น ราช

บรหิาร 4) คาํแถลงไข เช่น พระพุทธบรหิาร 0

1
 ก่อนทีจ่ะกล่าวถงึหวัขอ้การบรหิารจดัการ

พระพุทธศาสนาในพระธรรมวนิยันัน้ ในพระไตรปิฎกมคีวามหมายของคาํว่า  “บรหิาร” ในหลายแบบ 

แต่สามารถสรปุไดว้่ามกีารบรหิารสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมกบัสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม ดงัต่อไปน้ี 

 2.1.1 การบริหารรปูธรรม 

 การบรหิารรปูธรรม ในพระไตรปิฎกใชค้าํว่าบรหิารตัง้แต่การบรหิารครรภ ์เช่น พระพุทธ

พจน์ทีต่รสัว่า “ดกูรภกิษุทัง้หลาย ธรรมดามอียูด่งัน้ี  หญงิอื่นๆ บรหิารครรภ ์ 9 เดอืนบา้ง 10 เดอืน

บา้งจงึคลอด พระมารดาของพระโพธสิตัวห์าเหมอืนอยา่งนัน้ไม ่พระมารดาของพระโพธสิตัว์บริหาร

พระโพธสิตัวด์ว้ยพระครรภ ์ครบ 10 เดอืน ถว้น จงึประสตู ิขอ้น้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี 1

2
 การบรหิาร

รปูธรรมต่อมาเช่น การบรหิารรา่งกายทีก่ล่าวว่า “พระสุทนิน์กลนัทบุตรนัน้เมือ่บรโิภคโภชนาหารที่

                                         
 1 ราชบณัฑติยสถาน , พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ .ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : นานมบีุ๊คส์

พบัลเิคชัน่ส,์ 2546), หน้า 609. 

 2 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสู ตรและอรรถกถาแปล ทฆีนิกาย มหาวรรค เล่ม 2 ภาค 1 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), หน้า 14 – 15. 
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สบายและ บริหาร รา่งกายดว้ยกจิมกีารอบและอาบน้ําเป็นตน้ใหเ้กดิกําลงักายแลว้ ” 2

3
 รวมถงึการ

บรหิารตนใหส้ะอาดจากกายทุจรติ วจทุีจรติและมโนทุจรติ 3

4
 โดยสรปุกค็อืการบรหิารขนัธ ์ 5 ดงัที่

คมัภรีอ์รรถกถากล่าวว่า 

อุปาทานขนัธ ์5 ท่านกล่าวว่าเป็นภาระ ถามว่าดว้ยอรรถว่ากระไร ? แกว้่าดว้ยอรรถว่า

เป็นภาระทีจ่ะตอ้ง บริหาร จรงิอยู ่อุปาทานขนัธ ์ 5 เหล่านัน้ จาํตอ้งบรหิารดว้ยการให้

ยนื ใหเ้ดนิ ใหน้ัง่ ใหน้อน ใหอ้าบน้ํา แต่งตวั ใหเ้คีย้ว ใหก้นิ เป็นตน้ จงึชื่อว่าเป็นภาระ 

(ของหนกั) เพราะฉะนัน้ ท่านจงึเรยีกว่า ภาระเพราะอรรถว่าเป็นภาระจะตอ้งบริหาร4

5
 

 นอกจากจะใชค้าํว่าบรหิารกบัวตัถุที่ มชีวีติแลว้  วตัถุทีไ่มม่ชีวีติกส็ามารถใชค้าํว่าบรหิารได ้

เช่น การบรหิารขา้ว ดงัขอ้ความว่า 

ขา้วสาลนีัน้ตัง้แต่หว่านไปมกีารบริหาร ดงัน้ี แปลงนาตอ้งมกีระทาํบรกิรรมเป็นอยา่งดี

แลว้เอาพชืวางในทีน่ัน้ รดดว้ยน้ําหอม ในเวลาหว่าน ผกูลาํแพนมผีา้อยูเ่บือ้งบนท่าดุจ

เพดาน เวลาแก่กเ็กีย่วรวงขา้วเปลอืกทาํเป็นกําๆ ผกูเชอืกหอ้ยตากใหแ้หง้ ลาดจณุ

ของหอมใหเ้ตม็ฉางเกบ็ ไวแ้ลว้เปิด ทุกสามปี ขา้วสาลแีดงกลิน่หอมทีเ่กบ็ไวถ้งึสามปี

อยา่งน้ี ซอ้มเป็นขา้วสารบรสิุทธิด์ ี ไมม่เีมลด็ดาํ จะตกแต่งเป็นของเคีย้วชนิดต่างๆ ก็

ได ้เป็นขา้วสวยกไ็ด5้

6
 

 การใชค้าํว่าบรหิารกบัวตัถุอื่นๆ เช่น ผา้จวีร ปรากฏในอุทโทสติสกิขาบททีพ่ระพุทธเจา้ตรสั

การบรหิารไวส้าํหรบัภกิษุผูอ้ธษิฐานไตรจวีรแลว้บริหารอยู่ 6
7
 คาํว่าการบรหิารยังใชก้บัการจดัการใน

ระดบัรฐัไดด้งัเช่น  

  

                                         
 3 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระวนิยัปิฎก  เล่ม 1 ภาค 1 มหาวภิงัค์  ปฐมภาค และอรรถกถา  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), หน้า 699. 

 4 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระสตูรและอรรถกถาแปล องัคุตตรนิกาย เอกนิบาต ทุกนิบาต เล่ม 1 ภาค 2 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 288. 

 5 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล สงัยุตตนิกาย ขนัธวารวรรค เล่ม 3 ภาค 1 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), หน้า 59. 

 6 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล  มชัฌมินิกาย มชัฌมิปณัณาสก ์เล่ม 2 ภาค 2 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), หน้า 18 – 19. 

 7 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระวนิยัปิฎก เล่ม 1 ภาค 3 มหาวภิงัค์ ปฐมภาค – ทุตยิภาคและอรรถกถา  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 718. 
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นครของเราสมบรูณ์ดว้ยสมบตัน้ีิและน้ี ผูท้ีป่รารถนาจะอยูใ่นทีน่ัน้จงไปตามสบายเถดิ

และจกัไดร้บั บริหารอยา่งน้ีและอยา่งน้ี พงึสัง่ว่าพวกท่านจงใหบ่้าวรอ้งสรรเสรญิคุณ

แห่งนครและการไดร้บัการบริหารลาภอยา่งน้ีและอยา่งน้ี เขาพงึ ทาํอยา่งนัน้ ลาํดบันัน้ 

คนทัง้หลายไดย้นิคุณค่าของนครและการไดร้บัการ บริหารจากทุกทศิกม็ารวมกนัทาํ

นครใหเ้ตม็ สมยัต่อมา นครนัน้อุ่นหนาฝาคัง่แพรห่ลาย7

8
   

 เมือ่เหน็บรบิทของการใชค้าํว่าบรหิารทีเ่กีย่วกบัวตัถุ ทัง้ทีม่ชีวีติและไมม่ชีวีติแลว้จะเหน็ว่า

ไมต่่างจากคาํจาํกดัคว ามในพจนานุกรมในความหมายของการดาํเนินการ การจดัการ ในหวัขอ้

ต่อไปจะแสดงการใชค้าํว่าบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบันามธรรมต่อไป 

 2.1.2 การบริหารนามธรรม 

 การบรหิารนามธรรมทีพ่ระพุทธเจา้ตรสั ไวม้มีากมาย เช่น การบรหิารปญัญาดงัมคีาํอธบิาย

ว่า “ปญัญาอนัเป็นเหตุทีบุ่คคลพงึ บริหารใหส้าํเรจ็กจิทัง้ปวง โดยนยัว่า น้ีเป็นกาลสมควรเพื่อเรยีน 

(อุเทศ) น้ีเป็นกาลสมควรเพื่อสอบถาม (ปรปิจุฉา) เป็นตน้ ชื่อว่าปารหิารยิปญัญา 8

9
 กค็อืการบรหิาร

จติ ดงัพระพุทธพจน์ทีเ่กีย่วกบัฌานว่า 

ผูไ้ดฌ้าน 4 จาํพวกน้ี 4 จาํพวกเป็นไฉน? คอื ผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกน้ีเป็นผูฉ้ลาดใน

การตัง้จติมัน่ในสมาธแิต่ไมฉ่ลาดในการ บริหารจติไปในสมาธ ิ 1 บางคนฉลาดในการ

บรหิารจติไปในสมาธแิต่ไมฉ่ลาดในการตัง้จติมัน่ในสมาธ ิ 1 บางคนไมฉ่ลาดในการตัง้

จติมัน่ในสมาธแิละไมฉ่ลาดในการบรหิารจติไปในสมาธ ิ 1 บางคนฉลาดในการตัง้จิ ต

มัน่ในสมาธแิละฉลาดในการบรหิารจติไปในสมาธ ิ1 ใน 4 จาํพวกนัน้ ผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาด

ในการตัง้จติมัน่ในสมาธแิละฉลาดในการบรหิารจติไปในสมาธนิบัว่าเป็นผูเ้ลศิ 

ประเสรฐิทีสุ่ด เป็นประธานสงูสุดและดกีว่าผูไ้ดฌ้าน 4 จาํพวกนัน้9

10
 

                                         
 8 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล สงัยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม 2 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 338. 

 9 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล  สงัยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 1 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), หน้า 130 – 131. 

 10 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล สงัยุตตนิกาย ขนัธวารวรรค เล่ม 3 ภาค 1, หน้า 

604. 
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 แมแ้ต่การประพฤตธิุดงคก์เ็ป็นสิง่ทีต่อ้งบรหิาร ดงัเช่นขอ้ความจากคมัภรีอ์รรถกถาทีร่ะบุว่า 

“บุคคลผูป้รารถนาน้อยในธุดงค์  ยอ่มไมใ่หช้นเหล่าอื่นรูถ้งึการ บริหารธุดงคเ์หมอืนพระเชฏฐกะ

เถระ”10

11
 การบรหิารนามธรรมอกีเรือ่งทีส่าํคญักค็อืการบรหิารกรรมฐาน 

กรรมฐานนัน้มอียู ่ 2 อยา่ง คอื สพัพตัถกกมัมฏัฐาน (กรรมฐานมปีระโยชน์ในกุศล

ธรรมทัง้ปวง) 1 ปารหิารยิกมัมฏัฐาน (กรรมฐานควรบริหารรกัษา) 1 บรรดากรรมฐาน 

2 อยา่งนัน้ ทีช่ ื่อว่าสพัพตัถกกมมฏัฐานไดแ้ก่ เมตตา (ทีเ่จรญิไป ) ในหมูภ่กิษุเป็นตน้

และมรณสัสต ิ(การระลกึถงึความตาย) พระอาจารยพ์วกหน่ึงกล่าวว่า อสุภสญัญา บา้ง  

... กบ็รรดาอารมณ์ 38 ประการ กรรมฐานใดทีค่ลอ้ยตามจรติของกุลบุตรใด กรรมฐาน

นัน้ท่านเรยีกว่าปารหิารยิกรรมฐานเพราะเป็นกรรมฐานทีกุ่ลบุตรนัน้ควร บริหารไวเ้ป็น

นิตย์11

12
 

 นอกจากการบรหิารกรรมฐานซึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการปฏบิตัสิทัธรรมแลว้การบริ หารยงั

สามารถใชก้บัพระปรยิตัสิทัธรรมไดอ้กีดว้ย ดงัขอ้ความว่า 

ปจัฉิมสาวกเหล่านัน้ทาํในใจว่า พวกเรามชีื่อ เดยีวกนั มโีคตรเดยีวกนั มชีาตเิดยีวกนั 

บวชจากตระกูลเดยี วกนั ศาสนาเป็นแบบแผนประเพณขีองพวกเรา จงึช่วยกนัรกัษา

พรหมจรรยท์าํใหเ้ป็นภาระ ของตน บริหารพระปรยิตัธิรรม ไวใ้หน้าน แต่ปจัฉิมสาวก

เหล่าน้ีไมเ่ป็นเช่นนัน้ เพราะฉะนัน้ พวกเธอจงึเบยีดเบยีนกนั ถอืความเหน็ขดัแยง้กนั

ทาํยอ่หยอ่นดว้ยถอืเสยีว่า พระเถระโน้นจกั รู ้พระเถระโน้นจกัทราบ พงึยงัพรหมจรร ย์

นัน้ใหอ้นัตรธานไปพลนัทเีดยีว คอืไมย่กขึน้สู่การสงัคายนารกัษาไว 1้2

13
 

 กล่าวโดยสรปุคาํว่าบรหิารในดา้นนามธรรมกด็ไูมต่่างจากคาํว่าบรหิารในดา้นรปูธรรมกค็อื

ในความหมายของการดาํเนินการและการจดัการนัน่เอง ในหวัขอ้ต่อไปจะกล่าวถงึการบรหิารจดัการ

ในสมยัพุทธกาลต่อไปว่าพระพุทธเจา้ทรงบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาหรอืองคก์ารคณะ

สงฆข์องพระองคอ์ยา่งไร  

  

                                         
 11 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล  ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค เล่ม 3 ภาค 2 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), หน้า 470. 

 12 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระวนิยัปิฎก เล่ม 1 ภาค 2 มหาวภิงัค ์ ปฐมภาคและอรรถกถา  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 351 – 352. 

 13 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระวนิยัปิฎก เล่ม 1 ภาค 1 มหาวภิงัค ์ปฐมภาคและอรรถกถา, หน้า 348. 
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2.2 การบริหารจดัการในสมยัพทุธกาล 

 พระพุทธเจา้ตรสัเรือ่งการบรหิารภกิษุสงฆข์องพระองคเ์ทยีบกบัพระพุทธเจา้เมตไตรยว์่า 

“พระผูม้พีระภาคเจา้พระนามว่าเมตไตรยพ์ระองคน์ัน้ จกัทรง บริหารภกิษุสงฆห์ลายพนัเหมอืน

ตถาคตบรหิารภกิษุสงฆห์ลายรอ้ย ในบดัน้ี ” 13

14
 นอกจากพระพุทธเจา้แล้ วผูท้ีส่ามารถบรหิารคณะ

สงฆไ์ดก้ม็เีพยีงพระสารบุีตรและพระมหาโมคคลัลานะทีด่าํรงตําแหน่งพระอคัรสาวกเท่านัน้ ดงัที่

พระพุทธเจา้ตรสัว่า “ดลีะ  โมคคลัลานะ ความจรงิเราหรอืสารบุีตรและโมคคลัลานะเท่านัน้พงึ

ปกครองภกิษุสงฆ์ ” 14

15
 เมือ่พระอคัรสาวกทัง้สองปรนิิพพานแลว้พระพุทธเจา้ กต็รสัว่า  “ดกู่อนภกิษุ

ทัง้หลาย กบ็รษิทัของเราน้ีปรากฏเหมอืนว่างเปล่า เมือ่สารบุีตรและโมคคลัลานะยงัไมป่รนิิพพาน 

สารบุีตรและโมคคลัลานะอยูใ่นทศิใด ทศินัน้ของเรายอ่มไมว่่างเปล่า  ความไมห่่วงใยยอ่มมใีนทศิ

นัน้” 15

16
 การทีพ่ระสารบุีตรกบัพระมหาโมคคลัลานะเป็นเพื่อนกนัม าแต่เก่าก่อนยอ่มทาํให้รว่มมอืกนั

ได้ด ีงานกร็าบรืน่ เพราะกําลงักบัปญัญ าเดนิเคยีงคู่กนั กล่าวคอืพระโมคคลัลานะเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นฤทธิห์รอืกําลงั ในขณะทีพ่ระสารบุีตรเป็นเลศิดา้นปญัญา 

 คมัภรีอ์รรถกถาไดอ้ธบิายความเป็นผูบ้รหิารคณะของพระพุทธเจา้ว่าคาํว่า “คณี” ความว่า

มีคณะ พระผูม้พีระภาคเจา้ชื่อว่าเป็นคณเีพราะอรรถว่าเป็นพระคณาจารย ์เพราะอรรถว่าเป็นพ ระ

ศาสดาของคณะเพราะอรรถว่าทรงบรหิารคณะ เพราะอรรถว่าตรสัสอนคณะ เพราะอรรถว่าทรงพรํ่า

สอนคณะ เพราะอรรถว่าทรงมคีวามองอาจเสดจ็เขา้ไปสู่คณะ เพราะอรรถว่าคณะยอ่มตัง้ใจฟงั

พระองค์  เงีย่โสตลงฟงั เขา้ไปตัง้จติเพื่อความรู ้เพราะอรรถว่าทรงยงัคณะใหอ้อกจากอกุศล ให้

ตัง้อยูใ่นกุศล เป็นคณาจารยข์องคณะภกิษุ เป็นคณาจารยข์องคณะภกิษุณ ีเป็นคณาจารยข์องคณะ

อุบาสก เป็นคณาจารยข์องคณะอุบาสกิา เป็นคณาจารยข์องคณะพระราชา เป็นคณาจารยข์องคณะ

กษตัรยิ ์เป็นคณ าจารยข์องคณะพราหมณ์ เป็นคณาจารยข์องคณะแพศย ์เป็นคณาจารยข์องคณะ

ศูทร เป็นคณาจารยข์องคณะเทวดา เป็นคณาจารยข์องคณะพรหม พระศาสดาเป็นผูม้หีมู ่มคีณะ

                                         
 14 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล  ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค เล่ม 3 ภาค 1 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), หน้า 120. 

 15 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล มชัฌมินิกาย มชัฌมิปณัณาสก ์เล่ม 2 ภาค 1 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 381. 

 16 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล สงัยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม 5 ภาค 1 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), หน้า 443. 
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เป็นพระคณาจารย์ 16

17
 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงนิพนธไ์วใ้น

ตํานานคณะสงฆส์อดคลอ้งกบัขอ้มลูในพระไตรปิฎกว่า 

การปกครองคณะสงฆน์ัน้เชื่อว่าไดม้มีาแลว้ แมเ้มือ่สมเดจ็พระผูม้พีระภาคเจา้ยงัเสดจ็

ดาํรงพระชนมอ์ยูเ่พราะเมือ่มผีูศ้รทัธาอุปสมบทในพระพุทธศาสนามากขึน้กจ็าํตอ้งมี

การปกครองสงฆบ์รษิทั อยา่งตํ่ากอ็ยา่งศษิยอ์ยูใ่นสาํนกัอาจารย ์พระอรยิสาวกซึง่เป็นชี

ตน้อาจารยข์องพระ ภกิษุสงฆพ์วกใดกไ็ดว้่ากล่าวสงฆพ์วกนัน้เป็นทาํนองคณะสงฆ ์

พระสารบุิตร พระโมคลัลานะทีป่รากฏว่าเป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาและเบือ้งซา้ยนัน้ บางที

จะเป็นดว้ยท่านทัง้ 2 น้ีมศีษิยห์ามากกว่าพระอรยิสาวกองคอ์ื่นๆ กจ็ะเป็นได ้ ... เมือ่

สมเดจ็พระศาสดาจารยเ์สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน แลว้ทีค่วามปรากฏว่าพระกสัสปเป็น

ประธานในการทาํปฐมสงัคยานา ณ เมอืงราชคฤห ์ขอ้น้ีควรเขา้ใจไดว้่า พระกสัสป

ไดร้บัสมมตเิป็นสงัฆปรนิายกองคแ์รกตัง้แต่พระพุทธองคเ์สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานมา 

เมือ่สิน้พระกสัสปแลว้กค็งจะมพีระมหาเถรองคอ์ื่นๆ ไดร้บัสมมตเิป็นสงัฆปรนิายกต่อๆ 

กนัมา17

18
  

 นวพร เรอืงสกุลไดก้ล่าวว่าเมือ่พจิารณาองคก์ ารคณะสงฆใ์นสมยัพุทธกาล หากนํามา

เทยีบเคยีงบรษิทัในปจัจบุนักพ็บว่าโครงสรา้งองคก์ารในสมยัแรกนัน้เป็นโครงสรา้งทีเ่รยีบงา่ย กล่าว

เป็นภาษาของโลกธุรกจิกค็อื พระพุทธเจา้เป็นองคป์ระธานและเป็นผูบ้รหิารสงูสุด พระสารบุีตร เป็น

ธรรมเสนาบด ีอคัรสาวกเบือ้งขวา ผูม้ปีญัญาเลศิ พระมหาโมคคลัลานะเป็นปโุรหติ อคัรสาวกเบือ้ง

ซา้ย ผูม้ฤีทธิ ์พระอานนทเ์ป็นพุทธอุปฏัฐากหรอืเลขานุการ พระภกิษุสาวกองคอ์ื่นๆ บา้งกม็หีน้าที ่

บา้งกเ็ป็นผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นเลศิในดา้นต่างๆ เช่น พระอุบาล ีผูท้ รงจาํพระวนิยัไดเ้ป็นเลศิ พระ

ปณุณมนัตานีบุตร เป็นพระธรรมกถกึ บางองคม์หีน้าทีโ่ดยทีท่่านเองรบัอาสา เช่น พระทพัพมลัล

บุตรเป็นผูจ้ดัเสนาสนะและจดัพระไปฉนัในทีนิ่มนต ์พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงแต่งตัง้พระอรยิสาวก

และสาวกิาจาํนวนหน่ึงเป็นเอตทคัคะ ความเป็นเลศิมคีวามหมายหล ายประการ เช่น มคีุณสมบตัิ

พเิศษหรอืประสบความสาํเรจ็ในบางดา้นเฉพาะตนจงึไดร้บัการยกยอ่งและกล่าวใหเ้ป็นทีป่รากฏแก่

ภกิษุทัง้ปวงหรอือาจจะมคีวามชาํนาญเฉพาะดา้นทีส่มยัใหมเ่รยีกว่าผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูช้าํนาญการ

โดยหากนํามาวาดเป็นผงัองคก์ารอาจจดัวางไดด้งัน้ี 

                                         
 17 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล ขทุทกนิกาย มหานิทเทส  เล่ม 5 ภาค 2 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 533 – 534. 

 18 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ , ตํานานคณะสงฆ์  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพค์ุรุ

สภาลาดพรา้ว, 2514), หน้า 1 – 2. 
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ตารางท่ี 1 โครงสรา้งการบรหิารจดัการในสมยัพุทธกาล 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 ในยคุตน้ๆ การบรหิารจดัการพระศาสนาของพระพุทธเจา้ทรงใชส้กิขาบทเป็นเครือ่งมอืใน

การบรหิารจดัการคณะสงฆแ์ละทรงบรหิารจดัการดว้ยพระองคเ์อง ภายในคณะสงฆท์ีจ่ดัแบบเรยีบ

งา่ยดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เมือ่คณะสงฆม์จีาํนวนมากขึน้ สงัฆมณฑลแพรห่ลายไปในวงกวา้ง กม็ี

การกําหนดวธิกีารทีผู่ม้อีาวุโสกว่าและบวชมานานกว่าจะดแูลผูเ้ขา้มาใหมแ่ละผูอ่้อนอาวุโสกว่า พระ

วนิยักําหนดทัง้คุณสมบตัแิละหน้าทีข่องอุปชัฌายท์ีต่อ้งดแูลความประพฤตแิละสัง่สอนสทัธวิหิารกิ 

(ศษิยข์องตน ) และหน้าทีข่องสทัธวิหิารกิทีต่อ้งดแูลความประพฤตอุิปชัฌายแ์ละรบัฟงัคาํสัง่สอน 

นอกจากน้ียงัมขีอ้กําหนดคุณสมบตัแิละหน้าทีท่ีอ่าจารยแ์ละอนัเตวาสกิ (ศษิย)์ พงึมต่ีอกนั พระวนิยั

กําหนดแมก้ระทัง่จาํนวนสทัธวิหิารกิและจาํนวนสามเณรต่อภกิษุหน่ึงรปู แต่กม็ขีอ้ความเปิดไวใ้หว้่า

จะมมีากกว่านัน้กไ็ด ้ถา้ดแูลไดท้ัว่ถงึเพราะขอ้บญัญตัมิไีวเ้พื่อระวงัมใิหพ้ระภกิษุ หน่ึงรปูมศีษิยม์าก

เกนิไปจนดแูลไมท่ัว่ถงึ ซึง่จะทาํใหคุ้ณภาพคนตํ่าลง พลอยทาํใหคุ้ณภาพงานตํ่าลงไปดว้ย 

 เมือ่พระพุทธเจา้จะทรงส่งพระสงฆอ์อกเผยแผ่พระธรรมในระยะแรก พระ องค์ทรงกําหนด

วธิกีารทีร่บับุคคลเขา้มาเป็นภกิษุไวแ้ละมอบหมายใหพ้ระอรยิสาวกทุกองคต่์างเป็นอุปชัฌายใ์ห้

กุลบุตรผูป้ระสงคจ์ะบวชไดด้ว้ยการบวชแบบน้ีว่าตสิรณคมนูปสมัปทา เมือ่ คณะสงฆ์ขยายตวัมาก

ขึน้ การทาํงานกซ็บัซอ้นมากขึน้ จงึจาํเป็นจะตอ้งใชร้ะเบยีบกฎเกณฑต่์างๆ ถงึแมจ้ะ ไมย่กเลกิการ

วนิิจฉยัของรายบุคคล แต่เมือ่มกีตกิาใหมเ่กดิขึน้ การใชว้ธิกีารแบบเดมิกเ็หมอืนยกเลกิไปโดย

พระอรหนัตเ์อตทคัคะ

(ผูช้าํนาญการ) 

 

พระพุทธเจา้ 

(ผูบ้รหิารสงูสดุ) 

พระอานนท ์(เลขานุการ) 

พระมหาโมคคลัลานะ 

(ปุโรหติ) 

พระสารบีุตร 

(เสนาบด)ี 
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ปรยิาย18

19
 เมือ่การเผยแผ่พระธรรมกวา้งขวางออกไป พระพุทธเจา้จงึทรงบญัญตัวิธิกีารใหอุ้ปสมบท

ขึน้ใหมโ่ดยใหส้งฆค์อืภกิษุ 5 รปูขึน้ไป รว่มกนัทาํพธิบีวชซึง่เท่ากบัว่าเป็นการมอบหมายอํานาจ

ของผูบ้รหิารสงูสุดใหก้บัคณะกรรมการ การบวชแบบน้ีเรยีกว่าญตัตจิตุตถกมัมปูสมัปทาและเริม่มี

การบญัญตัสิกิขาบททีเ่ป็นระบบระเบยีบมากขึน้เรือ่ยๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการบรหิารจดัการ

คณะสงฆท์ีม่จีาํนวนและกจิทีต่อ้งทาํและไมท่าํต่างๆ มากยิง่ขึน้ ดงัจะกล่าวถงึในหวัขอ้ต่อไป 

2.3 วตัถปุระสงคข์องการบริหารจดัการ 

 พระพุทธเจา้จงึทรงบญัญตัสิกิขาบทเพื่อเป็นกฎระเบยีบในการบรหิารจดัการคณะสงฆ ์โดย

มวีตัถุประสงคใ์นการบญัญตัิ พระวนิยั 10 ประการ โดย เหตุผลทีพ่ระพุทธเจา้ ทรงปรารภ ในกา ร

บญัญตัสิกิขาบทแก่พระสงฆส์าวกเพื่อประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี  

 1. เพื่อความรบัว่าดแีห่งสงฆ ์ 

 2. เพื่อความสาํราญแห่งสงฆ ์ 

 3. เพื่อขม่บุคคลผูเ้กอ้ยาก  

 4. เพื่ออยูส่าํราญแห่งภกิษุผูม้ศีลีเป็นทีร่กั  

 5. เพื่อป้องกนัอาสวะอนัจะบงัเกดิในปจัจบุนั  

 6. เพื่อกําจดัอาสวะอนัจกับงัเกดิในอนาคต  

 7. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนทีย่งัไมเ่ลื่อมใส  

 8. เพื่อความเลื่อมใสยิง่ของชุมชนทีเ่ลื่อมใสแลว้  

 9. เพื่อความตัง้มัน่แห่งพระสทัธรรม  

 10. เพื่อถอืตามพระวนิยั19

20
  

 คมัภรีอ์รรถกถาไดข้ยายเรือ่งประโยชน์ 10 ประการน้ีว่าประโยชน์สบิอยา่งนัน้  1) เพื่อความ

รบัว่าดแีห่งสงฆ ์คอื เพื่อความเรยีบรอ้ยดงีามแห่งสงฆ ์ซึง่ไดท้รงชีแ้จงใหม้องเหน็คุณโทษแห่งความ

ประพฤตนิัน้ๆ ชดัเจนแลว้ จงึทรงบญัญตัสิกิขาบทขึน้ไวโ้ดยความเหน็รว่มกนั 2) เพื่อความสาํราญ

แห่งสงฆห์มายถงึเพื่อประโยชน์แก่ความอยูเ่ป็นสุขดว้ยความเป็นอยูร่่ วมกนั 3) เพื่อขม่บุคคลผูเ้กอ้

                                         
 19 นวพร เรอืงสกุล, “หลกัการในการสรา้งและบรหิารองคก์รของพระพุทธเจา้ ,” (โครงการวจิยัพุทธศาสน์

ศกึษา ศนูยพ์ุทธศาสน์ศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548), หน้า 80 – 89. 

 20 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระวนิยัปิฎก เล่ม 1 ภาค 1 มหาวภิงัค ์ปฐมภาคและอรรถกถา, หน้า 393. 
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ยาก คอื เพื่อกําราบคนผูด้า้น ประพฤตทิราม 4) เพื่อความอยู่สาํราญแห่งเหล่าภกิษุผูม้ศีลีดงีาม คอื

ผูม้ศีลีเป็นทีร่กั เมือ่รูส้ ิง่ทีค่วรทาํและไมค่วรทาํ สิง่ทีม่โีทษและไมม่โีทษ ขดีคัน่เขตแดนแลว้ ยอ่มไม่

ลาํบาก ไมร่าํคาญ 5) เพื่อปิดกัน้อาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในปจัจบุนั คอื เพื่อระงบัปิดทางความ

เสื่อมเสยี ความทุกข ์ความเดอืดรอ้น ทีจ่ะมใีนปจัจบุนั  

 6) เพื่อบาํบดัอาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในอนาคต คอื เพื่อแกไ้ขมใิหเ้กดิความเสื่ อมเสยี 

ความทุกขค์วามเดอืดรอ้นทีจ่ะมมีาในภายหน้าหรอืภพหน้า 7) เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนทีย่งัไม่

เลื่อมใส คอืเมือ่มสีกิขาบทบญัญตั ิคนทัง้หลายทีย่งัไมเ่ลื่อมใสไดท้ราบสกิขาบทบญัญตัหิรอืไดเ้หน็

ภกิษุทัง้หลายปฏบิตัสิกิขาบทตามทีท่รงบญัญตัยิอ่มเลื่อมใสว่าสมณศากยบุตรเหล่าน้ียอ่มอยูเ่หนิ

ห่างเวน้จากธรรมทีต่ ัง้ความกําหนดั ความขดัเคอืงแล ะความลุ่มหลงของมหาชนในโลกเหล่านัน้  8) 

เพื่อความเลื่อมใสยิง่ขึน้ไปของชุมชนทีเ่ลื่อมใสแลว้  คอื คนทัง้หลายแมเ้ลื่อมใสในพระศาสนาแลว้

เมือ่ไดท้ราบสกิขาบทบญัญตัหิรอืไดเ้หน็ภกิษุทัง้หลายปฏบิตัสิกิขาบทตามทีท่รงบญัญตัไิวย้อ่ม

เลื่อมใสยิง่ๆ ขึน้ไปว่าพระสงฆค์อยเฝ้ารกัษ าวนิยัสงัวรซึง่มอีาหารครัง้เดยีวตลอดชวีติ เป็นความ

ประพฤตปิระเสรฐิเป็นผูม้ปีกตทิาํกรรมทีท่าํไดย้าก 9) เพื่อความตัง้มัน่แห่งสทัธรรม คอื เมือ่มี

สกิขาบทบญัญตั ิภกิษุทัง้หลายยอ่มเรยีนสกิขาบทและวภิงัคแ์ห่งสกิขาบทนัน้และพุทธวจนะอื่นเพื่อ

ส่องความแห่งสกิขาบทและวภิงัคน์ัน้และเมือ่ปฏบิตัสิกิขาตามทีท่รงบญัญตัไิวย้อ่มบรรลุโลกุตรธรรม

ทีต่นจะพงึบาํเพญ็ขอ้ปฏบิตัแิลว้บรรลุไดด้ว้ยการปฏบิตัิ  สทัธรรมจงึตัง้อยู ่ย ัง่ยนื ดว้ยสกิขาบท

บญัญตั ิ10) เพื่ออนุเคราะหว์นิยั คอื ทาํใหม้บีทบญัญตัสิาํหรบัใชเ้ป็นหลกัเกณฑจ์ดัระเบยีบของหมู ่

สนบัสนุนความมวีนิยัใหห้นกัแน่นมัน่คงยิง่ขึน้20

21
 

 พระธรรมปิฎก (สมณศกัดิใ์นขณะนัน้) วเิคราะหว์่า วตัถุประสงคข์อ้ 1 – 2 ว่าดว้ยประโยชน์

แก่สงฆห์รอืส่วนรวม วตัถุประสงคข์้ อ 3 – 4 ว่าดว้ยประโยชน์แก่บุคคล วตัถุประสงคข์อ้ 5 – 6 ว่า

ดว้ยประโยชน์แก่ความบรสิุทธิห์รอืแก่ชวีติ ทัง้ทางกายและทางใจ วตัถุประสงคข์อ้ 7 – 8 ว่าดว้ย

ประโยชน์แก่ประชาชน วตัถุประสงคข์อ้ 9 – 10 ว่าดว้ยประโยชน์แก่พระศาสนา21

22
  การตกัเตอืนกนั

เป็นส่วนหน่ึงของการสัง่สอ นอบรม ในพระธรรมวนิยัจะกําหนดหน้าทีต่่อกนั หากไมป่ฏบิตัติามกม็ี

ทางออกใหด้ว้ย คอื ถา้ฝา่ยสทัธวิหิารกิไมเ่ชื่อฟงัคาํตกัเตอืนของผูป้กครองหรอือุปชัฌายย์อ่มถอืว่า

ผดิ ในทางกลบักนั ถา้ สทัธวิหิารกิประพฤตไิมถู่กตอ้งแลว้ครผููส้อนไมต่กัเตอืน ไมต่เิตยีน ครกูเ็ป็น

ฝา่ยผดิ แต่ถา้สทัธวิหิารกิไมผ่ดิแต่ครไูปตเิตยีนครกูผ็ดิ ถา้สทัธวิหิารกิหวัแขง็มาก ครผููฝึ้กกม็สีทิธิท์ ี่

                                         
 21 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 737 – 741. 

 22 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต ), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์  (กรุงเทพมหานคร : โรง

พมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2538), หน้า 287 – 288. 
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จะไมพ่ดู ไมส่อน ไมส่มาคมดว้ยจนกว่าจะสาํนึกไดแ้ลว้ ขอโทษ แต่ถา้สทัธวิหิารกิขอโทษแลว้ ครไูม่

ยกโทษให ้ครกูเ็ป็นฝา่ยผดิ น่ีเป็นหลกัของความเป็นธรรมสาํหรบัทัง้สองฝา่ย บ นหลกัการของการ

รูจ้กัเมตตาและใหอ้ภยัเพื่อใหอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งสมานฉนัทต่์อไป  

 กฎเกณฑต่์างๆ เหล่าน้ี ถา้ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งตามเจตนารมณ์ สงัคมนัน้ๆ จะเป็นสงัคมทีน่่า

อยูเ่พราะขอ้กําหนดต่างๆ เป็นไปเพื่อการอยูร่ว่มกนัอยา่งราบรืน่ มคีวามเคารพยาํเกรง ประพฤติ

กลมเกลยีวกนัเพื่อถงึความเจรญิงอกงามไพบลูย ์เป็นสงัคมของคนด ีมมีารยาท เอือ้อาทรต่อกนัและ

กนั เป็นสงัคมทีอ่ยูก่นัดว้ยเหตุผลและยตุธิรรม คอืต่างฝา่ยต่างมสีทิธแิละมหีน้าทีต่่อกนัและมี

บทลงโทษและวธิป้ีองกนัการกระทาํมชิอบในทาํนองเลอืกปฏบิตัเิอาไวด้ว้ย 22

23
 หลกัการของพระธรรม

วนิยัจงึเป็นเรือ่งสาํคญัดงัทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัว่า “ดกู่อนอานนท ์บางทพีวกเธอจะพงึมคีวามคดิอยา่งน้ี

ว่า ปาพจน์มพีระศาสดาล่วงแลว้ พระศาสดาของพวกเราไมม่ ีขอ้น้ีพวกเธอไมพ่งึเหน็อยา่งนัน้ ธรรม

กด็วีนิยักด็อีนัใดอนัเราแสดงแลว้ ไดบ้ญัญตัไิวแ้ลว้แก่ พวกเธอ ธรรมและวนิยัอนันัน้ จั กเป็นศาสดา

แห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา”
24

 พระพุทธพจน์ดงักล่าวแสดงว่าพระพุทธเจา้ทรงใหพ้ระธรรม

วนิยัเป็นเครือ่งตดัสนิพระธรรมวนิยัในพระศาสนาน้ีแทนพระองค ์แมแ้ต่พระพุทธองค์ เมือ่ยงัทรงพระ

ชนมช์พีอยูก่ท็รงมคีวามเคารพพระธรรมวนิยัเช่นเดยีวกนั ดงัพระพุทธพจน์ทีต่รสัว่า  

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เหล่าใดทีล่่วงไปแลว้กด็ ีพระพุทธเจา้เหล่าใดทีย่งัไมม่าถงึกด็ ี

พระสมัพุทธเจา้พระองคใ์ดผูย้งัความโศกของชนเป็นอนัมากใหเ้สื่อมหายในปจัจบุนัน้ีก็

ด ีพระพุทธเจา้ทัง้ปวงนัน้เป็นผูท้รงเคารพพระสทัธรรมแลว้ ทรงเคารพพระสทัธรรมอยู ่

และจกัทรงเคารพพระสทัธรรม น่ีเป็นธรรมดาของพระพุทธเจา้ทัง้หลาย เพราะเหตุนัน้

แลผูร้กัตน จาํนงความเป็นใหญ่ระลกึถงึคาํสัง่สอนของพระพุทธเจา้ทัง้หลาย พงึเคารพ

พระสทัธรรมเถดิ24

25
  

พระพุทธพจน์ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าพระ พุทธเจา้ทุกพระ องคท์รงเคารพหลกัธรรม หรอื

หลกัการมากกว่าบุคคล  ดงันัน้พุทธบรษิทัทัง้ 4 จงึตอ้งเคารพในหลกัการดงักล่าวน้ี เช่นเดยีวกนั

เพราะพระพุทธเจา้ตรสัหลกัการเรือ่งความเคารพไวว้่าเป็นเหตุใหพ้ระศาสนาตัง้มัน่ ดงัต่อไปน้ี 

                                         
 23 นวพร เรอืงสกุล, “หลกัการในการสรา้งและบรหิารองคก์รของพระพุทธเจา้,” หน้า 88. 

24 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระสตูรและอรรถกถาแปล ทฆีนิกาย มหาวรรค เล่ม 2 ภาค 1, หน้า 320. 
25 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล  องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 53. 
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ดกู่อนกมิพลิะ เมือ่ตถาคตปรนิิพพานแลว้พวกภกิษุ ภกิษุณ ีอุบาสก อุบาสกิา ในธรรม

วนิยัน้ีเป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงในศาสดา เป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่ี

ความยาํเกรงในธรรม เป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงในสงฆ ์เป็นผูไ้มม่ี

ความเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงในสกิขาเป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงกนั

และกนั ดกู่อนกมิพลิะ น้ีแลเป็นเหตุเป็นปจัจยัเครือ่งใหพ้ระสทัธรรมไมด่าํรงอยูน่าน ใน

เมือ่ตถาคตปรนิิพพานแลว้25

26
 

แมก่้อนทีพ่ระพุทธ เจา้จะทรงปรนิิพพานทรงมรีบัสัง่กบัพระภกิษุสงฆท์ัง้หลายว่า “ดกู่อน

อานนท ์ถา้สงฆป์รารถนาจะถอนสกิขาบทเลก็น้อยเสยีบา้งจงถอนเถดิ ”
27

 แต่ในขณะเดยีวกนั  

พระพุทธ เจา้ก็ทรงมพีระพุทธดาํรสัก่อนทีจ่ะปรนิิพพานกบัภกิษุทัง้หลายว่า “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย 

และภกิษุทัง้หลาย ยงัจกัไมบ่ญัญตัสิิง่ทีต่ถาคตมไิดบ้ญัญตัไิว ้จกัไมเ่พกิถอนสิง่ทีต่ถาคตบญัญตัไิว้

แลว้ ยงัจกัสมาทานประพฤตอิยูใ่นสกิขาบททัง้หลายตามทีต่ถาคตไดบ้ญัญตัไิวแ้ลว้ ตลอดกาล

เพยีงไร ภกิษุทัง้หลายพงึหวงัความเจรญิอยา่งเดยีว หาความเสื่อมมไิด้ ”
28

 พระพุทธพจน์น้ีจงึทาํให้

พระมหากสัสปเถระนํามาเป็นหลกัในการสงัคายนาพระธรรมวนิยัครัง้ที ่ 1 โดยทีไ่มม่กีารลดหยอ่น

สกิขาบทในพระธรรมวนิยัแมแ้ต่ขอ้เดยีวดว้ยเหตุผลทีท่่านประการในคราวปฐมสงัคายนาว่า 

ท่านทัง้หลาย ขอสงฆจ์งฟงัขา้พเจา้ สกิขาบทของพวกเราทีป่รากฏแก่คฤหสัถม์อียู ่แม้

พวกคฤหสัถก์ร็ูว้่า สิง่น้ีควรแก่พระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตร สิง่น้ีไมค่วร ถา้พวก

เราจกัถอนสกิขาบทเลก็น้อยเสยี จกัมผีูก้ล่าวว่า พระสมณโคดมบญัญตัสิกิขาบทแก่

สาวกทัง้หลายเป็นกาลชัว่คราว พระศา สดาของพระสมณะเหล่าน้ียงัดาํรงอยูต่ราบใด 

สาวกเหล่าน้ียงัศกึษาในสกิขาบททัง้หลายตราบนัน้ เพราะเหตุทีพ่ระศาสดาของพระ

สมณะเหล่าน้ีปรนิิพพานแลว้ พระสมณะเหล่าน้ีจงึไมศ่กึษาในสกิขาบททัง้หลายใน

บดัน้ี ถา้ความพรอ้มพรัง่ของสงฆถ์งึทีแ่ลว้สงฆไ์มพ่งึบญัญตัสิิง่ทีไ่มท่รงบญั ญตั ิไมพ่งึ

ถอนพระบญัญตัทิีท่รงบญัญตัไิวแ้ลว้ พงึสมาทานประพฤต ิในสกิขาบททัง้หลายตามที่

ทรงบญัญตัแิลว้ น้ีเป็นญตัติ28

29
 

                                         
26 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระสตูรและอรรถกถาแปล องัคุตตรนิกาย ปญัจกนิบาต  – ฉกักนิบา ต 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 446. 
27 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระสตูรและอรรถกถาแปล ทฆีนิกาย มหาวรรค เล่ม 2 ภาค 1, หน้า 321. 
28 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 240. 
29 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระวนิยัปิฎก เล่ม 9 จุลวรรค ทุตยิภาคและอรรถกถา  (กรุงเทพมหานคร : โรง

พมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 517. 
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 เมือ่กล่าวโดยสรปุ การรกัษาหลกัการในพระธรรมวนิยัใหส้มบรูณ์โดยการไมเ่พิม่เตมิหรอืลด

หลกัพระธรรมวนิยัใหเ้ปลีย่ นแปลงไปยอ่มจะทาํใหก้ารปฏบิตัซิึง่เป็ นผลสบืเน่ืองจากหลกัการในพระ

ธรรมวนิยันัน้มคีวามผดิเพีย้นน้อย ลงไปดว้ยซึง่ยอ่มนํามาซึง่ความมัน่คงของพระพุทธศาสนาดว้ย

เช่นกนั ในหวัขอ้ต่อไปจะไดพ้จิารณาหลกัการบรหิารจดัการคณะสงฆต์ามพระธรรมวนิยัว่ามวีธิกีาร

บรหิารจดัการอยา่งไร  

2.4 การบริหารจดัการคณะสงฆ ์

พระพุทธศาสนาถอืว่าความจรงิของสิง่ทัง้หลายเป็นเ รือ่งธรรมดามอียูแ่ลว้ในธรรมชาติ ไมว่่า

พระพุทธเจา้จะ ทรงอุบตัหิรอืไมก่ต็าม กเ็ป็นอยา่งนัน้เป็นธรรมดา ธรรมชาตแิละธรรมดาคอืธรรม  

พระพุทธเจา้ทรงคน้พบธรรมคอืความจรงินัน้แลว้กท็รงนํามาประกาศเผยแพร ่สัง่สอนชีแ้จงใหเ้ขา้ใจ

งา่ย หน้าทีข่องพระพุทธเจา้เกีย่วกบัธรรมก็ คอืทรงคน้พบและ นํามาสัง่สอนความจรงิทีม่อียูแ่ลว้ใน

ธรรมชาติ  การทีจ่ะใหค้วามจรงิของธรรมชาตมิผีลในทางปฏบิตัิ และเป็นประโยชน์แก่หมูม่นุษยใ์น

สงัคมกต็อ้งนําหลกัความจรงินัน้มาจดัตั ้ ง วางเป็นระบบระเบยีบ โดยนําหลกัความจรงิซึ่ งเป็นเรื่ อง

ของกฎแห่งเหตุปจัจยั หรอืความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนันัน้ มาวางรปูเป็นกฎในหมูม่นุษย ์จากกฎใน

ธรรมชาตกิม็าเป็นกฎในหมูม่นุษย ์การจดัตัง้วางระบบระเบยีบในหมูม่นุษยน้ี์แหละเรยีกว่า วนิยั กฎ

ของธรรมชาตเิรยีกว่า “ธรรม” กฎของมนุษยเ์รยีกว่า “วนิยั”29

30
 

 สมยัปฐมโพธกิาล เมือ่พ ระสาวกยงัมจีาํนวนไมม่าก พระพุทธเจา้ทรงบรหิารจดัการ

พระพุทธศาสนาดว้ยพระองคเ์องกล่าวคอืทรงแสดงธรรมและบญัญตัพิระวนิยัดุจฝา่ยนิตบิญัญตั ิทรง

ปกครองภกิษุสงฆด์ุจฝา่ยบรหิารและทรงวนิิจฉยัอธกิรณ์ต่างๆ ดว้ยพระองคเ์องดุจฝา่ยตุลาการ ดว้ย

หลกัธรรมาธปิไตย 30

31
 แต่เมือ่ เรือ่งราว ของคณะสงฆน์ัน้มมีากขึน้  อธกิรณ์หรอืคดสีงฆไ์ดเ้กดิขึน้

มากมาย  พระพุทธเจา้จงึทรงให้ พระภกิษุสงฆป์กครองกนัเองดว้ย การตกัเตอืน ซึง่อาจไมเ่พยีงพอ

และไมท่นัการ พระพุทธเจา้จงึทรง บรหิารจดัการดว้ยวธิี จาํแนกอธกิรณ์เป็น 4 ขอ้ ดงัมรีายละเอยีด

ต่อไปน้ี 

  

                                         
 

30 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วนิยั: เรื่องใหญ่กว่าทีค่ดิ  (กรุงเทพมหานคร : บรษิทั สหธรรมกิ จาํกดั , 

2538), หน้า 2 – 4. 

 31 กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร, ประวตักิารปกครองคณะสงฆไ์ทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

การศาสนา, 2527), หน้า 150. 
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 2.4.1 เร่ืองท่ีสงฆต้์องจดัการ (อธิกรณ์ 4 ) 

 1. วิวาทาธิกรณ์  

 ภกิษุทัง้หลายในธรรมวนิยัน้ียอ่มววิาทกนัว่า 

 1. น้ีเป็นธรรม น้ีไมเ่ป็นธรรม 

 2. น้ีเป็นวนิยั น้ีไมเ่ป็นวนิยั  

 3. น้ีพระตถาคตเจา้ตรสัภาษติไว ้น้ีพระตถาคตเจา้ไมไ่ดต้รสัภาษติไว ้

 4. น้ีพระตถาคตเจา้ทรงประพฤตมิา น้ีพระตถาคตเจา้ไมไ่ดท้รงประพฤตมิา 

 5. น้ีพระตถาคตเจา้ทรงบญัญตัไิว ้น้ีพระตถาคตเจา้ไมไ่ดท้รงบญัญตัไิว้ 

 6. น้ีเป็นอาบตั ิน้ีไมเ่ป็นอาบตัิ 

 7. น้ีเป็นอาบตัเิบา น้ีเป็นอาบตัหินกั 

 8. น้ีเป็นอาบตัมิสี่วนเหลอื น้ีเป็นอาบตัหิาส่วนเหลอืมไิด ้

 9. น้ีเป็นอาบตัชิัว่หยาบ น้ีเป็นอาบตัไิมช่ัว่หยาบ 

 ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแยง่ ความทุ่มเถยีง ความกล่าวต่างกนั ความกล่าว

ประการอื่น การพดูเพื่อความกลดักลุม้ใจ ความหมายมัน่ในเรือ่งนัน้อนัใด น้ีเรยีกว่าววิาทาธกิรณ์ 

 2. อนุวาทาธิกรณ์ 

 ภกิษุทัง้หลายในธรรมวนิยัน้ี  ยอ่มโจทภกิษุดว้ยศลีวบิตั ิอาจารวบิตั ิทฏิฐวิบิตั ิหรอือาชวี

วบิตั ิการโจท การกล่าวหา การฟ้องรอ้ง  การประทว้ง ความเป็นผูค้ลอ้ยตาม การทาํความอุตสาหะ

โจท การตามเพิม่กําลงัใหใ้นเรือ่งนัน้อนัใด น้ีเรยีกว่าอนุวาทาธกิรณ์.  

 3. อาปัตตาธิกรณ์ 

 อาบตัทิัง้ 5 กอง อาบตัทิัง้ 7 กอง ชื่ออาปตัตาธกิรณ์ น้ีเรยีกว่าอาปตัตาธกิรณ์. 

 4. กิจจาธิกรณ์ 

 ความเป็นหน้าที ่ความเป็นกรณยีแ์ห่งสงฆอ์นัใด คอื อปโลกนกรรม ญตัตกิรรม ญตัตทุิตยิ
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กรรม ญตัตจิตุตถกรรม น้ีเรยีกว่า กจิจาธกิรณ์31

32
 

 โดยสรปุ “อธกิรณ์ ” หมายความว่าเรือ่งที่ เกดิขึน้แลว้ จะตอ้งจดัตอ้งทาํหรอืเรือ่งที่ สงฆต์อ้ง

ดาํเนินการม ี4 อยา่ง 

 1. ววิาทาธกิรณ์ หมายถงึการเถยีงกนัเกีย่วกบัพระธรรมวนิยั 

 2. อนุวาทาธกิรณ์ หมายถงึการโจทหรอืกล่าวหากนัดว้ยอาบตั ิ

 3. อาบตัติาธกิรณ์ หมายถงึการตอ้งอาบตั ิการปรบัอาบตั ิและการแกไ้ขตวัใหพ้น้จากอาบตั ิ

 4. กจิจาธกิรณ์ หมายถงึกจิธุระต่างๆ ทีส่งฆจ์ะตอ้งทาํ เช่น ใหอุ้ปสมบท ใหผ้า้กฐนิ32

33
 

 เมือ่ทราบถงึอธกิรณ์ว่ามกีีป่ระเภทแลว้ ในหวัขอ้ต่อไปจะกล่าวถงึวธิกีารบรหิารอธกิรณ์ตาม

หลกัพระธรรมวนิยัทีเ่รยีกกว่าอธกิรณสมถะ 7 ประการ  

 2.4.2 วิธีการบริหาร (อธิกรณสมถะ 7) 

 เมือ่มอีธกิรณ์หรอืคดทีีเ่กดิขึน้ พระพุทธเจา้กท็รงมอบ อธกิรณสมถะ 7 หรอืแปลว่าวธิี

พจิารณาความของสงฆเ์พื่อระงบัอธกิรณ์หรอืคดไีวเ้ช่นเดยีวกนั โดย “อธกิรณสมถะ ” หมายความว่า

ธรรมเป็นเครือ่งระงบัอธกิรณ์ หรอืวธิกีารดาํเนินการเพื่อระงบัอธกิรณ์ทีเ่กดิขึ้ นใหส้าํเรจ็ลงอยา่ง

เรยีบรอ้ยดว้ยด ีม ี7 ประการดงัน้ี 

 1. สมัมขุาวินัย หมายถงึ วธิรีะงบัหรอืตดัสนิในทีพ่รอ้มหน้า สมัมขุขาวนิยัน้ีใชร้ะงบัอธกิรณ์

ไดทุ้กเรือ่งโดยแบ่งออกเป็นเรือ่งต่างๆ ดงัน้ี 

  1.1 สงัฆสมัมขุตา คอืระงบัอธกิรณ์ในทีพ่รอ้มหน้าสงฆ์คอืมสีงฆเ์ขา้รว่มประชุมครบ

องคส์งฆต์ามกจินัน้ๆ เรยีกว่าวธิรีะงบัต่อหน้าสงฆ ์

  1.2 บุคคลสมัมขุตา คอืระงบัอธกิรณ์ในทีพ่รอ้มหน้าบุคคลคอืมบุีคคลผูเ้กีย่วขอ้งกบั

อธกิรณ์อยูพ่รอ้มหน้ากนัในขนะนัน้ดว้ย เรยีกว่า วธิรีะงบัต่อหน้าบุคคล 

  1.3 วตัถุสมัมขุตา คอืระงบัอธกิรณ์ในทีพ่รอ้มหน้าวตัถุคอื ยกเรือ่งทีเ่กดิขึน้นัน้ๆ มา

วนิิจฉยัตรงตามเรือ่งนัน้ เรยีกว่าวธิรีะงบัต่อหน้าวตัถุ 

                                         
 32 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระวนิยัปิฎก เล่ม 6 จุลวรรค ปฐมภาคและอรรถกถา  (กรุงเทพมหานคร : โรง

พมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 557 – 559. 

 33 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท,์ หน้า 362 – 363. 
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  1.4 ธมัมสมัมขุตา คอืระงบัอธกิรณ์ ในทีพ่รอ้มหน้าธรรมคอื นําเอาหลกัเกณฑข์อง

ธรรมมาวนิิจฉยัว่าถูกตอ้งตามธรรมนัน้ๆ หรอืไม ่เรยีกว่า วธิรีะงบัต่อหน้าธรรม 

  1.5 วนิยัสมัมขุตา คอืระงบัอธกิรณ์ในทีพ่รอ้มหน้าวนิยั คอืนําเอาวนิยัม าวนิิจฉยัว่า

ถูกตอ้งตามพระวนิยัหรอืไม ่เรยีกว่า วธิรีะงบัต่อหน้าวนิยั 

 2. สติวินัย  หมายถงึ  วธิรีะงบัหรอืตดัสนิอธกิรณ์ดว้ยการยกเอาสตขิึน้เป็นหลกัวนิิจฉยั 

ไดแ้ก่ วธิกีารระงบัอนุวาทาธกิรณ์ทีเ่กดิ ขึน้แก่พระอร หนัต์คอืเมือ่มผีูโ้จทพระอรหนัตด์ว้ยศลีวบิตัิ  

สงฆเ์หน็ว่าจาํเลยเป็นพระอรหนัตไ์มอ่ยูใ่นฐานะทีจ่ะต้ องอาบตัติามทีโ่จทกฟ้์องรอ้งได้ จงึสวด

ประกาศใหส้ติ วนิยัน้ีไวแ้ก่พระอรหนัตร์ปูนัน้ แลว้ยกฟ้องเสยี ภายหลงัเมือ่จาํเลยถูก ผูอ้ื่นโจทดว้ย

อาบตัเิช่นนัน้อกีกไ็มต่อ้งพจิารณาคดใีหอ้ธกิรณ์อกีสามารถระงบัดว้ยสตวินิยัน้ีไดเ้ลย 

 3. อมฬูหวินัย หมายถงึ วธิรีะงบัอธกิรณ์แก่ภกิษุทีห่ายเป็นบา้แลว้ไดแ้ก่ วธิรีะงบัอนุวาทาธิ

กรณ์ทีเ่กดิขึน้แก่ภกิษุผูเ้ป็นบา้ คอืภกิษุผูเ้ป็นจาํเลยทาํการล่วงละเมดิอาบตัใินขณะเป็นบา้ แมจ้ะ

ไดร้บัการยกเวน้ ว่าไมเ่ป็นอาบตัิ  (อนาบตัิ) กจ็รงิ เมือ่เธอหายบา้แลว้มผีูโ้จทเธอดว้ยอาบตัทิีเ่ธอทาํ

ล่วงในระหว่างเป็นบา้นัน้แลว้ ไมม่จีบสิน้ สงฆพ์งึสวดกรรม วาจาประกาศความขอ้น้ีไวเ้รยีกว่า

ใหอ้นูฬหวนิยัแก่ภกิษุผูห้ายเป็นบา้แลว้ จงึยกฟ้องคาํรอ้งของโจทกเ์สยี ภายหลงัมผีู้ มาโจทเธอดว้ย

อาบตัเิช่นนัน้อกีกไ็มต่อ้งวนิิจฉยัใหอ้ธกิรณ์ระงบัไวเ้ลย 

 4. ปฏิญญาตกรณะ หมายถงึ วธิรีะงบัอธกิรณ์ตามคาํรบัสารภาพของภกิษุผูเ้ป็นจาํเลยคอืมี

ผูโ้จทภกิษุดว้ยอาบตั ิเมือ่สงฆป์ระชุมวนิิจฉยัคด ี สอบถามภกิษุผูเ้ป็นจาํเลยนัน้แลว้ และภกิษุจาํเลย

นัน้กย็อมรบัอา บตัใิดตามความสตัยจ์รงิ สงฆก์พ็งึปรบัอาบตัติามทีเ่ธอยอมรบัสารภาพนัน้ รวมทัง้

การปลงอาบตัทิีเ่ธอตอ้งดว้ยกช็ื่อว่าปฏญิญาตกรณะน้ีดว้ย 

 5. ตสัสปาปิยสิกา  หมายถงึ วธิรีะงบัอธกิรณ์แก่ภกิษุผูเ้ลวทรามทีไ่มย่อมรบัอาบตั ิคอื วธิี

ระงบัอนุวาทาธกิรณ์ทีส่งฆพ์งึลงโทษแก่ภกิษุผูต้อ้งอธกิรณ์แลว้ เมือ่สงฆป์ระชุมกนัพจิารณาคดกีลบั

ใหก้ารกลบัไปกลบัมา ปฏเิสธบา้ง รบัสารภาพบา้ง พดูเถลไ ถลกลบเกลื่อนขอ้ทีถู่กซกัถามบา้ง และ

พดูมสุาซึง่หน้าบา้ง เป็นตน้ สงฆพ์งึลงโทษตามคว ามผดิ แมว้่าเธอจะไมย่อมรบักต็าม หรอืเพิม่โทษ

แก่เธอจากอาบตัทิีต่อ้งกไ็ด ้

 6. เยภยุยสิกา หมายถงึ วธิรีะงบัอธกิรณ์ดว้ยการถอืเอาตามเสยีงขา้งมาก ไดแ้ก่  วธิกีาร

ตดัสนิอธกิรณ์ในกรณทีีม่คีวามไมล่งรอยกนัของสงฆผ์ูพ้จิารณาคดแีตกออกเป็นสองฝา่ย ใหต้ดัสนิ

โดยถอืเอาเสยีงขา้งมากเป็ นเกณฑ ์เช่น วธิจีบัสลากลงคะแนนเพื่อชีข้อ้ถูกผดิ ขา้งใดมภีกิษุผู้
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พจิารณาลงความเหน็มากกว่า กถ็อืว่าฝา่ยนัน้เป็นฝา่ยชนะแลว้ถอืเอาตามนัน้ ใชส้าํหรบัวธิพีจิารณา

ววิาทธกิรณ์อยา่งเดยีว 

 7. ติณวตัถารกวินัย หมายถงึ วธิรีะงบัอธกิรณ์ดว้ยการประนีประนอมกนัทัง้สองฝา่ย ไดแ้ก่ 

วธิรีะงบัอาปตัตาธกิรณ์ทีเ่กีย่วกบัลหุกาบตัิ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัภกิ ษุจาํนวนมาก ต่างฝา่ยต่างกป็ระพฤติ

ไมเ่หมาะสม ดว้ยกนัและซดัทอดกนัไปมาจนเรือ่งสบัสนนุงนงัไปหมด ซึง่จะเป็นชนวนใหเ้กดิการ

ทะเลาะววิาทกนัหนกัขึน้ ถา้จะระงบัดว้ยวธิอีื่นยิง่จะทาํใหอ้ธกิรณ์ลุกลามใหญ่โตมากขึน้  ยากทีจ่ะ

สอบสวนใหม้กีารปรบัอาบตัแิละแสดงอาบตัแิก่อกีฝา่ยหน่ึ งได ้ดงันัน้ จงึใหร้ะงบัเสยีดว้ยการ

ประนีประนอมกนั ยกเลกิอธกิรณ์เสี ยไมต่อ้งสะสางหาความหลงักนัอกี ตณิวตัถารกวนิยัตามศพัท์

แปลว่าวธิแีบบเอาหญา้กลบไวค้อืพอใหเ้รือ่งต่างๆ แลว้ๆ กนัไป ไมเ่รยีบรอ้ยสมบรูณ์ดนีกั33

34
 

 เมือ่ทราบถงึอธกิรณ์ประเภทต่างๆ ทีค่ณะสงฆต์อ้งบรหิารแลว้ ในหวัขอ้ต่อไปจะกล่าวถงึ

วธิกีารจดัการกบัอธกิรณ์เหล่าน้ีตามหลกัพระธรรมวนิยัต่อไป จะเหน็ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างธรรม

กบัวนิยันัน้ คอื ประการที ่1 วนิยัตอ้งตัง้อยูบ่นฐานของธรรมคอืตอ้งมคีวามจรงิในธรรมชาตเิป็น ฐาน

อยู ่ถา้ไมม่คีวามจรงิในธรรมชาตเิป็นฐาน วนิยักไ็มม่คีวามหมาย ประการที ่2 การจดัวางกฎเกณฑ์

ทีเ่ป็นเหตุเป็นผลขึน้ในหมูม่นุษย ์กเ็พื่อจะใหไ้ดผ้ลตามธรรมและมคีวามมุง่หมายเพื่อธรรม คอืเพื่อจะ

ใหก้ารทาํตามธรรมนัน้เกดิผลเป็นจรงิในหมูม่นุษยจ์งึไดว้างกฎเกณฑ์ขึน้มาเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า

มนุษยจ์ะปฏบิตัติามและไดป้ระโยชน์จากกฎธรรมชาติหรอืใชก้ฎธรรมชาตใิหเ้ป็นประโยชน์ไดด้ทีีสุ่ด

จงึวางกฎมนุษยข์ึน้มา 34

35
 อธกิรณ์ต่างๆ กเ็ช่นเดยีวกนั พระพุทธเจา้ทรงรูแ้จง้ความจรงิแลว้กท็รง

บญัญตัพิระวนิยัเพื่อจดัการอธกิรณ์ต่างๆ ดว้ยการใชว้ธิจีดัการ อธกิรณ์ตามธรรมเพื่อใหก้ารทาํตาม

ธรรมนัน้เกดิผลจรงิในหมูส่งฆ ์พระพุทธเจา้จงึทรงวางกฎเกณฑใ์นการจดัการอธกิรณ์ขึน้มาเพื่อให้

สงฆป์ฏบิตัติามและไดป้ระโยชน์จากกฎธรรมชาตไิดด้ทีีสุ่ดดงัทีจ่ะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

 2.4.3 วิธีจดัการอธิกรณ์ 

 การทีม่นุษยจ์ดัวางวนิยัได้ นัน้เป็นความสามารถพเิศษอยา่งหน่ึงในหมูม่นุษยท์ีพ่ฒันาแล้ ว 

การปฏบิตัติามวนิยักค็อืการนํา ประโยชน์จากธรรมมาใชไ้ดน้ัน่เอง เมือ่ ปฏบิตัติามวนิยัไดอ้ยา่งดี บน

พืน้ฐานแห่งธรรมแลว้กจ็ะทาํใหส้งัคมมนุษยเ์ป็นไปดว้ยด ีหลกัการน้ีจงึแสดงความหมายหลายอยา่ง

ในความสมัพนัธร์ะหว่างธรรมกบัวนิยักล่าวคอื 

                                         
 34 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระวนิยัปิฎก เล่ม 6 จุลวรรค ปฐมภาคและอรรถกถา, หน้า 607 – 613. 

 
35 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วนิยั: เรื่องใหญ่กว่าทีค่ดิ, หน้า 3 – 4. 
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 1. วนิยัทีถู่กตอ้ง จะตอ้งตัง้อยู่ บนฐานของความจรงิในธรรมชาต ิ มฉิะนัน้วนิยั (ระบบการ

จดัตัง้ในสงัคมมนุษย)์ กจ็ะไมจ่รงิจงั ไมไ่ดผ้ล ไมม่ัน่คง 

 2. วนิยัตอ้งมคีวามมุง่หมายเพื่อธรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ความชอบธรรม ความเป็น

ธรรม ความดงีามของสงัคม35

36
 

 อธกิรณ์หรอืเรือ่งทีส่งฆต์อ้งจดัการ ทัง้ 4 ประเภท กเ็ช่นเดยีวกนั พระพุทธเจา้ทรงบญัญตัิ

พระวนิยัเรือ่งน้ีขึน้มากเ็พราะทรงรูแ้จง้ธรรมทัง้หลายอนัเกดิจากพระปญัญา ดงันัน้จงึทรงบญัญตัิ

พระวนิยัที่สามารถบรหิารจดัการและแกไ้ขอธกิรณ์เหล่านัน้เพื่อความชอบธรรมและเพื่อคว ามดงีาม

ในหมูส่งฆด์ว้ยอธกิรณสมถะ 7 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

 2.4.3.1 วิธีจดัการวิวาทาธิกรณ์  

 ววิาทาธกิรณ์ จดัการดว้ยสมถะ 2 อยา่งคอื 1) สมัมขุาวนิยั 2) เยภุยยสกิา  บางทีจดัการได้

ดว้ยสมัมขุาวนิยัเพยีงอยา่งเดยีวไมต่อ้งอาศยัเยภุยยสกิา บางทตีกลงกนัได ้ สาํหรบัสมัมขุาวนิยัหรอื

วธิรีะงบัหรอืตดัสนิในทีพ่รอ้มหน้า นัน้มอีงคป์ระกอบอกี 3 อยา่งคอื  

 1) มคีวามพรอ้มหน้าสงฆ ์ คอื ภกิษุผูเ้ขา้กรรมมจีาํนวนเท่ าไร ภกิษุเหล่านัน้มาประชุมกนั 

นําฉนัทะของผูค้วรฉนัทะมา ผูอ้ยูพ่รอ้มหน้ากนัไมค่ดัคา้น 

 2) ความพรอ้มหน้าธรรม ความพรอ้มหน้าวนิยั คอื อธกิรณ์นัน้ระงบัโดยธรรม โดยวนิยัและ

โดยสตัถุศาสน์ 

 3) ความพรอ้มหน้าบุคคล คอื โจทกแ์ละจาํเลยทัง้สองเป็นคู่ต่อสูใ้นคดอียูพ่รอ้มหน้ากนั 

 หากอธกิรณ์ระงบัอยา่งน้ี ผูท้าํรือ้ฟ้ืนเป็น อาบตัปิาจติตยีท์ีร่ ือ้ฟ้ืน ผูใ้หฉ้นัทะตเิตี ยนเป็น

ปาจติตยีท์ีต่เิตยีน 36

37
 โดยสงฆพ์งึสมมตภิกิษุผูป้ระกอบดว้ยองคค์ุณ 10 ประการดว้ยอุพพาหกิวธิี

เพื่อใหภ้กิษุรปูนัน้เป็นผูว้นิิจฉยัในววิาทาธกิรณ์ดงักล่าว โดยองคค์ุณ 10 ประการนัน้มดีงัต่อไปน้ี 

 1. เป็นผูม้ศีลี สาํรวมในปาฏโิมกขส์งัวร  ถงึพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร  มปีกตเิหน็ภยัใน

โทษมปีระมาณเลก็น้อย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

 2. เป็นพหสูตูร ทรงสุตะ สัง่สมสุตะ ธรรมเหล่านัน้ใดไพเราะในเบือ้งตน้ ท่ามกลางและทีสุ่ด 

ยอ่มสรรเสรญิพรหมจรรยอ์นับรสิุทธิ ์บรบิรูณ์สิน้เชงิ พรอ้มทัง้อรรถพรอ้มทัง้พยญัชนะ  ธรรม

                                         
 

36 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 10 – 11. 

 37 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระวนิยัปิฎก เล่ม 6 จุลวรรค ปฐมภาคและอรรถกถา, หน้า 574 – 576. 
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ทัง้หลายเหน็ปานนัน้ ยอ่มเป็นอนัเธอสดบัมาก ทรงไว ้สัง่สมดว้ยวาจา เขา้ไปเพ่งดว้ยใจ แทงตลอด

ดแีลว้ดว้ยทฏิฐ ิ

 3. จาํปาตโิมกขท์ัง้สองไดด้โีดย พสิดาร  จาํแนกด ีสวดด ีวนิิจฉยัถูกตอ้งโดยสตูร โดยอนุ

พยญัชนะ 

 4. เป็นผูต้ ัง้มัน่ในพระวนิยั ไมค่ลอนแคลน 

 5. เป็นผูอ้าจชีแ้จงใหคู้่ต่อสูใ้นอธกิรณ์ยนิยอม เขา้ใจ เพ่งเหน็ เลื่อมใส  

 6. เป็นผูฉ้ลาดเพื่อยงัอธกิรณ์อนัเกดิขึน้ใหร้ะงบั 

 7. รูอ้ธกิรณ์ 

 8. รูเ้หตุเกดิอธกิรณ์ 

 9. รูค้วามระงบัแห่งอธกิรณ์ 

 10. รูท้างระงบัอธกิรณ์37

38
 

 หากไมส่ามารถใชว้ธิอุีพพาหกิวธิไีดเ้พราะไมม่ภีกิษุผูท้รงคุณแบบนัน้ พระพุทธเจา้ทรง

อนุญาตให้จดัการอธกิรณ์เรือ่งนัน้ๆ ให้แก่สงฆด์ว้ยเยภุยยสกิา คอืการถอืเอาเสยีงขา้งมาก  โดยพงึ

สมมตภิกิษุผูป้ระกอบดว้ยองคค์ุณ 5 ใหเ้ป็นผูใ้หจ้บัสลากคอื 

 1. ไมถ่งึความลาํเอยีงเพราะความชอบพอ 

 2. ไมถ่งึความลาํเอยีงเพราะความเกลยีดชงั 

 3. ไมถ่งึความลาํเอยีงเพราะความงมงาย 

 4. ไมถ่งึความลาํเอยีงเพราะความกลวั   

 5. พงึรูจ้กัสลากทีจ่บัแลว้และยงัไมจ่บั 

 พระพุทธเจา้ทรงอนุญาตวธิจีบัสลาก 3 แบบ คอื  

 1) วธิปีกปิด คอืทาํสลากใหม้สีแีละไมม่สีแีลว้เขา้ไปหาภกิษุทลีะรปูๆ แลว้แนะนําอยา่งน้ีว่าน้ี

สลากของผูก้ล่าวอยา่งน้ี น้ีสลากของผูก้ล่าวอยา่งน้ี ท่านจงจบัสลากทีช่อบใจ เมือ่ภกิษุนัน้จบัแลว้พงึ

แนะนําว่าท่านอยา่แสดงแก่ใครๆ ถา้รูว้่าอธรรมวาทมีากกว่าพงึบอกว่าสลากจบัไมด่แีลว้ให้ จบัใหม ่

                                         
 38 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 579. 
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ถา้รูว้่าธรรมวาทมีากกว่าพงึประกาศว่าสลากจบัดแีลว้ 

 2) วธิกีระซบิบอก คอืพงึกระซบิบอกทีใ่กลห้ขูองภกิษุแต่ละรปูๆ ว่าน้ีสลากของผูก้ล่าวอยา่ง

น้ี น้ีสลากของผูก้ล่าวอยา่งน้ี ท่านจงจบัสลากทีช่อบใจ เมือ่ภกิษุนัน้จบัแลว้พงึแนะนําว่าท่านอยา่

บอกแก่ใครๆ ถา้รูว้่ าอธรรมวาทมีากกว่าพงึบอกว่าสลากจบัไมด่แีลว้ใหจ้บัใหม ่ถา้รูว้่าธรรมวาที

มากกว่าพงึประกาศว่าสลากจบัดแีลว้  

 3) วธิเีปิดเผย ถา้รูว้่าธรรมวาทมีากกว่าพงึใหจ้บัสลากเปิดเผย อยา่งแจม่แจง้ 38

39
 

 จะสงัเกตว่าวธิกีารแกป้ญัหาแบบน้ีไมไ่ดเ้น้นทีเ่สยีงส่วนใหญ่แต่เน้นหลกัการ และความ

ถูกตอ้งตามพระธรรมวนิยัเป็นใหญ่ 

 2.4.3.2 วิธีจดัการอนุวาทาธิกรณ์  

 อนุวาทาธกิรณ์ จดัการดว้ยสมถะ 4 อยา่งคอื 1) สมัมขุาวนิยั 2) สตวินิยั 3) อมฬูหวนิยั 4) 

ตสัสปาปิยสกิา บางครัง้สามารถ จดัการดว้ยสมถะ 2 อยา่งคอื 1) สมัมขุาวนิยั 2) สตวินิยั บางทพีงึ

ตกลงกนัได ้ดงัที่พระพุทธเจา้ตรสัไวว้่าภกิษุโจทภกิษุดว้ยศลีวบิตั ิอนัไมม่มีลู สงฆพ์งึใหส้ตวินิยัแก่

ภกิษุนัน้ ผูถ้งึความไพบลูยแ์ห่งสตอิยูแ่ลว้ บางเรือ่งสามารถจดัการได้ดว้ยสมถะ 2 อยา่งคอื 1) สมัมุ

ขาวนิยั 2) อมฬูหวนิยั บางทพีงึตกลงกนัได ้ดงัทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัไวว้่าภกิษุวกิลจรติ มจีติแปรปรวน 

ไดป้ระพฤตลิะเมดิกจิอนัไมค่วรแก่สมณะเป็นอนัมาก ทัง้ทีก่ล่าวดว้ยวาจาและพยายามทาํดว้ยกาย 

ภกิษุทัง้หลายยอ่มโจทเธอดว้ยอาบตัทิีเ่ธอวกิลจรติ มจีติแปรปรวน ประพฤตลิะเมดิตอ้งแลว้ว่าท่าน

ตอ้งอาบตัแิลว้ จงระลกึอาบตัเิหน็ปานน้ี เธอ กล่าวอยา่งน้ีว่าท่านทัง้หลายขา้พเจา้วกิลจรติ มจีติ

แปรปรวน ไดป้ระพฤตลิะเมดิกจิอนัไมค่วรแก่สมณะเป็นอนัมาก ทัง้ทีก่ล่าวดว้ยวาจาและพยายามทาํ

ดว้ยกาย ขา้พเจา้ระลกึอาบตันิัน้ไมไ่ด ้ขา้พเจา้หลงไดท้าํสิง่น้ีแลว้ สงฆพ์งึใหอ้มฬูหวนิยั คอืวธิรีะงบั

อธกิรณ์แก่ภกิษุทีห่ายเป็นบา้แลว้แก่ภกิษุนัน้ ผูห้ายหลงแลว้ 

 บางครัง้ อนุวาทาธกิรณ์ สามารถ จดัการ ดว้ยสมถะ 2 อยา่ง คอื 1) สมัมขุาวนิยั 2) ตสั

สปาปิยสกิา  บางที พงึตกลงกนัได ้ดงัที่ พระพุทธเจา้ตรสัไว้ ว่าภกิษุโจทภกิษุดว้ยครกุาบตัใิน

ท่ามกลางสงฆว์่าท่านตอ้งครกุาบตัคิอือาบตัปิาราชกิหรอือาบตัทิีใ่กลป้าราชกิแลว้ จงระลกึอาบตัเิหน็

ปานน้ี ภิ กษุจาํเลยนัน้กล่าวอยา่งน้ีว่า ขา้พเจา้ระลกึไมไ่ดเ้ลยว่าตอ้งครกุาบตัเิหน็ปานน้ีคอือาบตัิ

ปาราชกิหรอือาบตัใิกลป้าราชกิแต่ระลกึไดว้่าตอ้งอาบตัแิมเ้ลก็น้อยเหน็ปานน้ี  คาํนัน้ขา้พเจา้พดูเล่น  

คาํนัน้ขา้พเจา้พดูพล่อยไป ขา้พเ จา้ระลกึไมไ่ดว้่าตอ้งครกุาบตัคิอือาบตัปิาราชกิหรอือาบตัทิีใ่กล้

                                         
 39 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 583 – 588.  
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ปาราชกิ สงฆพ์งึทาํตสัสปาปิยสกิากรรมคอืวธิรีะงบัอธกิรณ์แก่ภกิษุผูเ้ลวทรามทีไ่มย่อมรบัอาบตันิัน่

แก่ภกิษุนัน้ 

 2.4.3.3 วิธีการจดัการอาปัตตาธิกรณ์ 

 อาปตัตาธกิรณ์จดัการดว้ยสมถะ 3 อยา่ง คอื 1) สมัมขุาวนิยั 2) ปฎญิาณตกรณะ  3) ตณิวตั

ถารกะ บางท ี วธิี จดัการ ดว้ยสมถะ 2 อยา่ง คอื  1) สมัมขุาวนิยั  2) ปฏญิญาตกรณะ  ดงัที่

พระพุทธเจา้ตรสัไวว้่า ภกิษุในธรรมวนิยัน้ีตอ้งลหุกาบตัแิลว้  เธอพงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหน่ึงห่มผา้

อุตราสงคเ์ฉวยีงบ่า นัง่กระโหยง่ ประคองอญัชล ีแล้ วกล่าวว่าผมตอ้งอาบตัชิื่อน้ี ผมแสดงคนือาบตัิ

นัน้ ภกิษุผูร้บันัน้พงึกล่าวว่าท่านเหน็หรอื  ภกิษุผูแ้สดงนัน้พงึกล่าวว่า ผมเหน็ ภกิษุผูร้บันัน้พงึกล่าว

ว่าท่านพงึสาํรวมต่อไป น้ีเรยีกว่าอธกิรณ์ระงบัแลว้ ดว้ยสมัมขุาวนิยักบัปฏญิญาตกรณะ  วธิจีดัการ

ดว้ยสมถะอกี 2 อยา่ง คือ 1) สมัมขุาวนิยั 2) ตณิวตัถารกะ ดงัทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัไวว้่า พวกภกิษุใน

ธรรมวนิยัน้ีเกดิความบาดหมาง เกดิความทะเลาะ ถงึความววิาทอยู ่ไดป้ระพฤตลิะเมดิกจิอนัไม่

สมควรแก่สมณะเป็นอนัมากทัง้ทีก่ล่าวดว้ยวาจาและพยายามทาํดว้ยกาย  ถา้พวกภกิษุในหมูน่ัน้คดิ

อยา่งน้ีว่าพวกเราเกดิความบาดหมาง เกดิความทะเลาะ ถงึความววิาทอยูไ่ดป้ระพฤตลิะเมดิกจิอนั

ไมส่มควรแก่สมณะเป็นอนัมาก ทัง้ทีก่ล่าวดว้ยวาจาและพยายามทาํดว้ยกาย ถา้พวกเราจกัปรบักนั

ดว้ยอาบตัเิหล่าน้ี บางทอีธกิรณ์นัน้จะพงึเป็นไปเพื่อความรนุแรง เพื่อความรา้ยกาจ เพื่อความแตก

กนักไ็ด ้เราอนุญาตใหร้ะงบัอธกิรณ์น้ีดว้ยตณิวตัถารกะคอืการประนีประนอมกนัทัง้สองฝา่ย 

 2.4.3.4 วิธีจดัการกิจจาธิกรณ์  

 เน่ืองจากกจิจาธกิรณ์ของสงฆ ์เช่น อปโลกนกรรม ญตัตกิรรม ญตัตทุิตยิกรรม ญตัตจิตุตถ

กรรมรายละเอยีดของสงัฆกรรมเหล่านัน้ 1) อปโลกนกรรมคอืกรรมทีต่อ้งใหส้งฆผ์ูอ้ยูใ่นสมีาใหห้มด

จดนําฉนัทะของภกิษุผูค้วรฉนัทะมา สวดประกาศ 3 ครัง้ทาํตามอนุมตัขิองสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง  2) 

ญตัตกิรรมกรรม คอืกรรมทีต่อ้งทาํดว้ยญตัตอิยา่งเดยีว ตามอนุมตัขิองสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีงตามนยัที่

กล่าวแลว้ 3) ญตัตทุิตยิกรรมคอืกรรมทีต่อ้งทาํดว้ยอนุสาวนา มญีตัตเิป็นที ่2 คอืญตัต ิ1 อนุสาวนา 

1 ตามอนุมตัขิองสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง โดยนยัทีก่ล่าวแลว้ 4) ญตัตจิตุตถกรรม คอื กรรมทีต่อ้งทาํดว้ย

อนุสาวนา 3 มญีตัตเิป็นที่  4 อยา่งน้ีคอืญตัติ  1 อนุสาวนา 3 ตามอนุมตัขิองสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง

โดยนยัทีก่ล่าวแลว้ บรรดากรรมเหล่านัน้ กรรมหนกั 6 อยา่งคอืสมมตสิมีา ถอนสมีา ใหผ้า้กฐิน รือ้

กฐนิ แสดงทีส่รา้งกุฎ ีแสดงทีส่รา้งวดัทีอ่ยู่ ไมค่วรอปโลกน์ทาํพงึสวดญตัติ ทุตยิกรรมวาจาเท่านัน้ . 

กรรมเบาทีเ่หลอืและสมมตใินการถอืเสนาสนะและ ใหม้รดกจวีรเป็นตน้ แมอ้ปโลกน์ทาํก็ ควรแต่ไม่

พงึทาํดว้ยอํานา จญตัตกิรรมและญตัตจิตุตถกรรมเลย ส่วนญตัติจตุตถกรรม ตอ้งสวดญตัตแิละ
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กรรมวาจา 3 เท่านัน้ ไมพ่งึทาํดว้ยอํานาจอปโลกนกรรมเป็นตน้ ความสงัเขปเพยีงเท่าน้ี39

40
 

 ดว้ยเหตุน้ีกจิจาธกิรณ์ จงึจดัการไดด้ว้ย สมถะอยา่งเดยีว คอื  สมัมขุาวนิยัหรอืวธิรีะงบัหรอื

ตดัสนิในทีพ่รอ้มหน้า 40

41
 เพราะเป็นกจิทีส่งฆต์อ้งมาประชุมพรอ้มหน้าเพื่อบรหิารจดัการรว่มกนั  

กล่าวโดยสรปุอธกิรณ์ทัง้ 4 สามารถบรหิารจดัการดว้ยวธิต่ีางๆ ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 การจดัการอธกิรณ์ดว้ยอธกิรณสมถะ 

 

อธิกรณ์ (เร่ืองราว) อธิกรณสมถะ (การจดัการ) 

1. ววิาทาธกิรณ์ 1) สมัมขุาวนิยั 2) เยภุยยสกิา 

2. อนุวาทาธกิรณ์ 1) สมัมขุาวนิยั 2) สตวินิยั  

3) อมฬูหวนิยั 4) ตสัสปาปิยสกิา 

3. อาปตัตาธกิรณ์ 1) สมัมขุาวนิยั 2) ปฎญิาณตกรณะ  

3) ตณิวตัถารกะ 

4. กจิจาธกิรณ์ 1) สมัมขุาวนิยั 

 

 จากวธิกีารจดัการทีพ่ระพุทธเจา้ทรงบญัญตัเิรือ่งการจดัการอธกิรณ์จะเหน็ไดว้่าการบญัญตัิ

วนิยัคอืการจดัตัง้รปูแบบ วางระบบระเบยีบต่างๆ ของสงัคมสงฆ ์ซึง่มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 2 อยา่ง 

คอื 

 1. มปีญัญา คอืเขา้ถงึตวัธรรม รูค้วามจรงิในเรือ่งนัน้ๆ รูค้วามถูกตอ้งดงีามทีพ่งึตอ้งการ 

 2. เจตนาด ีคอืเจตนาบรสิุทธิถ์ูกตอ้งดงีาม มุง่ผลทีส่อดคลอ้งตามธรรมทีรู่น้ัน้ 

 พระพุทธเจา้ทรงเขา้ถงึความจรงิของธรรมชาตคิอืธรรมแลว้ทรงสามารถนําความรูใ้นธรรม

นัน้มาจดัตัง้วางระบบในหมูม่นุษยใ์หส้าํเรจ็ผลตามธรรมนัน้คอืจดัตัง้วนิยัไดด้ว้ยจงึไดร้บัพระนามว่ า

เป็น “สมัมาสมัพุทธะ ” พระองคจ์งึทรงวางวนิยัขึน้มาเป็นเกณฑใ์นหมูม่นุษย ์วนิยัจงึมคีวามหมาย

เป็นการจดัระเบยีบชวีติและการจดัระบบสงัคมสงฆท์ัง้หมด เช่น การจดัระบบเศรษฐกจิในเรือ่งความ

                                         
 40 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 614 – 615. 

 41 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 606. 
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เป็นอยูเ่กีย่วกบัปจัจยั 4 จดัระบบการบรหิารการปกครอง การพจิารณาตดัสนิคด ีฯลฯ 41

42
 การบญัญตัิ

พระวนิยัเพื่อจาํแนกอธกิรณ์และวธิรีะงบัอธกิรณ์จงึเป็นตวัอยา่งของ การคน้พบธรรมของ

พระพุทธเจา้และทรงบญัญตัวินิยัเพื่อบรหิารจดัการธรรมหรอืความจรงิตามกฎธรรมชาตนิัน้อํานวย

ผลเป็นประโยชน์แก่มนุษย ์

2.5 คณุค่าของการบริหารจดัการในพระธรรมวินัย 

 เมือ่ทราบวธิกีารจดัการอธกิรณ์ดว้ยอธกิรณสมถะตามพระธรรมวนิยัแลว้ ควรจะพจิารณา

หลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัคุณค่าของการบรหิาร จดัการ ในพระพุทธศาสนาเพื่อจะไดท้ราบแนวทางการ

บรหิารจดัการพระพุทธศาสนาทีค่วรเป็น ในคมัภรีช์าดกกล่าวถงึคุณธรรมของผูบ้รหิารคณะความว่า 

กค็นพาลแต่สาํคั ญตนว่าเป็นบณัฑติบรหิารหมูค่ณะลุอํานาจความคดิของตน คงนอน

ตายเหมอืนกระบีต่วัน้ีฉะนัน้ คนโงแ่ต่มกีําลงับรหิารหมูค่ณะกไ็มด่ ีไมเ่ป็นประโยชน์แก่

เหล่าญาตเิหมอืนนกต่อไมเ่ป็นประโยชน์แก่นกทัง้หลายฉะนัน้  ส่วนคนฉลาดมกีําลงั

บรหิารหมู่ คณะดเีป็นประโยชน์แก่เหล่าญาติ เหมอืนทา้ ววาสวะเป็น ประโยชน์แก่ทวย

เทพชาวไตรทศฉะนัน้  อน่ึง ผูใ้ดเหน็ศลี ปญัญาและสุตะ มใีนตน ผูน้ัน้ยอ่มประพฤติ

ประโยชน์แก่คนทัง้  2 ฝา่ย คอืทัง้แก่ตนเองและผูอ้ื่น  เพราะฉะนัน้  ธรีชนควรชัง่ใจดู

ตวัเองเหมอืนชัง่ใจดศูลี  ปญัญาและสุตะฉะนัน้แลว้จงึบรหิารหมูค่ณะบา้ง  อยูค่นเดยีว

เวน้การบรหิารบา้ง42

43
 

 จากพุทธพจน์จะเหน็ว่าการบรหิารทีม่คีุณค่าตอ้งประกอบไปดว้ยกําลงักายและกําลงั ใจ โดย

กําลงัใจไดแ้ก่ศลี ปญัญา และสุตะโดยการบรหิารนัน้ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเองและผูอ้ื่นดว้ย 

หากจะจาํกดั ความเฉพาะ การบรหิารคณะสงฆ์  พระพุทธเจา้ทรงบรหิารสงฆด์ว้ย วธิกีารว่าเมือ่

พระองค์ทรงเป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูเ้องโดยชอบถงึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสดจ็ไปดแีลว้ ทรงรู้

แจง้โลก  ทรง เป็นสารถฝึีกบุรษุทีค่วรฝึก ไมม่ผีูอ้ ื่นยิง่กว่า  ทรง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์

ทัง้หลาย ทรงเป็นผูเ้บกิบานแลว้ และทรงเป็นผูจ้าํแนกพระธรรม จกัทรงทาํโลกน้ีพรอ้มเทวโลกมาร

โลก พรหมโลก ใหแ้จง้ชดัดว้ยพระปญัญาอนัยิง่ดว้ยพระองคเ์องแลว้ ทรงสอนหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณ

พราหมณ์เทวดาและมนุษยใ์หรู้ต้าม ทรงแสดงธรรมงามในเบือ้งตน้ งามในท่ามกลางงามใน ทีสุ่ด 

ประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทัง้อรรถ  พรอ้มทัง้พยัญชนะบรสิุทธิบ์รบิรูณ์สิน้เชงิ ทรงบรหิารภกิษุสงฆ์

                                         
 42 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วนิยั: เรื่องใหญ่กว่าทีค่ดิ, หน้า 8 – 12. 

 43 มหามกุฏราชวทิยาลยั , พระ สตูรและอรรถกถาแปล ขทุทกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 5 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537), หน้า 297 – 298. 
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หลายรอ้ย43

44
  

 จากพระพุทธพจน์น้ียอ่มแสดงว่าพระพุทธเจา้ทรงบรหิารคณะสงฆด์ว้ยการแสดงธรรมเรือ่ง

ศลี สมาธ ิปญัญา อนัเป็นผลจากการตรสัรู ้ทีก่ล่าวว่าทรง บรหิารดว้ยการ แสดงธรรมเรือ่งศลี สมาธ ิ

ปญัญา นัน้กเ็พราะในคมัภรีว์สิุทธมิรรคไดก้ล่าวว่า “อน่ึง ความงามในเบือ้งตน้แห่งพระศาสนา กเ็ป็น

อนัทรงประกาศดว้ยศลี  … ความงามในท่ามกลางเป็นอนัทรงประกาศดว้ยสมาธิ  … ความงามใน

ทีสุ่ดเป็นอนัทรงประกาศดว้ยปญัญา”
45

 ดงันัน้ การทีพ่ระพุทธเจา้ทรงบรหิารคณะสงฆด์ว้ยการ แสดง

ธรรมอนังามในเบือ้งตน้ งามใน ท่ามกลางและ งามใน ทีสุ่ดก็ ยอ่มหมายถงึการแสดง ธรรมเรือ่ง ศลี 

สมาธแิละปญัญานัน่เอง จะเหน็ว่าการบรหิารดว้ยศลี สมาธ ิปญัญา จะสอดคลอ้งกบัพระพุทธ พจน์ที่

พระองคต์รสัก่อนทรงปรนิิพพานว่า 

กภ็กิษุสงฆย์งัหวงัอะไรในเราตถาคตเล่า ดกู่อนอานนท ์ธรรมทีต่ถาคตแสดงแลว้ไดท้าํมิ

ใหม้ใีนมใิหม้นีอก  ดกู่อนอานนท์ ตถาคตมไิดม้กีํามอือาจารย์  (ปิดบงัซ่อนเรน้ ) ในธรรม

ทัง้หลาย ดกู่อนอานนท์ ผูใ้ดพงึมคีวามดาํรอิยา่งน้ีว่าฉนัจกับรหิารภกิษุสงฆ์  ดงัน้ีกด็ี 

หรอืว่าภกิษุสงฆพ์งึยกยอ่งฉนั  ดงัน้ีกด็ี ดกู่อนอานนทแ์น่นอน  เขาผูน้ัน้พงึปรารภภกิษุ

สงฆแ์ลว้กล่าวถอ้ยคาํบางประการ  ดกู่อนอานนท์ ตถาคตมไิดม้คีวามดาํรอิยา่งน้ีว่าเรา

แลจกับรหิารภกิษุสงฆห์รอืว่าภกิษุสงฆพ์งึยกยอ่งเรา  ตถาคต  ดงัน้ี ดกู่อนอานนท์

ตถาคตนัน้ยงัจกัปรารภภกิษุสงฆแ์ลว้กล่าวถอ้ยคาํไรๆ  คราวเดยีว ดกู่อนอานนท์ กใ็น

กาลบดัน้ี เราตถาคตแก่เฒา่แลว้  เป็นผูใ้หญ่ ล่วงกาลผ่านวยัโดยลาํดบัแลว้  วยัของ

ตถาคตกก็ําลงัดาํเนินเขา้เป็น 80 ปีอยู่ ดกู่อนอานนท์ เกวยีนครํ่าครา่เดนิไปไดด้ว้ยการ

แซมดว้ยไมไ้ผ่แมฉ้นัใด  รา่งกายของตถาคตกด็าํเนินไปไดเ้หมอืนดว้ยการแซมดว้ยไม้

ไผ่ ฉนันัน้นัน่แล ... เพราะเหตุนัน้แหละ อานนท์ เธอทัง้หลายจงมตีนเป็นเกาะมตีนเป็น

สรณะอยูเ่ถดิ  อยา่มสีิ่งอื่นเป็นสรณะ  จงมธีรรมเป็นเกาะ  มธีรรมเป็นสรณะ  อยา่มสีิง่อื่น

เป็นสรณะเลย45

46
 

จะเหน็ว่าการบรหิาร ภกิษุสงฆ์ กค็อืการแสดงธรรมอยา่งไมม่กีารปิดบงัซ่อนเรน้ เมือ่

พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมมานานถงึ 80 พรรษาแลว้ จงึทรงใหม้ตีนเป็นทีพ่ึง่แห่งตนหรอืทีต่รสัว่า

จงมีตนเป็นเกาะ  มตีนเป็นสรณะ ซึง่ ทรงอธบิายความ หมายความว่า การมตีนเป็นเกา ะกค็อืการมี

                                         
 44 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระสตูรและอรรถกถาแปล ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค เล่ม 3 ภาค 1, หน้า 120. 

45 พระพุทธโฆสาจารย์ , คมัภรีว์สิทุธมิรรค , สมเดจ็พระพุฒาจารย ์ (อาจ อาสภมหาเถร ) แปล 

(กรุงเทพมหานคร: บรษิทัประยรูวงศพ์ริน้ทต์ิง้ จาํกดั, 2546), หน้า 6  – 7.  

 46 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระสตูรและอรรถกถาแปล ทฆีนิกาย มหาวรรค เล่ม 2 ภาค 1, หน้า 274. 
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ธรรมะเป็นสรณะนัน่เอง โดยธรรมะทีต่รสัอธบิายไดแ้ก่การเจรญิสตปิฏัฐานโดยอาศยัความเพยีร สติ

และปญัญา 46

47
 จากพุทธพจน์จะเหน็ไดว้่าพระพุทธเจา้มไิดท้รงเหน็แก่ประโยชน์ส่วนพระองคเ์พราะ

ไมท่รงถอืพระองคเ์ป็นจดุศูนยก์ลางสาํหรบัการสกัการบชูาแต่ทรงถอืธรรมหรอืหลกัการเป็นใหญ่

มากกว่าบุคคล นอกจากจะเน้นในเรือ่งความสาํคญัทัง้ตวัคนและหลกัการแลว้ พระพุทธศาสนายงั

คาํนึงถงึความสาํคญัขอ งโลกหรอืสงัคมซึง่เป็นสิง่แวดลอ้มภายนอกดว้ยจงึพอสรปุไดว้่าธรรมของ

พระพุทธศาสนานัน้สามารถประยกุตเ์ขา้กบัหลกัในการบรหิารไดเ้พราะการบรหิารตอ้งพจิารณาถงึ

ปจัจยัสามประการคอื คน หลกัการและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเขา้กนัได้

กบัหลกัการบรหิารงานและมคีุณค่าต่อการทีจ่ะนํามาใชเ้ป็นหลกัในการดาํรงชวีติและเป็นหลกัในการ

ปฏบิตังิานในเรือ่งของการมองเหน็ความสาํคญัของตวัคนกบัหลกัการไดเ้ป็นอยา่งดี47

48
 

 กล่าวโดย สรปุ  การบรหิารในพระพุทธศาสนาดา้นคุณค่าตอ้งเป็นการบรหิารทีเ่น้นอาศยั

ธรรมะเป็นหลกัโดยหลกัธรรมทีเ่ป็นคุณค่าทีเ่กดิจากการบรหิารกไ็ดแ้ก่ ศลี สมาธ ิและปญัญา โดย

ปญัญานัน้หมายถงึปญัญาจากสุตะหรอืปรยิตัแิละปญัญาทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิโดยการบรหิาร จดัการ

ดว้ยธรรมะนัน้ตอ้งบรหิารอยา่งเปิดเผยและเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน โดยไมไ่ดห้วงั

ใหม้กีารยกยอ่งใดๆ ดว้ย การจะใชห้ลกัการใดๆ มาตดัสนิเรือ่งของพระ ภกิษุสงฆ์ในพระธรรมวนิยั

ยอ่มตอ้งใชห้ลกัพระธรรมวนิยันัน่เองตดัสนิจะนําเกณฑอ์ื่นๆ มาใชม้ไิด ้ เรือ่งของพระสงฆย์อ่มตอ้ง

ใหผู้ก้ําเนิดพระ สงฆซ์ึง่กค็อืพระสมัมาสมัพุทธเจา้นัน่เอง เป็นผู้ ตดัสนิ แต่เมือ่พระพุทธ เจา้ ทรง

ปรนิิพพานแลว้ พระธรรมวนิยัจงึเป็นพระศาสดาแทน พระองค์หลกัพระธรรมวนิยั จงึกลายเป็นผูใ้ห้

กําเนิดพระสงฆ ์ 

 ถา้พระภกิษุสงฆไ์มย่อมรบัหลกัพระธรรมวนิยัว่าเป็นเกณฑ์ ทีส่าํคญัทีสุ่ด ในการตดัสนิเรือ่ ง

ของพระภกิษุสงฆ ์การไมย่อมรบัหลกัพระธรรมวนิยักเ็ปรยีบเสมอืนกบัการทีภ่กิษุนัน้ไมย่อมรบัภกิขุ

ภาวะของตนเองทีอ่าศยัพระธรรมวนิยัดว้ยเช่นเดยีวกนั เพราะเหตุว่าพระ ภกิษุสงฆน์ัน้ถอืกําเนิด

ขึน้มาจากพระธรรมวนิยั ขัน้ตอนการ เปลีย่นจากฆราวาส มาเป็นพระ ภกิษุสงฆต์ัง้แต่การบรรพชา 

การอุปสมบท การประพฤตใินสกิขาบท การประพฤตปิฏบิตัใินวตัรต่างๆ  เช่น การปลงอาบตั ิการ

ออกจากอาบตั ิการเขา้อยูป่รวิาสกรรม รวมถงึการทาํสงัฆกรรมต่างๆ ทุกอยา่ง ทุกขัน้ตอน จนถงึ

ทีสุ่ดแมก้ารลาสกิขา ลว้นเกดิจากหลกัการทีม่กีารบนัทกึไวใ้นพระธรรมและวนิั ยซึง่อยูใ่น

พระไตรปิฎกทัง้สิน้ ดงันัน้  การทีพ่ระสงฆจ์ะไมย่อมรบัหลกัพระธรรมวนิยักเ็ท่ากบัไมย่อมรบัความ

                                         
 47 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 274 – 275. 

 48 ทนิพนัธุ ์นาคะตะ, พระพุทธศาสนากบัสงัคมไทย (กรุงเทพมหานคร: หจก. สหายบลอ็กและการพมิพ์ , 

2544), หน้า 46. 
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เป็นพระภกิษุของตนเองทีเ่กดิจากพระธรรมวนิยัดว้ย  

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจะใชเ้กณฑเ์รือ่งคุณค่าทีเ่กดิจากการบรหิารน้ีเป็นหลกัในการวเิคราะหก์าร

บรหิารจดัการพระสงฆใ์นบ ทต่อๆ ไปของงานวจิยัน้ี ในบทต่อๆ ไปเราจะไดพ้จิารณาว่าการบรหิาร

จดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนันัน้เป็นอยา่งไรบา้ง ก่อนทีจ่ะวเิคราะหว์่า

การบรหิารจดัการคณะสงฆใ์นปจัจบุนัเป็นไปตาม หลกัพระธรรมวนิยัและ เป็นไปเพื่อการสรา้งคุณค่า

แก่พระพุทธศาสนาหรอืไ ม ่ดงัทีพ่ระพุทธเจา้ ตรสัไวว้่าการ บรหิารจดัการของพระองคด์ว้ยวธิกีาร

ต่างๆ เช่น การ บญัญตัสิกิขาบท  การจาํแนกอธกิรณ์และอธกิรณสมถะ ลว้นเป็นไป เพื่อคุณค่าแก่

พระพุทธศาสนาตามหลกัพระธรรมวนิยั 



บทท่ี 3 

การบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนาในประเทศไทย 

  

 

 บทน้ีจะกล่าวถงึประวตักิารบรหิารจดัการ องคก์ารพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตัง้แต่ใน

อดตีโดยศกึษาตัง้แต่สมยัอาณาจกัรสุโขทยั ทีพ่ระพุทธศาสนาเขา้มาในราชอาณาจกัร จนถงึปจัจบุนั

โดยเน้นในช่วงทีก่ารบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะองคก์ ารคณะสงฆท์ี่อยูภ่ายใต้

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 และ พ.ศ. 2535 จนถงึปจัจบุนั  เพื่อทีจ่ะไดเ้หน็ความเป็นไป

และพฒันาการในการบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาอยา่งชดัเจน โดยก่อนทีจ่ะทาํการศกึษา

ต่อไป  ผูว้จิยั ขอนิยามคาํว่าองคก์ารแล ะองคก์รเพื่อความชดัเจนดงัต่อไปน้ี คาํว่า “องคก์ร ” น. 

หมายถงึ บุคคล คณะบุคคลหรอืสถาบนัซึง่เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ทีท่าํหน้าทีส่มัพนัธ์

กนัหรอืขึน้ต่อกนั เช่น คณะรฐัมนตรเีป็นองคก์รบรหิารของรฐั สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นองคก์รของ

รฐัสภา คาํว่าองคก์าร น . หมายถงึศูนย์ รวมกลุ่มบุคคลหรอืกจิการทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นหน่วยงาน

เดยีวกนัเพื่อดาํเนินกจิการตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายหรอืในตราสารจดัตัง้ซึง่อาจเป็น

หน่วยงานของรฐั เช่น องคก์ารของรฐับาล หน่วยงานเอกชน เช่น บรษิทัจาํกดัสมาคมหรอืหน่วยงาน

ระหว่างประเทศ เช่น องคก์ารสหประชาชาต ิในบางกรณอีงคก์รหมายรวมถงึองคก์ารดว้ย0

1
 

 ศาสตราจารยจ์าํนง ค์ ทองประเสรฐิอธบิาย คาํศพัท์ ว่า “องคก์ร ” เป็นศพัทบ์ญัญตัติรงกบั

ภาษาองักฤษว่า  Organ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ .ศ. 2525 ใหบ้ทนิยามไว้ ว่า  “น. 

ส่วนประกอบยอ่ยของหน่วยใหญ่ ทาํหน้าทีส่มัพนัธก์นัหรอืขึน้ต่อกนัและกนั ” ส่วนคาํว่า “องคก์าร” 

ซึง่ตรงกบัภาษาองักฤษว่า  Organization นัน้ ใหบ้ทนิยามไว้ ว่า “น. ศูนยก์ลางของกจิการทีร่วม

ประกอบกนัขึน้เป็นหน่วย ” หรอืกค็อื หลาย ๆ “องคก์ร” รวมกนัเขา้กลายเป็น “องคก์าร ” ส่วนคาํ

ภาษาองักฤษว่า Organization น้ี พจนานุกรมศพัทส์งัคมวทิยาของราชบณั ฑติยสถาน ให้

ความหมายไวเ้ป็น 2 อยา่ง ดงัน้ี 

         1.  การจดัระเบยีบ  กระบวนการทีจ่าํแนกความแตกต่างของส่วนหน่ึงออกจากอกีส่วนหน่ึง 

โดยให้ แต่ละส่วนกระทาํหน้าทีแ่ตกต่างกนั และในขณะเดยีวกนักส็ รา้งความสมัพนัธร์ะหว่างส่วน

ต่างๆ ภายในส่วนรวมทัง้หมดนัน้ใหก้ระทาํหน้าทีป่ระสานกนั 

         2. องคก์าร หน่วยงานทีม่กีารจดัระเบยีบงานตามกระบวนการตาม ขอ้ 1 

                                         
 1 ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542, หน้า 1321. 
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 ดงันัน้  การที่ บุคคลต่าง ๆ มารวม กนัเป็นกลุ่มจงึยงัไมถ่อืว่าเป็น องคก์ร เพราะ “องคก์ร ” 

จะตอ้งเป็นส่วนยอ่ยของ “องคก์าร ” และมหีน้าทีเ่ฉพาะของ ตนๆ ส่วน “องคก์าร ” นัน้มหีน้าทีเ่อา 

“องคก์ร ” ต่าง ๆ ซึง่กระทาํหน้าที่ แตกต่างกนันัน้มารวมเขา้ดว้ยกนั และพรอ้มกนันัน้กส็ร้ าง

ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รต่างๆ ใหท้าํหน้าที่ประสานกนัอยา่งเป็นระเบยีบ คลา้ย ๆ กบัเครือ่งจกัร

นาฬกิาแต่ละ ชิน้แต่ละชิน้ ซึง่มหีน้าทีต่่าง ๆ กนัเ ป็น “องคก์ร ” เมือ่นําเอา เครือ่งจกัรแต่ละชิน้มา

ประกอบกนัและทาํใหม้นัเดนิไดอ้ยา่งมรีะเบยีบเป็น “องคก์าร” หน่วยงานทีจ่ะถอืว่าเป็น “องคก์าร” 

ได ้จะตอ้งมกีารจดัระเบยีบงานถูกตอ้งตาม กระบวนการดงักล่าวมาแลว้เท่านัน้ 1

2
 จากนิยามดงักล่าว

องคก์รพระพุทธศาสนาต่างๆ ในงานวจิยัน้ี เช่น วดั สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จงึถอืเป็น

องคก์รทีเ่ป็น หน่วยยอ่ยขององคก์ารพระพุทธศาสนา  มหาเถรสมาคม ถอืเป็นองคก์าร  ดงันัน้ หาก

กล่าวถงึการบรหิารจดัการองคก์รพระพุทธศาสนากถ็อืว่าเป็นการบรหิารจดัการขององคก์าร

พระพุทธศาสนาดว้ยเช่นกนั เพราะองคก์า รพระพุทธศาสนากเ็กดิจากหน่วยยอ่ยจากองคก์ร

พระพุทธศาสนา เช่น องคก์รคณะสงฆน์ัน่เอง 

3.1 การบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนาในสมยัสโุขทยั 

 การบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนา ครัง้กรงุสุโขทยั  หลกัฐานเก่า แก่ทีสุ่ดปรากฏใน

ศลิาจารกึของพ่อขนุรามคาํแหง พระเจา้แผ่นดนิรชักาลที ่3 ในราชวงศพ์ระรว่ง จารกึไวเ้มือ่ราว พ .ศ. 

1835 ว่าทีพ่ระนครสุโขทยั มสีงัฆราช มปีูค่ร ูมมีหาเถระและมเีถระ พระสงัฆราชน่าจะเป็นตําแหน่ง

สงัฆนายกชัน้สงูสุด ตําแหน่งปูค่รู น่าจะตรงกบัพระครทุูก วนัน้ีโดยเป็นตําแหน่งสังฆนายกรองลงมา

จากสงัฆราช แต่มหาเถร ะและเถระทีก่ล่าวในศลิาจารกึนัน้ น่าจะหมายถงึพระภกิษุซึง่มพีรรษา อายุ

และทรงคุณธรรมในทางพระศาสนา เป็นมหาเถระและเถระตามพระวนิยับญัญตัิ มใิช่เป็นสมณศกัดิท์ี่

พระเจา้แผ่นดนิทรงตัง้ เมือ่พระนครสุโขทยัเป็นราชธานี น่าจะมพีระสงัฆราชมากกว่า 1 องค ์ดว้ยวธิี

ปกครองพระราชอาณาจกัรในครัง้นัน้ หวัเมอืงใหญ่ทีห่่างไกลราชธานีเป็นเมอืงประเทศราชโด ยมาก 

แมเ้มอืงทีอ่ยูใ่กลร้าชธานี ทีเ่ป็นเมอืงใหญ่กต็ัง้เจา้นายในราชวงศอ์อกไปครองอยา่งทาํนองเจา้

ประเทศราช เมอืงใหญ่เมอืง 1 น่าจะมพีระสงัฆราชองค ์ 1 เป็นสงัฆปรนิาย กของสังฆบรษิทัตลอด

เขตเมอืงนัน้ ขอ้สนันิษฐาน น้ีมเีคา้ปรากฏ ว่าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พึง่ทรงเปลีย่น

ทาํเนียบเจา้คณะเมอืง จากพระสงัฆราชาเป็นสงัฆปาโมกขอ์ยูห่ลายเมอืง ส่วนตําแหน่งปูค่รนูัน้

เปลีย่นเรยีกเป็นพระครแูต่ในครัง้สุโขทยั เชื่อไดแ้น่ว่าตําแหน่งพระครเูป็นตําแหน่งสงัฆนายกรองแต่

                                         
 2 จาํนงค ์ทองประเสรฐิ, ภาษาไทยไขขาน  (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพแ์พร่พทิยา , 2528), หน้า 379 

– 380. 
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สงัฆราชลงมา โดยถา้เป็นเมอืงใหญ่จะมเีมอืงละหลายๆ องค ์ถา้เป็นเมอืงเลก็ สงัฆปรนิายกกม็สีมณ

ศกัดิเ์พยีงปูค่ร ู 

 หนงัสอืพงศาวดารเหนือ และพงศาวดารรามญักล่าว ว่าในครัง้พระนครสุโขทยัเป็นราชธานี

นัน้จดัระเบยีบการ บรหิารจดัการองคก์าร คณะสงฆเ์ป็นฝา่ยขวาฝา่ย 1 ฝา่ยซา้ยฝา่ย 1 โดยทีฝ่า่ย

ซา้ยเป็นฝา่ยอรญัวาสซีึง่ ไปบวชแปลงทีล่งักาจงึนิยมอยูต่ามปา่เขาเป็นปกต ิส่วนฝา่ยขวาเป็นฝา่ย

คามวาสซีึง่อยูต่ามอารามในบา้นเมอืงเป็นปกตซิึง่เป็นพระสงฆนิ์กายเดมิ โดยพระเจา้แผ่นดนิทรงตัง้

ราชทนินามเป็นสมณศกัดิซ์ึง่ น่าจะไดร้บัแบบแผนจากประเพณใีนลงักาทวปี 2

3
 โครงสรา้งการบรหิาร

จดัการองคก์าร คณะสงฆใ์นสมยัสุโขทยัน้ีมลีกัษณะสอดคลอ้งคู่ขนานกบัการจดัโครงสรา้งการ

ปกครองประเทศโดยมพี่อขนุหรอืพระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุทัง้ฝา่ยอาณาจกัรและ ศาสนจกัร

โดยความสมัพนัธร์ะหว่างศาสนจกัรและอาณาจกัรมโีครงสรา้งดงัต่อไปน้ี3

4
 

ตารางท่ี 3 โครงสรา้งการบรหิารศาสนจกัรและอาณาจกัรในสมยัสโุขทยั 

   

                                         
 3 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ,์ หน้า 5 – 9. 

 4 พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต ), ระเบยีบการปกครองคณะสงฆไ์ทย  (กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2533), หน้า 28. 

พ่อขนุ

พระสงัฆราชในราชธานี

คามวาส ี- ฝา่ยขวา

พระครใูนราชธานี

เจา้อาวาสในราชธานี

พระสงัฆราชหวัเมอืงสาํคญั

พระครหูวัเมอืง

เจา้อาวาส

พระสงัฆราชในราชธานี

คามวาส ี- ฝา่ยขวา

พระครใูนราชธานี

เจา้อาวาสในราชธานี
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3.2 การบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนาในสมยัอยธุยา 

 การบรหิาร จดัการองคก์าร คณะสงฆค์รัง้ แรกตัง้ กรงุศรอียธุยา นัน้ยงัไมพ่บหลกัฐานแต่

สนันิษฐานว่าแบบแผน น่าจะคลา้ยๆ กบั สมยัสุโขทยั คอืแบ่งเป็นคณะคามวาสแีละคณะอรญัวาสี  

ตัง้แต่มนิีกายปา่แกว้เขา้มา หลงัจากพระภกิษุกลุ่มหน่ึงไดไ้ปอุปสมบทแปลงเป็นสงิฬลนิกาย  ณ 

อุทกุกเขปสมีา ณ แมน้ํ่ากลัยาณทีีล่งักาทวปีเมือ่ พ.ศ. 1967 คณะสงฆใ์นกรงุศรอียธุยาจงึเกดิเป็น 3 

คณะ คื อ คณะเดมิคงตามแบบแผนขา้งสุโขทยั เรยีกว่าคามวาสคีณะ 1 อรญัวาสคีณะ 1 จดัการ

ปกครองคณะสงฆป์า่แกว้ออกมาอกีคณะ 1 เรยีกคามวาสฝีา่ยขวา ทาํเนียบสมณศกัดิค์ร ัง้กรงุเก่า ซึง่

ปรากฏมาถงึกรงุรตันโกสนิทรจ์งึปรากฏเป็น 3 คณะ โดยเรยีงลาํดบักนัดงัน้ีคอื 1) คณะคามวาสฝีา่ย

ซา้ย 2) คณะอรญัวาส ีและ 3) คณะคามวาสฝีา่ยขวา  โดยคณะคามวาสผี่ายซา้ยดแูลคณะสงฆห์วั

เมอืงฝา่ยเหนือ คณะคามวาสฝีา่ยขวาดแูลคณะสงฆห์วัเมอืงฝา่ยใต ้การเรยีกเป็นคณะเหนือและ

คณะใตน้ี้น่าจะมเีคา้มลูมาแต่ครัง้กรงุเก่าแต่ใชเ้รยีกกนัในสมยักรงุธนบุรแีละกรงุรตันโกสนิทรน้ี์ 4

5
 การ

บรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆภ์ายในกรงุศรอียธุยานัน้ พระมหากษตัรยิท์รงสถาปนาเจา้คณะใหญ่

รปูใดรปูหน่ึงเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชในบรรดาเจา้คณะใหญ่ 3 รปูเพื่อดาํรงตําแหน่งประมขุสงฆ์

ปกครองทัว่ราชอาณาจกัร5

6
 ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4 โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆส์มยัอยุธยา 

 

                                         
 5 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ,์ หน้า 11 – 31. 

 6 พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), ระเบยีบการปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 33. 

สมเดจ็พระสงัฆราช

เจา้คณะคามวาสฝีา่ยซา้ย

พระราชาคณะหวัเมอืงฝา่ย
เหนือ

พระครหูวัเมอืงฝา่ยเหนือ เจา้อาวาส

เจา้คณะอรญัวาสี

คณะสงฆอ์รญัวาสใีนกรุง - 
หวัเมอืง

เจา้คณะคามวาสฝีา่ยขวา

พระราชาคณะหวัเมอืงฝา่ยใต้

พระครหูวัเมอืงฝา่ยใต้เจา้อาวาส
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 การบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆใ์นยคุนัน้ มองซเิออร ์ลาลแูบร ์ราชทตูฝรัง่เศส ผู้แต่ง

หนงัสอืเรือ่งเมอืงไทย ครัง้เขา้มาในแผ่นดนิสมเดจ็พระนา รายณ์มหาราชบนัทกึไว้ว่าสมเดจ็พระเจา้

กรงุศรอียธุยาทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระราชทานพระราชปูถมัภแ์ก่ผู้ ทีบ่วชเป็นพระภกิษุ

สามเณรเป็นอเนกประการ จนเป็นเหตุใหร้าษฎรทีป่ร ารถนาจะหลบเลีย่งราชการบา้นเมอืง พากนัไป

บวชเสยีเป็นอนัมาก เมือ่สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชไดท้รงทราบความดงัน้ีจงึดาํรสัสัง่ใหอ้อกหลวง

สรศกัดิ ์ (พระเจา้เสอื ) ผูเ้ป็นบุตร  ออกพระพพิธิราชา สมหุพระคชบาล เป็นแมก่องประชุมสงฆส์อบ

ความรูพ้ระภกิษุสามเณร ก่อน ทีม่องซเิออร ์ลาลแูบร ์จะเขา้มาถงึ อยธุยาสกัหน่อยหน่ึ ง พระภกิษุ

สงฆฝ์า่ยคามวาสไีมย่อม รบัและรอ้งเรยีนว่าถา้จะสอบความรูก้นั ขอใหส้งัฆนายกฝา่ยอรญัวาสเีป็น

แมก่องในการสอบ มองซเิออรล์าลแูบร์ กล่าวว่าในครัง้นัน้พระภกิษุสาม เณรทีห่ลบลีร้าชการออกไป

บวช สอบไดค้วามชดัว่าไมม่คีวามรูใ้นทางพระศาสนาถูกบงัคบัใหล้าสกิขาออกเป็นฆราวาสเป็นอนั

มาก 6

7
 การบรหิารจดัการในสมยัอยธุยาจงึเป็นตวัอยา่งว่าราชอาณาจกัรเริม่เขา้มามบีทบาทในการ

บรหิารจดัการองคก์ารศาสนจกัรโดยอาศยัอํานาจรฐัจากภายนอกเขา้มาบรหิารจั ดการอธกิรณ์

ภายในคณะสงฆซ์ึง่มหีลกัฐานชดัเจนกว่าสมยัสุโขทยัทีย่งัไมม่หีลกัฐานชดัเจนว่าราชอาณาจกัรเขา้

มามบีทบาทในการบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนามากน้อยเพยีงใด 

3.3 การบริหารจดัการ องคก์าร พระพทุธศาสนาในสมยัธนบรีุจนถึงรชักาลท่ี 4 ในสมยั

รตันโกสินทร ์

 การบรหิารจกัการองคก์ารคณะสงฆ์สมยักรงุธนบุรนีัน้ พระเจา้กรงุธนบุรทีรงขวนขวายใน

การทีจ่ะตัง้สงัฆมณฑลใหค้นืคงตามแบบอยา่งครัง้กรงุเก่ า พระองค์ ทรงส่งพระราชาคณะออกไป

บรหิารจดัการสงัฆมณฑลตามหวัเมอืงต่างๆ รวมทัง้รวบรวมพระไตรปิฎกทีก่ระจดักระจายไวใ้หเ้ป็น

ระเบยีบ แต่การทาํนุบาํรุงสงัฆมณฑลในครัง้กรงุธนบุรยีงัไมท่นัมัง่คงไดเ้ท่าใดกเ็กดิเหตุพระเ จา้กรงุ

ธนบุรมีามพีระสญัญาวปิลาส ทาํใหส้งัฆมณฑลกลบัเสื่อมโทร มลงไปอกีจนเมือ่พระบาทสมเดจ็พระ

พุทธยอดฟ้าฯ ไดท้รงทาํนุบาํรงุสงัฆมณฑลใหม้ัน่คงขึน้กว่าแต่ก่อน เช่น กฎหมายพระสงฆซ์ึง่ได้

ทรงแต่งตัง้เป็นพระราชบญัญตัใินครัง้นัน้ปรากฏอยูเ่ป็นอนัมากรวมถงึทรงทาํสงัคายนาพระไตรปิฎก 

โดยการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆซ์ึง่จดัในรชักาลที ่ 1 เชื่อได้ว่าจดัตามแบบอยา่งครัง้กรงุเก่า

จะแกไ้ขกแ็ต่เลก็น้อย เช่น  เปลีย่นนามพระธร รมโคดม เจา้คณะรองคามวาสฝีา่ยขวา เป็นพระธรรม

อุดมเพื่อจะมใิหพ้อ้งกบัพระนามสมเดจ็พระศาสดาจารยแ์ละเปลีย่นนามตําแห น่งพระอุบาฬีเป็นพระ

วนิยัรกัขติเพื่อมใิหพ้อ้งกบันามพระอรหนัต ์ 

                                         
 7 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ,์ หน้า 34. 
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 การบรหิาร จดัการ องคก์าร คณะสงฆ์ เริม่เปลีย่นแปลงใน ครัง้พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้

เจา้อยูห่วั รชักาลที ่3 โดยโปรดให้รวมพระอารามหลวงและวดัราษฎรใ์นจั งหวดักรงุเทพฯ โดยมาก

เขา้เป็นคณะหน่ึงต่างหากเรยีกว่าคณะกลางขึน้ในกรมสมเดจ็พระปรมานุชติชิ โนรส อธบิดสีงฆ ์วดั

พระเชตุพน คณะใหญ่จงึเป็น 4 คณะ คอื คณะเหนือ คณะใต ้คณะกลาง และคณะอรญัวาส ี ซึง่ยงัคง

มแีต่ตําแหน่งเจา้คณะ มาแต่นัน้ ในรชักาล น้ีทรงทาํนุบาํรงุการเล่าเรยีนพระป รยิตัธิรรม ให้มคีวามรู้

เจรญิขึน้กว่ารชักาลก่อนๆ ประกอบดว้ยเหตุทีพ่ระ บาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงผนวชอยู่

ตลอดรชักาลที ่3 พระองคเ์อาพระหฤทยัใส่ในการศกึษาธรรมวนิยัในพระศา สนามากจนไดเ้สดจ็เขา้

แปลพระไตรปิฎกและทรงตัง้พระสงฆธ์รรมยตุกินิกายขึน้ในรชักาลที ่3 โดยวดัธรรมยตุกินิกายขึน้ใน

คณะกลางยงัมไิดแ้ยกออกเป็นคณะหน่ึงต่างหาก  

 ครัน้ถงึรชัสมยั ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ 4 โปรดใหต้ัง้พระราช

พธิมีหาสมณุตมาภเิษก สถาปนาพระเกยีรตยิศกรมหมืน่    นุชติชโินรส เป็นกรมสมเดจ็พระปรมานุ

ชติชโินรสและใหท้รงดาํรงตําแ หน่งเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชทรงเป็นประธานแก่สงัฆบรษิทัทัว่พระ

ราชอาณาจกัร โดยการบงัคบับญัชาว่ากล่าวคณะกลางอยูท่ีว่ดัเชตุพน แมเ้มีอ่กรมสมเดจ็พระปรมานุ

ชติฯ สิน้พระชนมแ์ลว้ คณะกลางกย็งัขึน้ในพระอฐักิรมสมเดจ็พระปรมานุชติฯ มฐีานานุกรมพระ

อฏัฐบิงัคบับญัชาตลอดมาจนรชักาลที ่5 ส่วนคณะธรรมยตุกินิกายนัน้ แมโ้ปรดใหก้รมสมเดจ็พระปว

เรศวรยิาลงกรณ์เป็นใหญ่มาแต่แรกกย็งัคงขึน้อยูก่บัคณะกลางไมไ่ดแ้ยกออกเป็นคณะต่างหาก

ตลอดรชักาลที ่47

8
 

 นอกจากน้ี ในสมยัรชักาลที ่ 4 ทรงออกประกาศสาํหรบัพระภกิษุและพุทธศาสนา 14 เรือ่ง 

เช่น เรือ่งสกึภกิษุสามเณรทีส่บูฝ่ิน เรือ่งพระราชาคณะ ฐาน เปรยีญสกึมาก ฯลฯ 8

9
 ส่วนกฎหมาย

คณะสงฆใ์นรชักาลที ่ 1 ทีม่จีาํนวน 10 ฉบบันัน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมความประพฤตขิอง

พระสงฆใ์ห้ ปฏบิตัเิครง่ครดัตามพระธรรมวนิยัโดย ไมม่กีฎหมายฉบบัใดกล่าวพาดพงิถงึการจดั

โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆ ์พระดาํรสัของรชักาลที ่ 1 ถอืเป็นกฎหมายทีท่รงตรา

บงัคบัใชไ้มม่มีาตรา ไมม่บีทหรอืตอน เป็นแต่ขอ้รบัสัง่ หา้มพระภกิษุสามเณรประพฤตปิฏบิตัเิท่านัน้ 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการคณะสงฆใ์นสมยัรชักาลที ่1 – 4 จงึมโีครงสรา้งดงัต่อไปน้ี9

10
 

  

                                         
 8 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 38 – 49. 

 9 สริวิฒัน์ คาํวนัสา , ประวตัพิระพุทธศาสนาในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : จรญัสนิทวงศก์ารพมิพ ์จาํกดั , 

2542), หน้า 85. 

 10 พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), ระเบยีบการปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 39 – 42. 
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ตารางท่ี 5 โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆใ์นสมยัรชักาลที ่1 – 4 

 
 จะเหน็ว่าการบรหิารจดัการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ องคก์าร คณะสงฆต์ัง้แต่ตน้สมยั

รตันโกสนิทรจ์ะมกีาร บรหิารจดัการจากภายในคณะสงฆแ์ละภายนอกคณะสงฆ ์เช่นเดยีวกบัสมยั

อยธุยา โดยผูเ้ขา้มามสี่วนบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆท์ีส่าํคญักค็อืพระมหากษตัรยิซ์ึง่บทบาท

ในการบรหิารจดัการนัน้มตีัง้แต่เรือ่งการพระราชทานตําแหน่งจนถงึกระทัง่การจดัการอธกิรณ์ดงั

ตวัอยา่งประกาศกฎคณะสงฆใ์นสมยัรชักาลที ่ 1 และรชักาลที ่4 แต่การบรหิารจดัการ องคก์ารคณะ

สงฆน์ัน้เป็นเพยีงการบรหิารจดัการแยกค ณะปกครองแต่ องคก์าร คณะสงฆย์งัปกครองตนเองแต่

ขึน้กบัสมเดจ็พระสงัฆราชซึง่มอีํานาจสงูสุดในฝา่ยศาสนจกัร 

3.4 การบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนาในสมยัรชักาลท่ี 5 จนถึงก่อน พ.ศ. 2484  

 การบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆใ์นรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

รชักาลที ่ 5 นัน้ เมือ่ พ .ศ. 2424 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรสทรงรบั

ตําแหน่งกรมเป็นกรมหมืน่วชิ รญาณวโรรส โดยโปรดใหม้สีมณศั กดิเ์ป็นเจา้คณะรองคณะ

ธรรมยตุกินิกายเป็นครัง้แรก ต่อมา พ.ศ. 2434 โปรดใหต้ัง้พระราชพธิมีหาสมณุตมาภเิษกเลื่อนกรม 

พระเจา้บรมวงศเ์ธ อ กรมพระปวเรศวรยิาลงกรณ์ขึน้เป็นกรมสมเดจ็พระปวเรศวรยิาลงกรณ์ทรง

สมณศกัดิเ์ป็นมหาสงัฆปรนิายกทัว่พระราชอาณาจกัรเหมอืนกรมสมเดจ็พระปรมานุชติชโินรส  

สมเดจ็กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ทรง ดาํรงตําแหน่งเจา้คณะใหญ่ธรรมยตุกินิกาย ดว้ย ครัน้ 

พ.ศ. 2437 โปรดใหจ้ดัระเบยีบคณะสงฆด์ว้ยการแยกคณะกลางซึง่ขึน้พระอฐักิรมสมเดจ็พระปรมานุ

สมเดจ็พระสงัฆราช

เจา้คณะเหนือ

หวัเมอืงเหนือ

เจา้คณะกลาง

วดัในกรุง

เจา้คณะใต้

หวัเมอืงใต้

เจา้คณะอรญัวาสี

ไม่มวีดัในสงักดั
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ชติชโินรสออกเป็นคณะต่างหากจากคณะเหนือและใตเ้ดมิ  ต่อมาในรตันโกสนิทรศก 121 หรอื พ.ศ. 

2445 โปรดใหต้ัง้พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ์ โดยการบรหิารจดัการสงัฆบริษทัไดจ้ดั

วางแบบอนุโลมตามวธิปีกครองพระราชอาณาจกัร คื อ มเีจา้ค ณะมณฑล เจา้คณะเมอืง เจา้คณะ

แขวงและอธกิารหมวด บงัคบับญัชาสั งฆมณฑล ในมณฑลในเมอืง และอําเภอ ตําบล ขึน้ต่อกนัโดย

ลาํดบัและกําหนดหน้าทีอ่ธกิารวดัและกจิการทีจ่ะรกัษาประโยชน์ของพระศาสนาของสั งฆบรษิทั 

ตลอดจนของพระอารามไวโ้ดยพสิดาร10

11
   

 เน้ือความทีส่าํคญัตามพระราช บญัญตัน้ีิ  เช่น มาตรา 3 กล่าวว่าพระราชบญัญตัน้ีิ ไมเ่กีย่ว

ดว้ยนิกายสงฆ ์กจิและลทัธเิฉพาะในนิกาย นัน้ๆ ใหส้งัฆนายก ในนิกายนัน้ ไดเ้คยมอีํานาจว่ากล่าว

บงัคบับญัชา มาแต่ก่อนประการใดกใ็หค้งเป็น ไปตามเดมิทุกประการแต่การปกครองอนัเป็นสามญั

ทัว่ไปในนิกายทัง้ปวงใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ  มาตรา 4 สมเดจ็เจา้คณะใหญ่ทัง้ 4 คอื คณะ

เหนือ คณะใต ้คณะธรรมยตุกิา คณะกลาง และพระราชาคณะซึง่เป็นเจา้คณะรองทัง้ 4 คณะนัน้เป็น

พระมหาเถระทีท่รงปรกึษาในการพระศาสนา และการปกครอง บาํรงุสงัฆมณฑลทัว่ไป  ขอ้ภาระและ

ธุระในพระศาสนาหรอืในสงัฆมณฑลซึง่ไดโ้ปรด ใหพ้ระมหาเถร ะทัง้ 8 น้ีประชุมวนิิจฉยักนัเป็นมหา

เถรสมาคม ตัง้แต่ 5 องคข์ึน้ไป คาํตดัสนิของมหาเถรสมาคมนัน้ใหเ้ป็นสทิธิข์าด ผูใ้ดจะอุทธรณ์หรอื

โตแ้ยง้ต่อไปอกีไมไ่ด 1้1

12
 

 การตราพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 ใน พ.ศ. 2445 พระราชบญัญตัิ

ฉบบัน้ีมลีกัษณะเป็นเป็นธรรมนูญการปกครองทีก่ําหนดโครงสรา้งการบรหิารและการจดั องคก์ารไว้

อยา่งเป็นระบบเป็นครัง้แรกของประวตัศิาสตรไ์ทยซึง่มผีลบงัคบัใชเ้รือ่ยมาจนถงึสมยัรชักาลที ่ 8 มี

ขอ้ควรสงัเกตว่าในพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี กล่าวถงึเจา้คณะใหญ่คณะธรรมยตุใินมาตราที ่4 อนัแสดง

ว่าคณะธรรมยุตซิึง่เคยขึน้กบัคณะกลางของฝา่ยมหานิกายในรชักาลที ่ 4 ไดแ้ยกเป็นคณะอสิระโดย

มเีจา้คณะใหญ่ปกครองกนัเอง เจา้คณะใหญ่ฝา่ยมหานิกายไมม่อีํานาจบงัคบับญัชาวดัทีส่งักดัคณะ

ธรรมยตุ กฎหมายฉบบัน้ีจงึรบัรองการแบ่งนิกายของคณะสงฆไ์ทยออกเป็นมหานิกายและ

ธรรมยตุกินิกาย นอกจากน้ี โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆย์งัมลีกัษณะสอดคลอ้งกบั

โครงสรา้งการบรหิารจกัการของฝา่ยอาณาจกัร ดงัต่อไปน้ี12

13
 

  

                                         
 11 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ,์ หน้า 49 – 52. 

 12 สริวิฒัน์ คาํวนัสา, ประวตัพิระพุทธศาสนาในประเทศไทย, หน้า 144 – 145. 

 13 พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), ระเบยีบการปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 51 – 57. 
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พระมหากษตัรยิ ์

ตารางท่ี 6 โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆต์ามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไมไ่ดก้ล่าวถงึตําแหน่งสมเดจ็พระสงัฆราช ทัง้น้ีเพราะในเวลาทีต่รา

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี เมือ่ พ .ศ. 2445 ตําแหน่งสมเดจ็พระสงัฆราชว่างลง เพราะหลงัจากสมเดจ็

พระสงัฆราช (สา ปสฺุสเทว) สิน้พระชนมล์งใน พ.ศ. 2442 นบัแต่นัน้มาจนถงึสิน้รชักาลที ่ 5 ไมม่กีาร

สถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราชอกีเลย พระมหากษตัรยิใ์นฐานะเอกอคัร ศาสนูปถมัภก จงึทรงปฏบิตัิ

หน้าทีส่มเดจ็พระสั งฆราชโดยทรงมมีหาเถรสมาคมทาํหน้าทีค่ลา้ยกบัคณะเสนาบดทีีท่รงปรกึษา

สมเดจ็พระสงัฆราช คณะเสนาบด ี

มหาเถรสมาคม 

เจา้คณะมณฑล 

เจา้คณะเมอืง 

เจา้คณะแขวง 

เจา้อาวาส 

พระภกิษุ – สามเณร 

กระทรวงต่างๆ 

ขา้หลวงเทศาภบิาล  (มณฑล) 

ผูว้่าราชการเมอืง (จงัหวดั) 

นายอาํเภอ (แขวงหรอือาํเภอ) 

กาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น 

ชาวบา้น 
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ฝา่ยการพระศาสนา เสนาบดกีระทรวงธรรมการทาํหน้าทีเ่ป็น “ศูนยก์ลาง ” การตดิต่อประสานงาน

ระหว่างพระมหากษตัรยิก์บัมหาเถรสมาคม 13

14
 ในรชักาล ที ่5 นัน้ ทรงพระราชดาํรเิ หน็ว่าพระสงฆ์

นิกายฝา่ยเหนือคอื พระญวน พระจนี มมีากขึน้ จงึพระราชทานสมณฐานนัดรศกัดิแ์ก่พระซึง่เป็น

หวัหน้าทัง้ 2 นิกายนัน้ นิกายญวน ผูเ้ป็นหวัหน้าตําแหน่งเป็นพระคร ูรองลงมาเป็นปลดั รองปลดั

และผูช่้วย สองตําแหน่งขา้งหลงัน้ีเทยีบทาํนองสมหุใ์บฎกีา แต่พระราชทานสญัญาบัตรมรีาชทนินาม

ทุกตําแหน่ง นิกายฝา่ยจนี หวัหน้าเป็นตําแหน่งพระอาจารย ์รองลงมาเป็นผูช่้วยมสีญัญาบตัรและ

ราชทนินามเหมื อนกนั พระสงฆนิ์กายญวนและจนีน้ี เดมิขึน้กรมท่าซา้ย ภายหลงัจงึยา้ยมาขึน้

กระทรวงธรรมการในรชักาลที ่5  

 การบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆ์ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

รชักาลที ่6 โปรดใหต้ัง้พระราชพธิมีหาสมณุตมาภเิษกเลื่อนพระเกยีรตยิศพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม

หลวงวชริญาวโรรส พระบรมราชอุปธัยาจารยข์ึน้เป็นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาวชริ

ญาณวโรรส ตําแหน่งสมเดจ็พระมหาสมณะเป็นมหา สงัฆปรนิายกทัว่ทัง้พระราชอาณาจกัรและเป็น

เจา้คณะใหญ่ คณะธรรมยตุกิาดว้ย เมือ่ พ.ศ. 2453 และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหส้มเดจ็

พระมหาสมณะทรงจดัระเบยีบสมณศกัดิ ์เมือ่ พ .ศ. 2455 คอืแยกสมณศกัดิอ์นัเป็นฐานนัดรคอืยศ 

เช่น สมเดจ็พระมหาสมณะ สมเดจ็พระราชาคณะ และตําแหน่งคอืหน้าที ่เช่น สกลสงัฆปรนิายก เจา้

คณะใหญ่ เจา้คณะมณฑล14

15
 

 ในสมยัรชักาลที ่ 6 พระมหากษตัรยิม์ไิดท้รงปฏบิตัหิน้าทีส่มเดจ็พระสงัฆราชเพราะมกีาร

สถาปนาสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ฯ ดงักล่าว เมือ่ทรงสถาปนาสมเดจ็พระมหาสมณะแลว้ มหาเถร

สมาคมซึง่เป็นทีป่รกึษาของพระมหากษตัรยิต์ามมา ตรา 4 ในพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะ

สงฆ ์ร.ศ. 121 จงึเป็นอนังดไปโดยนิตนิยั ความขอ้น้ีจงึแสดงว่า อํานาจหน้าทีบ่ญัชาการของสมเดจ็

พระมหาสมณเจา้ฯ เป็นไปอยา่งกวา้งขวางเพราะทรงบญัชาการคณะสงฆไ์ดโ้ดยลาํพงัพระองคเ์อง 

ส่วนมหาเถรสมาคมยงัคงทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาของสมเดจ็พ ระมหาสมณเจา้ฯ ต่อมาตามพระ

ประสงคข์องสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ฯ มใิช่เป็นขอ้ผกูพนัเกีย่วกบัอํานาจหน้าที่ ทีก่ําหนดไวใ้น

พระราชบญัญตัแิต่อยา่งใด ในสมยัรชักาลที ่ 7 และตน้รชักาลที ่8 ก่อนการตราพระราชบญัญตัคิณะ

สงฆ ์พ.ศ. 2484 โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆม์ดีงัต่อไปน้ี15

16
 

  

                                         
 14 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 54 – 55. 

 15 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ,์ หน้า 52 – 57. 

 16 พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), ระเบยีบการปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 58 – 59. 
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ตารางท่ี 7 โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆก่์อนการตราพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 

 

 

 

 

3.5 การบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนาใน พ.ศ. 2484 – ก่อน พ.ศ. 2505  

 ในสมยัรชักาลที ่ 8 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิลเสดจ็ขึน้ครองราชยใ์น พ .ศ. 

2477 ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็น

ประมขุ การเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองของฝา่ยอาณาจกัรเป็นเหตุใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน

การบรหิาร จดัการองคก์ ารปกครองคณะสงฆเ์น่ืองจากคณะรฐับาลในสมยันัน้เหน็ความจาํเป็นที่

จะตอ้งเปลีย่นแปลงการปกครองคณะสงฆใ์หม้รีปูแบบเป็นประชาธปิไตย รฐับาลจงึตรา

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2484 เป็นธรรรมนูญการปกครองคณะสงฆฉ์บบัใหมแ่ทนที่

พระราชบญัญตัิ ลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร .ศ. 121 โดยส าระสาํคญัของ พ .ร.บ. ฉบบัน้ีคอื 

พระมหากษัตรยิท์รงสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช แต่สมเดจ็พระสงัฆราชทรงบญัญตัสิงัฆอาณตัโิดย

คาํแนะนําของสงัฆสภา ทรงบรหิารคณะสงฆท์างสงัฆมนตรแีละทรงวนิิจฉยัอธกิรณ์ทางคณะวนิยัธร 

อํานาจการบรหิารและการปกครองคณะสงฆจ์งึถูกแบ่งเป็น 3 ฝา่ยเพื่อถ่วงดุลอํานาจตามแบบอยา่ง

การปกครองของฝา่ยบา้นเมอืง16

17
 

 มขีอ้น่าสงัเกตว่าพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2484 ไดย้บุเลกิมหาเถรสมาคมเพราะไมม่ี

กฎหมายรองรบั โดยวตัถุประสงคป์ระการหน่ึงของพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีกเ็พื่อรวมคณะสงฆ์

มหานิกายและธรรมยตุกินิกายเขา้ดว้ยกนัภายในเวลา 8 ปี นับแต่วนัประกาศใชต้ามมาตรา 60 

ความว่า “ก่อนทีจ่ะไดท้าํสงัคายนาพระธรรมวนิยัใหค้รบถว้นแต่อยา่งชา้ไมเ่กนิแปดปีนบัแต่วนัใช้

พระราชบญัญตัน้ีิ หา้มมใิหอ้อกสงัฆาณตั ิกาตกิาสงฆ ์พระบญัญาสมเดจ็พระสงัฆราช กฎกระทรวง

หรอืระเบยีบใดทีจ่ะบงัคบั ใหต้อ้งเปลีย่นลทัธอินัไดนิ้ยมนบัถอืและปฏบิตักินัมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ ”

17

18
 การรวมนิกายสงฆท์ัง้สองเขา้ดว้ยกนัประสบความลม้เหลวและคณะสงฆนิ์กายทัง้สองไดแ้ตกแยก

กนัมากขึน้ ความพยายามทีจ่ะรวบรวมนิกายสงฆท์ัง้สองจงึไมป่ระสบผลสาํเรจ็ตลอดเวลา 20 ปี ที่

                                         
 17 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 60 – 63. 

 18 สริวิฒัน์ คาํวนัสา, ประวตัพิระพุทธศาสนาในประเทศไทย, หน้า 165 – 173. 

มหาเถรสมาคม มณฑล เมอืง แขวง วดั 

สมเดจ็พระสงัฆราช 
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สมเดจ็พระสงัฆราช 

 

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2484 มผีลบงัคบัใช ้มแีต่ จะสรา้งความแตกแยกในวงการคณะสงฆ์

มากยิง่ขึน้จนรฐับาลในสมยันัน้เหน็ว่าความแตกสามคัคไีดบ้ัน่ทอนประสทิธภิาพในการบรหิาร

กจิการคณะสงฆแ์ละความแตกแยกน้ีเกดิขึน้เพราะมกีารแบ่งแยกอํานาจการปกครองเพื่อถ่วงดุลกนั

ตามระบอบประชาธปิไตย รฐับาลจงึยกเลกิพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2484 และประกาศใช้

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 แทน 18

19
 สาํหรบัโครงสรา้ง การบรหิาร จดัการคณะสงฆต์าม 

พ.ร.บ. คณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 มโีครงสรา้งดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 8 โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆต์าม พ.ร.บ. คณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ .ศ. 2475 ความตื่นตวัในระบอบประชาธปิไตยและ

ความไมเ่ป็นธรรมในการปกครองคณะสงฆก่์อใหเ้กดิการเคลื่อนไหวของภกิษุมหานิกายกลุ่มหน่ึงใน

นามของคณะปฏสิงัขรณ์การพระศาสนาโดยมจีดุมุง่หมายเพื่อใหม้กีารรวมนิกายสงฆซ์ึง่แตกแยกให้

                                         
 19 พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), ระเบยีบการปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 64 – 66. 

สงัฆสภา คณะวนิยัธร 

การบรหิารสว่นกลาง 

องคก์ารปกครอง 

องคก์ารศกึษา 

องคก์ารเผยแผ่ 

องคก์ารสาธารณูปการ 

การบรหิารสว่นภูมภิาค 
ชัน้ฎกีา 

ชัน้อุทธรณ์ 

ชัน้ตน้ 

ภาค 

จงัหวดั 

คณะสงัฆมนตร ี

อาํเภอ 

ตําบล 

วดั 



44 

 

กลบัเป็นนิกายเดยีวกนัเพื่อแกไ้ขปญัหาการปกครองคณะสงฆท์ีไ่มเ่สมอภาคและเพื่อความเป็นธรรม

ในการแต่งตัง้ตําแหน่งการบรหิาร จดัการองคก์าร คณะสงฆ์  การเคลื่อนไหวของคณะปฏสิงัขรณ์ฯ 

ประสบอุปสรรคนานาประการ เช่น ถูกขดัขวาง จากผูบ้รหิารฝา่ยธรรมยตุิ กนิกาย แต่ดว้ยความ

ช่วยเหลอืจากคณะรฐับาลและประชาชนบางกลุ่มทีเ่ลง็เหน็ปญัหาทีจ่าํตอ้งแกไ้ขใน องคก์ารคณะสงฆ ์

คณะปฏสิงัขรณ์ฯ จงึสามารถนําปญัหายืน่ต่อรฐัสภาและผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

พระราชบญัญตัิ การปกครอง คณะสงฆใ์หมไ่ดส้าํเรจ็ ผลการเคลื่อนไหว ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ฐานอํานาจการบรหิาร จดัการองคก์ารคณะสงฆจ์ากธรรมยตุิ กนิกายมาเป็นคณะสงฆม์หานิกายชัว่

ระยะเวลาหน่ึง  เน่ืองจากรฐับาลแกไ้ขพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์ร .ศ. 121 และตรา

พระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์พ .ศ. 2484 โดยเปลีย่นแปลงประเพณกีารแต่งตัง้สม เดจ็

พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายกจากธรรมยตุกินิกายมาเป็นการแต่งตัง้พระเถระผูท้รงคุณวุฒแิละ

วยัวุฒริปูใดรปูหน่ึงโดยไมส่งักดันิกาย  

 รฐับาลได้วางนโยบายการรวมนิกายสงฆโ์ดยสรา้งวดัพระศรมีหาธาตุใหเ้ป็นวดัรวมนิกาย

สงฆแ์ละนิมนตพ์ระภกิษุพระยาพหลพลพยหุเสนาใหเ้ป็นภกิษุตวัอยา่งในการรวมนิกายสงฆ ์

นอกจากน้ีรฐับาลไดเ้สนอแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาบาํรงุและส่งเสรมิการศาสนา อาท ิการ

จดัการศกึษาตลอดจนคุณภาพของวดัและพระสงฆ ์อยา่งไรกต็าม แมว้่าจะมีการตราพระราชบญัญตัิ

คณะสงฆ ์พ .ศ. 2484 แทนพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ร .ศ. 121 ทีย่กเลกิไป แต่ปญัหาต่างๆ ใน

องคก์าร คณะสงฆ์ ยงัคงเป็นไปในสภาพเดมิ ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างนิกายสงฆน์บัวนักย็ิง่ทวี

ความรนุแรง ความคดิเรือ่งการรวมนิกายสงฆก์ลายเป็นเรือ่งลม้เหลว แมแ้ต่วดัพระศรมีหาธาตุ ฯ ซึง่

รฐับาลมุง่หวงัจะใหเ้ป็นวดัรวมนิกายสงฆก์ก็ลบัเป็นวดัธรรมยตุกินิกายในเวลาต่อมา พระราชบญัญตัิ

คณะสงฆ์  พ.ศ. 2484 ถูกตคีวามว่าเป็นโมฆะเน่ืองจากขดัแยง้ต่อหลกัการบางประการของ

รฐัธรรมนูญแห่งประเทศไทยและถูกยกเลกิในทีสุ่ด19

20
  

3.6 การบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนาในช่วง พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2535  

 เน้ือหาโดยส่วนใหญ่ของพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 เหมอืนกบัพระราชบญัญตัิ

ลกัษณะการปกครองคณะสงฆ ์ร .ศ. 121 การบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆม์อีงคก์รเดยีวคอืคณะ

กรรมการบรหิารเถรสมาคม ที่มีอํานาจ แบบเบด็เสรจ็  พระราชบญัญตัฉิบบัน้ียงักําหนดให้

พระสงัฆราชเป็นประธานคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเท่ากบั ทรงเป็นหวัหน้าคณะบรหิารงานโดย

                                         
 20 คนึงนิตย ์จนัทบุตร , การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไ์ทยรุ่นแรก พ .ศ. 2537 - 2484 (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2528), หน้า 227 – 229. 
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ปรยิาย คณะกรรมการมหาเถรสมาคมประกอบดว้ยสมาชกิทีค่ดัเลอืกโดยถอืเอาความอาวุโสเป็น

หลกั คณะกรรมการมหาเถรสมาคมจะไดร้บัการแต่งตัง้มาจากรพระสงฆส์องสาย คอื 

 1. โดยสมณศกัดิ ์พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไดก้ําหนดใหพ้ระภกิษุมสีมณศกัดิช์ ัน้สมเดจ็พระ

สงัฆราชาคณะทุกรปูเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตําแหน่ง ซึง่แต่เดมิสมณศกัดิช์ ัน้น้ีมจีาํนวน 6 

ตําแหน่งปจัจบุนัเพิม่ขึน้เป็นจาํนวน 8 ตําแหน่ง 

 2. โดยการแต่งตัง้สมเดจ็พระสงัฆราช ทรงแต่งตัง้พระภกิษุทีม่อีาวุโสมสีมณศกัดิส์งูไล่เลีย่

กบัชัน้สมเดจ็พระสงัฆราชาคณะเป็นกรรมการอกีจาํนวนหน่ึง แต่เดมิกําหนดไมต่ํ่า กว่า 4 รปู และไม่

เกนิ 8 รปู ปจัจบุนัขยายเป็นจาํนวน 12 รปู 

 คณะกรรมการมห าเถรสมาคมทีม่าจากการแต่งตัง้น้ี อยูใ่นตําแหน่งคราวละ 2 ปี เมือ่หมด

วาระแลว้กม็สีทิธทิีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เขา้มาไดอ้กี แต่ในทางปฏบิตัทิีด่าํเนินมาอยา่งต่อเน่ืองกค็อื

ส่วนใหญ่พระราชาคณะทีถู่กแต่งตัง้ขึน้มาเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแลว้กจ็ะเป็นไปตลอด

จนกระทัง่มรณภาพเพราะส่วนใหญ่พระมหาเถระทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้นัน้จะมสีมณศกัดิเ์ป็นรอง

สมเดจ็พระสงัฆราชาอยูแ่ลว้ ครัน้อยูใ่นตําแหน่งระยะห น่ึง หากสมณศกัดิช์ ัน้พระราชาคณะเกดิว่าง

ลงกจ็ะไดเ้ลื่อนขัน้เป็นสมเดจ็พระราชาคณะแทน นัน้หมายความว่าจะตอ้งเป็นคณะกรรมการมหา

เถรสมาคมโดยตําแหน่งตลอดไป ส่วนรปูทีไ่มไ่ดถ้งึชัน้สมเดจ็ส่วนใหญ่จะมรณภาพเสยีก่อนจะยตุกินั

ทีม่กีารมรณภาพ 

 คณะกรรมการมหาเถรสมาคมจะทาํหน้าที่บรหิารจดัการแบบรวมอํานาจไว้ กล่าวคอืในดา้น

ปกครอง กรรมการมหาเถรสมาคมส่วนใหญ่จะมตีําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆใ์นฐานะเจา้คณะ

ต่างๆ ส่วนตําแหน่งการปกครองคณะสงฆใ์นส่วนภมูภิาคกข็ึน้กบักรรมการมหาเถ รสมาคมในฐานะ

เจา้คณะปกครอง แมว้่าในทางปฏบิตัิเจา้คณะในส่วนภมูภิาค สามารถแต่งตัง้เจา้คณะในระดบัล่างได้

บา้ง แต่กย็งัคงอยูใ่นการควบคุมและในความเหน็ชอบของกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะเจา้คณะ

ปกครองส่วนกลาง  ในดา้นตุลาการ ผูท้ีอ่ยูใ่นตําแหน่งบรหิารของคณะสงฆน์ัน้กม็อีํานาจตุลาการไป

ดว้ย เช่น การไต่สวนพจิารณาวนิิจฉยัอธกิรณ์ทีพ่ระภกิษุไดก้ระทาํขึ้ นโดยกําหนดเจา้คณะปกครอง

รวมกนัเป็นคณะ เพื่อ พจิารณาทาํหน้าทีใ่นการวนิิจฉยัตดัสนิ  กฎนิค หกรรมไดก้ําหนดให้

คณะกรรมการพจิารณาไว ้3 ชัน้ และมบุีคลากรรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ชัน้ตน้ ประกอบดว้ย เจา้คณะปกครองส่วนภมูภิาค 3 ระดบั ไดแ้ก่ เจา้อาวาส  เจา้คณะ

ตําบลและเจา้คณะอํา เภอ เจา้คณะอําเภอเป็นประธ านโดยตําแหน่ง คณะกรรมการตามกฎ

นิคหกรรมชัน้ตน้ มหีน้าทีพ่จิารณาไต่สวนอธกิรณ์พระภกิษุในเขตรบัผดิชอบของตน หรอืพระภกิษุ

นอกสงักดัแต่มาทาํความผดิในเขตอํานาจของตน 
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 2. ชัน้อุทธรณ์ ประกอบดว้ยเจา้คณะภาค รองเจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดั หากภาคใดไมม่ี

รองเจา้คณะภาคใหเ้จา้คณะภาคเลอืก เจา้คณะจงัหวดัรปูหน่ึงในเขตอํานาจปกครองนัน้ใหเ้ป็น

กรรมการรว่มในการทาํหน้าทีพ่จิารณาสาํนวนค วามทีอุ่ทธรณ์ขึน้มาจากชัน้ตน้ ค ณะพจิารณาชัน้

อุทธรณ์กม็อีํานาจพจิารณาวนิิจฉยัอธกิรณ์ภิ กษุทีอ่ยูใ่นเขตอํานาจปกครองของตน หรอืมาทาํ

ความผดิในเขตปกครองของตน 

 3. ชัน้ฎกีา ซึง่กค็อื คณะกรรมการมหาเถรสมาคมทีเ่ขา้มาพจิารณาสาํนวนความทีอุ่ทธรณ์

มาจากชัน้อุทธรณ์ทัว่ราชอาณาจกัร 

 การพจิารณาวนิิจฉยัอธกิรณ์กไ็มเ่ป็นอสิระต่อกนั กล่าวคอืแมว้่าคณะกรรมการพจิารณา

กําลงัพจิารณาอยูไ่มว่่าจะอยูช่ ัน้ ใดกต็าม หากคณะกรรมการมหาเถ รสมาคมเหน็ว่าสมควรทีจ่ะนํา

เรือ่งนัน้มาพจิารณาคดเีสยีเองกย็อ่มสามารถจะทาํได ้หน้าทีอ่กีอยา่งหน่ึงของคณะกรรมการมหาเถร

สมาคมกค็อืหน้าทีฝ่า่ยนิตบิญัญตั ิ คณะกรรมการมหาเถรสมาคม มอีํานาจหน้าทีใ่นการออกกฎมหา

เถรสมาคม ออกประกาศ และออกระเบยีบต่างๆ 20

21
  

 พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ พ.ศ. 2505 เกดิจากความตอ้งการของรฐับาล ในสมยั ที่จอม

พลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์เป็นนายกรฐัมนตรทีี่ มนีโยบายมุง่ปรบัเปลีย่นรปูแบบการปกครองคณะสงฆใ์ห้

สอดคลอ้งกบันโยบายการปกครองทีนิ่ยมรวบ อํานาจการตดัสนิใจเดด็ขาดไวก้บัผูนํ้า จอมพลสฤษดิ ์

เหน็ว่าการ บรหิารจดัการ องคก์าร คณะสงฆแ์บบ แยกอํานาจบญัชาการคณะสงฆอ์อกเป็ น 3 ทาง

คอืสงัฆสภา คณะสงัฆมนตรี และคณะวนิยัธร ตามแบบการถ่วงดุลอํานาจกนัตามระบอบ

ประชาธปิไตยนัน้ นํามาซึง่ความล่าชา้และมผีลบัน่ทอนประสทิธภิาพในการดาํเนินกจิการคณะสงฆ์

ในประเทศ น้ี คณะรฐัมนตรจีงึไดล้งมตแิต่งตัง้คณะกรรมการยกรา่งพระราชบญัญตัิ คณะสงฆฉ์บบั

ใหมข่ึน้ใน พ.ศ. 2503 และไดต้ราพระราชบญัญตัน้ีิขึน้ใน พ.ศ. 2505 โดยยกเลกิสงัฆสภา คณะสงัฆ

มนตรแีละคณะวนิยัธร ส่วนอํานาจทีเ่คยแยกจากกนัใหส้มเดจ็พระสงัฆราชและมหาเถรสมาคมเป็น

ผูใ้ช ้ อํานาจหน้าที่ ในการบรหิารจดัการองคก์าร ของมหาเถรสมาคมตามกฎหมายฉบบัน้ี จงึมี

ความหมายกวา้งขวางมากเพราะว่าหากเทยีบเคยีง กบัอํานาจหน้าทีต่า มพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์

พ.ศ. 2484 แลว้ อํานา จหน้าทีข่องสงัฆสภา คณะสงัฆมนตรี และคณะวนิยัธรไดร้วมกนัเป็น องคก์ร

มหาเถรสมาคมในพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 250521

22
 

                                         
 21 พระมหาโชว ์ผลเจรญิ , “การบรหิารการปกครองคณะสงฆไ์ทยตามหลกัธรรมาภบิาล ,” (ดุษฎนิีพนธ ์

สาขาการจดัการภาครฐั บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ, 2553), หน้า 198 – 199. 

 22 พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), ระเบยีบการปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 66 – 70. 
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 ตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 คณะสงฆม์หานิกายและธรรมยตุกินิกายมี

องคก์ ารปกครองสงูสุดรว่มกนัคอืมหาเถรสมาคม กรรมการมหา เถรสมาคมครึง่หน่ึงมาจาก

มหานิกาย อกีครึง่หน่ึงมาจากคณะธรรมยตุกินิกาย ดงันัน้ ในระดบัมหาเถรสมาคม เป็นการบรหิาร

จดัการปกครองรว่มกนัโดยถอืนโยบายเดยีวกนัแต่แยก การบรหิารจดัการ ปกครองในระดบัตํ่ากว่า

มหาเถรสมาคม กล่าวคอื ในขอ้ 6 ไดเ้พิม่ตําแหน่งเจา้คณะใหญ่เขา้มา บรหิารจดัการปกครองบงัคบั

บญัชาเจา้คณะภาค  โดยแบ่งเป็นเจา้คณะใหญ่ฝา่ยมหานิกายและฝา่ยธรรมยตุกินิกาย ที่มอีํานาจ

บงัคบับญัชาสงูสุดในคณะสงฆแ์ต่ละนิกายโดยเจา้คณะใหญ่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารปกครองข องมหาเถร

สมาคมแต่ในทางปฏบิตัเิจา้คณะใหญ่มกัเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมอกีตําแหน่งหน่ึง โดยเจา้คณะ

ใหญ่ม ี5 ตําแหน่งคอื 1) เจา้คณะใหญ่หนกลาง 2) เจา้คณะใหญ่หนเหนือ 3) เจา้คณะใหญ่หนใต ้ 4) 

เจา้คณะใหญ่หนตะวนัออก 5) เจา้คณะใหญ่ธรรมยตุ โดยมโีครงสรา้งการบรหิารดงัต่อไปน้ี22

23
 

ตารางท่ี 9 โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆต์าม พ.ร.บ.คณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 การบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนาในช่วง พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั 

 พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มผีลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 30 ปี จงึมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิใน 

พ.ศ. 2535 เมือ่รฐับาลไดต้ราพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 โดยสภานิตบิญัญตัิ

แห่งชาต ิโดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งบรหิ ารจดัการ และการปกครองคณะสงฆ์ ตาม

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 แต่อยา่งใด แต่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดบางประการ 

เช่น เพิม่จาํนวนกรรมการมหาเถรสมาคมซึง่สมเดจ็พระสงัฆราชทรงแต่งตัง้จากเดมิไมเ่กนิ 8 รปู

                                         
 23 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 74 – 80. 

กรรมการมหาเถรสมาคม 

เจา้คณะใหญ่ เจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดั 

เจา้คณะตําบล เจา้อาวาส เจา้คณะอาํเภอ 

สมเดจ็พระสงัฆราช 
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เป็นไมเ่กนิ 12 รปู ในมาตรา 12 และมกีารกําหนดหน้าทีข่องมหาเถรสมาคม ไวช้ดัเจนขึน้ในมาตรา 

15 23

24
 อํานาจหน้าทีข่องมหาเถรสมาคมในพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมอีํานาจหน้าทีเ่กีย่วกบังานคณะ

สงฆ ์6 ประเภทคอื 1) การปกครอง 2) การศาสนศกึษา 3) การศกึษาสงเคราะห ์ 4) การเผยแผ่ 5) 

การสาธารณูปการ 6) การสาธารณสงเคราะห์  ส่วนประเดน็ที่ เกีย่วกบัการใชอ้ํานาจทัง้สามคอืนิติ

บญัญตั ิบรหิารและตุลาการของมหาเถรสมาคมมกีารแกไ้ขเลก็น้อย24

25
  

เน่ืองจากปรมิาณงานในความรบัผดิชอบของมหาเถรสมาคมมจีาํนวนมาก เพื่อใหก้ารบรหิาร

จดัการสามารถดาํเนินการใหส้าํเรจ็ลุล่วงอยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ในมาตรา 19 จงึ

บญัญตัวิ่า “สมเดจ็พระสงัฆราชทรงแต่งตัง้คณะกรรมการหรอื คณะอนุกรรมการฝา่ยต่างๆ ตามมติ

มหาเถรสมาคมประกอบดว้ยพระภกิษุหรอืบุคคลอื่นจาํนวนหน่ึงมหีน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองเรือ่งทีจ่ะ

เสนอต่อมหาเถรสมาคมและปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีม่หาเถรสมาคมมอบหมาย โดยขึน้ตรงต่อมหาเถร

สมาคม”25

26
 โครงสรา้งและรายละเอยีดของมหาเถรสมาคมและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมดีงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 10 โครงสรา้งของมหาเถรสมาคม 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
 24 สทุธพิงศ ์ตนัตยาพศิาลสทุธิ ์ , พระราชบัญญตัคิณะสงฆ ์กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคมพรอ้มดว้ย

ระเบยีบและคาํสัง่มหาเถรสมาคมเกีย่วกบัการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา  (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพก์าร

ศาสนา, 2541), หน้า 26 – 27. 

 25 พระมหาโชว ์ผลเจรญิ , “การบรหิารการปกครองคณะสงฆไ์ทยตามหลกัธรรมาภบิาล ,” หน้า 188 – 

189. 

 26 สทุธพิงศ ์ตนัตยาพศิาลสทุธิ ์, พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคมพรอ้มดว้ย

ระเบยีบและคาํสัง่มหาเถรสมาคมเกีย่วกบัการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา, หน้า 27. 

สาํนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม 

 สว่นกจิการคณะสงฆ ์

 

สว่นงานในสมเดจ็พระสงัฆราช สว่นงานมหาเถรสมาคม 

สว่นคุม้ครองพระพุทธศาสนา 

 

สว่นศาสนวเิทศ สถาบนัสง่เสรมิและพฒันาการพระศาสนา 
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 โดยแต่ละหน่วยงานมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี ส่วนงานมหาเถรสมาคม มอีํานาจและหน้าทีเ่กีย่วกบั

งานช่วยอํานวยการ  งานเลขานุการคณะกรรมการ  งานธุรการ  งานบรหิารบุคคลเบือ้งตน้  งาน

งบประมาณ พสัดุ ครภุณัฑข์องสาํนกั  ศกึษา ตรวจสอบ งาน เสนอความเหน็ต่อทีป่ระชุม มส . 

จดัเตรยีมสถานทีท่าํเอกสารการประชุม  วเิคราะห ์สงัเคราะห ์กฎระเบยีบ คาํสัง่ มต ิมส . จดัทาํ

รายงานการประชุม  แจง้มตปิระสานงานกจิการคณะสงฆ์  รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัมติ  จดัทาํหนงัสอื

แถลงการณ์คณะสงฆใ์หส้มาชกิ ทัว่ประเทศ  ส่วนงานในสมเดจ็พระสงัฆราช มอีํานาจและหน้าที่

เกีย่วกบัรบัเสนองานตามพระ บญัชา พระภารกจิของสมเดจ็พระสงัฆราช  รบัเสนองานการเสดจ็ไป

เจรญิศรทัธาของพุทธศาสนิกชน  รบัเสนองานการเสดจ็ไปงานพระราชพธิ ีรฐัพธิต่ีางๆ  ดาํเนินการ

เกีย่วกบังบประมาณ 

ส่วนกจิการคณะสงฆม์อีําน าจและหน้าทีเ่กีย่วกบั การรบัเสนองานคณะสงฆด์า้นการแต่งตัง้ 

ถอดถอนพระสงัฆาธกิาร  ดาํเนินการขอพระราชทาน สถาปนา เลื่อน และตัง้สมณศกัดิพ์ระเปรยีญ  

จดัสรา้ง เกบ็รกัษา ซ่อมแซม จดัทาํทะเบยีน พดัยศ สมณศกัดิ ์พระสงัฆาธกิาร พระเปรยีญธรรม  

ดาํเนินการเกีย่วกบัการถวายนิตยภตัพระสมณศกัดิ ์พระสงัฆาธกิาร พระเปรยีญ  จดัทาํทะเบยีนพระ

สงัฆาธกิารทัว่ประเทศ  จดังบประมาณอุดหนุนสาํนกังานพระสงัฆาธกิาร  ดาํเนินการแบ่งเขตการ

ปกครองสงฆ์  ส่วนคุม้ครองพระพุทธศาสนามอีํานาจและหน้าทีเ่กีย่วกบั การ ดาํเนินการปละ

ประสานงานกบัคณะสงฆใ์นการตรวจตราถวายคาํแนะนําพระภกิษุสามเณรทีม่อีาจารยไ์มส่มควรแก่

สมณสารปู ดาํเนินการประสานงานกบัคณะสงฆแ์ละราชการในการลงนิคหกรรมแก่พระภกิษุสงฆท์ี่

ล่วงละเมดิพระธรรมวนิยั  วเิคราะหจ์ดัทาํขอ้มลู พยานหลกัฐานอื่นๆ  เกีย่วกบันิคหกรรม  การรอ้ง

ทุกขพ์ระภกิษุสงฆ์  ดาํเนินการสื บสวนวเิคราะหข์อ้กฎหมายและหลกัพระธรรมวนิยั  รวบรวม 

ตรวจสอบสนองงานคณะกรรมการคุม้ครองพระพุทธศาสนา  รวบรวมขอ้มลูเอกสารประวตั ิฯลฯ 

เกีย่วกบับ่อนทาํลายพระพุทธศาสนาวเิคราะหผ์ลกระทบต่างๆ เสนอผูเ้กีย่วขอ้ง 

ส่วนศาสนวเิทศมอีํานาจและหน้าทีเ่กีย่วกบัการรบัเสนองานการเดนิทา งไปต่างประเทศของ

พระภกิษุสงฆพ์ระธรรมทตูและคณะสงฆอ์ื่นๆ  ตดิตามรายงานผลการปฏบิตัศิาสนกจิของพระธรรม

ทตูอํานวยความสะดวกในการรบัรองอายวุซ่ีาชาวต่างประเทศทีม่าศกึษาพระพุทธศาสนา  จดัเงนิ

อุดหนุน ตดิตาม รายงานผลศกึษาสภาวการณ์ดา้นศาสนาในต่างประเทศ  ส่วนสถาบนัส่งเสรมิและ

พฒันาการพระศาสนามอีํานาจและหน้าทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานฝึกอบรมบุคลากรทางศาสนาและผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาทุกประเภท  การสรา้งและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม การตดิตามและ

ประเมนิผลการฝึกอบรม26

27
 

                                         
27 คู่มอืพระสงัฆาธกิาร (มปท, มมป), หน้า 116 – 118. 
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 ต่อมารฐับาลประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่ 5) พ.ศ. 

2545  ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่ 2 ตุลาคม 2545  ส่งผลใหเ้กดิสาํนกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิโดยมฐีานะเป็นหน่วยราชการระดบักรมขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตรี  รฐับาล

ออก พระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอํานาจหน้าทีข่องส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญตัปิรบัปรงุ กระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. 2545 นายกรฐัมนตรไีดอ้อกกฎกระทรวง แบ่ง

ส่วนราชการสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิพ .ศ. 2545 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่

119 ตอนที ่103 ก. ลงวนัที ่9 ตุลาคม 2545 ต่อมาเมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม พ .ศ. 2545 คณะกรรมการ

กําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลงัค นภาครฐั สาํนกังาน ก .พ. มมีตอินุมตัใิหก้ําหนดตําแหน่งใน

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิจาํนวน 222 ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาตจิงึแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้าํรงตําแหน่งตามที ่ก .พ. กําหนดตัง้แต่วนัที ่ 25 ธนัวาคม 2545 

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาตแิละบุคลากรมอีํานาจหน้าทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

 สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิมภีารกจิเกีย่วกบัการดาํเนินงาน สนองง านคณะสงฆ์

และรฐั โดยการทาํนุบาํรงุส่งเสรมิกจิการพระพุทธศาสนาใหก้ารอุปถมัภ ์คุม้ครองและส่งเสรมิพฒันา

งานพระพุทธศาสนา ดแูล รกัษา จดัการศาสนสมบตั ิพฒันาพุท ธมณฑลใหเ้ป็นศูนยก์ลางทาง

พระพุทธศาสนา รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสรมิพฒันาบุคลากรทางศาสนา โดยมอีํานาจหน้าทีด่งัน้ี 

 1. ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยคณะสงฆ ์กฎหมายว่าดว้ยการกําหนดวทิยฐานะผูส้าํเรจ็

วชิาการพระพุทธศาสนา รวมทัง้กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. รบัสนองง าน ประสานงาน และถวายการสนบัสนุนกจิการและการบรหิารการปกครอง

คณะสงฆ ์

 3. เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุม้ครองพระพุทธศาสนา 

 4. ส่งเสรมิ ดแูล รกัษาและทาํนุบาํรงุศาสนสถานและศาสนวตัถุทางพระพุทธศาสนา 

 5. ดแูล รกัษาและจดัการวดัรา้งและศาสนสมบตักิลาง 

 6. พฒันาพุทธมณฑลใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนา 

 7. ทาํนุบาํรงุพุทธศาสนศกึษา เพื่อพฒันาความรูคู้่คุณธรรม 

 8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหน้าทีข่องสาํนกังานหรอื

นายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย27

28
 

 

                                         
 28 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 102 – 115. 
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นายกรฐัมนตรี 

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

ระดบัสาํนกังาน 

กลุ่มงานทีร่ายงานตรง 

ผูอ้าํนวยการ 

กลุ่มพฒันา 

ระบบบรหิาร 

กองกลาง กองพุทธศาสนศกึษา 

- ส่วนงานมหาเถรสมาคม 

- ส่วนงานในสมเดจ็พระสงัฆราช 

- ส่วนกจิการสงฆ ์

- ส่วนคุม้ครองพระพุทธศาสนา 

- ส่วนศาสนวเิทศ 

- สถาบนัส่งเสรมิและพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11 โครงสรา้งสว่นราชการสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพุทธศาสนสถาน 

ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

ฝา่ยการเจา้หน้าที ่

ฝา่ยคลงั 

ฝา่ยแผนงาน 

กลุ่มนิตกิาร 

งานบรหิารทัว่ไป 

ฝา่ยการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

ฝา่ยการศกึษาสงเคราะห ์

งานธุรการ 

ฝา่ยออกแบบและก่อสรา้ง 

ฝา่ยสาํรวจและรงัวดัทีด่นิ 

ฝา่ยบรูณะพฒันาวดั และการศาสนสงเคราะห ์

ฝา่ยศาสนสถานและควบคุมทะเบยีนวดั 

สาํนกังานพุทธมณฑล สาํนกังานศาสนสมบตั ิ สาํนกังานเลขาธกิารมหาเถรสมาคม 

- ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

- ฝา่ยคลงัและพสัดุ 

- ฝา่ยอาคารสถานที ่

- ฝา่ยกจิกรรม 

- ฝา่ยอุทยาน 

- ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

- ฝา่ยจดัการศาสนสมบตัิ

ส่วนกลางและวดัรา้ง 

- ฝา่ยจดัการศาสนสมบตัสิ่วน

ภมูภิาค 

- ฝา่ยทะเบยีนและสญัญา 

- ฝา่ยกองทุนศาสนสมบตั ิ
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 จาก ขอ้มลูทีผ่่านมาจะเหน็ ว่า โครงสรา้งการบรหิาร จดัการ องคก์าร พระพุทธศาสนา

โดยเฉพาะ องคก์าร คณะสงฆต์ัง้แต่สมยัสุโขทยัจนถงึปจัจบุนั นัน้มพีฒันาการไปตามยคุสมยัจาก

ระบบบรหิารจดัการองคก์ารทีเ่รยีบงา่ยตามพระธรรมวนิยักก็ลายเป็นระบบบรหิารจดัการทีซ่บัซอ้น

มากยิง่ขึน้ตามพฒันาการของประเทศ  อยา่งไรกด็ ี ตัง้แต่บา้นเมอืงเริม่มกีารใชก้ฎหมายอยา่งเป็น

ระบบ การบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ องคก์า รคณะสงฆก์ไ็ดม้กีารออก

พระราชบญัญตัคิณะสงฆข์ึน้โดยรปูแบบการบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆต์ัง้แต่มพีระราชบญัญตัิ

คณะสงฆน์ัน้ สรปุไดเ้ป็น 3 รปูแบบตามความแตกต่างกนัตามอํานาจหน้าที ่ทัง้น้ี เพราะเจตนารมณ์

หลกัของการตรากฎหมาย มคีวามแตกต่างกนัจงึทาํใหร้ปูแบบการบรหิารจดัการ องคก์าร มคีวาม

แตกต่างกนัตามไปดว้ย ดงัต่อไปน้ี 

 องคก์ารแบบท่ี 1 มลีกัษณะการบรหิารจดัการ เหมอืนการปกครองราชอาณาจกัรในระบอบ

ราชาธปิไตย  การปฏิบตังิานของ องคก์าร เป็นไปไดโ้ดยสะดว กเพราะเป็นแบบถอือํานาจเป็นใหญ่ 

การบรหิารจดัการทุกอยา่งอยูท่ีผู่บ้งัคบับญัชาการคณะสงฆเ์ป็นสาํคญั เช่น การแต่งตัง้เจา้คณะใหญ่

และเจา้คณะมณฑล แต่ในบางครัง้ การบรหิารจดัการ เป็นไปตามคว ามประสงคข์องผูม้อีํานาจมาก

เกนิไปจนเป็นเหตุใหม้คีณะปฏสิงัขรณ์พระพุทธศาสนาเกดิขึน้ใน  พ.ศ. 2475 อนัเป็นมลูเหตุหน่ึงที่

ทาํใหม้กีารตราพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2484  

 องคก์าร แบบท่ี 2 มลีกัษณะการบรหิารจดัการ แบบการปกครองรา ชอาณาจกัรในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเป็ นประมขุ คอื การบรหิาร จดัการองคก์ารคณะสงฆจ์ดัการ

โดยคณะสงัฆมนตรโีดย มสีมเดจ็พระสงัฆราชทรงเป็นประมขุ แยกอํานาจบญัญตัสิงัฆาณตั ิอํานาจ

บรหิารและอํานาจวนิิจฉยัอธกิรณ์ออกจากกนั สมเดจ็พระสงัฆราชทรงบญัชาการคณะสงฆ์ ผ่าน

ทางสงัฆสภา ทางคณะสงัฆมนตรีและทางคณะวนิยัธร เจตนารมณ์ของการตรากฎหมายเพื่อใหเ้กดิ

ความถ่วงดุล อํานาจและ เพื่อใหม้กีารสงัคายนาพระธรรมวนิยั และเพื่อรวมพระสงฆ์  2 คณะเขา้เป็น

หน่ึงเดยีวกนั แต่ในทางปฏบิตักิลบั เกดิความขดัแยง้ในสงัฆมณฑลนานปัปการ การปฏบิตัติอ้งตาม

เจตนารมณ์ไดเ้พยีงเรือ่งการถ่วงดุลอํานาจเท่านัน้ ส่วนการสงัคายนาพระธรรมวนิยัและการรวมสงฆ์

เขา้เป็นคณะเดยีวกนักลบัลม้เหลวจนเป็นเหตุใหม้กีารตราพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 ขึน้

บงัคบัใชแ้ทน 
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 องคก์ารแบบท่ี 3 มลีกัษณะยดึองคก์ารแบบที ่1 เป็นหลกัใหญ่และใชแ้บบที ่ 2 ผสมผสาน

จดัว่าอยูใ่นสายกลางโดยยดึพระธรรมวนิยัเป็นหลกั องคก์ารทีจ่ดัตามแบบน้ีใชน้านจนถงึปจัจบุนั28

29
  

 ในบทต่อไปผูว้จิยั จะกล่าวถงึ การบรหิารจดัการ องคก์าร คณะสงฆ์ เฉพาะ แบบที ่ 3 เพราะ

ขอบเขต งานวจิยัน้ีจะศกึษาเฉพาะการบรหิารจดัการ องคก์าร คณะสงฆห์ลงัจาก ทีม่กีารตรา

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 และพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 ฉบบัปรบัปรงุแกไ้ข 

พ.ศ. 2535 ซึง่เป็นพระราชบญัญตัคิณะสงฆท์ีใ่ชใ้นปจัจบุนั เท่านัน้  โดยประเดน็ทีจ่ะ ศกึษาในบท

ต่อไปคอื ตัง้แต่มี การตรา พระราชบญัญตัิ ฉบบัดงักล่าว นัน้ไดท้าํใหเ้กดิปญัหาในดา้นการบรหิาร

จดัการองคก์ารคณะสงฆ ์อยา่งไรบา้ง โดยเฉพาะการบรหิารจดัการอธกิรณ์ต่างๆ โดยใชห้ลกัการ

บรหิารจดัการอธกิรณ์ตามพระธรรมวนิยัในบทที ่2 เป็นหลกัในการวเิคราะหต่์อไป 

                                         
 29 พระพรหมกว ี(วรวทิย)์ วดัโมลโีลกยาราม, วทิยาพระสงัฆาธกิาร เล่ม 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์

บรษิทัสหธรรมกิ จาํกดั, 2556), หน้า 11. 



บทท่ี 4 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนา 

 

 บทน้ีจะรวบรวมปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารจดัการ องคก์ารพระพุทธศาสนาตัง้แต่

มพีระราชบญัญตัปิกครองคณะสงฆฉ์บบั พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2535 ปญัหาทีเ่กดิจากการ

บรหิาร จดัการ องคก์ร คณะสงฆ์ ทีเ่กดิจากอธกิรณ์ต่างๆ นัน้ทาํใหเ้กดิ ความเสื่อมเสยี ต่อองคก์าร

พระพุทธศาสนาขึน้ มากมาย ผูว้จิยัจะนําเสนอปญัหาจาก อธกิรณ์ 4 ประการในพระธรรมวนิยั ทีไ่ด้

กล่าวไวแ้ลว้ในบทที ่ 2 แต่จะไมก่ล่าวถงึกจิจาธกิรณ์เน่ืองจากเป็นกจิ กจิธุระต่างๆ ทีส่งฆจ์ะตอ้งทาํ 

เช่น การให้อุปสมบท การใหผ้า้กฐนิ จงึมกัไม่เกดิปญัหาในการบรหิารจดัการ และไม่ได้มผีลกระทบ

ต่อพระพุทธศาสนาในวงกวา้งนกั ในขณะทีอ่งคก์รสงฆส์่วนใหญ่กส็ามารถบรหิารจดัการกจิจาธกิรณ์

เหล่าน้ีใหเ้ป็นไปไดด้ว้ยดี ตามหลกัพระธรรมวนิยั  แต่การบรหิารจดัการ อธกิรณ์ทีเ่หลอือกี 3 ขอ้นัน้

หากบรหิารจดัการไมด่แีลว้ มกัจะทาํใหเ้กดิปญัหา ในวงกวา้งและกระทบกระเทอืน ต่อศรทัธาของ

ประชาชนอนัจะมผีลกระทบต่อพระพุทธศาสนาต่อไป  ดงัทีจ่ะยกตวัอยา่งปญัหา ทีเ่กดิขึน้การบรหิาร

จดัการอธกิรณ์ประเภทต่างๆ ขององคก์ารพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะองคก์รคณะสงฆ ์ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ปัญหาการบริหารจดัการวิวาทาธิกรณ์ 

 ปญัหาเรือ่งการบรหิารจดัการววิาทาธกิรณ์ทีห่มายถงึการถกเถยีงกนัเกีย่วกบัเรือ่งพระธรรม

วนิยัในประเทศไทยนัน้จะขอยกตวัอยา่งกรณสีาํคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 

 4.1.1 กรณีสนัติอโศกกบัการตีความพระธรรมวินัย 

 เรือ่งแรกๆ คอืกรณขีองสาํนกั สนัตอิโศกโดยสมณะโพธริกัษ์หรอื นามเดมิคอื มงคล รกัพงษ์ 

ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็น  รกั รกัพงษ์ เป็นพธิกีรทวีี ชื่อดงั พอออกบวชกเ็ริม่มคีวามขดัแยง้กบัแนวทาง

ของคณะสงฆ ์โดยปฏเิสธกฎเกณฑข์องวดั เทศน์อยา่ง แหวกแนว จนสมเดจ็พระมหาวรีวงศว์ดั

มหาธาตุฯ ตอ้งออกมาปรามทาํใหพ้ระรกัตอ้งยา้ยออกจากวดัอโศการาม จงัหวดัสมทุรสาคร ไปบวช

ใหมท่ีว่ดัหนองกระทุ่ ม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม และสถาปนาแดนอโศก ขึน้เป็นครัง้แรก  

เมือ่ตัง้แดนอโศกขึน้มาแลว้  พระโพธริกัษ์ไดพ้าสานุศษิยจ์าํนวนหน่ึงไปปกักลดทีศ่าลากลางจงัหวดั

นครราชสมีา เจา้คณะจงัหวดัออกมาขดัขวา งโดยอา้งว่าจารกิธุดงค์ ทีพ่ระโพธริกัษ์อา้งนัน้มหีรอืไม ่

พระโพธริกัษ์โตว้่า “ถา้โสดาบนัหรอืสกทิาคามลีะกอ้ ผมผ่านมาแลว้” ท่านเลยโดนขอ้กล่าวหาว่าอวด

อุตรมินุสสธรรมเป็นครัง้แรก หลงัจากนัน้ ท่านไดพ้ดูถงึตวัเองว่าเป็นพระโพธสิตัวม์าเกดิบา้ง เป็น
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พระอรหนัตบ์า้ง เป็นพระสารี บุตรกลบัมาเกดิบา้ง  มหาเถรสมาคม กล่าวว่าคาํอวดตวัของพระโพธิ

รกัษ์เป็นปาราชกิแต่พระโพธริกัษ์ยนืยนัว่าคาํสอนของ พระพุทธเจา้ใหอ้วดไดถ้า้เป็นจรงิ ซึง่พระเทพ

เวท ี(ประยทุธ ปยตฺุโต) ชีแ้จงว่าแมจ้ะบรรลุจรงิถา้อวดกเ็ป็นอาบตัปิาจติตยีต์ามสกิขาบทขอ้ที ่8 

 ในทีสุ่ดพระโพธริกัษ์ จงึลาออกจากคณะสงฆไ์ทย โดยอา้งรฐัธรรมนูญ มาตรา 25 ว่าบุคคล

ยอ่มมเีสรภีาพในการนบัถอืศาสนาตามความเชื่อของตน แต่ฝา่ยมหาเถรสมาคมชีว้่าพระโพธริกัษ์ทาํ

ผดิพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์สมาชกิของสนัตอิโศกทีเ่ปิดขึน้ใหมจ่งึไดข้ยายแนวรว่มออกไปมากมาย

มกีารกําหนดวธิอุีปสมบทแบบใหมข่องชาวสนัตอิโศกโดยเฉพาะขึน้ ซึง่ทาํให้เกดิปญัหาว่าการตัง้ตวั

เป็นอุปชัฌายโ์ดยไมไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากมหาเถรสมาคมเป็น สิง่ที่ถูกตอ้งหรอืไม่ โดยพระโพธริกัษ์

อา้งว่าตนไมไ่ดส้งักดัมหาเถรสมาคมจงึไมต่อ้งทาํตามระเบยีบของมหาเถรสมาคม  ปญัหาดงักล่าว น้ี 

คณะกรรมการกฤษฎกีาไดต้คีวามว่าการลาออกจากคณะสงฆท์าํไดท้างเดยีวคอืลาสกิขา ถา้พระโพธิ

รกัษ์ยงัไมส่กึกย็งัถอืว่าเป็นพระซึง่ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์

 ปลาย พ.ศ. 2528 ชาวอโศกไดส้าํแดงพลงัดว้ยการผลกัดนัใหพ้ลตรจีาํลอง ศรเีมอืง ไดร้บั

การเลอืกตัง้เป็นผูว้่าราชการกรงุเทพมหานค รอยา่งคะแนนท่วมทน้  การจดัตัง้ของชาวอโศ กได้เป็น

ระบบถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยจดัเป็นรปูนิตบุิคคล 5 แห่งคอื 1) มลูนิธธิรรมสนัต ิ2) กองทพัธรรม

มลูนิธ ิ3) สมาคมผูป้ฏบิตัธิรรม 4) สมาคมธรรมทศัน์ 5) บรษิทัพลงับุญ มทีรพัยส์นิรวมกนักว่า  100 

ลา้นบาทโดยมพีุทธสถานขยายไปในจงั หวดัต่างๆ ถงึ 4 จงัหวดั คอื 1) ศรษีะอโศก จงัหวดัศรสีะ

เกษ 2) สาลอีโศก  จงัหวดันครสวรรค ์ 3) ปฐมอโศก จงัหวดันครปฐม และ 4) สนัตอิโศก 

กรงุเทพมหานคร ต่อมาใน พ.ศ. 2532 มคีวามพยายามทีจ่ะประนีประนอมกั นระหว่างสนัตอิโศกกบั

มหาเถรสมาคมโดยเลขานุการรฐัมนตรกีระทรวงศกึษาธกิาร ไดป้ระสานงานระหว่างมหาเถรสมาคม

กบัสนัตอิโศก เพื่อผลกัดนันโยบาย 5 ประการใหส้าํเรจ็คอื 1) ใหส้นัตอิโศกเขา้สู่มหาเถรสมาคม 2) 

ทาํใหส้นัตอิโศกเป็นวดัทีถู่กตอ้ง 3) ไมใ่หม้ผีูก้ล่าวโจมตสีนัตอิโศกไมว่่ากรณใีดๆ 4) ใหส้นัตอิโศก

สามารถสอนธรร มและประพฤตธิรรมไดเ้หมอืนทุกวนัน้ี และ 5) จะไมม่กีารลงโทษทางวนิยัแ ก่พระ

สนัตอิโศกในเรือ่งทีผ่่านมา  แต่พระโพธริกัษ์ยงัยนืยนั ว่าจะอยูน่อกมหาเถรสมาคม ส่วนมหาเถร

สมาคมกย็งัยนืยนัทีจ่ะเอาผดิกบัพระโพธริกัษ์ 

 ในทีสุ่ดพระเทพเวท ี (ประยทุธ ปยุ ตฺโต ) ไดเ้ขยีนสมดุปกขาวเรื่ องสนัตอิโศก ขึน้มาชีถ้งึ

ความผดิของสนัตอิโศกและพลตร ีม .ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช ไดป้ระกาศในคอลมัน์ ซอยสวนพลูแห่ง

สยามรฐัรายวนั ว่า “การเอาสนัตอิโศกไปขึน้กบัมหาเถรสมาคมนัน้ เท่ากบัการเอาเหีย้ไปปล่อยใน

วดั ความวบิตัฉิิบหายจะเกดิขึน้แก่วดัแน่นอน” จงึเป็นอนัว่าความพยา ยามประนีประนอมตอ้งเลกิรา

ไป ฝา่ยบา้นเมอืง จงึออกหมายจบัพระโพธริกัษ์กบัพวก เพื่อดาํเนินคดอีาญาในขอ้หาตาม
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พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 และตามประมวลกฎหมายอาญา ในความผดิหลายกระทง 0

1
 

กรณขีองพระโพธริกัษ์หรอืสนัตอิโศก ในขณะนัน้จงึ เป็นปญัหาการบรหิารจดัการองคก์ร คณะสงฆ์ที่

ตอ้งลงเอยโดยคาํพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดของศาลยตุธิรรม ถา้คดถีงึทีสุ่ดว่าพระโพธริกัษ์ไมม่คีวามผดิ 

สนัตอิโศกกจ็ะมอียูแ่ละคงอยูต่่อไปโดยไมเ่กีย่วกบัมหาเถรสมาคม ซึง่อาจเป็นพุทธศาสนานิกายใหม่

กไ็ดแ้ต่หากศาลพพิากษาถงึทีสุ่ดว่าพระโพธริกัษ์มคีวามผดิตามฟ้อง กเ็ป็นอนัว่าสนัติอโศกกต็อ้งสิน้

สภาพไปนบัแต่นัน้ไมม่นิีกายใหมใ่นพุทธศาสนาอกีต่อไป 

 อนัทีจ่รงิ แลว้ ความไมพ่อใจและคาํวพิากษ์วจิารณ์กล่าวโทษสนัตอิโศกโดยชาวพุทธบาง

กลุ่มเกดิขึน้มาก่อนหน้านัน้ กล่าวคอื ใน พ .ศ. 2522 พระอนนัต ์เสนาขนั ธ ์นายวนิยั  อ.ศวิกุล และ

พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐติญาโณ ) ไดเ้คลื่อนไหวกล่าวโทษสนัตอิโศกว่าทาํผดิ

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 ทีน่กับวชชาวอโศกไดป้ระกาศลาออกจากการปกครองของ

มหาเถรสมาคม 10 ปีต่อมา พระโพธริกัษ์จงึถูกจบัดาํเนินคดีเมือ่วนัที ่19 มถุินายน พ .ศ. 2532 โดย

ความผดิ 2 ประการหลกัๆ ไดแ้ก่ 1) การทาํผดิกฎหมายบา้นเมอืง  2) ประพฤตผิดิวนิยัสงฆ์  ในครัง้

นัน้ผูรู้ท้างพระพุทธศาสนาไดใ้หค้วามเหน็ว่าพระโพธริกัษ์ยงัมคีวามผดิทีท่าํคาํสอนของพระพุทธเจา้

ใหผ้ดิเพีย้นหรอืลบลา้งดดัแปลงพระธรรมวนิยัอกีดว้ย จนถงึวนัทีพ่ระโพธริกัษ์ถูกจบัดาํเนินคด ีสนัติ

อโศกไดถู้กกล่าวโทษจากชาวพุทธบางกลุ่มว่า 

 1) ผดิทีล่าออกจากปกครองของคณะสงฆ ์มหาเถรสมาคม 

2) ผดิทียุ่ง่เกีย่วกบัการเมอืง โดยก่อตัง้พรรคพลงัธรรม 

3) ผดิทีแ่ปลภาษาบาลผีดิ สอนผดิทาํใหพ้ระธรรมวนิยัวปิรติ 

4) ผดิทีไ่มโ่กนคิว้ และผดิทีท่าํตวัเครง่ครดัเกนิพอด ี

5) ผดิทีไ่มก่ราบพระพุทธรปู 

6) ผดิทีท่าํตวัตนเป็นศาสดา เป็นสงัฆราช 

สาํหรบัประเดน็ทีถ่กเถยีง เกีย่วกบั สนัตอิโศก ในดา้นพระธรรมวนิยัและดา้นกฎหมายนัน้มี

หลายประเดน็ไมว่่าจะเป็นประเดน็ทีเ่หน็ดว้ยและประเดน็ที่ขดัแยง้ โดยประเดน็ทีเ่หน็ดว้ย พอสรปุได้

ดงัต่อไปน้ี 

  

                                         
 1 สมพร พรหมหติาธร , อาญาวดั อาญาบา้น  (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพนิ์ตธิรรม , 2539), หน้า 8 – 

11. 
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1) การปฏบิตัหิลายอยา่งถูกตอ้งแต่ผดิกฎหมาย 

2) กฎหมายไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งกําหนดคุณ ความดขีองคน การปฏบิตัติามกฎหมาย บางกรณ ี

อาจทาํผดิศลีธรรมได ้เช่น กา รขายสุราและขายอาวุธปืนตามกฎหมาย แมไ้มผ่ดิกฎหมาย แต่ผดิ

ศลีธรรมตามหลกัพุทธศาสนา 

3) พระพุทธเจา้ไมไ่ดท้รงบั ญญตัใิหพ้ระสงฆข์ึ้ นอยูก่บัผูใ้ด จงึไมจ่าํเป็นทีพ่ระสงฆจ์ะตอ้ง

ขึน้กบัมหาเถรสมาคม 

4) การไมฉ่นัเน้ือสตัว ์ไมโ่กนคิว้และไมข่ึน้กบัมหาเถรสมาคม ไมผ่ดิพุทธบญัญตั ิเพราะการ

ไมฉ่นัหรอืไมร่บัประทานเน้ือสตัวเ์ป็นสิง่ทีด่ ีทาํใหไ้มต่อ้งฆา่สตัวแ์ละไมส่่งเสรมิการฆา่สตัว ์การไม่

โกนคิว้ (เช่น นกับวชชาวอโศก ) เป็นการดเีพราะพระพุทธเจา้ก็ ทรงไมโ่กนคิว้และการไมข่ึน้กบักบั

มหาเถรสมาคมกไ็มผ่ดิ เน่ืองจากพระพุทธเจา้ทรงบญัญตัใิหธ้รรมและวิ นยัเป็นตวัแทนของพระสงฆ์

เท่านัน้จงึควรใหช้าวพุทธมเีสรภีาพในการนบัถอืศาสนาและไมม่ปีระมขุสงูสุดทางศาสนา 

ดา้นทศันะทีเ่หน็แตกต่างมคีวามเหน็ดงัต่อไปน้ี 

1) การลาออกจากการปกครองของม หาเถรสมาคมเป็นการสัน่คลอนสถาบนั และระบบศกัดิ

นา มโีทษถงึจาํคุก คดน้ีีไมม่โีทษปรบัและไมม่กีารรอลงอาญา 

2) ในส่วนของกฎหมายรฐัธรรมนูญที่ ว่าดว้ยสทิธแิละการนบัถอืศาสนา ยงัไมเ่คยมกีารใช้

พจิารณาตดัสนิคดคีวามเลย การ พจิารณาตดัสนิใชก้ฎหมายลกูเป็นหลกั (พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์

พ.ศ. 2505 และพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2535) และเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะแกไ้ขพระราชบญัญตัิ

คณะสงฆใ์นสภาผูแ้ทนราษฎร 

คดสีนัตอิโศกน้ีอยัการเป็นโจทยย์ืน่ฟ้องเมือ่วนัที ่ 3 มกราคม พ .ศ. 2533 ศาลชัน้ตน้มคีาํ

พพิากษา ในวนัที ่ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 ว่าพระโพธริกัษ์ และพระชาวอโศกกระทาํผดิต่อ

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ศาลอุทธรณ์ พพิากษายนืตามศาลขัน้ต้ นเมือ่วนัที ่19 มนีาคม พ.ศ. 2540 

ในส่วนของสาวกจาํเลยที ่ 32 – 44 และ 57 – 63 ซึง่เป็นหญงิทัง้หมด พจิารณาแลว้เหน็ว่า การแต่ง

กายของสาวกจาํเ ลยเหล่านัน้เหมอืนกบัพระภกิษุในประเทศพมา่จงึไ มเ่ป็นความผดิ ส่วนจาํเลยที่

เหลอืพเิคราะหแ์ลว้เหน็ว่าไดร้บัการบวชจากนายรกัหรอืพระโพธริกัษ์ซึง่ไมไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นพระ

อุปชัฌายถ์อืเป็นการบวชทีไ่มถู่กตอ้งจงึไมเ่ป็นภกิษุในพระพุทธศาสนา เมือ่แต่งกายดว้ยผา้ไต รจวีร

หรอืห่มผา้คลุมคลา้ยไตรจวีร และออกบณิฑบาตจงึเป็นการประพฤตตินเพื่อ ใหบุ้คคลอื่นเชื่อว่าตน

เป็นภกิษุจงึมคีวามผดิพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกคนละ 3 เดอืน1

2
 

                                         
 2 คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่3699 – 3739/2541. 
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 ส่วนนายรกั จาํ เลยที ่80 มคีวามผดิฐานสนบัสนุน จาํเลยอื่นๆ ถอืเป็นความผดิหลายกรรม

ต่างกนั พพิากษาใหล้งโทษจาํคุกกระทงละ 2 เดอืน รวม 27 กระทง รวมโทษจาํคุก 54 เดอืน แต่ไม่

ปรากฏว่าจาํ เลยทัง้หมดไดร้บัโทษจาํคุกมาก่อน เหน็ควรรอโทษจาํคุกไวค้นละ 2 ปี และหา้มจาํเลย

ประพฤตใิดๆ อนัอาจนําไปสู่การกระทาํผดิในทาํนองเดยีวกนัอี กโดยใหพ้นกังานคุมประพฤติ

สอดส่องและใหป้ฏบิตัติามเงือ่นไขของศาล คาํพพิากษาของศาลอุทธรณ์เป็นไปตามคาํพพิากษาของ

ศาลชัน้ตน้ยกเวน้ในส่วนของสาวกทีเ่ป็น หญงิเท่านัน้ทีศ่าลอุทธรณ์มคีาํพพิากษายกฟ้อง 2

3
 สุดทา้ย 

ศาลฎกีาส่งคาํพพิากษาลงมาใหศ้าลแขวงพระนครเหนืออ่านเมือ่วนัที ่ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 โดย

คดแีรกพระโพธริกัษ์ถูกฟ้องเป็นจาํเลยคนเดยีว  ขอ้หาละเมดิพระธรรมวนิยัเป็นอาจณิ ขดัขนืคาํสัง่

ใหส้กึภายในเจด็วนั  

 ศาลฎกีาพพิากษาว่า พ.ร.บ. คณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 27, 42 ใหล้งโทษจาํคุก 6 เดอืน 

โทษจาํคุกใหร้อไว ้ 2 ปี ใหจ้าํเลยละเวน้ประพฤตใิดๆ อนัเป็นความผดิอกี และ ใหพ้นกังานคุม

ประพฤตสิอดส่องจาํเลยในกําหนดดงักล่าว ตา มคดอีาญาแดงที ่ 22574/2538 คดหีลงัพระโพธริกัษ์

ถูกฟ้องพรอ้มสานุศษิยอ์ื่นรวม 80 คน โดยพระโพธริกัษ์เป็นจาํเลยที ่ 80 ขอ้หาแต่งกายเลยีนแบบ

สงฆต์าม ปอ. มาตรา 208 เฉพาะจาํเลยที ่80 เพิม่ ปอ. มาตรา 208, 86 ดว้ย ศาลฎกีาพพิากษาว่า

จาํเลยผดิตามฟ้อง เฉพาะจาํเลยที ่80 ผดิรวม 33 กระทง จาํคุกกระทงละ 2 เดอืน รวม 66 เดอืน ให้

รอการลงโทษจาํคุกไว ้ 2 ปี ตามคดอีาญาแดงที ่ 22575 /2538 ในช่วงเวลานัน้ หนงัสอืพมิพห์ลาย

ฉบบัเผยแพร่ภาพญาตธิรรมนุ่งขาวห่มขาวจาํนวนมากมาฟงัคาํพพิากษา ของศาลฎกีาโดยมกีริยิา

เคารพพระโพธริกัษ์เหมอืนเดมิซึง่เป็นศรทัธาของชาวสันตอิโศกแต่ในนามของหลกันิตธิรรม ยอ่มถอื

ว่าพระโพธริกัษ์กบัพวกเป็นผูผ้ดิ 3

4
 แมเ้รือ่งน้ีจะจบไปนานแลว้แต่เมือ่วนัที ่ 8 มนีาคม พ .ศ. 2549 ก็

ยงัมแีกนนํากลุ่มเครอืขา่ยชาวพุทธเขา้แจง้ความรอ้งทุกขก์บัเจา้หน้าทีต่ํารวจ สน . ชนะสงคราม 

กล่าวหาสมณโพธริกัษ์ในขอ้หาแต่งกายเลยีนแบบสงฆซ์ึง่เป็นขอ้หาเดยีวกนักบัมหาเถรสมาคมเมือ่ 

16 ปีก่อน 4

5
 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าอธกิรณ์เรือ่งน้ีแมเ้คยจบในชัน้ศาลฎกีาแลว้แต่องคก์ารคณะสงฆก์ย็งั

ไมส่ามารถบรหิารจดัการทาํใหอ้ธกิรณ์สงบระงบัและเกดิความชดัเจนตามหลกัพระธรรมวนิยัได ้

 กรณสีนัตอิโศกจงึเป็นเรือ่งที่มผีลกระทบต่อความศรทัธา ในพระพุทธศาสนาอนัเป็นสถาบนั

หลกัของประเทศ ตลอดจนความสามคัคขีองคนในชาติ อกีดว้ย  จากทัศนะต่างๆ จะสงัเกตไดว้่า

                                         
 3 ภทัรพร สริกิาญจน, “สาํนกัสนัตอิโศก ความเป็นมาและบทบาททางศาสนาในสงัคมไทย ,” วารสารพุทธ

ศาสน์ศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 (มกราคม – เมษายน 2544): 46 – 48. 

 4 สมพร พรหมหติาธร, อาญาวดั อาญาบา้น, หน้า ช – ซ. 

 5 สรุเธยีร จกัรธรานนท,์ สนัตอิโศก: สามทศวรรษทีท่า้ทาย (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2550), หน้า 165. 
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นอกจากหลกัพระธรรม วนิยัแลว้ยงัมกีารถกเถยีงกนัโดย ใช้หลกักฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชน ใน

การจดัการอธกิรณ์ เรือ่งน้ี ดว้ย กรณีน้ีจงึเป็นตวัอยา่งปญัหา ในการบรหิารจดัการ องคก์รคณะสงฆ์

เรือ่งววิาทาธกิรณ์ทีล่าํพงัคณะสงฆไ์มส่ามารถจดัการปญัหาดงักล่าวภายใน คณะสงฆ์ตามพระธรรม

วนิยั ได้ เอง จงึตอ้งอาศยักฎหมายทางโลกซึง่มคีวามสมัพนัธก์บักฎหมายคณะสงฆ ์กฎหมาย

รฐัธรรมนูญและกฎหมายอาญา ววิาทาธกิรณ์ในกรณน้ีีเป็นถกเถยีงกนัเรือ่งพระธรรมวนิยั เช่น เรือ่ง

การโกนคิว้ การฉนั เน้ือสตัว ์การไมก่ราบพระพุทธรปู กรณเีหล่าน้ี จงึสามารถใชอ้ธกิรณสมถะ ใน

ขอ้สมัมขุาวนิยัและเยภุยสกิาในการบรหิารจดัการไดท้ัง้สิน้  แต่องคก์าร คณะสงฆไ์มใ่ชว้ธิี การ

ดงักล่าวเป็นหลกัแต่กลบัใชก้ฎหมายทางโลกมารว่มจดัการอธกิรณ์แทน  

 กรณีสนัตอิโศกจงึ เป็นตวัอยา่งของปญัหาการบรหิารจดัการววิาทาธกิรณ์ ขององคก์ารคณะ

สงฆ์ที่ใหค้วามสาํคญั แก่พระธรรมวนิยั น้อยกว่าก ฎหมายทางโลก ในอธกิรณ์น้ี  องคก์รคณะสงฆ์มี

การนําหลกัพระธรรมวนิยัมาใช้ในการวนิิจฉยับางเรือ่งแต่ในหลายเรือ่งกลบันํากฎหมายทางโลกมา

ตดัสนิและใหน้ํ้าหนกัมากกว่าพระธรรมวนิยั  สิง่เหล่าน้ีไดแ้สดงถงึ ปญัหาความลกัลัน่ของการบรหิาร

จดัการองคก์ารคณะสงฆซ์ึง่ส่งผลต่อคุณค่าพระพุทธศาสนาในเรือ่งของการบรหิารจดัการดว้ยธรรมะ

อกีดว้ยเพราะส่งผลต่อประโยชน์ตนคอืความเชื่อของปจัเจกชนและประโยชน์ผูอ้ื่นคอื พุทธศาสนิกชน

ทีค่วรจะไดร้บัรูค้วามจรงิทีถู่กตอ้งจากการแกป้ญัหาอธกิรณ์ในเรือ่งน้ีแต่องคก์รคณะสงฆ์ใชก้ฎหมาย

ทางโลกเป็นหลกัจงึทาํใหข้อ้เทจ็จรงิในพระธรรมวนิยัไมไ่ดร้บัการชีแ้จงใหช้ดัเจนในทีสุ่ด เพราะ

อธกิรณ์ไมไ่ดถู้กบรหิารจดัการใหส้งบระงบัไปนัน่เอง 

 4.1.2 กรณีธรรมกายกบัคาํสอนเร่ืองนิพพานและพระไตรปิฎก 

 ปญัหาววิาทาธกิรณ์ทีส่่งผลกระทบเป็น วงกวา้ง ต่อพระพุทธศาสนากรณต่ีอมา คอืการ

ถกเถยีง ระหว่างวดัพระธรรมกายกบัพระธรรมปิฎก (สมณศกัดิใ์นขณะนัน้ ) เรือ่งนิพพานว่าเป็น

อตัตาหรอือนตัตา  เมือ่ช่ วงปลาย  พ.ศ. 2541  โดยพระธรรมปิฎก ไดว้พิากษ์ วดัพระธรรมกาย ว่า

เผยแพรค่าํสอนคลาดเคลื่อนไปจากหลกัพระพุทธศาสนาหลายประการ เช่น  

 1) สอนว่านิพพานเป็นอตัตา  

 2) สอนเรือ่งธรรมกาย ว่า เป็นภาพนิมติและใหม้ธีรรมกายทีเ่ป็นตวัตนเป็นอตัตาของ

พระพุทธเจา้มากมายหลายพระองคไ์ปรวมกนัอยูใ่นอายตนนิพพาน  

 3) สอนเรือ่งอายตนนิพพานทีป่รงุถอ้ยคาํขึน้มาเองใหมใ่หเ้ป็นดนิแดนทีจ่ะเขา้สมาธไิปเฝ้า

พระพุทธเจา้ไดถ้งึกบัมพีธิถีวายขา้วพระทีจ่ะนําขา้วบชูาไปถวายแด่พระพุทธเจา้ในอายตนนิพพาน

นัน้ 
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 คาํสอนเหล่าน้ี  สาํนกัวดัพระธรรมกายสอนขึน้ใหมผ่ดิเพีย้นออกไปจาก หลกัพระธรรมวนิยั

ของพระพุทธเจา้แต่แทนทีจ่ะใหรู้ว้่าเป็นหลกัคาํสอนและการปฏบิตัขิองครอูาจารย ์ วดัพระธรรมกาย

กลบัพยายามนํา คาํสอนใหมข่องตนเขา้มาสบัสนปะปนหรอืแทนทีห่ลกัคาํสอนเดมิทีแ่ทข้อง

พระพุทธศาสนา ยิง่กว่านัน้ วดัพระธรรมกายยงัไดเ้ผยแพรเ่อกสารทีจ่าบ จว้งพระธรรมวนิยั เพื่อชกั

จงูใหค้นเขา้ใจผดิ สบัสนหรอืแมแ้ต่ลบหลู่พระไตรปิฎกบาลทีีเ่ป็นหลกัของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

เช่น 

 1) ใหเ้ขา้ใจว่าพระไตรปิฎกบาลบีนัทกึคาํสอนไวต้กหล่น และมฐีานะเป็นเพยีงความคดิเหน็

อยา่งหน่ึง เชื่อถอืหรอืใชเ้ป็นมาตรฐานไมไ่ด ้

 2) ใหนํ้าเอาพระไตรปิฎกฉบบัอื่นๆ เช่น พระไตรปิฎกภาษาจนีและคาํส อนอื่นๆ ภายนอก

มารว่มวนิิจฉยัพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 3) ใหเ้ขา้ใจเขวไปว่าหลกัการของพระพุทธศาสนาเป็นเรือ่งอภปิรชัญาขึน้ต่อการตคีวามและ

ความคดิเหน็ ตลอดจนการถกเถยีงทางวชิาการ อา้งนกัวชิาการต่างประเทศและการปฏบิตัขิองตน

ดงัว่าจะใชว้นิิจฉยัหลกัพระพุทธศาสนาได ้

 นอกจากน้ี ยงันําคาํว่า “บุญ” มาใชใ้นการชกัจงูประชาชนใหว้นเวยีนอยูก่บัการบรจิาคทรพัย์

เพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ ทีส่่งเสรมิความยดึตดิในตวัตนและในตวับุคคลอนัอาจกลายเป็นแนวโน้มที่

บัน่รอนสงัคมไทยในระยะยาวพรอ้มทัง้ทาํพระธรรมวนิยัใหล้างเลอืนไปดว้ย พฤตกิารณ์ของสาํนกัวดั

พระธรรมกายจงึเป็นการจาบจว้ง ลบหลู่ ยํ่ายพีระธรรมวนิยั สรา้งความสบัสนไขวเ้ขวและความหลง

ผดิแก่ประชาชน5

6
  

 อธกิรณ์เรือ่งน้ีปรากฎ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครัง้ที ่ 22 /2541 เมือ่วนัที ่ 30 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2541 เลขาธกิารมหาเถรสมาคมเสนอว่าสื่อมวลชนต่างๆ  ไดเ้สนอขา่วเรือ่งวดั

พระธร รมกายอยา่งต่อเน่ืองโดยเน้นเรือ่งสาํคญัคอืการก่อสรา้งศาสนสถานทีใ่หญ่โต  เผยแพร่

ประชาสมัพนัธก์จิกรรมของวดัอยา่งกวา้งขวาง รวมทัง้มกีารกล่าวอา้งถงึอภนิิหารของหลวงพ่อสด

และการรวบรวมเงนิบรจิาคจาํนวนมากจงึขอหารอื กบัมหาเถรสมาคม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ลงมติ

มอบหมายใหเ้จา้คณะภาค 1 ไปพจิารณาดาํเนินการตามทีเ่หน็สมควร แลว้นําเสนอมหาเถรสมาคม 

โดยผ่านเจา้คณะหนใหญ่หนกลาง  เจา้คณะภาค  1 ไดร้วบรวมขอ้มลูต่างๆ  ทีไ่ดร้บัจากกรมการ

ศาสนาและคณะกรรมการรวบรวมขอ้มลูกรณี วดัพระธรรมกาย  กระทรวงศกึษาธกิาร เจา้คณะ

                                         
 6 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต ), กรณีธรรมกาย บทเรยีนเพื่อการศกึษาพระพุทธศาสนาและ

สรา้งสรรคส์งัคมไทย (กรุงเทพมหานคร: หา้งหุน้สว่นจาํกดัสามลดา, 2551), หน้า 11 – 12. 
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จงัหวดัปทุมธานี คณะกรรมาธกิารศาสนา ศลิป ะและวฒันธรรม สภาผู้ แทนราษฎร กบัทัง้ประชาชน

ทัว่ไปเป็นจาํนวนมากมายโดยเรยีกผูบ้รหิารวดัพระธรรมกายมาไต่ถามขอ้เทจ็จรงิ รวมถงึเดนิทางไป

วดัพระธรรมกายเพื่อใ หเ้หน็สภาพความเป็นไปโดยประจกัษ์ แลว้จงึ ไดข้อ้สรปุ เพื่อ พจิารณา

ดาํเนินการ รวมเป็น 4 ประการดงัต่อไปน้ี 

 ประการที ่1 พจิารณาเหน็ว่า วดัพระธรรมกายมคีวามรูค้วามเขา้ ใจในดา้นคนัถธุระหรอืพระ

ปรยิตัธิรรมยงัไมส่มบรูณ์ แมจ้ะเป็นสาํนกัเรยีนพระปรยิตัธิรร มทีใ่หญ่มพีระภกิษุสามเณรเปรยีญ  

202 รปู พระภกิษุสามเณรนกัธรร ม 845 รปู ซึง่เป็นเรือ่งยากทีว่ดัใดจะสามารถทาํได้ขนาดน้ีจงึเป็น

เรือ่งน่าชื่ นชมอนุโมทนาแต่เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้กบัวดั  เช่น ปญัหาเ รือ่งการก่อสรา้งศาสนสถานที่

ใหญ่โตและปญัหาการระดมเงนิบรจิาคมากมาย  วดักไ็มส่ามารถชีแ้จงใหผู้้ สงสยัเกดิความเขา้ใจได้

อยา่งแจม่แจง้ว่าเป็นเพราะเหตุใด ขอ้น้ีเป็นเพราะขาดความรู้ ความเขา้ใจในสภาพธรรมทีล่กึซึง้ คอื 

วชิาอภธิรรม เมือ่ไดศ้กึษาพระอภธิรรมแลว้กจ็ะสามารถตอบปญัหาเหล่ าน้ีไดท้นัท ีตัง้แต่เริม่ตน้ว่า

การสรา้งศาสนสถานทีใ่หญ่โตกด็ ีการบรจิาคกด็ ีเกดิขึน้จากจติดวงไหน อะไรบนัดาลใหจ้ติดวงนัน้

เกดิขึน้ จติดว งนัน้เป็นกุศลหรอือกุศล เป็นบุ ญหรอืบาป บุญบาปอยูท่ีไ่หนรูต้ลอด สายไปจนถงึว่า

วบิากหรอืผลของบุญบาปเป็นอยา่งไร อทิธปิาฏหิารยิม์จีรงิหรอืไม ่ซึง่ความรูใ้นสภาพธร รมทีล่กึซึง้

ละเอยีดอ่อนเหล่าน้ี จะมขีึ้ นไดก้โ็ดยการศกึษาวชิาพระอภธิรรม เท่านัน้  จงึดาํเนินการใหว้ดั

พระธรรมกายจดัตัง้สถานศกึษาพระอภธิรรมใหม้กีารเรยีนการส อนวชิาพระอภธิรรมกนัอยา่งจรงิจงั

เพื่อเพิม่เตมิศกัยภาพในดา้นคนัถธุระของวดัพระธรรมกายใหส้งูขึน้ อนัจะก่อใหเ้กดิประ โยชน์โสตถิ

ผลแก่วดัพระธรรมกายเองและแก่ปวงชนผูใ้ฝใ่จในธรรมทัว่ไป 

 ประการที ่ 2 พจิารณาเหน็ว่า วดัพระธรรมกายมคีวา มรูค้วามเขา้ใจในดา้นวปิสันาธุระ หรอื

พระปฏบิตัธิรรมยงัไมส่มบรูณ์  แมว้่าวดัพระธรรมกายจะเป็นสาํนกัปฏบิตัธิรรมทีใ่หญ่  มผีูค้นพากนั

มาเจรญิภาวนามากมาย แต่การเรยีนการสอนกเ็ ป็นเพยีงแค่วปิสัสนาญาณเบือ้งตน้ โดยอนุโลม

เท่านัน้ คราวใดเมือ่กล่าวอา้งถงึพระ นิพพานอนัเป็นวปิสัสนาญาณชัน้สงู จงึไมต่รงกบัพระนิพพานที่

ปรากฏมใีนพระคมัภรีพ์ระไตรปิฎก จงึเป็นเหตุใหบ้ณัฑติชนผูม้คีวามรกัหวงแหนพระพุทธศาสนา 

เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้กเ็กดิความหงดุหงดิอดึอดัใจ และยอมรบัไมไ่ด้  ยิง่เกดิมปีญัหาสาํนวนใหมข่ึน้มา

คอืปญัหาทีว่่าพระ นิพพานเป็นอตัตากย็ิง่ก่อใหเ้กดิขอ้กงัขาสบัสนวุ่นวายกนัไปใหญ่  ความจรงิ พระ

นิพพานเป็นธรรมวเิศษสงูสุดในพระพุทธศาสนา คนเราในโลกมนุษยย์คุเนยยบุคคลน้ี จะมโีอกาส

บรรลุถงึพระนิพพานได้ จะตอ้งป ฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานทีถู่กตอ้ง จนเกดิภาวนามยปญัญา ผ่าน

ขัน้ตอนวปิสัสนาญาณตามลาํดบั ดงัน้ี 
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 1. นามรปูปรจิเฉทญาณ  2. ปจัจยปรคิหญาณ (เหน็นิมติเขา้ใจผดิว่าเป็นนิพพาน) 3. สมัม

สนญาณ 4. อุทยพัพยญาณ (ญาณน้ีตอนตน้เป็นวปิสัสนูปกเิลสเขา้ใจผดิว่าเป็นนิพพานและบางท่าน

พอถงึญาณน้ีกเ็ขา้ ใจว่าไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต์ ) 5. ภงัคญาณ (อุปปาทนิโรธเกดิขึน้ เขา้ใจผดิว่า

เป็นนิพพาน ) 6. ภยญาณ 7. อาทีนวญาณ 8. นิพพทิาญาณ  9. มญุจตุิกมัยตาญาณ (อุปปาทนิโรธ

เกดิขึน้อกี เขา้ใจคดิว่าเป็นนิพพาน ) 10. ปฏสิงัขาญาณ  11. สงัขารเุปกขาญาณ (สภาวะคลา้ยพระ

นิพพานเกดิขึน้ไดบ้างครัง้ ) 12. อนุโลมญาณ  13. โคตรภญูาณ  14. มรรคญาณ (พระนิพพาน ) 15. 

ผลญาณ (พระนิพพาน ) 16. ปจัจเวกขณญาณ  ผูป้ฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน ตอ้งปฏบิตัผิ่ านขัน้ตอน

ผ่านนิมติตามลาํดบัชัน้ จนถงึวปิสัสนาญาณชัน้สงูคอืวปิสัสนาญาณที ่14 ทีช่ื่อว่ามรรคญาณจงึจะถงึ

พระนิพพานจรงิแ ทถู้กตอ้งตามคมัภรีพ์ระพุทธศาสนา สามารถทีจ่ะรูเ้หน็ดว้ยการภาวนา มยปญัญา

ว่าพระนิพพานเป็นอยา่งไรหรอืเป็นอะไร  

 ในเมื่อวดัพระธรรมกายสอนวิ ปสัสนาธุระนบัไดว้่าถงึสภาวะวปิสัสนาญาณที ่ 2 โดยอนุโลม 

(ยงัปนสมถกรรมฐานอยู)่ แลว้จะใหอ้ธบิายเรือ่งพระนิพพานใหถู้กตอ้งตามพระคมัภรี์ กค็งเป็นเรือ่งที่

เหลอืวสิยั วเิคราะหโ์ดยสรปุไดว้่าวดัพระธรรมกายมคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นวปิสัสนาธุระยงัไม่

สมบรูณ์จงึดาํเนินการใ หว้ดัพระธรรมกายจดัตั ้ งสถานทีป่ฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน โดย ใหม้กีาร

ปฏบิตักิารบอกวปิสัสนากรรมฐานทีถู่กต้ องตามพระคมัภรีก์นัอยา่งจรงิจงั เพื่อเพิม่เตมิศกัยภาพใน

ดา้นวปิสัสนาธุระของวดัพระธรรมกายใหส้งูขึน้ อนัจะเกิดคุณประโยชน์แก่วดัพระธรรมกายเอง และ

แก่ปวงชนผูม้วีาสนาบารมทีัว่ไปอยา่งมหาศาล 

 ประการที ่ 3 พจิารณาเหน็ว่าวดัพระธรรมกายมกีารเผยแ ผ่พระพุทธศาสนามากมายหลาย

ดา้นเป็นทีจ่บัตามองของสาธารณชนในวงกวา้ง อาจจะมโีอกาสประพฤตผิดิพลาดขึน้มาไดจ้ะโดย

เจตนาหรอืไมก่ต็ามจงึดาํเนิน การโดยแนะนําใหพ้ยายามสาํรวมระวงั และปฏบิตัติามพระธรรมวนิยั

โดยเครง่ครดั ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัโลกวชัชะทีจ่ะพงึบงัเกดิขึน้จากเจตนาทีด่ ีทัง้ทีพ่งึจะบงัเกดิขึน้จาก

วสิงัวาทนเจตนากต็ามท ี 

 ประการที ่ 4 พจิารณาเหน็ว่ าวดัพระธรรมกายจะตอ้งทาํงานหนกั จะตอ้งฝา่ฟนัอุปสรรคอกี

มากมายหลายดา้น เพราะว่างานทีเ่ริม่ ตน้ไวเ้พื่อประโยชน์พระพุทธ ศาสนาลว้นแต่เป็นงานทีใ่หญ่โต

กวา้งขวางทัง้สิน้ จาํเป็นตอ้งเ กีย่วขอ้งกบับุคคลภายนอกหลายฝา่ย อาจจะเกดิความประมาทพลาด

ผดิไปกไ็ดจ้งึดาํเนินการโดยแนะนําใหว้ดัพระธรรมกายบรหิารงานใหถู้กตอ้ง โดยปฏบิตัติาม

กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบยีบ คาํสัง่ มต ิประกาศ พระบญัชาส มเดจ็พระสงัฆราช 



63 

 

คาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน โดยเครง่ครดั ทัง้น้ีเพื่อความเรยีบรอ้ยดงีามของวดัและ

พระพุทธศาสนา6

7
 

 เจา้คณะภาค 1 ไดพ้จิารณาดาํเนินการกรณวีดัพระธรรมกายรวม 4 ประการน้ี ซึง่ พระราช

ภาวนาวสิุทธิ ์  (สมณศกัดิใ์นขณะนัน้ ) เจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย ได้มเีอกสาร ตอบรบั เรือ่ง การ

ปรบัปรงุแกไ้ขวดัพระธรรมกายตามคาํแนะนําของพระพรหมโมล ีเจา้คณะภาค 1 ความว่าตามทีพ่ระ

พรหมโมล ีเจา้คณะภาค 1 ในฐานะพระมหาเถระ ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ สงู  ไดก้รณุาแนะนําใหว้ดั

พระธรรมกายดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขการทาํงานในดา้นต่างๆ  ของวดั เพื่อใหม้ศีกัยภา พยิง่ขึน้ อนั

จกัเป็นคุณประโยชน์แก่วดัและพระศาสนาอยา่งกวา้งขวาง รวมเป็นหลกัปฏบิตั ิ 4 ประการ  

คาํแนะนําอนัเป็นหลกัปฏบิตัทิัง้ 4 ประการน้ี เปรยีบเ สมอืนชีข้มุทรพัยอ์นัประเสรฐิให้ วดั

พระธรรมกายยนิดน้ีอมรบัและจกัปฏบิตัติามดว้ยความเคารพเป็นอยา่งยิง่ 

ต่อมา เมือ่วนัที ่ 22 มนีาคม พ.ศ. 2542 มหาเถรสมาคมไดม้ี การประชุมพเิศษกรณวีดั

พระธรรมกายซึง่พระพรหมโมล ีเจา้คณะภาค 1 ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากมหาเถร สมาคมใหด้าํเนินการ

ตามความเหมาะสม พระพรหมโมลไีดส้รปุประเดน็ต่างๆ เสนอมหาเถรสมาคมโดยผ่านเจา้คณะใหญ่

หนกลาง มหาเถรสมาคมพจิารณาแลว้มมีตวิ่า ตามรายงานการพิ จารณาดาํเนินการกรณวีดั

พระธรรมกายของพระพรหมโมล ีเจา้คณะภาค 1 ไดใ้หค้าํแนะนํา 4 ประการแก่วดัพระธรรมกายโดย

ทางวดัไดต้อบรบัทีจ่ะป ฏบิตัติามเป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้ชดัเจนแลว้ จงึใหว้ดัพระธรรมกายปฏบิตัิ

ตามคาํแนะนําทัง้ 4 ประการนัน้โดยเครง่ครดัและใหพ้ระพรหมโมล ีเจา้คณะภาค 1 ดผูลสัง่การใหว้ดั

พระธรรมกายปฏบิตัติามทีไ่ดม้หีนงัสอืตอบรบันัน้ดว้ย  ส่วนกรณอีื่นๆ  ของวดัพระธรรมกาย เช่น 

การเรีย่ไรเป็นตน้ ใหเ้จา้คณะภาค 1 สัง่การใหว้ดัพระธรรมกายปฏบิั ตติามระเบยีบมหาเถรสมาคม

และกฎหมายบา้นเมอืง  จากกรณวีดัพระธรรมกายในครัง้น้ี  มหาเถรสมาคมได้ ขอใหว้ดัทุกวดัและ

พระภกิษุสามเณรปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

 1. การเรยีนการสอนพระธรรมวนิยัใหย้ดึหนงัสอืทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิร

ญาณวโรรสทรงรจนาและทรงกําหนดตามหลกัสตูรนกัธรรมและธรรมศกึษาชัน้ตร ีโท เอก 

 2. ปฏบิตัพิระกรรมฐานใหป้ฏบิตัติามหลกัในมหาสตปิฎัฐานสตูร 

 ใหเ้จา้คณะทุกระดบัคอยสอด ส่องดผูลตามอํานาจหน้าทีแ่ละใหเ้จา้คณะดาํเนินการจดัตัง้

สาํนกัปฏบิตัธิรรมตามมตมิหาเถรสมาคมทุกจงัหวดัและใหก้รมศาสนาแจง้เจา้คณะจงัหวดัทุกจงัหวดั

                                         
 7 พนูศกัดิ ์ชตูาภา , “ปญัหาการบรหิารงานของมหาเถรสมาคม ศกึษาปญัหาดา้นการจดัโครงสรา้ง

องคก์าร,” (ภาคนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2543), หน้า 81 – 83. 
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ทราบและถอืปฏบิตัิ  รายงานการพจิารณาดาํเนินก ารกรณวีดัพระธร รมกายของพระพรหมโมล ีเจา้

คณะภาค 17

8
  

 อยา่งไรกต็าม  สมเดจ็พระสงัฆราชไดท้รง มีพระลขิติ เกีย่วกบัปญัหาอธกิรณ์ของวดั

พระธรรมกายน้ี ถงึ 5 ฉบบั ดงัมเีน้ือความดงัต่อไปน้ี  ฉบบัที ่1 ความว่า 1) หากพระรปูใดบดิเบอืน

พระธรรมกล่าวหาพระไตรปิฎกบกพรอ่งเป็นการทาํสงฆใ์หแ้ตกแยกเป็น 2 ฝา่ยถอืเป็นกรรมหนกัสุด 

ทาง ศาสนาเป็นอนนัตรยิกรรม มโีทษทัง้ ปจัจบุนัและอนาคตทีห่นกั 2) พระรปูใดไดท้รพัยส์นิ 

ระหว่างทีบ่วชเพื่อความถูกตอ้งกต็อ้งโอนสมบตัทิัง้หมดเป็นของวดั 

 ฉบบัที ่ 2 ความว่า “ความบดิเบอืนพระพุทธธรรมคาํสอนโดยกล่าวหาว่าพระไตรปิ ฎก

บกพรอ่งเป็นการทาํใหส้งฆท์ีห่ลงเชื่อคาํบดิเบอืน แตกแยกออกไปกลายเป็นสอง มคีวามเขา้ใจความ

เชื่อถอืพระพุทธศาสนาตรงกนัขา้มเป็นการทาํลายพระพุทธศาสนา ทาํสงฆใ์หแ้ตกแยกเป็น

อนนัตรยิกรรม มโีทษทัง้ปจัจบุนัและอนาคตที่ หนกั ส่วนทีม่ใิช่เป็นการลงโทษแต่เป็นการกระทาํที่

ถูกตอ้งคอืตอ้งมอบสมบตัทิัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในขณะเป็นพระใหแ้ก่วดัทนัที  การไมย่อมคนืสมบตัใิหว้ดั 

ในขัน้ตน้อาจมใิช่มเีจตนาถอื เอาเป็นของตน  แต่เมือ่ถงึอยา่งไร กย็งัไมย่อมมอบคนืสมบตัทิัง้หมดที่

เกดิขึน้ในขณะเป็นพระใหแ้ก่วดัก็ แสดงชดัแจง้ว่าตอ้งอาบตัปิาราชกิ  ตอ้งพน้จากความเป็น สมณะ 

โดยอตัโนมตั ิตอ้งถูกจดัการอยา่งเดด็ขาด เช่น เดยีวกบัผูไ้มใ่ช่พระปลอมเป็นพระ ดว้ยการนําผา้    

กาสาวพสัตรไ์ปครอง ทาํความเศรา้หมองเสื่อมเสยีใหเ้กดิแก่สงฆใ์นพระพุทธศาสนา” 

 ฉบบัที ่ 4 ความว่า “ในกรณเีกีย่วกบัเรือ่งวดัพระธรรมกาย เราไดท้าํหน้าทีข่องสมเด็ จ

พระสงัฆราชสมบรูณ์ตามอํานาจแลว้จงึไมม่อีะไรจะพดูอกีขณะน้ี ขออนุโมทนาทุกท่านทีส่นใจห่วงใย

พระพุทธศาสนา แสดงความเป็ นคนดดีว้ยมกีตญั�กูตเวทติาธรรม ” และฉบบัที ่5 ความว่า “ไดแ้จง้

ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจชดัเจนดทีัว่กนัแลว้ก่อนหน้าน้ีว่าในตําแหน่งผูเ้ป็นสมเดจ็พระสงัฆราช สกลสงัฆปรณิา

ยก ไดท้าํหน้าทีเ่กีย่วกบัเรือ่งอดตีเจ้ าอาวาสวดัพระธรรมกาย เพื่อเทดิทนู รกัษาพระพุทธศาสนาให้

พน้ถูกทาํลายสมบรูณ์ดทีีสุ่ดแลว้ตามอํานาจ ท่านกรรมการมหาเถรสมาคมทัง้ หลายจะทาํอะไรต่อไป

ตามความตอ้งการจะไมม่านัง่ฟงั รบัรูใ้นทีป่ระชุมวนัน้ี ที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542”8

9
 

 จะเหน็ว่าแมอ้งคก์ารคณะสงฆจ์ะตดัสนิววิาทาธกิรณ์ของวดัพระธรรมกายสอดคลอ้งกบัหลกั

พระธรรมวนิยั ดว้ย การใช้ อุพพาหกิวธิี คอืการใหภ้กิษุผูท้รงคุณธรรมเป็นผูต้ดัสนิ ซึง่ในกรณี

                                         
 8 มตชิน. (23 มนีาคม 2542): 14. 

 9 สมเกยีรต ิมธีรรม , ฉีกหน้ากากธรรมกาย ใครคอืขบวนกา รลม้พุทธตวัจรงิ  (กรุงเทพฯ : เคลด็ไทย , 

2543), หน้า 14 – 17. 
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ธรรมกายน้ี มหาเถรสมาคมได้ ใหพ้ระพรหมโมลี ซึง่ถอืเป็นพระนกัปราชญใ์นยคุนัน้เ ป็นผูว้นิิจฉยั

อธกิรณ์แต่ดเูหมือนว่าอธกิรณ์น้ีกจ็ะไมร่ะงบัไปเสยีทเีดยีวเพราะ สมเดจ็พระสงัฆราชทรงมพีระลขิติ

ส่วนพระองคอ์อกมา ซึง่มคีวามเหน็ขดัแยง้กบัการวนิิจฉยัของพระพรหมโมล ี อยา่งไรกด็ ี แมส้มเดจ็

พระสงัฆราชจะทรงมพีระลขิติ ออกมาหลายฉบบัแต่กไ็มส่ามารถ ระงบัอธกิรณ์เรือ่งน้ีใหจ้บลงได้

เช่นกนั  ที่น่าสนใจกค็อืสมเดจ็พระสงัฆราชทรงมพีระลขิติว่าทางมหาเถรสมาคมหมดหน้าทีแ่ลว้

ต่อจากนัน้ยอ่มเป็นหน้าทีโ่ดยตรงของผูร้กัษากฎหมายหรอืของผูม้หีน้าทีใ่นการพุทธศาสนาจะตอ้ง

รกัษาพระพุทธศาสนา หรอืการทีท่รงมพีระลขิติว่าพระองค์ ไดท้าํหน้าทีเ่กีย่วกบัอดตีเจา้อาวาสวดั

พระธรรมกายสมบรูณ์ดทีีสุ่ดแลว้ตามอํานาจ ส่วนกรรมการมหาเถรสมาคมทัง้หลายจะทาํอะไรต่อไป

พระองค์จะไมร่บัรู้อกีซึง่หากใชม้คีวามเหน็ต่างเช่นน้ีกต็อ้งใชห้ลกัพระธรรมวนิยัคอืเยภุยยสกิาหรอื

การใชเ้สยีงขา้งมาก อธกิรณ์กจ็ะสงบระงบัได ้

 การวนิิจฉยัของพระพรหมโมลแีละ พระลขิติของสมเดจ็พระสงัฆราช แสดงใหเ้หน็ถงึปญัหา

และขอ้จาํกดั ในการบรหิารจดัการ ววิาธาธกิรณ์ขององคก์ารคณะสงฆเ์รือ่งวดัพระธรรมกาย ไดเ้ป็น

อยา่งดี ปจัจบุนั  วดัพระธรรมกายกย็งัคง สามารถ เผยแพรค่าํสอนของสาํนกัตน ในแนวทางเดมิ ได้

อยา่งต่อเน่ืองไมต่่างจากแต่ก่อนทีจ่ะมกีารตดัสนิอธกิรณ์ใดๆ และดเูหมอืนว่าจะทวคีวามเขม้ขน้มาก

ขึน้เรือ่ยๆ ตามสื่อต่างๆ ไปในวงกวา้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ไมว่่าจะเป็นการเดนิธุดงคธ์รรม

ชยั การมช่ีองรายการธรรมะผ่านดาวเทยีมเผยแพรไ่ปทัว่โลก การอวดอุตรมินุสธรรม ฯลฯ 

ขอ้เทจ็จรงิเหล่าน้ีจงึแสดงใหเ้หน็ว่าองคก์ารคณะสงฆไ์รป้ระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการอธกิรณ์วดั

พระธรรมกายไดเ้ป็นอยา่งด ี

 4.1.3 กรณีพระเกษมตบหน้าพระพทุธรปู 

 ววิาทาธกิรณ์อกีกรณหีน่ึงที่ เกดิขึน้ ไมน่านน้ีคอืกรณี พระเกษม  อาจณฺิ ณสโีล  เจา้อาวาส

สาํนกัสงฆส์ามแยก  ต.วงักวาง อ .น้ําหนาว จ .เพชรบรูณ์ ทีต่กเป็นขา่วทางหน้าหนงัสอืพิ มพแ์ละสื่อ

ต่างๆ  เกีย่วกบัคาํสอน หลายประการ  เรือ่งเกดิขึน้เมือ่ ผูอ้ํานวยการสาํนกัพระพุทธศาสนาจงัหวดั

เพชรบรูณ์เขา้แจง้ความต่อพนกังานสอบสวน สภ. น้ําหนาว เมือ่ พ.ศ. 2551 ว่าพระเกษมได้ นําแผ่น

ป้ายขอ้ความว่า  “ทองเหลอืง หล่อน้ีไม่ใช่พระพุทธเจา้แน่ ไมต่อ้งกราบมนั ” ไปตดิไวท้ีฐ่านองคพ์ระ

พุทธชนิราชจาํลองซึง่ประดษิฐานอยูบ่นศาลาในบรเิวณสาํนกัสงฆส์ามแยก โดยใชเ้ทา้เหยยีบฐาน

พระพุทธรปูและใชม้อืตบบรเิวณพระพกัตรข์องพระพุทธรปู คดน้ีีศาลชั ้นตน้ยกฟ้องเมือ่วนัที ่ 19 

กุมภาพนัธ ์พ .ศ. 2553 เพราะเชื่อว่าพระเกษมไมม่เีจตนากระทาํแก่วตัถุอนัเ ป็นทีเ่คารพในทาง

ศาสนาอนัเป็นการเหยยี ดหยามศาสนา ต่อมาวนัที ่ 19 เมษายน พ .ศ. 2553 อยัการจงัหวดั

เพชรบรูณ์ไดย้ืน่อุทธรณ์คดดีงักล่าวซึง่จา กการนําสบืในชัน้ศาล พระเกษมใหก้า ว่าไดศ้กึษาคน้ควา้



66 

 

พระไตรปิฎกทีเ่ผยแพรใ่นประเทศไทยทัง้ 5 ฉบบัโดยละเอยีด ไมม่ฉีบบัใดบญัญตัวิ่าพ ระพุทธรปู

เป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้มแีต่บญัญตัใิหพ้ระธรรมวนิยัเท่านัน้ทีเ่ป็นตวัแทน 

 วนัที ่ 20 กนัยายน พ .ศ. 2554 ไดเ้กดิกระแสวพิากษ์วจิารณ์ทางโลกออนไลน์ อยา่ง

กวา้งขวางอกีครัง้เมือ่มคีลปิวดิโีอทีถู่กนําขึน้ไป โพสตเ์ผยแพรท่างเวบ็ไซต ์ “ยทูวิบ์” (youtube) โดย

เน้ือหาในคลปิปรากฏภาพพระเกษม ขณะเตรยีมจะฉนัทีโ่รงรบัจงัหนัเมือ่เชา้วนัที ่18 สงิหาคม พ .ศ. 

2554 โดยมพีระสงฆ ์ 3 – 4 รปู กําลงัเดนิตกัอา หารบนโต๊ะทีต่ ัง้ไวก้ลางศาลา และมญีาตโิยมนัง่อยู่

ดว้ยจาํนวนหน่ึง  ขณะนัน้ พระเกษมเดนิโวยวายเอะอะ พดูถงึการตดิป้ายในโรงฉนัอาหา รว่า “อยา่

เสยีงดงัพวกสตัวน์รก ” ซึง่พระเกษมไดพู้ ดในคลปิว่าตนเป็นคนเขยีนเอง หลงัจากนัน้ พระเกษมได้

เตะถบีโต๊ะ เกา้อี้ และพดูจามงึมาพาโวยอกีทัง้ยงัเตะขา้วของ และอาหารของพระภกิษุดว้ยกนัจนลม้

ระเนระนาด โดยไมส่นพระภกิษุรปูอื่นแต่อยา่งใด  นอกจากนัน้ ยงัมกีารใชค้าํพดูทีห่ ยาบคายใน

ขณะทีเ่ทศนาต่อหน้าพระภกิษุและแมช่ี  เช่น ยกเทา้ชีห้น้าใส่ ญาตโิยม ทีม่าถวายอาหารเพล โดย

ญาตโิยมทีไ่ปทาํบุญต่างนัง่เงยีบจอ้งมองพระเกษมแสดงกริยิาดงักล่าวโดยไมแ่สดงอาการใดๆ 

ออกมา  

 หลงัจากคลปิวดิโีอเผยแพรอ่อกไป ได้มเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์เป็นจาํนวนมาก โดยในสงัคม

ออนไลน์มกีารโพสตก์ระทูถ้งึการกระทาํทีไ่มเ่หมาะสมของพระเกษมและยงัมกีารนําคลปิการเทศนา

สัง่สอนญาตโิยมของพระเกษม ซึง่ผดิแผกไปจากพระภกิษุรปูอื่นๆ และยงัใชถ้อ้ยคาํทีไ่มเ่หมาะสม

ดว้ย ขณะทีเ่วบ็ไซตข์องวดัปา่สามแยกกม็ลีกูศษิยข์องพระเกษม โพสตก์ระทูป้กป้องการกระทาํของ

พระเกษม อาท ิใหว้างจติเป็นกลาง หลวงปู ่ (พระเกษม ) สอนถูกตอ้งตามพระธรรมวนิยัทีสุ่ดแล้ ว 

บา้งกโ็พสตห์ลกัธรรม กาลามสตูร  เป็นตน้ ขณะที่รกัษาการผูอ้ํานวยการสาํนกังานพระพุทธศาสนา

จงัหวดัเพชรบู รณ์กล่าวว่า เมือ่ พ.ศ. 2551 ชาวบา้นใน จงัหวดัพษิณุโลก และเพชรบรูณ์ ไดเ้ขา้แจง้

ความต่อพนกังานสอบสวน สภ .น้ําหนาว ใหด้าํเนินคดกีบัพระเกษม เพราะลบหลู่และเหยยีดหยาม

พระพุทธชนิราชจาํลอง ยํ่ายพีระพุทธรปูดว้ยการเหยยีบฐานและตบพระพกัตรพ์ระพุทธชนิราช

จาํลอง พระเกษมไดเ้ขา้พบพนกังานสอบสวน สภ.น้ําหนาว เมือ่วนัที ่ 6 สงิหาคม พ .ศ. 2551 พรอ้ม

ใหก้ารปฏเิสธว่าไมไ่ดล้บหลู่ศาสนาแต่ยอมรบัว่ากระทาํการดงักล่าวจรงิ  

 ส่วนกรณคีลปิวดิโีอน้ี ไดป้รกึษากบั เจา้คณะจงัหวดัเพชรบรูณ์ พรอ้มหน่วย งานทีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อตรวจสอบว่าเขา้ขา่ยผดิวนิยัสงฆห์รอืไมซ่ึง่จากการตรวจสอบ ภาพทีเ่หน็มพีฤตกิรรมไม่

เหมาะสมและจะพจิารณาอยา่งละเอยีดว่าการแสดงกริยิาทีป่รากฏมคีวามผดิหรอืไม ่เกดิจากความ

ตัง้ใจถ่ายทาํหรอืไม่  ส่วนการดาํเนินการทางกฎหมายนัน้ จะเขา้ดาํเนินการตรวจสอบทีด่นิของวดัว่า

ตัง้อยูใ่นพืน้ทีป่า่สงวนหรอืไมเ่พื่อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเอาผดิทางกฎหมายต่อไป  ดา้นพระเกษม
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ยอมรบัว่าเป็นผูนํ้าคลปิวดิี โอดงั กล่าวโพสตล์งในเวบ็ไซตด์ว้ยตนเอง เพราะตอ้งการตอบโตพ้ระ

ผูใ้หญ่รปูหน่ึงทีม่าหาว่า ตนเองอยากดงัแลว้โออ้วดและทาํตวัแตกต่าง ซึง่พระเกษมกล่าวว่าตนเอง

ไมไ่ดอ้ยากดงั และทาํ ทุกอยา่งตามพระธรรมวนิยัและพระไตรปิฎกไมผ่ดิเพีย้น ส่วนใครจะมาแจง้

ความดาํเนินคดกีส็ามารถแจง้ไดเ้ลย9

10
 

 วนัที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2555 พระเกษมพรอ้มคณะลกูศษิยก์ว่า 100 คน ไดเ้ดนิทางมาฟงัคาํ

พพิากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 6 ในคดทีี ่ผอ.สาํนกังานพุทธศาสนาจงัหวดัเพชรบรูณ์เป็นผูเ้สยีหาย

เขา้รอ้งทุกขแ์จง้ความกบัเจา้หน้าทีต่ํารวจ สภ .น้ําหนาว ใหด้าํเนินคดกีบัพระเกษม ในขอ้หาดหูมิน่

เหยยีดหยามศาสนวตัถุจนเป็นขา่ว ลงหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั หน้า 1 ตัง้แต่วนัที ่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 

2551 ต่อเน่ืองนานกว่าสองสปัดาห์  คดน้ีีประชาชนทีไ่ปทาํบุญที่ สาํนกัสงฆส์ามแยกพบว่าพระเกษม

ไดเ้ผยแพรค่าํสอน ที่ใหย้ดึถอืแต่เพยีงพระไตรปิฎกเป็นแนวทางปฏบิตัเิท่านัน้ พรอ้ม ตดิป้ายหา้ม

ชาวบา้นกราบไหวพ้ระพุทธรปู จงึมีการรอ้งเรยีน ขึน้มา  ต่อมาทีป่ระชุมมหาเถรสมาคม (มส.) สัง่

ตรวจสอบวดัทัว่ประเทศพรอ้มใหส้าํนกังานพุทธศาสนาจงัหวดัเพชรบรูณ์แจ้ งพระเกษมใหนํ้าป้าย

ดงักล่าวออกไปแต่ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากพระเกษมทีย่นืยนัว่าทาํตนถูกตอ้งแลว้ 

 เรือ่งราวจงึไดลุ้กลามไปใหญ่โตจน กระทัง่มผีูส้ ื่อขา่วโทรทศัน์ เขา้สมัภาษณ์พรอ้มทา้ใหพ้ระ

เกษมพสิจูน์ถงึคาํสอนดงักล่าวว่าถูกตอ้งจรงิหรอืไม ่พระเกษมจงึใชม้อืตบทีพ่ระพกัตรข์อง

พระพุทธรปูพรอ้มใชเ้ทา้เหยยีบทีฐ่านพระ แสดงใหเ้หน็ว่าพระพุทธรปูองคน้ี์เป็นเพยีงทองเหลอืง

เท่านัน้ยิง่เ ป็นเหตุให้ เรือ่งลุกลามขยายเป็นวงกวา้งออกไป จนทาํใหช้าวบา้นในจงัหวดัพษิณุโลกไม่

พอใจ รวมตวักนักว่า 200 คน โดยใชช้ื่อกลุ่มคนรกัพษิณุโลกพรอ้มนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ขอทวงคนืพระพุทธรปูเพราะเป็นพระพุทธชนิราชจาํลองซึง่เป็นพ ระคู่บา้นคู่เมอืงของชาวพษิณุโลก

อนัเป็นที่ เคารพสกัการะของคนในจงัหวดัพษิณุโลกและประชาชนทัว่ประเทศ พรอ้มอญัเชญิไป

ประดษิฐานทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพษิณุโลกแทน 

 ศาลจงัหวดัหล่มสกัจงึไดอ้อกหมายจบัพระเกษมในขอ้หาดหูมิน่เหยยีดหยามศาสนวตัถุ  

ตํารวจจงึนําหมายศาลเตรยีมจบัสกึ แต่ลกูศษิยพ์ระเกษมทีค่อยอารกัขา ไม่ยอมให้จบัสกึโดยอา้งว่า

พระเกษม เป็นผูบ้รสิุทธิ ์ ตอ้งรอใหค้ดถีงึทีสุ่ดเสยีก่อน ตํารวจหวัน่เกดิเหตุปะทะรนุแรงจงึตอ้งให้

ประกนัตวัสูค้ดทีัง้ผา้เหลอืง พนกังานอยัการจงัหวดัหล่มสกั จงึมคีวามเหน็สั ่ งฟ้องตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา  91 และมาตรา 206 แต่พระเกษมใหก้ารปฏเิสธ ต่อมาศาลจงัหวดัหล่มสกัได้

                                         
 10 ไทยรฐั , ‘พระเกษม ' เป็นขา่วอกี สาํนกัพุทธฯ เลง็เอาผดิ [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath 

.co.th/content/203268 [21 พฤษภาคม 2557]. 
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มคีาํพพิากษาเมือ่วนัที ่ 19 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2553  โดยพพิากษาว่า ตามมาตรา 91 นัน้ ผอ .

สาํนกังานพุทธศาสนาจงัหวดัเพชรบรูณ์ ไมใ่ช่ผูเ้สยีหายและไมม่อีํานาจแจง้ความรอ้งทุกขก์ล่าวโทษ

ต่อพนกังานสอบสวน ส่วนความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 206 ฐานกระทาํการแก่วตัถุ

อนัเป็นทีเ่คารพในทางศาสนาอนัเป็นการเหยยีดหยามศาสนานัน้ จาํเลยเชื่ออยา่งบรสิุทธิใ์จว่าสิง่นัน้

คอืทองเหลอืงไมไ่ดเ้ป็นพระพุทธเจา้ และไมใ่ช่กระทาํแก่ สิง่อนัเป็นทีเ่คารพในศาสนาพุทธ จงึไมม่ี

ลกัษณะเหยยีดหยามศาสนาพุทธ จาํเลยไมม่คีวามผดิพพิากษายกฟ้อง  

 ต่อมา  พนกังานอยัการจงัหวดัหล่มสกัไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 6 ซึง่ ไดม้คีาํ

พพิากษา ว่าจาํเลยต่อสู้ ทาํนอง ว่าพระพุทธรปูมใิช่วตัถุหรอืสถานอนัเป็นทีเ่คา รพในทางศาสนา

เน่ืองจากพระไตรปิฎก ทีเ่ผยแพรใ่นประเทศไทยทัง้ 5 ฉบบั ไมม่ฉีบบัใดบญัญตัวิ่า พระพุทธรปูเป็น

ตวัแทนของพระพุท ธเจา้ ในพระไตรปิฎก บญัญตัใิหพ้ระธรรมวนิยัเป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้

เท่านัน้ซึง่เป็นความเขา้ใจและความเชื่อส่วนตวัของจาํเลยจากการที่ ไดศ้กึษาพระไตรปิฎก ทีจ่าํเลย

กล่าวอา้ง ความเขา้ใจและความเชื่อของจาํเลยดงักล่าวเป็นความรูด้า้นวชิาการเกี่ ยวกบัเรือ่งศาสนา

พุทธในประเทศไท ยซึง่ยงัมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่าง อาท ิพระวสิุทธนิายกเจา้คณะจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

เบกิความว่าพระพุทธรปูไมใ่ช่พระพุทธเจา้ แต่พระพุทธรู ปเปรยีบเสมอืนรปูแทนพระพุทธเจา้ เป็น

วตัถุทีส่ ื่อใหร้ะลกึถงึพระพุทธเจา้ ดั งนัน้ การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา จงึมพีระพุทธรปูเป็น

ประธานในพธิเีพื่อใหร้ะลกึถงึว่ามพีระพุทธเจา้เป็นประธานและรว่มประกอบพธิกีรรมนัน้ดว้ย 

 ความเขา้ใจและความเชื่อของจาํเลยเป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนและตอ้งศกึษาอยา่งถ่องแทใ้น

หมูค่ณะสงฆท์ีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้บุคคลทีม่หีน้าทีต่ามกฎหมายโดยตรง กรณมีใิช่เรือ่งทีผู่ใ้ดผูห้น่ึงจะ

หยบิยกขึ้นมาโดยลาํพงั เพื่อปฏเิสธความเชื่อของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีม่มีาชา้นานแลว้เช่นน้ี

ได ้พระพุทธรปูจงึเป็นทีเ่คารพสกัการะในทางศาสนาของประชาชนทีน่บัถอืศาสนาพุทธ โดยทัว่ไป ที่

จาํเลยจดัใหม้กีารนําแผ่นป้ายขอ้ความว่าทองเหลอืงหล่อน้ี ไมใ่ช่พุทธเจา้แน่ ไมต่อ้งกราบมนั  ไปตดิ

ทีฐ่านองคพ์ระพุทธรปูและจาํเลยใชเ้ทา้เหยยีบฐานพระพุทธรปูและใชม้อืขวาตบพระพกัตร์

พระพุทธรปูเช่นน้ี นอกจากเป็นการไมเ่คารพต่อพระพุทธรปูแลว้ จาํเลยยงัไดแ้สดงตนเสมอกบั

พระพุทธรปูจงึเป็นการกระทาํอนัไมส่มควรและเป็นการดหูมิน่เหยยีดหยามพุทธศาสนา จาํเลยจงึมี

ความผดิตามฟ้อง จาํเลยบวชเป็นพระมานานแลว้ยอ่มรูว้่าอะไรควรอะไรไมค่วร จาํเลยควรปฏบิตัใิห้

เป็นเยีย่งอยา่งทีด่แีก่พุทธศาสนิกชน การทีจ่าํเลยจะอธบิายถงึพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจา้สอน

ไมใ่หย้ดึตดิในรปูวตัถุนัน้ จาํเลยควรจะมวีธิสีอนหรอืยกตวัอยา่งใหเ้หน็โดยไมจ่าํเป็นตอ้งลงมอื

กระทาํ จาํเล ยทราบดอียูแ่ลว้ว่าพระพุทธรปูเป็นเครือ่งยดึเหน่ียวดา้นจติใจและเป็นทีเ่คารพในทาง

ศาสนาของพุทธศาสนิกชนยอ่มแสดงไดถ้งึเจตนาของจาํเลยอนัเป็นการเหยยีดหยามต่อพุทธศาสนา 
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 ทีศ่าลชัน้ตน้พพิากษายกฟ้องโจทกม์านัน้ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ไมเ่หน็พอ้งดว้ย อุทธรณ์ของ

โจทกฟ์งัไมข่ึน้แต่เมือ่ไมป่รากฏว่าจาํเลยเคยไดร้บัโทษจาํคุกมาก่อน เมือ่คาํนึงถงึพฤตกิารณ์แห่งคดี

และสภาพความ ผดิแลว้เหน็สมควรรอการลงโทษจาํคุก แก่จาํเลย  พพิากษากลบัเป็นว่าจาํเลยมี

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 การกระทาํของจาํเลยเป็นความผดิหลายกรรม

ต่างกนั ใหล้งโทษทุกกรรมเป็นกระท งความผดิไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ใหจ้าํคุก

กระทงละ 1 ปี และปรบักระทงละ 10,000 บาท รวม 2 กระทง จาํคุก 2 ปี และปรบั 20,000 บาท 

โทษจาํคุกใหร้อการลงโทษไวม้กีําหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56  

 ภายหลงัฟงัคาํพพิากษาพระเกษมไดเ้ดนิออกมาใหส้มัภาษณ์สื่อมวลชนทีบ่ รเิวณดา้นหน้า

ศาลจงัหวดัหล่มสกัว่าจะขอยืน่ฎกีาต่อสูค้ดเีพื่อใหเ้ป็นแนวทางใหล้กูหลานไดเ้รยีนรู ้หากไมฎ่กีา 

เท่ากบัหกัการเรยีนรูข้องลกูหลานในวนัน้ี หากฎกีาแลว้ตดัสนิผดิ ต่อไปกอ็าจจะไปศาลใหญ่ๆ  กว่าน้ี 

จะมเีวอรช์ัน่ใหมแ่น่นอน ทัง้น้ี จะฎกีาภายใน 30 วนั หากไมท่ั นกจ็ะขอขยายเวลาต่อไปอกี 

นอกจากน้ีพระเกษมยงัตกเป็นจาํเลยถูกสาํนกัพุทธศาสนาจงัหวดัเพชรบรูณ์แจง้ความดาํเนินคดใีน

ขอ้หาเป็นพระภกิษุทราบคาํวนิิจฉยัใหส้ละสมณเพศแต่ไมย่อมสละสมณเพศ ตามกําหนดอนัเป็นการ

ฝา่ฝืนกฎหมายตาม พ .ร.บ.คณะสงฆ ์ประกอบกฎมหาเถรสมาคม สบืเน่ืองมาจากทีพ่ระ เกษมได้

แสดงพฤตกิรรมไมเ่หมาะสมใชเ้ทา้เตะสาํรบัอาหารบนโต๊ะ ขณะญาตโิยมและแมช่กีําลงัตกับาตรใน

หอฉนั พรอ้มเผยแพรใ่นเวบ็ไซตย์ทูปูจนเป็นขา่วครกึโครมบนหน้าหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั เมือ่วนัที ่ 20 

กนัยายน พ.ศ. 2554 อกีดว้ย โดย  อยัการจงัหวดัหล่มสกั ไดน้ดัฟงัคาํสัง่ในวนัที ่ 23 มนีาคม พ.ศ. 

2555 ว่าจะมคีวามเหน็สัง่ฟ้องหรอืไม1่0

11
 

 ในทีสุ่ดศาลจงัหวดัหล่มสกั ผูพ้พิากษารองหวัหน้าศาลจงัหวดัหล่มสกั ไดอ้อกนัง่บลัลงักอ่์าน

คาํพพิากษาของศาลฎกีาในคดพีระเกษม อาจณฺิณสโีล เจา้อาวาสสาํนกัสงฆป์า่สามแยก ต .วงักวาง 

อ.น้ําหนาว จ .เพชรบรูณ์ ในคดคีวามผดิเกีย่วกบัศาสนา ซึง่มอียัการจงัห วดัหล่มสกัเป็นโจทกย์ืน่

ฟ้องในคดเีลขดาํที ่อ .943/51 โดยกล่าวหาพระเกษมกระทาํการหมิน่และเหยยีดหยามศาสนาโดย

กระทาํการใชฝ้า่มอืตบพระพกัตรแ์ละเหยยีบทีฐ่านของพระพุทธรปู  ศาลฎกีามคีาํพพิากษายนืตาม

ศาลชัน้อุทธรณ์ทีใ่หพ้ระเกษมมคีว ามผดิทัง้โทษจาํและโทษปรบั โดยโทษจาํคุกใหร้อลงอาญา แต่

ศาลฎกีามคีวามเหน็ว่าสมควรใหม้กีารลดหยอ่นโทษ จาํคุกใหเ้ปลีย่นเป็นไมต่อ้งจาํคุก แต่มโีทษปรบั 

2 กระทงๆ ละ 2,000 บาท แต่เน่ืองจากจาํเลยใหก้ารเป็นประโยชน์ต่อการนําสบืและพจิารณาคดจีงึ

ใหล้ดโทษปรบัใหเ้หลอืเพยีงกระทงละ 1,000 บาท  

                                         
 11 ไทยรฐั , จาํคุกพระเกษม 2 ปี คดเีหยยีบ- ตบหน้าพระพุทธรปู [Online]. แหล่งทีม่า : http://www. 

Thairath.co.th /content/245205 [22 พฤษภาคม 2557]. 
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 ทัง้น้ีศาลฎกีาไดว้นิิจฉยัว่า จาํเลยนําป้ายขอ้ความ “ทองเหลอืงหล่อน้ี ไมใ่ช่พุทธเจา้แน่ ไม่

ตอ้งกราบมนั ” และการใชม้อืตบพระพกัตรอ์งคพ์ระพุทธชนิราชจาํลองนั ้ นถอืเป็นความผดิทีก่ระทาํ

การดหูมิน่เหยยีดหยามต่อศาสนวตัถุ ซึง่เป็นขอ้เทจ็จรงิทีใ่ครกย็อมรบัว่าพุทธรู ปเป็นตวัแทนของ

พุทธเจา้ทีพุ่ทธศาสนิกชนใชก้ราบไหว ้แมจ้าํเลยต่อสูว้่าเป็นการเผยแพรพุ่ทธศาสนานัน้ จาํเลย

สามารถทาํไดแ้ต่ตอ้งไมก่ระทาํละเมดิต่อกฎหมาย  อยา่งไรกต็าม พระเกษมได้กล่าวว่า “ในวนัน้ีถอื

เป็นทีสุ่ดแลว้ โทษจาํคุกไ มม่แีต่มคีวามผดิเพราะไปกวนรปู ป ัน้เขาจงึตอ้งโดนปรับตามเรือ่งของโลก 

แต่ทางธรรมไมผ่ดิ กระแสโลกใหเ้ราผดิกจ็รงิแต่ตนเองไมเ่คยผดิวนิยัและไมค่วรผดิ พวกผดิวนิยัเตม็

บา้นเตม็เมอืงกค็อื พวกเถรสมาคม มเีงนิเยอะกผ็ดิเยอะ และเหน็ดว้ยว่าควรใหต้รวจสอบทรพัยส์นิ

พระ บรรดาผูไ้ปคดัคา้นกถ็อืว่าผดิวนิยั ส่วนตวัแลว้พรอ้มใหต้รวจสอ บ พวกพระทีก่่อนบวชยากจน

บวชเสรจ็แลว้รํ่ารวยเยอะแยะ ใครกลา้ไหมพวกทีไ่ปตรวจสอบพระเหล่าน้ี พอไปตรวจสอบพระเอา

เงนิยดัใหก้ร็บัเงนิแลว้เดนิออกจากวดัจบกนัไปและขอเรยีกรอ้งใหม้กีารจดัตัง้ศาลสงฆ”์11

12
 

 กรณน้ีีกแ็สดงใหเ้หน็ว่าการบรหิารจดัการววิาทาธกิรณ์ทีไ่มใ่ชห้ลกัพระธรรม วนิยัแต่กลบัใช้

กฎหมายทางโลกในการจดัการแทน  เช่น การหาความผดิในเรือ่งการบุกพืน้ทีป่า่  แต่ปญัหา การ

ถกเถยีงเรือ่งพระธรรมวนิยั เช่น การไหวพ้ระพุทธรปู ซึง่มกีารถกเถยีง กนัมาตัง้แต่กรณสีนัตอิโศก

แลว้กว่า 20 ปี องคก์ารคณะสงฆ์ กลบัไม่มขีอ้สรปุใหแ้ก่สงัคมไดว้่า ตามหลกัพระธรรมวนิยั นัน้เรือ่ง

ดงักล่าวถูกตอ้งหรอืไม่อยา่งไร ทัง้ๆ ทีส่ามารถบรหิารจดัการอธกิรณ์ดว้ย อธกิรณสมถะ  2 อยา่งคอื 

1) สมัมขุาวนิยั 2) เยภุยยสกิา หรอือาจจดัการไดด้ว้ยสมัมขุาวนิยั เพยีงอยา่งเดยีว โดยไมต่อ้งอาศยั

เยภุยยสกิากไ็ดว้่าขอ้เทจ็จรงิเรือ่งน้ีคอือะไร แต่เน่ืองจากองคก์ารคณะสงฆไ์มบ่รหิารจดัการตามหลกั

อธกิรณสมถะ จงึยงัคงเป็นปญัหา ทีถ่กเถยีงต่อกนัมาจนถงึปจัจบุนัโดยพระเกษมกย็งัยนืยนัว่าสิง่ที่

ตนทาํนัน้ผดิทางโลกแต่ไมผ่ดิทางธรรมอยูเ่ช่นเดมิ 

4.2 ปัญหาการบริหารจดัการอนุวาทาธิกรณ์ 

 จากบทที ่2 อนุวาทธกิรณ์คอืการโจทหรอืการกล่าวหากนัดว้ยอาบตัต่ิางๆ  ตวัอยา่งอธกิรณ์

ประเภทน้ีมทีัง้เรือ่งทีพ่สิจูน์ไดว้่าเป็นอาบตัจิรงิและหลายเรือ่งทีย่งัไมไ่ดพ้สิจูน์หรอืไมส่ามารถพสิจูน์

ได้ว่าเป็นอาบตัิ  แต่เรือ่งเหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็ปญัญาในการบรหิารจดัการขององคก์ารคณะสงฆ์

ดงัต่อไปน้ี  

                                         
 12 ไทยรฐั , ทมีขา่วภูมภิาค [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath .co.th /content/465457[25 

พฤศจกิายน 2557]. 
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 4.2.1 กรณีพระนิกรเสพเมถนุ 

 พระครใูบฎกีานิกร ธรรมวาท ี เป็นพระนกัเทศน์ทีม่ชีื่อเสยีง ในราวปี พ .ศ. 2533 ถงึ พ .ศ. 

2534  พระนิกร ถูกโจท ว่ามภีรรยา ชื่ออรปวณีา บุตรขนุทอง โดยมกีารฟ้องรอ้งเป็นคดแีพ่ง และ

คดอีาญาจนเป็นขา่วในหนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลานาน ในทีสุ่ดองคก์ารคณะสงฆ์จงึมคีาํชีข้าดใหพ้ระนิกร

ลาสกิขาแต่อดตีพระนิกรยงัคงนุ่งขาวห่มขาวต่อไปโดยไปพาํนกัอยูท่ีส่าํนกัธรรมทีจ่งัหวดัเชยีงราย 12

13
 

นายนิกร ยศคาํจู  หรอื อดตี พระนิกร ธรรมวาที  เคยจาํพรรษาอยูท่ี่ วดัสนัปง อําเภอพรา้ว จงัหวดั

เชยีงใหม่  พระนิกรซึง่เป็ นอดตีพระนกัเทศน์แห่งยคุ ที่มผีู้ไปฟงัเทศน์จน ตอ้งเปิดสาํนกัปฏบิตัธิรรม

หลายสบิแห่งทัว่ประเทศ แต่พระนิกรได้แอบมคีวามสมัพนัธก์บันางอรปวณีา บุตรขนุทอง  จนมลีกู

ดว้ยกนัแต่พระนิกรพยายามตอบโตว้่ามผีูอ้จิฉาในชื่อเสยีงของตน อกีทัง้บรรดาลกูศษิยก์พ็ยายามหา

หนทางตอบโตข้อ้กล่าวหาว่า เป็นการกลัน่แกลง้โดยไมเ่ชื่อว่า พระทีย่ ึดมัน่ในศลีธรรมและเทศน์ได้

ไพเราะจะทาํตวัเช่นนัน้  

 แมม้หีลกัฐานมากมายตัง้แต่จดหมายรกั ภาพถ่าย จนถูกดาํเนินคดทีัง้ศาลยตุธิรรมและ คณะ

สงฆซ์ึง่ในทีสุ่ดองคก์ารคณะสงฆม์มีติว่าความผดิของพระนิกรเป็นปฐมปาราชกิ คอืการเสพเมถุนกบั

อสิตร ีขาดจากความเป็นพระ แมจ้ะกลบัมาบวชใหมก่ไ็มส่ามารถดาํรงความเป็นสมณเพศไดแ้ต่พระ

นิกรกไ็มย่อมถอดผา้เหลอืงและยงัมคีนมากมายศรทัธาจงึเป็นเหตุใหม้กีารแก ้พ .ร.บ.คณะสงฆ ์พ.ศ. 

2535 (ฉบบัที ่2) ใหต้ํารวจหรอือยัการจบัพระสกึได ้เรือ่งน้ีมคีาํพพิากษาศาลฎกีาลงวนัที ่ 15 เดอืน

มกราคม พ.ศ. 2541 ศาลฎกีาได้ตรวจสาํนวนประชุมปรกึษาแลว้ วนิิจฉยัว่าในขณะทีจ่าํเล ยกระทาํ

ความผดิ จาํเลยเป็นพระภกิษุ ตําแหน่งเจา้อาวาสซึง่มชีื่อเสยีงเป็นทีเ่คารพนบัถอืของประชาชน

ทัว่ไปและเป็นผูท้ีอ่บรมสัง่สอนประชาชนใหป้ระ พฤตปิฏบิตัตินอยูใ่นศลีธรรมอนัดี แต่จาํเลยกลบัมา

กระทาํความผดิเสยีเองเช่นน้ีเพื่อมใิหเ้ป็นเยีย่งอยา่งต่อไป การกระทาํของจาํเลยจงึไมม่เีหตุสมควรที่

จะรอการลงโทษทีศ่าลอุทธรณ์ใชดุ้ลพนิิจในการลงโทษจาํเลยโดยไมร่อการลงโทษนัน้เหมาะสมแก่

พฤตกิารณ์แห่งรปูคดแีลว้ไมม่เีหตุทีศ่าลฎกีาจะเปลีย่นแปลงแกไ้ข ฎกีาของจาํเลยฟงัไมข่ึน้13

14
  

 ในทีสุ่ดอดตีพระนิ กรกต็อ้งโทษตามคดอีาญาไป แมจ้าํเ ลยจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย

บา้นเมอืงแลว้ แต่อนุวาทาธกิรณ์ของ พระนิกร น้ีจะเหน็ว่าลาํพงัการ บรหิารจดัการภายใน องคก์าร

คณะสงฆก์ลบัไมส่ามารถจดัการ ใหอ้ธกิรณ์สงบระงบั ไดโ้ดยในทีสุ่ดอนุวาทาธกิรณ์น้ีก็ตอ้งอาศยัการ

แกก้ฎหมาย คณะสงฆ์และใชก้ระบวนการยุ ตธิรรมทางโลกมาช่วยจงึสามารถดาํเนินการเอาผดิกบั

                                         
 13 สมพร พรหมหติาธร, อาญาวดั อาญาบา้น, หน้า ข. 

 14 คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่128 – 129/2541. 
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จาํเลยได้ ทัง้ๆ ทีห่ากใชเ้กณฑพ์ระธรรมวนิยัแลว้ อนุวาทาธกิรณ์จดัการ ดว้ยสมถะ 4 อยา่ง คอื 1) 

สมัมขุาวนิยั 2) สตวินิยั 3) อมฬูหวนิยั 4) ตสัสปาปิยสกิา แต่กรณพีระนิกรน้ีคงไมส่ามารถใชส้ตวินิยั

ไดเ้พราะพระนิกรไมใ่ช่พระอรหนัตท์ีม่สีตสิมบรูณ์และไมส่ามารถใชอ้มฬูหวนิยัไดเ้พราะพระนิกร

ไมไ่ดส้ตวิปิลาส ดงันัน้อธกิรณ์น้ีจงึสามารถระงบัอธกิรณ์ไดด้ว้ยสมถะ 2 อยา่ง คอื 1) สมัมขุาวนิยั 2) 

ตสัสปาปิยสกิา แต่เน่ืองจากอดตีพระนิ กรไมย่อมรบัขอ้กล่าวหาแต่ ตามหลกัพระธรรมวนิยัแลว้ 

องคก์ารคณะสงฆส์ามารถทาํตสัสปาปิยสกิากรรมคอืวธิรีะงบัอธกิรณ์แก่ภิกษุผูเ้ลวทรามทีไ่มย่อมรบั

อาบตัิ แก่ภกิษุ รปูนัน้ได้ดว้ยการปรบัอาบตัติามความผดิซึง่ในกรณน้ีีกค็อือาบตัปิาราชกินัน่เอง

เน่ืองจากมหีลกัฐานชดัแจง้แลว้ แต่องคก์ารคณะสงฆก์ไ็มไ่ดใ้ชว้ธิกีารดงักล่าวในการบรหิารจดัการ

แต่กลบัอาศยักฎหมายทางโลกมาจดัการซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความบกพรอ่งตามหลกัพระธรรมวนิยั 

 4.2.2 กรณีพระยนัตระเสพเมถนุ 

 อนุวาทาธกิรณ์กรณต่ีอมาทีเ่ป็นเรือ่งราวใหญ่โตเกดิขึน้หลงัจากกรณีพระนิกร 2 ปี คอืเรือ่ง

ของพระยนัตระ อมโรภกิข ุซึง่มชีื่อเสยีงไมน้่อย ไปกว่าพระนิกร พระยนัตระ ได้สรา้งความศรทัธาแก่

พุทธศาสนิกชนเป็นอนัมากแต่ถูกกล่าวหาว่าอาบตัดิว้ยการมเีพศสมัพนัธก์บัสตรหีลายคน  เช่น นาง

แกว้ตา หมอ่มจนิดา นางจนัทมิา มายะรงัส ีจนมลีกูสาวชื่อเดก็หญงิกระต่าย ซึ่ งพระยนัตระไมย่อม

ใหพ้สิจูน์ดเีอน็เอ ส่วนมหาเถรสมาคมกม็ท่ีาทรีรีอในการพจิารณาสบืพยานหลกัฐานตามขอ้กล่าวหา

ทัง้ๆ ทีพ่ระยนัตระกไ็ดใ้หส้มัภาษณ์ในทางเสื่อมเสยีแก่สมเดจ็พระสงัฆราชในขณะนัน้จนถูกดาํเนิน

คดอีาญาฐานหมิน่ประมาทกต็าม ในทีสุ่ดมหาเถรสมาคมจงึใชม้าตรการเดด็ขาดบงัคบัใหพ้ระยนัตระ

ลาสกิขาจากสมณเพศ  ฐานตอ้งอธกิรณ์มเีพศสมัพนัธก์บัสกีาแต่ อดตีพระยนัตระ หรอืนายวนิยั 

ละอองสุวรรณ กลบันุ่งเขยีวห่มเขยีวแทนผา้เหลอืงโดยประกาศว่าจะยงัคงยดึถอืการปฏบิตัแิบบ

พระสงฆต่์อไปจนทาํให้ นายวนิยั ละอองสุวรรณ ถูกกล่าวหาอกีคดหีน่ึงคอืความผดิตามปร ะมวล

กฎหมายอาญามาตรา 208 ฐานแต่งกายหรอืใชเ้ครือ่งหมายทีแ่สดงว่าเป็นภกิษุโดยมชิอบ14

15
  

 เน่ืองจาก นายวนิยัไมย่อมรบัมตสิงฆด์งักล่าว ดว้ยการปฏญิาณ ว่าตนยงัเป็นพระภิ กษุและ

เปลีย่นสจีวีรเป็นสเีขยีว ทาํใหถู้กสื่อต่าง ๆ ตัง้ชื่อว่า “จิง้เขยีว ” และ “สมยีนัดะ ” ก่อนทีน่ายวนิยั จะ

ลกัลอบทาํหนงัสอืเดนิทางปลอมและหลบหนีคดคีวามออกนอกประเทศเมือ่ พ .ศ. 2537 ไปอาศยัอยู่

ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในสถานะผูล้ ีภ้ยัทางการเมอืง 15

16
 อธกิรณ์ น้ีคลา้ยกบักรณพีระนิกรตรงที่ ว่า

กว่าจะมกีารบรหิารจดัการอธกิรณ์ ก็ตอ้งใหเ้กดิการ ประโคมขา่วจากสื่อมวลชน เสยีก่อน องคก์าร

                                         
15 สมพร พรหมหติาธร, อาญาวดั อาญาบา้น, หน้า ก – ฆ. 

 16 วกิพิเิดยี สารานุกรมเสรี , บทความ [Online]. 2544. แหล่งทีม่า : http://th.wikipedia.org/wiki/วนิยั_

ละอองสวุรรณ [21 เมษายน 2557]. 
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คณะสงฆจ์งึเริม่โดยอาศยัหลกัพระธรรมวนิยัและกฎหมายทางโลกมา จดัการพระยนัตระ แต่อธกิรณ์

น้ีต่างจากกรณี พระนิกรตรงทีใ่นทีสุ่ด แลว้ทัง้การบรหิารจดัการ จากองคก์ารคณะสงฆแ์ละกฎหมาย

ทางโลกกไ็มส่ามารถเหน่ียวรัง้ผูก้ระทาํผดิในพระศาสนาไดแ้ละ ได้ปล่อยให้นายวนิยั ละอองสุวรรณ

ไมต่้องรบัโทษ ใดๆ เลย จนถงึปจัจบุนั เพราะคดไีดห้มดอายคุวาม และอดตีพระยนัตระก็ ไดเ้ดนิทาง

กลบัมาประเทศไทยเมือ่ช่วงปลายเดอืนเมษายน ปี 2557 ทีผ่่านมาโดยยงัไดใ้หส้มัภาษณ์สื่อว่าเรอืง

คดคีวามทัง้หลายกถ็ูกกลัน่แกลง้ทัง้สิน้16

17
  

 กรณน้ีีหากองคก์ารคณะสงฆจ์ะ ใชห้ลกัการบรหิารจดัการตามพระธรรมวนิยัก็ สามารถใชว้ธิี

เดยีวกนั กบักรณีพระนิกร คอื 1) สมัมขุาวนิยั 2) ตสัสปาปิยสกิา  เน่ืองจากพระยนัตระไมใ่ช่พระ

อรหนัต ์ไมไ่ดส้ตวิปิลาสและไมย่อมรบัในขอ้กล่าวหาทัง้ๆ ทีม่หีลกัฐานชดัเจนว่าตอ้งอาบตัปิาราชกิ

จงึตอ้งใชว้ธิตีสัสปาปิยสกิาคอืการปรบัอาบตัติามความผดินัน่เอง แต่เมือ่ไมใ่ชว้ธิกีารดงักล่าวกท็าํให้

อธกิรณ์เหล่าน้ีไมส่งบระงบัและสรา้งความเคลอืบแคลงแก่พุทธศาสนิกชนจนถงึทุกวนัน้ีเพราะยงัมี

ประชาชนทีย่งัใหค้วามเคารพศรทัธาอดตีพระยนัตระไมต่่างจากเดมิและนายวนิยัเองกย็งัเรยีกคาํ

แทนตวัเองว่า “อาตมา” อยูเ่ช่นเดมิซึง่ถอืเป็นการทาํใหพ้ระพุทธศาสนาเกดิความมวัหมองอกีดว้ย  

 4.2.3 กรณีพระภาวนาพทุโธเสพเมถนุ 

 ช่วงเวลาใกลเ้คยีงกบั ขา่วอดตีพระยนัตระฯ กม็ี ขา่วพระครปูลดัเถรานุวตัร หรอืพระภาวนา

พุทโธแห่งวดัสามพราน จงัหวดันครปฐม  ทีม่ชีื่อเสยีงดา้นวปิสัสนากรรมฐาน แอบมเีพศสมัพนัธก์บั

เดก็หญงิชาวเขาทีชุ่บเลีย้งไวใ้นนามมลูนิธขิองวดัโดยเป็นขา่วในหนงัสอืพมิพแ์ละวทิยโุทรทศัน์อยา่ง

ต่อเน่ือง วดัสามพรานเป็นศาสนสถานอนักวา้งใหญ่ ทีม่ญีาตโิยมผูศ้รทัธา เขา้มาในวดัอยา่งมากมาย 

วดัไดต้ัง้มลูนิธเิพื่อรบัเดก็หญงิชาวเขามาอุปการะเลีย้งดแูละ ใหก้ารศกึษาแต่ต่อมาพระภาวนาพุทโธ

ไดข้ม่ขนืกระทาํชาํเราเดก็หญงิชาวเ ขา 6 คนซึง่ รบัไวใ้นอุปการะ จนเจา้หน้าทีต่ํารวจตอ้งเขา้ มา

ดาํเนินคดอีาญากบัพระภาวนาพุทโธโดยเดก็หญงิชาวเขาเหล่าน้ี ได้ใหก้ารต่อพนกังานสอบสวนและ

นําชีท้ีเ่กดิเหตุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในทีสุ่ดพระภาวนาพุทโธยอมเขา้มอบตวัต่อพนกังานสอบสวน และได้

ประกนัตวัไปในวงเงนิสองลา้นบาท เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2538 ส่วนเจา้คณะจงัหวดันครปฐม

ซึง่วดัสามพรานและพระภาวนาพุทโธอยูใ่นความปกครองได้ใหส้มัภาษณ์ว่าคณะสงฆจ์ะ ไมเ่ขา้ไปยุง่

เกีย่วกบัเรือ่งน้ีโดยจะใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินคดอีาญาไปตามกฎหมายบา้นเมอืง17

18
 

                                         
 17 คมชดัลกึ , ทางโลก ทางธรรม ทางไหน ?. [รายการโทรทศัน์ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์เนชัน่

แชนแนล]. 23 เมษายน 2557. 

 18 สมพร พรหมหติาธร, อาญาวดั อาญาบา้น, หน้า จ – ฉ. 
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 พฤตกิรรมของอดตีพระภาวน าพุทโธปรากฏในคาํพพิากษาว่าเกดิขึน้ตัง้แต่  พ.ศ. 2531 – 

2538 ต่อเน่ืองกนั แต่เป็นขา่ว โด่งดงั ใน พ.ศ. 2538 เมือ่มพีระลกูวดัโพธิเ์รยีง ซึง่เป็นญาตขิอง

เดก็หญงิชาวเขา เหยือ่ของพระภาวนาพุทโธคนหน่ึงทราบพฤตกิรรมดงักล่าว จงึไดท้าํเรือ่งรอ้งเรยีน

ต่อกรมการศาสนา และตํารวจ กองปราบปราม ซึง่เมือ่สื่อได้ รบัขอ้มลูแลว้จงึได้แพร่ขา่วออกไป  การ

ดาํเนินคดคีวามใชเ้วลาต่อจากนัน้อกี 9 ปีเตม็ ตัง้แต่การดาํเนินการในชัน้ของพนกังานสอบสวน ชัน้

อยัการและชัน้ศาล จนกระทัง่เมือ่วนั ที ่21 มถุินายน พ.ศ. 2547 ศาลชัน้ตน้ได้พพิากษานายจาํลอง 

คนซื่อหรอือดตีพระภาวนาพุทโธ ในความผดิฐานขม่ขนืกระทาํชาํเราหญงิอายไุมเ่กนิ 13 และไมเ่กนิ 

14 ปี ซึง่มใิช่ภรรยาตนและฐานไดก้ระทาํต่อศษิยท์ีอ่ยูใ่นความดแูลและพว กแมช่ถีูกฟ้องฐานเป็น

ผูส้นบัสนุนเป็นธุระจดัหาและชกัพาหญงิไปเพื่อสาํเรจ็ความใค รเ่พื่อการอนาจารเดก็หญงิชาวเขาถงึ 

6 คน โดยพพิากษาจาํคุกเป็นเวลาถงึ 160 ปี แต่ตามกฎหมายสามารถจาํคุกจาํเลยไดเ้พยีง 50 ปี

เท่านัน้ โทษจงึคงเหลอืจาํคุก 50 ปี  

 แมอ้ดตีพระภาวนาพุทโธจะอา้งถงึความเป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบดา้นวปิสัสนาก รรมฐาน

และความเอือ้ อาทรทีม่ต่ีอเดก็ชาวเขา ผูย้ากไร้ โดยต่อสูว้่าตน เอง เป็นพระมชีื่อเสยีงดา้นบาํเพญ็

ภาวนาและนําเดก็ชาวเขาทีน่บัถอืศาสนาอื่นใหก้ลายเป็นศาสนาพุทธ สรา้งความไมพ่อใจแก่ศาสนา

อื่นจงึรว่มกนักลัน่แกลง้ป ัน้เรือ่ง นอกจากน้ี  หอ้งทีเ่กดิเหตุกไ็มต่รงกบับนัทกึแผนทีข่องเดก็และ

อวยัวะเพศของตนกผ็ดิปกตไิมอ่าจรว่มเพศได ้อวยัวะเพศผู้ เสยีหายกไ็มม่รีอ่งรอยถูกชาํเรา แต่ทัง้

ศาลอุทธรณ์และศ าลฎกีายงัคงพพิากษายนื เพราะ เหน็ว่า พยานโจทกท์ีเ่ป็นผูเ้สยีหายเบกิความ

สอดคลอ้งกนัทัง้ 9 ปากถงึพฤตกิารณ์จาํเลย ว่านอกเหนือจากพฤตกิรรมทีท่าํใหข้าดจากความเป็น

พระแลว้ จาํ เลยยงัสูอุ้ตส่าหป้์องกนั ดว้ยการใหก้นิยาคุมกําเนิด ส่วนรายไหนไมย่นิยอม จาํเลยได้

ลงโทษใหไ้ปเดนิจงกรมกลางแดดบนพืน้ดนิทีม่กีรวดหนิแหลมคมซึง่พฤตกิรรมการลงโทษเหยือ่ที่ ไม่

ยนิยอมดว้ยการใชว้ธิเีดนิจงกรมอนัเป็นหน่ึงในวธิปีฏบิตัวิปิสัสนามาเพื่อสนองตณัหาของตนเอง18

19
 

 กรณดีงักล่าวแสดงใหเ้หน็ชดัเจนถงึความไรป้ระสทิธภิาพของการบรหิารจดัการขององคก์าร

คณะสงฆ ์ดงัจะเหน็ไดจ้าก การที่เจา้คณะจงัหวดันครปฐมใหส้มัภาษณ์ว่าทางคณะสงฆจ์ะ ไมเ่ขา้ไป

ยุง่เกีย่วกบัเรือ่งน้ี โดยจะใหท้างพนกังานสอบสวนดาํเนินคดอีาญาไปตามกฎหมายบา้นเมอืง  การ

ปฏเิสธความรบัผดิชอบเช่นน้ีอาจเกดิจากความเกรงกลวัอทิธพิลหรอื จากความสมัพนัธส์่วนตวัอะไร

กต็ามแต่การกระทาํของเจา้คณะจงัหวดั นครปฐมในครัง้นัน้ นอกจากจะผดิตามหลกัพระธรรมวนิยั

แลว้ยงัถอืว่าเป็นพระผูป้กครองผูป้ฏบิตัหิน้าที่บกพรอ่งตามหลกักฎหมายใน พ.ร.บ. คณะสงฆ ์พ .ศ. 

2535 ตามมาตรา 15 ตร ีในขอ้ 1 ว่ามหาเถรสมาคมมอีํานาจหน้าทีป่กครองคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปโดย

                                         
 19 คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่277/2552. 
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เรยีบรอ้ยดงีาม และขอ้ 4 ว่ารกัษาพระธรรมวนิยัของพระพุทธศาสนา และมาตรา  37 ว่าให้เจา้

อาวาสมหีน้าทีป่กครองและสอดส่องใหบ้รรพชติและคฤหสัถ์ ทีม่ทีีอ่ยูห่รอืพาํนกัอาศยัอยูใ่นวดันัน้

ปฏบิตัติามพระธรรมวนิยั กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอืคาํสัง่ของมหาเถรสมาคม อกี

ดว้ย 19

20
 ทัง้ๆ ทีต่ามพระธรรมวนิยัแลว้กรณน้ีีกส็ามารถบรหิารจดัการไดด้ว้ย 1) สมัมขุาวนิยั 2) ตสั

สปาปิยสกิา  เน่ืองจากพระภาวนาพุทโธไมใ่ช่พระอรหนัตแ์ละไมไ่ดส้ตวิปิลาส แมว้่าท่านจะอา้ง ว่า

เป็นพระปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานแต่กไ็มส่ามารถยนืยนัไดว้่าเป็นพระอรหนัต์ หรอืไม่และท่านกไ็ม่

ยอมรบัในขอ้กล่าวหาทัง้ๆ ทีม่หีลกัฐานชดัเจนว่าตอ้งอาบตัปิาราชกิจงึตอ้งใชว้ธิี ตสัสปาปิยสกิา คอื

การปรบัอาบตัติามความผดิเช่นเดยีวกบักรณอีดตีพระยนัตระ 

 4.2.4 กรณีหลวงปู่ เณรคาํเสพเมถนุ 

 อนุวาทาธกิรณ์ทีผ่่านมาไมน่านน้ีคอืกรณี พระวริพล สุขผล  หรอืหลวงปูเ่ณรคาํ ฉตัตโิก ทีม่ ี

การกล่าวโจทเรือ่งพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม เช่น การใช้ของแพงเกนิสมณสารปู การมภีาพถ่ายคู่กบั

สกีาในลกัษณะชูส้าว สาํนกังานพระพุทธศาสนาฯ  ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบ ในขณะที่

ประธานกรรมาธกิารศาสนา ศลิปะและวฒันธรรมของสภาผูแ้ทนราษฎร ก็ได้นําเรือ่งหลวงปูเ่ณรคาํ

เขา้พจิารณาโดยมกีารเชญิทุกฝา่ยเขา้มาชีแ้จง หลวงปูเ่ณรคาํนัน้กล่าวกนัว่า บวชตัง้แต่อาย ุ12 แลว้

ปฏบิตัสิมาธภิาวนาแบบอุกฤษฏจ์นมสีมาธจิติสงูถึ งระดบัฌาณ 8 มฤีทธิอ์ภญิญา ในขณะที่มอีายุ

เพยีง 30 ปีเศษเท่านัน้แต่ทีเ่รยีกตวัเองว่าหลวงปูเ่พราะรวมกบัอายใุนชาตทิีแ่ลว้ แต่ที่ เป็นอนุวาทาธิ

กรณ์เพราะปรากฏภาพของหลวงปูเ่ณรคาํในโซเชยีลเน็ตเวริค์กบัภาพถ่ายในอริยิาบถต่าง ๆ เช่น นัง่

ชสูองน้ิวในศูนยก์ารคา้ นัง่ บนเครือ่งบนิส่วนตวั โดยสวมแว่นตาดาํ  เสยีบหฟูงัไอโฟนและถอืกระเป๋า

หลุยส์ วติตอง ภาพเหล่าน้ีทาํใหพุ้ทธศาสนิกชนเคลอืบแคลงใจและตัง้คาํถามว่า พระภกิษุทีอ่า้งว่า

ตนมสีมาธจิติสงู แต่พฤติกรรมทีแ่สดงออกมาค่อนขา้งขดัแยง้ โดยเฉพาะก ารยดึตดิใน วตัถุสิง่ของ 

ทัง้ๆ ทีต่ามหลกัพระพุทธศาสนาแลว้ควรมุง่สู่ความหลุดพน้และปล่อยวาง 20

21
 

 ในช่วงเวลาเดยีวกนันัน้ ผบ.สาํนกัคดคีวามมัน่คง กรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) ในฐานะ

หวัหน้าพนกั งานสอบสวนกรณกีารตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการ ฉ้อโกงเงนิบรจิาคของ หลวงปู่

เณรคาํ ฉตัตโิก พรอ้มคณะ ไดแ้สดงแผนผงัเชื่ อมโยงเครอืขา่ยของหลวงปูเ่ณรคาํ โดยพบบญัชเีงนิ

ฝากธนาคารรวม  41 บญัช ีรวมถึ งความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวกบัสกีา รวม  8 คนและประเดน็ที่

                                         
 20 สทุธพิงศ ์ตนัตยาพศิาลสทุธิ ์ , พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคมพรอ้มดว้ย

ระเบยีบและคาํสัง่มหาเถรสมาคมเกีย่วกบัการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา, หน้า 26 – 31. 

 21 คมชดัลกึ , หลวงปูเ่ณรคาํ ขนัตธิรรม (ดา) ?. [รายการโทรทศัน์ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์เนชัน่

แชนแนล]. 21 มถุินายน 2557. 

http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://news.sanook.com/1208850/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97.%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://news.sanook.com/1208850/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97.%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94/
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ครอบครองทรพัยส์นิจาํนวนมาก ทัง้บา้น รถยนตห์รูยีห่อ้ โรลส์ – รอยซ ์เฟอรร์ารีและฮมัเมอร์โดยดี

เอสไอ ได้ส่งขอ้มลูให ้ สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามกา รฟอกเงนิ  (ปปง .) ตรวจสอบเสน้ทาง

การเงนิเพิม่เตมิ  ขณะเดยีวกนั  ดเีอสไอได้รวบรวมหลกัฐานทีเ่ป็นเอกสารอกีจาํนวนมากและพยาน

บุคคลทีแ่สดงถงึการกระทาํความผดิฐานหลอกลวงประชาชน ฉ้อโกงดว้ยการโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ซึง่รวมถงึการสรา้งพระแกว้มรกตองคใ์หญ่และเครือ่งทรงทีท่าํจากทองคาํบ รสิุทธิซ์ึง่ มผีู้ศรทัธา

บรจิาคมจีาํนวน กว่า 8 ตนั คดดีงักล่าวกองปราบและดเีอสไอ ได้ประสานขอ้มลู กบั ปปง . เน่ืองจาก

เป็นคดอีาญา 

 ขณะทีอ่งคก์ ารคณะสงฆ์ ในช่วงเวลานัน้  เจา้คณะภาค 10 ธรรมยตุ  ประกาศหลกีทางให้

กรรมการท่าน อื่นสอบสวนเอาผดิ พระวริพล สุขผล  เพื่อปดัขอ้ครหา ว่าเขา้ขา้ง โดยพรอ้มจะคนื

รถยนต์โตโยตา้ คมัรีท่ ี่พระวริพลถวายใหแ้ต่ตอ้งใหโ้อกาสพระวริพล กลบัมาชีแ้จงไมใ่ช่บงัคบัจบัสกึ

เพราะตอ้งฟงัเหตุผล พระวริพล ดว้ย 21

22
 ขอ้คดิเหน็ของเจา้คณะภาค 10 สอดคลอ้งกบักลุ่มลกูศษิย์

หลวงปูเ่ณรคาํที่ ยืน่หนังสอืรอ้งเรยีนถงึสมเดจ็พระวนัรตั  รกัษาการเจา้คณะใหญ่ คณะธรรมยตุและ

กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อขอใหค้วามเป็นธรรมแก่พระวริพล  รวมถงึขอใหท้บทวนคาํสัง่ของ เจา้

คณะจงัหวดัอุบลราชธานีฝา่ยธรรมยตุ ที่เลื่อนระยะเวลา ให้พระวริพล เขา้ชีแ้จงสัน้ลง  หากไมเ่ขา้มา

ชีแ้จงกจ็ะขบัไล่ออกจากสงักดัซึง่มผีลให้ ตอ้งสกึภายใน 3 วนั ซึง่ไมย่ตุธิรรมต่อ พระวริพ ลเพราะ

ไม่ได้เปิดโอกาสให้ ตวัแทน อาท ินกักฎหมาย ทนาย หรอืลกูศษิย์ ของพระวริพล เขา้ชีแ้จงแทนแต่

อยา่งใดโดยเฉพาะการพจิารณาความผดิกค็วรรอผลการพสิจูน์ ต่างๆ เช่น ภาพถ่ายทีม่กีล่าวอา้งว่า

เป็นภาพหลบันอนรว่มกบัสกีากต็อ้งให้สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ เป็นผูต้รวจ ส่วนกรณเีรือ่งทีม่ผีูก้ล่าว

อา้งว่าเป็นภรรยา จนมลีกูดว้ยกนันัน้กต็อ้งพสิจูน์ดเีอน็เอ ส่วนความผดิฐานฉ้อโกง กต็อ้งปฏบิตัติาม

กฎหมาย22

23
 

 ในขณะที่เจา้คณะจงัหวดัศรสีะเกษ ฝา่ยธรรมยตุิกล่าวว่าหลงัจากไดร้บัเอกสารสรปุผลการ

สอบสวนของ ดเีอสไอ แลว้มคีวามเหน็ว่าหาก พระวริพล มกีารเสพเมถุนและมลีกู 1 คนตาม การ

สอบสวนของดเีอสไอกถ็อืว่าขาดจากความเป็นพระนบัตัง้แต่มกีารเสพเมถุนแลว้และควรทีจ่ะออกมา

                                         
 22 ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ , ขา่วภูมภิาค [Online]. 2542. แหล่งทีม่า : http://www.manager.co.th/local 

/viewnews.aspx?NewsID=9560000085555 [13 กรกฎาคม 2557].  

 23 กรุงเทพธุรกจิ , การเมอืง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail 

/politics/politics/20130706/515654/ศษิยเ์ณรคาํยื่นทบทวนคาํสัง่เจา้คณะจ.อุบลฯ.html [6 กรกฎาคม 2557]. 

http://auto.sanook.com/4723/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/
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พบกรรมการสอบสวนเพื่อชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 23

24
 ขณะที่ผูบ้ญัชาการสาํนกัคดคีวามมัน่คง กรมสอบสวน

คดพีเิศษกล่าวว่าจากการสอบสวนมหีลกัฐานชดัเจนว่า พระวริพลเขา้ข่ายกระทาํผดิกฎหมาย ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 และมาตรา 317 วรรค 3 ซึง่เป็นการกระทาํชาํเราเดก็หญงิอายุ

ตํ่ากว่า 15 ปี และพรากผูเ้ยาว ์ซึง่ตํารวจทอ้งทีท่ีร่บัผดิชอบ ตอ้งดาํเนินคดตีามกฎหมาย  ส่วน

ประเดน็ที่ เกีย่วกบัยาเสพตดิ สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบป รามยาเสพตดิ  (ป.ป.ส.) 

ไดร้บัเรือ่งไวด้าํเนินการแลว้ ทัง้น้ีดเีอสไอพรอ้มดว้ย ป.ป.ง. กองปรามปรามและกองพสิจูน์หลกัฐาน

จะตรวจดเีอน็เอของพยานทีอ่า้ง เป็นภรรยาและลกูของพระวริพล รวมทัง้เรือ่งการรบัเงนิบรจิาคและ

เรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคดทีัง้หมดดว้ย24

25
 

 ต่อมา ผบ.ดเีอสไอไดส้อบปากคาํหญงิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัเณรคาํทีจ่งัหวดัศรสีะเกษและพบ

หลกัฐานสลปิโอนเงิ นค่าเช่าบา้นและค่าเลีย้งดบุูตร จงึสรปุผลคดอีาญาส่งเจา้คณะ จงัหวดัศรสีะเกษ

และเจา้คณะจงัหวดัอุบลราชธานีเพื่อใชค้วามผดิทางอาญาไปพจิารณาดาํเนินการปรบัอาบตัิปาราชกิ

พระวริพล โดยจะเริม่ตน้จากการกระทาํผดิกฎหมายอาญา มาตรา 277 ชาํเราเดก็หญงิอายไุมเ่กนิ 

15 ปี แมห้ญงิจะใหค้วามยนิยอมแต่กเ็ป็นความผดิ ซึง่ระวางโทษจาํคุกตัง้แต่ 4 – 20 ปี และดเีอสไอ

จะรว่มกบัสถาบนันิตวิทิยาศาสตรต์รวจดเีอน็เอบุตรชายของหญงิสาวทีม่สีมัพนัธก์บั พระวริพลเพื่อ

พสิจูน์ความเป็นพ่อแมล่กู 25

26
 ซึง่ต่อมาสถาบนันิตวิทิยาศาสตรย์นืยนัผลตรวจดเีอน็เอ ว่าอดตีพระ     

วริพลเป็นพ่อเดก็ชายวยั 11 ขวบ ดเีอสไอจงึนําผลตรวจประกอบสาํนวนส่งอยัการ โดยไมส่นว่าอดตี

พระวริพลจะมอบตวัหรอืไม ่หลงัประวงิเวลาในคดี26

27
  

 เจา้คณะจงัหวดัอุบลราชธานีจงึลงนามในคาํสัง่คณะสงฆว์ดัใตพ้ระเจา้ใหญ่องคต์ือ้ ที ่1/2556 

กรณพีระวริพล ฉายา ฉตฺตโิก อาย ุ34 ปี 13 พรรษา สงักดัวดัพระเจา้ใหญ่องคต์ือ้ออกจากสงักดัวดั 

เน่ืองจากถูกกล่าวหาว่าประพฤตตินไมเ่หมาะสมกบัสมณะสารปูมกีารละเมดิวนิยัเป็นอาจณิ เสพ

เมถุน ฟอกเงนิ เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ จงึมี หนงัสอืใหเ้ขา้มาชีแ้จงภายในวยัที ่ 12 กรกฎาคม พ .ศ. 

                                         
 24 โพสต ์ทเูดย์ , อาญชากรรม [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.posttoday.com/อาญชากรรม /233004/

เจา้คณะศรสีะเกษชีเ้ณรคาํไม่ใช่พระแลว้ [8 กรกฎาคม 2557]. 

 25 สนุก ออนไลน์ จาํกดั , อาชญากรรม [Online]. 2554. แหล่งทีม่า : http://news.sanook.com/1196001/

เจา้คณะ-จ.ศรสีะเกษ-ระบ-ุหลวงปูเ่ณรคาํ-พน้จากพระหลงัเสพเมถุน/ [8 กรกฎาคม 2557].  

 26 บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน ), สาํนกัขา่วไทย [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.mcot.net/site 

/content?id=51d7fe70150ba069040001ce#.U4cPX_l_uz5. [6 พฤษภาคม 2557] 

 27 เดลนิิวส์, อาชญากรรม [Online]. 2554. แหล่งทีม่า : http://www.dailynews.co.th/Content/ crime/ 

136294/นิตวิทิยฯ์เผยผลตรวจดเีอน็เอเดก็ 11ขวบตรงกบั%26quot%3Bอดตีเณรคาํ%26quot%3Bยนืยนัสมัพนัธ์

พ่อลกู [22 สงิหาคม 2557]. 
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2556 เพื่อแกข้อ้กล่าวหา แต่ เมือ่พน้กําหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้  พระวริพลไมเ่ขา้พบจงึอาศยั

อํานาจตามความใน พ .ร.บ.คณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พ .ร.บ.คณะสงฆ ์ (ฉบบัที ่2) 

หมวด 5 มาตรา 38 วงเลบ็ 2 ว่าเจา้อาวาสมอีํานาจสัง่ใหบ้รรพชติหรอืคฤหสัถซ์ึง่ไมอ่ยูใ่นโอวาทของ

เจา้อาวาสออกเสยีจากวดั ทาํใหพ้ระวริพลตอ้งหาสงักดัใหมภ่ายใน 3 วนั หลงัจาก นัน้ เจา้คณะ

อําเภอมว่งสามสบิจะนําหนงัสอืดงักล่าวส่งไปใหเ้จา้คณะภาค 10 ฝา่ยธรรมยตุและมอบให้ สาํนกังาน

พระพุทธศาสนาจงัหวดัอุบลราชธานี ส่งต่อใหม้หาเถรสมาคม เพื่อแจง้วดัในสงักดัทัง้ 77 จงัหวดั 

ไม่ให้รบัพระวริพลเขา้สงักดั พรอ้มแจง้ให้ เจา้คณะอําเภอพบิลูมงัสาหารซึง่เป็นพระอุปชัฌายท์ราบ

ว่ามหีนงัสอืขบัออกจากสงักดัแลว้เพื่อใหด้าํเนินการออกห นงัสอืใหพ้น้จากความเป็นลกูศษิย์ ต่อไป 

หลงัจากนัน้กถ็อืว่าพระวริพลไมใ่ช่พระสงฆไ์ทยอกีต่อไป และจะส่งเรือ่งใหเ้จา้หน้าที่กองปราบปราม

และเจา้หน้าทีด่เีอสไอดาํเนินการต่อไป27

28
 

 จากความอือ้ฉาวดงักล่าว ทาํใหเ้จา้หน้าทีห่ลายหน่วยงาน เช่น ดเีอสไอ , ป.ป.ส., ปปง. และ

กองปราบปราม ไดร้ะดมกําลงัเขา้ไปตรวจสอบและสอบสวนหาหลกัฐานต่างๆ จนนําไปสู่ การแจง้

ความดาํเนินคดต่ีอหลวงปูเ่ณรคาํ ทัง้หมด 8 ขอ้หา คอื  

 1. การใชส้ื่อสารสนเทศลงโฆษณาอนัเป็นเทจ็  

 2. กรณกีารกระทาํชาํเราเดก็หญงิและพรากผูเ้ยาว ์ 

 3. กรณทีีห่ลวงปูเ่ณรคาํกบัพวกมพีฤตกิรรมหลบเลีย่งภาษรีถหร ู 

 4. กรณเีสพยาเสพตดิใหโ้ทษ  

 5. การแสดงและใชวุ้ฒกิารศกึษาเทจ็  

 6. คดฆีา่คนตายโดยประมาทจากการขบัรถชนคนตาย  

 7. ความผดิฐานฟอกเงนิ  

 8. การอวดอุตร ิอภนิิหาร28

29
 

 อธกิรณ์ น้ีดเูหมอืนจะคลา้ยกบักรณี ทีผ่่านมา โดยเฉพาะ อดตีพระยนัตระ ที่หลบหนีคดี ออก

นอกประเทศไทย อดตีพระวริพลก็ เช่นเดยีวกนัทีใ่ชว้ธิหีลบหนีออกนอกประเทศจงึทาํใหก้าร

ดาํเนินคดทีัง้ทางโลกและทางธรรมไมค่รบสมบรูณ์ ไมว่่าอธกิรณ์ทีโ่จทมานัน้จะเป็นจรงิหรอืไมก่ต็าม 

กรณน้ีีแสดงถงึความ บกพรอ่งและไรป้ระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการของ องคก์ารคณะสงฆต์ัง้แต่

                                         
 28 ไทยรฐั, ทมีขา่วภูมภิาค [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th/content/356928 [13 ก.ค. 

2557]. 

 29 เดลนิิวส์ , อาชญากรรม [Online]. 2554. แหล่งทีม่า : http://www.dailynews.co.th/Content/crime 

/34932/ฟนั+8+ขอ้หา+“เณรคาํ” [12 กรกฎาคม 2557]. 
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ระบบพระอุปชัฌายจ์นถงึพระผูป้กครอ งในระดบัเจา้คณะชัน้ต่างๆ  ทีท่าํงานล่าชา้  รวมถงึสาํนกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาตทิีไ่มส่ามารถ เขา้ไป บรหิารจดัการปญัหาดงักล่าวไดอ้ยา่งรวดเรว็และ

ถูกตอ้ง การมผีลประโยชน์ ทีเ่กีย่วเน่ืองทาํใหค้วามน่าเชื่อถอืของพระผูป้กครองทีพ่จิารณาอธกิรณ์

นัน้ดูไมโ่ปรง่ใสและไมเ่ป็นธรรม อนุวาทาธกิรณ์ ในเรือ่งน้ีจงึมคีวามเหมอืนกรณีอื่นๆ คอืสื่อมวลชน

ไดท้าํหน้าทีพ่พิากษาโทษพระวริพลไปแลว้ก่อนทีก่ระบวนการยตุธิรรมจะชีผ้ดิถูกเสยีอกี  

 ผลของการบรหิารจดัการอธกิรณ์ เช่นน้ียอ่มแสดงถงึความไรป้ระสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการขององคก์ารคณะสงฆ์ดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากคณะสงฆ์ไมส่ามารถรกัษาความเป็นธรรมใหแ้ก่

พระภกิษุทีถู่กกล่าวหาได ้ทัง้ๆ ทีต่ามหลกัพระธรรมวนิยั อนุวาทาธกิรณ์กรณน้ีีกใ็ช้ อธกิรณสมถะวธิี

เดมิคอื 1) สมัมขุาวนิยั 2) ตสัสปาปิยสกิา  เน่ืองจากพระวริพลไมใ่ช่พระอรหนัตแ์ละไมไ่ด้ มสีติ

วปิลาส แมพ้ระวริพลจะกล่าวอ้างและมีผูเ้ชื่อว่าเป็นพระอรหนัต์ แต่ก็มพีฤตกิรรมหลายอยา่งที่ขดักบั

หลกัพระธรรมวนิยัจงึไมส่ามารถยนืยนัไดว้่าเป็นพระอรหนัตจ์รงิ  นอกจากน้ี พระวริพลกไ็ม่มาชีแ้จง

ในขอ้กล่าวหาทัง้ๆ ทีม่หีลกัฐานชดัเจนว่าตอ้งอาบตัปิาราชกิจงึตอ้งใชว้ธิี ตสัสปาปิยสกิาคอืการปรบั

อาบตัติามความผดิเช่นเดยีวกนั  

 จากกรณพีระนิกรจนถงึกรณีหลวงปูเ่ณรคาํ น้ีจงึเป็นปญัหาทีช่าวพุทธควร ทบทวนถงึปญัหา

ในดา้นการบรหิารจดัการ องคก์าร คณะสงฆ์ เสยีใหม่  โดยเฉพาะเรือ่งการจดัการอนุวาทาธกิรณ์ที่

มกัจะดาํเนินการโดยสื่อมวลชนหรอือาศยักฎหมายทางโลกมากกว่าทีจ่ะจดัการภายใน องคก์ารคณะ

สงฆต์ามพระธรรมวนิยั  การดาํเนินการนอกหลกัพระธรรมวนิยัจงึ ทาํใหเ้กดิความคลางแคลงใจแก่

สงัคมว่าแทจ้รงิแลว้พระภกิษุทีถู่กกล่าวหานัน้ตอ้งอาบตัติามทีถู่ก โจทหรอืไมอ่ยา่งไร  ปญัหาน้ีทาํให้

ผูถู้กโจทในเรือ่งทีย่งัไมต่ดัสนิอยา่งถูกตอ้งตามหลกัพระธรรมวนิยันัน้อาจไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอกี

ดว้ยเพราะสงัคมส่วนใหญ่โดยเฉพาะสื่อกไ็ดต้ดัสนิความถูกผดิไปเรยีบรอ้ยแลว้ ดา้นพระผูป้กครองก็

ควรตรวจสอบดวู่าพฤตกิรรมของพระภกิษุทุกวนัน้ีมวีตัรปฏบิตัทิีส่มควรหรอืไมอ่ยา่งไรซึง่เป็นเรือ่งที่

ควรบรหิารจดัการ กนัภายในองคก์ารคณะสงฆ์ ก่อนทีจ่ะทาํให้ เกดิเรือ่งบานปลายออกไปอนั จะมผีล

ต่อความเลื่อมใสศรทัธาในพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนและถงึ แม้ว่าจะมกีารบรหิารจดัการ

ตามระบบแต่หากการบรหิารจดัการนัน้ เป็นไปอยา่งล่าชา้ หรอืมกีารปกป้องกนัเพราะผลประโยชน์  

ฯลฯ กอ็าจทาํใหไ้มส่ามารถบรหิารจดัการอธกิรณ์นัน้ใหส้งบระงบัตามพระธรรมวนิยัไดจ้รงิ 

4.3 ปัญหาการบริหารจดัการอาปัตตาธิกรณ์ 

 จากบทที ่2 อาปตัตาธกิรณ์  หมายถงึการตอ้งอาบั ต ิการปรบัอาบตัิ และการแกไ้ขตั วใหพ้น้

จากอาบตัิ  ตวัอยา่ง การบรหิารจดัการ อธกิรณ์ประเภทน้ีมี หลายเรือ่ง ทัง้ที่เป็นอาบตัจิรงิและหลาย

เรือ่งทีย่งัไมไ่ดม้กีารจดัการอาบตัทิัง้ๆ ทีเ่ป็นเรือ่งสาํคญัมผีลกระทบต่อคนมากมาย ดงัต่อไปน้ี 
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 4.3.1 กรณีสามเณรแอและพระอิสรมนีุต้องอาบติั 

 สามเณรแอ รกัษาจติร  บรรพชาเป็นสามเณรอยูท่ีว่ดัหนองระกํา จงัหวดัสระบุรีอยูห่ลายปี 

แมว้่าอายจุะถงึวยัทีต่อ้งอุปสมบทเป็นพระภกิษุ  เณรแอกไ็มย่อมอุปสมบทแต่เลอืกทีจ่ะรํ่าเรี ยนไสย

ศาสตรม์นตด์าํจากอาจารยเ์ขมร จนว่ากนัว่ามอีาคมแก่กลา้ ชํ่าชองการทาํเสน่หย์าแฝด การสะเดาะ

เคราะหแ์ละปลุกเสกของขลงัจนมชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่ แต่ละวนัมลีกูศษิยเ์ดนิทางไปใหเ้ณรแอทาํพธิี

ทางไสยศาสตรจ์าํนวนมาก  จนกระทัง่ พ.ศ. 2537 เณรแอใชใ้ตถุ้นเมรวุดัหนองระกําทาํพธิปีลุกเสก

กุมารทองตามวรรณคดขีนุชา้งขนุแผนทีเ่ณรแอและผูค้ลัง่ไคลไ้สยศาสตรเ์ชื่อกนัว่าเป็นผเีดก็ทีใ่ครมี

ไวใ้นครอบครองแลว้จะทาํใหเ้จรญิรุง่เรอืงในหน้าทีก่ารงาน การคา้การขายไดก้ําไรด ีมกีาร

บนัทกึภาพวดิโีอขัน้ตอนการปลุกเสกไวอ้ยา่งละเอยีดโดยเฉพาะขัน้ตอนการยา่งศพเดก็และมกีารนํา

วดิโีอเทปไปเผยแพรใ่นสื่อมวลชนต่างๆ จนเป็นขา่วครกึโครม เปิดโปงพฤตกิรรมผดิมนุษยเ์พราะมี

การนําศพเดก็ทารกมาผ่าทอ้ง ยา่งไฟเอาน้ํามนัจากศพมาทาํน้ํามนตกุ์มารทอง  

 การปลุกเสกกุมารทองในครัง้นัน้ ทาํใหเ้ณรแอตดิคุก เพราะกรมการศาสนาไดแ้จง้ความต่อ

พนกังานสอบสวน สภ . หนองโดน  ใหด้าํเนินคดี เณรแอในขอ้หาอวดอุตรมินุษยธรรมทีไ่มม่ี ในตน 

หลอกลวงประชาชนเพราะไปลงโฆษณาในหนงัสอืพมิพเ์พื่อขายน้ํามนัพรายและล่อใจผูค้นใหไ้ปทาํ

เสน่หเ์ล่หก์ล ในทีสุ่ดเณรแอถูกจบัสกึและดาํเนินคดอีาญาตามกระบวนการยตุธิรรม โดยศาลจงัหวดั

สระบุรไีดพ้พิากษาใหจ้าํคุกเป็นเวลา 1 ปี พฤตกิรรมของเณรแอถงึกบัมผีูนํ้าเรือ่ งราวไปถ่ายทาํ

ภาพยนตรใ์หช้ื่อว่า  “เณรแอจอมขมงัเวทย์ ” ทาํใหช้ื่อเสยีงของเณรแอเป็นทีจ่ดจาํของคนไทยทัง้

ประเทศ29

30
 หลงัจากพน้โทษ แมว้่าเณรแอจะไมไ่ดถ้อืครองผา้เหลอืงแต่กไ็มไ่ดห้่างหายไป จากแวดวง

ไสยศาสตร ์เณรแอ ใชบ้า้นพกัทรงไทย ปลกูสรา้งอยูใ่นเน้ือที ่ 5 ไร ่ที่จงัหวดัสระบุรีเป็นสถานที่ ทาํ

เสน่หย์าแฝดใหแ้ก่ผูท้ีศ่รทัธาจนกลายเป็นคนมฐีานะ มทีรพัยส์นิอยูห่ลายสบิลา้นบาท  

 ต่อมา พ.ศ. 2538 อดตีเณรแอแต่งงานกบั นางชไมพร รกัษา จติร ์โดยยงัคงยดึอาชพีหมอ

เสน่ห์หาเลีย้งครอบครวั แต่กต็อ้งเลกิรากนัไป โดยนางชไมพรอา้งว่าทนพฤตกิารณ์ของเณรแอไม่

ไหว กรณบีงัคบัหลอกลวงหญงิสาวทีม่ปี ั ญหาครอบครวัใหม้าทาํพธิไีสยศาสตร์ และไดฟ้้องหยา่ต่อ

ศาล ต่อมา  พ.ศ. 2548 นางชไมพรเขา้รอ้งเรยีนต่อมลูนิธปิวณีาหงสกุลเพื่อเด็ กและสตรี กล่าวหา

อดตีเณรแอว่าเป็นจอมลวงโลกมพีฤตกิารณ์ตม้ตุ๋นหลอกลวงประชาชน อา้งพธิทีางไสยศาสตรห์ลอก

ขม่ขนืหญงิสาวทีห่ลงเชื่อ แถมยงัแอบถ่ายวดิโีอไวแ้บลก็เมลเ์หยือ่ นางปวณีาไดป้ระสานไปยงั 

                                         
 30 สนุก ออนไลน์ จาํกดั , ย้อนอดตีเณรแอ- จอมขมงัเวทย์ [Online]. 2553 . แหล่งทีม่า : http://news. 

sanook.com/ 945041 [2 มถุินายน 2557]. 
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พล.ต.ต.คาํรณวทิย ์ธปูกระจา่ง ผบก .ปดส. ในขณะนัน้ ใหส้บืสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน

ดาํเนินคดเีณรแอในขอ้หาฉ้อโกงประชาชนจนทาํใหเ้ณรแอตอ้งเขา้คุกอกีครัง้ 30

31
 

 ทัง้น้ีระหว่างการเขา้ตรวจคน้บา้นพกัของเณรแอ เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ตํารวจ

พบเณรแอนอนอยูใ่นหอ้งพกักบัหญงิสาววยั 19 ปี รายหน่ึง โดยหญงิสาวรายน้ีเดนิทางมาพบเณร

แอเพื่อใหท้าํเสน่หย์าแฝดใหแ้ต่ไมม่เีงนิจา่ยค่าพธิจีงึตอ้งรว่มหลบันอนกบัเณรแอแทน นอกจาก น้ียงั

พบเครือ่งรางของขลงัและอุปกรณ์การทาํพธิไีสยศาสตรอ์ยูเ่ตม็บา้น ทัง้พระพุทธรปู รปูป ัน้กุมารทอง 

หวักะโหลกลงอกัขระหลายขนาด ตะกรดุ ปลดัขกิ ขวดน้ํามนัพราย หุ่นขีผ้ ึง้ป ัน้หญงิ  – ชายกอดกนั

และมดัตดิกนั นอกจากน้ียงัพบยาไวอากรา้และยากล่อมประสาท ซุกซ่อนอยูใ่ตฐ้านพระภายในหอ้ง

ทาํพธิอีกีดว้ย  จากการสบืสวนของตํารวจพบว่ามหีญงิสาวทีต่กเป็นเหยือ่ของเณรแอทัง้สิน้ 33 คน 

ในจาํนวนนัน้มดีารา นกัแสดงและผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงในสงัคมหลายรายรวมอยูด่ว้ย  ปจัจุบนั อดตีเณรแอ 

ถูกคุมขงัอยูใ่นเรอืนจาํพเิศษกรงุเทพฯ เน่ืองจากศาลอาญาไดม้คีาํพพิากษาคดฉ้ีอโกงเป็นเวลา 100 

ปี แต่คาํใหก้ารของจาํเลยมปีระโยชน์จงึลดโทษจาํคุกเหลอื 75 ปี แต่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  

91 (2) ใหล้งโทษจาํคุกจาํเลยไวส้งูสุดที ่20 ปี31

32
 

 อาปตัตาธกิรณ์กรณต่ีอมาเป็นเรือ่งของ พระพรีะพล เตชะปญัโญ หรอืพระอสิระมนีุ อดตีเจา้

อาวาสวดัธรรมวหิาร ีจงัหวดัเพชรบุรเีป็นพระสงฆส์ายวปิสัสนาและเป็นอดตีพระเลขาของหลวงปูช่า  

สุภทัโทแห่งวดัหนองปา่พง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อมาพระอสิระมนีุเกดิขดัแยง้กบัลกูศษิยข์องหลวง

ปูช่าโดยถูกกล่าวหาว่าโกงเงนิขอ งวดัจนถูกจบัสกึ จงึเดนิทางมาทีจ่งัหวดัเพชรบุรี เพื่อตัง้สาํนกัสงฆ ์

บรเิวณปา่ละอู อําเภอแก่งกระจ าน พฒันาจนกลายเป็นวดัธรรมวหิารี มเีน้ือทีก่ว่า 200 ไร่ พระอสิระ

มนีุเป็นพระนกัเทศน์ทีม่คีวามสามารถ สัง่สอนธรรมะใหเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม ไดนิ้ยามตนเองไวว้่า

ชื่ออสิระมนีุไมใ่ช่ฐานนัดรบุคคล ไมใ่ช่พระมหาเถระผูม้วีาสนายิง่ใหญ่มหมึาทีใ่ครๆ จะตอ้งกราบไหว ้

ไมใ่ช่พระมหาผูม้คีวามรูก้วา้งขวางจนไมม่ใีครเทยีมเท่า ไมใ่ช่บณัฑติศษิยเ์ก่าของมหาวทิยาลยัใด 

ไมใ่ช่นกัปราชญห์รอืนกัวชิาการหรอืนกัคดิทีค่นใหดุ้ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ เพราะฉะนัน้ จงึมชีื่อว่า 

“อสิระมนีุ” 

 คาํสัง่สอนของของพระอสิระมนีุเคยเป็นทีเ่ลื่อมใสของอดตีนายกรฐัมนตรี พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิ

วตัรที่มกันําคาํสอนของพระอสิร ะมนีุมากล่าวอา้งองิกบัสื่อมวลชน และเคยเดนิทางมาสนทนาธรรม

                                         
 31 ผาณิต นิลนคร , เดลนิิวส์[Online]. 2555. แหล่งทีม่า : http://www.dailynews.co.th/Content/Article 

/76155/ [2 กรกฎาคม 2557]. 

 32 ผูจ้ดัการ , ทมีขา่วอาชญากรรม [Online]. 2548 . แหล่งทีม่า : http://www.manager.co.th/Crime/ 

ViewNews.aspx ?NewsID=9480000091731 [7 กรกฎาคม 2557]. 
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กบัพระอสิระมนีุ นอกจากน้ีเมือ่ พ .ศ. 2543 ยงัใหน้ายพานทองแท ้ชนิวตัร บุตรชาย เขา้อุปสมบท

และศกึษาพระธรรมกบัพระอสิระมนีุอยูร่ะยะหน่ึง  กระทัง่  พระอสิระมนีุตกเป็นขา่วว่าตอ้งปาราชกิ 

หลังจากมเีพศสมัพนัธก์บัสกีาคนสนิท ซึง่ถูกเปิดเผยเมือ่วนัที ่ 13 ตุลาคม พ .ศ. 2544 จากการ

สบืสวนของทมีงานรายการถอดรหสั ทางสถานีโทรทศัน์ไอทวีใีนขณะนัน้ ซึง่เผยแพรเ่มือ่วนัที่  15 

ตุลาคม พ.ศ. 2544 มหีลกัฐานเป็นจดหมายเขยีนถงึสกีาสาว 10 หน้ากระดาษและเทปสนทนาทาง

โทรศพัท์ ซึง่พระอสิระมนีุกไ็ด้ ยอมสกึจากสมณเพศในทนัท ีขา่วพระอสิระมนีุน้ีทาํใหไ้อทวีไีดร้ ั บ

รางวลัสารคดเีชงิขา่วยอดเยีย่มรางวลั “แสงชยั สุนทรวฒัน์ ” จากสมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพมิ พแ์ห่ง

ประเทศไทย ประจาํ พ.ศ. 254432

33
 

 กรณขีองอดตีสามเณรแอและพระอสิระมนีุเป็นตวัอยา่งการบรหิารจดัการอาปตัติาธกิรณ์ที่

ไรป้ระสทิธภิาพของ องคก์ารคณะสงฆเ์ช่นเดยีวกบัอกีหลายๆ กรณ ี คณะสงฆต์ัง้แต่ชัน้ผูป้กครอง

ใกลช้ดิทีสุ่ดคอืเจา้อาวาสไมส่ามารถบรหิารจดัการใหส้ามเณรแอปฏบิตัติาม หลกัพระธรรมวนิยัได้

เพราะการกระทาํผดินัน้เกดิในวดัซึง่เจา้อาวาสตอ้งเป็นผูด้แูลพร ะภกิษุและสามเณรในปกครองตาม 

พ.ร.บ. คณะสงฆ ์แต่เหตุการณ์ทีป่รากฏยอ่มแสดงว่าเจา้อาวาสซึ่ งควรมหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง

กลบัปล่อยปละละเลยไมย่อมดแูลสามเณรในปกครองจงึเกดิเรือ่งน้ีขึน้และไมส่ามารถจดัการไดจ้น

สื่อมวลชนตอ้งเป็นผูนํ้ามาขยายผลจนเกดิการจบักุมในเวลาต่อมา หากเรือ่งน้ีจะบรหิารจดัการตาม

พระธรรมวนิยักย็อ่มทาํไดโ้ดยวธิจีดัการ ดว้ยสมถะ 2 อยา่ง คอื 1) สมัมขุาวนิยั  2) ปฏญิญาตกรณะ  

เพราะสามเณรแอตอ้งลหุกาบตัแิลว้ แต่คณะสงฆก์ไ็มไ่ดจ้ดัการใหถู้กตอ้งตามพระธรรมวนิยัแต่อยา่ง

ใด ในกรณสีามเณรแอแมว้่าจะลาสกิขาแลว้แต่กย็งัอาศยัความเชื่อทีอ่งิพระพุทธศาสนามาฉ้อโกง

ผูอ้ื่นใหไ้ดร้บัความเสื่อมเสยี  องคก์ารคณะสงฆแ์มไ้มไ่ด้ เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งน้ีโดยตรงแต่กค็วรทีจ่ะ มี

มาตรการในการ ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจประชาชนทัว่ไปมใิหห้ลงเชื่อในไสยศาสตรท์ีไ่มใ่ช่คาํสอนของ

พระพุทธศาสนาเพื่อทีจ่ะไมเ่ป็นเหยือ่ของมจิฉาชพีทีอ่าศยัพระพุทธศาสนาในการหลอกลวง  

 ส่วนกรณพีระอสิระมนีุนัน้กเ็ป็นเจา้อาวาสทีป่ระ พฤตมิชิอบเสยีเองซึง่ประพฤตผิดิพระธรรม

วนิยัถงึขัน้ปาราชกิ แมว้่าจะยนิยอมทีจ่ะลาสกิขาไปโดยดแีต่นัน่กเ็ป็นเพราะว่าจาํนนต่อหลกัฐานจาก

สถานีโทรทศัน์ซึง่เปิดเผยความจรงิแก่สาธารณะ เรือ่งพระอสิระมนีุกแ็สดงถงึความไรป้ระสทิธภิาพ

ในการบรหิารจดัการขององคก์ารคณะสงฆเ์ช่นกั นเพราะในทีสุ่ดผูท้ีบ่รหิารจดัการอธกิรณ์น้ีกลบั

กลายเป็นสื่อมวลชนทีท่าํหน้าทีน้ี่แทนองคก์ารคณะสงฆเ์สยีเองซึง่แมว้่าในแงด่กีค็อืการไดช่้วยกําจดั

อลชัชจีากพระพุทธศาสนาแต่หากมองในอกีมมุกเ็ท่ากบัว่าสื่อมวลชนไดท้าํใหเ้รือ่งเสื่อมเสยีซึง่ควร

                                         
 33 จาํนง ศรนีคร , ยอ้นรอยตํานาน "ผา้เหลอืง " ฉาว !! วกิฤตศรทัธา "พระสงฆไ์ทย " ทีย่ากจะลมื

เลอืน?[Online]. 2556. แหล่งทีม่า: http://www.isranews.org/item/22029 [10 สงิหาคม 2557]. 
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จะจดัการกนัเองในองคก์ารคณะส งฆใ์หแ้พรห่ลายออกไปซึง่อาจส่งผลเสยีต่อความศรทัธาใน

พระพุทธศาสนาไดเ้ช่นกนั 

 4.3.2 กรณีพระธมัมชโยยกัยอกทรพัย ์

 กรณอีาปตัตาธกิรณ์ทีเ่ป็นเรือ่งใหญ่ในสงัคมไทย คอืกรณขีองพระราชภาวนาวสิุทธิห์รอืพระ

ไชยบลูย ์ธมัมชโย (นายไชยบลูย ์สทิธผิล ) ซึง่เป็นขา่ว ใหญ่เมือ่มกีารตรวจสอบความ ไม่โปรง่ใส

ทางการเงนิของ พระในวดัพระธรรมกาย และโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัวดัพระธรรมกายทัง้หมด

ในช่วง พ.ศ. 2542 เป็นคดดีาํหมายเลข 11651/2542 และคดดีาํหมายเลข 14735/2542 ทีพ่นกังาน

อยัการฝา่ยคดอีาญา 5 เป็นโจทกย์ืน่ฟ้องพระราชภาวนาวสิุทธิห์รอืพระไ ชยบลูย ์ธมัมชโย  หรอืนาย

ไชยบลูย ์สทิธผิล อาย ุ 62 ปี อดตีเจา้อาวาสวดัพระธรรมกายและนายถาวร พรหมถาวร อาย ุ 57 ปี 

ลกูศษิยค์นสนิท เป็นจาํเลยที ่ 1 – 2 ในความผดิฐานเป็นเจา้พนกังานและสนบัสนุนเจา้พนกังานผูม้ ี

หน้าที่ จดัการหรอืรกัษาทรพัยใ์ดเบยีดบงัเอาทรพัยน์ัน้เป็นของต นหรอืผูอ้ื่นโดย ทุจรติและเป็นเจา้

พนกังานและสนบัสนุนเจา้พนกังานปฏบิตัลิะเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย ทุจรติและโดยมชิอบเพื่อให้

เกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่นโดยรว่มกนัยกัยอกทรพัยแ์ละเงนิบรจิาคของวดัพระธรรมกาย จาํนวน 6.8 

ลา้นบาทไปซือ้ทีด่นิเขาพนมพา อําเภอวงัทรายพนู จังหวดัพจิติร โดยโอนกรรมสทิธิใ์ส่ชื่อนายถาวร 

จาํเลยที ่ 2 และเงนิจาํนวน 29,877 ,000  บาทไปซือ้ทีด่นิเน้ือที ่ 902 ไรเ่ศษ อําเภอวงัทรายพนู 

จงัหวดัพจิติรและอําเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ์และโอนกรรมสทิธิใ์หจ้าํเลยที ่2 เช่นกนั33

34
 

 ต่อมาอยัการพเิศษฝา่ยคดอีาญา 5 ยืน่คาํรอ้งขอถอนฟ้อ งจาํเลยทัง้สองต่อศาลเมือ่วนัที ่ 21 

สงิหาคม พ.ศ. 2549 สรปุว่าตามทีโ่จทกย์ืน่ฟ้องจาํเลยทัง้สองโดยกล่าวหาว่าจาํเลยทัง้สองกบัพวกที่

ยงัไมไ่ดต้วัมารว่มกนักระทาํผดิ เมือ่วนัที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2542 และวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 

ตามลาํดบั สบืเน่ืองจากจาํเลยที ่1 กบัพวกไมป่ฏบิตัติามพระลขิติของสมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหา

สงัฆปรณิายกที่ ทรงวนิิจฉยั ว่าพระไชยบลูย์ บดิเบอืนพระพุทธธรรมคาํสัง่สอนโดยกล่าวหาว่า

พระไตรปิฎกบกพรอ่งเป็นการทาํใหพ้ระสงฆท์ีห่ลงเชื่อคาํสอนบดิเบอืนแตกแยกออกไปเป็นสองฝา่ย 

มคีวามเขา้ใจความเชื่อถอืพระพุทธศาสนาตรงกั นขา้ม เป็นการทาํลายพระพุทธศาสนาทาํให้

พระสงฆแ์ตกแยกเป็นอนนัตรยิกรรม มโีทษทัง้ปจัจบุนัและอนาคตทีห่นกั  ส่วนทีม่ใิช่เป็นการลงโทษ

แต่เป็นการทาํทีถู่กตอ้งคอื ตอ้งมอบสมบตัทิัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในขณะเป็นพระใหแ้ก่วดัทนัท ีในชัน้ตน้

หากมใิช่มเีจตนาถอืเอาสมบตัขิองวดัเป็นของต นจรงิๆ แต่เมือ่ถงึอยา่งไรกไ็มย่อมมอบคนืสมบตัิ

                                         
 34 ระบบงานสารสนเทศสาํนวนคด ีศาลอาญา (งานบรกิารขอ้มลูคดี ), คดดีาํ หมายเลขที ่ 11651/2542 

และคดดีาํ หมายเลขที ่ 14735/2542[Online]. แหล่งทีม่า : http://aryasearch.coj.go.th/aryaweb/search_case. 

php [10 มนีาคม 2557]. 
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ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในขณะทีเ่ป็นพระคนืใหแ้ก่วดักแ็สดงชดัแจง้ว่า ตอ้งอาบตัิปาราชกิตอ้งพน้จากความ

เป็นสมณะโดยอตัโนมตัติอ้งถูกจดัการอยา่งเดด็ขาดเช่นเดยีวกบัผูไ้มใ่ช่พระ ปลอมเป็นพระดว้ยการ

นําผา้กาสาวพสัตรไ์ปครองทาํความเศรา้หมองเสื่อมเสยีใหพ้ระพุทธศาสนา 

 คาํรอ้งถอนฟ้องระบุต่อว่าขอ้เทจ็จรงิในการเผยแพรค่าํสอนปรากฏจากอธบิดกีรมการ

ศาสนา ผูอ้ํานวยการสาํนกัพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิเลขาธกิา รมหาเถรสมาคมและเจา้คณะภาค 1 

ว่าในปจัจบุนัจาํเลยที ่ 1 กบัพวกไดเ้ผยแพรพ่ระพุทธศาสนาตรงตามพระไตรปิฎกและนโ ยบายของ

คณะสงฆด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมท่าํใหเ้ป็นทีย่อมรบัทัว่ไปทัง้ในและต่างประเทศ อกีทัง้ไดใ้ห้

ความรว่มมอืช่วยเหลอืกจิการของศาสนาทัง้ของคณะสงฆ ์ภาครฐัและเอกชนจาํนวนมาก  สาํหรบัใน

ดา้นทรพัยน์ัน้ ปรากฏว่าจาํเลยที ่ 1 กบัพวกไดม้อบทรพัยส์นิทัง้หมด ซึง่มีทีด่นิและเ งนิจาํนวน 

959,300,000 บาท คนืใหแ้ก่วดัพระธรรมกาย แลว้ การกระทาํของจาํเลยที ่ 1 กบัพวกจงึเป็นการ

ปฏบิตัติามพระลขิติของสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายกครบถว้นทุกประการแลว้  

ประกอบกบัขณะน้ีบา้นเมอืงตอ้งรว่มกนัสรา้งความสามคัคขีองคนในชาตทุิกหมูเ่หล่า  หากดาํเนินคดี

จาํเลยทัง้สองต่อไป อาจก่อใหเ้กดิความแตกแยกในศาสนจกัรโดยเฉพาะพระภกิษุ สามเณรและ

ประชาชนทัง้ในและต่างประเทศทีน่บัถอืศาสนาพุทธและไมเ่ป็นประโยชน์แก่สาธารณะ อยัการสงูสุด

จงึมคีาํสัง่ใหถ้อนคดน้ีี โจทกจ์งึขอถอนฟ้องจาํเลยทัง้สองในคดน้ีีทุกขอ้กล่าวหา 

 การถอนฟ้องคดน้ีีเกดิขึน้เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม พ.ศ. 2549 ทีศ่าลอาญา ถนนรชัดาภเิษก ผู้

พพิากษาอาวุโส เจา้ของสาํนวนและองคค์ณะออกนัง่บลัลงัก์  ศาลไดส้อบถามว่าจาํเลยทัง้สองจะ

คดัคา้นหรอืไม ่จาํเลยทัง้สองแถลงว่ าไมค่ดัคา้นพเิคราะหแ์ลว้เหน็ว่า โจทกย์ืน่คาํรอ้งขอถอนฟ้อง

จาํเลยทัง้สอง ก่อนศาลมคีาํพิ พากษา เมือ่จาํเลยทัง้สองคนไมค่ดัคา้นทีโ่จทกถ์อนฟ้องจงึมเีหตุอนั

สมควรทีศ่าลจะอนุญาตใหโ้จทกถ์อนฟ้องจาํเลยทัง้สองไดต้ามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญา ม .35 จงึอนุญาตใหถ้อนฟ้องจาํเลยทัง้สองและจาํหน่ายคดขีองโจทกอ์อกจากศาลอาญา 34

35
 

อยา่งไรกด็ี  คดียกัยอกทรพัยว์ดัพระธรรมกายทีอ่ยัก ารยืน่ฟ้องต่อศาลอาญามเีพยีง 2 คดเีท่านัน้

คงเหลอืสาํนวนคดยีกัยอกทรพัยท์ีร่อการสัง่คดใีนชัน้อยัการอกี 3 สาํนวน ประกอบดว้ย 

 1. คดทีีพ่ระราชภาวนาวสิุทธิ ์นางกมลศริ ิคลีสุ่วรรณ และนายมยัฤทธิ ์ปิตะวนิค ลกูศษิยค์น

สนิท เป็นผูต้อ้งหาซึง่ถูกกล่าวหาว่ารว่มกนัเบยีดบงัเงนิวดั จาํนวน 95 ลา้นบาทเศษไปซือ้ทีด่นิ 

                                         
 35 ระบบงานสารสนเทศสาํนวนคด ีศาลอาญา (งานบรกิารขอ้มลูคดี ), คาํรอ้งขอถอนฟ้อง 21/08/2549 

[Online]. แหล่งทีม่า: http://aryasearch.coj.go.th/aryaweb/search_case.php [10 มนีาคม 2557]. 
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 2. คดทีีพ่ระราชภาวนาวสิุทธิน์างสงบ ปญัญาตรง นายมยัฤทธิ ์ปิตะวนิค และนายชาญวทิย ์

ชาวงษ์ ลกูศษิยค์นสนิท เป็นผูต้อ้งหา เบยีดบงัเงนิจาํนวน 845 ลา้นบาทเศษ  

 3. คดทีีพ่ระราชภาวนาวสิุทธิ ์รว่มกั บนายเทดิชาต ิศรนีพรตัน์ นายมยัฤทธิปิ์ตะวนิค และ

นางอมรรตัน์ สุวพิฒัน์ หรอืสกีาตุย้ ลกูศษิยค์นสนิท ผูต้อ้งหารว่มกนัปลอมแปลงเอกสารและ

สนบัสนุนเจา้พนกังานปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ 

 เมือ่อยัการสงูสุด มนีโยบายใหถ้อนฟ้อง การสัง่คดขีองพนกังานอยัการ ฝา่ยคดอีาญา 5 ก็

จะตอ้งมคีวามเหน็ใหย้ตุกิารสัง่คดไีว้  ทัง้น้ี เป็นไปตามระเบยีบสาํนกังานอยัการสงูสุดว่าดว้ยการ

ดาํเนินคดอีาญาของพนกังานอยัการ พ .ศ. 2547 ขอ้ 78 และ  128 ว่าการดาํเนินคดจีะไมเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยเมือ่ยตุกิารสัง่คดกีต็อ้งถอืว่าคดน้ีีสิน้สุดลงตามกระบวนการทางกฎหมาย

ทนัทีซึง่จาํเลยทัง้สองไดค้นืทีด่นิ และเงนิทีก่่อความเสยีหายรวมมลูค่า 959,300,000 บาท ใหแ้ก่วดั

พระธรรมกายแลว้35

36
 การตดัสนิอธกิรณ์น้ีโดยอาศยักฎหมายทางโลกยอ่มขดักบัพระลขิติของสมเดจ็

พระสงัฆราช ฉบบัที ่3 ทีอ่า้งองิกบัพระธรรมวนิยัว่า  

การโกงสมบตัผิูอ้ ื่นตัง้แต่ 5 มาสกขึน้ไปคอืประมาณไมถ่งึ 300 บาทในปจัจบุนั ภกิษุ

นัน้ตอ้งอาบตัปิาราชกิฐานผดิพระธรรมวนิยัพน้จากความเป็นพระทนัท ีในกรณน้ีีไมว่่า

จะเป็นผูรู้เ้หน็หรอืไม ่ไมว่่าจะมกีารสัง่ใหส้กึ ไมว่่าจะมกีารจบัสกึหรอืไมก่ต็าม ภกิษุผู้

ละเมดิพระธรรม วนิยัขอ้น้ีตอ้งอาบตัปิาราชกิ พน้จากความเป็นพระโดยอตัโนมตัทิี่

ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรกเ็พื่อเตอืนใหรู้ท้ ัว่กนัว่าผูต้อ้งอาบตัปิาราชกินัน้ไมใ่ช่

พระในพุทธศาสนาเป็นเพยีงผูนํ้าผา้กาสาวพตัรไ์ปครอง เป็นพระปลอม ต่อจากนัน้

ยอ่มเป็นหน้าทีโ่ดยตรงของผูร้กัษากฎหมายหรอืข องผูม้หีน้าทีใ่นการพุทธศาสนา

จะตอ้งรกัษาพระพุทธศาสนาไมใ่หม้ี พระปลอมมาทาํลายทาํใหเ้สื่อมเสยี เช่นทีผู่ร้กัษา

กฎหมายเคยทาํมาแลว้ เคยบงัคบัให้ ผูป้ลอมเป็นพระ ถอดผา้กาสาวพตัรอ์อกจากตวั 

การปฏบิตัต่ิอพระปลอมตอ้งไมม่แีตกต่างกนั ตอ้งไมม่ยีกเวน้ว่าคนนัน้ปลอมไดค้นน้ี

ปลอมไมไ่ด ้เป็นพระปลอมมอียูใ่นพุทธศาสนาไมไ่ดท้ัง้นัน้  ประกาศนัน้เป็นคาํบอกเล่า

เป็นคาํเตอืนใหรู้ ้เป็นเรือ่งส่วนตวัไมเ่กีย่วขอ้งกบัมหาเถรฯ  ไมบ่งัคบัใหเ้ชื่อ ไมบ่งัคบั

ใครใหท้าํอะไร แสดงความถูกผดิใหป้รากฏอยูเ่ท่านัน้ ในฐานะทีเ่ป็นประมขุแห่งสงฆใ์น

                                         
 36 ผูจ้ดัการ, ทมีขา่วอาชญากรรม [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews 

.Aspx? NewsID=9490000106924 [10 มนีาคม 2557]. 
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พระพุทธศาสนาจงึตอ้งทาํห น้าทีส่่วนตนใหเ้รยีบรอ้ยถูกตอ้ง บอกความจรงิดว้ย

ความหวงัดมีไิดบ้งัคบัจงเขา้ใจทัว่กนั36

37
 

 การตอ้งอาบตัใินกรณลีกัทรพัยข์อง พระไชยบลูย์ ถอืเป็นอาปตั ตาธกิรณ์ แต่การบรหิาร

จดัการขององคก์ารคณะสงฆก์ม็สิามารถ ทาํใหอ้ธกิรณ์ น้ีสงบระงบัไปได้  วธิบีรหิารอาปตัตาธกิรณ์ น้ี

สามารถจัดการดว้ยสมถะ 2 อยา่ง คอื  1) สมัมขุาวนิยั  2) ปฏญิญาตกรณะ  คอืพระธมัมชโย ได้ตอ้ง

อาบตัปิาราชกิขอ้ลกัทรพัย์ แลว้ตามพระลขิติของสมเดจ็พระสงัฆราช แต่องคก์ารคณะสงฆก์ลบัตอ้ง

อาศยักฎหมายทางโลก ในการจดัการ  แต่กฎหมายทางโลก แทนทีจ่ะจดัการตามความผดิของพระ

ไชยบลูย์ กลบัใชว้ธิกีา รแบบ ทางธรรม ดว้ย การนําเอา อธกิรณสมถะขอ้ ตณิวตัถารกะ คอืการ

ประนีประนอมกนัทัง้สองฝา่ย เพราะเกรงว่า อธกิรณ์น้ีจะเป็นไปเพื่อความแตก แยกกนัในสงัคม ทัง้ๆ 

ทีส่มเดจ็พระสงัฆราชในขณะนัน้กท็รงมพีระวนิิจฉยัชดัเจน แลว้ว่าพระไชยบลูย์ ตอ้งอาบตัปิาราชกิ

เพราะการลกัทรพัยน์ัน้มคี่าเกนิกว่า 5 มาสกจงึขาดจากความเป็นพระภกิษุ แลว้ ความผดิดงักล่าวจงึ

ไมส่ามารถใชว้ธิตีณิวตัถารกะคอืการประนีประนอมเพื่อยอมความได ้ 

 กรณธีรรมกาย จงึมคีวามน่าสนใจมากกว่ากรณอีื่นๆ ตรงที่ ว่าไมเ่พยีงแต่ องคก์ารคณะสงฆ์

จะไมส่ามารถบรหิารจดัการอธกิรณ์เรือ่ง น้ีให้จบสิน้ไดแ้ลว้ กฎหมายทางโลก เองกย็งัไมส่ามารถทาํ

เรือ่งน้ีใหเ้กดิความยตุโิดยธรรมและเป็นบรรทดัฐานทีด่ไีดด้ว้ยการถอนฟ้องคดน้ีีทัง้ๆ ทีเ่ป็นคดอีาญา

ฐานลกัทรพัยแ์ละประพฤตมิชิอบ อนัมคีวามผดิชดัแจง้และถงึแมว้่าจาํเลยจะคนืทรพัยส์นิทีล่กัทรพัย์

มาแลว้กต็าม  แต่ความผิดดงักล่าวเป็นความผดิต่อรฐั ซึง่ไม่ควรยอมความไดต้ามนยัของกฎหมาย  

การทีอ่ยัการถอนคดคีวามของพระไชยบลูยด์ว้ยเหตุผลเรือ่งความแตกแยกนัน้ไดท้าํให้ การพจิารณา

คดคีวามของศาลถูกตดัตอนไป ทัง้ๆ ที่อาปตัตาธกิรณ์ดงักล่าวไมถู่กตอ้งตามหลกักฎหมายทัง้ทาง

โลกและทางธรรมจงึทาํใหเ้หน็ว่าแม้ แต่กฎหมายทางโลกและ กฎหมายของคณะสงฆ์ ก็ไมส่ามารถ

ดาํเนินการเอาผดิทัง้ทางโลกและทางธรรมแก่จาํเลย ได้เลยซึง่ทาํใหเ้กณฑต์ดัสนิ ทางจรยิธรรม เสยี

บรรทดัฐานไปทัง้ทางโลกและทางธรรมและชวนใหค้ดิว่ามเีงือ่นงาํอะไรอยูเ่บื้ องหลงัเรือ่งน้ีหรอืไม่ซึง่

ความผดิพลาดเช่นน้ีปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยว่าเกดิขึน้จากการบรหิารจดัการขององคก์ารคณะสงฆท์ีไ่มม่ี

ประสทิธภิาพนัน่เอง 

 4.3.3 กรณีหลวงปู่ พทุธอิสระกบัการเคล่ือนไหวทางการเมือง 

 อาปตัตาธกิรณ์ล่าสุดคอืกรณกีารเคลื่อนไหวทางการเมอืงของ พระสุวทิย ์ธี รธัมโม  หรอื 

หลวงปูพุ่ทธอสิระ วดัออ้น้อย จังหวดันครปฐม ช่วงที่เกดิความขดัแยง้ทางการเมอืง เมือ่ พ.ศ. 2556 

                                         
 37 สมเกยีรต ิมธีรรม, ฉีกหน้ากากธรรมกาย ใครคอืขบวนการลม้พุทธตวัจรงิ, หน้า 15. 



87 

 

– 2557 หลวงปูพุ่ทธอสิระไดเ้ขา้รว่มชุมนุมกบัคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลีย่นแปลงประเทศ

ไทยใหเ้ป็นประชาธปิไตยทีส่มบรูณ์อั นมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  (กปปส .) โดยช่วง เดอืน 

ธนัวาคม พ .ศ. 2556 สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์ผู้ ปฏบิตัหิน้าทีส่มเดจ็พระสงัฆราชไดต้กัเตอืน

หลวงปูพุ่ทธะอสิระ ถงึความไมเ่หมาะสม โดยขอใหท้บทวนบทบาทแต่หลวงปูพุ่ทธะอสิระ กลบัตอบ

โตไ้มย่อมรบัคาํตกัเตอืน ต่อมาวนัที ่14 มกราคม พ .ศ. 2557 พระพรหมมนีุ ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัราช

บพธิสถติมหาสมีาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจา้คณะภาค 14 – 15 (ธรรมยตุ ) พระ

สงัฆาธกิารปกครองเขตกล่าวถงึกรณหีลวงปูพุ่ทธะอสิระ ทีย่งัเขา้ไปเป็นแกนนํามวลชน กปปส . เวที

ศูนยร์าชการ แจง้วฒันะและไดนํ้ามวลชนปิดลอ้มกระทรวงพาณชิย์ ว่ากรณีน้ีถอืเป็นเรือ่งไมส่มควรที่

พระจะเขา้ไปยุง่เกีย่วกบัการเมอืงแต่ในช่วงทีบ่า้นเมอืงยงัมคีวามวุ่นวาย คณะสงฆย์งัไมส่ามารถเขา้

ไปจดัการตรงน้ีได ้ตอ้งรอใหเ้หตุการณ์บา้นเมอืงสงบเสยีก่อน จากนัน้ตอ้งใหผู้้ ปฎบิตัหิน้าทีส่มเดจ็

พระสงัฆราชสัง่การใหเ้จา้คณะผูป้กครองเป็นผูด้าํเนินการตามลาํดบัต่อไป37

38
 

 สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์เจา้อาวาสวดัปากน้ําภาษเีจรญิ ประธานคณะผูป้ฏบิตัหิน้าที่

สมเดจ็พระสงัฆราช จงึได้ขอใหห้ลวงปูพุ่ทธอสิระใหส้ตนิายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ และใหห้ยดุการ

กระทาํทัง้หมดและขอใหก้ลบัวดัไดแ้ลว้เพื่อใหบ้า้นเมอืงสงบสุข ในขณะทีห่ลวงปูพุ่ทธอสิระ ได้กล่าว

ตอบโตว้่า 

2 ปีทีผ่่านมา เศรษฐกจิฝืดเคอืง สงัคมล่มสลาย การศกึษาแย ่สิง่แวดลอ้มตกตํ่า 

นกับวชในศาสนาทาํตวันอกรตี ทัง้หมดมาจากเหตุ ใครเป็นคนกระทาํ พระเดชพระคุณ

ไมไ่ดร้ะลกึรูบ้า้งหรอืไง  ... คนทีส่มเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารยค์วรจะตอ้ งให้ไปใหส้ติ

ไมใ่ช่ตนและนายสุเทพ แต่เป็น น .ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรแีละ รมว .

กลาโหม รวมทัง้ ส.ส. ส.ว. ทีป่ระพฤตมิชิอบ ฉ้อฉล และกระทาํการละเมดิอํานาจของ

ประชาชนอยา่งรา้ยแรง อยา่งที่ ปรากฏและเป็นขา่วไปทัว่โลก ตอนนัน้ไปนัง่ เขา้ฌาน

อยูท่ีไ่หน ทาํอะไรอยูห่รอืว่าเงนิมนับงัหบูงัตาหรอืว่าลาภสกัการะมนัทาํใหต้าหสูว่างขึน้

ทีจ่ะดวู่าสาเหตุทีค่นเขาเดนิกลางถนนดว้ยเพราะเหตุใด38

39
  

 ต่อมาเลขาธกิารองคก์รชาวพุทธ เขา้แจง้ความกองปราบปรามดาํเนินคดหีลวงปูพุ่ทธะอสิระ

หลงัจาก ฝา่ฝืนคาํสัง่มหาเถรสมาคม หา้มพระภกิษุ สามเณรเกีย่วขอ้งการเมอืง  พ.ศ. 2538 ตาม 

                                         
 38 ขา่วสด, หน้าแรก[Online]. แหล่งทีม่า : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid= 

TVRNNE 9UWTRNalV5TVE9PQ== [10 มนีาคม 2557]. 

 39 ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ , ขา่วการเมอืง [Online]. 2556 . แหล่งทีม่า : http://www.manager.co.th/ 

Politics/viewnews.aspx?NewsID=9560000150215 [4 ธนัวาคม 2556]. 
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พ.ร.บ.สงฆ ์และความผดิอาญา หมวด 2 มาตรา 113 ฐานรว่มกนัเป็นกบฏ รวมทัง้กล่าวจาบจว้ง ดู

หมิน่เหยยีดหยามพระมหาเถระผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่มเด็ จพระสงัฆราช และกระทาํความผดิรา้ยแรง ไม่

ปฏบิตัติามคาํเตอืนของกรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะพระสงัฆาธกิารปกครองเขต นอกจากน้ี  

ในวนัที ่22 มกราคม พ.ศ. 2557 กลุ่มพุทธบรษิทัจะเดินทางเขา้พบเจา้คณะจงัหวดันครปฐม เพื่อให้

สอบสวนทางทางวนิยัหลวงปูพุ่ทธะอสิระดว้ย เพราะมกีารกระทาํผดิชดัเจน สรา้งความเดอืดรอ้น

ใหแ้ก่ประชาชน 39

40
 เรือ่งน้ีทาํใหม้กีารแสดงความเหน็อยา่งกวา้งขวาง เช่น เมือ่วนัที ่ 28 มกราคม 

พ.ศ. 2557 ผูส้มคัรเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกล่าวถงึหลวงปูพุ่ทธะอสิระว่าไม่

ถูกตอ้งทีพ่ระจะเขา้มายุง่เกีย่วกบัการเมอืงหรอืการเลอืกตัง้เพราะไมใ่ช่กจิของสงฆ ์ไมท่ราบว่า

กรรมการมหาเถรสมาคมจะว่าอยา่งไรในเรือ่งน้ี แต่จะตอ้งมกีารตรวจสอบอยา่งจรงิจั งว่าผดิพระ

ธรรมวนิยัและ  พ.ร.บ.สงฆห์รอืไม ่เน่ืองจากไมป่ฏบิตัติามคาํสอนของพระพุทธเจา้ ตนในฐานะชาว

พุทธเกดิความเศรา้ใจ การทีพ่ระสงฆอ์อกมาเป็นแกนนํามอ็บไมเ่คยมมีาก่อน40

41
 

 ต่อมาวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ (พศ.) 

แถลงว่าได้ทาํหนงัสอืถงึเจา้คณะจงัหวดันครปฐมเพื่อใหด้าํเนินการนิมนตห์ลวงปูพุ่ทธะอสิระไปว่า

กล่าวตกัเตอืนเพราะไมส่มควรทีจ่ะไปรว่มการชุมนุมเพราะถอืเป็นการทาํผดิพระธรรมวนิยัแต่กไ็มไ่ด้

รบัการตอบสนองจากหลวงปูพุ่ทธะอสิระแต่อยา่งใด  สาํนกังานพระพุทธฯ จงึแจง้ไปยงัผูว้่าราชการ

จงัหวดันครปฐมเพื่อประสานพดูคุยไปอกีครัง้หน่ึง และได้แจง้ความดาํเนินคดี เพราะเหน็ว่าเป็นการ

กระทาํที่ผดิกฎหมาย องคก์าร คณะสงฆ์ ได้สรปุว่าหลวงปูพุ่ทธะอสิระไดท้าํผดิพระธรรมวนิยัของ

สาํนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม (มส.) เน่ืองจากไดชุ้มนุมและชกัชวนประชาชนใหท้าํผดิกฎหมาย

โดยกรมสอบสวนคดี พเิศษ (ดเีอสไอ ) ไดส้่งหมายเรยีกใหห้ลวงปูพุ่ทธะอสิระ มาใหป้ากคาํในขอ้หา

กบฏจงึถอืว่าหลวงปูม่คีวามผดิทัง้ธรรมวนิยัและกฎหมายอยา่งชดัเจน  

 ผอ. สาํนกังานพระพุทธฯ กล่าวต่อว่าในเรือ่งการสกึมกีฎหมายรองรบัชดัเจนมาก ถา้พระรปู

ใดทาํผดิกฎหมายอาญา เมือ่จบักุมแลว้ หากเหน็ว่าไมส่มควรใหป้ระกนั สามารถทาํการสกึไดท้นัท ี

ส่วนกระบวนการทางพระธรรมวนิยั ทางคณะสงฆย์นืยนัว่าหากกระทาํผดิตามกฎหมายก็ ถอืว่าทาํ

ผดิตามพระธรรมวนิยัดว้ย จงึขอเรยีนว่าสาํนกังานพระพุทธฯ ไมไ่ดม้อีํานาจในการตดัสนิใจ แต่มี

                                         
 40 ผูจ้ดัการ, ทมีขา่วอาชญากรรม [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews. 

aspx?NewsID= 9570000007795 [21 มกราคม 2557]. 

 41 ไทยรฐั , ทมีขา่วภูมภิาค [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th/content/399526 [28 

มกราคม 2557]. 
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หน้าทีเ่พยีงประสานระหว่างเจา้คณะปกครองในก รงุเทพฯ กบัจงัหวดั เท่านัน้ 41

42
 ในวนัเดยีวกนั นัน้ 

หลวงปูพุ่ทธะอสิระชีแ้จงถงึกรณทีีส่าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาตริะบุว่า ตนทาํผดิพระธรรมวนิยั

ว่าตนไมใ่หร้าคา  พศ. เพราะหากสามารถดาํเนินการตามกฎหมาย ได้จรงิกค็งจดัการไปนานแลว้คง

ไมป่ล่อยให้ ตนมานําการชุมนุมนาน 3 สปัดาห ์ทัง้น้ี  ยนืยนัว่าไมไ่ดก้ระทาํผดิพระธรรม วนิยัขอ้ใด

และหากเหน็ว่าผดิวนิยัขอ้ใดกใ็หร้ะบุมา และทีผ่่านมายงัไมเ่คยเหน็หนงัสอืตกัเตอืนจากเจา้คณะ

จงัหวดัเพราะไมไ่ดอ้ยูจ่าํวดัเลยไมท่ราบว่ามหีนงัสอืส่งไปถงึหรอืไม่  ส่วนการอา้งว่าทาํผดิวนิยัของ

มหาเถรสมาคม หากเทยีบกบัรฐัธรรมนูญที่ ถอืเป็นกฎหมายสงูสุดแลว้กถ็อืว่า ตนไมไ่ดท้าํผดิเพราะ

ตามรฐัธรรมนูญระบุใหบุ้คคลยอ่มมสีทิธแิละเสรภีาพเท่าเทยีมกนัในการแสดงความเหน็ทาง

การเมอืง ดงันัน้ กฎหมายอื่นทีข่ดักบัรฐัธรรมนูญถอืเป็นโมฆะตามทีห่ลวงปูไ่ดก้ล่าวว่า 

พศ.ไมม่อีํานาจสกึอาตมา  ส่วนเจา้คณะจงัหวดักค็งไม่ กลา้ดาํเนินการอะไรเพราะเป็น

คู่ปรบัเก่าคงไมก่ลา้ทาํอะไรผลผีลาม  ซึง่การออกมาใหข้อ้มลูดงักล่าวยอมรบัว่าส่งผล

ต่อภาพลกัษณ์และทาํใหศ้ษิยห์ลายคนเป็นห่วง  เป็นการออกมาสรา้งขา่วเพื่อสรา้ง

ความกงัขากบัสงัคม ทัง้น้ี ตามกฎหมายหากจะสกึพระไดก้ต่็อเมือ่ตอ้งคดอีาญามาตรา

ใด มาตราหน่ึงและคดถีงึทีสุ่ดแลว้ ขณะน้ี คดยีงัอยูร่ะหว่างการขอออกหมายจบัซึง่หาก

ศาลอนุมตัหิมายจบักจ็ะส่งทนายไปคดัคา้นหมายจบัต่อไป42

43
 

 จากขอ้มลูจะเหน็ปญัหาในการบรหิารจดัการ ขององคก์ารคณะสงฆ์ ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าไม่

สามารถทาํความจรงิใหป้รากฏไดแ้มว้่าจะมหีลกัฐานและขอ้เทจ็ จรงิมากมายแลว้กต็าม การจดัการ

อาปตัตาธกิรณ์น้ีทาํไดด้ว้ยสมถะ 2 อยา่ง คอื 1) สมัมขุาวนิยั 2) ปฏญิญาตกรณะ  ซึง่ในกรณน้ีีหลวง

ปูพุ่ทธอสิระไมย่อมรบัว่าเป็นอาปตัตาธกิรณ์ เพราะอา้งว่าตนไมไ่ดท้าํผดิพระวนิยัทัง้ๆ จงึอาจใช้

วธิตีสัสปาปิยสกิา ในการแกไ้ขอธกิรณ์น้ีไดเ้พราะพระ พุทธเจา้ทรงอนุญาตให้ สงฆท์าํตสัสปาปิยสกิา

คอืวธิรีะงบัอธกิรณ์แก่ภกิษุผูเ้ลวทรามทีไ่มย่อมรบัอาบตันิัน้ไดเ้พราะถอืว่าเป็นอนุวาทาธกิรณ์คอืการ

กล่าวโจทกนัดว้ยอาบตัทิมีอียูจ่รงิ  แต่จากขอ้ มลูจะเหน็ว่าทัง้ผูโ้จทและผูถู้กโจท กลบัไมใ่ชว้ธิรีะงบั

อธกิรณ์ตามหลกัพระธรรมวนิั ยแต่กลบัอา้งมตขิองมหาเถรสมาคมบา้ง กฎหมายรฐัธรรมนูญบา้ง ซึง่

ทาํใหก้ารบรหิารจดัการดงักล่าว ไม่ เป็นไปตาม พระธรรมวนิยั อนัส่งผลกระทบต่อคุณค่าของ

พระพุทธศาสนา ส่วนองคก์รทีม่อียูท่ ัง้มหาเถรสมาคมและสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถงึ

                                         
 42 ไทยรฐั , ทมีขา่วการเมอืง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th/content/401233 [4 

กุมภาพนัธ ์2557]. 

 43 เดลนิิวส์, อาชญากรรม [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.dailynews.co.th/Content/crime/213824 /

ปดูค่าหวั+_พุทธะอสิระ_+20+ลา้นบาท [4 กุมภาพนัธ ์2557]. 
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เจา้คณะตามสายปกครองแมจ้ะมกีารทาํหน้าทีด่ว้ยการออกมาตกัเตอืนพระสุวทิยอ์ยูบ่า้งแต่กแ็ทบจะ

ไมม่บีทบาทในการบรหิารจดัการและแกไ้ขปญัหาอธกิรณ์อยา่งมปีระสทิธภิาพแต่อยา่งใด 

 จากปญัหาการบรหิารจดัการอธกิรณ์ทัง้ 3 ประเภทในบทน้ีจะเหน็ไดว้่า การบรหิารจดัการ

องคก์ารคณะสงฆน์ัน้มปีญัหามากมาย หากเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์การบรหิารจดัการดว้ยธรรมะทีต่ ัง้

ไวใ้นบทที ่2 ทีก่ล่าวว่าการบรหิารจดัการดว้ยธรรมะนัน้ตอ้ง เป็นการบรหิารจดัการอยา่งเปิดเผยและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน โดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ แต่จากขอ้มลูทีก่ล่าว

มาจะเหน็ไดว้่าการบรหิาร จดัการขององคก์ารคณะสงฆ์หลายอธกิรณ์ กลบัตรงขา้มกบัหลกัการใน

พระธรรมวนิยั เช่น ไมม่คีวามโปรง่ใส ไมเ่ปิดเผย ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวก

พอ้งซึง่เป็นลกัษณะแบบเอือ้ประโยชน์และปกป้องโดยมอีคต ินอกจากน้ี การบรหิารจดัการดงักล่าว

ยงัสมัพนัธก์บัตําแหน่งบรหิารขององคก์ารคณะสงฆซ์ึง่ส่งผลต่อลาภสกัการะทีต่ามมาอกีมากมาย ใน

บทต่อไปจะกล่าวถงึ ขอ้ด ีขอ้เสยีและ ปจัจยัแวดลอ้ม ต่างๆ ในการบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆ์

เพื่อทีจ่ะไดห้าแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมต่อไป 

 



บทท่ี 5  

ข้อดีข้อเสียของการบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนา 

  

 หากพจิารณาพฒันาการของการบรหิารจดัการพระพุทธศาสนาตัง้แต่สมยัสุโขทยัจนถงึ

ปจัจบุนัพบว่ารปูแบบการบรหิารจดัการพระพุทธศาสนาคลอ้ยตามการปกครองของบา้นเมอืงในยคุ

นัน้ๆ เช่น สมยัสุโขทยั มกีารปกครองแบบพ่อขนุ  คณะสงฆม์สีมเดจ็พระสงัฆราชหลายพระองคข์ึน้

ตรงกบัพ่อขนุคลา้ยกบัเจา้ประเทศราชขึน้ตรงต่อพ่อขนุ ในสมยัอยธุยาจนถงึรตันโกสนิทรต์อนตน้ที่

ประเทศปกครองดว้ยระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์พระมหากษตัรยิท์รงเป็นศูนยก์ลางการปกครอง 

การบรหิารจดัการคณะสงฆก์ข็ึน้กบัสมเดจ็พระสงัฆรา ชทีท่รงเป็นสกลมหาสงัฆปรนิายกปกครอง

พระสงฆท์ัว่ราชอาณาจกัร0

1
 ในช่วงเวลาทีบ่า้นเมอืงเริม่มพีระราชบญัญตัคิณะสงฆฉ์บบัต่างๆ จะเหน็

ว่าการบรหิารจดัการ องคก์ารพระพุทธศาสนา ยงัคงอนุวตั ไปตามระบอบการปกครองของบา้นเมอืง  

เช่น พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร .ศ. 121 ได้วางการบรหิารอนุโลมตามวธิปีกครอง

พระราชอาณาจกัร ในสมยันัน้  คอื มเีจา้คณะมณฑล เจา้คณะเมอืง เจา้คณะแขวงและอธกิารหมวด 

บงัคบับญัชาสงัฆมณฑล ในมณฑลในเมอืงและอําเภอ ตําบล ขึน้ต่อกนัโดยลาํดบั  

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง ประเทศ เป็น ระบอบ ประชาธปิไตย รฐับาลจงึตรา

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 เป็นธรรมนูญการปกครองคณะสงฆโ์ดย มสีาระสาํคญัทีอ่ํานาจ

การบรหิารและการปกครองคณะสงฆ์ ถูกแบ่งเป็น 3 ฝา่ยเพื่อถ่วงดุลอํานาจตามแบบอยา่งการ

ปกครองของฝา่ยบา้นเมอืง  อยา่งไรกต็าม  ในปจัจบุนั พระราชบญัญตัคิณะสงฆท์ีใ่ชเ้ป็นธรรมนูญใน

การบรหิารจดัการ องคก์ารพระพุทธศาสนาไดแ้ก่ พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 ฉบบัแกไ้ข 

พ.ศ. 2535 ซึง่พฒันามาจากพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 ซึง่เป็นสาเหตุสาํคญัประการหน่ึง

ทีท่าํใหเ้กดิทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี ในการบรหิารจดัการองคก์ ารพระพุทธศาสนาขึน้หลายประการ ในบท

น้ีจะพจิารณาจากพระราชบญัญตัดิงักล่าวเป็นหลกัดงัทีจ่ะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

5.1 ข้อดีการบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนาในปัจจบุนั 

 การบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆภ์ายใตพ้ระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 ฉบบัแกไ้ข 

พ.ศ. 2535 นัน้มขีอ้ดีทีพ่อจะรวบรวมได้ อยู ่2 ประการ คอืความเป็นเอกภาพและความสมัพนัธท์ี่

ใกลช้ดิกบัรฐัซึง่ส่งผลต่อการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆ ์ดงัต่อไปน้ี 

                                         
 1 พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), ระเบยีบการปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 83 – 84. 
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 5.1.1 ความเป็นเอกภาพ 

 ขอ้ดปีระการแรกของการบรหิารจดัการ องคก์าร พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ องคก์าร คณะ

สงฆน์ัน้ หากเปรยีบเทยีบกบั องคก์ารพระพุทธศาสนาในประเทศอื่นๆ แล้ว องคก์ารคณะ สงฆใ์น

ประเทศไทยนบัว่ามกีารจดัระบบองคก์ ารทีด่ ีวดัจาํนวนหลายพนัและพระภกิษุสามเณรกว่า 

250,000 รปู เป็นเอกภาพภายใตค้ณะผูบ้รหิารเดยีวกนั การบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆแ์ละการ

ปฏบิตัศิาสนกจิต่างๆ เช่น การศกึษา ศาสนพธิ ี ลว้นอยูภ่ายใตก้ารปกครองที่ มกีารรวมอํานาจไวท้ี่

ส่วนกลางในรปูแบบพรีามดิ 1

2
 เมือ่เทยีบกบัองคก์ารคณะสงฆใ์นประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศศรลีงักา

และประเทศ พมา่ทีน่บัถอืพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาตแิลว้กถ็อืว่าการจดัองคก์ ารใน

ประเทศไทยนัน้เป็นระเบยีบ แบบแผนมาก กว่า กล่าวคอืในประเทศศรลีงักามพีระสงฆนิ์กายสยาม

วงศท์ีไ่ดร้บัไปจากกรงุศรอียธุยาในสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศและต่อมาไดแ้บ่งเป็นคณะอกีมากมาย

เน่ืองจากขอ้วตัรปฏบิตัแิละผลประโยชน์บางประการทาํใหเ้กดิคณะต่างๆ คอื สยามวงศม์ลัวตัตะ 

(พ.ศ. 2296) สยามวงศอ์สัคริ ิ (พ.ศ. 2296) สยามวงศก์ลัยาณ ี (พ.ศ. 2382) สยามวงศโ์กฏเฏ (พ.ศ. 

2399) สยามวงศอุ์วะสยาโมบาลนิีกาย (พ.ศ. 2482) และสยามวงศว์นวาสะ (พ.ศ. 2511)
3
  

 พระสงฆ์ศรีลงักาไดร้บัการอุปสมบทแบบสยามและยงั คงใชก้นัเรือ่ยมาจนถงึ พ .ศ. 2352 

เน่ืองจากสยามนิกายจาํกดัขอบเขตเรือ่งการรบัคนเขา้มาอุปสมบท ว่าจะตอ้งเป็นวรรณะโคอนิมัคอื

วรรณะชาวนาซึง่เป็นวรรณะชัน้สงูในลงักาทีส่บืเชือ้สายมาจากกษตัรยิโ์ดยไมย่อมรบัคนวรรณะอื่นๆ 

เขา้อุปสมบท ทัง้ๆ  ทีแ่บบเดมิของประเทศไทยไมม่ขีอ้จาํกดัเช่นนัน้เลย การจาํกดัเช่นน้ี จงึเป็นเหตุ

ใหค้นวรรณะอื่นทีป่ระสงคจ์ะบวชหมดโอกาสจะไดเ้ป็นพร ะภกิษุในพระพุทธศาสนา พระภกิษุ

ส่วนมากรูส้กึว่าการปฏบิตัเิช่นน้ีไมถู่กตอ้งตามพุทธประสงคจ์งึมคีวามไมพ่อใจเกดิขึน้ในกลุ่มชน

วรรณะอื่นๆ ซึง่มจีาํนวนไมน้่อยในลงักา สามเณรและคฤหสัถว์รรณะอื่นแสดงความไมพ่อใจและ

แสดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อคณะสงฆส์ยามนิกายทนัทแีละหาทางทีจ่ะได้ แบบการอุปสมบทอยา่งใหมท่ี่

คนในวรรณะอื่นๆ สามารถอุปสมบทได ้ดงันัน้ ใน พ.ศ. 2345 สามเณรรปูหน่ึงชื่อ “อมัพคหะ ปิฏยิะ ” 

(Ampagaha Pitiya) ผูเ้ป็นวรรณะสาลคามะ (Salagama) ไมย่อมจาํนนต่อเหตุผลของสยามนิกาย 

ท่านจงึฝา่ฝืนขอ้ปฏบิตัขิองคณะสงฆส์ยามนิกายทีเ่มอืงแคนดโีดยเดิ นทางไปประเทศพมา่พรอ้ม

สามเณรอื่นๆ อกี 5 รปูและไดร้บัการอุปสมบทในประเทศพมา่นัน้ เมือ่กลบัไปถงึลงักาท่านไดใ้หก้าร

อุปสมบทแก่กุลบุตรลงักาโดยไมเ่ลอืกชัน้วรรณะแต่นัน้มาจงึไดเ้กดิคณะสงฆอ์มรปรุนิกายขึน้ 

                                         
 2 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 90. 

3 สยาม แสนขตัิ , สยามวงศใ์นลงักาประวตัศิาสตรพ์ระพุทธศาสนาจากกรุงศรอียุธยาสูล่งักาทวปี  

(กรุงเทพมหานคร: บรษิทัสหธรรมกิจาํกดั, 2549), หน้า 94 – 103. 
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 บางตํารากล่าวว่าใน พ.ศ. 2342 สามเณรญาณตสิสะแห่งตําบลเวลเิตระ ทางทศิใตข้องลงักา 

พรอ้มดว้ยสามเณรอกี 5 รปู ไดไ้ปประเทศพมา่และไดร้บัการตอ้นรบัจากพระเจา้ธรรมราชาธริาช

เป็นอยา่งด ีท่านทัง้ 6 รปูพกัอยูใ่นประเทศพมา่ 2 ปี ไดร้บัการอุปสมบทใน พ.ศ. 2344 พระสงัฆราช

แห่งประเทศพมา่ทรงพระนามว่าพระญาณาภวิงัสะธรรมเสนาบดแีห่งอมรปรุนิกายเป็นผูใ้หก้า ร

อุปสมบท ในปีที ่3 ทัง้ 6 ท่านกลบัไปลงักาพรอ้มกบัพระภกิษุชาวพมา่อกี 3 รปู ท่านเหล่าน้ีปฏบิตัิ

ตามแบบของพมา่มคีนนบัถอืมากในลงักา ในปีต่อมา ท่านเหล่าน้ี ไดก้ลบัไปประเทศพมา่อกี จนเมือ่ 

พ.ศ. 2352 พระคุณรตันเถระไดก้ลบัมาลงักาอกีครัง้แลว้ใหก้ารอุปสมบทแก่กุลบุตรทัง้ในเมอืงแคนดี

และเมอืงชายฝ ัง่ทะเล การอุปสมบทครัง้น้ีเป็นการใหก้ําเนิดอมรปรุนิกายเป็นครัง้แรกในลงักา ต่อมา 

พ.ศ. 2407 พระอนิทสภาวรญาณแห่งลงักาไดเ้ดนิทางไปพมา่และไดไ้ปบวชในสาํ นกัสงฆม์อญ เมือ่

กลบัไปแลว้ไดใ้หก้ารอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวลงักาและไดต้ัง้  “นิกายรามญั” ขึน้เป็นครัง้แรกในลงักา

ซึง่นบัว่าเป็นนิกายที ่3 ซึง่มมีาจนถงึปจัจบุนั3

4
 

 หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศศรลีงักาแลว้จะเหน็ว่าการบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆข์อง

ประเทศไทยแมจ้ะมกีารแบ่งแยกนิกายเป็น 2 นิกาย คอืมหานิกายและธรรมยตุกินิกาย แต่คณะสงฆ์

ไทยยงัสามารถดาํรงเอกภาพในการบรหิารจดัการไดด้กีว่าประเทศศรลีงักาทีไ่มม่คีวามเป็นเอกภาพ

เพราะพระสงฆต่์างนิกายต่างมพีระสงัฆราชของตนเองและต่างฝา่ยต่างปกครองตนเองและทาํใหเ้กดิ

ขอ้ขดัแยง้ในดา้นพระธรรมวนิยัใ นหลายกรณมีเีรือ่งการอุปสมบทภกิษุณี  การเขา้รว่มบรหิาร

บา้นเมอืง  เป็นตน้ ในขณะที่ การบรหิาร จดัการองคก์าร คณะสงฆไ์ทยตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมี

เรือ่งการถอือาวุโสของพระสงฆซ์ึง่สอดคลอ้ง กบัหลกัพระธรรมวนิยัซึง่เคารพกนัตามลาํดบัอาวุโส 

เชื่อฟงัและอยูใ่นโอวาทของพระเถระทีอ่าวุโสกว่าซึง่วตัรปฏบิตัน้ีิมมีาตัง้แต่สมยัพุทธกาล  

พระราชบญัญตัิ คณะสงฆ ์พ .ศ . 2505 ฉบบัแกไ้ข พ .ศ . 2535 ฉบบั น้ีจงึให้ สมเดจ็

พระสงัฆราช ในฐานะผูอ้าวุโสสงูสุด ดาํรงสถา นะพระสงัฆราชา เป็นทีเ่คารพนบัถอืและเชื่อฟงัของ

พระภกิษุสามเณรทุกรปูเป็นหวัหน้าคณะบรหิารแลว้กําหนดให้พระภกิษุอาวุโสทีค่ณะสงฆเ์คารพนบั

ถอืเชื่อฟงัคาํสัง่อยูใ่นโอ วาทไมว่่าจะในฐานะพระเถระอาวุโสหรอือุปชัฌาย์ เรือ่ยไปจนถงึเชื่อฟงักนั

ตามลาํดบัการปกครองมาดาํรงตําแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม  พระเถระผูอ้าวุโสเหล่าน้ีประพฤติ

พรหมจรรยอ์ยูใ่นพระศาสนามานาน ปกครองพระภกิษุมานานยอ่มมลีกูศษิยม์าก 4

5
 ความสมัพนัธเ์ชงิ

                                         
4 ชศูกัดิ ์ทพิยเ์กษร, พระพุทธศาสนาในศรลีงักา (กรุงเทพมหานคร: หจก. เชน ปริน้ติง้ , 2551), หน้า 84 

– 85. 

 5 พระมหาโชว ์ผลเจรญิ , “การบรหิารการปกครองคณะสงฆไ์ทยตามหลกัธรรมาภบิาล ,” หน้า 207 – 

208. 
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อาวุโสยอ่มทาํใหก้ารบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆม์เีอกภาพเพราะเป็นการปกครอง ทีส่อดคลอ้ง

กบัพระธรรมวนิยันัน่เอง  

 5.1.2 ความสมัพนัธใ์กล้ชิดกบัรฐั 

 องคก์ารคณะสงฆโ์ดยเฉพาะมหาเถรสมาคมกําเนิดขึน้มาในสมยัสมบรูณาญาสทิธริาชยแ์ละ

เป็นยคุของการปฏริปูประเทศ การเคลื่อนไหวดาํเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพระศาสนาลว้นแต่

มคีวามเกีย่วพนักบัแนวคดิเรือ่งรฐัชาตแิละค วามคดิความตอ้งการของรฐัเป็นหลกั  โดยเฉพาะในรชั

สมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทีท่รงมนีโ ยบายสถาปนารฐัชาตขิึ้ นมา การ

พยายามทาํใหพ้ระพุทธศาสนาเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัทัว่ทัง้ราชอาณาจกัรจงึเป็นภารกจิสาํคญั

ประการหน่ึงของพระองคเ์พราะตราบใดทีพ่ระสงฆย์งัประพฤตไิปคนละแบบ สอนไปคนละทาง การ

มศีาสนาเป็นหน่ึงเดยีวกนัทัง้ประเทศทีถู่กปรบัใหส้ามารถเผชญิหน้ากบัวทิ ยาศาสตรแ์ละครสิต์

ศาสนายอ่มเป็นไปไมไ่ด ้

 พระมหากษตัรยิ์จงึเป็นผู้มบีทบาทและอํานาจในการบรหิารจดัการ องคก์ารพระพุทธศาสนา

อยา่งเตม็ตวั คณะสงฆไ์มม่อีํานาจในการบรหิารแต่อยา่งใด แมพ้ระเถระทีม่บีทบาทอยา่งสงูสุดคอื

สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ทีแ่มว้่าจะทรงมี ความรูแ้บบสมยัใหมแ่ละมี

ประสบการณ์ในการบรหิาร จดัการองคก์ารสมยัใหมอ่ยา่งทีพ่ระสงฆ์ รปูอื่นยากจะมทีัง้ยงัทรงเป็น

กําลงัสาํคญัในการวางรากฐานพระพุทธศาสนาแนวใหมโ่ดยอาศยัระบบการศกึษาทีท่รงรเิริม่จดัวาง

ขึน้ทัง้ทรงคดิหลกัสตูรและทรงนิพนธต์ําราดว้ยพระองคเ์องและทรงพฒันาอย่ างต่อเน่ืองกว่า 30 ปี 

จนหนงัสอืทีใ่ชเ้ป็นตําราเรยีนสาํหรบัพระเณรในหลกัสตูรนกัธรรมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ลว้นเป็น

ผลงานของพระองคแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว แ ต่อํานาจสงูสุดในการบงัคบับญัชาการบรหิารจดัการ องคก์าร

พระพุทธศาสนากย็งัอยูท่ีพ่ระมหากษตัรยิเ์น่ืองจากเวลานัน้ตําแหน่งส มเดจ็พระสงัฆราชว่างลง 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจงึทรงเป็นประมขุคณะสงฆโ์ดยมเีสนาบดกีระทรวงธรรม

การทาํหน้าทีร่บัพระบรมราชโองการสัง่เจา้คณะ มหาเถรสมาคมมหีน้าทีเ่พยีงรบัพระบรมราช

โองการและถวายคาํปรกึษาเท่านัน้  หากเรือ่งใดโปรดใหม้หาเถรสมาคมทาํการวนิิจฉยั จงึถอืเป็น

สทิธิข์าดในเรือ่งนัน้ๆ ดงันัน้  เมือ่โครงสรา้งเป็นเช่นน้ีกย็อ่มทาํใหค้ณะสงฆก์บัรฐัมคีวามใกลช้ดิกนั

และต่างเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนัอยา่งใกลช้ดิตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ฯ ทรงเป็นผูท้ีม่คีวามผกูพนักบัรฐัและสถาบนักษตัรยิเ์ป็นอยา่งสงู 

เน่ืองจากทรงเป็นพระราชวงศท์ีใ่กลช้ดิกบัพระบาทสมเดจ็พร ะจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและเคย มี

บทบาทในการบรหิารงานราชการมาก่อน ดว้ยเหตุน้ีสถาบนัสงฆจ์งึมคีวามผกูพนัและใกลช้ดิกบัรฐั

มากยิง่ขึน้ไปอี กดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีท่รงรบัผดิชอบดาํเนินการใหจ้ดัการศกึษาหวัเมอืงทัว่
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ราชอาณาจกัรก่อนทีก่ระทรว งธรรมการจะรบัไปดแูลอยา่งเตม็ตวั และทรงรบัผดิชอบเรือ่งการศกึษา

ของพระเณรทัว่ประเทศเมือ่ไดท้รงเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชในตน้รชักาลที ่ 6 โดยอาศยัหลกัสตูรทีใ่ช้

สอนในมหามกุฏราชวทิยาลยัของธรรมยตุกินิกายเป็นแมแ่บบ แนวคดิ  จะเหน็ว่าการบรหิารจดัการ

พระศาสนาของพระองค์ ลว้นมาจากอทิธพิลของการสรา้งรฐัและราชสาํนกัเป็นหลกัไมว่่าจะเป็นการ

จดัการศกึษาภายใน องคก์ารคณะสงฆห์รอืการกําหนดแบบแผนการปฏบิตัใินคณะสงฆก์ต็าม  แม้

กระนัน้พระองคก์ท็รงพยายามสรา้งให้ องคก์ารคณะสงฆม์บีทบาทในการบรหิาร จดัการเองดว้ย จงึ

ทรงพยายามเรยีกประชุมมหาเถรสมาคมอยูเ่ป็นครัง้คราวเพื่อใหพ้ระเถระทัง้หลายไดม้แีบบอยา่งใน

การบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆด์ว้ยตนเอง5

6
 

 เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยโ์ดยคณะราษฎรเมือ่ 

พ.ศ. 2475 กระแสการเรยีกรอ้งความเท่าเทยีมกนัไดก้ระจายไป ทัว่ทุกแห่งไม่เวน้แมใ้นวงการคณะ

สงฆ ์รฐับาลกม็คีวามตอ้งการปรบัปรงุกจิการคณะสงฆใ์หส้อดคลอ้งกบักจิการของบา้นเมอืงดว้ย ใน

ทีสุ่ดดว้ยการเริม่ตน้เรยีกรอ้งของคณะปฏสิงัขรณ์ฯ รฐับาลไดอ้อกรา่งพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 

2484 มผีลใหเ้กดิการยบุมหาเถรสมาคมและจดัรปูแบบการปกครองทีเ่น้นกา รมสี่วนรว่มและมกีาร

ตรวจสอบคานอํานาจในการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆไ์ดม้ากขึน้ เกดิสงัฆมนตร ีสงัฆสภาและ

คณะวนิยัธร เพื่อใชอ้ํานาจต่างๆ  ดว้ยเหตุน้ี อํานาจการบรหิาร จดัการของสมเดจ็พระสงัฆราชตาม

กฎหมายน้ีถูกลดลงคลา้ยกบัสถาบนักษตัรยิภ์ายใตร้ฐัธรรมนูญของระบอบประชาธปิไตย  

 อยา่งไรกต็าม การบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆ์ตามโครงสรา้งใหมน้ี่ ไมไ่ดก้ระจายอํานาจ

ออกมาอยา่งแทจ้รงิ กลุ่มทีม่อีํานาจในการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆ์ยงัคงเป็นธรรมยตุิกนิกาย

มาโดยตลอดและการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆใ์นลกัษณะของสงัฆสภาน้ีถูกโจมตวี่าทาํใหพ้ระ

ผูน้้อยวพิากษ์วจิารณ์พระผูใ้หญ่ไดซ้ึง่ขดักบัหลกัการในพระพุทธศาสนา เมือ่เกดิปญัหาการแก่งแยง่

อํานาจระหว่างพระภกิษุทัง้ 2 นิกายและเกดิการทาํรฐัประหารยดึอํานาจของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์

ทาํใหร้ะบ อบการปกครองแบบประชาธปิไตยไดห้ยดุชะงกัลง คณะสงฆท์ีต่อ้งการอํานา จไดอ้าศยั

จอมพลสฤษดิ ์เป็นเครือ่งมอืในการขจดัฝา่ยตรงขา้มอยา่งไมต่อ้งอาศยักฎเกณฑ ์ทา้ยทีสุ่ดแมก้าร

ปกครองคณะสงฆอ์ยา่งเป็นประชาธปิไตยกไ็มอ่าจรกัษาไวไ้ดจ้นเกดิเป็นพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์

พ.ศ. 2505 ขึน้มา6

7
 

                                         
 6 พระไพศาล วสิาโล , พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวกิฤต  (กรุงเทพมหานคร : 

มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ,์ 2546), หน้า 44 – 51. 

 7 นภนาท อนุพงศพ์ฒัน์, “คณะสงฆย์ุคปจัจุบนั,” วารสารพุทธศาสน์ศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  14 

(มกราคม – เมษายน 2550): 60. 
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 มหาเถรสมาคม จงึกลบัมาอกีครัง้หน่ึง ตามโครงสรา้งของพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี แมส้มเดจ็

พระสังฆราชจะ ทรงมอีํานาจในการบงัคบับญัชา และทรงเป็นประมขุสงูสุดของ องคก์าร คณะสงฆก์็

ตาม แต่บทบาทและอํานาจของมหาเถรสมาคมกลบัมมีากกว่าในหลายกรณี  เมือ่โครงสรา้งการ

บรหิารจดัการ องคก์าร พระพุทธศาสนาระดบัชาติ กลบัมา รวมอํานาจเขา้สู่ ศูนยก์ลางเช่นน้ีแลว้ 

องคก์ารคณะสงฆจ์งึไดร้บัการยอมรบัและอุปถมัภจ์ากบา้นเมอืง เป็นอยา่งดี  ความรว่มมอืระหว่าง

องคก์ารคณะสงฆก์บัฝา่ยบา้นเมอืงจงึมอียูอ่ยา่งแนบแน่นเพราะ องคก์ารคณะสงฆม์กีารจดัองคก์ร

และระดบัชัน้ผูป้กครองคู่ขนานกบัระบบราชการ องคก์ารคณะ สงฆ์จงึแสดงบทบาททีส่าํคญัในการ

สรา้งความสามคัคใีนหมูป่ระชาชนและความมัน่คงของชาติ ได้เป็นอยา่งดี ในสถานการณ์น้ี 7

8
 ดว้ย

เหตุน้ีการทาํประโยชน์ แก่ชาตกิบัพระพุทธศาสนา จงึกลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ความเจรญิของ

ชาตหิมายถงึความเจรญิของพระพุทธศาสนา การสนองนโยบายความมัน่คงของชาตดิว้ยโ ครงการ

ต่างๆ เช่น โครงการพระธรรมทตู โครงการพระธรรมจารกิและโครงการพฒันาชุมชน รฐัจงึสนบัสนุน

เป็นอยา่งดี เพราะสามารถ สนองประโยชน์ของรฐั ในเรือ่งต่างๆ เช่น การเป็นกําลงัสาํ คญัในการทดั

ทานลทัธคิอมมวินิสต8์

9
  

 ไมว่่าประเทศไทยจะเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบใดกต็าม องคก์ารคณะสงฆก์บัรฐัก็

ยงัมคีวามใกลช้ดิสนิทสนมกนัมาตลอดดว้ยความสมัพนัธแ์บบพึง่พาและองิอาศยักนัอยา่งแนบชดิทาํ

ใหท้ัง้รฐัและ องคก์าร พระพุทธศาสนาต่างเกือ้กูลประโยชน์ซึง่กนัและกนัและทาํให้ องคก์าร

พระพุทธศาสนามคีวามมัน่คง และไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐั เป็นอยา่งดี ตราบเท่า ที่ยงัสามารถ

ตอบสนองนโยบายของรฐัได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หลงัจากทีร่ฐัสามารถควบคุมการบรหิารจดัการของ

องคก์ารคณะสงฆผ์่านพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 ไดแ้ลว้ เมือ่พจิารณาถงึขอ้ดี ของการ

บรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆแ์ลว้กค็วรทีจ่ะพจิารณาถงึขอ้เสยีในหวัขอ้ต่อไปดว้ย 

5.2 ข้อเสียของการบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนาในปัจจบุนั 

 ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารจดัการ องคก์ารพระพุทธศาสนาในบทที ่4 เช่น การที่

มหาเถรสมาคมไมส่ามารถแกไ้ขอธกิรณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีอาจ

เป็นเพราะโครงสรา้งขององคก์ ารเป็นระบบปิดจงึ ทาํใหไ้มส่ามารถทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะ

แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ วได ้นอกจากไมม่กีารปรบัตวัแลว้ องคก์ารคณะสงฆ์ ยงัมกีาร

ทาํงานทีเ่ป็นเอกเทศไมม่กีารปฏสิมัพนัธก์บัภาคสงัคมและภาคประชาชน การแกป้ญัหาของ องคก์าร

                                         
 8 พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), ระเบยีบการปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 90 – 91. 

 9 พระไพศาล วสิาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวกิฤต, หน้า 113 – 117. 
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สงฆท์ีเ่กดิขึน้จงึเป็นเรือ่งเฉพ าะภายในเท่านัน้ ประชาชนและภาคสงัคมอื่นไมส่ามารถเขา้ไปมสี่วน

ร่วมหรอืช่วยเหลอืได้ 9

10
 สาเหตุดงักล่าว จงึทาํใหก้าร บรหิารจดัการ อธกิรณ์ต่างๆ เกดิ ขอ้เสยีต่างๆ 

เช่น ความล่าชา้และขาดประสทิธภิาพ ทาํใหเ้กดิ ความเบื่อหน่ายและเสื่อมศรทัธาต่อ องคก์ารคณะ

สงฆท์ีเ่ป็นองคก์ารหลกัในพระพุทธศาสนาซึง่ถอืเป็นหน่ึงในสถาบนัหลกัของประเทศไทยอกีดว้ย  

 5.2.1 การประทุษร้ายต่อพระธรรมวินัย  

 จากบทที ่4 จะเหน็ว่าการบรหิารจดัการอธกิรณ์ ทีไ่มถู่กตอ้งตามพระธรรมวนิยั ขององคก์าร

คณะสงฆ์ยอ่มทาํใหส้งัคมเกดิขอ้กงัขาและ เคลอืบแคลงว่า ขอ้เทจ็จรงิคอื อะไร เมือ่ไมไ่ดร้บัขอ้มลูที่

ถูกตอ้งยอ่มมผีลต่อศรทัธาของประชาชนและทาํใหเ้กดิความมวัหมอง อนัอาจส่งผลกบัความมัน่คง

ของพระพุทธศาสนาอกีดว้ย  จะสงัเกตไดว้่า เมื่อพระภกิษุรปูใดหรอืกลุ่มใด ถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิ ด

พระวนิยัและกฎหมายบา้นเมอืงจนถูกดาํเนินคดถีงึศาล  เมือ่ศาลตดัสนิใหพ้ ระภกิษุรปูนัน้หรอืกลุ่ม

นัน้สละเพศสมณะจะเหน็ไดว้่าผูถู้กบงัคบัดว้ยกฎหมายมกัไมย่อมครองเพศคฤหสัถแ์ต่กลบัครองเพศ

คลา้ยพระสงฆ์ แต่อาจนุ่งห่มเป็นสีอื่นๆ เช่น กรณอีดตีพระยนัตระ ห่มเขยีว  กรณสีนัตอิโศกห่มสดีาํ

แก่มะเกลอื  ฯลฯ เรือ่งทีเ่กดิขึน้น้ี จงึกลายเป็นบรรทดัฐานของ สงัคมพระพุทธศาสนาในประเทศ ไทย 

ต่อไปกอ็าจจะมนิีกายสงฆท์ีม่สีสีบงจวีรเป็นเครือ่งบ่งบอกหลายชนิดดว้ยกนั10

11
  

 เรือ่งเหล่าน้ี จงึมผีลกระทบต่อ หลกัพระธรรมวนิยัเพราะ ในปจัจบุนัอลชัชีบางคนกย็งัมกีาร

แต่งกายคลา้ยพระสงฆแ์ละกย็งัมผีูใ้หค้วามเคารพไมต่่างจากสมยัทีบุ่คคลเหล่านั ้ นเป็นพระภกิษุใน

พระพุทธศาสนา  กรณีเหล่า น้ีจงึทาํใหเ้กดิความแตกแยกในพระพุทธศาสน าหากไมม่กีารบรหิาร

จดัการทีด่ี เพราะทาํใหเ้กดิการแบ่งแยก ศรทัธาในนิกายสงฆอ์นัส่งผลต่อความมัน่คงของ

พระพุทธศาสนา นอกจากน้ี  การตดัสนิอธกิรณ์ทีอ่งิอาศยักฎหมายทางโลกมากกว่าทางธรรมใน

หลายกรณ ีทัง้ๆ ทีม่คีวามผดิจรงิหรอืไม่มคีวามผดิก็ตามลว้นส่งใหเ้กดิผลเสยีหายแก่พระธรรมวนิยั

ได ้กรณทีีผ่ดิพระธรรมวนิยัจรงิ เช่น การเดนิบณิฑบาตแบบเวยีนเทยีน การเสพสุรา การตอ้งอาบตัิ

เหล่าน้ีเป็นเพยีงอาบตัทุิกก ฎและปาจติตยีซ์ึง่ถอืเป็นอาบตัเิลก็น้อย หรอืบางเรือ่งอาจเป็นเ พยีงแค่

โลกวชัชะ  แต่การบรหิารจดัการของ องคก์ารคณะสงฆท์ีผ่่านมาไมส่ามารถจดัการ อธกิรณ์ดงักล่าว

ตามพระธรรมวนิยัไดอ้ยา่งทนัท่วงท ีอธกิรณ์จงึมกัจะจบลงที่ หน่วยงานภายนอก บงัคบัใหพ้ระภกิษุ

เหล่านัน้ลาสกิขาออกไปทัง้ๆ ทีค่วามผดิตามพระธรรมวนิยันัน้ไมถ่งึขัน้ทีจ่ะตอ้งลาสกิขา  

                                         
 10 พนูศกัดิ ์ชตูาภา , “ปญัหาการบรหิารงานของมหาเถรสมาคม ศกึษาปญัหาดา้นการจดัโครงสรา้ง

องคก์าร,”, หน้า 3 – 4. 

 11 สมพร พรหมหติาธร, อาญาวดั อาญาบา้น, หน้า ฅ. 
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 การกระทาํดงักล่าวแมว้่าอาจทาํ ใหพ้ระพุทธศาสนาดบูรสิุทธิข์ ึน้ มาบา้งแต่ในความเป็นจรงิ

ตามหลกัพระธรรมวนิยั การกระทาํดงักล่าวเท่ากบั เป็นการ ปิดกัน้โอกาสในการพฒันาตนของ

พระภกิษุเหล่านัน้ และเป็นการทาํหลกัการตามพระ ธรรมวนิยัใหผ้ดิไปเพราะไปทาํสิง่ ในทีไ่มใ่ช่วนิยั

ใหก้ลายเป็นวนิยักล่าวคอือาบตัทุิกกฎและอาบตัปิาจติตยีท์ีพ่ระภกิษุเหล่านัน้กระทาํ ไม่ไดม้คีวามผดิ

ถงึขัน้ ตอ้ง ลาสกิขา แต่การจดัการ ดงักล่าว กลบั ทาํใหค้วามผดิเลก็น้อยนัน้กลาย เป็นความผดิ

เทยีบเท่าอาบตัปิาราชกิคอืตอ้งลาสกิขา  การบรหิารจดัการเช่นน้ี ยอ่มทาํให้พระภกิษุสงฆเ์หล่านัน้

เสื่อมเสยีคุณธรรมทีค่วรจะไดพ้ฒันาตนในแนวทางของบรรพชติซึง่ยอ่มมผีลกระทบต่อพระธรรม

วนิยั  รวมถงึทาํใหก้ําลงัของพระ ภกิษุสงฆท์ีจ่ะตอ้งเผยแผ่พระพุทธศาสนานัน้อ่อนกําลงั และลด

จาํนวนลงไปซึง่ส่งผลต่อศรทัธาของประชาชนและความตัง้มัน่ของพระพุทธศาสนาอกีดว้ย 

 ในทางตรงกนัขา้ม กรณทีีพ่ระภิ กษุเหล่านัน้ไมไ่ดก้ระทาํความผดิตาม หลกัพระธรรมวนิยั

หรอืการตดัสนิอธกิรณ์นัน้ไมถู่กตอ้ง ตามพระธรรมวนิยั แต่กฎหมาย ทางโลก ใชอ้ํานาจ บงัคบัให้

พระภกิษุนัน้ตอ้งลาสกิขา กท็าํใหเ้กดิความเสื่อมเสยีใหก้บัพระธรรมวนิยัดว้ยเช่นกนัเพราะเป็นการ

บงัคบัใหพ้ระภกิษุลาสกิขาทัง้ๆ ทีไ่มม่คีวามผดิ ดงัเช่นกรณพีระพมิลธรรม (อาจ อาสภเถร) ในครัง้ที่

ท่านดาํรงตําแหน่งเจา้วาสวดัมหาธาตุฯ ท่านเป็นพระภกิษุทีม่ผีลงานทางศาสนาในหลายๆ ดา้น 

เช่น การก่อตัง้ม หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั การก่อตัง้สาํนกัวปิสัสนากรรมฐานในวดัมหาธาตุ

ยวุราชรงัสฤษฏ ์การขอพระอาจารยช์ัน้ธมัมาจรยิะจากประเทศพมา่มาช่วยสอนพระอภธิรรมปิฎกใน

เมอืงไทย การส่งพระภกิษุไปศกึษาต่อต่างประเทศเพื่อต่อปรญิญาโทและปรญิญาเอก ท่านไดเ้ขา้

รว่มการทาํฉฏัฐสงัคายนาทีป่ร ะเทศพม่าและไดร้บัตําแหน่งอรรคมหาบณัฑติ และยงัก่อตัง้โรงเรยีน

พระพุทธศาสนาวนัอาทติยอ์กีดว้ย11

12
  

 อธกิรณ์ทีเ่กดิขึน้กบัพระพมิลธรรมมหีลายเรือ่ง คอืท่านถูกกล่าวหาว่าอยูเ่บือ้งหลงัใบปลวิ

โจมตสีมเดจ็พระสงัฆราช พระสงัฆนายก ท่านยงัถูกกล่าวหาว่า เสพเมถุนทางเวจมรรคกบัศษิย์

ภายในวดัและทาํอชัฌาจารปล่อยสุกกะ ซึง่คณะกรรมการสงฆไ์ดล้งความเหน็ว่าท่านกระทาํความผดิ 

สมเดจ็พระสงัฆราชจงึมพีระบญัชาใหพ้ระพมิลธรรมสกึจากความเป็นพระภกิษุ แต่ พระพมิลธรรมได้

ทาํหนงัสอืขอชีแ้จ งความบรสิุทธิข์องตนเองแต่กลบัไมไ่ดร้บัโอกาสดงักล่าว ต่อมานายกรฐัมนตรีได้

ออกประกาศสาํนกันายกรฐัมนต รถีอดพระพมิลธรรมออกจากสมณศกัดิ ์ ในราชกจิจานุเบกษาตอนที ่

49 วนัที ่15 พฤศจกิายน พ .ศ. 2503 ความว่า “ดว้ยพระพมิลธรรม (อาจ อาสโภ ) ฝา่ฝืนไมย่อม

ปฏบิตัติามพระบญัชาสมเดจ็พระสงัฆราช ซึง่คณะสงัฆมนตรไีดพ้จิารณาแลว้มมีตวิ่าไมส่มควรจะได้

                                         
 12 เกษม ทกานนทแ์ละอมัพร ศริเิวชศาสตร์ , ชยัชนะ พระพมิลธรรม  คดปีระวตัศิาสตรส์งฆไ์ทย  (พระ

นคร: บรรณากร, 2509), หน้า 31 – 42. 
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ดาํรงอยูใ่นสมณศกัดิ ์จงึทรงพระกรณุาโปรดใหถ้อดพระพมิลธรรมออกเสยีจากสมณศกัดิ ์ตัง้แต่บดัน้ี

เป็นตน้ไป”
13

 

พระพมิลธรรม เมือ่ไมไ่ดร้บัค วามเป็นธรรมจาก องคก์ารคณะสงฆ์ จงึไปขอพึง่กระบวนการ

ยตุธิรรมทางศาลแทน ซึง่ในทีสุ่ดพยานปากสาํคญั ไดส้ารภาพว่าตนไดแ้จง้ความเทจ็ พระพมิลธรรม

มไิดล้ะเมดิพระธรรมวนิยัตามทีต่นกล่าวหาแต่อยา่งใด อยา่งไรกต็าม คณะตํารวจไดต้ัง้ขอ้หาท่านว่า 

“ท่านมกีารกระทาํอนัเป็นคอมมวินิสต์ และกระทาํผดิต่อความมัน่คงของรฐัภายในราชอาณาจกัร อนั

เป็นความผดิอาญามโีทษรา้ยแรงถงึขัน้ประหารชี วติ” สมเดจ็สงัฆนายกจงึ มคีาํสัง่ใหส้กึพระพมิล

ธรรมดว้ยเหตุผลว่าเพื่อความสะดวกต่อการสบืสวนคดแีละเพื่อรกัษาความปลอดภยัแห่งชาตแิละ

พระพุทธศาสนาไว ้พระพมิลธรรม จงึตอ้งจาํพรรษาอยูใ่นหอ้งขงัตํารวจสนัตบิาลกอง 1 และยงัคง

ปฏบิตัธิรรมอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง โดยเขยีน หนงัสอืแสดงความจาํนงที่ ยงัครองเพศบรรพชติใจความว่า 

“ถงึแมว้่าจะมผีูม้ใีจโหดรา้ยทารณุแยง่ชงิผา้กาสาวพสัตรข์องกระผมไป กระผมกจ็ะนุ่งห่มผา้กาสาว

พสัตรชุ์ดอื่นแทน ซึง่กระผมมสีทิธติามพระธรรมวนิยัและกฎหมาย จงึขอใหท่้านเจา้คุณผูรู้เ้หน็อยู ่ณ 

ทีน้ี่ โปรดทราบและเป็นสกัขพียานใหแ้ก่กระผมตามคาํปฏญิาณน้ีดว้ย”13

14
 

เวลาผ่านไป 5 ปี หลงัเปลีย่นรฐับาลใหม ่ศาลทหารกรงุเทพไดน้ดัใหโ้จทกแ์ละจาํเลยมาฟงั

คาํพพิากษาตดัสนิคดี เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม พ .ศ. 2509 ก่อนจะพพิากษายกฟ้องและปล่อยตวัพระ

พมิลธรรมพน้ขอ้หา เรือ่งน้ีจงึ กลายเป็นคดปีระวตัศิาสตรข์อง องคก์ารคณะ สงฆม์าจนถงึทุก

วนัน้ี หลงัจากจาํพรรษาอยูท่ีส่นัตปิาลาราม (หอ้งขงัตํารวจสนัตบิาลกอง 1) ถงึ 5 พรรษา และพน้ขอ้

กล่าวหาออกมาใน  พ.ศ. 2509 ศษิยานุศษิยท์ัง้บรรพชติและฆราวาสไดย้ืน่เรือ่ง ขอความเป็นธรรม

ใหแ้ก่พระพมิลธรรม ดว้ยการให้ ท่านกลบัคนืสู่ตําแหน่งกร รมการสภามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

และกลบัคนืสู่ตําแหน่งเจา้อาวาสวดัมหาธาตุฯ ดงัเดมิ ในวนัที ่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2524 รวมเวลาตัง้แต่

ต่อสูก้บัความอยตุธิรรมจนถงึวนัไดร้บัสมณศกัดิแ์ละตําแหน่งกลบัคนื นานถงึ 21 ปี14

15
 

 อธกิรณ์อกีเรือ่งหน่ึงทีค่ลา้ยกนักค็อืกรณคีดทุีจรติเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ซึง่เกดิขึน้ เมือ่ พ.ศ. 

2529 เมือ่สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรพีบว่ามขีา้ราชการขอรบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

สาํหรบั  พ.ศ. 2529 ในส่วนผูท้าํคุณประโยชน์ในทางราชการจาํนวนกว่า 750 ราย ทีไ่ดบ้รจิาคเงนิ 

                                         
 13 ธรีชน, เบือ้งหลงัการปลด พระพมิลธรรมและพระศาสนโสภน  (พระนคร: โรงพมิพส์ามมติร , 2515), 

หน้า 65 – 66. 

 14 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 14. 

 15 คมชดัลกึ, อาชญากรรม : พลกิแฟ้มคดดีงั [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.komchadluek.net/detail/ 

20091211/40887/พระพมิลฯ ผจญมารคดปีระวตัศิาสตรว์งการสงฆ.์html [15 สงิหาคม 2556]. 
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สิง่ของใหว้ดัและโ รงเรยีนต่างๆ โดยมใีบอนุโมนาบตัร จาํนวนเงนิกว่า 1,400 ลา้นบาทส่อเคา้ว่า มี

ความไมถู่กตอ้งเพราะจากการสุ่มตรวจทราบว่าไมไ่ดร้บัของบรจิาคตามทีร่ะบุไว ้นายกรฐัมนตรใีน

ขณะนัน้จงึสัง่การใหต้ามตดิกรณน้ีีใหถ้งึทีสุ่ดจนกระทัง่มกีารจบักุมบุคคลหลายกลุ่ม  แต่ผูเ้กี่ยวขอ้งที่

กระทบความรูส้กึของประชาชนมากคอื “พระราชปญัญาโกศล” หรอื “เจา้คุณอุดม” รองเจา้อาวาสวดั

เทพศรินิทราวาส เน่ืองจากเป็น พระเถระผูใ้หญ่ และถูกควบคุมตวัใน เพศบรรพชติ จงึกลายเป็นที่

วพิากษ์วจิารณ์อยา่งกวา้งขวาง ก่อนทีท่่านจะถูกจบักุมและฝากขงัที ่สน.นางเลิง้ 

 พระราชปญัญาโกศลใหส้มัภาษณ์ว่า จะขอ ลาสกิขาเพื่อรกัษาสถาบนัสงฆ์ ไว้โดยขอรอ้ง

ตํารวจ 3 ขอ้คอื 1) ขอลาพระสงฆช์ัน้ผูใ้หญ่ในวดัเทพศรินิทรฯ์ 2) ขอกราบไหวพ้ระประธาน และ 3) 

ขอใหจ้ดัเสือ้ผา้ ฆราวาส ใหด้ว้ย พระราชปญัญาโกศลกล่าว พรอ้มน้ําตาว่าสิง่ทีท่าํ นัน้ทาํดว้ยความ

บรสิุทธิ ม์าโดยตลอด ใจแต่กลบัไดร้บัสิง่ทีต่รงกนัขา้ม เรือ่งราวทัง้หมดเกดิจากคนใกลช้ดิ ที่ทาํให้

เสยีหาย อยา่งไรกด็ ีตํารวจไดนํ้าใบอนุโมนาบตัรซึง่มกีารแกไ้ขตวัเลข จาก 500 บาท เป็น 50,000 

หรอื 500,000 บาท และยงัตรวจพบว่ามกีารซือ้บา้นใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้ง  หลงัการสอบสวน จบักุมแล ะ

สบืพยานกว่ารอ้ยปาก เน่ืองจากคดมีเีรือ่งเงนิมาเกีย่วขอ้งนบัหมืน่ลา้นบาทจงึใชเ้วลาพจิารณาถงึ 

17 ปี ศาลชัน้ตน้ไดพ้พิากษา จาํเลย 5 คน จาก 16 คน มคีวามผดิรวม 152 กระทง จาํคุกคนละพนั

กว่าปี คดหีนกัสุดเกอืบ 3,000 ปี แต่ใหจ้าํคุก 50 ปี โดยมกีารยกฟ้อง 3 คน เมือ่วนัที่  27 เมษายน 

พ.ศ. 2548  

 ในทีสุ่ดศาล ฎกีา อ่านคาํพพิากษาเมือ่วนัที ่ 13 มถุินายน พ .ศ. 2556 โดยมปีระเดน็ที่

พจิารณาความจากพระเถระชัน้ผูใ้หญ่ว่าเจา้คุณอุดมเป็นรองเจา้อาวาสไดร้บัมอบหมายหน้าทีใ่หด้แูล

ในส่วนของเมรแุละสุสานหลวงไมไ่ดด้แูลในส่วนของการยืน่คาํขอเครือ่งราชฯ จงึยงัฟงัไมไ่ดว้่าไป

รว่มสนบัสนุน หรอืไปรว่มกระทาํ ความผดิในฐานะเป็นเจา้พนกังานใชอ้ํานาจในตําแหน่งโดยมชิอบ

เพื่อใหบุ้คคลใดมอบใหห้รอืหามาใหซ้ึง่ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์แก่ตนเอง คาํตดัสนิดงักล่าวจงึถอืเป็น

การสิน้สุดคดทีีม่กีารสบืพยานและใชเ้วลาในชัน้ศาลกว่า 25 ปี มกีารเปลีย่นพนกังานอยัการหลาย

คน จาํเลยในคดน้ีีเสยีชวีติไปแลว้ 9 คน ผูพ้พิากษาเสยีชวีติ 1 คน และทนายความเสยีชวีติ 4 คน 15

16
 

คาํพพิากษาฎกีาจงึสรปุว่าพระราชปญัญาโกศลไมม่คีวามผดิตามกฎหมายแต่ในความเป็นจรงิท่าน

ไดล้าสกิขาไปจากพระธรรมวนิยัทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดม้คีวามผดิแต่อยา่งใด 

                                         
 16 ไทยรฐั, พลกิแฟ้มอาชญากรรม [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th/content/351246 [21 

กรกฎาคม 2557]. 
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 จากกรณทีัง้สองจะเหน็ว่าในบางกรณทีี่ภกิษุรปูใดถูกตดัสนิว่าผดิพระธรรมวนิยัทัง้ๆ ทีผู่ถู้ก

กล่าวหานัน้อาจจะไม่มคีวามผดิหรอือยูใ่นระหว่าง การสอบสวนความผดิ ทัง้ตามพระธรรมวนิยัหรอื

กฎหมายอยูก่ต็าม  แต่วธิกีารบรหิารจดัการ อธกิรณ์ทีเ่กดิขึน้กลบัใชว้ธิกีารบงัคบัหรอืกดดนัใหท่้าน

เหล่านัน้ ตอ้งลาสกิขาไปก่อน ทีจ่ะพสิจูน์ความจรงิดว้ยเหตุผล ทีถู่กยกมากล่าวอา้งอยูเ่สมอ ว่าเพื่อ

ไมใ่หพ้ระศาสนามวัหมองหรอืเพื่อความบรสิุทธิข์องพระธรรมวิ นยั ทัง้ๆ ทีว่ธิ ีบรหิารจดัการเหล่านัน้

ไมใ่ช่วธิกีารแกไ้ขอธกิรณ์ทีถู่กตอ้งตามพระธรรมวนิยั เช่นกนั  จะเหน็ว่า ทัง้พระพมิลธรรมและ พระ

ราชปญัญาโกศลถูกบงัคบัหรอืจาํใจตอ้ง ลาสกิขาบทไปก่อนทัง้ๆ ทีผ่ลในการตดัสนิคดยีงัไมถ่งึทีสุ่ด 

การกระทาํเช่นน้ียอ่มส่งผลเสยีต่อ หลกัพระธรรมวนิยั เรือ่งอธกิรณสมถะ ที่ใช้ในการบรหิารจดัการ

อธกิรณ์และยงัขดักบัหลกัพระธรรมวนิยัที่ ตอ้งบรหิารจดัการอยา่งเปิดเผยและ เป็นไปเพื่อประโยชน์

ตนและประโยชน์ท่านโดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ  

การจะตดัสนิ เรือ่งใดๆ ในพระพุทธศาสนา  นอกจากจะ ตอ้งพจิารณาจากพระธรรม อนัเป็น

หลกัการแลว้ยงัตอ้งพจิารณาจากพระวนิยั อนัเป็นหลกัเกณฑ์อกีดว้ย พระวนิยัเป็นขอ้บงัคบัโดยตรง

ของพระภกิษุ สงฆ์ว่าควรทาํสิง่ใดและไมค่วรทาํสิง่ใด จงึถอืเป็นกฎหมายของพระภกิษุสงฆ์ ทีต่อ้ง

ประพฤตแิละปฏบิตัติาม ตลอดชวีติ  ดงัที่ คมัภรี์ อรรถกถา กล่าว ว่า “ชื่อว่าพระวนิยัเป็นอายขุอง

พระพุทธศาสนา เมือ่พระวนิยัยงัตัง้อยู ่พระพุทธศาสนาจดัว่ายงัดาํ รงอยู่ ”
17

 หากพระภกิษุล่วง

สกิขาบทในพระวนิยัยอ่มเป็นคนทาํผดิ กฎหมายซึง่ความผดินัน้มคีวามหนกัเบาต่างกนั อยา่งหนกั

สุดคอืความผดิขัน้ป าราชกิคอืขาดจากความเป็นพระภกิษุ เทยีบเท่ากบัโทษประหารชวีติในทางโลก

นัน่เอง ในทางกลบักนัหากใชก้ารบรหิารจดัการดว้ยหลกัการอื่นๆ จน ทาํให้พระภกิษุตอ้งเสื่อมจาก

เพศบรรพชติทัง้ๆ ทีย่งัไมไ่ดอ้าบตัถิงึขัน้ปาราชกิ  การบรหิารจดัการ ดงักล่าวจงึถอืว่าไมเ่ป็นธรรม

ตามหลกัพระธรรมวนิยั 

หากพระภกิษุสงฆไ์มใ่ชห้ลกัพระธรรมวนิยัทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัไวแ้ต่ไปใชห้ลกัการอื่นๆ แลว้

กย็อ่มเป็นการประทุ ษรา้ยต่อพระธรรมวนิยั เพราะมกีารบญัญตัสิิง่ทีไ่มใ่ช่วนิยัว่าเป็นวนิยัอนัเป็นผล

ใหเ้กดิความแตกแยกและความมัน่คงของพระพุทธศาสนา เมือ่มกีารใหค้วามสาํคญักบัหลกัการอื่นๆ 

มากกว่าหลกัพระธรรมวนิยั องคก์ารคณะ สงฆ์อาจใชห้ลกัการอื่นๆ นอกพระธรรมวนิยั นัน้เพิม่เตมิ

อกีจนหาขอ้ยตุไิมไ่ด้ ในทีสุ่ด  หลกัการและ ขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ นอกพระธรรมวนิยั จะเกดิ ขึน้มาอกี

มากมาย โดยมสิามารถตดัสนิไดเ้ลยว่า เรือ่ง เหล่านัน้ ถูกตอ้งตามพระธรรมวนิยัหรอืไม่ เพราะไม่

ยอมรบัหลกัพระธรรมวนิยัเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบเสยีแลว้ เมือ่ไมม่พีระธรรมวนิยั เป็นแบบแผน

ยอ่มทาํใหไ้มส่ามารถ รกัษาหลกัการดัง้เดิมของพระพุทธศาสนา ไว้ได้เพราะถูกบดิเบอืนหลกัการไป

                                         
17 มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระวนิยัปิฎก เล่ม 1 ภาค 1 มหาวภิงัค ์ปฐมภาค และอรรถกถา, หน้า 34. 
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แลว้ ในทีสุ่ด สิง่ทีไ่มใ่ช่ธรรมจะกลายเป็นธรรม และสิง่ทีไ่มใ่ช่วนิยักจ็ะกลายเป็นวนิยัไป เมือ่เป็น

เช่นนัน้พระพุทธศาสนาก็อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาถงึเวลาสิน้สุด และยอ่มส่งผลต่อความเสื่อม

ศรทัธาของประชาชนในทีสุ่ด 

 5.2.2 ความเส่ือมศรทัธาของประชาชน 

 การบรหิารจดัการอธกิรณ์ต่างๆ ขององคก์ารคณะสงฆ์ ทีผ่่านมาในบทที ่ 4 จะเหน็ว่าหลาย 

กรณี หากมี การบรหิารจดัการทีด่ี กว่าปจัจบุนั  เรือ่ง ราว ต่างๆ คงจะไมบ่านปลายจนทาํให้

สื่อสารมวลชนต่างๆ ดาํเนินการกดดนัโดยนําเสนอขา่วเชงิลบอยา่งต่อเน่ืองจนสรา้งความสะเทอืนใจ

และบอบชํ้ากบัศรทัธาต่อ องคก์ารคณะ สงฆเ์ป็นอยา่งมาก  กรณทีี่ การบรหิารจดัการ ปญัหา ส่ง

ผลกระทบต่อศรทัธาของประชาชนจะเหน็ไดว้่า องคก์ารคณะสงฆ ์เช่น มหาเถรสมาคมมบีทบาท

สาํคญัแต่แทนทีจ่ะ ใช้อํานาจให้เป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการปญัหา มหาเถรสมาคมกลบัทาํให้

ปญัหาต่างๆ ลุกลามและเรือ้รงั โดยเฉพาะถา้กรณใีดผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมอีทิธพิลและมคีวามสมัพนัธก์บั

พระเถระในมหาเถรสมาคมเป็นอยา่งดี แลว้ ปญัหานัน้ยิง่จะทาํใหยุ้่ งยากในการจดัการเพิม่ขึน้ไปอกี  

อยา่งไรกต็าม ปญัหาการ บรหิารจดัการองคก์าร คณะสงฆเ์ป็นสิง่ทีแ่ยกไมอ่อกมาจากปญัหาเรือ่ง

ความสมัพนัธร์ะหว่าง องคก์ารคณะสงฆก์บัสงัคมและปญัหาของสงัคมทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเรว็และซบัซอ้น รวมไปถงึอทิธพิลของทุนและบรโิภคนิยมทีม่ากําหนดพฤตกิรรมทางศาสนาของ

คนไทย17

18
  

 ตวัอยา่งทีช่ดัเจนในเรือ่งน้ีคอือธกิรณ์วดัพระธรรมกาย ในขณะที่มกีารรอ้งเรยีนไมว่่าจะเป็น

คณะทาํงานในฝา่ยรฐั  เช่น สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืแมแ้ต่การถูกดาํเนินคดจีากเจา้หน้าทีต่ํารวจ ขอ้

กล่าวหาต่างๆ เหล่าน้ีไมไ่ดท้าํใหม้หาเถรสมาคมในฐานะองคก์ ารสงูสุดใน การบรหิารจดัการ คณะ

สงฆไ์ทยไดต้ระหนกัถงึสิง่ทีค่วร ทาํเพื่อปกป้องพ ระธรรมวนิยัไมใ่หม้วัหมองแต่การดาํเนินการของ

มหาเถรสมาคมกลั บเป็นไปอยา่งเชื่องชา้ไมช่ดัเจน และยดึมัน่ในกฎระเบยีบบางอยา่งจนเครง่ครดั

อยา่งไมค่วร รวมถงึการเอือ้ประโยชน์ใหก้บัผูท้ีถู่กกล่าวหาอยา่งมากในการพสิจูน์ความบรสิุทธิ ์ต่าง

กบักรณต่ีางๆ ในอดตีทีเ่คยเป็นมา การบรหิารจดัการเช่นน้ี จงึเป็นเครือ่งสะทอ้นอยา่งดถีงึความ

ลม้เหลวในการบรหิารจดัการของ มหาเถรสมาคมทีเ่ป็นองคก์ารสงูสุดของคณะสงฆ์ อาจกล่าวไดว้่า

ระบบการใชเ้สน้สายหรอืจะเรยีกว่าระบบอุปถมัภภ์ายในมหาเถรสมาคมไดช่้วยปกป้องให้

กระบวนการต่างๆ ดาํเนินไปอยา่งล่าชา้18

19
 การบรหิารจดัการเช่นน้ีจงึทาํใหอ้ธกิรณ์ไมไ่ดร้บัการชาํระ

                                         
 18 นภนาท อนุพงศพ์ฒัน์, “คณะสงฆย์ุคปจัจุบนั,”: 60. 

 19 เรื่องเดยีวกนั: 58. 
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ใหก้ระจา่งแจง้ ตามพระธรรมวนิยั ซึง่นอกจากจะ ส่งผลกระทบต่อพระธรรมวนิยั แลว้ยงั ส่งผลต่อ

ศรทัธาของประชาชนในหลายๆ ดา้น ไมว่่าจะเป็นเรือ่งความโปรง่ใสของคณะสงฆ ์ความถูกตอ้งตาม

หลกัพระธรรมวนิยั เป็นตน้  

 นอกจากความใกลช้ดิในแงส่่วนบุคคล ในองคก์ารคณะสงฆ์จะทาํใหเ้กดิปญัหาในการบรหิาร

จดัการอธกิรณ์อนัส่งผลกระทบต่อศรทัธาของประชาชนแลว้  ความใกลช้ดิขององคก์ารคณะสงฆ์ กบั

รฐักเ็ป็นปญัหาอกีดา้นหน่ึงเช่นกนั องคก์ารคณะสงฆไ์ทยมคีวามใกลช้ดิกบัรฐัมาโดยตลอดนบัตัง้แต่

เกดิองคก์ ารปกครองคณะสงฆม์า แต่ในครัง้แรกทีร่ฐัเขา้มา บรหิาร จดัการ องคก์าร คณะสงฆน์ัน้

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของรฐัเองมากกว่าประโยชน์ของคณะสงฆ ์เมือ่เวลาผ่านไปประโยชน์อนัรฐัจะ

พงึไดจ้ากองคก์ารคณะสงฆก์เ็ปลีย่นไปตามกาลเวลา ดงัมผีูก้ล่ าวว่ารฐัสมยัใหมไ่มใ่ช่ตวับุคคลทีจ่ะ

มาคาํนึงถงึคุณธรรมใดๆ หากแต่เ ป็นกลไกทีไ่รต้วับุคคลอยูใ่นนัน้ และทาํงานไปตามระบบทีถู่กวาง

ไว ้ความใกลช้ดิกบัรฐัขององคก์ ารคณะสงฆ์จงึเป็นส่วนสาํคญัทีท่าํใหร้ะบบราชการใน องคก์ารคณะ

สงฆเ์ตบิโตอยา่งแขง็แรงแ ต่ไมต่อบสนองต่อปญัหาการเรยีกรอ้งและความตอ้งการของสาธารณชน

เท่าใดนกันอกจากมีหน้าทีใ่นการรกัษาสถานะเท่านัน้ การผกูพนัตวัเองกบัรฐัของ องคก์ารคณะสงฆ์

ไทยไดท้าํใหอ้งคก์ารคณะสงฆไ์ทยมแีนวโน้มในการมองปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิดว้ยแว่นของความมัน่คง

แห่งรฐัและชาตไิทย แบบเดยีวกบันิยามของราชการไทยโดยในหลายครัง้ละเลยหลกัการของ

พระพุทธศาสนาไป19

20
  

 ปญัหาดงักล่ าวจงึทาํใหก้ารบรหิารจดัการ อธกิรณ์ต่างๆ ขององคก์ารคณะสงฆ์ทีผ่่านมาจงึ

ใหค้วามสาํคญักบัรฐัเพราะคาํนึงถงึผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง มากกว่าความรูส้กึและความศรทัธาของ

ประชาชน โครงสรา้งดงักล่าว ยงัทาํใหเ้กดิปญัหาอกีประการ หน่ึงคอืการทาํให้ความสมัพนัธร์ะหว่าง

พระภกิษุสงฆ์กบัฆราวาสเหนิห่างกนั มากขึน้ ในอดตีพระภกิษุสงฆ์มคีวามสมัพนัธก์บัรฐัและชุมชน

พอดกีนัแต่หลงัจากรชักาลที ่5 เป็นตน้มา องคก์ารคณะสงฆใ์กลช้ดิกบัรฐัมากขึน้แต่เริม่เหนิห่างกบั

สงัคมและประชาชน ดงันัน้ การตรวจสอบควบคุม โดยประชาชนจงึมน้ีอยลง พระ ภกิษุสงฆ์ ไม่ได้

ตระหนกัว่า เป็นพระภกิษุของชาวบา้นแต่เป็นพระ ภกิษุของระบบราชการทีเ่รยีกว่า ขา้ราชการคณะ

สงฆห์รอืเป็นพระภกิษุของรฐั พระภกิษุสงฆ์จงึสนใจแต่การตอบสนองคาํสัง่ของมหาเถรสมาคมหรอื

นโยบายของรฐัมากก ว่าสนใจความเป็นไปของชุมชนรอบวดั  การรวมศูนยอ์ํานาจนัน้แมจ้ะมขีอ้ดคีอื

การมเีอกภาพ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ แต่กท็าํใหล้ะเลยการมสี่วนรว่มของทอ้งถิน่เพราะ เมือ่องคก์าร

คณะสงฆอ์งิกบัรฐัมากขึน้จงึพึง่ตนเองน้อยลง องคก์ารคณะสงฆ์นอกจากตอ้งพึง่พางบประมาณจาก

รฐัแลว้ยงัตอ้งพึง่พาอํานาจรฐัในการจดัการกบัพระทีผ่ดิ พระธรรมวนิยั ทัง้ที่ๆ  เป็นเรือ่งทีค่วร บรหิาร

                                         
 20 เรื่องเดยีวกนั: 61. 



104 

 

จดัการกนัเองไดต้ามหลกัพระธรรมวนิยัแต่เมือ่ ไมใ่ชอ้ํานาจตามพระธรรมวนิยัแต่ไปใชอ้ํานาจรฐัใน

การจดัการกม็กัจะทาํใหเ้กดิความเสื่อมศรทัธาแก่ประชาชน ดงัทีพ่ระไพศาล วสิาโล ไดก้ล่าวว่า  

เมือ่มปีญัหาอะไรเกดิขึน้จงึมกัรอใหร้ฐัยืน่มอืมาแกไ้ข เช่น ในอดตีเมือ่มอีธกิรณ์อะไร

เกิดขึน้กบัพระ คนส่วนใหญ่กจ็ะนึกถงึอธบิดกีรมศาสนาหรอืปจัจบุนักเ็รยีกรอ้งให้

สาํนกัพุทธศาสนามาจดัการทัง้ทีอ่ธกิรณ์เหล่าน้ีพระสงฆต์อ้งเป็นผูร้เิริม่จดัการแกไ้ข

ไมใ่ช่ใหต้ํารวจหรอืฝา่ยบา้นเมอืงเขา้มาจดัการ20

21
  

 โครงสรา้งการบรหิารจดัการดงักล่าวยงัทาํใหพ้ระภกิษุส่วนใหญ่ใ ส่ใจในบทบาทส่วนตวัโดย

ไมค่าํนึงถงึหลกัพระธรรมวนิยั  กรณเีหล่าน้ีจะเหน็ไดช้ดั ว่าหากพระภกิษุรปูใดทีเ่คยมบีทบาทมากๆ 

แต่กระทาํความผดิจนตอ้งลาสกิขาออกมากม็กัจะเกดิวกิฤตศรทัธาราวกบัว่า พระพุทธ ศาสนาจะ

เสื่อมและล่มเสยีไปดว้ย เช่น กรณพีระนิกร พระภาวนาพุทโธ พระยนัตระ หลวง ปูเ่ณรคาํ ทัง้ๆ ทีใ่น

ความเป็นจรงิแลว้ พระภกิษุเหล่าน้ีเป็นเพยีงพระ ภกิษุรปูหน่ึงทีม่ฐีานะเท่าเทยีมกบัพระภกิษุทัว่ไป

ในสงัฆมณฑลแต่เพราะพระภกิษุเหล่านัน้ไดส้รา้งบทบาทส่วนตวัไวส้งูกว่าหลกัการ ผูศ้รทัธาจงึยดึ

ตดิทีต่วับุคคลหรอืพระภกิษุรปูนัน้ๆ มากกว่าศรทัธาในพระสงฆซ์ึง่เป็นสถาบนั  

 พระไพศาล วสิาโล แสดงความเหน็อกีว่าปญัหาดงักล่าวควรแกไ้ขดว้ย การปฏริปูโครงสรา้ง

องคก์าร คณะสงฆพ์รอ้มกบัการศกึษา เพราะ หากไมป่ฏริปูทัง้ สอง เรือ่ง องคก์าร คณะสงฆก์จ็ะมี

ความหมายน้อยลงต่อสงัคมไทย สุดทา้ยกท็าํใหเ้กดิความเสื่อมศรทัธาในพระพุทธศาสนาและอาจ

เปิดช่องใหเ้กดิภาวะอนาธปิไตยในวงการศาสนาคอืจะมกีลุ่มสงฆ ์กลุ่มนกับวชต่างๆ เกดิขึน้ เป็น

จาํนวนมาก ซึง่อาจ จะมทีัง้ทีด่แีละไมด่แีละ อาจทาํใหเ้กดิความสบัสนและความเสื่อมศรทัธาใน

พระพุทธศาสนามากขึน้เรือ่ยๆ สุดทา้ยโครงสรา้งเช่นน้ีกจ็ะกลายเป็นตวัทาํลายพระพุทธศาสนาเสยี

เอง ดงันัน้จะโทษศาสนาอื่นๆ ว่าเป็นผูท้าํลายพระพุทธศาสนาไมไ่ด้แต่เป็นชาวพุทธดว้ยกนัเองทีไ่ม่

ใส่ใจในการปฏริปูเพื่อทาํใหอ้งคก์ารคณะสงฆเ์ป็นเสาหลกัของพระพุทธศาสนาได2้1

22
 

นภนาถ  อนุพงศพ์ฒัน์ มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัพระไพ ศาลว่าการทีม่หาเถรสมาคมแกไ้ข

อธกิรณ์ดว้ยการใชอ้ํานาจจากภายนอก เช่น กรณอีธกิรณ์ ของสาํนกัสนัตอิโศก ที่โยงไปหาปญัหา

เรือ่งความมัน่คงและการเมอืงโดย อาศยักองอํานวยการรกัษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.) และ

สภาความมัน่คงแห่งชาต ิ (สมช.) ทีเ่ป็นหน่วยงานเกีย่วขอ้งกบัความมัน่คงแ ละต่อตา้นคอมมวินิสต์

                                         
 21 พระไพศาล วสิาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวกิฤต, หน้า 161 – 174. 

 22 คมชดัลกึ, ศาสนา-พระเครื่อง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.komchadluek.net/detail/20130715/ 

163497/ ระวงัถงึจุดเสือ่ม!พระไพศาลเตอืนจากกรณีสมคีาํ.html [15 กรกฎาคม 2556]. 
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เขา้มามสี่วนรว่มดว้ยทาํใหม้หาเถรสมาคมถูกมองว่าไมไ่ดมุ้ง่การแกป้ญัหาเพื่อพระพุทธศาสนาแต่

เป็นเครือ่งมอืของฝา่ยรฐัทีใ่ ชก้ําจดัฝา่ยตรงขา้มในทางการเมอืง ซึง่เป็นเรือ่งการผกูความมัน่คงของ

พระพุทธศาสนากบัความมัน่คงของรฐัเขา้ดว้ยกนั  

อยา่งไรกด็ ีการอา้งความมัน่คงในทางการเมอืงเพื่อจดัการปญัหาภายใน องคก์ารคณะสงฆ์

เคยถูกใชม้าก่อนหน้าแลว้ไมว่่าจะเป็นกรณกีารกล่าวหาคณะปฏสิงัขรณ์ว่าเป็นคอมมวินิสตใ์นการ ที่

เรยีกรอ้งเพื่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงภายในคณะสงฆ ์การกล่าวหาพระพมิลธรรม (อาจ อาสโภ ) 

วดัมหาธาตุฯ ว่าเป็นคอมมวินิสต ์หรอืในช่วงการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงในระหว่าง พ .ศ. 2519 ที่

กติตวิุฑโฒภกิขอุอกมาเคลื่อนไหวรว่มกบักลุ่มการเมอืงฝา่ยอนุรกัษ์นิยมหวัรนุแรง  กรณเีหล่าน้ีกลบั

ไมถู่กมหาเถรสมาคมล งโทษหรอืจดัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ซึง่ทาํใหเ้หน็วธิกีารเลอืกปฏบิตัขิองมหา

เถรสมาคมไดอ้ยา่งชดัเจน 22

23
 การบรหิารจดัการขององคก์ารคณะสงฆเ์ช่นน้ีจงึขดักบัหลกัพระธรรม

วนิยัในการบรหิารจดัการทีต่อ้งเป็นไปอยา่งเปิดเผยและ เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

โดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ ดงัทีก่ล่าวไวแ้ลว้ในบทที ่2 

 จากขอ้มลูในบทที ่4 จะเหน็ไดว้่าอธกิรณ์หลายๆ กรณี  องคก์ารคณะสงฆไ์มส่ามารถจดัการ

อธกิรณ์ทีเ่ป็นเรือ่งของสงฆเ์องไดแ้ต่กลบัเรยีกหาอํานาจจากรฐัเขา้มาจดัการเรือ่งภายในของ

องค์การคณะสงฆ ์ทัง้ๆ ทีร่ฐัจะเขา้มาช่วยจดัการกต่็อเมือ่ เหน็ว่าพระพุทธศาสนาและ องคก์ารคณะ

สงฆจ์ะมปีระโยชน์กบัตนเองเท่านัน้ ส่วนในกรณทีี่องคก์ารคณะสงฆบ์รหิารจดัการ ตนเองไดก้ก็ลบัมี

การบรหิารจดัการทีล่่าชา้ เพราะมกีารเลอืกปฏบิตัจิงึ ส่งผลต่อศรทัธาของประชาชนใหเ้สื่อมไป ซึง่

โดยความเป็นจรงิแลว้ พระพุทธศาสนายงัคงยนืยงอยู ่หากแต่ศรทัธาของพุทธศาสนิกไดเ้สื่อมถอย

ลงและสาเ หตุทีท่าํใหศ้รทัธาเสื่อมถอยกค็อื การบรหิารจดัการของ องคก์ารคณะสงฆแ์ละพระ ภกิษุ

สงฆซ์ึง่เป็นผูส้บืทอดพระ พุทธศาสนานัน่เอง  ในหวัขอ้ต่อไปจะ กล่าวถงึปจัจยัแวดลอ้มทีท่าํใหก้าร

บรหิารจดัการขององคก์ารคณะสงฆใ์นปจัจบุนัปรากฏดงัทีเ่ป็นอยู ่

5.3 ปัจจยัแวดล้อมของการบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนา 

 ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆย์อ่มมปีจัจยัแวดลอ้มต่างๆ 

ในหวัขอ้น้ีจะพจิารณาว่าปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ นัน้จะมผีลต่อการบรหิารจดัการขององคก์ารคณะสงฆ์

อยา่งไรบา้งเพื่อทีจ่ะไดห้าแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป 

  

                                         
 23 นภนาท อนุพงศพ์ฒัน์, “คณะสงฆย์ุคปจัจุบนั,”: 44 – 45. 
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 5.3.1 พระราชบญัญติัการปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505  

  พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหก้ารบรหิารจดัการ องคก์าร

คณะสงฆใ์นปจัจบุนัมขีอ้บกพรอ่งเน่ืองจากเน้ือหาของพระราชบญัญตัใิห้ อํานาจเบด็เสรจ็ ตัง้แต่

กรรมการมหาเถรสมาคมไปจนถงึระดบัเจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอําเภอ เจา้อาวาสและพระอุปชัฌาย์ 

การรวมอํานาจ ไวดู้เหมอืนเป็นขอ้ดแีต่ในความเป็นจรงิ ไดท้าํใหเ้กดิปญัหาในการ พจิารณาอธกิรณ์

ตามกฎนิคหกรรมเพราะ การทาํงาน ของเจา้คณะอําเภอ เจา้คณะตําบล เจา้อาวาสทีเ่ป็นองคค์ณะ

ตดัสนิชัน้ตน้นัน้ส่วนใหญ่จะเป็นพระอุปชัฌาย์ ที่อุปสมบทใหก้ั บพระภกิษุสงฆท์ีต่นปกครอง  พระ

อุปชัฌายม์ฐีานะเป็นบดิาในทางธรรม จงึมคีวามผกูพนัแนบแน่น เมือ่เกดิมอีธกิรณ์  พระราชบญัญตัิ

คณะสงฆไ์ด้กําหนดใหท่้าน เหล่านัน้พจิารณาความผดิเพื่อจะลงโทษ ลกูศษิยต์วัเองจงึเกดิกรณเีหน็

แก่พวกพอ้งเหนือพระธรรมวนิยัขึน้มา  ดงัทีป่รากฏเหน็ในขา่วต่างๆ เช่น กรณพีระยนัตระ หรอืกรณี

หลวงปูเ่ณรคาํจนทาํใหเ้กดิขอ้ครหาได ้ 

 ในทางตรงกนัขา้ม หากพระอุปชัฌาย์ เคารพ พระธรรมวนิยัเหนือความผกูพนั เมือ่ตอ้ง

จดัการอธกิรณ์แก่สทัธวิหิารกิ หรอือนัเตวาสกิ ทีต่นเองรกัและมุง่หวงัจะใหเ้จรญิกา้วหน้าในพระ

ศาสนาแต่เกดิพลาดพลัง้ทาํความผดิ  หลายรปูจาํเป็นตอ้งตดัสนิฆา่ลกูตวัเองดว้ยใหล้าสกิขาออกไป  

เหตุการณ์เช่นน้ีแมใ้นสมยัพุทธกาลกไ็มม่ปีรากฏเพราะพระพุทธเจา้ทรงกําหนดใหม้คีณะพระวนิยัธร

เพื่อทาํหน้าทีน้ี่โดยเฉพาะ  แมใ้นพระราชบญัญตั ิ 2 ฉบบัทีผ่่านมากไ็มไ่ดก้ําหนดไวเ้ช่นน้ี  กล่าวคือ

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์  ฉบบั ร.ศ. 121 แมจ้ะใหอ้ํานาจเจา้อาวาสดแูลวนิิจฉยัอธกิรณ์ แต่เมือ่เกดิ

อธกิรณ์ขึน้จรงิ  พระภกิษุทีม่คีวามรูค้วามสามารถแ ละอาจมเีจา้หน้าที่ บา้นเมอืง รว่มดว้ย จะเ ป็น

ผูบ้รหิาร จดัการ อธกิรณ์ดงักล่าว  พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์  พ.ศ. 2484 กเ็ช่น เดยีว กนัที่กําหนด

อํานาจหน้าทีน้ี่ใหก้บัคณะพระวนิยัธรซึง่ไมใ่ช่พระฝา่ยปกครองและพระอุปชัฌาย ์เรือ่งทาํนองน้ีจงึไม่

เกดิขึน้ 23

24
 สรปุแลว้ ไมว่่าจติสาํนึกของผูพ้จิารณา อธกิรณ์จะเป็นอยา่งไรและไมว่่าจะตดัสนิอยา่งไร 

อํานาจตามพระราชบญัญตัฉิบั บน้ีไมเ่ป็นผลดต่ีอผูพ้จิารณาเลย  การทีพ่ระราช บญัญตัฉิบบัปจัจบุนั

ระบุโครงสรา้งเช่นน้ีจงึทาํใหเ้กดิปญัหาการบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆ์ขึน้ดงัทีเ่ป็นอยู่  เช่น การ

เอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่พวกพอ้งในฐานะพระอุปชัฌายใ์นกรณพีระยนัตระ การใชผ้ลประโยชน์ต่างตอบ

แทนพระผูใ้หญ่ทีอ่ยูใ่นสายการปกครองในกรณหีลวงปูเ่ณรคาํถวายรถยนต์ พระผูใ้หญ่ ในสาย

ปกครองระดบัเจา้คณะต่างๆ  

                                         
 24 พระมหาโชว ์ผลเจรญิ , “การบรหิารการปกครองคณะสงฆไ์ทยตามหลกัธรรมาภบิาล ,” หน้า 205 – 

207. 
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 ขอ้เสยีของพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีอกีประการหน่ึงกค็อืความไมส่อดรบักบัพฒันาการบรหิาร

การปกครองของอาณาจกัร  จะเหน็ไดว้่าการบรหิารจดัการองคก์าร คณะสงฆไ์ทยนัน้มวีวิฒันาการที่

ตามทนัยคุสมยัตัง้แต่แรกเริม่ ในขณะทีก่ารปกค รองบา้นเมอืงยงัไมเ่ป็นระบบนกั การบรหิารจดัการ

องคก์าร คณะสงฆ์ กใ็ช้ หลกั พระธรรมวนิยั ปกครองกนัเอง  เมือ่ประเทศเจรญิกา้วหน้าขึน้ 

พระมหากษตัรยิ์ และประมขุสงฆท์รง ตราพระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองคณะสงฆ ์ร .ศ.121 

ขึน้มาซึง่กใ็ชไ้ดด้แีละเหมาะสมกบัระบบการปกครองแบบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์หลกัฐานทีแ่สดงว่า

พระราชบญัญตัคิณะสงฆก์บัราชอาณาจกัรมคีวามสมัพนัธเ์คยีงคู่กนัอาจพจิารณาไดจ้าก พระบรม

ราชโองการในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทีด่าํรสัเหนือ

เกลา้ฯ ใหป้ระกาศจงทราบทัว่กนั ในคราวประกาศ พระราชบญัญตัิ ลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร .ศ. 

121 ว่า 

ทุกวนัน้ี การปกครองขา้งฝา่ยพระราชอาณาจกัรกไ็ดท้รงพระราชดาํรแิกไ้ข และจดัตัง้

แบบแผนการปกครองใหเ้รยีบรอ้ย เจรญิยิง่ขึน้กว่าแต่ก่อนเป็นหลายประการแลว้และ

ฝา่ยพระพุทธจกัรนัน้ การปกครองสงฆมณฑล ยอ่มเป็นการสาํคญัทัง้ในประโยชน์แห่ง

พระศาสนาและในประโยชน์ความเจรญิของพระราชอาณาจกัรดว้ย ถา้การปกครอง

สงฆมณฑลเป็นไปตามแบบแผนอนัเรยีบรอ้ย พระศาสนากจ็ะรุง่เรอืงถาวรและจะชกั

นําประชาชนทัง้หลายใหเ้ลื่อมใสศรทัธาในพระพุทธศาสโนวาท ประพฤตสิมัมาปฏบิตัิ

และรํ่าเรยีนวชิาคุณ ในสงฆสาํนกัยิง่ขึน้เป็นอนัมากมพีระราชประ สงคจ์ะทรงทาํนุบาํรงุ

สงฆมณฑลใหเ้จรญิคุณสมบตัมิ ัน่คงสบืไปในพระศาสนา จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตัไิวส้บืไปดงัน้ี24

25
 

 เมือ่เปลีย่นแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธปิไตย องคก์ารคณะสงฆ์ก็ไดป้รบัตวัดว้ย

การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 ขึน้ ซึง่ถอืเป็นการปกครองระบอบสงัฆาธปิไตย

ใหท้นัยคุสมยัเพื่ อจะได้เคยีงคู่ไปกบัราชอาณาจกัร แต่พระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 กลบัไป

ลอกเลยีนแบบพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ร.ศ. 121 ทีใ่ชไ้ดด้ใีนระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์ ในขณะ

ทีบ่า้นเมอืงปกครองดว้ยระบอบประชาธปิไตยและมคีวามก้ าวหน้าไปเรือ่ย การปกครองคณะสงฆ์

ตามพระราชบญัญตัฉิบบั น้ีกลบัถอยไปสู่ อดตีจงึสวนทางกบัราชอาณาจกัร และส่งผลใ ห้การบรหิาร

จดัการองคก์าร คณะสงฆ์ไม่มวีวิฒันาการตัง้แต่บดันัน้ และทาํใหร้าชอาณาจกัรกบัศาสนจกัรซึง่เคย

เจรญิเคยีงคู่กนัมาตัง้แต่ตน้ตอ้งทิง้ห่างกนั เมือ่ พระราชบัญญตักิารปกครองคณะสงฆไ์มเ่อือ้อํานวย

                                         
 25 แสวง อุดมศร,ี การปกครองคณะสงฆไ์ทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั , 

2533), หน้า 365. 
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ให้องคก์าร คณะสงฆ์ ไดม้บีทบาทส่งเสรมิสงัคม ก็ยอ่ม ทาํใหส้งัคมถอยหลงัตามไปดว้ยเพราะ

ราชอาณาจกัรกา้วลํ้าศาสนจกัรไปมากจนตามไมท่นั25

26
  

ผลเสยีจาก พ .ร.บ.คณะสงฆ์ฉบบัน้ีจงึเหน็ไดช้ดัจากปญัหาความล่าชา้ในการบรหิารจดัการ

อธกิรณ์ต่างๆ ของ องคก์ารคณะสงฆซ์ึง่ไมท่นักบักฎหมายทางโลกทีพ่ฒันาไปไกล ในทางตรงกนั

ขา้มการบรหิารจดัการทีร่วดเรว็แบบทางโลกไดท้าํใหเ้กดิ การบงัคบัใหพ้ระภกิษุทีต่อ้งสงสยัลาสกิขา

ไปเสยีก่อนทีจ่ะไดว้นิิจฉยัขอ้เทจ็จรงิซึง่บางอธกิรณ์นัน้ใชเ้วลานานเน่ืองจากกฎหมายคณะสงฆย์งัลา้

หลงั ดงัเช่น กรณ ีพระพมิลธรรมและเจา้คุณอุดม ขอ้จาํกดัเช่นน้ียอ่มส่งผลเสยีต่อทัง้พระธรรมวนิยั

และศรทัธาของประชาชนดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้  เน่ืองจากองคก์ารคณะสงฆไ์ม่ สามารถ เรยีกรอ้ง ได้

มากนกัเน่ือง ดว้ยภกิขภุาวะ รวมทัง้ขอ้กฎหมาย ทีไ่มเ่อือ้อํานวยใหท้าํ พระราชบญัญตักิารปกครอง

คณะสงฆฉ์บบัต่างๆ องคก์ารคณะสงฆไ์มไ่ดเ้ป็นผูก้ําหนดขึน้มาเองแต่ผ่านกระบวนการนิตบิญัญตัิที่

ฆราวาสเป็นผูด้าํเนินการ เมือ่ พระภกิษุสงฆไ์มม่ช่ีองทางในการแสดงความเหน็ องคก์ารคณะสงฆ์

ทัง้หมดจงึตอ้งอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัทิีต่นเองไมม่สี่วนรว่ม ในการเปลีย่นแปลง  ทัง้ๆ ทีเ่ป็นเรือ่ง

ขององคก์ารคณะสงฆ์ เอง การบรหิาร จดัการตาม พระธรรมวนิยัที่ องคก์ารคณะสงฆ์มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเป็นอยา่งดี จงึถูกขดัขวางดว้ยพระราชบญัญตัทิีม่ขีอ้จาํกดัหลายประการ ที่ทาํให้องคก์ารคณะ

สงฆไ์มส่ามารถบรหิารจดัการตามพระธรรมวนิยัไดอ้ยา่งเตม็ที ่  

ดว้ยเหตุน้ี อธกิรณ์หลายเรือ่งจงึไมส่ามารถชาํระได้อยา่งถูกตอ้งตามหลกัพระธรรมวนิยัและ

ทนัท่วงทเีพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมเพราะบรหิารจดัการภายใต้ขอ้จาํกดัของพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีที่

มขี ัน้ตอนในการจดัการล่าชา้ ดงัเช่น กรณ ีหลวงปูเ่ณรคาํ นอกจากน้ี พระราชบญัญตัิ ฉบบัแกไ้ข

เพิม่เติม พ.ศ. 2535 เองกม็คีวามลา้หลงัไมท่นัสมยัเพราะไม่ ได้มกีารบญัญตัแิกไ้ขมากว่า 20 ปี ซึง่

องคก์ารคณะสงฆเ์องกถ็ูกบรบิทของบา้นเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไปใหต้อ้งปรบัตวัตามเป็นอยา่งมาก แต่

พระราชบญัญตัคิณะสงฆท์ีเ่ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการกลบัไมม่คีวามทนัสมยัทีจ่ะรบัมื อกบั

การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ี ผลคอืปญัหาอธกิรณ์หลายๆ เรือ่ง องคก์ารคณะสงฆจ์งึไมส่ามารถบรหิาร

จดัการใหอ้ธกิรณ์นั ้ นสงบระงบัและลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จงึส่งผลเสยีต่อพระธรรมวนิยัและศรทัธาของ

ประชาชน  

 ประเดน็ต่อมาคอื พระราชบญัญตัคิณะสงฆฉ์บบั พ .ศ. 2505 กําหนดให้ กรรมการ มหาเถร

สมาคมทาํหน้าทีบ่รหิารจดัการแบบเบด็เสรจ็ดว้ยการรวมอํานาจทุกอยา่ง แต่คุณสมบตัขิองกรรมการ

                                         
 26 พระมหาโชว ์ผลเจรญิ , “การบรหิารการปกครองคณะสงฆไ์ทยตามหลกัธรรมาภบิาล ,” หน้า 202 – 

203. 
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มหาเถรสมาคมนัน้ ใช้ความอาวุโสเป็นสาํคญั ถงึแม้ ว่าจะไมม่ีการกําหนดอายพุรรษาแต่การกําหนด

สมณศกัดิต์ ัง้แต่ชัน้สมเดจ็พระราชาคณะ ขึน้ไป นัน้จงึทาํใหพ้ระภกิษุผูจ้ะดาํรงตําแหน่งดงักล่าว

จะตอ้งเป็นผูท้ีค่รองเพศบรรพชติมายาวนานและประกอบคุณงามความดแีก่พระศาสนาไวม้าก จนทาํ

ใหส้่วนใหญ่มพีรรษามาก  ขอ้จาํกดัน้ีทาํใหก้รรมการมหาเถรสมาคม ตอ้งบรหิารงานคณะสงฆใ์นวยั

ชราซึง่ทาํใหป้ระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการแตกต่างจากตอนทีท่่านเหล่านัน้ยงัมอีาวุโสไมม่ากแต่

พระราชบญัญตัดิงักล่าวปิดกัน้ไม่ใหพ้ระภกิษุอาวุโสน้อย แต่มกีําลงักาย กําลงัใจและกําลงัสตปิญัญา

ไดม้สี่วนรว่มในการบรหิาร ทาํใหพ้ระภกิษุอายนุ้อยแต่มคีวามรูค้วามสามารถและมเีรีย่วแรงพอไมไ่ด้

ทาํงานไมไ่ดฝึ้กฝน26

27
 

 พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี จงึปิดกัน้โอกาสในการแสดงความคดิเหน็ของพระภกิษุ ผูน้้อยแต่อาจ

มคีวามสามารถ เพราะตําแหน่งบรหิารทีม่อีํานาจเบด็เส รจ็อยูท่ีก่รรมการมหาเถรสมาคม ซึง่ลว้นแต่

เป็นผูอ้าวุโส  ทัง้น้ี หลกัเกณฑเ์รือ่งคุณสมบตัขิองกรรมการมหาเถรสมาคม เกดิขึน้ตัง้แต่สมยัรชักาล

ที ่5 ทีท่รงมพีระร าชประสงคใ์หม้หาเถรสมาคมเป็น แค่คณะทีป่รกึษาของพระองค์ เพราะทรงเป็น

ผูบ้รหิารจดัการพระพุทธศาสนาดว้ยพระองคเ์องดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ดว้ยเหตุน้ี พระภกิษุสงฆท์ีจ่ะ มี

คุณสมบตัิพอจะเป็นทีป่รกึษาของพระมหากษตัรยิไ์ด้ นัน้กย็อ่มตอ้งเป็นพระมหาเถระทีม่ที ัง้พรรษา

และสมณศกัดิส์งู  วธิคีดิเช่นน้ียอ่มเหมาะสม กบัยคุสมยัก่อนแต่ดว้ย ขอ้จาํกดัน้ีเองจงึเป็นสาเหตุให้

การบรหิารจดัการปญัหาหรอือธกิรณ์ต่างๆ ของมหาเถรสมาคมทีผ่่านมา ลว้นเกดิความล่าชา้ เพราะ

ขอ้จาํกดั ต่างๆ ทีเ่ป็นผลมาจากพระราชบญัญตัไิมว่่าจะเป็นความรวดเรว็ทีส่มัพนัธก์บัอายขุอง

กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ทีม่สี่วนในการ บรหิาร จดัการอธกิรณ์ จงึกลายเป็นสื่อมวลชนและ

ประชาชนทีท่าํหน้าทีพ่พิากษาและเปิดเผยความจรงิใหแ้ก่สงัคมแทนทีจ่ะเป็นหน้าทีข่อง องคก์าร

คณะสงฆ ์เช่น มหาเถรสมาคมหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

 การกําหนดอําน าจเบด็เสรจ็ใหก้บัคณะผูบ้รหิาร องคก์าร คณะสงฆเ์พยีงคณะเดยีว ตาม

พระราชบญั ญตัฉิบบัน้ี โดยไมม่กีารคดัคานทาํใหก้ารบรหิาร จดัการองคก์าร คณะสงฆไ์มม่จีดุยนืที่

แน่นอนแต่จะเปลีย่นแปลงไปตามความรูส้กึนึกคดิ ความถนดัและความรูค้วามสามารถของ

คณะกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละชุด บางชุดเก่งในทางศกึษากเ็อาใจใส่ในเรือ่งศกึษา บางชุดเก่ง

ในเรือ่งพฒันากเ็น้นหนั กไปในทางพฒันา การเปลีย่นแปลงเช่นน้ียอ่มทาํใหก้ารบรหิารจดัการ

องคก์ารคณะสงฆไ์มม่หีลกัการทีม่ ัน่คงต่อพระพุทธศาสนา27

28
  

                                         
 27 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 203 – 205. 

 28 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 201 – 208. 
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 กรณธีรรมกายเป็นตวัอยา่งปญัหาในเรือ่งน้ีว่าแมจ้ะมีพระลขิติของสมเดจ็พระสงัฆราชทีท่รง

มพีระวนิิจฉยัชดัเจนแลว้ว่าอธกิรณ์วดัพระธรรมกาย ในครัง้นัน้ผดิต่อหลกัพระธรรมวนิยัอยา่งไรแต่

กลบัไมม่คีวามหมายในทางปฏบิตัแิต่อยา่งใด เน่ืองจาก กรรมการ มหาเถรสมาคมมมีตใิหว้ดั

พระธรรมกายทาํตามขอ้วนิิจฉยัของพระพรหมโมลทีัง้ 4 ประการจนสมเดจ็พระสงัฆราช ทรงมพีระ

ลขิติทีจ่ะไมเ่ขา้รว่มประชุมกบัมหาเถรสมาคมในเรือ่งน้ีต่อไปอกี ซึง่แสด งใหเ้หน็ว่าโครงสรา้งการ

บรหิารจดัการของมหาเถรสมาคมในปจัจบุนัทีเ่กดิจาก พระราชบญัญตัิฉบบัน้ีขดักบัหลกัการบรหิาร

ตามหลกัพระธรรมวนิยัที่ตอ้งบรหิารจดัการอยา่งเปิดเผยและ เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์

ท่านดงักล่าวแลว้ในบทที ่ 2 ดงันัน้ โครงสรา้งของมหาเถรสมาคม เองกเ็ป็นสาเหตุทีส่าํคญั ประการ

หน่ึงของปญัหาในการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆใ์นปจัจบุนั ดงัจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

 5.3.2 โครงสร้างของมหาเถรสมาคม 

จากขอ้มลูในบทที่  4 จะเหน็ว่าการ บรหิารจดัการ ปญัหาเรือ่งอธกิรณ์ ขององคก์ารคณะสงฆ์

หรอืมหาเถรสมาคมประสบปญัหาหลาย ประการ เช่น ความล่าชา้ ความไมช่ดัเจนในพระธรรมวนิยั 

การตอ้งพึง่พากฎหมายทางโลกมากเกนิพระธรรมวนิยั ฯลฯ ทัง้น้ี ปญัหา เน่ืองมาจากการจดั

โครงสรา้ง อํานาจ หน้าทีซ่ึง่ไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในปจัจบุนั กล่าวคอืการ

ที่องคก์าร มหาเถรสมาคม มโีครงสรา้ง ปกครองคณะสงฆท์ัว่ราช อาณาจกัร โดยใชม้ติขิองการรวบ

อํานาจเพยีงมติเิดยีว ตามสถาน การณ์เมือ่ 50 กว่า ปีก่อน ทีป่ระเทศมี การปกครอง แบบเผดจ็

การทหารจงึ ทาํใหข้าดการมสี่วนรว่มจาก หน่วยงาน อื่นๆ ที่ เกีย่วขอ้งกบัพระพุทธศาสนา  เช่น วดั 

สมาคมชาวพุทธ สถาบนัการศกึษา กลุ่มนกัวชิาการและชาวพุ ทธทัว่ไปทีเ่ป็นปจัเจกชนเลก็สุดและ

แมแ้ต่สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาตกิ็ ไมส่ามารถดาํเนินการ อะไรได้ หากมหาเถรสมาคมไม่

ยนิยอมเพราะสถานะของสาํนกังานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ กเ็ป็นเพยีงลกูมอื หรอืลกูศษิยว์ดั ของ

มหาเถรสมาคม28

29
 

มหาเถรสมาคมจงึเป็นองคก์ารแบบอํามาตยาธปิไตย (Bureaucratic Polity) อนัเหน็ไดจ้าก

การทีก่รรมการ ลว้นประกอบดว้ยสมเดจ็พระราชาคณะและพระราชาคณะทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก

สมเดจ็พระสงัฆราชจงึทาํให้ขาดนกัวชิาการและผูรู้เ้ฉพาะทาง ดา้นอื่นๆ อาท ิดา้นการบรหิาร จดัการ 

จติวทิยา สงัคมศาสตร ์ให้ เป็นทีป่รกึษา ในการบรหิารจดักา รและ วนิิจฉยั อธกิรณ์ต่างๆ ใหม้ี

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล รวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ ในปจัจบุนั มากยิง่ขึน้ ลกัษณะการ บรหิาร

                                         
 29 คมชดัลกึ , ผดิพระธรรม ... พระทาํผดิ ?. [รายการโทรทศัน์ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์เนชัน่

แชนแนล]. 18 กรกฎาคม 2557. 
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จดัการของมหาเถรสมาคม จงึยดึถอืระเบยีบและขัน้ตอนต่างๆ เป็นหลกัจงึทาํให้ แก้ไขปญัหาไมท่นั

กบัเหตุการณ์และลาํดบัความสาํคญั การแบ่งงาน ในมหาเถรสมาคม กไ็มม่ีความชดัเจน และอาจไม่

ตรงตามความถนดัของกรรมการมหาเถระเท่าทีค่วร หน้าทีก่ารปกครอง การออกกฎมหาเถรสมาคม

และการวนิิจฉยัคด ีกรรมการ มหาเถระทาํรว่มกนั เป็นเอกภาพแต่ เมือ่มปีญัหาเรง่ด่วนเกดิขึน้ก ลบั

ตอ้งรอการประชุมมหาเถรสมาคมเสยีก่อน  ในขณะที่แมว้่าจะมีเอกภาพในการบงัคบับัญชาแต่สาย

การบงัคบับญัชากลบัมคีวามคลุมเครอืไมช่ดัเจน ดงัเช่น กรณีสมเดจ็พระสงัฆราชที่ แมว้่าจะทรงเป็น

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตําแหน่ง แต่เมือ่เกดิ อธกิรณ์กรณวีดัพระธรรมกายกท็รงไม่

สามารถบญัชาหรอืสัง่การใหก้รรมการมหาเถรสมาคมทีเ่หลอืทาํตามพระประสงคไ์ด ้

 โครงสรา้งแบบเบด็เสรจ็ขององคก์ ารคณะสงฆท์ีด่าํเนินงานดว้ยอาวุโสสงูสุดทาํใหเ้กดิการ

ยดึตดิในศาสนบุคคลมากกว่าศาสนธรรม เน่ืองจากการบรหิารจดัการไมม่หีลกัเกณฑท์ีแ่น่นอน 

พระภกิษุสงฆจ์งึตอ้งพึง่ตวัเองเป็นสาํคญั การพึง่พาตวัเองทาํใหพ้ระภกิษุบางรปูตอ้งสรา้งจดุสนใจ

เพื่อจะเรยีกศรทัธาอนันํามาซึง่ลาภสกัการะดว้ยเหตุน้ีพระภกิษุตามสาํนกัต่างๆ จงึตอ้งเสรมิบทบาท

โดยพฒันาไปสู่การโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งศรทัธาอนั นําไปสู่ประโย ชน์เพื่อส่วนตวัหรอื

ส่วนรวมกต็ามจงึไมใ่ช่เรือ่งแปลกทีพ่ระภกิษุหลายรปูจะเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หรอืพุทธพาณชิย์

ต่างๆ เช่น พระเครือ่ง เครือ่งรางของขลงั ฯลฯ โดยไมม่กีารควบคุมดแูล 29

30
 การยดึตดิในตวับุคคล

มากกว่าหลกัการเกดิขึน้มาไดเ้พราะภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ี  ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเท่านัน้

ทีจ่ะเรยีกรอ้งความสนใจจากพุทธศาสนิกชนได ้ 

ในส่วนของสมเดจ็พระสงัฆราชนัน้จะเหน็ไดว้่ าจากพระราชบญัญตัคิณะสงฆท์ัง้ 3 ฉบบั 

กล่าวคอืฉบบั ร .ศ. 121 แมร้ะบอบการปกครองจะอยูใ่นระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยแ์ต่ไดท้รงยก

ยอ่งพระองคข์ึน้มา ให้มฐีานะเป็นพระสงัฆราชาวางพระองคเ์หนือปญัหาทัง้ปวง การบรหิาร จดัการก็

ทรงมอบใหม้หาเถรสมาคม โดยทีส่มเดจ็พระสงัฆราชไมท่รงลงไป เกีย่วขอ้งดว้ย พระองคท์รงฐานะ

เป็นพระประมขุสงฆเ์ท่านัน้ พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ พ.ศ. 2484 กเ็ช่น เดยีวกนั เมือ่ระบอบ

ประชาธปิไตยเขา้มาแทนทีร่ะบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์พระมหากษตัรยิท์รงมฐีานะเป็นองค์

ประมขุภายใตร้ฐัธรรมนูญ ฝา่ยศาสนจกัรกย็กสมเดจ็พระสงัฆราชขึน้เป็นประมขุสงฆ์ โดยไมท่รง

เกีย่วขอ้งกบัอํานาจบรหิารแต่ทรงใชอ้ํานาจทัง้สามผ่านองคก์รสงฆต่์างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในบท

ที ่3 แต่พระราชบญัญตัิ  พ.ศ. 2505 กลบักําหนดหน้าทีใ่หส้มเดจ็พระสงัฆราช ทรง เป็นประธาน

กรรมการมหาเถรสมาคมจงึทรงเป็นหวัหน้าบรหิารงานคณะสงฆโ์ดยปรยิายซึง่ หากว่าดว้ยฐานะของ

พระองคก์เ็สมอดว้ยตําแหน่งนายกรฐัมนตรีซึง่ทาํใหส้ถานะของสมเดจ็พระสงัฆราชลดตํ่าลงกว่าเดมิ

                                         
 30 พระมหาโชว ์ผลเจรญิ, “การบรหิารการปกครองคณะสงฆไ์ทยตามหลกัธรรมาภบิาล,” หน้า 209. 
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ทีเ่คยเป็นพระสงัฆราชา โครงสรา้งน้ีจงึอาจอธบิายไดว้่าทาํไมพระวนิิจฉยัต่างๆ ของสมเดจ็

พระสงัฆราชจงึไมไ่ดร้บัการตอบสนองเท่าทีค่วรเช่นในกรณวีดัพระธรรมกาย 

มหาเถรสมาคมมอีํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอ้บงัคบั วางกฎระเบยีบหรื อออก

คาํสัง่และบงัคบัใชไ้ดโ้ดยตรงไมต่อ้งผ่านสายการบงัคบับญัชาทีว่างไว้ และถงึแมว้่างานในความ

รบัผดิชอบของมหาเถรสมาคมจะมอียูม่ากมายแต่การมอบอํานาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบกลบัไม่

มกีารกระจายใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เท่าทีผ่่านมามเีพยีงตัง้คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการฝา่ย

ต่างๆ เพื่อกลัน่กรองเรือ่งต่างๆ เพื่อเสนอใหม้หาเถรสมาคมทาํการวนิิจฉยัอกีชัน้หน่ึง ซึง่ในกรณวีดั

พระธรรมกายหรอืกรณอีื่นๆ หาก มมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการทีม่อีํานาจวนิิจฉยัและ สัง่การเพื่อบรหิาร

จดัการ ปญัหากค็งจะเสรจ็ในชัน้ตน้ไมบ่านปลายจนทาํใหภ้าคเอกชนเขา้ดาํเนินการกดดนัและ

สื่อสารมวลชนต่างๆ  นําเสนอขา่วเชงิลบอยา่งต่อเน่ือง สรา้งความสะเทอืนใจและบอบชํ้ากบัศรทัธา

ต่อสถาบนัสงฆเ์ป็นอยา่งมาก30

31
 

 ปญัหาอธกิรณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในบทที ่4 สะทอ้นใหเ้หน็ว่าปญัหาการบรหิารจดัการองคก์าร

คณะสงฆใ์นเชงิโครงสรา้งซึง่ในอดตีอาจมองว่าเป็นปญัหาตวับุคคลแต่ทีผ่่านมาปญัหา ทีเ่กดิขึน้จาก

การบรหิารจดัการ ทาํนองน้ีเกดิขึน้ตลอดเวลากว่า 50 ปี นบัตัง้แต่มพีระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 

2505 จงึอาจสะทอ้นไดว้่าน้ี เป็นปญัหาเชงิโครงสรา้ง ขององคก์ารคณะสงฆ ์เช่น การรวมศูนยเ์ข้ าสู่

ส่วนกลางมาไวท้ีม่หาเถรสมาคม ทาํให้การบรหิารจดัการที่ควรเน้นความรวดเรว็และถูกตอ้งเพื่อ ให้

อธกิรณ์ ต่างๆ ทีอ่าจส่งผลเสยีต่อพระพุทธศาสนา จบลงโดยเรว็ แต่มหาเถรสมาคมกลบั เน้นปฏบิตัิ

ตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีไ่มจ่าํเป็น ทัง้ๆ ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้สามารถใช้อธกิรณสมถะ

ตามหลกัพระธรรมวนิยับรหิารจดัการอธกิรณ์ของพระภกิษุสงฆไ์ดทุ้กอยา่งโดยไมต่อ้งตคีวามดงัทีไ่ด้

กล่าวแลว้ในบทที ่ 2 แต่เมือ่องคก์ารคณะสงฆไ์มบ่รหิารจดัการใหถู้กตอ้งตาม หลกัพระธรรมวนิยัจงึ

ทาํใหเ้กดิการ ใชอ้ํานาจภายน อกทาํใหอ้ธกิรณ์ไมส่งบระงบั จนเกดิการ ฟ้องรอ้งเป็นคดคีวามกนัทั ้ ง

ทางโลกและทางธรรมดงัทีเ่ป็นอยู ่ 

 การบรหิารจดัการ ยดึมัน่ในกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดัของพระสงัฆาธกิารในระดบัทอ้งถิน่

จนถงึกรรมการมหาเถรสมาคม สะทอ้นการทาํงานตามระบบราชการอยา่งชดัเจน เมือ่ถึ งเวลาทีค่วร

ตดัสนิใจอยา่งรวดเรว็ หรอืทาํการตรวจสอบอยา่งโปรง่ใส องคก์ารคณะสงฆ์ กลบับรหิารจดัการอยา่ง

เชื่องชา้และยดึระเบยีบโดยไมค่าํนึงถงึเป้าหมายในการปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนามากกกว่า

                                         
 31 พนูศกัดิ ์ชตูาภา , “ปญัหาการบรหิารงานของมหาเถรสมาคม ศกึษาปญัหาดา้นการจดัโครงสรา้ง

องคก์าร,” หน้า 52 – 53. 
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ตวัหรอืคณะบุคคล การบรหิารจดัการของมหาเถรสมาคมทีม่ขี ัน้ตอนยดืเยือ้จงึส่งผลเสยีต่อพระธรรม

วนิยัและ ศรทัธาของประชาชน โดยรวม  แมว้่า ในอกีดา้นหน่ึง การบรหิารจดัการทีล่่าชา้อาจ เป็น

ประโยชน์ต่อผูท้ีไ่ดร้บัการกล่าวหาในการที่ จะพน้มลทนิหากไมไ่ดก้ระทาํความผดิ แต่ระบบการ

ตรวจสอบที่ ล่าชา้โดยการ มอบหมายใหพ้ระที่ ทาํหน้าที่ปกครองใกลช้ดิ ตามลาํดบั เป็นผูต้รวจสอบก็

ไมไ่ดเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรบัความยตุธิรรม เน่ืองจากหลายกรณมีแีนวโน้มว่าจะเป็นการ ถ่วงเวลา

เพื่อปกป้องผูก้ระทาํผดิมากกว่า มหาเถรสมาคมเองกพ็ยายามทีจ่ะลอยตวัจากปญัหาดว้ยการอา้งว่า

ตอ้งมกีารพจิารณาไปตามลาํดบัชัน้เมือ่ถงึเวลาทีค่วรจะแทรกแซงกลบัไมแ่ทรกแซง ปญัหาเหล่าน้ีจงึ

เป็นอกีตวัอยา่งทีท่าํใหเ้หน็จดุอ่อนของมหาเถรสมาคมในการจดัการกบัผูท้ีท่รงอทิธพิล 31

32
   

 หากโครงสรา้งมหาเถรสมาคมยงัเป็นเช่นน้ีกย็อ่มส่งผลต่อปญัหาต่างๆ ในการบรหิารจดัการ

องคก์ารคณะสงฆ ์เช่น ความไมเ่ป็นธรรม ความล่าชา้ ซึง่แมว้่าอาจเกดิผลดอียูบ่า้งหากผูท้ีไ่ดร้บัการ

กล่าวหาอาจพน้มลทนิได้หากไมไ่ดก้ระทาํความผดิ จรงิแต่กเ็ป็นเพยีงผลพลอยได้ อนัไมพ่งึประสงค์

ซึง่ในความเป็นจรงิจะเหน็ไดว้่าการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆ์ทีล่่าชา้ในหลายอธกิรณ์ทีผ่่านมา

ไมไ่ดท้าํใหพ้ระภกิษุทีถู่กกล่าวหานัน้พน้มลทนิได้  เช่น กรณพีระพมิลธร รมและเจา้คุณอุดมทีใ่ช้

เวลานานกว่า 20 ปีในการพสิจูน์ความจรงิและผลปรากฏว่าท่านเหล่านัน้กลบัตอ้งมมีลทนิเพราะตอ้ง

ถูกฝืนใจและบงัคบัใหต้อ้งลาสกิขาทัง้ๆ ทีม่ไิดก้ระทาํความผดิทัง้พระธรรมวนิยัและกฎหมายทาง

โลก การบรหิารจดัการทีด่จีงึควรจะเป็นการตดัสนิทีม่ปีระสทิธภิาพ รวดเรว็และถูกตอ้งมากกว่าการ

ปล่อยความจรงิใหด้าํเนินไปอยา่งเชื่องชา้และไรค้วามยตุธิรรม ดงัหลกัการทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่ 2 ว่า

การบรหิารตามพระธรรมวนิยั ตอ้งบรหิาร จดัการ อยา่งเปิดเผยและ เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและ

ประโยชน์ท่านโดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ ในหวัขอ้ต่อไปจะก ล่าวถงึปจัจยัทีส่าํคญัอกีประการ

หน่ึงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆไ์ดแ้ก่ระบบสมณศกัดิน์ัน่เอง 

5.3.3 ระบบสมณศกัด์ิ 

จากหวัขอ้ทีแ่ลว้จะเหน็ว่าปญัหาของการบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆ์ ส่วนหน่ึงเกดิจาก

โครงสรา้งของมหาเถรสมาคมซึง่สมัพนัธก์บัระบบสมณศกัดิ ์ เพราะผูท้ีจ่ะเป็นกรรมการมหาเถร

สมาคมไดน้ัน้ จะตอ้งมสีมณศกัดิถ์งึขัน้สมเดจ็พระราชาคณะขึน้ไป เราอาจพจิารณาไดจ้าก

หลกัเกณฑก์ ารพจิารณาตัง้และเลื่อนสมณศกัดิ ์ ทีเ่จา้คณะแต่ละระดบัจนถงึอ นุกรรมการมหาเถร

สมาคมจะตอ้งยดึ เป็นแนวทา งปฏบิตัใินการพจิารณาคดัเลอืกว่า พระสงัฆาธกิา รรปูใดมคีวาม

เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัพระราชทานตัง้และเลื่อนใหด้าํรงสมณศกัดิช์ ัน้ใด มทีัง้หมด 11 ขอ้ดว้ยกนั คอื 

                                         
 32 นภนาท อนุพงศพ์ฒัน์, “คณะสงฆย์ุคปจัจุบนั,”: 58. 
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1. เป็นพระสงัฆาธกิาร 

2. ถา้เป็นเจา้อาวาสจะตอ้งดาํรงตําแหน่งมาแลว้ไมต่ํ่ากว่า 5 ปีบรบิรูณ์ โดยไมน่บัแต่วนัเป็น

ผูร้กัษาการมารวมดว้ย เวน้แต่กรณทีีค่วรจะยกยอ่งเป็นพเิศษและเวน้เจา้อาวาสพระอารามหลวง 

3. ถา้เป็นเจา้คณะตําบล จะตอ้งดาํรงตําแหน่งมาแลว้ไมต่ํ่ากว่า 5 ปีบรบิรูณ์โดยใหน้บัแต่

วนัทีเ่ป็นเจา้อาวาสมารวมดว้ยแต่อยา่งมากตอ้งไมเ่กนิ 4 ปี 

4. ถา้เป็นรองหรอืผูช่้วยเจา้อาวาส และหรอืรองเจา้คณะตําบลใหนํ้าความในขอ้ 2 และขอ้ 3 

มาใช ้โดยอนุโลมตามควรแก่กรณแีต่ตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้ในตําแหน่งนัน้ๆ ถูกตอ้งแลว้ 

5. ถา้เป็นเจา้คณะอําเภอหรอืเจา้คณะจงัหวดัหรอืเป็นทีป่รกึษา ใหพ้จิารณาตามความ

เหมาะสมในการปกครอง 

6. ถา้เป็นรองเจ้ าคณะอําเภอ หรอืรองเจา้คณะจงัหวดั หรอืเป็นทีป่รกึษาใหพ้ิ จารณาตาม

ความเหมาะสมในการปกครอง 

7. ในอําเภอหน่ึง ใหพ้จิารณาแต่งตัง้หรอืเลื่อนไดอ้ยา่งละ 1 รปู เวน้แต่กรณพีเิศษ คอืเจา้

อาวาสวดัหลวง  รองเจา้อาวาสวดัหลวงและเขตบางกอกน้อย กรงุเทพฯ ซึง่มจีาํนวนวดัมาก 

พจิารณาตัง้ได ้2 รปูเป็นกรณพีเิศษ 

8. ผูท้ีจ่ะไดร้บัการพจิารณา ใหเ้ลื่อนสมณศกัดิต์ามทีข่อมาได้ กต่็อเมือ่ไดด้าํรงสมณศกัดิ ์

มาแลว้ไมต่ํ่ากว่า 5 ปีบรบิรูณ์ เวน้แต่กรณทีีค่วรจะยกยอ่งเป็นพเิศษ 

9. มพีระภกิษุสงฆอ์ยูจ่าํพรรษาครบคณะสงฆข์ึน้ไป และมพีระภกิษุสามเณรศกึษาเล่า เรยีน

ปรยิตัธิรรมจาํนวนมากพอสมควรโดยนบัยอ้นหลงัไป 3 พ.ศ.  

10. การสาธารณูปการ 

   10.1 ในเขตปกครองหนกลาง ตอ้งมจีาํนวนเงนิทีใ่ชจ้า่ยในการก่อสรา้งและ

ปฏสิงัขรณ์แลว้ตัง้แต่ 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาท) ขึน้ไป (สาํหรบัการพจิารณาแต่งตัง้ใหม่ ) และ

ตัง้แต่ 500,000 บาท (หา้แสนบาท) ขึน้ไป (สาํหรบัพจิารณาเลื่อน) 

  10.2 ในเขตปกครองหนเหนือ หนตะวนัออกและหนใต ้ตอ้งมจีาํนวนเงนิทีไ่ดใ้ชจ้า่ย

ในการก่อสรา้งและปฏสิงัขรณ์แลว้ตัง้แต่ 150,000 บาท (หน่ึงแสนหา้หมืน่บาท) ขึน้ไป ยกเวน้ในเขต

ปกครองภาค 4 – 5 ตอ้งมจีาํนวนเงนิตัง้แต่ 500,000 (หา้แสนบาท) ขึน้ไป โดยใหเ้ริม่นบัตัง้แต่ เป็น

ผูร้กัษาการหรอืดาํรงตําแหน่งปกครองนัน้ เป็นตน้มา 

  ทัง้น้ี ไมน่บัผลงานทีเ่ป็นประธา นในการก่อสรา้งโรงเรยีนของรฐับาล หรอืการก่อสรา้งในวดั

อื่น ถา้จาํนวนเงนิไมค่รบตามหลกัเกณฑ ์ใหพ้จิารณางานพเิศษเขา้ประกอบดว้ย 
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11. การพจิารณาใหช้ัน้สมณศกัดิ ์

 11.1 พระภกิษุมวีทิยฐานะ ป.ธ. 7 ขึน้ไปใหเ้ป็นพระราชาคณะชัน้สามญั 

 11.2 พระภกิษุมวีทิยฐานะ ป.ธ. 5 – 6 ใหเ้ป็นพระครสูญัญาบตัรชัน้เอก 

 11.3 พระภกิษุมวีทิยฐานะ ป.ธ. 3 – 4 ใหเ้ป้นพระครสูญัญาบตัรชัน้โท 

 11.4 พระภกิษุผูเ้ป็นพระครฐูานานุกรมตําแหน่งพระครปูลดั พระครวูนิยัธร พระครู

ธรรมธร พระครคูู่สวด ใหเ้ป็นพระครสูญัญาบตัรชัน้โท 

 11.5 พระภกิษุมกีารสาธารณูปการจาํนวนเงนิเกนิ 2 ลา้นบาทขึน้ไปใหเ้ป็นพระครู

สญัญาบตัรชัน้โท (ยกเวน้ผูด้าํรงตําแหน่งเจา้คณะตําบล)32

33
 

 จากขอ้มลูจะเหน็ว่า ผลงานของพระสงัฆาธกิารแต่ละระดบั มหีลกัเกณฑท์ีเ่ป็นรปูธรรม

โดยเฉพาะขอ้ที ่10 คอืการก่อสรา้งและปฏสิงัขรณ์ถาวรวตัถุเพราะมกีารกําหนดจาํนวนเงนิทีใ่ชไ้ว้

อยา่งชดัเจน เมือ่เป็นเช่นน้ี พระสงัฆาธกิารแต่ละระดบั โดยเฉพาะเจา้อาวาสจงึเน้ นการก่อสรา้งและ

ปฏสิงัขรณ์ถาวรวตัถุใหใ้หญ่โตและมจีาํนวนเงนิสงูเป็นลา้นๆ  บาทขึน้ไปเพราะจะมผีลต่อการไดร้บั

พระราชทานตัง้หรอืเลื่อนใหด้าํรงตําแหน่งสมณศกัดิช์ ัน้ต่างๆ  ไดม้ากทีสุ่ด โดยอาจมไิด้พจิารณาว่า

การระดมเงนิบรจิาค เป็นภาระทีย่ ิง่ใหญ่สาํหรบัเจา้อาวาสโดยเฉพาะวดัในต่างจงัหวดั เพราะรฐัและ

คณะสงฆไ์มม่เีงนิงบประมาณให ้เมือ่เป็นเช่นน้ี จงึทาํใหเ้กดิปญัหาในการบรหิารจดัการในดา้นต่างๆ 

เช่น การแจก ซองกฐนิขา้มเขต การทอดผา้ปา่ตลอดปี การสรา้งเครือ่งรางของขลงัหรอืวตัถุมงคล

ต่างๆ  ออกจาํหน่าย โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อรวบรวมเงนิไปใชจ้า่ยในการก่อสรา้งหรอืปฏสิงัขรณ์

ถาวรวตัถุภายในวดั33

34
 

ปญัหาเหล่าน้ีเป็นเพยีงตวัอยา่งบางส่วนทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าระบบสมณศกัดิน์ัน้ส่งผลต่อการ

บรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาอยา่งไร ปญัหาของระบบสมณศกัดิน์ัน้มผีูศ้กึษาถงึขอ้ดแีละ

ขอ้เสยีมากมาย ศาสตราจารย ์ดร . วชัระ งามจติรเจรญิ กล่าวไวว้่าขอ้เสยีของ ระบบสมณศกัดิท์าํให้

พระสงฆเ์กดิความโลภ ความมวัเมา ในตําแหน่งและลาภสกัการะ เพราะ เป็นแหล่งทีม่าแห่ง

ผลประโยชน์ทาํใหพ้ระสงฆเ์กดิการแก่งแยง่หรอืใชค้วามสมัพนัธส์่วนตวั เพื่อใหไ้ดส้มณศกัดิแ์ละเป็น

ช่องทางหาประโยชน์ของผูเ้กีย่วขอ้งจนทาํให้ เกดิความอจิฉารษิยาและความขดัแยง้เช่นเดยีวกบั

สงัคมคฤหั สถ ์ทัง้ยงั ก่อใหเ้กดิปญัหาความลกัลัน่และอยตุธิรรมในสงัคมสงฆ์  สมณศกัดิ ์ยงัทาํให้

พระสงฆเ์ป็นผูร้บัใชร้ฐัหรอืเป็นเครือ่งมอืของรฐั  ทัง้ๆ ที่ขดักบัหลกัพระธรรมวนิยัหลายอยา่ง เช่น 

                                         
 33 แสวง อุดมศร,ี การปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 415 – 417. 

 34 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 417 – 418. 
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การไมแ่บ่งชัน้วรรณะ การเคารพตามหลกัอาวุโส และการละกจินิสยัเยีย่งคฤหสัถ์ เพราะขดักบัระบบ

การปกครองบรหิารสงฆข์องพระพุทธเจา้ทีม่คีวามเสมอภาค ภราดรภาพและเสรภีาพ 34

35
  

ปญัหาเหล่าน้ีจะเหน็ตวัอยา่งจากขา่วการเลื่อนสมณศกัดิท์ีม่กัจะมเีรื่ องผลประโยชน์เขา้มา

เกีย่วขอ้งเสมอ  เช่น เมือ่วนัที ่ 3 สงิหาคม  พ.ศ. 2557 ไดม้กีารเผยแพรร่ายชื่อพระสงฆ์ ที่ขอ

พระราชทานเลื่อนสมณศกัดิแ์ละตัง้สมณศกัดิ ์ เป็นกรณพีเิศษ เน่ืองในวโรกาส เฉลมิพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ โดยมพีระสงฆ์ ทีไ่ดร้บัเลื่อนและตัง้สมณศกัดิ ์ จาํนวน 121 

รายชื่อ โดยรายนามพระสงฆท์ีไ่ดเ้ลื่อนและตัง้สมณศกัดิ ์มกีารจดัทาํบญัชรีายชื่อตัง้แต่ลาํดบัที ่ 1 ถงึ

ลาํดบัที ่121 พรอ้มราชทนินามและสรอ้ยรวมทัง้ฐานานุกรมอยา่งเป็นระเบยีบ ตัง้แต่พระราชาคณะ

ชัน้สามญัจนถงึพระราชาคณะชัน้ธรรมทัง้ฝา่ยธรรมยตุและมหานิกาย หลงัจากมบีญัชรีายชื่อ ออกไป

ไดม้กีารวพิากษ์วจิารณ์ว่ารายชื่อดงักล่าวเป็นของจรงิหรอืไม ่พระพรหมมนีุ วดัราชบพธิฯ กรรมการ

มหาเถรสมาคมทีท่าํหน้าทีพ่จิารณารายชื่อพระสงฆท์ีจ่ะไดเ้ลื่อนและตัง้สมณศกัดิข์อง พระสงฆก์ล่าว

ว่ามหาเถรสมาคมไมไ่ดม้กีารพจิารณาเลื่อนและตัง้สมณศกัดิใ์นวาระพเิศษ น้ีเพราะการเลื่อนและตัง้

สมณศกัดิเ์ป็นกรณพีเิศษจะตอ้งมกีารโปรดเกลา้ฯ ลงมา มหาเถรสมาคมไม่ได้มกีารเสนอรายชื่อขึน้

ไป ส่วนรายชื่อล่าสุดน้ีท่านมคีวามเหน็ว่า 

ยอมรบัว่าคนทีท่าํรายชื่อดงักล่าวเป็นมื ออาชพี รูจ้กัพระสงฆเ์ป็นอยา่งดี และคนทีท่าํ

น่าจะเป็นพระสงฆท์ีเ่คยทาํบญัชสีมณศกัดิห์รอืพระสงฆท์ีอ่ยูใ่นวงการปกครอง ขนาด

บางสมณศกัดิ ์เช่น พระธรรมจนิดาภรณ์ เป็นสมณศกัดิเ์ฉพาะของวดัราชบพธิฯ ยงั

สามารถนําไปตัง้ใหว้ดัอื่นได ้อยา่งไรกต็าม อาตมากลวัแต่ว่าจะเป็นขบวนการตม้หรอื

หลอกลวงพระ หรอืฆราวาสจบัมอืกบัพระตม้หลอกเอาเงนิจากพระ สงฆท์ีม่รีายชื่อ

ดงักล่าวมากกว่า เพราะทีผ่่านมา เวลามกีารเลื่อนและตัง้สมณศกัดิ ์ กม็กัจะมขีบวนกา ร

มจิฉาชพีและกลุ่มผลประโยชน์ไปหลอกเอาเงนิจากพระโดยใชย้ศหรอืสมณศกัดิม์าล่อ

35

36
 

 พระพรหมสุธ ีเลขานุการคณ ะกรรมการพจิารณาสมณศกัดิ ์ ของมหาเถรสมาคม กล่าวว่า 

“ไมไ่ดท้าํอยา่งแน่นอน ไมรู่ว้่าใครทาํ แต่น่าจะเป็นการหลอกเอาเงนิจากพระสงฆท์ีอ่ยากไดย้ศได้

ศกัดิม์ากกว่า ทีผ่่านมามพีระสงฆถ์ูกหลอกเอาเงนิไมน้่อย เวลาจะเลื่อนสมณศกัดิท์กีถ็ูกหลอกท ีแต่

กไ็มเ่ขด็ อยากไดย้ศ อย ากไดต้ําแหน่งเพราะการเลื่อนและตัง้สมณศกัดิ ์ มเีกณฑพ์จิารณาอยูแ่ลว้ ” 

                                         
 35 วชัระ งามจติรเจรญิ, “สมณศกัดิ:์ ขอ้ดแีละปญัหา,” วารสารพุทธศาสน์ศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

21 (พฤษภาคม – สงิหาคม 2557): 26 – 34. 

 36 ไทยรฐั (4 สงิหาคม 2557): 17. 
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สาํหรบับญัชรีายชื่อพระสงฆ์ทีป่รากฏออกมานัน้สนันิษฐานว่ามกีารจดัทาํโดยอดตีพระ ภกิษุชื่อดงัที่

แมจ้ะอาบตัปิาราชกิไปแลว้แต่ยงัอยูใ่นแวดวงคณะสงฆร์ว่มกบัพระสงฆส์ายปกครองทัง้ฝา่ย ธรรมยตุ

และมหานิกาย รวมทัง้ขา้ราชการและฆราวาสทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะสงฆ ์ เมือ่ทาํปลอมขึน้มาแลว้ จะ

นําไปใหพ้ระสงฆท์ีม่รีายชื่ออยูใ่นบญัชดีเูพื่อเรยีกรบัผลประโยชน์เป็นการตอบแทน ถา้เลื่อนจากพระ

ครขูึน้เป็นเจา้คุณหรอืพระราชาคณะชัน้สามญัผลประโยชน์มากกว่า 1 แสนบาท ถา้ในชัน้ยศทีส่งูขึน้

ผลประโยชน์กจ็ะมากขึน้ตามไปดว้ยซึง่ในวงการคณะสงฆร์บัรูก้นัด ีทีผ่่านมามคีวา มพยายามในการ

แกไ้ขปญัหาจากมหาเถรสมาคมแต่ยงัไมส่าํเรจ็ เพราะพระสงฆส์่ วนใหญ่ตอ้งการมยีศหรอืสมณศกัดิ ์

ซึง่จะเป็นใบเบกิทางอยา่งดใีนการไปทาํกจิกรรมอื่นๆ 36

37
  

 คาํกล่าวของพระพรหมสุธไีมช่ดัเจนเท่าความจรงิทีป่รากฏเพราะต่อมา องคก์รเครอืขา่ยภาค

ประชาชนพทิกัษ์ชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ (อพช.) ยืน่หนงัสอืถงึสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) เพื่อรอ้งเรยีนกรณทีีพ่ระพรหมสุธ ี (เสนาะ ปญัญาวชโิร ) เจา้อาวาสวดัสระ

เกศราชวรมหาวหิารและกรรมการเถรสมาคม มพีฤตกิรรมส่อว่าทุจรติต่องบประมาณแผ่นดนิซึง่เป็น

งบประมาณจาํนวน 67,550,000 บาท ทีร่ฐับาลอนุมตัเิป็นค่าใชจ้า่ยในพธิพีระราชทานเพลงิศพ

สมเดจ็พระพุฒาจารย ์ (เกีย่ว อุปเสโณ ) อดตีประธานคณะผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่มเดจ็พระสงัฆราช โดยมี

หลกัฐานทีส่่อว่าพระพรหมสุธี อาจจะนํางบดั งกล่าวไปสนบัสนุนธุรกจิเครอืญาติ ในโครงการบา้น

จดัสรรทีก่ําลงัดาํเนินการอ ยูใ่นพืน้ที่ จงัหวดั พระนครศรอียธุยา จงึทาํใหค้ณะกรรมการจดังาน

พระราชทานเพลงิศพตอ้งรบั หน้ีสนิต่อบรษิทัทีร่บัจดังาน จงึขอใหส้าํนกังาน ป .ป.ช. ดาํเนินการไต่

สวนเพื่อหาขอ้เทจ็จรงิต่อไป  

 พระพรหมสุธถีูกโจมตี เรือ่งพฤตกิรรมทีน่่าเคลอืบแคลงหลายอยา่ง โดยมขีอ้มลูจากโซเชยีล

เน็ตเวริค์ทีร่ะบุถงึความรํ่ารวยผดิปกตแิละทรพัยส์นิอื่นๆ เช่น ธุรกจิสวนกลว้ยไมก้ว่า 300 ไร ่มูลค่า

กว่า 100 ลา้นบาท สวนมะยงชดิ  ฟารม์เพาะพนัธุไ์ก่ชน  เพาะพนัธุป์ลากดั  เพาะพนัธุน์กเขา  ธุรกจิ

ปล่อยเงนิกูร้วมถงึการเป็นเจ้ าของรสีอรท์หร ูธุรกจิบา้นจดัสรร รวมแลว้มลูค่ากว่า 1,000 ลา้นบาท 

พระพรหมสุธยีงัมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการแทรกแซงกจิการภายในของวดัโสธรวรารามวรวิ หาร จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา  หลงัพระราชมงคลวุฒาจารยอ์ดตีเจา้อาวาสวดัโสธร ฯ มรณภาพเน่ืองจากความเครยีด

เพราะถูกกล่าวหาเรือ่งความไมโ่ปรง่ ใสดา้นการเงนิจากการบรหิารวดั  มหาเถรสมาคมจงึมอบหมาย

ใหพ้ระพรหมสุธทีาํหน้าทีร่กัษาการเจา้อาวาส ระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2552 รวมระยะเวลา 5 ปีเตม็ 

                                         
 37 เรื่องเดยีวกนั. 
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 พระพรหมสุธยีอมรบัว่าธุรกจิทีอ่า้งถงึเป็นของครอบครวัทีม่อียูเ่ดมิแต่ไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งกนั 

ส่วนทรพัยส์นิ เช่น รถยนตร์าคาแพงกว่า 20 คนั ไดม้าโดยการบรจิาคของลกูศษิยโ์ ดยส่วนใหญ่

นําไปใชใ้นกจิการของวดัพรอ้มปฏเิสธว่าไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิรสีอรท์หรอืบ้ านจดัสรรตามทีถู่ก

กล่าวหา ทัง้น้ี  เรือ่งดงักล่าว น่าจะมชีนวนมาจากความขดัแยง้กบัพระพรหมสทิธ ิ (ธงชยั สุขญาโณ ) 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัสระเกศฯ เพราะพระพรหมสทิธไิมพ่อใจทีถู่กพระพรหมสุธปีลดออกจากการทาํ

หน้าดแูลบรหิารจดัการเงนิบรจิาคในส่วนพืน้ทีภ่เูขาทองภายในวดัสระเกศฯ โดยพระพรหมสทิธิถูก

กล่าวหาว่ายกัยอกเงนิบรจิาคและทรพัยส์นิของวดั แต่พระพรหมสุธชีีแ้จง ว่าการปลดพระพรหมสทิธิ

เป็นการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการทาํงานตามความเหมาะสมโดย มกีารตัง้คณะกรรมการวดัขึน้มา

ควบคุมเงนิบรจิาค หลงัจากทีพ่บความผดิปกตใินส่วนงานทีพ่ระพรหมสทิธดิแูล 37

38
 

 ในทีสุ่ดสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์ (ช่วง วรป�ฺุโญ ) ผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่มเดจ็พระสงัฆราช

ไดม้บีญัชาใหพ้ระพรหมสุธ ีเจา้อาวาสวดัสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้คณะภาค 12 คนื

ตําแหน่งหน้าทีด่แูลภเูขาทองแก่พระพรหมสทิธ ิผูช่้วยเจา้อาวาสวดัสระเกศฯ เจา้คณะภาค 10 ตาม

บญัชาของสมเดจ็พระพุฒาจารย ์อดตีเจา้อาวาสวดัสระเกศฯ ทีเ่คยสัง่เสยีไวใ้หพ้ระพรหมสุธเีป็นเจา้

อาวาสและใหพ้ระพรหมสทิธดิแูลภเูขาทอง สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารยย์งัมบีญัชาใหค้นืตําแหน่ง

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัโสธรฯ ใหก้บัอดตี 7 ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัโสธรฯ ทีถู่กพกังานไปนานกว่า 4 ปี ซึง่

เป็นเหตุการณ์ที่ เกดิขึน้ในช่วงทีพ่ระพรหมสุธี ดาํรงตําแหน่งรกัษาการเจา้อาวาสวดัโสธรฯ โดยที่

ปจัจบุนั น้ีกย็งัไมม่กีารเปิดเผยผลการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิของ 7 ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัโสธรฯ ว่ามี

ความผดิหรอืไม่ ซึง่ตอ้งรอความชดัเจนจากผลการประชุม  มหาเถรสมาคม (มส.) เน่ืองจ ากเป็น

ตําแหน่งผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวง การจะพจิารณาในเรือ่งใดกต็าม รวมทัง้การคนืตําแหน่ง

จะตอ้งเป็นมตขิอง มส.  

 กรณคีวามขดัแยง้ภายในวดัสระเกศ ฯ น้ีทาํใหบ้รรยากาศภายในวดัเกดิการแบ่งแยกเป็ น 2 

ฝา่ย ระหว่างพระพรหมสุธแีละพระพรหมสทิธ ิอกีทัง้สถานการณ์ยงัลามไปถงึกลุ่มผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ยกบั

การกระทาํของพระพรหมสุธี ทีไ่ดย้ืน่เรือ่งรอ้งเรยีนไปยงั มหาเถรสมาคมใหพ้จิารณาในเรือ่งดงักล่าว 

ทัง้ยงัลุกลามไปถงึการขดุคุย้ประเดน็เรือ่งความขดัแยง้ภายในวดัโสธรวราราม ในยคุทีพ่ระพรหมสุธ ี

เป็นรกัษาการเจา้อาวาสดว้ย  ในขณะทีฝ่า่ยพระพรหมสุธี ถงึกบัใหค้นไปแจง้ความ พระพรหมสทิธิ

                                         
 

38 ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, หน้าแรกผูจ้ดัการรายวนั [Online]. 2542. แหล่งทีม่า : http://www.manager. 

co.th/daily/viewnews.aspx?newsid=9570000103197 [8 กนัยายน 2557]. 
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พรอ้มกบัผูช่้วยเจา้อาวาสวดัสระเกศฯ อกี 2 รปู ยงั สน.สาํราญราษฎร ์แต่เจา้หน้าทีต่ํารวจไมร่บัแจง้

ความเพราะเหน็ว่ามหีลกัฐานไมเ่พยีงพอ 38

39
 

 ระบบสมณศกัดิจ์งึเป็นทีม่าของผลประโยชน์มากมายตัง้แต่ก่อนทีจ่ะไดร้บัตําแหน่ง ทัง้น้ีลาภ

สกัการะยอ่มจะตามมาอกีมากมายหากไดด้าํรงตําแหน่งจรงิเพราะ จากหลกัเกณฑก์ารพจิารณา การ

เลื่อนชัน้สมณศกัดิ จ์ะเหน็ว่าใหค้วามสาํคญัแก่พระภกิษุผูด้าํรงตําแหน่ง ในสายปกครองเท่านัน้  เมือ่

เป็นเช่นน้ีกย็อ่มเป็นธรรมดาทีจ่ะทาํใหก้ารบรหิารจดัการทีอ่าศยัระบบสมณศกัดิ เ์กดิความไมโ่ปรง่ใส

ไดง้า่ย เช่น กรณี เจา้คุณชัน้ธรรมซึง่ดาํรงตําแหน่ง เจา้คณะภาครบัรถยนต์จากหลวงปูเ่ณรคาํ  เรือ่ง

ผลประโยชน์ของพระพรหมสุธทีีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ เน่ืองจากตําแหน่งเจา้คณะ ภาคเป็นตําแหน่งบรหิาร

ที่ตอ้งมสีมณศกัดิส์งูตามไปดว้ย ระบบสมณศกัดิจ์งึมคีวามสมัพนัธก์บัตําแหน่งบรหิารทีห่ากมี

ตําแหน่งสงูขึน้เท่าใดกม็โีอกาส ทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์ต่างๆ ได้มากขึน้ตามสายอํานาจการปกครอง

ซึง่ไมต่่างจากระบบราชการของฆราวาสทีห่ากมตีําแหน่งบรหิารยิง่สงูขึน้ เท่าใดก็จะมโีอกาสทีจ่ะ

ไดร้บัผลประโยชน์ทัง้ในและนอกระบบมากยิง่ขึน้เท่านัน้ พระไพศาล วสิาโล กล่าวถงึเรือ่งน้ีไวว้่า 

ตอนหลงั  พระกส็นใจเรือ่งการวิง่เตน้ต่อเสน้สายกบัผูป้กครองคณะสงฆเ์พื่อการเลื่อน

สมณศกัดิแ์ละไมค่่อยสนใจปญัหาชาวบา้น ยิง่รปูไหนมเีสน้สาย ทีด่ีไดร้บัการปกป้อง

จากเจา้คณะกส็ามารถทาํอะไรกไ็ดโ้ดยทีช่าวบา้นทาํอะไรไมไ่ดห้รอืไมก่ลา้แตะตอ้ง เปิด

ช่องใหพ้ระทีท่าํตวัผดิวนิยัหรอืไมค่าํนึงถงึโลกวชัชะมเีพิม่ขึน้39

40
 

 ความเหน็ ของพระไพศาล สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของสมเีจีย๊บหรอือดตีพระครสูมหุส์รศกัดิ ์

คมฺภรีป�ฺโญ ทีเ่คยตอ้งอธกิรณ์ถงึขัน้อาบตัปิาราชกิแต่ไดก้ล่าววพิากษ์วจิารณ์วงการบรหิารองคก์าร

คณะสงฆใ์นปจัจบุนัไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า 

วงการสงฆเ์ป็นวงการทีต่อ้งแขง่ขนั ตอ้งชงิดชีงิเด่น วดัน้ีสรา้งโบสถช์ัน้หน่ึง วดักูตอ้ง

สรา้งชัน้สอง มงึสรา้ง 10 ลา้น ของกูตอ้ง 20 ลา้น สรา้งกุฏใิหมต่อ้งติ ดแอร์ มหีอ้งใต้

ดนิ อยากไดย้ศถาบรรดาศกัดิ ์เมือ่ไมไ่ดด้ว้ยเล่หก์ต็อ้งเอาดว้ยกล เมือ่ไมไ่ดด้ว้ยกลก็

เอาดว้ยเงนิยดั ใหไ้ดม้าในสิง่ทีไ่ดม้า ถา้พระบ างองคอ่์านตรงน้ีคงสะดุง้กนับา้ง แต่กไ็ม่

ว่ากนัเพราะมนัเป็นเรือ่งราวของความสามารถเฉพาะตวั ซึง่แลว้แต่ใครจะขวนขวายได ้

                                         
 

39 ไทยรฐั, ทมีขา่วหน้า 1[Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th/content/459608 [28 ตุลาคม 

2557]. 

 40 คมชดัลกึ, ศาสนา-พระเครื่อง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.komchadluek.net/detail/20130715/ 

163497/ระวงัถงึจุดเสือ่ม!พระไพศาลเตอืนจากกรณีสมคีาํ.html [15 กรกฎาคม 2556].  
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... เดีย๋วน้ีเขาดกูนัว่าวดัน้ีมนัเป็นเดก็สายใคร สายน้ีวดัน้ีเป็นเด็ กฝากตอ้งพรอ้มเป็น

พเิศษ กลายเป็นระบบเด็ กฝากไป ไอท้ีไ่มม่กีด็กัดานอยูอ่ยา่งนัน้ พระในเมอืง 

สภาพแวดลอ้มสิง่ยัว่ยตุ่างๆ ทาํใหพ้ระเสยีผูเ้สยีคน ไมเ่หมอืนพระบา้นนอกหมูบ่า้น

หน่ึงมวีดัหน่ึง เชา้พระกต็ื่นมาบณิฑบาต กลบัไปกฉ็นัขา้วทีไ่ดม้า ผดิกบัในกรงุเทพฯ 

บางวนักไ็ม่ไปบณิฑบาตไปสัง่กนิทีโ่น่นทีน่ี่ อนัน้ี สมยับวชอยูก่เ็คยทาํ ... ทางแกไ้ขคง

ทาํไดย้าก แต่ทีน่่าจะทาํไดก้ค็อื การไมต่ัง้ยศถาบรรดาศกัดิใ์หพ้ระ ใหทุ้กขอ์งคเ์ป็น

พระเท่าเทยีมกนั น่ีพระเจา้คุณ น่ีเจา้คุ ณชัน้ราช สิง่เหล่าน้ีเป็นจดุบอด ทาํใหเ้กดิการ

แก่งแยง่กนัขึน้40

41
 

 สาเหตุที่การบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆเ์กดิป ั ญหาหลายอยา่งกย็อ่ม เป็นเพราะระบบ

สมณศกัดิเ์ป็นสาเหตุโดยเฉพาะ หลกัเกณฑก์ารพจิารณาตัง้และเลื่อนสมณศกัดิ ์ ทีอ่ยูใ่นวงจาํกดัและ

เน้นเฉพาะผลงานดา้นการก่อสรา้งและปฏสิงัขรณ์ถาวรวตัถุ จงึทาํใหก้ารบรหิารจดัการคณะสงฆเ์น้น

ไปทีเ่รือ่งเงนิและผลประโยชน์โดยมกีารอาศยัความสมัพนัธ์ ส่วนตวัจนส่งผลกระทบต่อการบรหิาร

จดัการทีท่าํใหเ้กดิปญัหาต่างๆ หลกัเกณฑก์ารพจิารณาทีเ่น้นจาํนวนเงนิในดา้นการก่อสรา้งและ

ปฏสิงัขรณ์ถาวรวตัถุ ทาํใหค้วามโดดเด่น ในการบรหิารจดัการ ของพระสงัฆาธกิารอยูใ่นวงแคบ งาน

สรา้งสรรคอ์กีห ลายดา้น เช่น การศกึษา การเผยแผ่ จงึอ่อนตวัลงไปเพราะพระสงัฆาธกิารที่ มใีจรกั

งานดา้นบรหิารจดัการทางการศกึษาและงานเผยแผ่ยอ่มไมอ่าจทุ่มเทความรูค้วามสามารถ ในงานที่

ตนถนดัไดอ้ยา่งเตม็ที ่ งานบรหิารจดัการ ขององคก์ารคณะสงฆใ์นดา้นการศกึษา จงึไม่ค่อยเกิดขึน้ 

พระภกิษุสงฆท์ีม่บีทบาทโดดเด่นในดา้นการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาทีค่นทัว่ไปใหก้ารยอมรบันัน้ จงึ

มเีฉพาะพระเถระรุน่เก่าไมก่ีร่ปู41

42
 

 กล่าวโดยสรปุจะเหน็ว่าปญัหาต่างๆ ในการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆเ์กดิจาก

หลกัเกณฑ์ การพจิารณา เลื่อนชัน้สมณศกัดิท์ี่ ใหค้วามสาํคญัแก่พระภกิษุผูด้าํรงตําแหน่ง ในสาย

ปกครองของมหาเถรสมาคมซึง่กส็อดคลอ้งกบัโครงสรา้งของพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 ที่

รวมศูนยอ์ํานาจทัง้หมดไวท้ีพ่ระสงัฆาธกิารระดบัเจา้อาวาส เจา้คณะตําบล เจา้คณะอําเภอ เจา้คณะ

จงัหวดัและเจา้คณะภาคดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ดงันัน้ปจัจยัแวดลอ้มทัง้ 3 ประการคอื พระราชบญัญตัิ

คณะสงฆ ์โครงสรา้งของมหา เถรสมาคมและระบบสมณศกัดิ ์น้ีจงึมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งแยกไม่

ออกและส่งผลกระทบต่อ หลกัในการบรหิารจดัการตาม พระธรรมวนิยั ที่ตอ้งบรหิาร จดัการ อยา่ง

เปิดเผยและเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน โดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ ซึง่ ปจัจยั

                                         
 41 สมพร พรหมหติาธร, อาญาวดั อาญาบา้น, หน้า 3 – 4. 

 42 แสวง อุดมศร,ี การปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 418. 
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แวดลอ้มทัง้ 3 ประการทีก่ล่าวมานัน้ มคีวามขดัแยง้กบัหลกัการ บรหิารตามพระธรรมวนิยั ดงัทีไ่ด้

กล่าวมาแลว้นัน่เอง  ในบทต่อไปผูว้จิยัจะนําเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาการบรหิารจดัการ องคก์าร

พระพุทธศาสนาจากการวเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีและการประมวลจากปจัจยัแวดลอ้มและบรบิททัง้หลาย

เพื่อทาํใหก้ารบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนามปีระสทิธภิาพตามหลกัพระธรรมวนิยัและอาจ

ใชไ้ดจ้รงิในสภาพสงัคมและการเมอืงการปกครองในปจัจบุนั  



บทท่ี 6 

ข้อเสนอแนะการบริหารจดัการองคก์ารพระพทุธศาสนาในปัจจบุนั 

 

 การบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆห์ากจะเป็นไปเพื่อสรา้งคุณค่าแก่พระพุทธศาสนากค็วร

บรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตาม หลกัพระธรรมวนิยัดงัที่ ไดก้ล่าวอา้งไวแ้ลว้ในบทที ่ 2 ไวว้่าการบรหิาร

จดัการพระพุทธศาสนา ของพระองค์ลว้นเป็นไปเพื่อคุณค่าแก่พระพุทธศาสนาตามที่ สรปุหลกัการ

บรหิารจดัการตามพระธรรมวนิยัว่าตอ้งเป็นการบรหิารอยา่งเปิดเผยและ เป็นไปเพื่อประโยชน์ตน

และประโยชน์ท่าน โดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ แต่จากปญัหาทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่ 4 และการ

วเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีและปจัจยัแวดลอ้มในบททีผ่่านมาจะเหน็ว่าการบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆ์

นัน้ไมเ่ป็นไปเพื่อคุณค่าของพระพุทธศาสนามากเท่าทีค่วร ใน บทน้ีจะไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขที่

น่าจะเป็นไปไดแ้ละอาจทาํใหก้ารบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้อนั

จะส่งผลต่อความมัน่คงของพระธรรมวนิยัและศรทัธาของประชาชนต่อไป 

 6.1 การแก้ไขพระราชบญัญติัคณะสงฆใ์ห้มีความทนัสมยั 

 เน่ืองจากอํานาจการปกครองขององคก์ารพระพุทธศาสนาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คอื

อํานาจตามพระธรรมวนิยั ซึง่พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 ไดบ้ญัญตัริบัรองไว้ และอํานาจ

ตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 ทีเ่ป็นอํานาจของรฐัโดยแท้ ซึง่เป็นการใชอ้ํานาจปกครอง

ทางมหาชนทีไ่มเ่กีย่วกบัพระธรรมวนิยั ในกรณน้ีีเคยมคีาํพพิากษาฎกีาที ่ 2513/2516 ซึง่วนิิจฉยั

โดยวางหลกัไวว้่าพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มกีารแบ่งการปกครององคก์ารคณะสงฆเ์ป็น

ฝา่ยพุทธอาณาจกัรและฝา่ยราชอาณาจกัร ซึง่หากเป็นเรือ่งละเมดิพระธรรมวนิยัและตอ้งรบั

นิคหกรรมตามพระธรรมวนิยัเป็นเรือ่งทางพุทธอาณาจกัร ศาลไมม่อีํานาจตรวจสอบ ส่วนกรณทีีเ่ป็น

การใชอ้ํานาจตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 เป็นการใชอ้ํานาจทางราชอา ณาจกัร ศาล

ยอ่มมอีํานาจตรวจสอบได 0้

1
  

 อํานาจปกครองขององคก์ารพระพุทธศาสนาทีไ่มเ่กีย่วกบัพระธรรมวนิยัแต่เป็ นเรือ่งอํานาจ

ทีก่ฎหมายบา้นเมอืง สมยัใหมม่อบใหเ้พื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการองคก์ ารพระพุทธศาสนา 

                                         
 1 สมบรูณ์ วชริบรูณ์สขุ , การควบคุมการใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญตั ิคณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 โดยศาล

ปกครอง ,” (วทิยานิพนธนิ์ตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 146 – 

147. 
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หากเกดิการกระทบสทิธไิมว่่าจะในรปูแบบใด ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นยอ่มมสีทิธทิีจ่ะนํา ขอ้พพิาทน้ี

ขึน้สู่ศาลเพื่อขอใชส้ทิธทิางศาล เช่น ชาวบา้นไปขอใชท้ีเ่ผาศพ วดัไมใ่หใ้ช ้หรอืวดัมคีาํสัง่ไมร่บัเผา

ศพคนทีต่ายเป็นโรคเอดส ์กรณเีหล่าน้ีไมใ่ช่เรือ่งทีจ่บในองคก์ารคณะสงฆ ์หากแต่เป็นการใชอ้ํานาจ

ปกครองทีไ่มเ่กีย่วกบัพระธรรมวนิยั อกีทัง้ยงักระ ทบสทิธขิองปจัเจกชนภายนอก องคก์ารคณะสงฆ์

ซึง่แตกต่างอยา่งสิน้เชงิกบัอํานาจในการวนิิจฉยันิคหกรร มอนัเกีย่วเน่ืองกบัพระธรรมวนิยั ซึง่เป็น

เรือ่งทีฝ่า่ยอาณาจกัรไมค่วรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง  

 อํานาจการปกครองทีร่ฐัมอบใหอ้งคก์ ารพระพุทธศาสนาเพื่อบรหิารจดัการหรอืใหจ้ดัการ

บรกิารสาธารณะหรอืใหม้สีิง่สาธารณูปโภคเพิม่เตมิน้ีกด็ ีอํานาจเกีย่วกบัการจดัการ ทรพัยส์นิของ

องคก์ ารพระ พุทธศาสนากด็ี เป็นเรือ่งทีม่ ิ ไดเ้กีย่ว กบัพระธรรมวนิยั  อํานาจตรงน้ีขององคก์ าร

พระพุทธศาสนาฝา่ยอาณาจกัรควรจะเขา้ไปควบคุมได้ และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า ในหลายๆ  เรือ่ง การ

ดาํเนินงานขององคก์ ารพระพุทธศาสนา จะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยถา้ขาดอํานาจรฐัเขา้ไปช่วยเกือ้หนุน 

ยกตวัอยา่งกรณทีีพ่ระภกิษุสงฆป์ระพฤตผิดิไปจากพระวนิั ยจนตอ้งลาสกิขาแต่ไมย่อมลาสกิขาหรอื

กรณพีระปลอมบวชถูกจบัให้ลาสกิขาแต่ไมย่อมลาสกิขาเช่นน้ี องคก์ ารพระพุทธศาสนาตอ้งอาศยั

อํานาจของฝา่ยอาณาจกัรเขา้ไปจดัการแต่บางครัง้อํานาจของอาณาจกัรทีจ่ะเขา้ ไปจดัการศาสนจกัร

นัน้ไมส่ามารถเขา้ไปไดเ้ตม็ทีเ่พราะว่าฝา่ยศาสนจกัรกม็พีระธรรมวนิยัเป็นหลกัอยู1่
2
 

 เน่ืองจาก พระราช บญัญตัคิณะสงฆม์ใิช่พระธรรมวนิยั แต่เป็นกฎหมายแผ่นดนิทีฝ่า่ย

อาณาจกัรไดต้ราขึน้มาเพื่อให้องคก์ารพระสงฆใ์ชเ้ป็นแมบ่ทใน การปกครองกนัเองอยา่งเป็นสดัส่วน

ซึง่จะทาํใหก้ารผดุงรกัษาและ ส่งเสรมิพระธรรมวนิยัดาํรงอยูต่่อไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

เมือ่ฝา่ยอาณาจกัรเป็นผูอุ้ปถมัภพ์ระพุทธศาสนา การประกาศใชแ้ละยกเลกิพระราชบญัญตัคิณะ

สงฆจ์งึเป็นอํานาจและหน้า ทีโ่ดยตรงของฝา่ยอาณาจกัรทีจ่ะดาํเนินการ เมือ่เหน็ว่าบกพรอ่งหรอื

หละหลวมไมส่ามารถอํานวยประโยชน์ใหก้ารบรหิารองคก์ารคณะสงฆด์าํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

หรอืมปีระสทิธภิาพได ้ฝา่ยอาณาจกัรกจ็ะตอ้งพจิารณาแกไ้ขอาจเป็นบางมาตราหรอืยกเลกิทัง้ฉบบั

กไ็ด ้ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของฝา่ยอาณาจกัรเป็นสาํคญัว่าจะแกไ้ขอยา่งไร 

การแกไ้ขหรอืยกเลกิพระราชบญัญตัคิณะสงฆไ์มว่่าจะเป็นบางมาตราหรอืทัง้ฉบบักระทาํได ้

2 ทางคอืการเสนอรา่งพระราชบญัญตัฯิ เขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎรโดยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรซึง่มี

สมาชกิฯ ลงชื่อรว่มกนัตามจาํนวนทีก่ําหนดไวห้รอืคณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ จากนัน้กจ็ะเป็นไปตาม

ขัน้ตอนหรอืกระบวนการของสภาผูแ้ทนราษฎรทีจ่ะดาํเนินการต่อไปแต่เน่ืองจากสมาชกิสภาผูแ้ทน

                                         
 2 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 100 – 101. 
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ราษฎรหรอืคณะรฐัมนตรแีต่ละยคุส่วนมากจะมคีวามเขา้ใจในเรือ่งองคก์ารคณะสงฆไ์มด่พีอจงึไมเ่ขา้

ไปแตะตอ้งดว้ยเกรงว่าจะเป็นบาปกรรมจนเกดิวลทีี่ พดูกนัมาตดิปากว่า “ชัว่ช่างช ีดช่ีางสงฆ์ ” เมือ่

เป็นเช่นน้ีปญัหาทีเ่กดิขึน้ในวงการคณะสงฆจ์งึอยูใ่นลกัษณะทบัถมและหมกัหมมเสมอมา ยิง่

พระราชบญัญตัคิณะสงฆบ์างฉบบัมโีครงสรา้งทีค่บัแคบทางการบรหิาร จดัการดว้ยแลว้ยอ่มจะเป็น

ตวัแปรสาํคญัใหก้ารใชอ้ํานาจตามกฎหมายห่ างไกลจากพระธรรมวนิยัมากยิง่ขึน้จน อาจกล่าวไดว้่า

ใชอ้ํานาจเป็นธรรมหรอืใชอ้ํานาจเบีย่งเบนพระธรรมวนิยัไปในทีสุ่ดเพราะผูท้ีม่คีวามรูช้ํ่าชองในพระ

ธรรมวนิยัอนัเป็นภาษาปรยิตันิัน้มไิดห้มายความว่าจะเป็นผูป้ระพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมวนิยัได้ ดี

ในขณะเดยีวกนักม็ไิดห้มายความว่าผูท้ี่ ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมวนิยัได้ ดีจะตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ความรูช้ํ่าชองในภาษาปรยิตัไิดด้เีช่นกนั2

3
  

จากทศันะต่างๆ ทีย่กมา จะเหน็ว่าการ กระทาํขององคก์ ารพระพุทธศาสนาในทางมหาชน 

แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื อํานาจปกครองตามพระธ รรมวนิยัและอํานาจปกครองตาม

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ พ.ศ. 2505 อํานาจปกครองตามพระธรรมวนิยัเป็นการกระทาํในทางสงฆ์

โดยเฉพาะ เน่ืองจากพระธ รรมวนิยัเป็นสิง่ทีบ่ญัญตัโิดยพระพุทธเจา้และมผีลบงัคบักนัในหมู่

พระสงฆใ์นพุทธศาสนามาเป็นเวลานานหลายพนัปีแลว้โดยมิ ไดอ้าศยัอํานาจของรฐัมาเป็นฐานเลย

เน่ืองจาก รฐัเคารพในพระธรรมวนิยัและไ ม่ตอ้งการเขา้ไปกา้วก่ายในพุทธจกัร แต่จากขอ้เทจ็จรงิ

หลายๆ  เรือ่งในปจัจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปมาก ซึง่พระธรรมวนิยั ก็มไิดบ้ญัญตัไิว ้หากใชเ้พยีง

พระธรรมวนิยักอ็าจไมเ่พยีงพอต่อการปกครองดแูล  

การใชอ้ํานาจขององคก์ารพระพุทธศาสนาจงึตอ้งถอืว่าวดัเป็นองคก์รตามกฎหมายมห าชน

ทีเ่ป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นการใชอ้ํานาจในทางอาณาจกัร ตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์

พ.ศ . 2505 ที่เป็นอํานาจปกครอง มหาชนในทางราชอาณาจกั รทีร่ฐัมอบใหแ้ก่องคก์ าร

พระพุทธศาสนาเพื่อใชใ้นการปกครองดแูลรกัษาวดั ซึง่เป็นกรณทีีศ่าลปกครองจะตอ้งสามารถเขา้

ไปตรวจสอบได ้ทัง้น้ี  ศาลปกครองสูงสุดเคยมคีาํสัง่ที ่1/2545 และ 4/2545 วนิิจฉยัในทาํนองว่า วดั

ไมใ่ช่องคก์ารทา งมหาชนทีจ่ะใชอ้ํานาจทางปกครองได้ จงึไมเ่ป็นหน่วยงานทางปกครองและเจา้

อาวาสกไ็มใ่ช่เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทางปกครอง ทีจ่ะนําคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองได้ และยงั

วนิิจฉยัเลยไปถงึว่าการกร ะทาํดงักล่าวไมอ่ยูใ่นอํานาจศาลปกครองทีจ่ะตรวจสอบความชอบดว้ย

กฎหมายได ้ 

                                         
 3 แสวง อุดมศร,ี การปกครองคณะสงฆไ์ทย, หน้า 402 – 403. 
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ขอ้วนิิจฉยัน้ี จงึขดักบัสภาพขอ้เทจ็จรงิและน่าจะขดักบัหลกัการในรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 28 วรรค 2 ทีก่ําหนดใหบุ้คคลซึง่ถูกละเมดิสทิธหิรอื

เสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญน้ีรบัรอ งไว ้สามารถยกบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญน้ีเพื่อใชส้ทิธทิางศาลหรอื

ยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูค้ดใีนศาลไดแ้ละเป็นคาํสัง่ทีอ่าจก่อใหเ้กดิปญัหาค วามไมย่ตุธิรรมขึน้ในพุทธจกัร

ได้เน่ืองจากไมม่อีงคก์ร ใดๆ มาตรวจสอบการกระทาํขององคก์ ารพระพุทธศาสนาทีอ่อกคาํสัง่มา

กระทบสทิธขิองผูร้บัคาํสัง่ ศาลปกครองสงูสุด จงึควรจะมบีทบาทในการตรวจสอบก ารกระทาํของ

องคก์ารพุทธศาสนาได้โดยพจิารณาแยกการกระทาํขององคก์รพุทธศาสนาเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดงัที่

ไดก้ล่าวมาแลว้ โดยเขา้ทาํการควบคุมตรวจสอบ เฉพาะการกระทาํขององคก์ ารพระพุทธศาสนาใน

ส่วนทีเ่ป็นการใชอ้ํานาจปกครองตามพระราชบญัญตัคิณะ สงฆ ์พ.ศ. 2505 ทีไ่มเ่กีย่วกบัพระธรรม

วนิยัเท่านัน้เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมตามหลกักฎหมายและมใิหเ้กดิป ั ญหาความไมย่ตุธิรรมขึน้ใน

พุทธจกัรดว้ย3

4
  

 ในขณะเดยีวกนั กม็กีระแส เรยีกรอ้งใหย้กเลกิพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ ซึง่เป็นประเดน็ที่

ถกเถยีงกนัว่าหากยกเลกิพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์รฐัจะหมดบทบาทในการเป็นผูคุ้ม้ครอง องคก์าร

คณะสงฆ์ซึง่หมายความว่าความเป็นคณะสงฆไ์ทยทีถู่กผกูขาดโดยองคก์ ารคณะสงฆท์ีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐักจ็ะหมดไป องคก์ารคณะสงฆ์ตอ้งพึง่ตวัเองหรอืพึง่พงิประชาชนมากขึน้ เงือ่นไข

เช่น น้ียอ่มผลกัดนัให้ องคก์าร คณะสงฆต์อ้งปฏริปูตวัเองไมเ่ช่นนัน้กจ็ะขาดการสนบัสนุนจาก

ประชาชน ขณะเดยีวกนัก็ อาจจะมอีงคก์ ารสงฆใ์หม่ๆ  เกดิขึน้เพื่อดงึดดูศรั ทธาญาตโิยมเพราะมี

คู่แขง่มากขึน้ ซึง่กม็ทีัง้ขอ้ดขีอ้เสยี 4

5
 ในขณะทีฝ่า่ยสนบัสนุนว่าองคก์ารคณะสงฆค์วรมี กฎหมาย

ควบคุมนัน้ไดใ้หเ้หตุผลว่าเน่ืองจากอธกิรณ์ ภายในคณะสงฆเ์ป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนทีก่ระ ทบต่อจติใจ

พุทธศาสนิกชนในวงกวา้ง สมควรทีจ่ะมีการกําหนดโทษทัง้ทางพระวนิยัและทางกฎหมายบา้นเมอืง

กบัผูก้ระทาํความผดิเหล่าน้ีรวมถงึผูส้นบัสนุนและสมคบรว่มคดิตามความเหมาะสม มฉิะนั ้ น พระที่

เคยกระทาํความผดิ กจ็ะกลบัไปบวชอกี ส่วนคนทีก่ระทาํผดิในฐานะ ผูส้นบัสนุน เช่น สกีาทีร่ว่ม

สนบัสนุนใหพ้ระกระทาํผดิวนิยักค็วรไดร้บัโทษทางอาญาดว้ย5

6
  

                                         
 4 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 151 – 152. 

 5 คมชดัลกึ , ศาสนา-พระเครื่อง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.komchadluek.net/detail/20130715 / 

163497/ระวงัถงึจุดเสือ่ม!พระไพศาลเตอืนจากกรณีสมคีาํ.html [15 กรกฎาคม 2556]. 

 6 สมบรูณ์ วชริบรูณ์สขุ , การควบคุมการใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญตั ิคณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 โดยศาล

ปกครอง,” หน้า 98 – 99. 
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จะเหน็ว่าขอ้กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารคณะสงฆม์กีารทบัซอ้นกบักฎหมายทาง

โลกหลายมติิ  แนวทางแกไ้ขปญัหาการบ รหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาประการแรกกค็อื

องคก์ารคณะสงฆแ์ละองคก์ารหรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งเปลีย่นแปลงแกไ้ขพระราชบญัญตัิ

ดว้ยการแบ่งแยกอํานาจทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารคณะสงฆ์ และทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ใหม้คีวามชดัเจนมาก

ยิง่ขึน้ เน่ืองจากในหลายกรณทีีผ่่านมาจะเหน็ว่ามกีารใชข้อ้กฎหมายทางโลกเขา้มาลํ้าเสน้ทางธรรม

ซึง่ทาํใหเ้กดิผลเสยีต่อพระธรรมวนิยัและศรทัธาของประชาชนหลายครัง้ ประการต่อมา เน่ืองจาก

พระราชบญัญตัิ คณะสงฆ์ ฉบบัปจัจบุนัไม่ มกีาร ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงมากว่า 20 ปี จงึทาํใหเ้กดิ

ขอ้จาํกดั เพราะความลา้ สมยัในการบรหิารจดั การเพื่อ ดาํเนินคดี ทางกฎหมาย กบัพระ ภกิษุสงฆ์ที่

กระทาํผดิ การปรบัเปลีย่นพระราชบญัญตัคิณะสงฆใ์หม้คีวามทนัสมยัสอดรบักบับรบิทของสงัคมที่

เปลีย่นไปจงึเป็นแนวทางแกไ้ขปญัหาการบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาประการที ่2 

การแกไ้ขพระราชบญัญตัคิณะสงฆใ์หม้คีวามทนัสมยั  เช่น พระราชบญัญตัคิณะสงฆฉ์บบั

ปจัจบุนัในหมวด 4 มาตรา 27 เรือ่งนิคหกรรมและการสละสมณเพศนัน้แสดงใหเ้หน็ถงึความลา้สมยั

เน่ืองจากเป็นกฎหมายทีม่าจากประเพณโีบราณทีร่ฐัทาํหน้าทีจ่บัพระภกิษุสงฆท์ีผ่ดิพระวนิยัใหล้า

สกิขา อยา่งไรกด็ ีในปจัจบุนั รฐับาลตอ้งเคารพสทิธแิละเสรภีาพข องประชาชนตามทีร่ะบุไวใ้น

รฐัธรรมนูญ การผดิพระวนิยับางขอ้ทีไ่มไ่ดก่้อใหเ้กดิผลรา้ยอยา่งรนุแรงต่อประชาชน รฐัจงึไม่

สามารถออกกฎหมายทีล่ะเมดิสทิธสิ่วนบุคคลของประชาชนไดเ้พราะการออกบวชเป็นสทิธสิ่วน

บุคคลซึง่มคีวามเก่าแก่กว่ารฐัธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบบั นอกจากน้ี วิ ถชีวีติของพระภกิษุ

สงฆย์งัเป็นวถิทีางดาํรงชวีติดว้ยศรทัธาอนัไมใ่ช่ขอ้กําหนดทางกฎหมาย การทีร่ฐัออกกฎหมายทาํ

โทษพระภกิษุสงฆท์ีท่าํผดิพระธรรมวนิยัจงึเป็นการบุกรกุอาณาเขตส่วนตวัของประชาชน6

7
 

ประการที ่ 3 พระราชบญัญตัคิณะสงฆฉ์บบัปจัจบุนั ควรปรบัปรงุใหม้มีาตรการทีจ่ะนําไป สู่

การควบคุมตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ ทัง้การควบคุมตรวจสอบ จากภายในและภายนอก องคก์าร

อยา่งสมดุล  ในขณะเดยีวกนัเพื่อการพึง่อํานาจรฐัใหน้้อยลงในการบรหิารจดัการ  องคก์ารคณะสงฆ์

จงึควรกําหนดใหม้หีน่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลดา้นพระวนิยัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารคณะ

สงฆโ์ดยอาจใหม้หาวทิยาลยัสงฆต์ัง้คณะวนิยัศาสตร ์ (วนิยัปิฎก) หรอืวทิยาลยัการบรหิารปกครอง

คณะสงฆ์ คลา้ยกบัมหาวทิยาลยัทางโลกทีม่คีณะนิตศิาสตร ์โดยคณะวนิยัศาสตรจ์ะเน้นศกึษา

เกีย่วกบัอธกิรณ์และการระงบัอธกิรณ์รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระภกิษุสงฆโ์ดยตรง เพื่อผลติ

พระภกิษุวิชาการทีส่ามารถทาํหน้าทีต่ดัสนิและวนิิจฉยัอธกิรณ์ดว้ย อุพพาหกิวธิีตามหลกัพระธรรม

วนิยัได ้ดว้ยวธิกีารเช่นน้ี องคก์าร คณะสงฆก์จ็ะมคีณะวนิยัธร เป็นหน่วยงานหลกั ทีม่คีวามรู้

                                         
 7 พพิฒัน์ พสธุารชาต,ิ รฐักบัศาสนา (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, 2545), หน้า 316 – 325. 
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ความสามารถในการบรหิารจดัการอธกิรณ์ต่างๆ โดยอาศยัอธกิรณสมถะทัง้ 7 ตามพระธรรมวนิยั ได้

โดยไมต่อ้งผ่านกลไกอนัใหญ่โตและเชื่องชา้ตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆแ์ละยงัไมต่อ้งพึง่พาอํานาจ

รฐัในการบรหิารจดัการอธกิรณ์ยกเวน้แต่อธกิรณ์นัน้เกีย่วขอ้งกบักฎหมายบา้นเมอืงทีไ่มเ่กีย่วกบั

พระธรรมวนิยั  

นอกจากน้ี คณะวนิยัธรยงัสามารถเผยแพรค่วามรูค้วาม เขา้ใจ เกีย่วกบัการบรหิารจดักา ร

อธกิรณ์ต่างๆ ตามหลกัพระธรรมวนิยัดว้ยการจดัตัง้เป็น สถาบนัพฒันาพระวนิยาธกิาร เพื่อทาํหน้าที่

ฝึกอบรมและพฒันาองคก์ารคณะสงฆเ์พื่อใหพ้ระภกิษุสงฆใ์ชส้ทิธขิองตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็น

ธรรมภายใตห้ลกัพระธรรมวนิยัและหลกักฎหมายบา้นเมอืง หากสงัคมตอ้งการทราบขอ้เทจ็จรงิ

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการตามหลกัพระธรรมวนิยักจ็ะไดร้บัความชดัเจนอยา่งเป็นทางการจากคณะ

พระวนิยัธรทีม่คีวามเป็นกลางและมมีาตรฐานในการตดัสนิอธกิรณ์เพื่อความถูกตอ้งเป็นธรรมดว้ย

ความโปรง่ใสที่ สามารถตรวจสอบได ้ เมือ่ผนวกกบั การบญัญตัขิอบเขตอํานาจของอาณาจกัรและ

พุทธจกัรใหม้คีวามชดัเจนโดยปรบัเปลีย่นพระราชบญัญตัคิณะสงฆแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ี

ความทนัสมยัสอดรบักบับรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นไปแลว้กน่็าจะเป็นแนวทางแกไ้ขปญัหาการบรหิาร

จดัการองคก์ารคณะสงฆไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี

ในช่วงเวลาทีศ่ึ กษาวจิยัเรือ่งน้ี ประเทศไทยกําลงัถูก ปกครองดว้ยระบอบเผดจ็การทหาร

ภายใตค้ณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ตัง้แต่วนัที ่22 พฤษภาคม พ .ศ. 2557 เวลา 16:30 น. 

ดงันัน้ แนวทางทีนํ่าเสนอนัน้อาจตอ้งรอใหป้ระเทศไทยกลบัมาปกครองดว้ยระบอบประชาธปิไต ย

เสยีก่อนจงึจะสามารถดาํเนินการตามอํานาจอธปิไตยต่างๆ ไดอ้ยา่งปกต ิอยา่งไรกต็าม  เมือ่วนัที่ 8 

กนัยายน พ.ศ. 2557 ทีป่ระชุม คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) เหน็ชอบส่งกฎหมายในการ

ดแูลและแกไ้ขปญัหาพระพุทธศาสนาเป็นรา่ง พ.ร.บ.อุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนาส่งใหส้ภา

นิตบิญัญตัแิห่งชาติ  (สนช .) พจิารณา ซึง่กฎหมายดงักล่าวจะกําหนดใหร้ฐัอุปถมัภแ์ละคุม้ครอง

พระพุทธศาสนาตามแนวทางทีก่ําหนดทัง้สนบัสนุนการบรหิาร การปกครองคณะสงฆ์  การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาทัง้ในและต่างประเทศ โดย กําหนดใหม้คีณะกรรมการอุปถมัภแ์ละคุม้ครอง

พระพุทธศาสนาในระดบัจงัห วดัและจดัตัง้คณะขึน้ในสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิอกีทัง้

กําหนดใหม้กีองทุนฯ โดยกําหนดโทษต่อผูท้ีก่ระทาํใหเ้กดิความเสื่อมเสยีต่อพระพุทธศาสนาโดยมี

รายงานว่าบทกําหนดโทษตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึเจด็ปีหรอืปรบัตัง้แต่ 2,000 – 14,000 

บาทหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั7

8
 

                                         
 8 Bright TV, Bright News[Online].  แหล่งทีม่า : http://www.brighttv.co.th/th/news/คสชเหน็ชอบ-พรบ

อุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนา 
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 พระธรรมปิฎก (สมณศกัดิใ์นขณะนัน้) กล่าวว่าหากผู้ทีบ่ญัญตัจิดัวางวนิยั เช่น กฎหมายใน

สงัคมมนุษยม์เีจตนาไมด่ไีมเ่ป็นธรรม เช่น เหน็แก่ผลประโยชน์ส่วนตวักอ็าจจะวาง กฎหมายทีไ่ม่

ชอบธรรม ไมส่อดคลอ้งกบัธรรมคอื ไมเ่ป็นไปเพื่ อความดงีามทีเ่ป็นหลกัความจรงิ หรอืหากมคีวามรู้

เขา้ใจไมเ่พยีงพอ ขาดปญัญา รูเ้ท่าไมถ่งึหลกัความจรงิคอืธรรมในธรรมชาต ิการวางกฎหมาย หรอื

บญัญตัวินิยันัน้กจ็ะบกพรอ่ง แลว้ผลทีต่อ้งการกจ็ะไมเ่กดิ เช่น  ในสภาผูแ้ทนราษฎร หากตอ้งการ

ออกกฎหมาย กต็อ้งเขา้ถงึความจรงิก่อน ตอ้งรูห้ลกัการ เขา้ใจชดัว่าความถูกตอ้งความดงีามเป็ น

อยา่งไร อะไรเป็นความมุง่หมายของการออกกฎหมายนัน้ ปจัจยัต่างๆ ทีเ่กี่ ยวขอ้งในเรือ่งนัน้เป็น

อยา่งไรแลว้กม็เีจตนาด ีมใีจเป็นธรรม ถา้มเีจตนาจะเอาผลปร ะโยชน์ส่วนตนขึน้มา กฎหมายกไ็ม่

เป็นธรรมคอืไมส่อดคลอ้งกบัธรรม เสยีความสมัพนัธร์ะหว่างวนิยักบัธรรม วนิยัคอืการตรากฎหมาย

กไ็มส่มัฤทธิผ์ล8

9
  

 พ.ร.บ.อุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนา ฉบบัของ  คสช. กเ็ช่นเดยีวกนัทีต่อ้งตดิตาม

ต่อไปว่าเจตนารมณ์ของ คสช. ในการผลกัดนั พ.ร.บ. ดงักล่าวจะส่งผลอยา่งไรต่อการ บรหิารจดัการ

องคก์ารพระพุทธศาสนาของ ประเทศไทยในอนาคต หากการบรหิารจดัการนัน้เป็นการบรหิารอยา่ง

เปิดเผยและ เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน โดยไมไ่ดห้วงั ผลใหม้กีารยกยอ่งใดๆ การ

บรหิารนัน้จงึจะเป็นการบรหิารจดัการตามหลกัพระธรรมวนิยัอยา่งแทจ้รงิ 

 6.2 การปรบัโครงสร้างมหาเถรสมาคมและสาํนักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

 อธกิรณ์ต่างๆ ทีม่ผีลกระทบภายในองคก์ารคณะสงฆ์ตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการตนเองซึง่

ควรมคีวามกระฉบักระเฉง รวดเรว็ โดยเฉพาะ การพจิารณาอธกิรณ์ทีเ่ป็นเรือ่งอือ้ฉาว ทีต่อ้งมคีวาม

โปรง่ใส รวดเรว็และเป็นธรรม มฉิะนัน้องคก์ารพุทธศาสนายอ่มไดร้บัผลกระทบอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้  

ปญัหาอธกิรณ์ใน อดตีทีผ่่านมามหีลายกรณทีี่มกีารบรหิารจดัการ อยา่งล่าชา้ เช่น กรณพีระยนัตระ 

กรณสีนัตอิโศก กรณวีดัพระธรรมกาย  ฯลฯ อธกิรณ์เหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่สามารถ ระงบัใหจ้บภายใน

องคก์ารคณะสงฆไ์ดห้ากมกีระบวนการ ระบบและบุคลากร ที่มปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ โปรง่ใส และ

เป็นธรรม แต่ดว้ยขอ้ จาํกดัหลายๆ อยา่ง เช่น โครงสรา้งของมหาเถรสมาคมทีแ่มม้คีวามเป็น

เอกภาพเป็นจดุเด่นแต่ดว้ยโครงสรา้งขนาดใหญ่ทีร่วมอํานาจเขา้สู่ศูนยก์ลางอยา่งเดยีวจงึทาํใหก้าร

บรหิารจดัการดงักล่าวไรป้ระสทิธภิาพและล่าชา้ นอกจากน้ี ความเป็นเอกภาพ ของโครงสร้างมหา

เถรสมาคม อาจทาํใหเ้กดิควา มสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบัรฐัมาก เกนิไปดงัที่พระไพศาล วสิาโล แสดง

ความเหน็ว่า 

                                         
 9 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วนิยั: เรื่องใหญ่กว่าทีค่ดิ, หน้า 11 – 12. 
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ขณะเดยีวกนักต็อ้งพยายามทาํใหค้ณะสงฆอ์งิรฐัน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงรอ้ยปีมาน้ี 

คณะสงฆอ์งิรฐัมาก อนัน้ีเป็นผลจากการทีร่ชักาลที ่ 5 ปฏริปูการปกครองคณะสงฆ ์

เป็นการรวมศูนยม์าอยูท่ีพ่ระองค ์ในบาง ช่วง รชักาลที ่5 มบีทบาทเหมอืนสงัฆราชอยู่

ถงึ 11 ปี โดยมมีหาเถรสมาคมเป็นทีป่รกึษาเท่านัน้ ทีท่าํเช่นน้ีกเ็พื่อใหเ้กดิเอกภาพใน

คณะสงฆ ์แต่ทุกวนัน้ีโครงสรา้งแบบน้ีไมส่ามารถทาํใหเ้กดิเอกภาพไดแ้ลว้ 9

10
 

 การกระจายอํานาจจากมหาเถรสมาคม จงึเป็นเรือ่งเรง่ด่วนโดยตอ้งใหพ้ระสงฆใ์นพืน้ทีด่แูล

กจิการคณะสงฆข์องตนเอง เน่ืองจากปจัจบุนั การปกครองของคณะสงฆใ์ชว้ธิกีารเดยีวกบัการ

ปกครองในสมยัรชักาลที ่ 5 ทีใ่ชก้ารรวมศูนยแ์บบมณฑลเทศาภบิาลดว้ยการส่งขา้หลวงจาก

กรงุเทพฯ ไปปกครองตามมณฑลต่างๆ ซึง่ปจัจบุนัไดเ้ปลีย่นเป็นการส่งผู้ ว่าราชการจงัหวดัจาก

ส่วนกลางไป แต่ขององคก์ารคณะสงฆไ์ทยยงัลา้หลงักว่านัน้คอืแทบจะไม่ มคีวามแตก ต่างจากสมยั

รชักาลที ่5 คอืเจา้คณะภาคอยูใ่นกรงุเทพฯ แต่มอีํานาจเหนือเจา้คณะจงัหวดั เรือ่งน้ีพระไพศาลได้

แสดงความเหน็เพิม่เตมิว่า 

ความจรงิแลว้สิง่ทีค่วรทาํคอืควรมกีารกระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่ ทอ้งถิน่ รวมทัง้มี

การจดัตัง้สภาสงฆร์ะดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั ระดบัอําเภอและระดบัตําบล ทาํงาน

รว่มกบัเจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอําเภอ เจา้คณะตําบล ซึง่กค็วรมกีารทาํงานในรปู

กรรมการมากกว่าทีท่าํแบบรวมศูนยท์ีต่วับุคคล ขณะเดยีวกนัควรใหฆ้ราวาสเขา้มามี

ส่วนรว่มดแูลความเป็นไปข องคณะสงฆใ์นทุกระดบั เช่น มสีภาชาวพุทธใน

ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและระดบัอําเภอ ไปจนถงึระดบัตําบลเพื่อดแูลเอาใจใส่

เรือ่งต่างๆ ของพระ เช่น การประพฤตปิฏบิตัขิองพระ การศกึษา ความเป็นอยู ่วธิน้ีีจะ

ช่วยใหท้อ้งถิน่ตื่นตวัเรือ่งการความเป็นไปของคณะสงฆ ์ไมใ่ช่ปล่อยใหเ้ป็นเรือ่งของรฐั

หรอืสาํนกัพุทธศาสนาแห่งชาตเิท่านัน้จาํเป็นอยา่งมากทีจ่ะตอ้งมกีารกระจายอํานาจ

จากมหาเถรสมาคมออกไป ไมใ่ช่มารวมศูนยอ์ยูท่ีพ่ระ 20 – 30 รปู ซึง่แต่ละรปูกอ็าย ุ

70 ปีขึน้ไป ท่านเหล่าน้ีแทบไมม่กีําลงัทาํอะไรแลว้นอกจากไปแสดงธรรม หรอืเปิดป้าย

10

11
 

                                         
 10 คมชดัลกึ, ศาสนา-พระเครื่อง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.komchadluek.net/detail/20130715/ 

163497/ระวงัถงึจุดเสือ่ม!พระไพศาลเตอืนจากกรณีสมคีาํ.html [15 กรกฎาคม 2556]. 

 11 เรื่องเดยีวกนั 
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 ดว้ยขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดงักล่าวนัน้ จงึควรมกีารปรบัปรงุโครงสรา้งในการบรหิารจดัการงาน

ของมหาเถรสมาคม ให้มคีวามทนัสมยัและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ซึง่มผีูเ้สนอแนวทางแกไ้ขว่า ควรทีจ่ะมกีาร

ปรบัปรงุดงัต่อไปน้ี 

 1) ควรยกเลกิหลกัเกณฑใ์นการเขา้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมทีเ่ป็นอยูเ่สี ยใหมใ่หม้กีาร

คดัเลอืกพระภกิษุกระจายไปทุกภาคโดยพจิารณาจากผลงานทีท่าํ ประโยชน์ใหส้งัคมและปฏปิทาที่

ประชาชนใหก้ารยอมรบัโดยมสีมเดจ็พระสงัฆราชทรงเป็นองคป์ระธานเหมอืนเดมิ ส่วนพระเถระชัน้

ผูใ้หญ่ใหเ้ป็นคณะทีป่รกึษามหีน้าทีค่อยใหค้าํแนะนําแก่มหาเถรสมาคม 

 2) มกีารตัง้คณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ยนกัวชิาการ และผูท้รงคุณวุฒใินหลายๆ สาขา เช่น 

พุทธศาสตร ์กฎหมายและสงัคมศาสตร ์ทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาใหค้าํแนะนํา ช่วยเหลอื สนบัสนุน ใน

กจิการของมหาเถรสมาคมเพื่อใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็มากขึน้ 

 3) มกีารกระจายอํานาจโดยมอบหมายใหก้รรมการมหาเถรสมาคมแต่ละท่านทาํหน้าทีแ่ต่ละ

อยา่งใหช้ดัเจน เมือ่เกดิปญัหาเรง่ด่วนสามารถวนิิจฉยัและสัง่การใหห้น่วยงานทีม่หีน้ าทีร่บัคาํสัง่ไป

ปฏบิตัไิดท้นัทแีลว้ค่อยรายงานใหม้หาเถรสมาคมทราบภายหลงั 

 4) ใหม้หีน่วยงานหรอืองคก์ารภาครฐัทีม่ผีูเ้ชีย่วชาญเรือ่งกจิการสงฆค์อยร องรบัคาํสัง่จาก

มหาเถรสมาคมและพระสงัฆาธกิารระดบัต่างๆ เพื่อจดัการดาํเนินคดกีบัพระละเมดิพระธรรมวนิยัได้

ทนัที11

12
 

 หากสามารถปรบัโครงสรา้งของมหาเถรสมาคมไดต้ามแนวคดิดงักล่าว อํานาจใน การ

วนิิจฉยัอธกิรณ์ต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัพระธรรมวนิยั กจ็ะมคีวามชดัเจนเดด็ขาดไปในหมูส่งฆ์ โดยที่

ทางฝา่ยอาณาจกัร หรอืฝา่ยโลกไมค่วรจะไปวนิิจฉยั  เช่น กรณนิีคหกรรม ควรเป็นเรือ่งยตุภิายใน

องคก์ารพระพุทธศาสนา หรอืบางเรือ่ง แม้ไมเ่กีย่วขอ้งกั บพระธรรมวนิยั แต่เป็นเรือ่งภายในองคก์ร

พระพุทธศาสนาก็ควรจะเป็นไปตามกฎกตกิาภายใน โดยใหม้รีะบบหรอืกระบ วนการในการเยยีวยา

กนัเองให้ถงึทีสุ่ดโดยไมต่อ้งอาศยัฝา่ยอาณาจกัรใหเ้ขา้ไปยุง่เกี่ ยว เช่น อํานาจในการแต่งตัง้ ถอด

ถอนพระสงัฆาธกิาร อํานาจการแต่งตัง้พระอุปชัฌาย ์ดงัทีม่ผีูก้ล่าวว่า 

หากไมม่กีารปกครองคณะสงฆ ์บา้นเมอืงจะเอาอยา่งไรกบัพระสงฆ ์ใครจะเป็นผูด้แูล

ท่าน ตอบว่าท่านสามารถดแูลกนัไดด้ว้ยอาศยัธรรมวนิยัในการยกยอ่งและตเิตยีนกนั

ไดเ้อง ทุกคนมพีระอุปชัฌายใ์นการบวชจะตอ้งขึน้กบัพระอุปชัฌายต์นอยูแ่ลว้ เรือ่ง

                                         
 12 พนูศกัดิ ์ชตูาภา , “ปญัหาการบรหิารงานของมหาเถรสมาคม ศกึษาปญัหาดา้นการจดัโครงสรา้ง

องคก์าร,” หน้า 54 – 55. 
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การรวบรวมรายชื่อพระเขา้พรรษา การสอบธรรม บาลี  ฯลฯ สิง่เหล่าน้ีโยนไปให้

นกัวชิาการศาสนาหรอืสาํนกังานพุทธทาํไดเ้พราะเป็นเรือ่งไมย่ากและท่านเหล่านัน้เอง

จะไดม้งีานทาํบา้ง  (ในแงด่คีอืการทุจรติขอ้สอบ  ฯลฯ อาจลดลงดว้ยเพราะพระสงฆ์

ไมไ่ดจ้ดัการกนัเอง ) ส่วนเมือ่เกดิปญัหารา้ยแรง นอกจากพระจะจดัการดว้ยอธกิรณ

สมถะแลว้ทางบา้นเมอืงยงัสามารถเขา้ไปดแูลได ้ (เพราะท่านกเ็ป็นพลเมอืงคนหน่ึง ) 

เช่น ท่านขายยาบา้ ตํารวจกส็ามารถเขา้ไปจบักุมหรอืสอบสวนได 1้2

13
 

 นอกจากน้ี หากพระสงัฆาธกิารหรอืพระอุปชัฌาย์ ในฐานะเจา้หน้าทีข่องรฐัผู้ มหีน้าทีต่าม

กฎหมายปฏบิตัหิน้าทีบ่กพรอ่งละเลยหน้าทีห่รอืปฏบิตัลิ่าชา้จนเกดิความเสยีหายแก่บุคคลภายนอก

จนเป็นการกระทบสทิธขิองปจัเจกช นอาจถือไดว้่าเป็นกา รกระทาํทีม่ผีลกระทบภายนอกคณะสงฆ์  

เช่น การเขม้งวดกวดขนักบัพระสงัฆาธกิารทีม่อีํานาจใหก้ารบรรพชาอุปสมบท  พระอุปชัฌายจ์ะตอ้ง

เครง่ครดัตามพระวนิยัและเขม้งวด ดว้ยการสอดส่องดแูลและลงโทษ ใหเ้ป็นไปตามพระวนิยั บญัญตัิ

และหากสามารถกําหนดใหม้กีารเอาผดิกบัพระอุปชัฌายท์ีท่าํหน้าทีบ่กพรอ่งดว้ยจะเกดิประโยชน์ทัง้

ในแงก่ารกระตอืรอืรน้และในการคดัสรรคนดเีขา้มาบวช 

 อํานาจเดด็ขาดทีเ่ป็นของฝา่ยศาสนจกัรน้ี ฝา่ยอาณาจกัรเขา้ไปควบคุมไมไ่ดก้จ็รงิแต่กค็วร

จะมกีระบวนการเยยีวยาภายใน ดว้ย กล่าวคอื การอุทธรณ์ไปยงัองคก์รภายในทีเ่ป็นอสิระและ เป็น

กลางขององคก์ารคณะสงฆซ์ึง่อดตีเคยม ี “คณะพระวนิยัธร ” อนัประกอบไปดว้ยพระผูท้รงคุณวุฒ ิมี

ความเชีย่วชาญดา้นพระวนิยับญัญตัิ  กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของ องคก์าร คณะสงฆห์รอืแมแ้ต่

กฎหมายบา้นเมอืงเพื่อจะไดพ้จิารณาทัง้เรือ่งคด ีอธกิรณ์ และความขดัแยง้ในดา้นต่างๆ โดย ถูกตอ้ง

ตามพระธรรมวนิยั ทัง้น้ี  องคก์รดงักล่าวไมค่วรอยูภ่ายใตก้ ารปกครองของหน่วยงานใด ในองคก์าร

คณะสงฆ์โดยอาจจะกําหนดใหม้ี  “คณะผูต้รวจการศาสนา ” ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระทีจ่ะมาตรวจการ

หรอืควบคุมตรวจสอบว่าพระสงัฆาธกิาร หรอืองคก์ ารพระพุทธศาสนาไดป้ฏบิตัติามอํานาจหน้าที่

อยา่งถูกตอ้งเทีย่งธรรมหรอืไ มภ่ายใตก้ารปกครองแบบนิตริฐั  มฉิะนัน้แลว้อํานาจทีไ่มม่กีารควบคุม

ตรวจสอบยอ่มมแีนวโน้มจะเป็นอํานาจเผดจ็การเสมอ 13

14
 

 หลกัการบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆท์ีพ่ระพุทธเจา้ ทรงแสดงเป็นแบบอยา่ง นัน้มหีลาย

ส่วนที่คลา้ยคลงึกบัการบรหิาร จดัการทีด่ใีน สมยัปจัจบุนั และสามารถนํามาเชื่อมโยงเขา้กนัได ้ เช่น 

                                         
 13 เจษฎา กนัตเมธี , โลน้ซ่าหลอกลวงประชาชน  ตอนที ่ 1 – 5[e-book]. (สาํนกัพมิพ ์ HOMELESS 

แหล่งทีม่า: http://medhikantaram.blogspot.com/2012/03/blog-post_04.html, 2555), หน้า 132. 

 14  สมบรูณ์ วชริบรูณ์สขุ, การควบคุมการใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญตั ิคณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 โดยศาล

ปกครอง,” หน้า 98 – 99. 
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เรือ่งพหุนิยม การมสี่วนรว่มจากหลายๆ ฝา่ย การยดึถอืธรรมะเป็นเป้าหมายหลกัแทนตวับุคคลหรอื

กฎระเบยีบเลก็น้อยและการยดื หยุน่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ เพื่อยงัประโยชน์และไมส่รา้ง

ปญัหาใหส้งัคมทีต่อ้งพึง่พาอาศยัอยู ่จะแตกต่างกนับา้งเพยีงขอ้ปลกียอ่ยและเป้าหมายของภารกจิที่

ต่างกนัเท่านัน้14

15
 ดงันัน้ แนวทางในการแกไ้ขปญัหาเรือ่งการบรหิารจดัการองคก์ารคณะสงฆ์ น้ีไดม้ผีู้

เหน็ว่าควรมหีน่วยงานหรอืองคก์ารภาครฐัทีม่ผีูเ้ชีย่วชาญเรือ่งกจิการคณะสงฆค์อยรองรบัคาํสัง่จาก

มหาเถรสมาคมและพระสงัฆาธกิารระดบัต่างๆ เพื่อจดัการดาํเนินคดกีบัพระ ทีล่ะเมดิพระธรรมวนิยั

ไดท้นัที โดยปจัจบุนัน้ีหน่วยงานทีน่่าจะมคีวามเป็นไปไดม้ากทีสุ่ดกค็อืสาํนกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาตซิึง่สมควรทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่นโครงสรา้งและเพิม่บทบาทมากไปกว่าการ เป็นเพยีงลกูมอื

ของมหาเถรสมาคมเพราะอํานาจหน้าทีข่องสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาตติัง้แต่ขอ้ที ่ 1 – 3 กม็ี

การระบุไวช้ดัเจนถงึบทบาทดงักล่าวคอื 

 1. ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยคณะสงฆ ์กฎหมายว่าดว้ยการกําหนดวทิยฐานะผูส้าํเรจ็

วชิาการพระพุทธศาสนา รวมทัง้กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. รบัสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนบัสนุนกจิการและการบรหิารการปกครอง

คณะสงฆ ์

 3. เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุม้ครองพระพุทธศาสนา15

16
 

 แต่จากปญัหาใน การบรหิารจดัการอธกิรณ์ต่างๆ ทีผ่่านมา ในบทที ่ 4 นัน้ ผลปรากฏ ว่า

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาตยิงัทาํหน้าทีข่องตนไดอ้ยา่งไมเ่ตม็ทีน่กัเน่ืองจากปญัหาดา้น

โครงสรา้งและอํานาจของมหาเถรสมาคมทีไ่มเ่อือ้ใหส้าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาตมิบีทบาท

มากเท่าทีค่วร ทัง้น้ีตามทีผู่ว้จิยัไดเ้สนอว่าหากมหาวทิยาลยัสงฆม์คีณะวนิยัศาสตรห์รอื วทิยาลยัการ

บรหิารปกครองคณะสงฆห์รอืสถาบนัพฒันาพระวนิยาธกิาร  สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาตอิาจ

มสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการอธกิรณ์ต่างๆ รว่มกบัหน่วยงานเหล่าน้ีโดย การจดั ตัง้เป็น  “คณะ

ผูต้รวจการศาสนา ” ในส่วนคุม้ครองพระพุทธศาสนาเพื่อทาํงานประสานรว่มกบัหน่วยงานขา้งตน้

โดยมจิาํ เป็นตอ้งผ่านลาํดบัขัน้ตอนตามโครงสรา้งของมหาเถรสมาคมเพื่อทีจ่ะไดจ้ดัการอธกิรณ์

ต่างๆ ภายในองคก์ารคณะสงฆ์ไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนัเมือ่มี

                                         
 15 พนูศกัดิ ์ชตูาภา , “ปญัหาการบรหิารงานของมหาเถรสมาคม ศกึษาปญัหาดา้นการจดัโครงสรา้ง

องคก์าร,” หน้า 58. 

 16 คู่มอืพระสงัฆาธกิาร, หน้า 102 – 115. 
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การปรบัโครงสรา้ง ขา้งตน้แลว้ กค็วรจะมีการปรบัปรงุกระบวนการการบรหิาร จดัการองคก์ารคณะ

สงฆใ์หส้อดคลอ้งกนัไปดว้ย ดงัต่อไปน้ี 

 1) ลดขัน้ตอนการทาํงานต่างๆ ลง โดย มกีารกระจายอํานาจใหส้่วนทอ้งถิน่และภาค

ประชาชนช่วยกนัดแูลพระพุทธศาสนาซึง่จะทาํใหม้หาเถรสมาคมมงีานทีจ่ะตอ้งดแูลน้อยลง 

 2) มกีารทาํงานเชงิรกุ เน้นการป้องกนัมากกว่าการแกไ้ขเพราะทีผ่่านมาเมือ่มพีระ ภกิษุสงฆ์

ทาํผดิพระธรรมวนิั ยก็ยงัไมส่ามารถ จดัการ อะไรได้ หากไม่ มผีู้รอ้งเรยีนเสยีก่อน จงึทาํให้ เกดิผล

เสยีหายอยา่งมากต่อพระพุทธศาสนาเพราะเรือ่งศรทัธาเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนเมือ่เสยีไปแลว้การจะกู้

คนืเป็นเรือ่งลาํบากและทาํใหพ้ระภกิษุสงฆท์ีด่พีลอยมวัหมองไปดว้ย16

17
 

 หากองคก์ารคณะสงฆโ์ดยเฉพาะมหาเถรสมาคมสามารถปรบัโครงสรา้งตามทีไ่ดเ้สนอและ

รวบรวมไวใ้นงานวจิยัน้ีแลว้  การบรหิารจดัการของมหาเถรสมาคมกอ็าจจะเป็นการบรหิารจดัการ

โดยธรรมอยา่งเปิดเผยและเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน โดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่ง

ใดๆ อยา่งไรกต็าม ในช่วงของการศกึษาวจิยัน้ี คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  (คสช .) มคีวาม

พยายามในการปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนาดว้ยการออก คาํสัง่ฉบบัที่  115/2557 เมือ่วนัที ่ 8 

สงิหาคม พ.ศ. 2557 ดว้ยการ แต่งตัง้คณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทา งพระพุทธศาสนา 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิพระพุทธศาสนาใหม้คีวามเจรญิและมัน่คง นําพาสงัคมและวถิชีวีติของ

ประชาชนใหเ้กดิความสนัตสิุขอยา่งยัง่ยนืดว้ยหลกัพุทธธรรม คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิจงึมี

คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทางพระพุทธศาสนาโดยมอีงคป์ระกอบและ

อํานาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 

1. องคป์ระกอบ 

1.1 รองหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิละหวัหน้าฝา่ยกจิการพเิศษ ประธาน

กรรมการ 

1.2 ปลดักระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 

1.3 ปลดักระทรวงยตุธิรรม กรรมการ 

1.4 ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กรรมการ 

1.5 ปลดักระทรวงวฒันธรรม กรรมการ 

                                         
 17 พนูศักดิ ์ชตูาภา , “ปญัหาการบรหิารงานของมหาเถรสมาคม ศกึษาปญัหาดา้นการจดัโครงสรา้ง

องคก์าร,” หน้า 57 – 58. 
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1.6 ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

1.7 ผูบ้ญัชาการตํารวจแห่งชาต ิกรรมการ 

1.8 อธบิดกีรมประชาสมัพนัธ ์กรรมการ 

1.9 ปลดักรงุเทพมหานคร กรรมการ 

1.10 ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิกรรมการและเลขานุการ 

2. อาํนาจหน้าท่ี 

2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตร การ และแนวทางการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทาง

พระพุทธศาสนา เสนอต่อคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

2.2 อํานวยการ กํากบัดแูล ตดิตามผลการดาํเนินการตามนโยบายการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาทางพระพุทธศาสนา เสนอต่อคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

2.3 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงาน โครงการและ มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งก่อนนําเสนอต่อ

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

2.4 กําหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทางพระพุทธศาสนา 

2.5 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการในการดาํเนินการต่างๆ 

2.6 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีห่วัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิหรอืคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาตมิอบหมาย 

3 คณะกรรมการตามคาํสัง่น้ี สามารถยบุเลกิหรอืปรบัปรงุองคป์ระกอบและอํานาจหน้าทีไ่ด้

ตามความเหมาะสม17

18
 

หากพจิารณาจากโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดน้ีจะเหน็ว่าประกอบดว้ยขา้ราชการ

ระดบัสงูในหลากหลายสาขาซึง่มคีวามเหมาะสมกบัการขบัเคลื่อนในเชงินโยบายใหแ้ก่องคก์ าร

พระพุทธศาสนา แต่ในทางปฏบิตัทิีต่อ้งมกีารบรหิารจดัการอาจประสบปญัหาเดยีวกนักบัองคก์ าร

คณะสงฆโ์ดยเฉพาะมหาเถรสมาคมทีม่โีครงสรา้งขนาดใหญ่ซึง่ทาํใหก้ารบรหิารจดัการเกดิความ

ล่าชา้และไรป้ระสทิธภิาพดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในบทที ่ 4 ส่วนคณะกรรมการของ คสช . จะมบีทบาท

                                         
 18 ไทยรฐั , คสช .ตัง้ กก .จดัระเบยีบพระพุทธศาสนา [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th 

/content /443348 [14 สงิหาคม 2557]. 
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หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการซํ้าซอ้นกบัองคก์รต่างๆ เช่น มหาเถรสมาคมหรอื ศาลปกครองหรอื ไมน่ัน้

อาจตอ้งรอดผูลเพื่อความชดัเจนต่อไป แต่จากบทที ่2 ทีไ่ดต้ัง้เกณฑ์การบรหิารจดัการตามหลกัพระ

ธรรมวนิยัไวว้่า การบรหิาร จดัการ ดว้ยธรรมะนัน้ตอ้ง บรหิารจดัการอยา่งเปิดเผยและ เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน โดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ จงึจะเป็นการบรหิารจดัการโดย

ธรรมอยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้ หากคณะกรรมการชุดน้ีหรอื ไมว่่า ชุดใดๆ กต็ามสามารถบรหิารจดัการ

องคก์ารพระพุทธศาสนาไดด้ว้ยหลกัการดงักล่าวแลว้กย็อ่มเป็นการบรหิารจดัการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

พระพุทธศาสนาอยา่งแน่นอน 

 6.3 การแก้ไขระบบสมณศกัด์ิ 

 ปญัหาของการมี ระบบ สมณศกัดิ ์ขององคก์าร คณะสงฆไ์ทย ทีไ่ดอ้ภปิรายในบททีแ่ลว้ ว่า

ระบบสมณศกัดิท์าํใหอ้งคก์ารคณะสงฆต์อ้ง ปกครอง กนัโดย ขึน้ตรงต่อ พระผูใ้หญ่ตามลาํดบัขัน้  

ดงันัน้ การบรหิารจดัการทีเ่ป็นโครงการใหญ่ การออกระเบยีบ ขอ้บงัคบัในนามคณะสงฆไ์ทยจะต้อง

ผ่านมตหิรอืไดร้บัอนุญาตจาก กรรมการมหาเถรสมาคม ซึง่ทาํใหเ้กดิปญัหา นานปัการ แนวทางการ

แกไ้ขปญัหาเรือ่งสมณศกัดิน์ัน้ ศาสตราจารย ์ดร. วชัระ งามจติรเจรญิไดร้วบรวมไว ้4 วธิ ีคอื  

 1) การลม้เลกิระบบสมณศกัดิ ์ 

 2) การปรบัปรงุระบบสมณศกัดิ ์ 

 3) การปลกูฝงัอบรมสรา้งค่านิยมทีเ่หมาะสม  

 4) การควบคุมตรวจสอบพฤตกิรรมและการทาํงานของพระสงฆท์รงสมณศกัดิ ์18

19
  

 สาํหรบัแนวคดิทีต่อ้งการใหย้กเลกิระบบสมณศกัดิน์ัน้มขีอ้ ดหีลายขอ้  เช่น หากไมม่เีรือ่ง

ยศถาบรรดาศกัดิใ์หต้อ้งกงัวลใจ  พระภกิษุทีม่คีวามรูค้วามสามารถก็อาจทาํประโยชน์ไดเ้ตม็ทีโ่ดย

ไมต่อ้งไปเกรงกลวัการขดัผลประโยชน์ของผูใ้ด19

20
 แนวคดิเช่นน้ีมผีูเ้หน็ว่า 

เมือ่ไมม่กีารปกครองคณะสงฆ์ (ทีก่ล่าวถงึการปกครองเป็นหลกั เพราะสมณศกัดิอ์ยูไ่ด้

ดว้ยอาศยัการปกครองระบอบน้ี ) หรอืไมม่พีระสงัฆราช ชาวพุทธกจ็ะไ มม่ศีูนยร์วม

จติใจใหส้งบรม่เยน็  ก่อนอื่นตอ้งถามก่อนว่า สมเดจ็พระสงัฆราชเป็นศูนยร์วมจติใจ

ของชาวพุทธไทยจรงิหรอื  กีค่นทีถ่งึคราไมส่บายใจกอ็าศยัคาํสอนพระองคเ์ป็นทีพ่ึง่ที่

ระลกึ  ส่วนใหญ่มแีต่กลบัเขา้หาพระเครือ่ง หม อด ูหมอทาํเสน่ห์ หรอืการสะเดาะ

                                         
 19 วชัระ งามจติรเจรญิ, “สมณศกัดิ:์ ขอ้ดแีละปญัหา,”: 34 – 36. 

 20 เจษฎา กนัตเมธ,ี โลน้ซ่าหลอกลวงประชาชน ตอนที ่1 - 5, หน้า 131. 
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เคราะหเ์สยีโดยมาก หรอืแมพ้ร ะองคม์ไิดเ้ป็นสงัฆราชโดยตําแหน่ง แต่เพราะปฏปิทา

การปฏบิตัขิองพระองคด์พีรอ้มกย็อ่มเป็นสรณะใหแ้ก่ชาวพุทธไปโดยพฤตนิยัและมี

คุณประโยชน์มากกว่าการไดเ้ป็นอยูแ่ค่นิตนิยัซึง่ความเป็นจรงิพระพุทธเจา้เองกใ็หเ้อา

พระรตันตรยัคอืพระพุทธเจา้ พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ อยูแ่ลว้ นัน่คอืมใิช่ใหม้ี

ไวเ้พยีงกราบไหวห้ รอืปลอบประโลมใจเหมอืนพระพุทธรปู แต่มไีวเ้พื่อเป็นตวัอยา่งใน

การครองชพีและพฒันาตนเพื่อยกระดบัขึน้ไปถงึขัน้มปีญัญาและพึง่ตนเองไดใ้นทีสุ่ด20

21
 

 แต่ทีผ่่านมาระบบสมณศกัดิเ์ป็นองคป์ระกอบของโครงสรา้งการปกครององคก์ารคณะสงฆท์ี่

โยงใยอยูก่บัตําแหน่งบรหิารและสมณศกัดิ ์ ตําแหน่ง สงูสุดคอืสมเดจ็พระสงัฆราชกเ็ป็นตําแหน่ง

บรหิารอยูใ่นตวัซึง่อาจทาํใหไ้มส่ามารถแยก ตําแหน่งสมณศกัดิใ์นระดบัน้ีออกจากตําแหน่งปกครอง

บรหิาร อกีทัง้การแยกสมณศกัดิอ์อกจากตําแหน่งปกครองบรหิารกอ็าจทาํใหป้ระสทิธภิาพในการ

ทาํงานบรหิา รจดัการองคก์าร คณะสงฆด์อ้ยลงเพราะ ตําแหน่ง สมณศกัดิเ์ป็นทีม่าแห่งพระเดช

พระคุณทีท่าํใหเ้กดิการยอม รบัเชื่อฟงัซึง่เอือ้ใหก้าร บรหิารจดัการ ดาํเนินไปไดด้ว้ยดี 21

22
 แนวคดิที่

กล่าวว่าการไมม่ี ระบบสมณศกัดิอ์าจทาํใหป้ระสทิธภิาพในการทาํงานบรหิารคณะสงฆ์ ดอ้ยลงและ

สมณศกัดิบ์างตําแหน่ง ไมส่ามารถแยกจากงานบรหิารไดน้ัน้ เกดิจากประสบการณ์ทีร่ะบบสมณศกัดิ ์

ยงัเชื่อมโยงอยูก่บัตําแหน่งบรหิาร มานานนบั 100 ปี ดว้ยเหตุน้ีจงึไม่สามารถเกดิความคดิว่าระบบ

สมณศกัดิน์ัน้สามารถแยกจากตําแหน่งบรหิารได ้ 

 หากจะเปรยีบเทยีบ ระบบสมณศกัดิก์บัระบบเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อา จทาํใหเ้หน็ชดัว่าการ

แยกเรือ่งฐานนัดรศกัดิก์บัตําแหน่งการบรหิารนัน้สามารถเป็นไปได ้กล่าวคอื ตําแหน่งสมณศกัดิข์อง

พระภกิษุ สงฆ์เทยีบไดก้บับรรดาศกัดิข์องฆราวาสทีป่ระกอบคุณ งามความดแีก่ชาตบิา้นเมอืง จน

ไดร้บับรรดาศกัดิแ์ละเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์แต่ไมไ่ดห้มายความว่าบุคคล ทีไ่ดร้บั พระราชทาน

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ เหล่าน้ีจะตอ้งมตีําแหน่งในการบรหิารแต่อยา่งใด ตําแหน่งสมณศกัดิ ์ ของ

พระภกิษุสงฆ์ กเ็ช่นเดยีวกนั ทีพ่ระภกิษุสงฆ์ซึง่ประกอบคุณความดแีก่พระพุทธศาสนากอ็าจไดร้บั

พระราชทานตําแหน่งสมณศกัดิแ์ละพดัยศแต่กไ็มไ่ดห้มายความว่าท่านเหล่าน้ี จะตอ้งมตีําแหน่งใน

การบรหิารแต่อยา่งใด  

 ประเดน็น้ีอาจมคีวามเหน็ต่างว่าระบบการใหส้มณศกัดิเ์ป็นการ ขม่ผูท้ีค่วรขม่และยกยอ่งผู่ที่

ควรยกยอ่ง ในความเป็นจรงิ การยกยอ่งพระภกิษุสงฆ์ผูม้คีวามสามารถนัน้มิ ไดห้มายความว่าใหนํ้า

                                         
 21 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 132. 

 22 วชัระ งามจติรเจรญิ, “สมณศกัดิ:์ ขอ้ดแีละปญัหา,”: 36. 
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สมณศกัดิท์ีไ่ดร้บันัน้ไปปกครองผูอ้ื่นเพราะขดักบัหลกัพระพุทธศาสนาดงัทีก่ล่าวแลว้ในบทที ่ 2 แต่

เป็นการใหเ้พื่อเชดิชเูกยีรตใิหผู้อ้ ื่นนํามาเป็นแบบอยา่งหรอื เพื่อเป็นตวัแทนทีด่ขีองพระภกิษุสงฆใ์น

พระพุทธศาสนา ในประเทศพมา่ใชก้าร ยกยอ่งพระภกิษุสงฆท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ดว้ยการใหช้ื่อ

ต่อทา้ยเช่น บณัฑติ มหาบณัฑติหรอือคัรมหาบณัฑติเพราะเป็นเกยีรตคิุณทีด่แีละสรา้งประโยชน์แก่

สงัคมไดจ้รงิ ยิง่กว่านัน้หากใช้การยกยอ่งเช่นน้ีกจ็ะเปิดโอกาสให้ พระภกิษุสงฆ์ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน

พระธรรมวนิยั ซึง่ยอ่มดกีว่าการไป ทุ่มเทในการสรา้งถาวรวตัถุดว้ยการเรีย่ไรบุ่ญ เมือ่มคีวามรูท้ี่

ถูกตอ้งมากขึน้ พระภกิษุสงฆเ์หล่านัน้อาจ ลดละกเิลสของตนเองไปไดใ้นตวัและยงัสามารถสัง่สอน

ธรรมะทีถู่กตอ้งแก่ประชาชนอนัจะเป็นความเจรญิของพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้รงิ 

 หากจะกล่าวตามหลกัพระธรรมวนิยั ใหล้กึมากขึน้ไปอกี การยกยอ่ง พระภกิษุสงฆ์ ผูส้รา้ง

คุณประโยชน์น้ีแทจ้รงิแลว้ ก็ไมไ่ด้มจีดุประสงคเ์พื่อเป็นขวญัหรอืกําลงัใจ ใหแ้ก่ท่านเหล่านัน้ เพราะ

พระภกิษุสงฆ์ ทีม่คีุณลกัษณะเช่นน้ี ยอ่มมไิดท้าํความดเีพราะหวงั ผลตอบแทน การจะใหร้างวลั

หรอืไม่แก่ท่านนัน้ไมส่ามารถส่งผลต่อความตัง้ใจอนัดงีามได ้ส่วนผู้ ทีเ่หน็ว่าหากพระภกิษุสงฆ์ไมม่ี

กําลงัใจในการทาํความด ีท่าน เหล่านัน้อาจจะเลกิทาํความดีเสยี หากเป็นเช่นนัน้จรงิท่าน เหล่านัน้ก็

ไมค่วรจะไดร้บัการยกยอ่งเพราะความคดิดงักล่าวหาไดเ้ป็นคนดจีรงิตามหลกัพระธรรมวนิยั ไม ่การ

ใหเ้กยีรตหิรอืยกยอ่งตาม หลกัพระธรรมวนิยัจงึ มเีป้าหมายเพยีงเพื่อเชดิชคูนดใีห้ ปรากฏในสงัคม

เพื่อ เปิดโอกาสใหท่้าน เหล่านัน้ ไดพ้บปะประชาชน เพื่อ ใหค้วามรูห้รอืแสดงความคดิเหน็อยา่ง

กวา้งขวางมากขึน้ สงัคมไทยกจ็ะมีพระภกิษุสงฆเ์ป็นผูนํ้าทางจติวญิญาณทีม่คีวามสามารถจรงิและ

ไมห่วงัผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ตนอนัจะเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองพุทธบรษิทัในรปูแบบให มซ่ึง่ตรงกบั

ยคุพุทธกาล22

23
  

 ดงันัน้ การปรบัปรงุระบบสมณศกัดิใ์หแ้ยกจากตําแหน่งการบรหิารจดัการองคก์าร คณะสงฆ์

จงึน่าจะมคีวามเป็นไปไดม้ากกว่า การยกเลกิระบบสมณศกัดิเ์พราะ มปีญัหาน้อยทีสุ่ด แต่ตอ้งแกไ้ข

โครงสรา้ง เพื่อเป็นการลดบทบาทของรฐั และเพื่อใหค้ณะสงฆม์อีสิระในการบริ หารจดัการองคก์าร

คณะสงฆม์ากขึน้เพราะในปจัจบุนัรฐัไมไ่ดส้นใจ พระพุทธ ศาสนาอยา่งในสมยัก่อนแต่อุปถมัภ์

พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ของรฐัเอง การทีร่ฐัเขา้มาครอบงาํกํากบั องคก์ารคณะสงฆจ์งึยากทีจ่ะ

คาดหวงัว่ารฐัจะทาํนุบาํรงุพระพุทธศาสนาอยา่งจรงิใจ  หากใชว้ธิีการน้ีก็จะทาํใหร้ะบบสมณศกัดิไ์ม่

จาํเป็นตอ้งไปดว้ยกนักบัตําแหน่งบรหิาร เมือ่เสรมิกบัการปลกูฝงัอบรมสรา้งค่านิยมทีเ่หมาะสมแทน

การใหค้วามสาํคญัแก่เรือ่งเกยีรตหิรอืตําแหน่งต่างๆ มากไปจนทาํใหพ้ระภกิษุ สงฆท์ีด่าํรงสมณศกัดิ ์

มสีถานะสงูกว่าผูอ้ื่นและเป็นทีม่าของผลประโยชน์ซึง่ไมใ่ช่จดุมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิของการใหส้มณศกัดิ ์

                                         
 23 เจษฎา กนัตเมธ,ี โลน้ซ่าหลอกลวงประชาชน ตอนที ่1 - 5, หน้า 133 – 134. 
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การปลกูฝงัอบรมหรอืใหก้ารศกึษาดว้ยวธิกีารต่างๆ เพื่อใหพ้ระภกิษุสงฆม์คี่านิยมทีเ่หมาะสมหรอืมี

คุณธรรมและความรูท้ีถู่กตอ้งจะช่วยลดปญัหาของระบบสมณศกัดิน้ี์ได2้3

24
  

 หากสามารถแยกระบบสมณศกัดิอ์อกจากตําแหน่งปกครองบรหิารคณะสงฆไ์ดแ้ล้ วน่าจะทาํ

ใหป้ระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ องคก์าร พระพุทธศาสนามปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ไมว่่าจะเป็น

ปญัหาเรือ่งอายขุองพระภกิษุผูป้กครองต่างๆ ทีม่อีาวุโสมากเกนิไปจนทาํงานล่าชา้ การแทรกแซง

ตําแหน่งสมณศกัดิด์ว้ยผลประโยชน์ การใชต้ําแหน่งสมณศกัดิม์าหาผลประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 

เมือ่ตําแหน่งสมณศกัดิไ์มม่อีํานาจในทางบรหิารแลว้ การบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนากจ็ะ

เป็นไปตามหลกั การบรหิารจดัการ ดว้ยธรรมะ เพราะเป็นการบรหิารอยา่งเปิดเผยและ เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านโดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ ทัง้สิน้  

 ผูว้จิยั ขอสรปุ แนวทาง การแกไ้ข ปญัหา การบรหิารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาใหม้ี

ประสทิธภิาพตามหลกัพระธรรมวนิยัมากยิง่ขึน้ดงัต่อไปน้ี 

 1. แกไ้ขพระราชบญัญตัคิณะสงฆใ์หม้คีวามทนัสมยัและบญัญตัขิอบเขตอํานาจของ

อาณาจกัรและพุทธจกัรใหช้ดัเจน เพื่อไมใ่หเ้กดิปญัหาความซํ้าซอ้นและล่าชา้ รวมถงึความไม่ เป็น

ธรรมจากการใชก้ฎหมายทางโลกมาจดัการความผดิพระวนิยัทางธรรม 

 2. ปรบัโครงสรา้งมหาเถรสมาคมใหล้ดขัน้ตอนการทาํงานและมกีารกระจายอํานาจใหส้่วน

ทอ้งถิน่ เพื่อความรวดเรว็และเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ และเพิม่บทบาทของ สาํนกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติโดยอาจมหีน่วยงานกลางทีร่บัผดิชอบดแูลดา้นพระวนิยัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะ

สงฆโ์ดยอาจใหต้ัง้คณะวนิยัศาสตร ์ (วนิยัปิฎก ) วทิยาลยัการบรหิารปกครองคณะสงฆ์  สถาบนั

พฒันาพระวนิยาธกิาร เพื่อทาํหน้าที่ ฝึกอบรมและพฒันาคณะสงฆ์ เพื่อเป็นคณะวนิยัธรทีม่คีวามรู้

ความสามารถในการบรหิารจดัการอธกิรณ์ต่างๆ ไดโ้ดยไมต่อ้งผ่านกลไกอนัใหญ่โตและเชื่องชา้และ

ไมต่อ้งพึง่พาอํานาจรฐัในการบรหิารจดัการยกเวน้แต่อธกิรณ์นัน้ๆ เกีย่วขอ้งกบักฎหมายบา้นเมอืง  

 3. แกไ้ขระบบสมณศกัดิอ์อกจากตําแหน่งบรหิาร เพื่อป้องไมใ่หเ้กดิปญัหาเรือ่งผลประโยชน์

และการใชอ้ํานาจ หน้าทีโ่ดยมชิอบเพื่อทาํใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามพระธรรมวนิยัอยา่งเป็น

ธรรมและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 ผูว้จิยัเชื่อว่าหากแกไ้ขปจัจยัแวดลอ้มทัง้ 3 ประการใหด้ขีึน้ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ การบรหิาร

จดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาน่าจะมปีระสทิธภิาพและเป็นไปตาม หลกัพระธรรมวิ นยัมากยิง่ขึน้

                                         
 24 วชัระ งามจติรเจรญิ, “สมณศกัดิ:์ ขอ้ดแีละปญัหา,”: 35 – 37. 
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เพราะแนวทางทัง้ 3 ทีก่ล่าวมาไมข่ดักบัหลกัการบรหิารจดัการ ดว้ยธรรมะ เพราะเป็นการบรหิาร

อยา่งเปิดเผยและเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน โดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ ตาม

หลกัพระธรรมวนิยันัน่เอง  

 

 

 



สรปุ 

 

 คาํว่าบรหิารใน พระพุทธศาสนาแยกออกเป็นดา้นรปูธรรมและ ดา้นนามธรรม โดยมี

ความหมาย ว่าเป็นการดาํเนินการและการจดัการนัน่เอง  แต่เมือ่นํามาใชใ้นบรบิทของการบรหิาร

จดัการ องคก์าร พระพุทธศาสนาแลว้ ในสมยัพุทธกาล พระพุทธเจา้ทรงบรหิารจดัการ องคก์าร

พระพุทธศาสนาดว้ยพระองคเ์องกล่าวคอืทรงแสดงธรรมและบญัญตัพิระวนิยัดุจฝา่ยนิตบิญัญตั ิทรง

ปกครองภกิษุสงฆด์ุจฝา่ยบรหิารและทรงวนิิจฉยัอธกิรณ์ต่า งๆ ดว้ยพระองคเ์องดุจฝา่ยตุลาการตาม

หลกัธรรมาธปิไตย แต่ เมือ่เรือ่งราวของคณะสงฆม์มีากขึน้  อธกิรณ์เกดิขึน้มากมาย  พระพุทธเจ้าจงึ

ทรงใหพ้ระภกิษุสงฆป์กครองกนัเองดว้ย ระบบการตกัเตอืน ซึง่ในทีสุ่ด ไมเ่พยีงพอหรอืไมท่นั ต่อ

อธกิรณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ พระพุทธเจา้จงึทรงวางหลกัในบรหิารดว้ยวธิจีาํแนกอธกิรณ์เป็น 4 ขอ้ คอื 

 1. ววิาทาธกิรณ์ หมายถงึการเถยีงกนัเกีย่วกบัพระธรรมวนิยั 

 2. อนุวาทาธกิรณ์ หมายถงึการโจทหรอืกล่าวหากนัดว้ยอาบตั ิ

 3. อาบตัติาธกิรณ์ หมายถงึการตอ้งอาบตั ิการปรบัอาบตั ิและการแกไ้ขตวัใหพ้น้จากอาบตั ิ

 4. กจิจาธกิรณ์ หมายถงึกจิธุระต่างๆ ทีส่งฆจ์ะตอ้งทาํ เช่น ใหอุ้ปสมบท ใหผ้า้กฐนิ 

 สาํหรบัวธิจีดัการอธกิรณ์หรอือธกิรณสมถะคอืการทาํอธกิรณ์ใหส้งบระงบัตามพระธรรมวนิยั

ม ี7 อยา่ง คอื 

 1. สมัมขุาวนิยั ตดัสนิในทีพ่รอ้มหน้าทัง้ โจทยแ์ละจาํเลยพรอ้มพยาน ตามพยานหลกัฐาน 

 2. สตวินิยั ถอืสตเิป็นหลกั การยกเลกิความผดิเพราะเป็นพระอรหนัตห์รอือรยิบุคคลทีจ่ะไม่

ทาํผดิวนิยัในขอ้นัน้ได ้

 3. อมฬูหวนิยั ผูห้ายจากเป็นบา้ การเลกิความผดิเพราะผูก้ระทาํผดินัน้วกิลจรติหรอืเป็นบา้ 

 4. ปฏญิญาตกิรณะ ทาํตามทีร่บั การตดัสนิตามการยอมรบัผดิ คาํสารภาพของผูก้ระทาํผดิ 

 5. ตสัสปาปิยสกิา ลงโทษแก่ผูผ้ดิทีไ่มร่บั การลงโทษผูท้ีไ่มย่อมพดูในการสอบสวนของคณะ

สงฆ ์

 6. เยภุยเยสกิา การตดัสนิตามมตเิสยีงขา้งมาก 

 7. ตณิวตัถารกะ ดุจกลบไวด้ว้ยหญา้ วธิปีระณปีระนอม การตดัสนิยกฟ้อง เลกิแลว้ต่อกนั

ในกรณทีะเลาะกนั) 

 โดยวธิีการบรหิารจดัการอธกิรณ์  4 ดว้ยอธกิรณสมถะ ทัง้ 7 ตามพระธรรมวนิยันัน้ สรปุได้

ดงัต่อไปน้ี  
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อธิกรณ์ (เร่ืองราว) อธิกรณสมถะ (การจดัการ) 

1. ววิาทาธกิรณ์ 1) สมัมขุาวนิยั 2) เยภุยยสกิา 

2. อนุวาทาธกิรณ์ 1) สมัมขุาวนิยั 2) สตวินิยั  

3) อมฬูหวนิยั 4) ตสัสปาปิยสกิา 

3. อาปตัตาธกิรณ์ 1) สมัมขุาวนิยั 2) ปฎญิาณตกรณะ  

3) ตณิวตัถารกะ 

4. กจิจาธกิรณ์ 1) สมัมขุาวนิยั 

 

 พฒันาการของการบรหิารจดัการ องคก์ารพระพุทธศาสนาตัง้แต่สมยัสุโขทยัจนถงึปจัจบุนั

ส่วนใหญ่ คลอ้ยตามการปกครองของบา้นเมอืงในยคุนัน้ๆ เช่น ในสมยัอยธุยาจนถงึรตันโกสนิทร์

ตอนตน้ประเทศปกครองดว้ยระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์การบรหิารจดัการ องคก์ารคณะสงฆ์จงึ

ขึน้กบัสมเดจ็พระสงั ฆราชทีท่รงเป็นสกลมหาสงัฆปรนิายกปกครองพระสงฆท์ัว่ราชอาณาจกัร

เช่นเดยีวกบัพระมหากษตัรยิท์รงเป็นศูนยก์ลางการปกครอง ประเทศ เมือ่เริม่มพีระราชบญัญตัคิณะ

สงฆฉ์บบัต่างๆ การบรหิารจดัการ องคก์ารพระพุทธศาสนายงัคงอนุวตัไปตามระบอบการปกครอง 

เช่น พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร .ศ. 121 ไดว้างการบรหิาร จดัการอนุโลมตามวธิี

ปกครองพระราชอาณาจกัรในสมยันัน้ คอื มเีจา้คณะมณฑล เจา้คณะเมอืง เจา้คณะแขวงและอธกิาร

หมวด บงัคบับญัชาสงัฆมณฑล ในมณฑลในเมอืงและอําเภอ ตําบล ขึน้ต่อกนัโดยลาํดบั  

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการป กครองประเทศเป็น ระบอบ ประชาธปิไตย รฐับาลจงึตรา

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 เป็นธรรมนูญการปกครองคณะสงฆโ์ดยมสีาระสาํคญัทีอ่ํานาจ

การบรหิารและการปกครองคณะสงฆถ์ูกแบ่งเป็น 3 ฝา่ยเพื่อถ่วงดุลอํานาจตามแบบอยา่งการ

ปกครองของฝา่ยบา้นเมอืง แต่ในปจัจบุนั พระราชบญัญตัคิณะสง ฆท์ีใ่ชเ้ป็นธรรมนูญในการบรหิาร

จดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาไดแ้ก่พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 ฉบบัแกไ้ข พ .ศ. 2535 

ซึง่พฒันามาจากพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 แต่พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ พ.ศ. 2505 

กลบัไปลอกเลยีนแบบพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ทีใ่ชไ้ดด้ใีนระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์  

ในขณะทีบ่า้นเมอืงปกครองดว้ยระบอบประชาธปิไตยและมคีวามกา้วหน้าไปเรือ่ย การปกครองคณะ

สงฆต์ามพระราชบญัญตัฉิบบั น้ีกลบัถอยไปสู่ อดตีจงึ สวนทางกบัราชอาณาจกัร และส่งผลใ หก้าร
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บรหิารจดัการองคก์าร คณะสงฆไ์มว่วิฒันาการตัง้แต่บดันัน้ และทาํใหร้าชอาณาจกัรกบั ศาสนจกัรซึง่

เคยเจรญิเคยีงคู่กนัมาตัง้แต่ตน้ตอ้งทิง้ห่างกนั  

 เมือ่พระราชบญัญตัคิณะสงฆไ์มเ่อือ้อํานวยใหพ้ระสงฆไ์ดม้บีทบาทส่งเสรมิสงัคม กอ็าจทาํให้

สงัคมถอยหลงัตามไปดว้ยเพราะราชอาณาจกัรกา้วลํ้าศาสนจกัรไปมาก จงึเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํให้

เกดิทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีในการบริ หารจดัการ องคก์ารพระพุทธศาสนาขึน้หลายประการ  เช่น การใช้

วธิกีารบรหิารจดัการ อื่นๆ ทีน่อกเหนือพระธรรมวนิยั ซึง่แมว้่าจะถูกตอ้งตาม กฎหมายแ ต่อาจจะไม่

ถูกตอ้งตามหลกัพระธรรมวนิยั  แทจ้รงิแลว้ การบรหิารจดัการ องคก์ารพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ

เมือ่มอีธกิรณ์เกดิขึน้องคก์ารคณะสงฆส์ามารถใช้หลกัธรรมวนิยัจดัการกบัผูน้ัน้ไดเ้ลยโดยไมต่อ้งรอ

อํานาจจากรฐัหรอืสื่อมวลชนเขา้มายุง่เกีย่วซึง่อาจทาํใหเ้กดิผลเสยีมากกว่าผลดี  ทีส่าํคญัหากใชพ้ระ

ธรรมวนิยัเป็นหลกั กอ็าจทาํให้ ระบบอุปถมัภ์ หรอือํานาจจาก ผูม้อีทิธพิลทีห่นุนอยู่ มาปิดกัน้อยูล่ด

น้อยลงไปได้  การแ ยกสมณศกัดิอ์อกจากตําแหน่งบรหิารน่าจะทาํใหป้ญัหาการบรหิารจดัการ

องคก์ารคณะสงฆล์ดลง 

 ปญัหาการบรหิารจดัการ อธกิรณ์ต่างๆ จะเหน็ว่าพระภกิษุสงฆท์ีท่าํผดิหลายกรณี  แมว้่าจะ

ใชอ้ํานาจจาก พ .ร.บ. ดว้ยการใชอ้ํานาจตามการปกครองและระบบสมณศกัดิซ์ึง่ แมแ้จง้ผูม้อีํานาจ

ชัน้สงูขึน้ไปแลว้กย็งัวางเฉยปล่อยปละละเลย หรอืมกีารไดร้บัสนิบนตามระบบอุปถมัภจ์งึทาํใหก้าร

บรหิารจดัการไมม่ปีระสทิธภิาพและทาํลายศรทั ธาของประชาชนมาหลายครัง้หลายคราวและ ในบาง

กรณทีีม่ ีการนํา อํานาจกฎหมายทางโลก รวมถงึ การขยายผลจากสื่อต่างๆ มาใชเ้พื่อ จะเอาผดิกบั

อลชัชเีหล่าน้ีกไ็มส่ามารถทีจ่ะกระทาํได้ เช่น กรณอีดตีพระยนัตระ หลวงปูเ่ณรคาํ วดัพระธรรมกาย

ฯลฯ เพราะปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ ทีโ่ยงใยกนัอยา่งเป็น กลุ่มกอ้นของระบบผลประโยชน์ดงัทีไ่ดก้ล่าว

แลว้ การแกไ้ข พ .ร.บ. คณะสงฆอ์าจเป็นวธิทีีท่าํใหป้ญัหาต่างๆ ในการบรหิารจดัการองคก์ารคณะ

สงฆล์ดลงได ้

 ทัง้น้ี ปญัหาต่างๆ อาจเป็นเพราะโครงสรา้งขององคก์ ารคณะสงฆ์เป็นระบบปิดจงึทาํใหไ้ม่

สามารถทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ วได ้นอกจากไมม่กีาร

ปรบัตวัแลว้ องคก์ารคณะสงฆ์ ยงัมกีารทาํงานทีเ่ป็นเอกเทศไมม่กีารปฏสิมัพนัธก์บัภาคสงัคมและ

ภาคประชาชน การแกป้ญัหาของ องคก์ารสงฆท์ีเ่กดิขึน้จงึเป็นเรือ่งเฉพาะภายในเท่านัน้ ประชาชน

และภาคสงัคมอื่นไมส่ามารถเขา้ไปมสี่วนร่ วมหรอืช่วยเหลอืได้  สาเหตุดงักล่าวจงึทาํใหก้าร บรหิาร

จดัการอธกิรณ์ต่างๆ เกดิ ขอ้เสยีต่างๆ เช่น ความล่าชา้และขาดประสทิธภิาพทาํใหเ้กดิความเบื่อ

หน่ายและเสื่อมศรทัธาต่อ องคก์ารคณะสงฆท์ีเ่ป็นองคก์ารหลกัใน พระพุทธศาสนาซึง่ถอืเป็นหน่ึงใน
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สถาบนัหลกัของประเทศไทยอกีดว้ย  การปรบัโครงสรา้งมหาเถรสมาคมจงึน่าจะทาํใหก้ารบรหิาร

จดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาเป็นไปตามหลกัพระธรรมวนิยัมากยิง่ขึน้ 

 หากสามารถนําหลกั พระธรรมวนิยัมาใชใ้นการบรหิารจดัการไดต้ัง้แต่ระดบัพระอุปชัฌายก์็

จะทาํใหก้ารคดัเลอืกคนทีเ่ขา้มา บรรพชาอุปสมบทมคีวามจรงิจงัมากขึน้ คอืพจิารณาจาก คุณสมบตัิ

ตามพระธรรมวนิยั เพื่อทาํใหไ้ดค้นดหีรอืคนทีต่ ัง้ใจบวชศกึษาปฏบิตัมิากขึน้ ต่างจากปจัจบุนัทีก่าร

รบัคนเขา้ มาบวชมกั พจิารณา จากผลประ โยชน์ เป็นส่วนใหญ่ หากสามารถ ใชห้ลกัพระ ธรรมวนิยั

กลบัมาใช้บรหิารจดัการได้ ใหมแ่ทนระบบทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัได ้ องคก์ารคณะสงฆน่์า จะมคีนดเีขา้มา

มากขึน้และคนไมด่กีจ็ะถูกกําจดัออกไปไดเ้องเพราะเมือ่ไมม่อีํานาจและผลประโยชน์กจ็ะออกไปจาก

องคก์ารคณะสงฆ ์ 

 การบรหิารจดัการทีด่จีงึควรจะเป็นการตดัสนิทีม่ปีระสทิธภิาพ รวดเรว็และถูกตอ้ง ตามหลกั

พระธรรมวนิยั มากกว่าการปล่อยความจรงิใหด้าํเนินไปอยา่งเชื่องชา้และไรค้วามยตุธิรรม โดยการ

บรหิารจดัการดว้ยธรรมะนัน้ตอ้งบรหิารอยา่งเปิดเผยและเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

โดยไมไ่ดห้วงัใหม้กีารยกยอ่งใดๆ ดงันัน้จงึน่าจะถงึเวลาทีค่วรจะรเิริม่สงัคายนาการบรหิารจดัการ

องคก์าร คณะสงฆใ์หเ้กดิขึน้จรงิเพื่อทีจ่ะเรยีกขวญักําลงัใจและความศรทัธาในคาํสัง่สอนของ

พระพุทธศาสนาให้กลบัคนืมาอกีครัง้ซึง่หมายถงึความรเิริม่และความกลา้หาญทีจ่ะนําพา องคก์าร

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะองคก์าร คณะสงฆใ์ห้เป็นผูนํ้าแสงสว่างทางปญัญาแก่ สงัคมดว้ยการเป็น

แบบอยา่งสงัคมอุดมคตดิว้ยปญัญาในพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้รงิ  
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รายการอ้างอิง 

 

คมัภีรพ์ระไตรปิฎกและอรรถกถา 

มหามกุฏราชวทิยาลยั. พระวนิยัปิฎก เล่ม 1 ภาค 1 มหาวภิงัค ์ปฐมภาคและอรรถกถา . พมิพค์รัง้ที ่

 3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536. 

________________. พระวนิยัปิฎก เล่ม 1 ภาค 2 มหาวภิงัค ์ปฐมภาคและอรรถกถา . พมิพค์รัง้ที่

 3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

________________. พระวนิยัปิฎก เล่ม 1 ภาค 3 มหาวภิงัค ์ปฐมภาค – ทุตยิภาคและอรรถกถา . 

พมิพ ์ ครัง้ที ่3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

________________. พระวนิยัปิฎก เล่ม 6 จลุวรรค ปฐมภาคและอรรถกถา . พมิพค์รัง้ที ่ 3. 

 กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

________________. พระวนิยัปิฎก เล่ม 9 จลุวรรค ทุตยิภาค และอรรถกถา . พมิพค์รัง้ที ่ 3. 

 กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล ขทุทกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 5. พมิพค์รัง้ที ่3. 

 กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล ขทุทกนิกาย มหานิทเทส เล่ม 5 ภาค 2. พมิพ์

 ครัง้ที ่3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค เล่ม 3 ภาค 1. พมิพค์รัง้ที ่

 3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค เล่ม 3 ภาค 2. พมิพค์รัง้ที ่

 3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล ทฆีนิกาย มหาวรรค เล่ม 2 ภาค 1. พมิพค์รัง้ที ่

 3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล มชัฌมินิกาย มชัฌมิปณัณาสก ์เล่ม 2 ภาค 1. 

 พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล มชัฌมินิกาย มชัฌมิปณัณาสก ์เล่ม 2 ภาค 2. 

 พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล สงัยตุตนิกาย ขนัธวารวรรค เล่ม 3 ภาค 1. พมิพ์

 ครัง้ที ่3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536. 



145 

 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล สงัยตุตนิกาย นิทานวรรค เล่ม 2. พมิพค์รัง้ที ่3. 

 กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล สงัยตุตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม 5 ภาค 1. พมิพ์

 ครัง้ที ่3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 1. พมิพ์

 ครัง้ที ่3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต . พมิพค์รัง้ที ่ 3. 

 กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล องัคุตตรนิกาย ปญัจกนิบาต –  ฉกักนิบาต . พมิพ์

 ครัง้ที ่3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

________________. พระสตูรและอรรถกถาแปล องัคุตตรนิกาย เอกนิบาต ทุกนิบาต เล่ม 1 ภาค 

 2. พมิพ ์ครัง้ที ่3. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2537. 

พระพุทธโฆสาจารย.์ คมัภรีว์สิุทธมิรรค . พมิพค์รัง้ที ่4. แปลโดย สมเดจ็พระพุฒาจารย ์ (อาจ อาสภ

 มหาเถร). กรงุเทพมหานคร: บรษิทัประยรูวงศพ์ริน้ทต์ิง้ จาํกดั, 2546. 

หนังสือ 

กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร . ประวตักิารปกครองคณะสงฆไ์ทย . กรงุเทพมหานคร : โรง

 พมิพก์ารศาสนา, 2527. 

เกษม ทกานนทแ์ละอมัพร ศริเิวชศาสตร์ . ชยัชนะ พระพมิลธรรม  คดปีระวตัศิาสตรส์งฆไ์ทย . พระ

 นคร: บรรณากร, 2509. 

คนึงนิตย ์จนัทบุตร . การเคลื่อนไหวของยวุสงฆไ์ทยรุน่แรก พ .ศ. 2537 – 2484. พมิพค์รัง้ที ่1.

 กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2528. 

คู่มอืพระสงัฆาธกิาร. มปท, มมป. 

จาํนงค ์ทองประเสรฐิ. ภาษาไทยไขขาน. กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพแ์พรพ่ทิยา, 2528. 

ชศูกัดิ ์ทพิยเ์กสร. พระพุทธศาสนาในศรลีงักา. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพมหานคร: หจก. เชน ปริน้ติง้, 

 2551. 

ทนิพนัธุ ์นาคะตะ . พระพุทธศาสนากบัสงัคมไทย . พมิพค์รัง้ที ่ 3. กรงุเทพมหานคร : หจก. สหาย

 บลอ็กและการพมิพ,์ 2544. 

ธรีชน. เบือ้งหลงัการปลด พระพมิลธรรมและพระศาสนโสภน. พระนคร: โรงพมิพส์ามมติร, 2515. 



146 

 

พระธรรมปิฎก (ป.อ . ปยตฺุโต ). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ . พมิพค์รัง้ที ่ 8. 

 กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 2538. 

________________________. วนิยั: เรือ่งใหญ่กว่าทีค่ดิ . พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพมหานคร : บรษิทั 

 สหธรรมกิ จาํกดั, 2538. 

พระพรหมกว ี (วรวทิย์) วดัโมลโีลกยาราม . วทิยาพระสงัฆาธกิาร เล่ม 2. กรงุเทพมหานคร : โรง

 พมิพบ์รษิทัสหธรรมกิ จาํกดั, 2556. (พมิพเ์น่ืองในวโรกาสพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา 

 พระบาทสมเดจ็ พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศกัดิ ์พร ะเมธวีรา

 ภรณ์ เป็นพระราชาคณะ ชัน้ราชในราชทนินามที ่พระราชปรยิตัโิมล ีวนัที ่ 5 ธนัวาคม 

 2556) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต ). กรณธีรรมกาย บทเรยีนเพื่อการศกึษาพระพุทธศาสนาและ

 สรา้งสรรคส์งัคมไทย . พมิพค์รัง้ที ่ 24. กรงุเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสามลดา , 

 2551. 

พระไพศาล วสิาโล . พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวกิฤต . พมิพค์รัง้ที ่ 1. 

 กรงุเทพมหานคร: มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ,์ 2546. 

พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต ). ระเบยีบการปกครองคณะสงฆไ์ทย . พมิพค์รัง้ที ่ 1.

 กรงุเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั , 2533. (มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัใน

 พระบรมราชปูถมัภจ์ดัพมิพเ์ป็นธรรมบรรณาการเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลงิ

 ศพ นายเรอืง ม ีฤกษ์ 9 มถุินายน 2533) 

พพิฒัน์ พสุธารชาต.ิ รฐักบัศาสนา. กรงุเทพมหานคร: ศยาม, 2545. 

ราชบณัฑติยสถาน .  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ .ศ . 2542 .  พมิพค์รัง้ที ่ 1. 

 กรงุเทพมหานคร: นาน มบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่ส,์ 2546. 

สมเกยีรต ิมธีรรม . ฉีกหน้ากากธรรมกาย ใครคอืขบวนการลม้พุทธตวัจรงิ . กรงุเทพฯ : เคลด็ไทย , 

 2543. 

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ . ตํานานคณะสงฆ์ . พมิพค์รัง้ที ่ 5. 

 กรงุเทพฯ: โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว, 2514. (พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกจิศพ 

สมพร พรหมหติาธร . อาญาวดั อาญาบา้น . พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพมหานคร : สาํนกัพมิพนิ์ตธิรรม , 

 2539. 

สยาม แสนขตัิ . สยามวงศใ์นลงักาประวตัศิาสตรพ์ระพุทธศาสนาจากกรงุศรอียธุยาสู่ลงักาทวปี . 

 กรงุเทพมหานคร: บรษิทัสหธรรมกิจาํกดั, 2549. 



147 

 

สริวิฒัน์ คาํวนัสา . ประวตัพิระพุทธศาสนาในประเทศไทย . พมิพค์รัง้ที ่1. กรงุเทพฯ: จรญัสนิทวงศ์

 การพมิพ ์จาํกดั, 2542. 

สุทธพิงศ ์ตนัตยาพศิาลสุทธิ .์ พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคมพรอ้มดว้ย

 ระเบยีบ และคาํสัง่มหาเถรสมาคมเกี่ ยวกบัการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา . 

 กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพก์าร ศาสนา, 2541. 

สุรเธยีร จกัรธรานนท.์ สนัตอิโศก: สามทศวรรษทีท่า้ทาย. พมิพค์รัง้ที ่1. กรงุเทพฯ: มตชิน, 2550. 

แสวง อุดมศร.ี การปกครองคณะสงฆไ์ทย. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั

 , 2533. 

หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์

เจษฎา กนัตเมธี . โลน้ซ่าหลอกลวงประชาชน ตอนที ่ 1 – 5[e-book]. สาํนกัพมิพ ์ HOMELESS. 

 แหล่งทีม่า: http://medhikantaram.blogspot.com/2012/03/blog-post_04.html, 2555. 

คาํพิพากษาศาลฎีกา 

 คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่128 – 129/2541. 

 คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่277/2552. 

 คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่3699 – 3739/2541. 

งานวิจยัและวิทยานิพนธ ์

นวพร เรอืงสกุล . หลกัการในการสรา้งและบรหิารองคก์รของพระพุทธเจา้ . โครงการวจิยัพุทธศาสน์

 ศกึษา ศูนยพ์ุทธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548. 

พระมหาโชว ์ผลเจรญิ . การบรหิารการปกครองคณะสงฆไ์ทยตามหลกัธรรมาภบิาล . ดุษฎนิีพนธ ์

 สาขาการจดัการภาครฐั บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ, 2553. 

พนูศกัดิ ์ชตูาภา . ปญัหาการบรหิารงานของมหาเถรสมาคม ศกึษาปญัหาดา้นการจดัโครงสรา้ง

 องคก์าร. ภาคนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2543. 

สมบรูณ์ วชริบรูณ์สุข. การควบคุมการใชอ้ํานาจตามพระราชบญัญตั ิคณะสงฆ ์พ .ศ. 2505 โดยศาล

 ปกครอง . วทิยานิพนธนิ์ตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 

 2551. 

วารสาร 

นภนาท อนุพงศพ์ฒัน์. คณะสงฆย์คุปจัจบุนั. วารสารพุทธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  14 

 (มกราคม – เมษายน 2550): 60. 



148 

 

ภทัรพร สริกิาญจน . สาํนกัสนัตอิโศก ความเป็นมาและบทบาททางศาสนาในสงัคมไทย . วารสาร

 พุทธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 (มกราคม – เมษายน 2544): 46 – 48. 

วชัระ งามจติรเจรญิ . สมณศกัดิ ์ : ขอ้ดแีละปญัหา . วารสารพุทธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์

 มหาวทิยาลยั 21 (พฤษภาคม – สงิหาคม 2557): 26 – 34. 

หนังสือพิมพ ์

 ไทยรฐั (4 สงิหาคม 2557): 17. 

 มตชิน. (23 มนีาคม 2542): 14. 

หนังสือพิมพอ์อนไลน์ 

ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ . ขา่วการเมอืง [Online]. 2556. แหล่งทีม่า : http://www.manager.co.th/ 

 Politics/viewnews.aspx?NewsID=9560000150215 [4 ธนัวาคม 2556]. 

_________________. ขา่วภมูภิาค [Online]. 2542. แหล่งทีม่า : http://www.manager.co.th/local 

 /viewnews.aspx?NewsID=9560000085555 [13 กรกฎาคม 2557].  

_________________. หน้าแรกผูจ้ดัการรายวนั [Online]. 2542. แหล่งทีม่า: http://www.manager. 

 co.th/daily/viewnews.aspx?newsid=9570000103197 [8 กนัยายน 2557]. 

กรงุเทพธุรกจิ . การเมอืง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail 

 /politics/politics/20130706/515654/ศษิยเ์ณรคาํยืน่ทบทวนคาํสัง่เจา้คณะจ .อุบลฯ.html [6 

 กรกฎาคม 2557]. 

ขา่วสด . หน้าแรก [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid 

 =TVRNNE 9UWTRNalV5TVE9PQ== [10 มนีาคม 2557]. 

คมชดัลกึ. ศาสนา-พระเครือ่ง [Online]. แหล่งทีม่า: http://www.komchadluek.net/detail/20130715/ 

 163497/ ระวงัถงึจดุเสื่อม!พระไพศาลเตอืนจากกรณสีมคีาํ.html [15 กรกฎาคม 2556]. 

______. ศาสนา-พระเครือ่ง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.komchadluek.net/detail/20130715/ 

 163497/ระวงัถงึจดุเสื่อม!พระไพศาลเตอืนจากกรณสีมคีาํ.html [15 กรกฎาคม 2556].  

______. ศาสนา-พระเครือ่ง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.komchadluek.net/detail/20130715/ 

 163497/ระวงัถงึจดุเสื่อม!พระไพศาลเตอืนจากกรณสีมคีาํ.html [15 กรกฎาคม 2556]. 

______. ศาสนา-พระเครือ่ง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.komchadluek.net/detail/20130715/ 

 163497/ระวงัถงึจดุเสื่อม!พระไพศาลเตอืนจากกรณสีมคีาํ.html [15 กรกฎาคม 2556]. 



149 

 

______. อาชญากรรม : พลกิแฟ้มคดดีงั [Online]. แหล่งทีม่า: http://www.komchadluek.net/detail/ 

 20091211/40887/พระพมิลฯ ผจญมารคดปีระวตัศิาสตรว์งการสงฆ์ .html [15 สงิหาคม 

 2556]. 

เดลนิิวส์. อาชญากรรม [Online]. 2554. แหล่งทีม่า : http://www.dailynews.co.th/Content/ crime/ 

 136294/นิตวิทิยฯ์เผยผลตรวจดเีอน็เอเดก็ 11ขวบตรงกบั %26quot%3Bอดตีเณรคาํ %

 26quot%3Bยนืยนัสมัพนัธพ์่อลกู [22 สงิหาคม 2557]. 

______. อาชญากรรม [Online]. 2554. แหล่งทีม่า : http://www.dailynews.co.th/Content/crime 

 /34932/ฟนั+8+ขอ้หา+“เณรคาํ” [12 กรกฎาคม 2557]. 

______. อาชญากรรม [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.dailynews.co.th/Content/crime/213824/

 ปดูค่าหวั+_พุทธะอสิระ_+20+ลา้นบาท [4 กุมภาพนัธ ์2557]. 

ไทยรฐั. ‘พระเกษม ' เป็นขา่วอกี สาํนกัพุทธฯ เลง็เอาผดิ [Online]. แหล่งทีม่า: http://www.thairath 

 .co.th/content/203268 [21 พฤษภาคม 2557]. 

_____. คสช.ตัง้ กก .จดัระเบยีบพระพุทธศาสนา [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th 

 /content /443348 [14 สงิหาคม 2557]. 

_____. จาํคุกพระเกษม 2 ปี คดเีหยยีบ- ตบหน้าพระพุทธรปู [Online]. แหล่งทีม่า : http://www. 

 Thairath.co.th /content/245205 [22 พฤษภาคม 2557]. 

_____. ทมีขา่วการเมอืง [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th/content/401233 [4 

 กุมภาพนัธ ์2557]. 

_____. ทมีขา่วภมูภิาค [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th /content/465457 [25 

 พฤศจกิายน 2557]. 

_____. ทมีขา่วภมูภิาค [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th/content/356928 [13 ก.ค. 

 2557]. 

_____. ทมีขา่วภมูภิาค [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th/content/399526 [28 

 มกราคม 2557]. 

_____. ทมีขา่วหน้า 1[Online]. แหล่งทีม่า: http://www.thairath.co.th/content/459608 [28 ตุลาคม 

 2557]. 

_____. พลกิแฟ้มอาชญากรรม [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.thairath.co.th/content/351246 

 [21 กรกฎาคม 2557]. 

ผาณติ นิลนคร . เดลนิิวส์[Online]. 2555. แหล่งทีม่า: http://www.dailynews.co.th/Content/Article 

 /76155/ [2 กรกฎาคม 2557]. 



150 

 

ผูจ้ดัการ . ทมีขา่วอาชญากรรม [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.manager.co.th/Crime/View 

 News.aspx?NewsID=9480000091731 [7 กรกฎาคม 2557]. 

______. ทมีขา่วอาชญากรรม [Online]. แหล่งทีม่า: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews 

 .Aspx? NewsID=9490000106924 [10 มนีาคม 2557]. 

______. ทมีขา่วอาชญากรรม [Online]. แหล่งทีม่า: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews. 

 aspx?NewsID= 9570000007795 [21 มกราคม 2557]. 

โพสต ์ทเูดย์. อาญชากรรม [Online]. แหล่งทีม่า: http://www.posttoday.com/อาญชากรรม /233004/

 เจา้คณะศรสีะเกษชีเ้ณรคาํไมใ่ช่พระแลว้ [8 กรกฎาคม 2557]. 

รายการโทรทศัน์ 

คมชดัลกึ . ทางโลก ทางธรรม ทางไหน ?. [รายการโทรทศัน์ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์เนชัน่

 แชนแนล]. 23 เมษายน 2557. 

______. ผดิพระธรรม ... พระทาํผดิ ?. [รายการโทรทศัน์ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์เนชัน่

 แชนแนล]. 18 กรกฎาคม 2557. 

______. หลวงปูเ่ณรคาํ ขนัตธิรรม (ดา) ?. [รายการ โทรทศัน์ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์เนชัน่

 แชนแนล]. 21 มถุินายน 2557. 

เวบ็ไซต ์

Bright TV. Bright News[Online].  แหล่งทีม่า: http://www.brighttv.co.th/th/news/คสชเหน็ชอบ-

 พรบอุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนา 

จาํนง ศรนีคร . ยอ้นรอยตํานาน "ผา้เหลอืง " ฉาว !! วกิฤตศรทัธา  "พระสงฆไ์ทย " ทีย่ากจะลมื

 เลอืน?[Online]. 2556. แหล่งทีม่า : http://www.isranews.org/item/22029 [10 สงิหาคม 

 2557]. 

บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน ). สาํนกัขา่วไทย [Online]. แหล่งทีม่า : http://www.mcot.net/site 

 /content?id=51d7fe70150ba069040001ce#.U4cPX_l_uz5. [6 พฤษภาคม 2557] 

ระบบงานสารสนเทศสาํนวนคด ีศาลอาญา (งานบรกิารขอ้มลูคดี ). คดดีาํ หมายเลขที ่11651/2542 

 และคดดีาํ หมายเลขที ่ 14735 /2542 [Online]. แหล่งทีม่า : http://aryasearch.coj.go.th/ 

 aryaweb/search _case. php [10 มนีาคม 2557]. 

_______________________________________. คาํรอ้งขอถอนฟ้อง 21 /08 /2549  [Online]. 

 แหล่งทีม่า: http://aryasearch.coj.go.th/aryaweb/search_case.php [10 มนีาคม 2557]. 



151 

 

วกิพิเิดยี สารานุกรมเสรี . บทความ [Online]. 2544. แหล่งทีม่า : http://th.wikipedia.org/wiki/วนิยั_

 ละอองสุวรรณ [21 เมษายน 2557]. 

สนุก ออนไลน์ จาํกดั . ยอ้นอดตีเณรแอ- จอมขมงัเวทย์ [Online]. 2553. แหล่งทีม่า : http://news. 

 sanook.com/ 945041 [2 มถุินายน 2557]. 

_______________. อาชญากรรม [Online]. 2554. แหล่งทีม่า : http://news.sanook.com/1196 

 001/เจา้คณะ- จ .ศรี สะเกษ- ระบุ- หลวงปูเ่ณรคาํ- พน้จากพระหลงัเสพเมถุน / [8 

 กรกฎาคม 2557]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

บรรณานุกรม 

 

ก ีฐานิสสร. ประวตัคิณะสงฆไ์ทยกบัธรรมยตุกิประหาร. นครศรธีรรมราช: โรงพมิพศ์ริสิวสัดิ,์ 2494. 

ปลืม้ โชตษิฐยางกูร. คาํบรรยายกฎหมายคณะสงฆ์. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพมหานคร: มหาวทิยาลยั

 มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 2553. 

พระศรกีติตโิมล.ี เจา้อาวาส เจา้พนกังาน?. พมิพค์รัง้ที ่1. กรงุเทพมหานคร: บรษิทัสุพเีรยี พริน้ติง้

 เฮาส ์จาํกดั, 2550. 

มหามกุฏราชวทิยาลยั . ประวตักิารปกครองคณะสงฆไ์ทยและลกัษณะการปกครองคณะสงฆไ์ทย

 โดยสงัเขป . กรงุเทพม หานคร : โรงพพิมม์หามกุฏราชวทิยาลยั , 2521 . (มหามกุฏราช

 วทิยาลยัจดัพมิพเ์ผยแพรใ่นอภลิกัขติกาลฉลอง ครบ 84 ปี มหามกุฏราชวทิยาลยั ในพระ

 บรมราชปูถมัภ ์1 – 5 ตุลาคม 2521) 

สริวิฒัน์ กาดาํดวน. ประมวลฎกีาสงฆ ์“รวมคดสีงฆ”์. พมิพค์รัง้ที ่1. กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพ์

 สตูรไพศาล, 2553. 


	00 ปก
	บทที่ 00 สารบัญ
	บทคัดย่อภาษาไทย         ค
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         ง
	สารบัญ          จ

	บทที่ 01 บทนำ
	งานวิจัยเรื่อง “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส: งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง” ในปี 2546 โครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิ์ บุตรอินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ปรีชา บุญศรีตันและนายสุพัฒน์ โต...
	นวพร เรืองสกุล ได้วิจัยในโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 เรื่อง “หลักการในการสร้างและบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้า” งานวิจัยนี้ทำให้พบว่าการบริหารพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าหากเปรียบกับการบริหารองค์กรแล้ว พระพุทธเจ้าทรงมีภาวะผู้นำ...
	รายงานวิจัยเรื่อง “บทบาทและผลงานของมหาเถรสมาคม” โดยนายนภนาถ อนุพงศ์พัฒน์ โครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549 นภนาถได้ศึกษาบทบาทของมหาเถรสมาคมตั้งแต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) จนถึง พ.ศ. 2484 ที่รูปแบบการ...
	พระมหาอุดม สารเมธี (สารบรรณ) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ทำวิทยานิพนธ์ในปี 2546 เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมในพระพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณีนิคหกรรมในพระวินัยปิฎกกับกฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม” ว...

	บทที่ 02 การบริหารในพระไตรปิฎก
	บทที่ 03 การบริหารในประเทศไทย
	บทที่ 04 ปัญหา
	บทที่ 05 บทวิเคราะห์
	บทที่ 06 การแก้ไข
	บทที่ 07 สรุป
	_____. ทีมข่าวภูมิภาค[Online]. แหล่งที่มา: http://www.thairath.co.th /content/465457 [25  พฤศจิกายน 2557].
	Bright TV. Bright News[Online].  แหล่งที่มา: http://www.brighttv.co.th/th/news/คสชเห็นชอบ- พรบอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา


