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สภาชาวพุทธ : ทางเลือกองค์กรพุทธสาํหรับทศวรรษหน้า 
 

พีรพร พงศ์พพิัฒนพันธ์ุ 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑.บทนํา 

  

การปริวรรตของโลกสมยัใหม ่โดยเฉพาะทางด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีนํามาซึง่ความ

เปล่ียนแปลงอยา่งมหาศาล สง่ผลต่ อการจดัระบบความสมัพนัธ์ระหวา่ง ๓ ฝ่ายในระบบแห่งพทุธ

บริษัท คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสงฆ์(หนึง่ในพระรัตนตรัย ซึง่เป็นสะดมภ์หลกัหรือแกนของการนบั

ถือของพทุธศาสนิก )  รัฐ และชาวพทุธท่ีเป็คฤหสัถ์ ท่ีมีมาแตเ่ดมิ ท่ีตา่งมีอิทธิพลซึง่กนัและกนัใน

เชิงเกือ้กลู ทัง้ในเร่ื องการทํานบุํารุงพระพทุธศาสนา  การจดัการเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ขององค์กรพทุธตา่งๆ และการตรวจสอบในเร่ืองของวตัรปฏิบตัขิองสงฆ์  ซึง่ในเวลานีค้วามสมัพนัธ์

เชิงหน้าท่ีของแตะ่ฝ่ายได้กําลงัเดนิหน้าไปสูค่วามลม่สลาย 

  ระบบหรือโครงสร้าง ของคณะสงฆ์ท่ีเป็นไปในปัจจบุั นกําลงัได้รับผลกระทบจากการ

จดัระบบความสมัพนัธ์ ๓ ฝ่าย อยา่งรุนแรง เกิดเป็นผลเปล่ียนแปลงหลากหลาย ทําให้ระบบ

การศกึษา ระบบการปฏิบตัแิละคา่นิยมของคณะสงฆ์ รวมถึงของชาวพทุธคฤหสัถ์ได้ เปล่ียนแปลง

ไปอยา่งไมมี่วนัย้อนกลบั โลกยคุใหมนํ่าคณะสงฆ์ออกไปจากระบบเดมิมาเป็นเวลาหนึง่ หากแตจ่ะ

สงัเกตเห็นกนัหรือไมเ่ท่านัน้   

 พระพทุธศาสนาได้ตัง้มัน่ในประเทศไทยมาช้านาน  จนกลายเป็นสถาบนัหลกัทางสงัคม

ของไทย เป็นท่ีพึง่ทัง้ทางกายและทางใจของพทุธศาสนิกชน ซึง่ความเป็นสถาบนัของพระพทุธ 

ศาสนานี ้เป็นทัง้ ในสว่นของสถาบนัเชิงทางการและสถาบนัเชิงไมเ่ป็ นทางการ ด้วยเหตท่ีุ ๓ ภาค

สว่นท่ีวา่ ยดึโยงเก่ียวข้องซึง่กนัและกนั นัน่ก็คือ ภาคประชาชนชาวพุทธ ภาคสงฆ์  และภาครัฐ 

(ราชาและนิตรัิฐ )  พระพทุธศาสนาจะมีความเป็นทางการหรือไมน่ัน้ขึน้กบั ระบบ นิตรัิฐ  หรือ

บทบญัญตัทิางด้านกฎหมาย ซึง่ในสว่นของประเทศไทยได้มีการบญัญตัิ กฎหมายคณะสงฆ์

(พระราชบญัญตัิ-พ.ร.บ.) 0

๑ขึน้มาใช้ตัง้สมยัรัฐกาลท่ี ๕ เป็นต้นมา เร่ือยมาตลอดถึงปัจจบุนั จํานวน 

                                                 
๑ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ทัง้ ๓ ฉบบั ประกอบด้วย  ๑.พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบบัพ .ศ.๒๔๔๕ (ร.ศ. ๑๒๑)ร่างใน

สมยัรัชกาลท่ี ๕  ,๒. พ.ร.บ.คณะสงฆ์ )ฉบบัพ.ศ. ๒๔๘๔  ร่างในสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม ,๓. พ.ร.บ.คณะ



 ๒ 

๓ ฉบบั  โดยท่ีฉบบัปัจจบุนั ท่ีกําลงัใช้กนัอยู ่คือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ (แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 

๒๕๓๕)  

 ภายใต้สถานการณ์หลายด้านในปัจจบุนั มีความลอ่แหลม และ สุม่เส่ียง ตอ่ความเส่ือม

ถอยมากขึน้อยา่งยิ่ง มีปัจจยัหลายประการเป็นสญัญาณวา่ หากทัง้ ๓ ภาค ไมร่่วมมือกนัทํานุ

บํารุงพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาก็จะปลาสนาการไปจากประเทศไทย1

๒เร็วก่อนกาล ไมก็่อาจ

ย้ายศนูย์ กลางไปอยูท่ี่ประเทศอ่ืน หรืออีกอยา่งอาจกลายเป็น ลทัธิแก้ไป เสมื อนการกลายพนัธุ์ 

ออกไปจากคําสอน (ธรรมวินยั)ดัง้เดมิท่ีเป็นต้นฉบบัมากขึน้เร่ือยๆ โดยมีความเช่ือ หลกัคําสอนใน

ลทัธิศาสนาอ่ืน หรือแม้กระทัง่ในพทุธนิกายด้วยปลอมปนเข้ามา2

๓   

 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความเส่ือมถอยของพระพทุธศาสนาในประเทศไทย มีดงันี ้

 ๑. ความเป็นไปของสถานการณ์(current of situation)พระพทุธศาสนาของโลก 

๒. แนวโน้ม(trend) ความเป็นไปของพระพทุธศาสนาในอนาคต 

๓. ความเป็นไปของสถานการณ์พระพทุธศาสนาในประเทศไทย 

๔. แนวโน้มความเป็นไปของพระพทุธศาสนาในประเทศไทย 

 

เน่ืองจากเนือ้หาของทัง้ ๔ ข้อ3

๔ข้างต้นมีมาก ผู้ เขียน จงึขอกลา่วเพียงแนวโน้มความเป็นไป

ของพระพทุธศาสนาในประเทศไทยท่ีแสดงนยัสําคญั(significant) ดงันี ้

                                                                                                                                            
สงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕) ร่างในสมยัรัฐบาลสฤดิ์ ธนะรัชต์  แก้ไขเพิ่มเติมในสมยัรัฐบาล

อานนัท์ ปันยารชนุ  , ดรูายละเอียดใน  ทวีวฒัน์ ปณุฑริกวิวฒัน์ รศ .ดร., “พ.ร.บ.คณะสงฆ์กบัอนาคต

พระพทุธศาสนาของไทย”, บัณฑติศกึษาปริทรรศน์ , ปีท่ี ๔ ฉบบัท่ี ๒ (เมษายน-มิถนุายน ๒๕๕๑) : ๔-๙ 
๒ เร่ืองเดียวกนั , หน้า ๓ 
๓  ในช่วงท่ีผา่น พระพทุธศาสนานิกายตา่งๆจากตา่งประเทศเข้ามา ในประเทศไทยมาก เช่น นิกาย

มหายาน  นิกายวชัรยาน  เป็นต้น การดงันี ้ไมใ่ช้เร่ืองเสียหาย หากแตค่วรประเมินสถานการณ์ในบริบทความ

เป็นไปของพระพทุธศาสนาในประเทศไทยเสียใหม ่เพ่ือให้ทราบว่ าไปถงึแล้ว และควรมีวิธีการจดัการเพ่ือความ

พฒันาสถาพรของพระศาสนาอยา่งไร  หาใช่ตา่งคน ตา่งฝ่าย ตา่งทําเหมือนท่ีเป็นอยูท่กุวนันี ้ -ผู้ เขียน  
๔ เนือ้หาของทัง้ ๔ ข้อ  ล้วนเช่ือมโยงกนัอยา่งแยกไมอ่อก เช่น ระหวา่ง ความเป็นไปของสถานการณ์

โลกกบัแนวโน้มความเป็นไปของสถา นการณ์พทุธศาสนาในประเทศไทย  ดงักรณีประเดน็ สทิธิมนษุยชนซึง่เป็น

เร่ืองสากล สง่ผลถงึการออกบงัคบัใช้กฎหมายตา่งๆของแตล่ะประเทศ  รวมถงึประเทศไทย   สทิธิมนษุยชนในมิติ

ของศาสนา  ถือวา่การบงัคบัให้นบัถือศาสนา (อยูใ่นกฎของศาสนา) หรือความได้สทิธ์ิไมเ่ทา่เทียมกนัทางศาสนา

(ในแตล่ะศาสนา )ขดัตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน สากล ,พระมหาสทุิตย์ อาภากโร ,ดร. ,บรรยายในชัน้เรียนวชิา

สัมมนาพระพุทธศาสนา , มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั(วดัมหาธาต)ุ,วนัท่ี ๒ กนัยายน ๒๕๕๕ 



 ๓ 

๑. บทบาทของสงฆ์จะเปล่ียนไปจากเดมิ คือ มีบทบาทตอ่ชมุชนน้อยลง จากแตเ่ดมิท่ี

บทบาทของสงฆ์มีผลอยา่งยิ่งตอ่ชมุชน เช่น แก้ไขปัญหาและพฒันาชมุชน รวมถึงการให้การศกึษา

กบัชมุชน บทบาทดงักลา่วนีถ้กูทดแทนด้วยระบบใหม ่ซึง่ชมุชนเองไมเ่น้นการต้องพึง่พาคณะสงฆ์

อีกตอ่ไป โดยเฉพาะในเร่ืององค์ความรู้ระหวา่งสงฆ์กบัฆราวาส ท่ีเร่ิมไมส่มดลุและไมส่อดคล้อง

(matching)กนัมากขึน้ 

๒. ชาวพทุธ ท่ีเป็นฆราวาส  จะมีบทบาทมากขึน้ กวา่การแสดงบทบาทในด้านตา่งๆของ

คณะสงฆ์ 4

๕  โดยเฉพาะในกิจการเก่ียวกบัพระศาสนา ทัง้ในระบบปริยตัแิละปฏิบตั ิสามารถเรียก

ได้วา่ เป็นยคุของฆราวาสผู้ปฏิบตัธิรรม5

๖ 

๓. ความแปลกแยกระหวา่งสงฆ์กบัฆราวาสจะมีมากขึน้  ซึง่ความแปลกแยกท่ีเกิดขึน้มี

สาเหตจุากระบบสายการบงัคบับญัชาของสงฆ์ท่ีเป็นการนําเอาระบบราชการมาใช้ การให้ คณุให้

โทษแก่พระสงฆ์ขึน้อยูก่บัผู้ มีอํานาจในคณะสงฆ์ตามลําดบัชัน้ ไมไ่ด้อยูใ่นประชาชนในชมุชนอีก

ตอ่ไป6

๗ 

๔. เกิดการนบัถือพทุธนิกายท่ีหลากหลาย ทัง้ นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน เน่ืองจาก 

อิทธิพลของการส่ือสาร และข้อมลูถึงกนัมากขึน้และเป็นไปอยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวฒัน์ 

๕. ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสงฆ์กบัชาวบ้าน (คฤหสัถ์ )จะเปล่ียนไป ในหลายด้าน เช่น การให้

ความสําคญั การให้ความเช่ือถือ และความศรัทธาตอ่สงฆ์น้อยลง เป็นต้น7

๘  

๖. ทนุ จะเข้ามามีอิทธิพลในการกําหนดสถานะ ,บทบาทและคา่นิยมของ ของทัง้ฝ่ายสงฆ์

และฝ่ายฆราวาส8

๙ 

๗.ระบบการส่ือสารระหวา่งค ณะสงฆ์ด้วยกนัเอง เป็นไปในแนวระนาบ เดียวกนั มากขึน้ 

หรือถึงกบัตดัขาดจากการส่ือสารแบบแนวดิง่ไปเลย ซึง่สาเหตเุกิดจากระบบการส่ือสารสมยัใหมท่ี่

                                                 
๕ มีการวิเคราะห์ อยา่งน้อย ก็โดย นิกเกียว นิวาโนะ (Nikkyo Nivano) ซึง่ศกึษาวิเคราะห์สทัธร รม

ปณุฑริกสตูร  เขาเหน็วา่ ในอีกไมเ่กินคริสตสหสัวรรษหน้า พระพทุธศาสนาจะกลายเป็นศาสนาแหง่คฤหสัถ์ , 

พระมหา สมจินต์ สมฺมาป�ฺโญ , พระพุทธศาสนามหายานในอนิเดีย พัฒนาการและสารัตถธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๓),  หน้า ๒๑๑ 
๖ ดรูายละเอียดใน พระไพศาล วิสาโล . พุทธศาสนาไทยในอนาคต  . [ออนไลน์] . แหลง่ท่ีมา : 

http://www.visalo.org/columnInterview/5507TPBS.htm [๑๗ ก.ย.๒๕๕๕]. 
๗ ทวีวฒัน์ ปณุฑริกวิวฒัน์ รศ.ดร., “พ.ร.บ.คณะสงฆ์กบัอนาคตพระพทุธศาสนาของไทย”, หน้า ๓ 
๘ ดรูายละเอียดใน พระไพศาล วิสาโล . พุทธศาสนาไทยในทศวรรษหน้า  . [ออนไลน์] . แหลง่ท่ีมา : 

http://www.visalo.org/article/budNextDecade.htm [๑๑ ก.ย.๒๕๕๕]. 
๙ อ้างแล้ว 

http://www.visalo.org/columnInterview/5507TPBS.htm%20%5b๑๗
http://www.visalo.org/article/budNextDecade.htm%20%5b๑๑


 ๔ 

มีการตอบโต้สนทนาอยา่งรวดเร็ว  สามารถรู้ผลหรือรู้ข้อเท็จจริงในเวลาอนัรวดเร็ว เช่น การส่ือสาร

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบ ออนไลน์   ทําให้การส่ือสารแบบแนวดิง่ในระหวา่งสงฆ์คอ่ยๆลด

อิทธิพลลงไป 

 

๒. สาวปมกฎหมายสงฆ์กับปมคาใจครัง้ในอดตี 

 

มงเซเญอร์ ปาเลกวัซ์ ผู้ประกาศศาสนาชาวคริสต์ กลา่วถึงเหตกุารณ์และสถานะของสงฆ์

ในรัชสมยัของพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑)วา่  

 

“อาชีพพระนัน้ดจูะได้รั บประโยชน์มาก  เพราะพวกผู้หญิงชอบเอาของไปถวายเสมอ 

และถ้าพระนัน้เป็นพระนกัเทศน์ ก็จะสะสมเงินทองและสกึออกไปตัง้เนือ้ตัง้ตั วได้ อนึง่ 

พระมีอภิสทิธ์ิมาก...ด้วยเหตนีุจ้งึอาศยัผ้าเหลืองหาผลประโยช์ให้แก่ตนเองโดยไมต้่องเสีย

อยา่งใด” ๑๐ 

 

 ในวงการพทุธศาสนานัน้ ได้มีความเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสถาบนัสงฆ์และขดัแย้ง

ภายในดํารงอยูเ่ร่ือยมา  สมยัรัตนโกสนิทร์คูข่ดัแย้งท่ีเดน่ชดัท่ีสดุหลงัจากสถาปนารัฐสมยัใหมคื่อ  

ขัว้ของสงฆ์ ๒ นิกายคือ มหานิกายท่ีอยูม่าแตเ่ดมิ กบั ธรรมยตุกินิกาย  ในมมุของฝ่ายหลงันัน้มี

พลงัและแรงผลกัดนัอนัมุง่มัน่ในการจะสถาปนาพทุธศาสนา ท่ีบริสทุธ์ิ น่าเล่ือมใส สมสมยั มีความ

เป็นเหตเุป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์ขึน้ โดยผู้ นําคือ วชิรญาณภิกขุ  หรือเจ้าฟ้ามงกฎุ ในอีกด้าน

คณะสงฆ์ใหมนี่ก็้เป็นฐานอํานาจทางการเมืองใหมร่ะหวา่งท่ีอยูน่อก  ราชบลัลงัก์ด้วย จงึปฏิเสธ

ไมไ่ด้วา่พระธรรมยตุนัน้มากบัเส้น ท่ีมีรัชกาลท่ี ๔ เป็นองค์อปุถมัภ์ใหญ่10

๑๑ 

ความบาดหมางดงักลา่วถกูบม่เพาะขึน้ด้วยดถูกูจากฝ่ายธรรมยตุกินิกาย โดยเฉพาะ

หลงัจากท่ีรัชกาลท่ี ๔ ขึน้ ครองราชย์แล้ว ได้มีการชีผิ้ดในพระมหานิกาย หลายเร่ือง ไมว่า่จะเป็น

การสวดมนต์ในการอปุสมบทไมถ่กู บวชในสีมาไม่ถกู ครองผ้าไมถ่กู มีวงศ์ท่ีเส่ือมมาตัง้แตเ่สียกรุง

                                                 
๑๐ มงเซเญอร์ ปาเลกวัซ์    , เล่าเร่ืองกรุงสยาม  , แปลโดย สนัต์  ท. โกมลบตุร, พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์ศรีปัญญา , ๒๕๔๙), หน้า ๓๓๓-๓๓๔ 
๑๑ ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์ . ๗๐ ปี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 2484 อ่านกฎหมายเก่าน่ังคุยกับนิติ

ราษฎร์  ตอนที่  ๑ “ในอ้อมอกคณะราษฎร ” . [ออนไลน์ ] . แหลง่ท่ีมา :  http://enlightened-

jurists.org/directory/204  [๑๐ ก.ย. ๒๕๕๕]. 

http://enlightened-jurists.org/directory/204%20%20%5b๑๐%20ก.ย.%20๒๕๕๕
http://enlightened-jurists.org/directory/204%20%20%5b๑๐%20ก.ย.%20๒๕๕๕


 ๕ 
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๑๒ความอดึอดัและมีท่าท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่กนัได้รับการบม่เพาะมา

ตัง้แตค่รัง้ นัน้ ความบาดหมางได้รับการบอกเลา่และสืบทอดมาอยา่งเป็นระบบ   

พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองสงฆ์  ร.ศ.๑๒๑  ถกูตราขึน้เป็นกลไกของรัฐสยามในการจดัการ

อํานาจการปกครองสงฆ์อยา่งชดัเจน พทุธจกัรขึน้อยูก่บัอาณาจกัรและกษัตริย์ บนยอดปิรามิดของ

อํานาจในตําแหน่งสมเดจ็พระสงัฆราชนัน้ก็ถกูวางตวัไว้แล้ววา่   ต้องเป็นพระท่ีวางใจได้ซึง่จะเป็น

ใครไมไ่ด้นอกจากพระสงฆ์ชัน้สงูจากธรรม ยตุิกนิกาย   ทําให้คณะสงฆ์สยามอยูภ่ายใต้การ

ปกครองของฝ่ายธรรมยตุมาอยา่งยาวนานถึง  ๓๘ ปี นัน่คือ วาระของสมเดจ็พระสงัฆราชนบัแต่

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  (๒๔๔๒-๒๔๖๔) และสมเดจ็พระสงัฆ ราช

เจ้ากรมหลวงชินวรสริิวฒัน์  (๒๔๖๔-๒๔๘๐) ข้อสงัเกตก็คือ ทัง้สองมีสถานะท่ีเป็นทัง้ “พระ” และ 

“เจ้า” ๑๓  

๒.๑ การปฏิวัตเิพื่อความเสมอภาคของคณะสงฆ์  

ก่อนปฏิวตัสิยาม ๒๔๗๕  ปรีดี พนมยงค์ และพรรคพวกท่ีเป็นทัง้พลเรือนและทหารได้เช่า

ห้องเพ่ือใช้ในการประชมุเพ่ือ  เตรียมปฏิวตั ิณ ถนน Rue du Sommarard ในเขต Quartier Latin 

กรุงปารีส  ประเทศฝร่ังเศส  ๑๔ในปี ๒๔๗๗ ก็พบวา่ มีพระสงฆ์หนุ่มสงักดัมหานิกาย จากวดั

มหาธาต,ุ วดัเชตพุนฯ, วดัเบญจมบพิตร, วดัสทุศัน์ฯ และวดัอรุณ ได้นดัพบกนัท่ีบ้านคหบดี ในเขต  

อ.บางรัก บ้านหลงันัน้ช่ือวา่ "ภทัรวิธม" เม่ือวนัท่ี  ๑๑ มกราคม ๒๔๗๗ วา่กนัวา่ จํานวนพระหนุ่มท่ี

เดนิทางมีจํานวนกวา่  ๓๐๐  รูป  เรียกช่ือคณะผู้ ก่อการคราวนีไ้ว้วา่ “คณะปฏิสงัขรณ์การพระ

ศาสนา”๑๕  การหารือครัง้นัน้ได้รับการจารึกในประวตัศิาสตร์ถึงข้อเสนอตอ่รัฐ  เพ่ือการเปล่ียน

                                                 
๑๒ คนงึนิตย์ จนัทบตุร  , การเคล่ือนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ .ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๔  , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘) , หน้า ๑๖  

๑๓ ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์ . ๗๐ ปี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 2484 อ่านกฎหมายเก่าน่ังคุยกับนิติ

ราษฎร์  ตอนที่  ๑ “ในอ้อมอกคณะราษฎร” , อ้างแล้ว 

๑๔ ดษุฎี พนมยงค์ . ร้านกาแฟ Cafe de la Paix ในกรุงปารีส กับนายปรีดี พนมยงค์   . [ออนไลน์] 

. แหลง่ท่ีมา : http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNVEUzTURnMU1nPT0 

= [๑๐ ก.ย. ๒๕๕๕]. 
๑๕  ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์ . ๗๐ ปี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 2484 อ่านกฎหมายเก่าน่ังคุยกับนิติ

ราษฎร์  ตอนที่  ๑ “ในอ้อมอกคณะราษฎร” ,อ้างแล้ว 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNVEUzTURnMU1nPT0


 ๖ 

โครงสร้างของคณะสงฆ์ให้มีความเท่าเทียมกนั  มีการประกาศแถลงการณ์และเป็นท่ีรับรู้ในท่ี

สาธารณะผา่นหนงัสือพิมพ์  ไทยใหม่ ในวนัท่ี  ๒๒  กมุภาพนัธ์  ๒๔๗๗ วา่ "...เป็นไปเพ่ือความ

เสมอภาคในการปกครองคณะสงฆ์ และเพ่ือการรวมนิกายสงฆ์ให้มีสงัวาสเสมอกนั คือให้มีการ

อโุบสถสงัฆกรรมร่วมกนั ..." หลงัจากนัน้ได้มีหนงัสือไปเสนอแดพ่ระผู้ใหญ่และรัฐบาลในภายหลงั

15

๑๖ 

๒.๒ แบบจาํลองสังฆสภาในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๔๘๔  

จากประวตัศิาตร์ของพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะในช่วงก่อนกาลพทุธปรินิพพาน จะเห็น

ได้วา่ พระพทุธเจ้า ทรงมอบอํานาจให้สงฆ์ปกครองกนัเองด้วยระบบสงัฆาธิปไตย หรือการรับฟัง

เสียงสว่นใหญ่(democratic way)๑๗ โดยมีสงัฆสภาเป็นศนูย์กลางในการดําเนินการปกครอง โดย

ทรงใช้รูปแบบและวิธีการในการปกครองของรัฐสามคัคีธรรม (republic state) ของกษัตริย์ลจิฉวี 

หรือกษัตริย์โกลยิะและศากยวงศ์   ซึ่งพระพุ ทธองค์เคยเป็นสมาชิกและเรียนรู้วฒันธรรมตาม

ระบอบนัน้มาก่อน โดยการใช้รูปแบบการบริหารผา่นสภา (สณัฐาคารสภา ) รับกบัเนือ้หาในสว่น

ของอปริหารนิยธรรม ท่ีทรงร ะบถุึงการปกครอง แบบสาธารณรัฐ ท่ีต้อง มีการประชมุสภากนัอยู่

ประจํา แม้กระทัง่ในเหลา่เทวดา(สธุมัมาเทวสภา)เองก็เช่นกนั ทําให้เช่ือได้วา่ ระบบสภา เป็นระบบ

หรือแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาของคณะสงฆ์ท่ีพระพทุธองค์ได้ทรงวางไว้ตัง้แตเ่ม่ือครัง้ทรงพระชนม์

ชีพอยู ่เรียกวา่ เป็นการปกครองระบอบสงัฆาธิปไตย17

๑๘  

เช่นเดียวกบั พ ระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ .ศ.๒๔๘๔ ท่ีสะท้อนฐานความคดิ เชิงคณุคา่

ประชาธิปไตย จนถึงท่ีสดุในระบอบสงฆ์ คือสงัฆาธิปไตย  เป็นอยา่งดี  นัน่คือมีการรือ้โครงสร้าง

ความสมัพนัธ์ภายในองค์กรสงฆ์ขึน้ใหมท่ัง้หมด  ตัง้แตห่วัอยา่งพระสงัฆราชล งมา การแบง่

โครงสร้างการบริหารการปกครองใหมท่ี่มีการแบง่แยกอํานาจ  และคานอํานาจระหวา่งกนั  เพ่ือ

รองรับการพฒันาและการแก้ไขปัญหาในวงการสงฆ์เองท่ีนบัวนัจะซบัซ้อนขึน้  การออกแบบ

โครงสร้างใหมนี่ก็้เพ่ือสร้างหลกัการร่วมกนัโดยมิต้องยดึอยูก่บัปัญหาบคุคล ท่ีเป็นต้นตอความไม่

                                                 
๑๖ คนงึนิตย์ จนัทบตุร , การเคล่ือนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๔ , หน้า ๗๓ 
๑๗ Putuwar, Sunanda , The Buddhist Sangha Paraigm of the I deal Human society, 

(Maryland : University Press of America, 1991)  p. 11 
๑๘ ดรูายละเอียดใน อธิเทพ ผาทา ดร ., “กําเนิดและพฒันาการรูปแบบการปกครองแบบสงัฆาธิปไตย

ของคณะสงฆ์สมยัพทุธกาล ” , บัณฑติศกึษาปริทรรศน์  , ปีท่ี ๔ ฉบบัท่ี ๒ (เมษายน-มิถนุายน ๒๕๕๑) : ๖๓-

๗๐ 



 ๗ 

ชอบมาพากลอนัเน่ืองมาจากอคตทิัง้ปวง  สอดคล้องกบัหลกัการแบง่แยกและถ่วงดลุอํานาจตาม

หลกัอธิปไตยท่ีระบอบ ประชาธิปไตยท่ีได้สถาปนาขึน้ 

สาระสําคญัของ พ.ร.บ.นี ้อาจจําแนกได้เป็นสามประการ ได้แก่ ๑๙  

ประการแรก ยบุเลกิมหาเถรสมาคม  ท่ีทําหน้าท่ีองค์กรปกครองสงฆ์หนึง่เดียวท่ีมี อํานาจ

เบด็เสร็จอยูก่บัตวัเอง  ในโครงสร้างใหมนี่ไ้ด้แบง่อํานาจการปกครองเป็น  ๓ สว่นได้แก่ สงัฆสภา 19

๒๐ 

ถืออํานาจนิตบิญัญตั ิสงัฆมนตรีถืออํานาจบริหาร และคณะวินยัธร ถืออํานาจตลุาการ เพ่ือถ่วงดลุ

อํานาจการบริหารคณะสงฆ์เช่นเดียวกบัการปกครองฝ่ายอาณาจกัร 

ประการที่สอง หลงัจากท่ีมหาเถรสมาคมหาย  ไปจากโลก กฎหมายก็ยงัจํากดัอํานาจ

สมเดจ็พระสงัฆราชด้านบริหารคณะสงฆ์ให้มีอํานาจแตเ่พียง  ในนาม  ดงันัน้เอาเข้าจริงแล้ว

ตําแหน่งสมเดจ็พระสงัฆราชแทบจะไมมี่ความหมายใดๆในการ  บริหาร แตเ่ป็นเพียงสญัลกัษณ์

หรือเป็นประมขุของฝ่ายสงฆ์  กลา่วได้วา่ทรงบญัชาการคณะสงฆ์โดยลําพงัมิได้ ซึง่ในวิธีคดิแบบนี ้

ทําให้พระสงัฆราชไมต้่องรับผิดชอบการบริหาร  เน่ืองจากวา่อํานาจการบริหารอยูท่ี่สงัฆนายกและ

คณะสงัฆมนตรีแล้ว จงึอยูใ่นฐานะประมขุของประเทศ เช่นเดียวกบักษัตริย์ในฝ่ายของอาณาจกัร  

ประการที่สาม วางลูท่างท่ีจะรวมนิกายสงฆ์ให้เป็นนิ กายเดียวกนั ตามบทเฉพาะกาลใน

มาตรา ๖๐ เพ่ือท่ีจะทําสงัคายนาพระธรรมวินยัในเวลา ๘ ปี 

การเสนอญตัตเิข้าประชมุสภาท่ีมีอยูส่ามทาง ได้แก่ จากคณะสงัฆมนตรี  จาก

กระทรวงศกึษาธิการ และจากสมาชิกสงัฆสภา แตใ่นสว่นสมาชิกสงัฆสภา  จะเสนอได้ก็ต้อง

                                                 
๑๙ พระมหาวรชยั กลงึโพ ธ์ิ ,อ้างใน  ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์ . ๗๐ ปี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๔๘๔  

อ่านกฎหมายเก่าน่ังคุยกับนิตริาษฎร์  ตอนที่  ๑ “ในอ้อมอกคณะราษฎร” . อ้างแล้ว 
๒๐ สมาชิกสงัฆสภา กําหนดไว้วา่มีจํานวนไมเ่กิน   ๔๕ รูป ประกอบด้วยสมาชิกได้แก่ พระเถระชัน้ธรรม

ขึน้ไป, พระคณาจารย์เอก , พระเปรียญเอก (ตัง้แตเ่ปรียญ  ๗-๙) คดัมาจากพระภิกษุผู้ มีคณุสมบติัถงึ  แตห่ากมี

จํานวนมากจะคดัตาม “ลําดบัอาวโุส” ๒๐ประธานและรองประธานสภา สมเดจ็พระสงัฆราชก็จะเป็นคนแตง่ตัง้

จากสมาชิกสงัฆสภา๒๐ อนึง่ สมาชิกสงัฆสภาไมไ่ด้เกิดจากการ “เลือกตัง้” แตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตามกฎหมายได้

เปิดช่องให้ตัง้ “คณะกรรมการวิสามญั ” ท่ีไมจํ่าเป็นต้องสมาชิกสงัฆสภา  เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ทัว่ไปได้มีสว่น

ร่วมในการประชมุ หากมีความรู้ความสามารถ  และคณะกรรมาธิการยงัมีอํานาจนิมนต์ภิกษุ  หรือเชิญผู้แทน

กระทรวงศกึษาธิการมาแสดงความคิดเหน็กิจการท่ีกระทํา อยู่  สิง่เหลา่นีเ้ป็นการเปิดพืน้ท่ีทางการเมืองให้คณะ

สงฆ์และผู้ เก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมได้กว้างขวาง, อ้างแล้ว 



 ๘ 

ให้สงัฆนายกรับรองเสียก่อน 20

๒๑ อํานาจของตําแหน่งนีจ้งึทําให้ทัง้ฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยตุิ

พยายามผลกัดนั พระสงฆ์ของตนขึน้ดํารงตําแหน่งสงัฆนายก  ซึง่ในท่ีสดุฝ่ายธรรมยตุก็คว้าความ

ได้เปรียบนีไ้ปเม่ือตําแหน่งอยูท่ี่  สมเดจ็พระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ตสฺิโส ) แห่งวดับรมนิวาส สาย

ธรรมยตุ รัฐบาลประกาศแตง่ตัง้ ในเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ ๒๒  อํานาจหน้าท่ีของสงัฆสภา มี

หน้าท่ีในการออกสงัฆาณตัิ  (เทียบได้กบัพระราชบญัญตัิ ) กตกิาสงฆ์ (พระราชกฤษฎีกา ) กฎ

องค์การ (กฎกระทรวง) พระบญัชาสมเดจ็พระสงัฆราช (พระบรมราชโองการ) ข้อบงัคบั (กฎสํานกั

นายกรัฐมนตรี ) และระเบียบ (ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี ) ทัง้นีต้้องไมข่ดักบัพระธรรมวินยั 22

๒๓

เพ่ือไมใ่ห้การดําเนินการของคณะสงฆ์เป็นท่ีกงัขาตอ่พระธรรมวินยั หรือขดักบัพระไตรปิฏก จงึได้มี

การระบไุว้เลยวา่ หากมีข้อสงสยัในญตัตติา่งๆ  ให้ตีความโดยรักษาพระธรรมวินยัโดยเคร่งครัดไม่

จําเป็นต้องลงมต ิหรือใช้เสียงข้างมาก23

๒๔ 

               ๒.๓ ระบบการศึกษาคณะสงฆ์ในยุคเสรีชนชาวพุทธ 

                  การดําเนินการตามพระราชบญัญตัท่ีิมีโครงสร้างท่ีเป็นธรรมมากขึน้  และเปิดช่องทาง

ให้พระสงฆ์ปฏิบตังิานตามความสามารถมากกวา่เดมิท่ีรวมศนูย์  อยูท่ี่มหาเถรสมาคม พระมหาวร

ชยั กลงึโพธ์ิ  ได้แบง่ผลงานท่ีมาจากก ารบริหารการปกครองคณะสงฆ์ในพ .ร.บ.ตวัใหม่ (พ.ศ. 

๒๔๘๔)นี ้ให้เห็นเป็นผลงานอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ ๒ ช่วง24

๒๕ ได้แก่  

                  ระยะแรก ปี  ๒๔๘๕- ๒๔๙๐ เป็นระยะปรับตวัเตรียมงานปกครอง เป็นช่วงท่ีมีการ

ออกสงัฆาณตั ิออกระเบียบมากท่ีสดุ เช่น  สงัฆาณตัริะเบียบบริหารคณะ สงฆ์สว่นภมูิภาค พ .ศ.

                                                 
๒๑  มาตรา ๑๖  ใน “พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พทุธศกัราช  ๒๔๘๔" ใน ราชกิจจานเุบกษา  เลม่ ๕๘, 

วนัท่ี  ๑๔  ตลุาคม  ๒๔๘๔, หน้า ๑๓๙๖ 
๒๒ แสวง อดุมศรี  ,การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ,(กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลยั,  ๒๕๕๓), หน้า ๑๙๐ 
๒๓ มาตรา ๒๒ ใน “พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พทุธศกัราช  ๒๔๘๔" ใน ราชกิจจานเุบกษา  เลม่  ๕๘, 

วนัท่ี ๑๔  ตลุาคม ๒๔๘๔, หน้า  ๑๓๙๘   
๒๔ มาตรา ๑๗ ใน “พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พทุธศกัราช  ๒๔๘๔" ใน ราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๕๘, 

วนัท่ี  ๑๔  ตลุาคม  ๒๔๘๔, หน้า ๑๓๙๖ 
๒๕ พระมหาวรชยั กลงึโพธ์ิ ,อ้างใน  ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์ . ๗๐ ปี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๔๘๔  

อ่านกฎหมายเก่าน่ังคุยกับนิตริาษฎร์  ตอนที่  ๑ “ในอ้อมอกคณะราษฎร” ,อ้างแล้ว 

 



 ๙ 

๒๔๘๕, สงัฆาณตัริะเบียบพระคณาธิการ พ .ศ.๒๔๘๖ เป็นต้น นอกจากนัน้ถือวา่มีการต่ืนตวัทาง

การศกึษาขึน้มาก  โดยเปิดการศกึษาวิชาการฝ่ายสามญัเป็นครัง้แรกอยา่งจริงจงัในระดบั  

มหาวิทยาลยัคือ มหามกุฏราชวิทยาลัย ปี ๒๔๘๙  และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ปี 

๒๔๙๐  นบัเป็นการเตรียมผลติบคุลากรเพ่ือเข้าไปดําเนินการปกครองสงฆ์ตอ่ไป 

                 ระยะที่สอง ปี ๒๔๙๐-๒๕๐๓ เป็นระยะทํางานเชิงรุก นบัเป็นยคุท่ีคณะสงฆ์ไทยเฟ่ือง

ฟขูึน้มาก เพราะมีความพร้อมทางด้านบคุลากรท่ีเข้าใจ พ.ร.บ.มากขึน้ โดยเฉพาะการปฏิบตัหิน้าท่ี

สงัฆมนตรีวา่การองค์การปกครอง (คล้าย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ) ของ พระพิมลธรรม 

(อาจ อาสโภ) วดัมหาธาต ุได้มีการทํางานเชิงรุก โดยสง่พระภิกษุสงฆ์ท่ีมีความรู้ไปยงัภมูิภาคตา่งๆ 

และนําพระสงัฆาธิการและพระสงฆ์มาอบรมท่ีวดัมหาธาตุ  ทัง้ยงัสง่ภิกษุไปดงูานและเผยแผ่

ศาสนาในตา่งประเทศ  

                หากเปรียบกบัรัฐบาลทางโลกท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ตอ่สงัคมไทย  แล้ว 

ผลงานของรัฐบาลคณะสงฆ์ท่ีคูข่นานกนัไปนัน้สมัฤทธ์ิ ผลอยา่งน่าสนใจ เช่น การก่อตัง้และขยาย

สํานกัวิปัสสนา โดยหลกัการนบัได้วา่ภารกิจของพระสงฆ์มีอยู ่๒ ประการ ก็คือ คนัถธุระ การศกึษา

เลา่เรียน และ วิปัสสนาธุระ คือ การปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐาน สมเดจ็มหาวีรวงศ์ (อ้วน ตสฺิโส) สงัฆ

นายกองค์แรก  ได้ทําการรวบรวมวดัป่าในเขตอีสานขึน้ตอ่คณะสงฆ์ธรรมยตุเกือบทัง้หมด  

นอกจากนัน้ยงัพบวา่มีฝ่ายมหานิกายไมน้่ อยท่ีเล่ือมใสข้อวตัรของธรรมยตุ แล้ว หนัไป อปุสมบท

แปรญตัตใิหม ่แม้จะมีพรรษากวา่  ๑๐ พรรษาแล้วก็ตาม ซึง่ภายในเวลาไมถ่ึงสบิปี  พบวา่ธรรมยตุ

ได้ตัง้มัน่ในเขตอีสานตอนบนและลา่งแทบทัง้หมด  ทําให้ฝ่ายมหานิกายต่ืนตวัวา่ได้สญูเสียสมาชิก

จํานวนมาก  จงึทําให้ฝ่ายมหานิกาย  ให้ความสนใจกบัการปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐานมาก ขึน้พระ

พิมลธรรม (อาจ อาสโภ ) ได้สง่เปรียญวดัมหาธาตไุปศกึษาพทุธศาสนาทัง้คนัถธุระและวิปัสสนา

ธุระท่ีพมา่ในปี  ๒๔๙๕ และยงัให้พระเถระพมา่เข้ามาสอน โดยเปิดสอน ณ อโุบสถวดัมหาธาตุ

ยวุราชรังสฤษฏ์ตัง้แตปี่  ๒๔๙๖ เป็นต้นมา ปรากฏวา่เป็นท่ีสนใจกนัมากการแขง่ขนัดงักลา่วจงึ

สง่ผลให้การศกึษาของพทุธศาสนาขยายตวัคกึคกัมากขึน้ 25

๒๖ 

๓. บทบาทสงฆ์เปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของสงฆ์ 

 

                                                 
๒๖ ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์ . ๗๐ ปี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๔๘๔  อ่านกฎหมายเก่าน่ังคุยกับนิติ

ราษฎร์  ตอนที่  ๑ “ในอ้อมอกคณะราษฎร” . อ้างแล้ว 



 ๑๐ 

ผู้ เขียนมองความเปล่ียนแปลงท่ีกําลงัเกิดขึน้กบัคณะสงฆ์ในประเทศไทย ดงันี ้

 

๓.๑ บทบาทของวัดกาํลังเลือนหาย 

 

วดัไมไ่ด้เป็นศนูย์กลางหรือสถานท่ีสําหรับจดัการศกึษาอีกตอ่ไป หลงัจากเม่ือก่อนวดัเป็น

ท่ีพึง่ทางการศกึษา ทัง้สงฆ์และฆราวาส ระบบดงักลา่วนีกํ้าลงัจะโดนกลืนหายไปกบักระแสสงัคม

สมยัใหม ่ตามแบบแผนการศกึษาตะวนัตก  ซึ่ งความเปล่ียนแปลงท่ีวา่นีเ้กิดขึน้มาพกัใหญ่แล้ว 

ภายหลงัการจดัการนําเข้าศกึษานอกวดักนัอยา่งขนานใหญ่ เช่น ระบบประถมศกึษ า ระบบ

มธัยมศกึษา และระบบมหาวิทยาลยั เม่ือก่อนวดัเป็นสถานท่ีตัง้ของสถานศกึษาทางโลกเหลา่นีก็้

จริง แตย่งัมีความสมัพนัธ์เชิงการบริหารระหวา่งพระสงฆ์กบัโรงเรียนอยูบ้่าง แตห่ลงัจากนัน้ไมน่าน 

วดัเป็นเพียงสถานท่ีตัง้ของโรงเรียนเท่านัน้ ไมไ่ด้มีสว่นมีสว่นเก่ียวข้องกั บการเรียนการสอนของ

โรงเรียนแตอ่ยา่งใดเลย ปลอ่ยให้เป็นไปตามหน้าท่ีตามระบบกฎหมาย โดยครู  ผู้บริหารโรงเรียน 

และผู้บริหารในกระทรวงศกึษาธิการ 

การเร่ิมต้นของเปล่ียนแปลงในสว่นของกระทรวงศกึษาธิการของไทยท่ีเห็นได้ชดั อยา่งเช่น  

เม่ือวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔  ท่ีมีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ “โรงเรียนพระ

ปริยตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา” เพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการของภิกษุสามเณร  โดยให้เรียนทัง้

วิชาธรรมและวิชาสามญัศกึษาควบคูก่นัไป ดําเนินการโดยกรมการศาสนา โดยมีวตัถท่ีุจะให้

การศกึษามนโรงเรียนดงักลา่ว เป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ ายศาสนจกัร  และฝ่ายบ้านเมือง กลา่วคือ ทาง

ฝ่ายศาสนจกัรก็จะได้ศาสนทายาทท่ีดี มีความรู้ความเข้าใจหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอยา่ง

แท้จริง เป็นผู้ประพฤตดีิประพฤตชิอบ ดํารงอยูใ่นสมณธรรมสมควรแก่ภาวะ  สามารถดํารงและสืบ

ตอ่พระพทุธศาสนาให้เจริญสถาพรตอ่ไป และถ้าหากพระภิกษุส ามเณรเหลา่นีล้าสกิขาไปแล้วก็

สามารถเข้าศกึษาในสถานศกึษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ ให้ก้าวหน้าแก่ตนเอง 

และบ้านเมืองสืบตอ่ไปด้วยเช่นกนั26

๒๗ แสดงให้เห็นวา่ พระภิกษุ สามเณร เร่ิมเข้าสูก่ระแสการศกึษา

การศกึษาแบบโลกนบัแตน่ัน้ และเป็นมากขึน้เร่ือยๆตลอดมาจนถึงสมยัปัจจบุนั 

 

๓.๒ เปรียญธรรมบาลีกาํลังเลือนหาย 

  

                                                 
๒๗ ถวิล สมคัรรัฐ ,อ้างใน พระเฉลมิชาติ ชาติวโร (อิทธะรงค์) . ศกึษาวเิคราะห์การพัฒนาการศกึษา

ของคณะสงฆ์ไทย,(กรุงเทพมหานคร : นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖ 



 ๑๑ 

การศกึษาปริยตัธิรรม “เปรียญธรรมบาลี” กําลงัถึงขัน้วิกฤต ิเดนิหน้าไปสูค่วามลม่สลาย , 

ในปัจจบุนัแม้จะยงัมีการสอบเปรียญธรรมสนามหลวงอยูก็่ตาม แตใ่นแตล่ะปี มีผู้สอบผา่นน้อย

มาก เช่น ผลการสอบบาลีสนามหลวงปี พ .ศ.๒๕๕๔  ชัน้เปรียญธรรม ๗ ประโยค พระภิกษุ 

สามเณร เข้าร่วมสอบจํานวน  ๕๓๓ รูป สอบผา่นจํานวน   ๑๐๕  รูปคดิเป็น  ๑๙.๗๐  เปอร์เซน็ต์  

, ชัน้เปรียญธรรม ๘ ประโยค  พระภิกษุ สามเณร เข้าสอบจํานวน  ๓๗๑ รูป สอบผา่นจํานวน ๗๒ 

รูป คดิเป็น  ๑๙.๔๑ เปอร์เซน็ต์   ,เปรียญธรรม ๙ ประโยค พระภิกษุ สามเณร เข้าสอบจํานวน  

๓๘๕ รูป สอบผา่น  ๖๐ รูป คดิเป็น  ๑๕.๕๘ เปอร์เซน็ต์  ขณะท่ีสถิตพิระภิกษุ สามเณรท่ีเข้าสอบ

บาลีสนามหลวงในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทกุระดบัชัน้ มีพระภิกษุ สามเณร เข้าสอบจํานวน ๒๒,๖๓๑ รูป 

สอบผา่นจํานวน  ๓,๐๒๖  รูป คดิเป็น ๑๓.๓๗ เปอร์เซน็ต์ 27

๒๘ แสดงให้เห็นถึงความสนใจตอ่การ

เรียนปริยตัธิรรมบาลี อนัเป็นพทุธวจันะ (ซึง่มีความหมายทางการศกึษาปริยตัธิรรม )ท่ีน้อยลงอยา่ง

มีนยัสําคญั  นอกเหนือไปจากคณุภาพของสงฆ์ผู้ เรียนท่ีด้อยลงไปอยา่งมาก   

สถิตกิารสอบบาลีปี ๒๕๕๕ มีจํานวนท่ีมากขึน้กวา่ปี  ๒๔๔๔  โดยในปี  ๒๕๕๕  มีผู้ เข้า

สอบรวม  ๓๔,๙๘๐  รูป แบง่เป็นเปรียญธรรม ๑-๒  ประโยค จํานวน ๒๓,๗๕๘  รูป เปรียญธรรม 

๓ ประโยค จํานวน  ๔,๕๕๑ รูป  เปรียญธรรม ๔  ประโยค จํานวน ๒,๒๙๗  รูป เปรียญธรรม ๕  

ประโยค จํานวน  ๑,๕๑๒ รูป  เปรียญธรรม ๖ ประโยค  จํานวน ๘๗๖ รูป เปรียญธรรม ๗  ประโยค 

จํานวน  ๙๖๕  รูป  เปรียญธรรม ๘  ประโยค จํานวน ๕๙๔  รูป และ เปรียญธรรม. ๙ ประโยค 

จํานวน ๙๔๐ รูป 28

๒๙   อยา่งไรก็ตามในแตล่ะปีมีสงฆ์จํานวนมาก สมคัรสอบเอาไว้แตไ่มไ่ด้เข้าสอบ 

เม่ือถึงเวลาจริง  

ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงขีดความรู้ทางด้านบาลีท่ีลดลง  เช่น  การสมคัรสอบเปรียญธรรม ๙ 

ประโยค เม่ือปี ๒๕๕๕ ท่ีมีจํานวน ๙๔๐ รูป แตส่อบได้เพียงแค ่ ๖๓ รูป  ขณะท่ีในปี ๒๕๕๔ มีผู้

                                                 
๒๘ สํานกังานแมก่องบาลี สนามหลวง . ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงปี  ๕๔. [ออนไลน์ ].  

แหลง่ท่ีมา  : http://www.dmc.tv/page_print.php?p=news/ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงปี- 54.html[๑๐ 

ก.ย.๒๕๕๕]. 
๒๙ สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย์ .  ยอดภกิษุสอบบาลีเพิ่มกว่า ๓.๔ หม่ืนรูปแต่ห่วงขาดสอบ ๑ 

ใน ๓. [ออนไลน์ ].แหลง่ท่ีมา : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID= 

9550000012007 &TabID=1&[๑๐ ก.ย.๒๕๕๕]. 

http://www.dmc.tv/page_print.php?p=news/ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงปี-54.html%5b๑๐
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx


 ๑๒ 

เข้าสอบ จํานวน ๓๘๕ รูป สอบผา่น  ๖๐ รูป เม่ือเทียบอตัราสว่นแล้ว จะเห็นได้มีผู้สอบระดบั

เปรียญธรรม ๙ ประโยค น้อยลงมาก29

๓๐ 

พระสงฆ์ สามเณร และพทุธศาสนิกชน ต้องเห็นการศกึษาพระบาลีเป็นเร่ืองสําคญั  เพราะ

เป็นหวัใจท่ีทําให้ศกึษาหลกัธรรมในพระไตรปิฎกได้อยา่งถ่องแท้  เป็นพืน้ฐานการศกึษาพระธรรม

วินยั ท่ีสําคญัจะทําให้ส่ือสารแลกเปล่ียนกบัพระสงฆ์ท่ีอยูใ่นประเทศตา่งๆท่ีมีการ  เรียนบาลีด้วย 

เช่น ศรีลงักา พมา่ อินเดีย เนปาล  เป็นต้น  เป็นไปอยา่งสะดวกมากข ◌ึ◌้ น  นอกจากนี ้  

พทุธศาสนิกชนเองก็ควรเข้ามาศกึษาบาลีกนัให้มากขึน้ เพ่ือท่ีจะได้เข้าใจแก่นของพระพทุธศาสนา

30

๓๑ 

 

๓.๓ สิกขาหน้าที่ในสถานภาพสงฆ์กาํลังเลือนหาย  

พระสงฆ์จํานวนมากหนัมาสนใจการศกึษาทางโลก ละเลยความสนใจการศกึษาทางธรรม 

หมายถึง สงฆ์ให้ความสนใจในแง่ของวิชาชีพท่ีคฤหสัถ์ให้ความสนใจ จนละเลยความสนใจใน ๒ 

สว่น ซึง่เป็นหน้าท่ีโดยตรงในสว่นการศกึษา(สกิขา)ของสงฆ์ คือ   

(๑) ความสนใจเก่ียวกับปริยัตสิิกขา  คือ ความสนใจตอ่การศกึษา ทําความเข้าใจใน

หลกัพทุธรรม ทัง้เพ่ือตนเอง และให้ความรู้กบัคฤหสัถ์ 

(๒) ความสนใจเก่ียวกับจติตสิกขา คือ ความสนใจตอ่การปฏิบตัทิางจิต  อบรมจิต เพ่ือ

บรรลเุป้าหมายทางธรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรืออยา่งน้อยๆ ก็พอเป็นแนวทางสําหรับ

ตวัเอง และเพ่ืออบรมให้ความรู้กบัคฤหสัถ์ได้บ้าง 

ความละเลยทัง้ ๒ ประการ นบัเป็นความละเลยตอ่หน้าท่ีหลกัของสงฆ์ ทําให้บทบาทของ

สงฆ์ตอ่ชมุชนชาวพทุธมีน้อยลงอยา่งเห ◌น็ได้ชดั ไมน่บัรวมการท่ีพระสงฆ์กนัไปสนใจศกึษาศาตร์

ทางโลกกนัอยา่งขนานใหญ่ ดจุเดียวกบัการศกึษาของคฤหสัถ์  ในสว่นนีแ้ม้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่

ความรู้เท่าทนัโลกของสงฆ์ หรืออีกสว่นหนึง่เป็นประโยชน์ในอนาคตตอ่พระสงฆ์ในยามลาสกิขาก็

จริง แตก่ารท่ีพระสงฆ์ละเลยการให้ความสํา คญัตอ่การศกึษาพทุธธรรม ยอ่มทําให้การแสดง

บทบาทของสงฆ์ไมต่รงกบัหน้าท่ีของสงฆ์ท่ีถกูกําหนดไว้ทัง้ในพทุธวจันะและโดยสถานะของความ

                                                 
๓๐ ข่าวสดออนไลน์ . ผลเปรียญ ๙ ผ่าน ๖๓ รูป-สามเณร ๔. [ออนไลน์ ]. แหลง่ท่ีมา : 

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNek1UWXpOVEl6TUE9PQ == [๑๐ ก.ย. 

๒๕๕๕]. 
๓๑ สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย์ .  ยอดภกิษุสอบบาลีเพิ่มกว่า ๓.๔ หม่ืนรูปแต่ห่วงขาดสอบ ๑ 

ใน ๓ . อ้างแล้ว 

 

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNek1UWXpOVEl6TUE9PQ


 ๑๓ 

เป็นสงฆ์   ซึง่ท่ีถกูแล้วแม้วา่การศกึษาทางโลกจะเป็นประโยชน์กบัสงฆ์ แตส่งฆ์ไมค่วรละเลยตอ่

การศกึษาพทุธธรรมควบคูก่นัไปด้วย 

ในชมุชน(สงฆ์) หากละเลยหรือไมป่ระสบความสําเร็จในการฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงความสขุ

อนัประณีต เช่น สขุจากสมาธิ หรือความสงบเย็นจิตใจก็จะยิ่งเป็นทกุข์เพราะสขุจากเพศรสก็ไมไ่ด้

ประสบสมัผสั  จิตใจท่ีเห่ียวแห้งและเคร่งเครียดเช่นนีย้อ่มโหยหาความสขุจากเพศรสหนกัขึน้  

อาจจะยิ่งกวา่ฆราวาสซึง่ยงัมีความสขุจากเพศรสมาหลอ่เลีย้งใจด้วยซํา้  ผลท่ีตามมาก็คือการหวน

ไปหาเซก็ส์  หากหวนด้วยการสกึไปเป็นฆราวาส ก็ไมเ่ป็นปัญหาอะไร  แตถ้่ากลบัไปเสพเพศรส

ขณะท่ีเป็นภิกษุ ก็จะเกิดผลเสียตามมาทัง้ตอ่ตนเองและคณะสงฆ์  รวมทัง้ศรัทธาของญาตโิยมท่ี

มุง่หวงัให้ท่านเป็นแบบอยา่งของผู้พากเพียรเพ่ือ จิตท่ีเป็นอิสระเหนือโลก  หรืออยา่งน้อย ๆ ก็เป็น

แบบอยา่งในทางชีวิตพรหมจรรย์31

๓๒ 

 

๓.๔ สถานภาพสงฆ์เป็นบันไดไต่เต้าทางชนชัน้  

การศกึษาของสงฆ์ทัง้ทางโลกและทางธรรม มุง่เพ่ือแสวงหาลาภยศและตําแหน่งมากขึน้ 

ใช้การศกึษาเป็นบนัไดไตเ่ต้าเพ่ือยกระดบัชัน้ทางสั งคมของตนเอง  ประจวบกบัระบบการปกครอง

คณะสงฆ์ของไทยในปัจจบุนัซึง่ใช้ “ระบบสมณศกัดิ์”นัน้ เอือ้ตอ่การทําความก้าวหน้าให้กบัตนเอง

ของภิกษุมากขึน้ จงึทําให้สงฆ์จํานวนไมน้่อย และกําลงัมีจํานวนมากขึน้เร่ือยๆใช้พลงังานเพ่ือ

การศกึษาในเชิงเป้าหมายประโยชน์ลาภผล ยศ ตําแหน่ง สั กการะ เป็นการแสวงหา ลาภผล ยศ 

ตําแหน่ง สกัการะ ตามระบบ หรือท่ีเรียกวา่ “กินตามนํา้” นัน่เอง  

เม่ือครัง้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงริเร่ิม ปฏิรูปการศกึษา

แบบใหม ่ พระองค์ทรงมีความเข้าใจวา่ การจดัการศกึษาให้ได้ผลดี  จะต้องจดัการปกครองคณะ

สงฆ์ให้ เรียบร้อยไปพร้อมกนัด้วย จงึปรับเปล่ียนรูปแบบการปกครองใหมโ่ดยจบัมือกบัฝ่าย

บ้านเมืองเพ่ือเสาะ หาพระผู้ รู้ภาษามคธ ผู้สอบได้เป็นเปรียญสงูๆ เป็นพระราชาคณะเพ่ือช่วย

ปกครองสงัฆมณฑลโดยผกูอํานาจก ารปกครองไว้กบัระบบสมณศกัดิท่ี์พระองค์ทรงจดัทําเนียบ

ขึน้มาใหม ่ซึง่ในเวลาต่ อมาพระสมณศกัดินี์ก้ลบักลายเป็นเป้าหมายการศกึษาของพระภิกษุ

                                                 
๓๒  พระไพศาล วิสาโล , เซก็ส์กับพุทธ(บทความ) , October 11 ,(กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์ 

Openbooks, ๒๕๕๔) ,หน้า ๑๓๗-๑๔๗ 



 ๑๔ 

สามเณรไปโดยปริยาย แทนท่ีจะศกึษาเพ่ือเข้าถึงนามธรรมอนัลกึซึง้ แตก่ลบัเรียนเพ่ือไตเ่ต้าในทาง

สงัคมสงฆ์ เพ่ือสมณศกัดิ ์หรือการเป็นพระสงัฆาธิการ หาไมก็่เตรียมสกึออกไปทํามาหากิน32

๓๓ 

เม่ือมิตทิางปรมตัถธรรมเร่ิ มเส่ือมสญู ผนวกกบัการศกึษาท่ีขาดวิปัสสนาหรืออธิจิตสกิขา 

ยอ่มทําให้โลกทรรศน์และวิถีชีวิตของพระภิกษุสามเณรฝักใฝ่ในวตัถมุากขึน้ประดจุเดียวกบั

คฤหสัถ์ผู้บริโภคกามโภคี ด้วยทศันะคตท่ีิไมส่อดคล้องกบัไตรสกิขา ไมเ่ป็นไปเพ่ือการเรียน เพ่ือรู้

แจ้งเห็นจริง เน้นการเล่ือนสถานะทางสงัคมมากกวา่ จงึทําให้การศกึษาของสงฆ์ตกลงสูว่งจรความ

เส่ือมสญูอยา่งรวดเร็ว33

๓๔ 

 

Robert David Larson หรืออดีตพระสนัติกโร(Santikaro Bhikkhu) ๓๕ มองวา่  

 

“ผู้ชายจํานวนมากท่ีเข้ามาบวชท่ีจริงไมไ่ด้เลือกท่ีจะมีชีวิตพรหมจรรย์ ผมเองตอน มา

บวช ไมไ่ด้มาบวชเพ่ือเลกิท างเพศ แตเ่ป็นผลพลอยได้จากการปฏิบตัธิรรม ผมบวชเพ่ือ

ศกึษา เพ่ือปฏิบตัิ แตมี่กฎเกณฑ์ในพระวินยัวา่ ต้องอยา่งนี ้ๆ  หลายปีผมก็รับไปปฏิบตัิ แต่

ตอนหลงั ถกูผิดก็ไมรู้่ ผมมองวา่ เม่ือพระจํานวนมากเห็นวา่เร่ืองนีย้าก  แล้วโยมก็เป็นห่วง

ด้วยกลวัวา่พระจะสกึเขาก็เลยสร้างอะไรเพ่ือกนัพระกบัฆราวาส แม้แตร่ะหวา่งพระเอง 

เร่ืองความรู้สกึก็มกัจะเกิดขึน้ ความรู้สกึนัน้  ไมต้่องเป็นเร่ืองเพศ แตพ่ระผู้ใหญ่กลวั  ก็เลย

พยายามทําทกุอยา่งท่ีอาจจะสร้างความลําบากตอ่พรหมจรรย์ ก็กนัไว้  ผมสนันิษฐานวา่ 

                                                 
๓๓ พระเฉลมิชาติ  ชาติวโร (อิทธะรงค์) , ศึกษาวเิคราะห์การพัฒนาการศกึษาของคณะสงฆ์ไทย  , 

หน้า ๗๘-๗๙ 
๓๔ อ้างแล้ว 
๓๕ Robert David Larson หรืออดีตพระสนัติกโร(Santikaro Bhikkhu)เกิดเม่ือปี ๒๕๐๐ ท่ีนครชิคาโก 

มลรัฐอิลลนิอยส์ สหรัฐอเมริกา ในครอบครัวคริสเตียน นิกายโปรเตสแตนต์  สําเร็จการศกึษาทางด้านศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวาทศิลป์ Liberal Arts (Rhetoric) จาก University of Illinois แล้วผนัชีวิตมาเป็นอาสาสมคัรของ

หน่วยอาสาสมคัรเพ่ือสนัติภาพสหรัฐอเมริกา  (Peace Corps) ในเมืองไทยเม่ือปี ๒๕๒๓ กระทัง่ออกบวชเกือบ

คร่ึงชีวิต อปุสมบทท่ีวดัชลประทานรังสฤษฏ์ โดยทา่นปัญญานนัทภิกขเุป็ นพระอปัุชฌาย์ สนัติกโรยงัเป็นผู้ ก่อตัง้

เครือข่ายพทุธศาสนิกสมัพนัธ์เพ่ือสงัคม (INEB) และเป็นท่ีปรึกษาสมาคมนพลกัษณ์ไทย   



 ๑๕ 

เพราะไปให้ความสําคญักบัพรหมจรรย์เกินไป แล้วคนมาบวชสว่นใหญ่ไมต่ัง้ใจจะถือ

พรหมจรรย์ด้วย ผมมัน่ใจวา่ พระ ๙๕ เปอร์เซน็ต์ ถ้าแตง่งานได้ก็เอา”๓๖  

 

John H. Crook กลา่วถึงการเช่ือมตอ่ระหวา่งโลกตะวนัออกกบัตะวนัตก (linkages 

between east and west) ในสถานการณ์ของโลกสมยัของพระพทุธศาสนาวา่ เป็นเพราะคน ๒  

ฝ่าย คือ กลุม่นั กคดิ(ชาวพทุธ )ฝ่ายหนึง่ กบักลุม่ผู้สนบัสนนุการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา (ผา่นทนุ

และอ่ืนๆ)อีกฝ่ายหนึง่ ทกุเพศสภาพและทกุสถานภาพ ซึง่สภาพของโลกของเราในเวลานีก้ลวงโบ ๋

เตม็ไปด้วยการโป้ปดมดเท็จ เป็นโลกในยคุคอนกรีตและคอมพิวเตอร์ ซึง่มนษุย์เองเป็นผู้ผลติสิง่

เหลา่นีอ้อกมา  พร้อมกนักบัการเพิ่มขึน้ถึงขีดสดุของลทัธิปัจเจกนิยมท่ีเน้นความเป็นสว่นตวั ความ

เป็นตวัของตวัเอง ประเภทใครปรารถนาจะทําอะไรตามใจก็ได้ 36

๓๗ (หมายถึง individual life  ซึง่

ปรัชญาตะวนัตก โดยนกัปรัชญาจํานวนหนึง่ เสนอกฎเกณฑ์ทางสงัคม ซึง่ตอ่มากลายเป็นจารีต  

คือ การดําเนินชีวิตมีเสรีได้ แตต้่องไมล่ะเมิดสทิธิของผู้ อ่ืน37

๓๘ -ผู้ เขียน)   

 ปัจจบุนัการใช้ระบบออนไลน์เช่ือมเข้าหากนัของชาวพทุธ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภายใต้

สถานภาพภิกษุ  เสมือนเป็น กบัดกั ท่ีอนัตราย ผา่น  รูป รส กลิน่ เสียง สมัผสั  หรือกามคณุทัง้ ๕ 

38

๓๙ เช่น การใช้สญัลกัษณ์ทางเพศ (sex symbol) เป็นเคร่ืองมือโฆษณาการค้า โดยท่ีตวัภิกษุเองรับ

ส่ือประเภทนีเ้ข้าไปโดยไมรู้่เท่า หรือ อาจรับโดยรู้เท่า แตย่งัฝืนกระทําการท่ีเป็นการฝ่าฝืนธรรมวินยั 

อยา่งน้อยก็ในสว่นของเสขิยวตัร หรือไมก็่การกระทําดงักลา่วเป็นโลกวชัชะหรือโลกตเิตียน 

                                                 
๓๖อดีตสนัติกโรให้สมัภาษณ์ใน เนชัน่สดุสปัดาห์ ปีท่ี  ๑๕ ฉบบัท่ี ๖๘๔  วนัจนัทร์ท่ี ๒ มกราคม ๒๕๔๙ 

, ดรูายละเอียดใน มนสกิลุ โอวาทเภสชัช์ .  “ถ้าเราเป็นตัวปลอมจะดับทุกข์ไม่ได้ ” .[ออนไลน์] . แหลง่ท่ีมา : 

http://epsie.wordpress.com/2006/01/07/robert-david-larson--อดีต-สนัติกโรภิกข/ุ   [๒๐ ก.พ. ๒๕๕๕].  
๓๗ Crook , John H. ,Buddhist Behavior and the Modern World :An International Symposium, 

(Preceptual Truth and the Western Psychology of Human Nature,1994),   p.223-224 
๓๘ จารีตท่ีได้จากการค้นพบในช่วงหลายปีมานีไ้ด้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทัง้กายและใจ จากยคุแหง่

กา รสํารวจเพ่ือศกึษา (exploring)พฤติกรรมของมนษุย์จนกระทัง่ถงึยคุของการทดสอบจิตร่วมสํานกึ 

(consciousness)  ซึง่เป็นการทดสอบเพ่ือจําแนกถงึความแตกตา่งระหวา่ง ฉนั /ก ู(me/สํานกึในตวัตน –

conscious of self) กบั ฉนั/ก(ู I /สติในตวัตน-self awareness)  ผลท่ีได้ ก่อให้เกิดกร ะแสการเคล่ือนย้าย

ความคิดจากทฤษฎีการกระทํา (action theory) ไปสูก่ารเพง่พิจารณาถงึพฤติกรรมของผู้กระทํา ตลอดถงึทฤษฎี

การเคล่ือนไหว (motion theory) แม้แตก่ารเพง่พิจารณาจากฐานขัน้ต่ําของกระบวนการทัง้หมด ก็ปรากฎวา่

ทัง้หมดเช่ือมโยงกบัจิตร่วมสํานกึ(consciousness) , Op.cit. 
๓๙ ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๗๘/๑๗๘-๑๘๒ 

http://epsie.wordpress.com/2006/01/07/robert-david-larson--อดีต-สันติกโรภิกขุ/


 ๑๖ 

อยา่งเช่น การคยุออ นไลน์(chatting)กบัสีกาในเร่ืองทางเพศ หรือการเกีย้วพาราสีสีกา เป็นต้น  ทัง้

ยงัเป็นไปได้ด้วยวา่ สงฆ์เหลา่นีอ้าศยัสีกาเป็นบนัไดไตเ่ต้าทางชนชัน้ก็มี ทัง้ท่ีกําลงัอยูใ่นสมณเพศ 

และลาสกิขาออกมาภายหลงัจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสีกาคนนัน้แล้ว39

๔๐  

 

๓.๕ สิกขาสงฆ์แบบสุกๆดบิๆ  

 

ผลผลติทางการศกึษาของคณะสงฆ์ เป็นแบบสกุๆดบิๆ  หมายถึง  ความสมัฤทธ์ิผลทาง

การศกึษาจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือผู้ศกึษา หรือนกัศกึษาผู้นัน้มีประสบการณ์เชิงประจกัษ์ ในการใช้

ชีวิตท่ีสอดคล้องกบัแขนงวิชาการท่ีศกึษาด้วย (ไมน่บัรวมการศกึษาภายนอกวดัเองท่ีไมคํ่านงึถึง

คณุสมบัตเิร่ืองนีก้นัแล้ว โดยเฉพาะในชัน้บณัฑิตศกึษา ประเภทเอาใครจากท่ีไหน  อายเุท่าไร มี

วฒุิภาวะอยา่งไร ไปเรียนก็ได้ เพราะหวงัจะได้คนศกึษาเชิงปริมาณ และหวงัจะได้ปริมาณเงินคา่

เรียนจากนกัศกึษาเป็นท่ีตัง้ )   กรณีของพระสงฆ์ เม่ือท่านไมมี่ประสบการณ์ทางโลกแล้วไปศกึษา

วิชาการทางโลก ผล (งาน)ท่ีออกมา เช่น งานทางด้านวิชาการในแขนงศาตร์โลก จงึเป็นแบบสกุๆ

ดบิๆ 40

๔๑ ซึง่ประเดน็นีว้ฒันธรรมการศกึษาของไทยไมค่อ่ยได้มีการคํานงึถึง หากแตว่ฒันธรรม

การศกึษาของตะวนัตกมองตรงกนัข้าม ถือวา่ประสบการเชิงประจกัษ์  มีสว่นสําคญัตอ่ความความ

คดิเห็นของคน โดยเฉพาะของคนท่ีเป็นนกัวิชาการ ,การท่ีพระสงฆ์ซึง่ไมมี่ประสบการณ์ทางโลก ไป

เรียนรู้เร่ืองทางโลกเชิงวิชาการ สว่นหนึง่จดัเป็นการ “อนมุาน ” ตามตวัหนงัสือ ไมอ่าจได้ช่ือวา่ 

“แทงตลอด ”ตอ่ปัญหาท่ีวิเคราะห์หรือวิจยันัน้  แม้จะประสบความสําเร็จตามขัน้ตอนของงาน

วิชาการก็ตาม แตส่มัฤทธ์ิผลท่ีออกมา เป็นสมัฤทธ์ิผลแบบสกุๆดบิๆ 

                                                 
๔๐ หรือเรียกได้วา่ อาศยัความสมัพนัธ์กบัสีกาอยา่งมีเป้าประสงค์-ผู้ เขียน   
๔๑  สงัเกตวุา่ วฒันธรรมทางการศกึษาไทย ไมค่อ่ยได้คํานงึถงึเร่ืองนี ้ขณะท่ีวฒันธรรมการศกึษาของ

โลกตะวนัเป็นไปอีกอยา่ง คือ มีการคํานงึถงึประสบการณ์เชิงประจกัษ์ของ ผู้ เลา่เรียน ท่ีหมายถงึ การคํานงึจาก

ฟากของสถาบนัการศกึษา หนึง่และจากฟากของผู้ เลา่เรียนหรือนกัศกึษาเอง หนึง่ การวางระบบการศกึษาของ

ไทยจงึเป็นการวางระบบ เพ่ือ “ตะบีต้ะบนัเรียน” เพ่ือให้จบๆไป อยา่งไรก็ได้  เพราะเป้าหมายคือ ปริญญา ท่ีเป็น

บนัไดขัน้หนึง่ของสงัคมไท ย  ผลสมัฤทธ์ิของการศกึษาท่ีออกมาจงึเป็นการวิเคราะห์แตใ่นตํารา ลอยไปบน

กระดาษ  ขาดความรู้เชิงประจกัษ์ การวิเคราะห์จงึคบัแคบ ไมใ่คร่จะอยูบ่นสถานการณ์ความเป็นจริ ง  ไมท่ะลุ

ทะลวงลงไปถงึความหมายเชิงลกึของตวัหนงัสือ  จงึเรียกวา่ การศกึษาแบบสกุๆกดิบๆ ผลตินกัวิชาการ คอหอย

งาช้าง นัง่วิเคราะห์ อยูบ่นวิมานออกมามากมาย   โดยเฉพาะท่ีมาจากพระสงฆ์ (หมายถงึจําเพาะ สงฆ์ท่ีมุง่จะ

ผลติงานวิชาการแขนงทางโลก เป็นหลกั) -ผู้ เขียน 



 ๑๗ 

ความสําคญัของพระพทุธศาสนาทีมีตอ่สงัคมไทยนัน้เกิดทางตรงและทางอ้อม ผสานเป็น

หนึง่เดียวกบัสงัคมมาโดยตลอด สถาบนัสงฆ์เคยเป็นดัง่ตวัแทนทางจริยธรรมของสงัคม เม่ือสงัคม

เกิดปัญหา ก็อาศยัหลกัธรรมคําสอนในทางพระพทุธศาสนาเข้า แก้ไข มีการดําเนินชีวิตตามแบบ

ฉบบัพระศาสนา แตเ่ม่ือสถาบนัสงฆ์เกิดมีปัญหาขึน้มาบ้างนัน่ยอ่มสะท้อนให้เห็นวา่ สงัคมก็ถึงขัน้

วิกฤตแิล้วด้วยเช่นกนั41

๔๒ 

 

๔. ความแปลกแยกของคณะสงฆ์กับคฤหสัถ์ 

 

ชาวพทุธควรพิจารณาวา่ เป็นเร่ืองท่ีเป็นเหตเุป็นผลหรือไม ่โดยเฉพาะความแปลกแยก

ระหวา่งชาวพทุธกบัสงฆ์ ท่ีตอนนีต้า่งมุง่ไปคนละทาง , สงฆ์ นัน้มุง่ไตเ่ต้าผลกัดนั ยกระดบัตวัเอง 

๒ แบบ คือ  หนึง่ ใช้ระบบการศกึษา(จากสถาบนัการศกึษาของสงฆ์เองและจากสถาบนัการศกึษา

จากข้างนอก ) และ สอง มุง่ไตเ่ต้า ผลกัดนั ยกระดบัตวัเอง โดยผา่นระบบสมณศกัดิ ์ ตามร่าง

กฎหมายคณะสงฆ์  ขณะท่ีรัฐ (รัฐบาล+รัฐสภา) ทําหน้าท่ีสนบัสนนุกิจการของคณะสงฆ์   

 ขณะท่ีภาคประชาชนชาวไทยพทุธ กลบัมีทิศทางเชิงปฏิภาคกบัความเป็นไปของคณะสงฆ์  

ซึง่นบัเป็นแนวโน้ม(trend)ท่ีน่าสนใจ 

แนวโน้มดงักลา่ว มีดงันี ้42

๔๓ 

(๑)การที่ภาคประชาชนไม่ได้เป็นภาคส่วนที่ช่วยทาํ หน้าที่ในการตรวจสอบ

พระสงฆ์ เพื่อความสมดุล โปร่งใส อีกต่อไป  ตา่งจากเม่ือก่อนท่ีแม้มีคณะวินยัธร ก็ตาม แต่

ประชาชน ถือเป็นสว่นสําคญัของท่ีช่วยกนัตรวจสอบวตัรปฏิบตัขิองพระสงฆ์ พระสงฆ์ท่ีวตัรปฏิบตัิ

ไมดี่ ก็จะถกูภาคประชาชนชาวพทุธอปัเปหิออกไปจากชมุชน หรืองดการสนบัสนนุตอ่ภิกษุรายรูป 

หรือตอ่วดันัน้ๆ 

(๒)การที่ภาคประชาชน ไม่เหน็ความสาํคัญของการพึ่งพาคณะสงฆ์ เน่ือ งจาก

สถานการณ์ที่เรียกว่า “คฤหสัถ์ผู้ปฏิบัตธิรรม ” มีมากขึน้เร่ือยๆ  เกิดจากการท่ีชาวพทุธมี

ความรู้มากขึน้บนฐานแหลง่ความรู้ท่ีกว้างและหลากหลายในโลกกว้าง มีการทําให้เข้า (adapt) 

                                                 
๔๒  พระเฉลมิชาติ  ชาติวโร(อิทธะรงค์) , ศกึษาวเิคราะห์การพัฒนาการศกึษาของคณะสงฆ์ไทย , 

หน้า ๑๐๑ 
๔๓  คอลมัน์สายด่วนจากอเมริกา ,  พีร์ พงศ์พิพฒันพนัธุ์  ," สภาชาวพทุธ” , สยามรัฐรายวัน , (๗ 

กนัยายน ๒๕๕๕): ๒๐ 

 



 ๑๘ 

กบัความต้องการหรือจริตทางด้านความชอบ ความสนใจของตวัเอง โดยตวัเองมากขึน้ทกุที  ทําให้

สงฆ์มีบทบาทเป็นแคผู่้ มีหน้าท่ีประกอบพิธีกรรมตา่งๆ  เช่น งานบญุ งานศพ เท่านัน้ 

 (๓) ฝ่ายสงฆ์ขาดการนําศาตร์สมัยใหม่มาบูรณาการ (integration)กับหลักพุทธ

ธรรม เร่ืองนี ้สง่ผลตอ่การเผยแผพ่ทุธศาสนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในช่วงหลายปีท่ีผา่น

มาถึงปัจจบุนั มีโจทย์ (คําถาม)ใหมท่ัง้ในเชิงความเช่ือ เชิงปรัชญา และเชิงศาสนาเกิดมามากมาย 

หากแตส่งฆ์ไทยสว่นใหญ่ยงัคงมุง่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเดมิๆ  

  (๔) ช่องว่าง (gap)ในเชิงเป้าประสงค์ ระหว่างสงฆ์กับชาวพุทธมีมากขึน้ พระสงฆ์

จาํนวนมากขึน้สนใจ “ศาตร์ทางโลก”  (สว่นหนึง่ ดไูด้จากระบบการสอบปรี ยญธรรมท่ีล้มเหลว

ไมเ่ป็นท่า และมีทีท่าวา่จะต้องเลกิในอนาคต ) ขณะท่ีชาวพทุธท่ีเป็นชาวบ้านกลบัสนใจ “ศาสตร์

ทางธรรม” หรือสนใจทางธรรมหรือธรรมวินยัทัง้ในสว่นของการศกึษาและสว่นของการปฏิบตั ิไม่

รวมถึงวฒันธรรมสงฆ์ไทยเชิงจารีต ท่ีมุง่เน้นการสร้างศาสนวตัถอุยา่งปราศจากก ารวางแผน

รอบคอบเพ่ือผลประโยชน์ในระยะยาวของศาสนา  

  (๕) การเคล่ือนไหวของคณะสงฆ์ไทยที่เป็นทางการ นอกจากไม่กระฉับกระเฉง

แล้ว ยังไม่กล้าตดัสินหรือชีท้างออก ถูก -ผิด ของปัญหาของสังคมในประเดน็ร่วมสมัย

ต่างๆ  อยา่งน้อยก็เป็นแนวทาง (guideline) บนความเข้มข้น(ของทางออก ถูก-ผิด)ในระดบัตา่งๆ  

เร่ืองนีแ้ม้อาจถกูมองวา่ สงฆ์ไปยุง่เร่ืองของชาวบ้าน และสงัคม (แน่นอนวา่ต้องดถูึงระดบัของ

ความเหมาะสมของการเข้าไปยุง่ ) แตใ่นอีกแง่มมุหนึง่ การเข้าไปยุง่เก่ียวดงักลา่วเป็นการคง

บทบาทของคณะสงฆ์ตอ่ชมุชนชาวบ้านในระดบัตา่งๆ ตลอดถึงชมุชนประเทศ และตา่งประเทศ 

ดงัการทํางานขององค์ดาไล ลามะ เป็นต้น 

 สญัญาณเหลา่นี ้เป็นตวัชีอ้นาคตของคณะสงฆ์ไทย ท่ีมีระบบแบบแผน “สายงานแนวดิง่”  

ต้องพึง่พาสายงานบงัคบับญัชา แทนท่ีจะเป็นแนวร่วมระนาบ ผสานกบัชาวบ้านหรือชมุชน ซึง่เป็น 

“สายคํา้จนุ”ท่ีสําคญั 43

๔๔ 

เสมือนชาวบ้านกบัพระ ตา่งฝ่ายตา่งแยกกนัไปคนละทาง ไมผ่ลประโยชน์เกือ้กลู “เชิง

ธรรม” หรือ “เชิงจิตวิญญาณ” ซึง่กนัและกนั หากกลบัเป็นไปในแง่ลทัธิมายา ไสยาศาตร์มากขึน้

เร่ือยๆ จนลบเลือนแก่นแท้ของพระสทัธรรมไป  ขณะท่ีสถานการณ์ปัจจบุนั เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่ 

ในยามท่ีเรายงัมีระบบศนูย์กลาง ท่ียงัพอเกือ้หนนุสถาบนัสงฆ์อยูไ่ด้บ้าง ,ในอนาคต ทัง้สงฆ์ ทัง้รัฐ

                                                 
๔๔

 อ้างแล้ว 



 ๑๙ 

และชาวบ้านพทุธบริษัท จําต้องช่วยเหลือกนัเองให้มากขึน้ แบง่กั นทําหน้าท่ี ไมใ่ช่ตา่งคนตา่งเดนิ

44

๔๕ 

 

๕. พ.ร.บ.คณะสงฆ์ :ปมปัญหาบทบาทสงฆ์ในโลกสมัยใหม่ 

  

ทวีวฒัน์ ปณุฑริกวิวฒัน์ มองวา่  พ .ร.บ.คณะสงฆ์ในปัจจบุนั เป็นอปุสรรคตอ่ความตัง้มัน่ 

หรือความมัน่คงของพทุธศาสนา เป็นเหตใุห้พระพทุธศาสนาตกอยใูนความเส่ือมถอย 45

๔๖ ด้วยเหตท่ีุ

ทัง้ ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายสงฆ์  ฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชน (พทุธศาสนิกทัว่ไป ) ไมไ่ด้อิงซึง่กนัและกนั  

โดยเฉพาะแกนกลางของฝ่ายสงฆ์ คือ มหาเถรสมาคม ซึง่เป็นองค์กรฝ่ายกํากบักิจการคณะสงฆ์ ท่ี

ผกูตดิกบัฝ่ายโลก(หรือฝ่ายกฎหมาย) หมายถึง รัฐ(รัฐสภา/รัฐบาล)เป็นฝ่ายออกกฎหมายเพ่ือดแูล

ความเป็นระเบียบร้อยของสงฆ์อีกชัน้ ขณะท่ีสงฆ์เองมีวินยัสงฆ์คอยกํากบัดแูลอยูแ่ล้วการมีพ .รบ.

คณะสงฆ์ ทําให้การปฏิบตัตินของสงฆ์ต้องคํานงึความถกูต้องในแง่มมุของกฎหมายทัง้ในเชิงภิกษุ

ปัจเจกและเชิงการปกครองด้วย  

ในการร่างรัฐธรรมนญูของไ ทย ฉบบัปัจจบุนั(พ.ศ. ๒๕๕๐) กําหนดหน้าท่ีของรัฐ ในการอ

ปภุมัภ์และคุ้มครองพระพทุธศาสนาซึง่เป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยสว่นใหญ่นบัถือมาช้านาน 

และศาสนาอ่ืน ทัง้ต้องสง่เสริมความเข้ าใจอนัดีและความสมานฉนัท์ระหวา่งศาสนิกชนของทกุ

ศาสนา รวมทัง้สนบัสนนุการนําหลกัธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้างคณุธรรมและพฒันา

คณุภาพชีวิต 46

๔๗ ซึง่ถือเป็นการให้ความสําคญักบัศาสนา โดยเฉพาะพระพทุธศาสนา ในแง่ความ

เก่ียวพนัระหวา่งรัฐกบัศาสนาในฐานะหน้าท่ี (ของรัฐ) หรือเป็นหน้าท่ีของรัฐในเชิงกฎหมาย (หลกั)

แห่งการปกครองประเทศ , รัฐเข้าไปจดัการดแูลศาสนาเพ่ือเป้าประสงค์บางอยา่ง โดยร่าง

รัฐธรรมนญูฉบบัเดียวกนันีย้งัร่างขึน้เพ่ือสวมคลมุสอดรับพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบบั พ.ศ.๒๕๐๕ (แก้ไข

เพิ่มเตมิ พ.ศ. ๒๕๓๕) ท่ีมีอยูเ่ดมิ จงึเป็นการยดึโยงระหวา่งอํา นาจ ๒ ฝ่าย คือ อํานาจโดยตวัของ

คณะสงฆ์เองโดย “พระวินยับญัญตัิ ” และอํานาจท่ีสอดแทรกเข้าไปจากสว่นของรัฐ โดย “นิตรัิฐ

บญัญตั”ิ 

                                                 
๔๕ อ้างแล้ว 
๔๖ ทวีวฒัน์ ปณุฑริกวิวฒัน์ รศ.ดร. .“พ.ร.บ.คณะสงฆ์กบัอนาคตพระพทุธศาสนาของไทย”,หน้า ๓ 
๔๗ สํานกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย , พิมพ์ครัง้ท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร :  กลุม่งานผลติเอกสาร สํานกัประชาสมัพนัธ์, ๒๕๕๓),หน้า ๕๑ 



 ๒๐ 

 เปรียบเทียบกบัระบบกฎหมายของอเมริกนั แยกเร่ืองศาสนา ลทัธิหรือความเช่ือออกจาก

รัฐ หรืออีกนยัหนึง่ คือ รัฐไมเ่ข้ายุง่เก่ียวกบัศาสนา ปลอ่ยให้ เป็นเร่ืองความเช่ือของปัจเจกชน ไป 

ใครไมมี่ศาสนาก็เป็นเร่ืองของใครคนนัน้ ทกุคนมีสทิธิเสรีภาพตอ่ความเช่ือความ ศรัทธาของตนเอง 

เพียงแตค่วามเช่ือความศรัทธานัน้ ต้องไมไ่ปประทษุร้ายตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนให้เดือดร้อน หรือความ

เช่ือในลทัธิ ศาสนา ในอเมริกา กฎหมายเอือ้มไปไ มถ่ึง 47

๔๘ ลทัธิ ศาสนาตา่งๆ จํานวนมาก ไป

เจริญเตบิโตในอเมริกา ซึง่หนึง่ในนัน้ คือ พทุธศาสนา ท่ีโตวนัโตคืน มีชาวอเมริกนันบัถือมากขึน้

เร่ือยๆ เพียงแตฐ่านของความสนใจในไมเ่พียง เป็นไปในแง่ของปริยตัเิท่านัน้ หากชาวอเมริกนัยงั

สนใจ เร่ืองการปฏิบตัอีิกด้วย48

๔๙ 

 ตา่งจากของไทยท่ีมีพ.ร.บ.คณะสงฆ์คอยกํากบัดแูลองค์กรสงฆ์ในระดบัตา่งๆ ไลต่ัง้แต ่แต่

ละวดั จนกระทัง่ถึงแตล่ะจงัหวดั แตล่ะภาค ตลอดถึงในระดบัประเทศ  การไลลํ่าดบัผา่นระบบ

สมณศกัดิ ์ตามสายการบงัคบับญัชาคณะสงฆ์ ได้ก่อให้เกิดความแปลกแยก ขึน้ใน ๓ ฝ่าย คือ 

ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายพทุธบริษัท และฝ่ายรัฐ  

ท่ีผา่นมามีนกัวิชาการบางคนเสนอให้เลกิพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบบัปัจจบุนั เพราะเห็นวา่ เป็น

ฉบบัเผดจ็การเตม็รูปแบบ ซึง่นอกจากประชาชนและพระสงฆ์ชัน้ผู้ น้อยทัว่ประเทศจะไมมี่สว่นร่วม

แล้ว ยงัทําให้ความสมัพนัธ์ ๓ ฝ่ายระหวา่งประชาชน สงฆ์ และรัฐ แตกออกเป็น ๓ เส่ียง อยา่ง

สมบรูณ์โดยไมมี่สว่นเช่ือมโยงกนัอีกเลย  เป็นการรวบอํานาจภายใคณะสงฆ์ไว้ท่ี มหาเถรสมาคม 

ซึง่เป็นกลุม่พระราชาคณะอาวโุสท่ีได้รับการแตง่ตัง้จํานวน ๒๐ กวา่รูป นบัเป็นการปกครองใน

ระบอบคณาธิปไตย ภายในคณะสงฆ์นบัตัง้แตน่ัน้มาจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั 49

๕๐ พร้อมกนันี ้ยงัมีการ

เสนอให้แยกการเมืองกบัศาสนาออกจากกนั ยบุสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และยบุ

กรมการศาสนา50

๕๑   

                                                 

๔๘ ดรูายละเอียดใน  Separation of church and state  ของสหรัฐอเมริกา ใจความตอนหนึง่ท่ีวา่ 

“…and Article VI specifies that "no religious Test shall ever be required as a Qualification to any 

Office or public Trust under the United States”  จดหมายของThomas Jefferson ถงึ Danbury Baptists 

เม่ือปี ค.ศ.๑๘๐๒  , wikipedia. Separation of church and state in the United States. [online]. Source : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_church_and_state_in_the_United_States[ Sept. 10, 2012]. 

๔๙ คอลมัน์สายดว่นจากอเมริกา ,  พีร์ พงศ์พิพฒันพนัธุ์  ," สภาชาวพทุธ ” , สยามรัฐรายวัน , (๗ 

กนัยายน ๒๕๕๕): ๒๐ 
๕๐ทวีวฒัน์ ปณุฑริกวิวฒัน์ รศ.ดร. .“พ.ร.บ.คณะสงฆ์กบัอนาคตพระพทุธศาสนาของไทย”,  หน้า ๘ 
๕๑ เร่ืองเดียวกนั ,หน้า  ๑๖ 



 ๒๑ 

 

๖. สภาชาวพุทธ : ทางออกปัญหาสงฆ์  

 

จงึเป็นปัญหาวา่ ชาวพทุธร่วมสมยัจะหาทางออกอยา่งไร เพ่ือให้พระพทุธศาสนา ยงัเป็นท่ี

พึง่ทางกายและทางใจสําหรับคนไทยในกาลข้างหน้าตอ่ไป   โดยเฉพาะในประเดน็การแก้ไข ปัญหา

ด้านการศกึษาของสงฆ์และการศกึษาคฤหสัถ์ชาวพทุธเพ่ือให้เข้าถึงการศกึษาพระพทุธศาสนาใน

เชิงปริยตั ิและในเชิงจิตตสกิขา 51

๕๒   ขณะเดียวกนัก็เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของ

พระพทุธศาสนาทัง้ระบบในประเทศไทย โดยไมป่ลอ่ยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ทํา หน้าท่ีแตเ่พียง ฝ่าย

เดียว หรือตา่งฝ่ายตา่งทํา เหมือนสถานการณ์ท่ีเป็นอยูเ่ช่นปัจจบุนั 52

๕๓ ซึง่ผู้ เขียนเสนอทางออกของ

ปัญหาเชิงแบบจําลอง 53

๕๔ คือ ระบบสภา 54

๕๕  หรือ สภาชาวพุทธ (พุทธบริษัทสภา) ประกอบด้วย

บคุคลจาก ๓ ฝ่าย ได้แก่ ตวัแทนชาวพทุธท่ีเป็น คฤหสัถ์ 55

๕๖ ตวัแทนชาวพทุธฝ่ายสงฆ์ 56

๕๗ และฝ่าย

รัฐ57

๕๘ ซึง่มีหน้าท่ีประสานการทํางานซึง่กนัและกนั เพ่ือผดงุ และทํานบุํารุงสถาบนัพระพทุธศาสนา

ให้ตัง้มัน่อยูไ่ด้ในสถานการณ์โลกปัจจบุนัและโลกอนาคต นอกเหนือไปจากการเห็นความสําคญั

ของ “ทุนและระบบกฎหมาย”๕๙ ท่ีจะต้องนํามาเก่ียวข้องและใช้เพ่ือการนีอี้กด้วย59

๖๐ 

                                                 
๕๒ เชิงจิตตสกิขา หมายถงึ การศกึษาเร่ืองปฏิบติัการทางจิต ทัง้ในสว่นของสมถะและวิปัสสนา

กรรมฐาน 
๕๓ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ปี ๒๔๘๔ ใช้ระบบสงัฆสภา  คือ มีแตฝ่่ายสงฆ์เพียงอยา่งเดียว แต่ หลกัการของ

สภาชาวพทุธ อาศยั ๓ ฝ่ายประกอบกนั เพ่ือสร้างความสมดลุ และร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบั

พระพทุธศาสนา 
๕๔ แบบจําลอง  หรือท่ีเรียกวา่“ตุ๊กตา” หมายถงึการวางแบบ (องค์กรพทุธ )เพ่ือให้เหน็เป็นรูปเป็นร่าง

ชดัเจน สว่นจะเป็นอยา่งแบบท่ีวางไว้หรือไมน่ัน้ ต้องมีการหารือหรือพิจารณาร่วมกนัเพ่ือหาข้อสรุปในท้ายท่ีสดุ  
๕๕ สภา หมายถงึ การประชมุร่วม ตัง้แต ่๒ คณะบคุคลขึน้ไป-ผู้ เขียน 
๕๖ ซึง่มีหน้าท่ี คือ ก. หน้าท่ีทํานบํุารุงสงฆ์ (วดั) ข.หน้าท่ีในการตรวจสอบวตัรปฏิบติัของสงฆ์  ค.หน้าท่ี

ในการเผยแผพ่ระศาสนา -ผู้ เขียน 
๕๗ ซึง่มีหน้าท่ี คือ  ก.ปฏิบติัตามกฎหมายคณะสงฆ์     ข..เผยแผพ่ระพทุธศาสนา   ค.ทํานุบํารุงวดั - 

ผู้ เขียน 
๕๘ ซึง่มีหน้าท่ี คือ ก .สนบัสนนุกิจการของคณะสงฆ์ข . ปฏิบติัตามกฎหมายคณะส งฆ์ ค.เผยแผพ่ระ

ศาสนา - ผู้ เขียน 
๕๙ กลา่วได้วา่ ทนุ เป็นปัจจยัสําคญัของตอ่การขบัเคล่ือนในเชิงความตัง้มัน่ และการเผยแผ่

พระพทุธศาสนา ในปัจจบุนั ซึง่จะละเลยเสียมิได้ สว่นกฎหม ายนัน้ หมายถงึการออกแบบเพ่ือวางองค์กรชาว



 ๒๒ 

 

๗. สรุป 

 

 ทางออกเพ่ือผดงุและทํานบุํารุงพระพทุธศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงคนรุ่นใหมแ่ละ

คนรุ่นตอ่ไป อยูท่ี่การปรับสมดลุของพลงัแห่งศกัยภาพของพทุธบริษัททัง้ระบบ ไมจํ่าเพาะแตฝ่่าย

หนึง่ฝ่ายใด เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และแนวโน้มความเป็นไปของโลกท่ีเปล่ียน

จากเดมิ ทัง้ในเร่ืองวตัถ ุจิตใจ วฒันธรรมแล ะคา่นิยม, แนวทางเชิงรายละเอียดของสภาชาวพทุธ 

ไมจํ่าเป็นต้องเป็นไปตามท่ีผู้ เขียนนําเสนอทัง้หมด  หากสามารถปรับเปล่ียนได้ ตามหลกัการของ

การพร้อมใจเพ่ือสร้างสมดลุร่วมกนัทัง้ ๓ ฝ่ายคือ ฝ่ายฆราวาส  ฝ่ายรัฐและฝ่ายสงฆ์  โดยมีทนุและ

ระบบกฎหมายเป็นเสมือนนํา้หลอ่เลีย้งตามความเหมาะสมแห่งยคุสมยั  ซึง่เป็นเร่ือง ท่ีจําเป็นและ

สําคญัสําหรับการกอบกู้สถานการณ์ ของพระพทุธศา สนา ในประเทศไทยไมใ่ห้เส่ือมถอยไป

มากกวา่นี ้และ เพ่ือให้สอดคล้องกบัยคุร่วม สมยั สามารถนําไปปฏิบตัไิด้จริง เหมือน ดงัช่วงการ

เปล่ียนผา่นของหล ายยคุท่ีผา่นมา โดยต้องไมลื่มวา่ ศาสนา ทกุศาสนาดํารงอยูไ่ด้ ก็เพราะการ

ตีความให้เข้ากบัยคุสมยั  (จงึจะเป็นอกาลโิกได้จริง ) ในสงัคมไทยปัจจบุนั  ก็ใช่วา่จะไร้นกัปราชญ์

ทําอยา่งนัน้ ซึง่ทําให้ศรัทธาตอ่ศาสนามีนยัะสําคญัตอ่ชีวิตมากขึน้60

๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
พทุธไว้ในท่ีทางท่ีเหมาะสม และสะดวกสําหรับความตัง้มัน่ และการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาได้อยา่งได้ผลทัง้ใน

เชิงปริมาณของศาสนิก และคณุภาพของศาสนิก-ผู้ เขียน 
๖๐ คอลมัน์สายดว่นจากอเมริกา ,  พีร์ พงศ์พิพฒันพนัธุ์  ," สภาชาวพทุธ ” , สยามรัฐรายวัน , (๗ 

กนัยายน ๒๕๕๕): ๒๐ 
๖๑ นิธิ เอียวศรีวงศ์ .ดวงแก้วกลางพุงสตีฟ จ๊อปส์  . [ออนไลน์ ]. แหลง่ท่ีมา : 

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNME56 Z3dNelEyTXc9PQ==&sectionid=

[๑๗ ก.ย.๒๕๕๕]. 

 

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNME56Z3dNelEyTXc9PQ==&sectionid=%5b๑๗
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNME56Z3dNelEyTXc9PQ==&sectionid=%5b๑๗


 ๒๓ 

๘. แผนผังแสดงหน้าที่ของสภาชาวพุทธ 

 

 

 

 
 

 

๙. แผนผังแสดงหน้าที่ด้านการวางระบบการศึกษาของสภาชาวพุทธ  

 

 สภาชาวพทุธมีหน้าท่ีในการวางระบบหรือแผนแมบ่ทการศกึษาพระพทุธศาสนา

(Buddhism educational master plan) บนฐานความร่วมมือและความสอดคล้องกนั ๓ ฝ่าย คือ 

สงฆ์ รัฐ และคฤหสัถ์ 
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