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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
๒) เพ่ือศึกษาการปกครองคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การปกครอง
คณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท เป็นการศึกษารวบรวมการปกครองคณะสงฆ์จากพระไตรปิฎก 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สังคมสงฆ์สมัยพุทธกาลไม่มีการวางรูปแบบการบริหารปกครองหรือกําหนดตําแหน่ง
ผู้บริหารปกครอง แต่เป็นการร่วมกันทําหน้าที่ของพระภิกษุผู้อยู่ร่วมกันในอาวาสหน่ึง ในลักษณะที่
พระภิกษุทั้งหมดมีสิทธิเท่าเทียมกัน ความเป็นผู้นําของพระภิกษุที่รับหน้าที่ต่างๆ อยู่ที่คุณสมบัติทาง
ธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับตามธรรมอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีพระธรรมวินัยเป็นแกนหลักที่ทําให้
สังคมสงฆ์ทั้งมวลแม้จะอยู่ต่างอาวาสก็มีลักษณะร่วมกันเป็นเอกภาพ  จุดประสงค์ของกระบวนการ
บริหารปกครองสงฆ์ ที่เป็นไปเพ่ือรักษาพระธรรมวินัยให้ย่ังยืนมีคุณประโยชน์ในวงกว้าง คือ จะยังผล
ที่เป็นความสุขความเจริญในการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมสงฆ์เก้ือกูลให้พระภิกษุแต่ละรูปปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือความพ้นทุกข์ดับกิเลสได้โดยสะดวก และยังสร้างความเสื่อมใสศรัทธาแก่พุทธบริษัท เป็น
การเผยแผ่และธํารงพระพุทธศาสนาไว้ในหมู่ชนชาวโลกด้วย 
 ๒. วิธีการบริหารปกครองสงฆ์สมัยพุทธกาล โดยการประชุมสงฆ์ร่วมกันพิจารณา วินิจฉัย
ตัดสิน และดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น ล้วนมีจุดหมาย
ให้พระภิกษุเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบเป็นพระภิกษุธรรมวาที  จากแนวทางการประชุมสงฆ์ที่ต้อง
อาศัยธรรมวาทีภิกษุ และต้องมีรากฐานของพระธรรมวินัยเป็นแกนอยู่จะเห็นว่า สังคมแห่งการเรียนรู้
ตามแนวคิดในพระไตรปิฎกมิใช่สังคมประชาธิปัตย์ที่คล้อยตามเสียข้างมาก โดยไม่คํานึงถึงความ
ถูกต้อง อีกทั้งไม่ใช่สังคมที่ให้ความสําคัญต่อความถูกต้องจนละเลยความคิดเห็นส่วนบุคคล แต่สังคม
สงฆ์มีกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการกล่อมเกลาพระภิกษุให้พัฒนาความรู้ ความคิด และความ
ประพฤติไปพร้อม ๆ กัน และร่วมกันในหมู่สงฆ์ 
 

คําสําคัญ : 1. การปกครองคณะสงฆ์ 2. พุทธศาสนาเถรวาท 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis paper were as follows: 1) study the Sangha 
administration in the Buddha’s time, 2) study the Sangha administration in Theravada 
Buddhism, and 3) analyze the Snagha dministration in Theravada Buddhism. The data 
were collected from the Tipitaka and related documents 

The results of research were found as follows: 
1. Sangha in the Buddha’s time did not have any administrative structure, but 

it was the equally cooperate duty performance of monks who stayed in a particular 
temple or place. The leadership of monks depended on their Dhamma qualifications 
based on the principles of Dhamma and Vinaya. With this condition, monks even living 
in different places could share their unity. The purpose of Sangha administration was 
to preserve Dhamma and Vinaya sustainably and beneficial to people worldwide. It 
was for the peaceful and blissful living of monks, for establishing the faith of Buddhists, 
and for the establishment and propagation of Buddhism. 

2. The method of Sangha administration in the Buddha’s time was based on 
assembly meeting, assembly consideration, assembly decision, and assembly 
performing in solving problems. The purpose of this was to have monks with good 
behaviors, right practice and Dhamma based teaching. Sangha assembly was based 
on monks who speak according to Dhamma and principles of Dhamma and Vinaya. 
Sangha society was the learning society using the teachings in the Tipitaka as the 
core, not by majority votes without righteousness or by righteousness without 
neglecting an individual’s rights.  The Sangha society is the socialized process in 
developing knowledge, thinking and behaviors of monks in living together. 
Keywords: Administration, Sangha, Theravãda Buddhist philosophy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  สําเร็จได้จากการให้โอกาสทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ที่เป็นสถาบันสําคัญในการเรียนการสอนและ
อนุมัติจบหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณ  พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และคณาจารย์
ภาควิชาพุทธศาสนาและปรัชญาที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ทางด้านวิชาการ  และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ด้วยความวิริย  อุตสาหะ  ตลอดจน ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.สําราญ  ศรีคํามูล  
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.สําราญ โคตรสมบัติ  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ที่ให้คําปรึกษา   
คําแนะนํา  และตรวจสอบการทําวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่  ขอขอบคุณท่าน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จํารูญ  พริกบุญจันทร์   
 ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้คําแนะนําเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ  คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย  ตําบลสนับทึบ  อําเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้
คําแนะนํา  ขอขอบคุณ  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ที่ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นกําลังใจที่ดีตลอดมาในระหว่างการศึกษา 
 คุณประโยชน์  อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา  บูรพาจารย์  รวมทั้งผู้มีคุณูปการคุณอีกหลายท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้วิจัยในด้าน
การศึกษาด้วยดี  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสารนิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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สารบญั  
 

หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก            
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 
กิตติกรรมประกาศ              ค 
สารบญัคํายอ่ ง 
สารบญั                                           จ 
 
บทท่ี  ๑ บทนํา ๑ 
  ๑.๑  ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา     ๑ 
  ๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย      ๓ 
  ๑.๓  ขอบเขตของงานวิจัย               ๓ 
    ๑.๔  วิธีดําเนนิการวิจัย                                                                       ๓ 
    ๑.๕  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง                                                        ๘ 
    ๑.๖  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                      ๘ 
    ๑.๗ คาํนิยามคําศพัทเ์ฉพาะที่ใช้ในการวิจัย                         ๘ 
 

บทท่ี  ๒  การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล       ๙ 
             ๒.๑  รูปแบบการปกครองของรัฐ ๙                 
    ๒.๒  หลักการปกครองของคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล   ๒๐ 
  ๒.๓  พระพุทธเจ้ากับการปกครอง ๒๘
  ๒.๔  การบริหารปกครองในสังคมสงฆ ์  ๕๑ 
               

บทท่ี  ๓  การปกครองคณะสงฆ์ในพทุธศาสนาเถรวาท                ๕๙
  ๓.๑  การปกครองคณะสงฆท์างพระพทุธศาสนาในประเทศต่าง ๆ       ๖๐ 
  ๓.๒  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕   ๙๒ 
  

บทท่ี  ๔  วิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ไทยในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๐๒ 
  ๔.๑  การวิเคราะห์การปกครองสมัยพทุธกาล             ๑๐๓ 
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  ๔.๒  สมัยหลงัพุทธปรินิพานในชมพูทวีป (อินเดีย) ๑๐๔ 
            ๔.๓  วิเคราะห์การปกครองคณะสงฆป์รัชญญาเถรวาท  ๑๐๔ 
 ๔.๔ พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม ๑๑๖ 
 

บทท่ี  ๕  สรปุผล และขอ้เสนอแนะ ๑๒๖ 
            ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๑๒๖   
            ๕.๒  อภิปรายผล ๑๒๙                    
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๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
   การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาเชิงวิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท” เป็น
การย้อนกลับไปศึกษารูปแบบและหลักการของการปกครองของสังคมในอดีต โดยการศึกษาค้นคว้า
จาก หลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า นอกจากพระไตรปิฎกจะบันทึก 
หลักธรรมคําสอนต่าง ๆ ของพระพุทธองค์ไว้แล้ว ยังได้บันทึกเรื่องราวความรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
ดินแดนถิ่นต้นกําเนิดพระพุทธศาสนาไว้ด้วย น่ันก็คือดินแดนที่เรียกกันว่า “ชมพูทวีป” ซึ่งเป็นดินแดน 
ที่มีอาณาเขตกว้างขวาง ในปัจจุบันเป็นที่ต้ังของประเทศ ๔ ประเทศด้วยกันคือ อินเดีย เนปาล 
ปากีสถาน และบังคลาเทศ นอกจากน้ีสังคมชมพูทวีปยังเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทั้งด้านชาติ 
พันธ์ุ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และความเช่ือ อีกทั้งสภาพการณ์ทางด้านการเมืองการปกครองก็มี 
ความหลากหลายเช่นเดียวกัน เน่ืองจากชมพูทวีปได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นแคว้นต่าง ๆ หลาย 
แคว้นด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันน้ีคําว่า “แคว้น” หมายถึง “รัฐ” หรือ “ประเทศ” และในแต่ละแคว้นหรือ 
รัฐน้ันก็จะมีรูปแบบของการปกครองที่เป็นกลไกสําคัญในการปกครองบ้านเมืองเป็นของตนเอง เพ่ือให้ 
มีความสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งอาจจะมีที่เหมือนกันและแตกต่างกันไปในแต่ละแคว้น ซึ่ง 
นักวิชาการสมัยใหม่มีความเห็นต่างกันในเรื่องรูปแบบน้ี  

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพระพุทธกาล รูปแบบยังไม่ชัดเจนเพราะเป็นการปกครองโดย
พระพุทธเจ้า และสาวกที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นพระอริยบุคคล มีคุณธรรมสูงการ
ปกครองจึงไม่มีปัญหาอะไร ส่วนมากมุ่งไปที่การเผยแผ่พระศาสนาเป็นหลัก ต่อมาเมื่อมีกุลกุลบุตรเข้า
มาในพระพุทธศาสนามากขึ้น ปัญหาต่างๆและกฎระเบียบจึงตามมา รวมท้ังรูปแบบที่เข้าสู่พระศาสนา 
ซึ่งเรียกว่าการบวช ก็มีหลากหลายมากขึ้น ถ้าเป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา 
ติสรณคมนูปสัมปทา และต่อมาทรงอนุญาต ญัตติจตุตถกรรมวาจาดังน้ัน ตอนปลายสมัยพุทธกาล 
ทรงเห็นว่ามีพระสาวกมากแล้วสมควรจะได้มอบหมายให้หมู่พระสงฆ์ดูแลกันเอง เพ่ือเป็นการปูพ้ืน
การปกครองคณะสงฆ์โดยหมู่สงฆ์เอง ดังน้ัน จึงทรงให้งดการอุปสมบทด้วยวิธีไตรสรณคมน์ ทรง
อนุญาตให้บวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาแทน คือให้มีพระสงฆ์อย่างตํ่า ๑๐ รูป มีรูปหน่ึงเป็นพระ
อุปัชฌาย์ มีคู่สวด สวดถึง ๔ ครั้ง จึงจะสําเร็จเป็นภิกษุได้ เมื่อทรงอนุญาตการบวชให้เป็นกิจของสงฆ์ 
(สังฆกรรม) เช่นน้ี ก็ทรงให้ใช้การบวชแบบเดิมน้ันกับสามเณร คือถ้าใครอายุยังไม่ถึง ๒๐ ปี อยาก
บวชให้บวชเป็นสามเณรได้ ด้วยวิธีสรณคมน์บรรพชา มีอุปัชฌาย์รูปเดียวก็พอ อน่ึงมีข้อสังเกตว่า 
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นับต้ังแต่พระองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาแล้ว พระองค์ก็ทรงงด
อุปสมบทให้แก่ใครๆ อีก ทรงทําหน้าที่สั่งสอนและดูแลโดยทั่วไปเท่าน้ัน ทั้งน้ีคงจะทรงมอบหมาย
ความเป็นใหญ่ให้สงฆ์อย่างเต็มที่ เพ่ือว่าพระสงฆ์สาวกจะได้คุ้นเคยกับการปกครองกันเองภายหลังจาก
ที่พระองค์ปรินพพานแล้วรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล มีโครงสร้างตามความเห็น
ของไชย ณ พล ได้กล่าวไว้ พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระบรมศาลดาของพระศาสนา แล้วทรงแต่งต้ัง
อัครสาวกและ มหาสาวกในฐานะผู้เลิศทางด้านต่างๆ เป็นใหญ่เป็นอธิบดีในคุณวิเศษนั้นๆ เพ่ือเป็น
แบบอย่างและเป็นธรรมาจารย์สั่ งสอนกุลบุตรและมหาชน พระวินัย หมายถึง กฎระเบียบ
ข้อบังคับ หรือขนมธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันของหมู่ภิกษุ
สงฆ์ เพ่ือให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เพ่ือมีอาจาระอันงามเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะนําไปสู่
การประพฤติปฏิบัติชอบ เป็นการเอ้ือเฟ้ือต่อการประพฤติธรรมทางจิตต่อไปหากจะเปรียบเทียบให้
เด่นชัดขึ้นมา พระวินัยน้ีก็เปรียบกับกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์กติกาของสังคมหน่ึง ๆ ที่อยู่ร่วมกันโดย
มีกติกาตกลงกันไว้ ถ้าใครฝ่าฝืน ต้องถูกลงโทษตามกติกาที่ต้ังไว้น้ัน หรือจะเปรียบเทียบกับกฎหมาย
บ้านเมืองของประเทศหน่ึง ๆ ที่มีกฎหมายตราไว้สําหรับพลเมืองของประเทศน้ัน ๆ ได้ปฏิบัติร่วมกัน 
ถ้าใครฝ่าฝืนก็มีความผิดพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติพระวินัย (สิกขาบท) ไว้ เป็นกฎข้อบังคับสําหรับ
พระสาวกได้ปฏิบัติ ซึ่งพระวินัยที่ทรงบัญญัติน้ันมีลักษณะใหญ่ ๆ  ๒  ประการ คือ๑. พุทธบัญญัติ คือ 
ข้อที่พระองค์บัญญัติไว้ห้ามมิให้ประพฤติ ถ้าภิกษุรูปใดฝ่าฝืนพุทธบัญญัติน้ี จะมีโทษปรับอาบัติต้ังแต่
เบา ๆ จนถึงมีโทษหนักที่สุด คือ ขาดจากความเป็นภิกษุเลยทีเดียว๒. อภิสมาจาร คือ ข้อปฏิบัติหรือ
ขนมธรรมเนียมที่พระสงฆ์จะต้องประพฤติตามเพ่ือให้มีอาจาระเป็นที่น่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เป็น
ระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติตน เก่ียวกับความประพฤติเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การตัดผม การตัดเล็บ การ
อาบนํ้า การนุ่งห่ม การยืน การเดิน การน่ัง การนอน การฉันขบเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งพระวินัยในส่วนน้ีไม่
มีการปรับอาบัติไว้โดยตรง แต่ถ้าใครไม่เอ้ือเฟ้ือตามวิธีปฏิบัติน้ีก็ปรับโทษเพียงอาบัติเบา ๆ คือ ทุกกฎ
เท่าน้ัน 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการปกครองที่แคว้นหรือรัฐต่าง ๆ ในชมพูทวีปใช้อยู่น้ันต่างก็เป็น
รูปแบบที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเผยแผ่หลักธรรมคําสอน 
ออกไปได้อย่างกว้างขวาง เน่ืองจากมีผู้คนศรัทธายอมรับนําหลักธรรมคําสอนไปประพฤติปฏิบัติเป็น 
จํานวนมาก คนบางส่วนก็ขอออกบวชเป็นภิกษุติดตามพระพุทธองค์ไปด้วย จากจํานวนน้อยก็ค่อย ๆ 
เพ่ิมจํานวนมากข้ึนตามลําดับ เมื่อเกิดกรณีภิกษุบางรูปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นสมณะ 
หรือกับความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า พระองค์จึงเริ่มทรงบัญญัติกําหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบ 
แผนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ออกมา กฎเกณฑ์หรือระเบียบที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นน้ันจึงเรียกว่า “วินัย” ซึ่ง 
เป็นเคร่ืองมือสร้างความสงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นแก่สาวกของพระองค์ และการ 
ปกครองสาวกของพระพุทธองค์ก็ค่อย ๆ พัฒนาปรับปรุงมาตามลําดับ จากต้นพุทธกาลซึ่งพระองค์ 
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ทรงเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของเหล่าสาวก ภายหลังพระองค์ก็ทรงมอบ 
อํานาจการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ น้ันให้แก่เหล่าสาวกที่เรียกว่า “สงฆ์” มากขึ้นเร่ือยมาจน 
พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน และในที่สุดก็มาเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะที่ใช้กันในหมู่ภิกษุผู้ 
เป็นสาวกของพระพุทธองค์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักกล่าวอ้างกันว่าเป็นรูปแบบการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยที่เก่าแก่ เพราะฉะน้ัน รูปแบบของการปกครองดังกล่าวจะเป็นรูปแบบใด และมี 
หลักการอะไรบ้างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพ่ือให้นํามาใช้ในการปกครอง  

ผู้วิจัยเห็นว่าจึงเห็นความสําคัญในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและปัจจุบันมี
ความแตกต่างกันอย่างไรและมีกฎระเบียบอย่างไรในการปกครอง การศึกษาวิจัยในงานวิจัยฉบับน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในพระพุทธศาสนาต่อไป  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาการปกครองคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท 

 

๑.๓ นิยามศพัท์ท่ีใช้ในการวิจัย  
   รูปแบบของการปกครอง ใช้ในความหมายเดียวกันกับคําว่า “ระบอบการปกครอง” 
หมายถึง แบบแผนของการปกครองแคว้นหรือรัฐในพุทธกาลท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก ซึ่งมีรูปแบบ 
วิธีการ และเน้ือหาสาระแตกต่างกันไปในแต่ละแคว้นหรือรัฐ ตลอดถึงรูปแบบการปกครองของคณะ 
สงฆ์ด้วย ซึ่งรูปแบบของการปกครองถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสังคมมนุษย์ทุก ๆ สังคม 
เน่ืองจากมีทั้งกติกาที่กําหนดโครงสร้างทางการปกครองและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็น 
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการปกครอง เพ่ือควบคุม 
สังคมน้ัน ๆ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
   หลักการปกครอง หมายถึง หลักธรรมหรือสาระสําคัญของหลักธรรมคําสอนใน พระพุทธศาสนา
สําหรับให้บุคคลได้ยึดถือเป็นแนวประพฤติปฏิบัติในด้านการบริหารการปกครองและ ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในการปกครองของแต่ละรูปแบบของการปกครองตามท่ีปรากฏใน พระไตรปิฎก   
   การปกครอง หมายถึง การให้ความคุ้มครอง การดูแล การควบคุม การปกป้อง การบริหาร 
และวางระเบียบกฎเกณฑ์สําหรับหมู่คณะหรือสังคม เพ่ือให้หมู่คณะหรือสังคมมีความสงบสุข เป็น
ระเบียบเรียบร้อย   
 การปกครองของคณะสงฆ์ หมายถึง การปกครองตามรูปแบบเดิมของคณะสงฆ์ด้วย
หลักธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก   
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๑.๔ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literatures Review) ทําให้ผู้วิจัย ทราบ
ว่ามีเอกสารงานวิชาการและผลงานวิจัยหลายฉบับด้วยกันที่มีเน้ือหาใกล้เคียงกับเรื่อง “รูปแบบและ
หลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” ของผู้วิจัย โดยแยกออกเป็นสองกลุ่มคือ เอกสารงาน 
วิชาการกับผลงานวิจัย ดังต่อไปน้ี   

สําหรับเอกสารงานวิชาการคือหนังสือต่าง ๆ มีเน้ือหากล่าวถึงรูปแบบการปกครองต่าง ๆ 
ของชมพูทวีปในอดีตหรืออินเดียในปัจจุบันตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก มีดังน้ี  

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดรถิรธมฺโม) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการปกครองใน พุทธกาล
ไว้ในหนังสือ “รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก” ว่ามี ๓ รูปแบบคือ แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ราชาธิปไตย) 
คือรัฐที่ให้อํานาจสิทธ์ิขาดในการปกครองบ้านเมืองขึ้นอยู่กับกษัตริย์โดยตรง แบบสามัคคีธรรม 
(สหพันธรัฐ) คือรัฐที่มีอํานาจสิทธ์ิขาดในการปกครองมิได้อยู่ที่ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมีสภา
หรือสังฆะเป็นผู้กําหนดนโยบายและมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับกิจการบ้านเมือง และ ๔แบบจักรวรรดิ
นิยม (อุดมรัฐ) คือรัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอํานาจเหนือรัฐอ่ืน ๆ ผู้ปกครองจะใช้คําว่า มหาราชา
หรือพระเจ้าจักรพรรดิ๑ 

พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน)กล่าวถึงลักษณะทางการปกครองในสมัยพุทธกาลไว้ใน
หนังสือเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก” ว่ามี ๒ รูปแบบ คือ แบบ
ราชาธิปไตย พระมหากษัตริย์หรือพระราชามีอํานาจสมบูรณ์ในการปกครองกับแบบสามัคคีธรรม เป็น
การปกครองแบบไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขทรงอํานาจเด็ดขาด มีแต่ผู้ได้รับเลือกให้ทําหน้าที่เป็นประมุข
แห่งรัฐ แล้วบริหารงานโดยการปรึกษาหารือกับสภา ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกแห่งเจ้าวงศ์ต่าง ๆ ซึ่ง
รวมกันเข้าเป็นคณะผู้ครองแคว้น ซึ่งผู้วิจัยมองว่าเป็นระบบประชาธิปไตยสมัยโบราณ๒ 

ปรีชา ช้างขวัญยืน กล่าวไว้ในหนังสือ “ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก” ว่าคําสอน
ของพระพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งที่ระบบการเมืองว่าระบบใดดีที่สุด แต่เน้นการสอนบุคคลที่เก่ียวข้อง กับ
การเมืองโดยเฉพาะผู้มีอํานาจ เช่น ผู้ปกครองและข้าราชการ ให้เป็นคนดี เพราะฉะนั้น ใน พระพุทธ 

                                                            
๑พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดรถิรธมฺโม), รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก, กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๗. 
 ๒พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก”, 

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๑๖ กันยายน 

๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๘. 



๕ 
 

ศาสนาจึงมีหลักธรรมคําสอนที่สอนผู้ปกครองรัฐทั้งรัฐแบบราชาธิปไตยและรัฐแบบสามัคคีธรรม และ
ยังมองว่าการปกครองแบบสามัคคีธรรมกับการปกครองของสงฆ์น้ัน มิใช่การปกครองแบบประชาธิปไตย๓ 

ส่วนผลงานวิจัยมีทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ มีเน้ือหากล่าวถึงรูปแบบการ ปกครอง
ต่าง ๆ ของชมพูทวีปในอดีตหรืออินเดียในปัจจุบันตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเช่นกัน มีดังน้ี   
 พระมหาสุริยา สุเมโธ (ด้วงติลี) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “กษัตริย์และรูปแบบการปกครองที่
ปรากฏในพระไตรปิฎก” พบว่า รูปแบบการปกครองของแคว้นต่าง ๆ ที่ปรากฏใน พระไตรปิฎกมีอยู่ 
๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) รูปแบบราชาธิปไตย เป็นการปกครองที่มีกษัตริย์มีอํานาจ เบ็ดเสร็จ ๒) รูปแบบ
สามัคคีธรรม เป็นการปกครองที่ไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขทรงอํานาจเด็ดขาด มีแต่ ผู้ได้รับเลือกให้ทํา
หน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐแล้วบริหารงานโดยการปรึกษาหารือกับสภาซึ่ง ประกอบด้วยสมาชิกแห่งเจ้า
วงศ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมกันเข้าเป็นคณะผู้ครองแคว้นโดยเน้นหลักความสามัคคี เป็นสําคัญ และหลักธรรมที่
เหมาะสมกับการปกครองรูปแบบราชาธิปไตย ได้แก่ ทศพิธราชธรรม จัก ๕วัตติวัตร ตุลาการธรรม รัฐ
ประศาสนธรรม ปมุขธรรม และวัตตบทธรรม ส่วนหลักธรรมที่เหมาะสมกับ การปกครองรูปแบบ
สามัคคีธรรม ได้แก่ อปริหานิยธรรม๔ 
 พระไพเราะ ขนฺติสําโร (บุญนํารักษ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักการ 
ปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา” และพบว่า หลักการปกครองในพระพุทธศาสนา หมายถึง การใช้ 
หลักธรรมเป็นหลักในการปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม จักรพรรดิวัตร สังหควัตถุ พรหมวิหาร และ 
อคติ ตามหลักการปกครองในพระพุทธศาสนาผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองต้องเป็นผู้มีธรรม มีธรรมะ 
คือความถูกต้องเป็นจุดหมายปลายทาง และพระพุทธศาสนาไม่เน้นที่รูปแบบการปกครอง แต่เน้นที่ 
ผู้ปกครองจะต้องเป็นคนดีมีธรรม การได้มาซึ่งอํานาจและการใช้อํานาจจะต้องเป็นธรรม สามารถ
สร้าง ประโยชน์สุขแก่ประชาชนส่วนใหญ่ได้๕ 

                                                            

 ๓ปรีชา ช้างขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๗-๗๙.  

 ๔พระมหาสุริยา สุเมโธ (ด้วงติลี), “กษัตริย์และรูปแบบการปกครองที่ปรากฏในพระไตรปิฎก”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 

๒๕๔๘, ๑๕๙ หน้า.  

 ๕พระไพเราะ ขนฺติสาโร (บุญนารักษ์), “ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักการปกครองตามแนวพระพุทธ 

ศาสนา”, วิทยานิพนธ์สาศนศาสาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๑๖๕ หน้า.  
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 พระอธิการพีรัชเดช มหามนตรี ได้กล่าวถึงการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลไว้ใน 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “หลักธรรมะในพระไตรปิฎกกับหลักการและรูปแบบการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย” ว่ามี ๒ ลักษณะคือ รัฐที่มีการปกครองแบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่ง
มีพระมหากษัตริย์มีอํานาจสูงสุดในการปกครอง เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจเด็ดขาด สูงสุด
ในการปกครองแต่เพียงผู้เดียว กับรัฐที่มีการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งมี ๒ แบบด้วยกันคือ แบบ
สาธารณรัฐซึ่งเป็นการปกครองแบบสภาของตระกูลน้ัน ๆ โดยมีประธานสภาเป็นกษัตริย์ กับแบบ 
สมาพันธรัฐซึ่งมีการกําหนดระยะเวลาของการปกครองของพระราชาแต่ละพระองค์เป็นคราว ๆ ไป๕ 
 พระมหาวชิรวิชญ์ชยธมฺโม (โรมแพน) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ประชาธิปไตย
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” โดยอธิบายไว้ว่ารูปแบบการปกครองในสมัยพุทธกาลมี ๓ รูปแบบคือ แบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือราชาธิปไตยคือรัฐที่ให้อํานาจสิทธ์ิขาดการปกครอง บ้านเมืองขึ้นอยู่กับ
กษัตริย์โดยตรง แบบสามัคคีธรรมหรือประชาธิปไตยคือรัฐที่มีอํานาจสิทธ์ิขาดใน การปกครองมิได้อยู่ที่
ประมุขของรัฐเพียงผู้เดียว แต่จะมีสภาหรือสังฆะเป็นผู้กําหนดนโยบายและมี ๖ อํานาจตัดสินใจเก่ียวกับ
กิจการบ้านเมือง และแบบจักรวรรดินิยมคือรัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอํานาจ เหนือรัฐอ่ืน ๆ ผู้ปกครอง
จะใช้คําว่ามหาราชาหรือพระเจ้าจักรพรรดิ๖ 

มรกต สิงหแพทย์ กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพุทธ
ศาสนา” ว่าลักษณะการปกครองของปรัชญาประชาธิปไตยตรงกับหลักการปกครองและบริหารของ
คณะสงฆ์ในพุทธศาสนาดังมีหลักฐานในพระวินัยปิฎก เช่นที่พระพุทธเจ้าทรงประทานความเป็นใหญ่
แก่คณะสงฆ์ในการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การอุปสมบท รับบุคคลเข้าร่วมสังฆมณฑลหรือพิธีการอ่ืน ๆ 
ซึ่งใช้การประชุมของสงฆ์เป็นเกณฑ์ตัดสินพิจารณาในประเด็นปัญหาทั้งหลาย โดยมติของที่ประชุม
ต้องเป็นมติเอกฉันท์ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวจึงเข้ากันได้กับหลักการประชาธิปไตย๗ 

 

                                                            

 ๕พระอธิการพีรัชเดช มหามนตรี, “หลักธรรมะในพระไตรปิฎกกับหลักการและรูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), 

๒๕๕๒, ๑๕๒ หน้า. 

 ๖พระมหาวชิรวิชญ์ ชยธมฺโม (โรมแพน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องประชาธิปไตยใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๑๔๗ หน้า.  

 ๗มรกต สิงหแพทย์, “การวิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์อักษร- 

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๒, ๑๔๕ หน้า.  



๗ 
 

ธนา นวลปลอด ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดทางการเมืองในสุตตันตปิฎก” ได้ 
กล่าวถึงอินเดียในพุทธกาลว่า รัฐปกครองด้วยระบอบการปกครอง ๒ ระบอบด้วยกัน ได้แก่ ระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งพระราชามีอํานาจสมบูรณ์โดยไม่ต้องอาศัยสภา และระบอบสาธารณรัฐ ซึ่ง 
อํานาจการปกครองอยู่ในมือชนช้ันสูงที่เป็นตัวแทน โดยตัวแทนจะต้องเข้าไปประชุมในสภาเพ่ือตัดสิน 
ช้ีขาดในปัญหาต่าง ๆ และหลักธรรมที่ผู้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์พึงมีคือ ทศพิธราชธรรม 
จักรวรรดิวัตรธรรม และราชสังคหวัตถุธรรม เป็นต้น ส่วนผู้ปกครองในระบอบ สาธารณรัฐพึงมีคือ 
อปริหานิยธรรม๘ 
 นรี ภวกานตนันท์ ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การเมืองการปกครองในแนวพุทธศาสนา : 
ศึกษาจากนักคิดและพระไตรปิฎก” ได้กล่าวถึงรูปแบบการปกครองในพุทธกาลว่ามี ๒ ระบบ ได้แก่ 
๑) ราชาธิปไตย หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งสิทธ์ิขาดอํานาจปกครองข้ึนอยู่กับผู้ปกครองรัฐแต่
เพียง ผู้เดียว ๒) สมาพันธรัฐ คือหลาย ๆ รัฐมารวมกัน พระราชามิได้มีสิทธ์ิขาดแต่เพียงพระองค์เดียว 
บางที เรียกระบบน้ีว่าสามัคคีธรรม สําหรับหลักในการปกครอง พระพุทธองค์ทรงแนะนําให้การ
ปกครอง แบบสาธารณรัฐให้ใช้หลักอปริหานิยธรรม และสําหรับแบบราชาธิปไตย ให้ใช้หลัก
ทศพิธราชธรรม จักกวัตติสูตร เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ๙ 

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์และแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบริหารรัฐกิจใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การเมืองการปกครองในคัมภีร์ 
พระพุทธศาสนา” ซึ่งอธิบายว่าระบอบการปกครองที่แคว้นต่าง ๆ ในชมพูทวีปนํามาใช้น้ันคือรูปแบบ 
การบริหารรัฐกิจ ซึ่งในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ แบบราชาธิปไตย และแบบ 
สามัคคีธรรม โดยการปกครองแบบราชาธิปไตยเป็นเช่นเดียวกันกับระบบการเมืองการปกครองของ
ไทยในอดีตที่เรียกว่า“สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ซึ่งพระมหากษัตริย์มีอํานาจสิทธ์ิขาดในการบริหาร 
ประเทศ เมืองที่มีการปกครองรูปแบบน้ีในสมัยพุทธกาลมี ๔ รัฐ ได้แก่ มคธ โกศล วังสะ และอวันตี 
การปกครองแบบสามัคคีธรรม ปัจจุบันเรียกว่า “ประชาธิปไตย” รัฐที่มีการปกครองรูปแบบน้ี คือวัชชี๑๐ 

                                                            

 ๘ธนา นวลปลอด, “ความคิดทางการเมืองในสุตตันตปิฎก”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๓๖, ๑๕๓ หน้า. 

 ๙นรี ภวกานตานันท์,“การเมืองการปกครองในแนวพุทธศาสนา: ศึกษาจากนักคิดและ

พระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๘, ๑๔๕ หน้า.  

 ๑๐ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์, “การศึกษาวิเคราะห์การเมอืงการปกครองในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๓, ๑๕๐ หน้า.  



๘ 
 

 วิรัช กลิ่นสุบรรณ์ กล่าวถึงแคว้นต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาลว่าแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
พวกที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้า 
แผ่นดินเป็นผู้นํา โดยทําการปกครองด้วยอํานาจเด็ดขาด ส่วนอีกพวกหน่ึงปกครองด้วยการปกครอง 
แบบสามัคคีธรรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครองในปัจจุบันเป็นการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยหรือสาธารณรัฐ ซึ่งมีการปกครองโดยการประชุมพิจารณาตัดสินกรณียกิจของแคว้นใน 
สภาการปกครองที่เรียกว่าสัณฐาคาร เพ่ือสอบถามความเห็นจากประชาชนหรือสภาแล้วลงมติ 
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ๑๑ 
 อย่างไรก็ตาม เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าว ยังมีปัญหาเรื่องการตีความ รูปแบบ
การปกครองในครั้งพุทธกาลท่ีต่างกัน และเอกสารและงานวิจัยบางส่วนก็ยังไม่ได้กล่าวถึง รูปแบบและ
หลักการของการปกครองของคณะสงฆ์หรือการปกครองในทางธรรม เพราะฉะน้ัน  
 งานวิจัยของผู้วิจัย จึงต่างจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าว ตรงที่จะทําการศึกษา
วิจัยทั้งรูปแบบและหลักการของการปกครองทางการเมืองหรือการปกครองทางโลก และรูปแบบและ 
หลักการของการปกครองของคณะสงฆ์หรือการปกครองทางธรรมด้วย โดยเฉพาะเร่ืองหลักการของ 
การปกครองของทางโลกกับทางธรรมน้ัน ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้งหลักการด้านการ 
บริหารและหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วย  
 

๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอนดังน้ี     
 ๑.๕.๑  รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก จาก
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ทั้งขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) เช่น พระไตรปิฎกและอรรถกถา 
และขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) เช่น หนังสือวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เอกสารวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
 ๑.๕.๒  ศึกษา วิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่รวบรวมได้  
          ๑.๕.๓  เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัย  
 

  

                                                            

 ๑๑วิรัช กลิ่นสุบรรณ์, “การศึกษาเปรียบเทียบการปกครองของแคว้นวัชชีกับ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช ๒๕๕๐”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, ๑๖๒ หน้า. 



๙ 
 

๑.๖ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 ๑.๖.๑ เพ่ือจะได้ทราบการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
 ๑.๖.๒  เพ่ือจะได้ทราบการของการปกครองในสมัยปัจจุบัน 
 ๑.๖.๓  เพ่ือจะได้ทราบปกครองคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๖.๔  สามารถนําความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์และในสังคม
พระพุทธศาสนา  
 



 

บทที่ ๒  
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 

 
 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นปกครองโดยมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น
ประมุขหรือเป็นประธาน การท่ีจะมีพระภิกษุผิดพระธรรมวินัยน้ันก็มีปรากฏให้เห็นตามคัมภีร์ต่าง ๆ 
ซึ่งการปกครองในสมัยน้ันไม่มีกฎหมาย แต่มีพระธรรมวินัย เป็นเคร่ืองบังคับพระภิกษุสงฆ์ให้อยู่ใน
กฎระเบียบวินัย ซึ่งได้รวบรวมใว้ในพระไตรปิฏก 
 พระไตรปิฎกนอกจากจะเป็นที่รวบรวมหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา สําหรับให้ 
พุทธศาสนิกชนได้นําไปปฏิบัติแล้ว  ยังเป็นที่ค้นคว้าหาความรู้อ่ืน ๆ ได้อีกเช่น  เช่น  ความรู้ด้าน
นิเวศวิทยา  ความรู้ด้านสาธารณสุข  ด้านประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านจิตวิทยา ด้าน
การเมืองการปกครอง  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การปกครองซึ่งก็มีรูปแบบการครอง ออกเป็น ๒ รูปแบบ 
ด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบการปกครองของรัฐกับรูปแบบการปกครองของสงฆ์ ดังต่อไปน้ี  
 

๒.๑ รูปแบบการปกครองของรัฐ  
คําว่า  “ระบอบการปกครอง” สําหรับคําว่า”ระบอบ” ในภาษาไทยเป็นศัพท์บัญญัติ ซึ่งพล

ตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติขึ้น หมายถึง รูปแบบการ ปกครอง
ประเทศ เช่น ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข๑

ตรงกับคําวา “regime” ในภาษาอังกฤษ๒ ซึ่งมาจากคําว่า”régime” ในภาษาฝร่ังเศส หมายถึง “กฎ, 
รัฐบาล” และมาจากคําว่า”régíme” ในภาษาลาตินที่มีความหมายว่า”การนํา(guidance)”๒ ใน
พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานได้นิยามความหมายคําว่า”ระบอบ” หรือ 
“Regime” น้ีไว้ว่า”แบบอย่างการปกครองประเทศในรูปใดรูปหน่ึง เช่น ระบอบราชาธิปไตย ระบอบ
คณาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย”๓และในพจนานุกรมศัพท์การเมืองของ เดโช สวนานนท์ ก็ได้
อธิบายคําว่า”ระบอบ” หรือ “Regime” ไว้ว่าหมายถึง”ระบอบการปกครอง หารือระบอบในการ  
                                                            

 ๑ดร.กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, ศัพท์คํานี้มีที่มา, (กรุงเทพมหานคร : ต้นธรรมสํานักพิมพ์, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๔๑.  
 ๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 
๒๕๕๒), หน้า ๒๒๒.  
 ๓เดโช สวนานนท์, พจนานุกรมศัพท์การเมือง, (กรุงเทพมหนานคร : บริษัท สํานักพิมพ์
หน้าต่างสู่โลกกว้างจํากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๐๕.  



๑๑ 
 

การบริหารงาน เช่น เราพูดว่าระบอบการปกครองในโลกนี้มีอยู่หลายระบอบด้วยกัน ระบอบ 
ประชาธิปไตยก็เป็นระบอบหน่ึง”๔ จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า”รูปแบบของการปกครอง” หมายถึง แบบ
แผนของการ ปกครองประเทศหรือสังคม ซึ่งมีรูปแบบ วิธีการ และเน้ือหาสาระแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศหรือ สังคมจะเลือกนําไปใช้ตามความเหมาะสมกับประเทศหรือสังคมน้ัน ๆ  

ในพระไตรปิฎกคืออุโปสถสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต และ วิตถตุโปสถสูตร อังคุตตรนิกาย
อัฏฐกนิบาต ปรากฏช่ือชนบทใหญ่ ๑๖ แคว้นด้วยกัน ได้แก่ (๑) อังคะ (๒) มคธะ (๓) กาสี  (๔) โกสละ 
(๕) วัชชี (๖) มัลละ (๗) เจตี (๘) วังสะ (๙) กุรุ (๑๐) ปัญจาละ (๑๑) มัจฉะ (๑๒) สุรเสนะ (๑๓) อัสสกะ 
(๑๔) อวันตี (๑๕) คันธาระ และ (๑๖) กัมโพชะ แสดงให้เห็นว่าชมพูทวีปหรือ ประเทศอินเดียในสมัย
โบราณน้ัน สภาพการณ์การทํางานด้านการปกครองก่อนพระพุทธศาสนา จะ เกิดขึ้น ได้แบ่งออกเป็น 
๑๖ แคว้นด้วยกัน๕ ชนบทใหญ่ทั้ง ๑๖ แคว้นดังกล่าว ก็มักจะปรากฏช่ือกระจัดกระจํายอยู่ในที่ต่าง ๆ 
ของพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อ่ืน ๆ หลายแห่งด้วยกัน และมีหลายแคว้นที่พุทธศาสนิกชน คุ้นเคยกับ
ช่ือเป็นอย่างดี เช่น แคว้นมคธ แคว้นโกสล แคว้นวัชชี แคว้นกาสี แคว้นมัลละ เน่ืองจากมักจะมี
เหตุการณ์สําคัญ ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในแคว้นน้ัน ๆ นอกจาก 
๑๖ แคว้นดังกล่าวที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้ว ยังมีแคว้นอ่ืน ๆ ที่ปรากฏช่ืออยู่ในที่ต่าง ๆ ของ
พระไตรปิฎก แต่ไม่ได้ปรากฏช่ือเป็นหมวดเป็นหมู่เหมือนกับ ๑๖ แคว้นดังกล่าวอีก ๕ แคว้น ด้วยกัน 
ได้แก่  สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ และอังคุตตราปะ เพราะฉะน้ัน ชมพูทวีปจึงมีการปกครองแบ่ง
ออกเป็น ๒๑ รัฐหรือแคว้นด้วยกันตามที่ปรากฏช่ือในพระไตรปิฎก และเมื่อกล่าวถึงรูปแบบการ
ปกครองก็แบ่งออกได้ ๒ รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยกับรูปแบบการ
ปกครองแบบสามัคคีธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

๒.๑.๑ รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐโดยไม่ทรงมีบทบาททางการเมืองและทรงอยู่
ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญไม่ว่าเป็นหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์อาจมีพระ
ราชอํานาจโดยพระบารมีและรัฐบาลอาจดําเนินการในพระนาม แต่พระมหากษัตริย์จะไม่ทรงกําหนด
นโยบายสาธารณะหรือเลือกผู้นําทางการเมือง เวอร์นอน บอกดานอร์ (Vernon Bogdanor) นัก
รัฐศาสตร์ชาวอังกฤษ นิยามว่า ราชาภายใต้รัฐธรรมนูญ คือ “องค์อธิปัตย์ที่ปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง”  

                                                            

 ๔สุชีพ  ปุญญานุภาพ (เรียบเรียง), สารัตถะแห่งศาสนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๗. 
 ๕ปรีชา ช้างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
สามัคคีธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๔. 



๑๒ 
 

(a sovereign who reigns but does not rule) การปกครองรูปแบบน้ีต่างจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ที่พระมหากษัตริย์ทรงควบคุมการตัดสินใจทางการเมืองโดยไม่ทรงถูกรัฐธรรมนูญควบคุมเอาไว้ 

ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ บางทีเรียกว่า ปรมิตตาญาสิทธิราชย์ (limited monarchy) 
สาธารณรัฐอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (crowned republic) หรือราชาธิปไตยแบบมี
รัฐสภา (parliamentary monarchy) สําหรับนักปกครองทั้งหลาย ปัญหาสําคัญของผู้ปกครองในการ
พัฒนาประเทศก็คือ การทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดี (เศรษฐกิจ) อันเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนา
ประเทศ อน่ึงหากประชาชนแต่ละคนมีการอยู่ดีกินดี ก็ย่อมจะทําให้สังคมมีความมั่นคง แต่ถ้าแต่ละ
คนซึ่งเป็นสมาชิกของประเทศส่วนใหญ่มีความเดือดร้อนในเรื่องการเป็นอยู่ ก็ย่อมมีสาเหตุนําความ
อ่อนแอมาสู่สังคมและประเทศชาติ สังคมก็ย่อมจะมีแต่ความเดือดร้อน เป็นหน้ีเป็นสินกันมาก มีการ
ทําผิดกฎหมายบ้านเมือง มีโจรผู้ร้ายมากข้ึน ประชาชนมีการศึกษาตํ่า และปัญหาสังคมอ่ืนๆอีก
มากมายก็จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นน้ีที่เกิดขึ้นก็เน่ืองมาจากสาเหตุสําคัญ คือ 
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศหรือ ปัญหาการเป็นอยู่ของประชาชนน่ันเอง 

การศึกษาระบบความคิดเก่ียวกับสังคมอินเดียน้ัน แหล่งความคิดที่สําคัญและเก่าแก่ที่สุดก็คือ 
คัมภีรทางศาสนา สังคมอินเดียที่ปรากฏเป็นระบบอย่างเช่นทุกวันน้ีก็คือผลผลิตทางความคิดของ
ปราชญ์อินเดียต้ังแต่สมัยโบราณ โครงสร้างของสังคมอินเดียปัจจุบันก็คือผลผลิตของอดีตคัมภีร์ทาง
ศาสนาที่สําคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งบันทึกวิถีชีวิต ระบบสังคมของอินเดีย  และที่สําคัญ เป็นแหล่ง
ความคิดทางสังคมของอินเดียได้แก่ วรรณคดีพระเวท คัมภีร์ปุราณะ สูตรต่าง ๆ มหากาพย์รามายณะ 
มหาภารตะยุทธ รวมถึงคัมภีร์ภควัตคีตา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเก่ียวกับระบบอาศรม ระบบวรรณะ 
ระบบครอบครัว ล้วนแล้วแต่เกิดจากความคิดที่บรรจุอยู่ในคัมภีร์เหล่าน้ีทั้งสิ้น            

๒.๑.๒ รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม 
 แบบสามัคคีธรรม (Republic State) หรือประชาธิปไตย คือรัฐที่มีอํานาจสิทธ์ิขาดในการ
ปกครองมิได้อยู่ที่ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมีสภาหรือสังฆะ เป็นผู้กําหนดนโยบายและมีอํานาจ
ตัดสินใจเก่ียวกับกิจการบ้านเมือง สภาจะทําหน้าที่เลือกสมาชิกมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเรียกว่า 
ราชา เช่น วัชชี มัลละ สักกะ เป็นต้น  เป็นการรวมกันของหลาย ๆ รัฐแล้วเลือกผู้นําเข้ามา บริหาร
จัดการ ซึ่งเทียบเท่ากับระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน กล่าวคือการปกครอง การกําหนดนโยบาย 
การออกกฎหมาย การตัดสิน ปัญหาต่างๆผู้ปกครองจะกระทําโดยมีการปรึกษาหารือกันก่อนมีการถือ
เสียงส่วนมากในการตัดสิน 
          การปกครองแบบสามัคคีธรรม หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า แบบสาธารณรัฐ ซึ่งแบบสาธารณรัฐ
น้ียังแยกออกเป็น ๒ แบบคือ แบบสาธารณรัฐเฉพาะตัว เป็นรัฐๆ ไป เป็นการปกครองแบบสภาของ
ตระกูลน้ัน ๆ โดยมีประธานสภาเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกัน และแบบสมาพันธรัฐ คือรัฐอิสระหลายๆ รัฐ



๑๓ 
 

มารวมกัน มีการสับเปลี่ยนกันเป็นพระราชาของสาธารณรัฐ โดยมีการกําหนดอายุของพระราชา การ
ปกครองแบบสาธารณรัฐ เช่น รัฐวัชชี รัฐมัลละ เป็นต้น๖ 
          ในดินแดนที่ปกครองแบบสหพันธรัฐ จําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคีของรัฐ
เป็นสิ่งสําคัญในการปกครองการบริหาร ภาระหน้าที่ของรัฐมักจะมีตัวแทนจากเผ่าต่างๆ มาร่วม
ประชุมกัน ในที่ประชุมจะเลือกตัวแทนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประธาน เรียกว่า ราชา (Raja) ซึ่งน่าจะมี
ความหมายในทํานองหัวหน้าที่ประชุมมากกว่าเป็นกษัตริย์ ตําแหน่งน้ีมิได้เป็นตําแหน่งที่ได้โดยการ
สืบสายโลหิต สมาชิกของที่ประชุมคนอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในวรรณะกษัตริย์๗ 

๒.๑.๓ การปกครองบ่อเกิดระบบวรรณะ 
            คําสอนของศาสนาพราหมณ์- ฮินดูประการหน่ึงกล่าวอ้างเอาไว้ว่า การท่ีมนุษย์จะประสบ
ผลสําเร็จในการประกอบกิจการใด ๆ อันรวมไปถึงการบรรลุโมกษะนั้น มนุษย์พึงปฏิบัติให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตาม วรรณะ ดังน้ันชาวฮินดูจึงเคร่งครัดต่อหน้าที่ (ธรรมะ) ตามของวรรณะของตน ซึ่ง 
หน้าที่น้ี ผูกพันอยู่กับ ”อาศรม” หรือ ”วัย” ของบุคคลนั้น ๆ ดังรวมเรียกว่า ”วรรณาศรมธรรม” ซึ่ง
มีความหมายว่าหน้าที่ของคนในแต่ละวัยของแต่ละวรรณะ จากความหมายน้ีเองทําให้เรามองเห็นว่า 
ระบบวรรณะน้ันจะต้องผูกพันเก่ียวข้องกับชาวฮินดูไปต้ังแต่เกิดจนตาย 
            วรรณะ หมายถึง สี ซึ่งหมายถึงสีผิว โดยขยายความว่าประชาชนในอินเดียมีเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์
ที่มีสีผิวกายแตกต่างกัน โดยเช่ือว่าคนที่มีสถานะทางสังคมสูง(วรรณะสูง) ส่วนใหญ่จะมีผิวกายขาว 
ในขณะที่คนที่มีสถานะทางสังคมตํ่า (วรรณะตํ่า) เป็นผู้มีผิวกายดํา 

แนวคิดการเกิดระบบวรรณะ 
๑. แนวคิดทีผ่กูพันกับเทพเจ้า 
ความคิดเก่ียวกับการแบ่งประชาชนออกเป็นชนช้ันต่าง ๆ กระทั่งพัฒนามาเป็นระบบวรรณะ

ที่มีกฎเกณฑ์ข้อห้าม ข้อกําหนดที่ซับซ้อนน้ันคงต้องใช้เวลานับพันปี ดังน้ันจึงเป็นการยากที่จะสืบย้อน
ให้เห็นกําเนิดที่แท้จริงและถูกต้องของระบบน้ี หลักฐานสําคัญ ๆ ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องระบบวรรณะ
คือ คัมภีร์ฤคเวท ซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์ทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด ระบุเรื่องราวของวรรณะไว้ว่าวรรณะทั้ง 
๔เกิดจากพระพรหม โดยพระพรหมสร้างวรรณะต่าง ๆ จากอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของพระองค์เอง อัน
ได้แก่พราหมณ์สร้างจากพระโอษฐ์ กษัตริย์สร้างจากพระหัตถ์ แพศย์สร้างจากกระเพาะ และศูทร
สร้างจากพระบาท  และเพ่ือกําหนดหน้าที่ อาชีพของคนในแต่ละวรรณะ อย่างเช่น พราหมณ์เป็น
นักบวช ครู กษัตริย์เป็นผู้ปกครอง แพทย์ เป็นพ่อค้า ชาวนา ชาวไร่ ศูทร เป็นผู ้รับใช้คนในวรรณะอ่ืน  ๆ
แนวคิดหรือทฤษฎีการกําเนิดระบบวรรณะข้างต้นสะท้อนให้เห็นความผูกพันของระบบสังคมกับเทพเจ้า 

                                                            

 ๖http://www.human.cmu.ac.th/couseonline/couse/004233/pdf/doc๐3.pdf 
 ๗เข้าถึงข้อมูล https://www.gotoknow.org/posts/๓๓๐๕๙๔เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๔ 
 

ดังน้ันจึงมีความเช่ือกันว่า ระบบวรรณะ เป็น หน้าที่หน่ึงที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นซึ่งจะต้องคงอยู ่
ตลอดไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้สมาชิกของสังคมต้องทําตามหน้าที่ที่พระเจ้าเป็นผู้กําหนดขึ้นและยังต้อง
รักษาระบบไว้ด้วย 
            ๒. แนวความคิดจากพราหมณ ์
            นอกเหนือจากทฤษฎีกําเนิดวรรณะว่ามาจากพระเจ้าแล้ว ยังมีแนวคิดหรือทฤษฎีอีกบาง
ประการที่กล่าวถึง เช่น ทฤษฎีที่อ้างว่า พราหมณ์เป็นผู้ต้ังระบบ สร้างกฎเกณฑ์ของวรรณะเพื่อธํารง
รักษาสถานะทางสังคมของตนให้สูงส่งกว่าชนช้ันอ่ืน  เน่ืองด้วยสถานะทางสังคมของตนน้ันถูกท้าทาย 
โดยชนกลุ่มอ่ืน ๆ เพราะพราหมณ์เป็นวรณรเดียวที่สามารถเข้าถึงกฏเกณฑ์ทางธรรมชาติซึ่งพวกตน
เช่ือว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดมาจากการดลบันดาลของบรรดาเหล่าเทพเจ้าทั้งหลาย การจะให้ฟ้าฝน
ตกต้องไปตามฤดูกาลได้น้ันต้องร้องขอและประกอบพิธีกรรมต่อเทพพระเจ้าอย่างถูกต้อง ซึ่งพรหม
เท่าน้ันที่สามารถติดต่อเทพเจ้าได้ พวกตนจึงต้ังกฏเกณฑ์มากมาย อีกทั้งยังเรียกเก็บเงินค่าประกอบ
พิธีกรรมในราคาที่สูง วรรณะพราหมณ์จึงถูกท้าทายจากวรรณะอ่ืนเสมอ 
            ๓. แนวความคิดทางเชื้อชาติ 
            แนวคิดอีกแนวคิดหน่ึงเป็นแนวคิดเก่ียวกับความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ โดยอ้างว่าชาว
อารยันที่อพยพเข้าสู่อนุทวีปถือว่าตนนั้นมีความเจริญกว่าคนพ้ืนเมืองอินเดีย จึงคิดแบ่งแยกมิให้เกิด
การผสมปนเปทางเช้ือชาติ โดยสร้างระบบน้ีขึ้นมา พัฒนาการขั้นแรกของวรรณะ เกิดขึ้นเมื่อชาว
อารยันปฏิบัติต่อชนพ้ืนเมืองที่เรียกว่า ทราวิส ในลักษณะเหยียดหยามด้วยเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่าง
คน ๒ กลุ่มน้ี และอาจด้วยเพราะความกลัวที่อารยันน้ันต้องอยู่ท่ามกลางคนพ้ืนเมืองที่เป็นประชากร 
ส่วนใหญ่ จึงได้สร้างกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน เพ่ือมิให้เกิดการผสมกลมกลืนกันระหว่างประชาชน 
๒ เช้ือชาติ โดยท่ีความแตกต่างของชน ๒ กลุ่มน้ีก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามีสีผิวแตกต่างกัน อารยันมีผิว
ขาว คนพ้ืนเมืองอินเดียมีผิวดํา ดังน้ัน คําว่า วรรณะ ซึ่งในความหมายหน่ึงหมายถึง สีผิว จึงเกิดขึ้น 
การใช้สีผิวเป็นตัวกําหนดความแตกต่างของประชาชนน้ีน่าจะมีการตอกยํ้ามากในระยะเวลาที่อารยัน
เข้ามาในอนุทวีปใหม่ ๆ ซึ่งต่อมาได้ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของอารยันในแถบอินเดียตอนเหนือ  อย่าง
ไรก็ตามในระยะแรกน้ีการแบ่งแยกเช่นน้ีเป็นเพียงการแบ่งแยกระหว่างชาวอารยันกับประชาชนที่ไม่
ใช่อารยันโดยเช่ือว่า อารยันเป็นทวิชะ (Dvija) หรือวรรณะที่มีการเกิด ๒ ครั้ง (Twice-born castes) 
ครั้งแรกเกิดโดยธรรมชาติ ครั้งที่ ๒ คือ การรับเข้าสู่วรรณะ 
            พัฒนาการขั้นน้ีจึงปรากฏชนช้ันทางสังคม ๔ ชนช้ัน ซึ่ง ๓ ชนช้ันแรกเป็นอารยันเป็นทวิชะ  
(ต่อมาความเป็นทวิชะจะจํากัดเฉพาะพราหมณ์เท่าน้ัน) ได้แก่ 
            กษัตริยะ คือนักรบและชนช้ันปกครอง 
            พราหมณ์  คือนักบวช 
            ไวศยะหรือแพศยะ คือพ่อค้า ช่างฝีมือ เกษตรกร 
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          ศูทร  คือ ทาส และผู้มีสายเลอืดผสมปนเป ระหว่างทราวิสกับอารยัน 
           อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าสังคมอินเดียตอนน้ันจะแบ่งออกเป็น ๔ กลุ ่มอย่าง
จริงจัง    เป็นเพียงกรอบโครงกว้าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการกําหนดของนักบวชเท่าน้ัน การแบ่งน้ีก็ด้วย
เหตุผลคือป้องกันการผสมปนเปกับกลุ่มที่ไม่ใช่อารยัน ส่วน 
            ๔. แนวความคิดทางด้านเศรษฐกิจ                
            ระบบวรรณะน้ันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการปกครองของชาว
อารยัน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของอารยันจากอาชีพเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ ไปเป็นสังคม
เกษตรกรรมท่ีมีการต้ังถิ่นฐานที่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงเช่นน้ีก่อให้เกิดความชํานาญพิเศษในอาชีพ
การงาน หรือเกิดแรงงานที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน (Specialization of Labor) สังคมเกษตรกรรม 
ก่อให้เกิดเกษตรกรก็คือ ศูทร ซึ่งเดิมเป็นผู้ใช้แรงงาน คนเหล่าน้ีประกอบอาชีพเพาะปลูก ซึ่งอาจจะ
บนที่ดินของเจ้าของที่ดินที่เป็นอารยัน ก็คือ ไวศยะ ซึ่งเดิมเป็นเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรรมก็นําไปสู่
การค้าทั้งน้ีก็เน่ืองจากความต้องการสินค้าของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นน้ันต่างกัน ดังน้ันชุมชน
ทางการค้าจึงเกิดขึ้น และก็จะนําไปสู่การผลิตซึ่งก่อให้เกิดชุมชนช่างฝีมือขึ้นเช่นกัน การเกิดกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน ทําให้สังคมของอินเดียก้าวไปสู่การจัดระเบียบสังคมที่เข้มงวด
ย่ิงขึ้น ยวหระลาล เนหรู  ได้กล่าวถึงการเกิดวรรณะตามแนวคิดน้ีว่า 

การถือช้ันวรรณะเริ่มต้นด้วยการแบ่งแยกอย่างเข้มงวดระหว่างเช้ือชาติ
อารยันและพวกท่ีไม่ใช่อารยัน...เริ่มแรกทีเดียวพวกอารยันรวมกันเข้าเป็นชนช้ันหน่ึง
โดยการยังไม่มีการคํานึงถึงความเช่ียวชาญในวิชาชีพ คําว่า ”อารฺยะ” เกิดจากราก
ศัพท์หรือฐาตุที่แปลว่า “ไถ” พวกอารยันส่วนมากในสมัยน้ันเป็นกสิกรและถือกันว่า
เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ประเสริฐ ชาวนาทําหน้าที่นักบวช ทหาร และพ่อค้าไปด้วยใน
ตัว อาชีพนักบวชชนิดที่เป็นชนช้ันเสวยอถิสิทธ์ิยังไม่เกิด การแบ่งชนช้ันวรรณะน้ีเดิมที
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแยกพวกอารยันออกจากพวกที่ไม่ใช่อารยัน แต่ต่อมาได้ก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาแก่พวกอารยันเอง กล่าวคือเมื่อการแบ่งอาชีพ หน้าที่และการแสวงหาความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพแขนงต่าง ๆ มีมากขึ้น การแบ่งแยกออกเป็นอาชีพใหม่ ๆ ก็เลย
เป็นการแบ่งวรรณะไป 

 
การแบ่งน้ันการแบ่งชนช้ัน (วรรณะ) จึงพัฒนาจนถึงขั้นที่ยอมรับทั่วไปในหมู่ชาวฮินดูว่า 

พราหมณ์ กษัตริย์ ไวศยะ ศูทร มีสถานะทางสังคม สูง - ตํ่า ลดหลั่นกันมาตามลําดับ แม้ว่าในห้วง
เวลาน้ีคนพ้ืนเมืองของอนุทวีปหรือกลุ่มทาส จะเลื่อนสถานะจากผู้ใช้แรงงานรับใช้ชนอารยันเป็น 
เกษตรกร หรืออยู่ในวรรณะศูทร แต่ประชาชนในชนช้ันน้ีก็ยังคงถูกกีดกันจากสถานะทวิชะ และก็
ยังคงถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมในระบบความเช่ือของพระเวท การกีดกันน้ีเอง ทําให้ชนช้ันศูทรหันไปนับ
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ถือพระเจ้าและระบบความเช่ือของตนเอง การแบ่งประชาชนให้มีสถานะทางสังคม สูง - ตํ่า ไม่เท่ากัน
ในลักษณะเช่นน้ี ทําให้ในสมัยต่อ ๆ มา  สังคมอินเดียสามารถดูดกลืนกลุ่มคนเช้ือชาติต่าง ๆ ที่เข้าไป
ในอนุทวีปอินเดียให้เข้าไปในระบบสังคมของอินเดีย โดยจัดให้เป็นกลุ่มย่อย หรือที่เรียกกันว่า อนุวรรณะ 
(Sub-caste) ซึ่งมีความสูง - ตํ่าของสถานะทางสังคมแตกต่างกันไป โดยข้ึนอยู่กับอาชีพ หรือแหล่ง 
ที่มาทางสังคม (Social origin) แล้วแต่กรณี            

มหาวรรณทั้ง ๔ ของอินเดีย 
พราหมณ์ 
วรรณะพราหมณ์ถือเป็นวรรณะสูงสุด เกิดมาจากพระโอฐของพรหม ทําหน้าที่นักบวช ศึกษา

และสืบทอดคัมภีร์พระเวท เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าโดยการประกอบพิธีกรรมให้กับ
บุคคลทุกวรรณะ พราหมณ์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับพระพรหม พระเวท และอาตมา ในคัมภีร์
ธรรมศาสตร์ 

กษัตริย์ 
คําว่า กษัตริย์ (บาลีว่า ขตติย) แปลว่า นักรบหรือผู้ป้องกันภัย เป็นวรรณะที่ ๒ รองจาก

วรรณะพราหมณ์ วรรณกษัตริย์เกิดจากพระพาหาของพรหม ทําหน้าที่นักรบ นักปกครอง  ในศาสนา
พราหมณ์ วรรณะกษัตริย์น้ีมีสิทธิปกครองประเทศชาติ สรุปง่าย ๆ ก็คือทําหน้าที่เป็นเจ้าแผ่นดิน
น่ันเอง ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์บ่งไว้ว่า ผู้ใดผู้หน่ึงมีลักษณะ ๑๑ ประการดังต่อไปน้ี ผู้น้ันย่อมเป็นกษัตริย์ 
บางทีก็บ่งว่า ผู้เป็นกษัตริย์ย่อมมีลักษณะ ๑๑ ประการตามธรรมชาติ 

๑. ศูรตา แปลว่า ความกล้าหาญ ผู้เป็นวรรณะกษัตริย์ควรจะเป็นผู้มีความกล้าหาญและ
แข็งแรงเป็นวีระบุรุษในหมู่ชนได้ ไม่รู้จักมีความขลาดกลัว 

๒.  วีรย (ะ) แปลว่า แรงหรือกําลัง หรืออํานาจ ความเพียร ความมั่นคงในการรู้เผชิญภัย
ตลอดจนความมั่นคงในการรบทัพจับศึก ผู้อยู่ในวรรณะกษัตริย์ควรมีลักษณะเช่นน้ีด้วย 

๓.  ไธรย(ะ) แปลว่า ความมั่นคง ไม่รู้จักเบ่ือหน่ายท้อถอย มีแต่ความเพียรพยายามอย่าง
มั่นคงอยู่เสมอเป็นนิตย์ 

๔. เตช (ะ) ตามศัพท์แปลว่า ความร้อน หรือร้อน แต่ในที่ น้ีหมายถึงความมียศและมี
เกียรติ กล่าวคือ รู้จักใช้อํานาจเท่าที่มีอยู่แล้วในทางที่ถูกต้องและสุจริต เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะได้ช่ือ 
ว่าเป็นกษัตริย์ควรจะเป็นผู้ที่ต้ังอยู่ในความสุจริตทุกประการ 

๕. ทาน (ะ) แปลว่า การให้ หมายถึงความมีจิตใจที่เต็มไปด้วยอุปการะและชอบทําการ
อุปถัมภ์บํารุงแก่ผู้อ่ืนอยู่เป็นนิตย์ คือชอบทําบุญ ฝักใฝ่ในการทําบุญน่ันเอง 

๖. ทม (ะ) หมายถึง สภาพที่จิตใจได้รับการระงับไว้แล้ว กล่าวคือรู้จักข่มจิตใจของตนด้วย
ความสํานึกในเมตตาและมีสติอยู่เสมอ รู้จักมีจิตใจอดกลั้นไม่ปล่อยให้หว่ันไหวไปตามอารมณ์ได้ง่าย ๆ 
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๗. กษมา หมายถึง ความอดกลั้น หรือความอดโทษ กล่าวโดยย่อก็คือ (สงบ) มีความ
พากเพียรพยายามและอดทน โดยถือเอาความเมตตากรุณาเป็นที่ต้ังน่ันเอง 

๘. พราหมณภกติ หมายถึง ความภักดีต่อพราหมณ์ เพราะข้ึนช่ือว่าวรรณะกษัตริย์แล้วควร
นับถือวรรณะพราหมณ์อยู่เสมอ ถ้าจะพูดไปแล้วก็ทํานองเดียวกับว่าวรรณะพราหมณ์สูงกว่าวรรณะกษัตริย์
น่ันเอง กษัตริย์จึงต้องนับถือพราหมณ์ 

๙. ปรสนนตา แปลว่า ความร่าเริงยินดี ก็คือความไม่รู้จักวิตกและยิ่งไปกว่าน้ันก็คือแสดง
ความยินดี และก่อให้เกิดความปลื้มปิติให้แก่ผู้อ่ืนด้วย หรือทําให้ผู้อ่ืนบังเกิดความยินดีเปรมใจไปด้วย 

๑๐. รกษาภาว (ะ) หมายถึง การเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอในอันที่จะปกปักรักษาประเทศชาติ
และช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ หรือเพ่ือรักษาความยุติธรรม 

๑๑. สตย (ะ) แปลตามศัพท์ว่า จริงหรือความจริง หรือศุทธมติ (ความเห็นอันบริสุทธ์ิใจ) หรือ
ความเห็นอันสุจริต กล่าวคือควรแสดงความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน จนถึงทําให้เป็นที่ไว้วางใจกันและ
เช่ือใจกันได้โดยไม่คิดคดทรยศต่อกันอีกต่อไป 
            ทั้งหมดคือ ข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติ หรือลักษณะของชนในวรรณะกษัตริย์ หรือ ธรรมะขอ
งกษัตริย์ น่ันเอง ผู้เป็นวรรณะกษัตริย์ควรฝึกให้เป็นนิสัยติดตนไปโดยธรรมชาติ นอกจากน้ันแล้วผู้เป็น 
วรรณะกษัตริย์ ควรมีการกระทํากําหนดไว้ด้วยว่าหน้าที่ของตนก็คือ ๔ ประการน้ี กล่าวคือ 

๑. ปฐนัง ได้แก่ การรับการศึกษาช้ันสูง และการพยายามแสวงหาความจริง 
๒. ยชนัง ได้แก ่การทําพิธีบูชาต่าง ๆ เช่น พิธียัชญ์ (หรือยัญญกรรม) และจัดพิธีการกุศลต่าง ๆ 

ด้วยตนเอง 
๓.  ทานัง ได้แก การทําบุญให้ทานแก่ผู้อ่ืนตามกําลังเท่าที่จะสามารถทําได้ 
๔. รกษา กษัตริย์เป็นรกษก(ะ) (ผู้รักษา หรือผู้คุ ้มครองป้องกัน) เพราะฉะนั้น กษัตริย์จึง 

ต้องเป็นผู้มีความมั่นใจในการคุ้มครองรักษาดินแดน ป้องกันมิให้ผู้ที่อ่อนแอเป็นอันตรายไปได้ รู้จักใช้
อาวุธต่าง ๆ รู้จักการยุทธวิธีตามสมัย ตลอดจนรู้จักหลักวิชากฎหมาย คือนิติศาสตร์ด้วย 
            ไวศย(ะ) หรือ แพศย (ะ) 
            เป็นวรรณะที่ ๓ หมายถึง เกิดจากพระโสณี (สะโพก) ของพรพรหม ทําผู้ที่ทําหน้าที่
ประกอบการค้าและพาณิชยการต่าง ๆ ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์บ่งไว้ว่า ผู้หน่ึงผู้ใดมีลักษณะ ๔ 
ประการดังต่อไปน้ี ผู้น้ันช่ือว่าเป็น ไวศย คือ 
            ๑. ความเฉลียวฉลาดในการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่าง ๆ หรืออีกนัยหน่ึงในการค้าขายน่ันเองมี
ความมั่นใจ ในการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย เพราะอุตสาหกรรมมักเกิดมาควบคู่กับพณิชยกรรมเสมอ 
            ๒. มีสมองดีในการคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร ต้นทุน กําไร ฯลฯ และรู้จักว่าเมื่อไรควรเสีย
เมื่อไรควรได้ รอบคอบอยู่เสมอ 
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            ๓. มีความเช่ือถือและความจงรกัภักดีต่อพระเป็นเจ้าคือพระพรหม ตลอดจนคําสั่งสอนของ
พระพรหมด้วย 
            ๔. มีความนับถือวรรณะพราหมณ์และวรรณะกษัตริย์ ทั้งน้ีจะแสดงความนับถือน้ันออกมา
ได้ก็ด้วยการไปพบปะและสนทนากับชนในวรรณะพราหมณ์ เพ่ือขวนขวายหาความรู้ทางธรรม แล้วนําเอา
ความรู้น้ันมาใช้ในชีวิตประจําวัน มีการปฏิบัติตามคําสั่งสอนน้ัน ๆ ด้วย ส่วนที่ว่าควรมีความจงรักภักดี 
ต่อชนในวรรณะกษัตริย์น้ันก็คือควรปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่ฝ่าฝืนแม้แต่ประการใด ข้อควรปฏิบัติ
ของชนในวรรณะไวศยะน้ีก็คือให้ทําการประกอบอาชีพกสิกรรมและการค้าขาย แต่ในยามวิบัติกาลแล้ว 
พระธรรมศาสตร์ก็อนุญาตให้ประกอบอาชีพได้ทุกอย่างตามกาลเทศะ แต่ทว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นอาชีพ
ที่สุจริตเท่าน้ัน 

ศูทร 
เป็นวรรณะท่ี ๔ กําเนิดมาจากเบื้องพระบาทของพระพรหม เพราะฉะน้ัน จึงทําหน้าที่เป็น  

เสวกะ คือเป็นผู้รับใช้ในกิจการงานต่าง ๆ โดยท่ัวไปในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์บ่งไว้ว่า ผู้ใดผู้หน่ึงมี
ลักษณะทั้ง ๗ ประการ ต่อไปน้ีผู้น้ันได้เช่ือว่าเป็นศูทร คือ 

๑. นมรตา แปลตามศัพท์ว่าความอ่อนน้อม หรือ คด โค้ง งอ อันเป็นลักษณะของผู้ที่ต้องค้อม
ตัวคอยรับใช้ผู้อ่ืนอยู่เสมอด้วยความเสง่ียมเจียมตน ในอีกนัยหน่ึง นมรตา แปลว่า วินัย คือการวางตนให้
จํากัดอยู่แต่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับโดยมีหิริโอตตัปปะ (ความกลัวและความละอายต่อการที่
จะประพฤติช่ัว) และมุทุตา (ความอ่อนหวาน หรือความเป็นผู้มีใจอ่อน ความละมุนละม่อมก็ได้)  เป็นหลักอยู่
ในความประพฤติและปฏิบัติ 

๒. นิษกปฏตา แปลตามศัพท์ว่าความเป็นผู้ปราศจากความเฉื่อยชา ปราศจากการล่อลวง
ปราศจากการตลบแตลง ปราศจากความคดโกง กล่าวคือมีแต่ความซื่อสัตย์เย่ียงทาสและผู้รับใช้ที่ดีมี
หลักธรรมะ และความเจียมตัวเจียมกายแล้วทั้งปวง 

๓. เศาจ (ะ) ความบริสุทธ์ิ หมายถึง การทําตนเองให้เป็นผู้มีความบริสุทธ์ิทั้งจิตใจและร่าง
กายน่ันเอง 

๔. อาสติกตา การมีความเช่ือถือ ไว้วางใจ และมอบความจงรักภักดีไว้ต่อพระพรหมน่ันเอง 
๕. อสเตย (ะ) แปลว่า ไม่ลัก ไม่ขโมย ไม่กระทําโจรกรรมน่ันเอง 
๖. สตย (ะ) แปลตามศัพท์ว่า จริงหรือความจริง หรือศุทธมติ (ความเห็นอันบริสุทธ์ิใจ) หรือ

ความเห็นอันสุจริต กล่าวคือควรแสดงความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน จนถึงทําให้เป็นที่ไว้วางใจกันและ
เช่ือใจกันได้โดยไม่คิดคดทรยศต่อกันอีกต่อไป 

๗. อาทรภาว(ะ) แปลตามศัพท์ว่า ภาวะแห่งความเคารพนับถือที่แสดงต่อหรือมีต่อผู้อ่ืน ใน
ที่น้ีหมายถึงว่าควรมีความเคารพนับถือและจงรักภักดีต่อชนในวรรณะที่สูงกว่าทั้ง ๓วรรณะ ได้แก่ 
วรรณะพราหมณ์ วรรณกษัตริย์ และวรรณะแพศย์ 
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วรรณะศูทรที่ดีควรจะมีลักษณะทั้ง ๗ ประการ ดังกล่าวแล้วติดเป็นนิสัยหรือมีวาสนามาก่อน
แล้ว ตามธรรมชาติ มีการกระทําอันได้กําหนดไว้แล้วว่า ควรกระทําหน้าที่ฃรับใช้หรือเป็นคนใช้ของชน
ในวรรณะหลาย แต่ทั้งน้ีมิได้หมายความว่าจะเป็นทาสที่ไม่มีอิสรภาพเสียเลย ยังคงเป็นผู้มีอิสรภาพอยู่
หากคอยเป็นผู้ช่วยของชนในวรรณะทั้งสามเท่าน้ัน กล่าวคือผู้เป็นวรรณะศูทรควรมีความรู้ในทาง
ปรนนิบัติวัตถากต่อวรรณะทั้งสามที่สูงกว่า 

ในส่วนที่เก่ียวกับการงานของชนในวรรณะทั้งสี่น้ัน ในยามวิบัติกาลแล้ว ชนทั้ง ๔ วรรณะน้ัน
ย่อมมีสิทธิที่จะกระทําสิ่งไรได้ทุกสิ่งทุกประการ เพ่ือความสะดวกในการครองชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 

จัณฑาล วรรณะนอกวรรณะ 
นอกจากชนใน ๔ วรรณะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังอีกวรรณะหน่ึงที่เรียกกันว่า วรรณะจัณฑาล

หรือจาณฑาล ช่ือของวรรณะนี้ความจริงไม่เคยมีปรากฏในพระเวทเลย สันนิฐานว่าเกิดขึ้นมาในภาค
หลังยุคพระเวท แต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นในสมัยใด 

ระบบวรรณะของอินเดีย เป็นการจัดระเบียบทางสังคมที่ยอมรับว่ามนุษย์น้ันมีสถานะทาง
สังคมสูง-ตํ่า ไม่เท่ากัน และในขณะเดียวกันสมาชิกของชนช้ันวรรณะ ต่าง ๆ ก็ยังมีการกําหนดความ
สูง - ตํ่าของสถานะทางสังคมให้แยกย่อยลงไปอีกมากมายนับพันวรรณะ และที่สําคัญในสังคมอินเดีย 
ยังมีกลุ่มประชาชนที่มิได้อยู่ใน “ระบบ” คนเหล่าน้ีเป็นกลุ่มประชาชนที่ได้รับการดูถูกเหยียดหยาม
หรือถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนาของชุมชน ไม่สามารถจะสนทนา
หรือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนใน “ระบบ” ได้ จะทําได้ก็เพียงพยายามอยู่ให้ห่างไกลจากคนใน
ระบบ และมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสถานะเดียวกันเท่าน้ัน 

ประชาชนท่ีจัดว่าอยู่นอกระบบสังคมกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของสังคมอินเดียคือพวก จัณฑาล
(Untouchables) การมีจัณฑาลในสังคมอินเดียน้ันในทรรศนะของนักวิชาการบางท่าน รวมถึง
ชาวตะวันตกที่ถือเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองสําคัญน้ันถือว่าเป็นสิ่งช่ัวร้ายของสังคมอินเดียที่มีการดู
ถูกเหยียดหยามมนุษย์ด้วยกัน แต่อย่างไรปรากฏการณ์เช่นน้ีก็คือความพยายามในการจัดระเบียบของ
สังคม ให้สังคมดําเนินต่อไปได้อย่างปกติและสันติ เพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของสังคม คือเพ่ือธํารง
รักษา แบ่งงานกันทําตามหน้าที่ หน้าที่ที่พระเจ้าสร้างและให้สมาชิกของสังคม  บรรลุโมกษะอันเป็น 
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต 
            จัณฑาลเกิดจากการแต่งงานข้ามวรรณะ โดยที่หญิงมีสถานะทางสังคม (วรรณะ) สูงกว่าชาย 
คือหญิงอยู่ในวรรณะพราหมณ์ ชายอยู่ในวรรณะศูทรบุตรที่เกิดมาจะเป็นจัณฑาล เป็นผู ้ที่คนใน
วรรณะสูง ๆ ไม่ควรถูกต้องสัมผัส หรือแม้แต่มองก็จะทําให้นัยน์ตาสกปรก ต้องชําระล้างให้หมด
มลทิน 
           การแต่งงานข้ามวรรณะโดยที่หญิงมีวรรณะสูงกว่าชายน้ันถือว่าเป็นการทําผิดกฎของ
วรรณะอย่างรุนแรง เพราะโดยปกติแล้วชาย - หญิงจะต้องแต่งงานภายในพวก หรือกลุ่มทางสังคม
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เดียวกัน  การละเมิดกฎของวรรณะน้ีก็ ถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง สามี ภรรยา ก็ทําผิดต้ังแต่ยังไม่มี
บุตร เหตุใดบุตรเท่าน้ันที่เป็นจัณฑาล พ่อ-แม่ ก็น่าจะเป็นจัณฑาลด้วย ดังน้ันจัณฑาลน่าจะเกิดขึ้นจาก
การที่สมาชิกของสังคมทําผิดกฎของวรรณะ คล้าย ๆ กับทําผิดกฎศาสนา (Canon Law) ของยุโรปยุค
กลางที่ถูกขับออกจากศาสนา (Ex-communication) ในกรณีของสังคมอินเดียก็เช่นกัน การทําผิดกฎ
ของวรรณะก็ต้องถูกลงโทษรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับกรณี หากรุนแรงมากอย่างเช่นการแต่งงานข้ามวรรณะ
ก็คงถูกขับออกไป นอกจากน้ีพฤติกรรมทางสังคมหรือวัฒนธรรมบางอย่างอาจทําให้ถูกมองได้ว่าเป็น
คนนอกระบบวรรณะ เช่นการบริโภคเน้ือสัตว์ สังคมฮินดูเป็นสังคมมังสวิรัติ การบริโภคเน้ือสัตว์จะได้
รับการดูถูกเหยียดหยามว่าสกปรก มีมลทิน ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย  จัณฑาลเป็นคนนอกระบบ
สังคมท่ีไม่มีทางจะกลับเขาไปสู่ระบบวรรณะได้อีกเลย อยางไรก็ตามคมอินเดียมีกลุมคนที่อยู่นอก
ระบบช่ัวคราว หรืออยู่นอกระบบอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนผู้น้ัน อย่าง 
เช่น เด็ก ต้ังแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงพิธีรับเข้าวรรณะ ตัดจุก มอบสายคล้องไหล่ (ธุรํา หรือ 
ญัตโชปวีต) เมื่ออายุประมาณ ๑๒ – ๑๓ปี ที่เป็นเช่นนน้ีเพราะว่าเด็กยังอ่อนด้วยวัยวุฒิ และวุฒิภาวะ
รวมถึงยังด้อยความรู้ ไม่สามารถแยกแยะ ผิด ถูกได้ดี เขาจึงถือกันว่า เด็กอยู่นอกระบบช่ัวคราว คงจะ
เพ่ือหลีกเลี่ยงการลงโทษเด็กหากทําผิดกฎของวรรณะบางประการโดยไม่รู้ตัว หากเมื่อเข้าสู่วรรณะแล้
วก็ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด คนอีกกลุ่มหน่ึงที่จัดได้ว่าอยู่นอกระบบปกติก็คือ หญิงหม้ายใน
สังคมอินเดีย หญิงหม้ายดูจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส มิสามารถที่จะร่วมกิจกรรมทาง 
           สังคมกับคนในระบบได้เหมือนในสมัยที่สามียังมีชีวิตอยู่ จะต้องรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมไม่ว่า 
เป็นกิจกรรมทางศาสนา ทางสังคม ในกลุ่มของตนเองเท่าน้ัน กลุ่มคนนอกระบบ ๒ ประเภทหลังน้ี 
 แมน้ว่าจะมีข้อกําหนด ข้อห้ามในการร่วมกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนา แต่ก็มิได้รับการดูถูกเหยียด
หยามจากสังคมเหมือนจัณฑาล 
 

๒.๒ หลักการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล เป็นการปกครองภายในศาสนาเอง ทางรัฐไม่เข้ามาเก่ียว 

แต่ก็เข้ามาช่วยอุปถัมภ์อารักขาในบางคราว และทางศาสนาก็ไม่เข้าไปเก่ียวกับกิจการบ้านเมืองไม่
แสดงธรรมขัดกับการเมือง ไม่ปฏิบัติให้ผิดพระราชกําหนด กฎหมายบ้านเมือง เช่น ไม่บวชราชภัฏ 
(ข้าราชการ) ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้วการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงประยุกต์  เช่น  การศึกษา
ในเชิงการเมืองสังคม  เศรษฐกิจน้ัน  จะหาคําตอบให้ครบทุกมุมตามต้องการไม่ได้เพราะเรื่องเหล่าน้ี
เป็นศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งมีระบบการศึกษาเฉพาะ  การที่จะไห้พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องเหล่าน้ีให้ครบ
ย่อมเป็นไปไม่ได้  เพราะมิใช่เรื่องซึ่งเป็นปัญหาในสังคมอินเดียสมัยก่อน  ดังน้ันเมื่อจะศึกษาเร่ือง
เหล่าน้ีในแง่พุทธศาสนาก็จําเป็นจะต้องเลือกคําสอนบางเรื่องที่เก่ียวข้องมาใช้อธิบาย  แต่การตีความ
คําสอนเดิมเพ่ือตอบปัญหาใหม่น้ีก็คงมีปัญหาว่าจะมีเกณฑ์อะไรสําหรับตัดสินว่าการตีความน้ันถูก
หรือไม่ ปัญหานี้พอแก้ไขได้คือ  พระพุทธศาสนานั้นมีคําสอนที่ชัดเจนและจัดเป็นระบบได้ 
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 ความคิดที่เป็นระบบน้ันคือความคิดที่มีกรอบมีแนวทาง  แม้ว่าเร่ืองที่สอนจะไม่ให้ราย 
ละเอียดแต่เมื่ออธิบายเร่ือน้ันก็จะบอกได้ว่าคําอธิบายถูกหรือไม่  คําอธิบายใดที่ออกนอกแนวย่อมเป็น
คําอธิบายที่ผิด  ถ้ายังอยู่ในกรอบในแนวก็จัดว่าถูก  ทั้งน้ีเพราะส่ิงที่อยู่ในระบบเดียวกันถ้าไม่ขัดแย้ง
กันก็ถือว่าถูกต้อง  เช่น  กรอบของพระพุทธศาสนากรอบหน่ึงคือ  ไม่เป็นสัสตทิฏฐิทั้งสองอย่างน้ันก็
เป็นคําอธิบายที่ถูก  หรือกรอบอีกกรอบหน่ึงที่นํามาตัดสินได้คือ  การตัดสินดีช่ัวในพระพุทธศาสนามี
นิพพานเป็นจุดหมายชีวิต  อะไรที่มุ่งไปสู่นิพพานถือว่าดี  อะไรที่มุ่งออกห่างจากนิพพานถือว่าไม่ดี 
เช่น  ถ้าสังคมมุ่งพัฒนาวัตถุมากกว่าจิตใจก็ถือว่าไม่ดี๘ 

๑. พระพุทธเจ้า(พระองค์เดียว) โดยธรรมาธิปไตย 
 (ทรงแสดงธรรม บัญญัติวินัย  -  นิติบัญญัติ 
 ทรงปกครองภิกษุสงฆ์           -  บริหาร 
  ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์                -  ตุลาการ) 
๒. พระพุทธเจ้า – พระธรรมราชา มีพระสารีบุตร เป็นพระธรรมเสนาบดี ช่วยตามที่โปรดให้

ช่วยกับพระโมคคัลลานะ และพระเถระทั้งหลายผู้เป็นพระสังฆบิดรพระสังฆปริณายก 
ข้อ ๑-๒  น้ีเป็นมูลฐานแห่งการปกครองคณะส่วนกลาง 
๓. ทรงมอบให้สงฆ์ประชุมกันทําสังฆกรรมทั้งปวง สงฆ์ผู้เข้าประชุมพึงเป็นสมานสังวาสกะกัน 

และจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ และจะต้องเป็นไปตามธรรมวินัย(ธรรมาธิปไตย) 
๔. การปกครองภายในเนื่องด้วยพระเถระ(เถราธิกะ) เช่นพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ ปกครอง

สัทธิวิหาริกอันเตวาสิก พระเถระปกครองอาวาสิกะ (ภิกษุในอาวาส)น้ันๆ 
ข้อ ๓- ๔ เป็นมูลฐานแห่งการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 
๕. เมื่อภิกษุสงฆ์มีจํานวนมากขึ้น ก็มีสมานสังวาสกะ นานาสังวาสกะ ก็ขึ้นอยู่ในข้อ ๑-๒ และ

ปฏิบัติตามนัยข้อ ๓-๔ 
๖. พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พระธรรมวินัย เป็นศาสดาแทนพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงล่วงไป 

ต้องถือธรรมาธิปไตย เป็นหลักสําคัญ 
ข้อ ๕-๖ เป็นมูลฐานแห่งการแบ่งออกเป็นฝ่ายเถรวาท อาจริยวาท ต่อมาเป็นหีนยาน หรือ

ทักษิณนิกาย และมหายานหรืออุดรนิกาย และแบ่งย่อยออกเป็นนิกายต่างๆ ตลอดถึงฝ่ายคามวาสี 
อรัญวาสี เป็นมูลฐานแห่งการปกครองคณะสงฆ์ตามสังกัดวาทะหรือวาสะ(คามวาสี-อรัญวาสี) หรือ
นิกาย แต่ก็รวมอยู่ในข้อ ๖ คือ พระธรรมวินัย ศาสดา หรือธรรมธิปไตย๙ 

                                                            

 ๘พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม),  ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก, หน้า  ๒๘-๓๐. 
 ๙องฺ.จตุกฺก. ๒๒/๑๖๙, องฺ.จตุกฺก. ๑๓/๑๙๗, องฺ.จตุกฺก. ๒๓/๒๑, องฺ.จตุกฺก. ๗/๑๗๒,  
องฺ.จตุกฺก. ๔/๒๒๖ 
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สมัยหลงัพุทธปรินพิพานในชมพูทวีป 
พระเถระหรือพระอาจารย์ ในเถรวาทหรืออาจริยวาทในสํานักน้ันๆ เน่ืองมาจากเป็นพระ

อุปัชฌายะอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เคารพนับถือยกย่องกันขึ้นเอง เช่น ในสมัยสังคายนา ครั้งที่  ๑ 
 พระกัสสปเถระ – เป็นพระสังฆปรินายก ในฝ่ายเถรวาท(ที่ถือไม่ถอนสิกขาบทเล็กน้อยตาม
พระพุทธานุญาตใกล้ปรินิพพาน) 
 พระปุราณะ – เป็นพระสังฆปรินายกอีกฝ่ายหน่ึง โดยที่ท่านได้รับการชักชวนให้ปฏิบัติตาม
ฝ่ายเถรวาท แต่ท่านตอบว่า พระเถระทั้งหลายก็สังคายนาพระธรรมวินัยกันดีแล้ว แต่ท่านจักทรงไว้
ตามท่ีท่านได้สดับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า แสดงว่าท่านไม่ยอมรับปฏิบัติ เป็นการ
เริ่มต้นแห่งการแยกออกเป็นฝ่ายอาจริยวาท (ที่ถือถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ตามพระพุทธานุญาต) 
วิ.ปัญจสติก. ๗/๓๘๙ 
 การปกครองคณะสงฆ์กระจายกันอยู่ในสํานักในวาทะหรือนิกายน้ันๆ ทางรัฐยังไม่เข้ามา
เก่ียวข้องภายในคณะสงฆ์ แต่ก็ให้อุปถัมภ์ในบางคราว ในวาทะหรือนิกายที่พระราชาผู้ทรงเป็นประมุข
แห่งรัฐน้ันๆ นับถือ เช่น พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงอุปถัมภ์ฝ่ายเถรวาท มีพระโมคคัลลีบุตรติสเถระ
เป็นหัวหน้า ในสมัยสังคายนาของฝ่ายเถรวาท ครั้งที่ ๓ ส่วนพระเจ้ากนิษฐกะ ทรงอุปถัมภ์ฝ่ายอาจริยวาท 
ในสมัยสังคายนาฝ่ายน้ัน 
 การเมืองของพระพุทธศาสนาในเล่มน้ีอาศัยหลักการตีความดังกล่าวส่วนคําสอนที่จะนํามาใช้
ในการตีความเน้นคําสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าทุกข้อความเป็นพุทธพจน์  และแม้ว่าบาง
เรื่องอาจเป็นที่มีมาแต่เดิม  เมื่อพระพุทธองค์ตรัสในเชิงยอมรับก็ถือว่าเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนา
ด้วยการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงการเมืองน้ันมีผู้ศึกษาแล้วหลายท่าน  ข้อธรรมท่ีคัดเลือกมา
อธิบายก็ลงรอยกันแล้ว  แต่การตีความข้อธรรมเหล่าน้ันในเชิงการเมืองเป็นเรื่องที่ผู้เขียนยังไม่เห็น
พ้องด้วยบ้าง  หรือเห็นพ้องแต่เพียงบางส่วนบ้างจึง ขอแสดงความเห็นเก่ียวกับการตีความดังกล่าวไว้
เป็นข้อๆ  ตามหัวข้อธรรมที่มักนํามาอ้างกันดังต่อไปน้ี 

๑. อธิปไตย๓   
 คําสอนเรื่องอธิปไตย  ๓  มีกล่าวไว้ในสังคีติสูตร  ท่านผู้รู้อธิบายในแนวเดียวกัน  คือ 
 ๑. อัตตาธิปไตย  ถือตนเป็นใหญ่  คือ  ถือเอาตนเอง  ศักด์ิศรี เกียรติภูมิ  ตลอดจน
ผลประโยชน์ตนเป็นใหญ่  การะทําการด้วยปรารภตนและสิ่งที่เน่ืองด้วยตนเป็นประมาณ 
 ๒. โลกาธิปไตย  ถือโลกเป็นใหญ่  คือ  ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่  หว่ันไหวไปตาม
เสียงนินทา  และสรรเสริญ  ไม่มีหลักการที่แน่นอน  กระทําการด้วยปรารภจะเอาใจหมู่ชน  หาความ
นิยม  หรือหว่ันกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ 
  ๓. ธรรมาธิปไตย  ถือธรรมเป็นใหญ่  คือ  ถือหลักความจริง  ความถูกต้อง  ความดีงาม  เหตุผล
เป็นใหญ่  กระทําการด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริง  และความคิดเห็นที่รับฟังอย่าง



๒๓ 
 

กว้างขวางแจ้งชัด  และพิจารณาอย่างดีที่สุด  เต็มขีดแห่งสติปัญญา  จะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธ์ิ
ใจว่าเป็นไปโดยชอบธรรมและเพ่ือความดีงามเป็นประมาณ เมื่อรู้หลักอย่างน้ีแล้ว  ถ้าต้องการ
รับผิดชอบต่อรัฐ  พึงถือหลักข้อ  ๓  คือ  ธรรมาธิปไตย 
     ผู้ที่นําคําสอนเรื่องอธิปไตย  ๓  มาเป็นหลักประการหน่ึงในการอธิบายปรัชฐาการเมืองของ
พุทธศาสนา  มักจะเข้าใจว่า  คําว่า  อธิปไตยดังกล่าวมีความหมายเช่นเดียวกับคําว่าอธปปไตยที่ใช้กัน
ในปัจจุบัน  เช่น  ประชาธิปไตย  อภิชนาธิปไตย  คณาธปปไตย   เป็นต้น  อันที่จริงคําว่าอธิปไตยทั้ง
แบบท่ีพระพุทธองค์ทรงสอนกับแบบที่ใช้กันในปัจจุบันต่างก็หมายถึงความสมควรที่จะเป็นใหญ่ทั้ง
คู่  แต่อธิปไตย  ๓  น้ัน  เน้นหลักที่ผู้ปกครองพึงยึดถือ  เมื่อเป็นผู้ปกครองแล้วจะยึดอะไรเป็น
ใหญ่  ส่วนอธิปไตยที่ใช้ในคําต่างๆ  ในปัจจุบันเน้นว่าอํานาจอธิปไตย หรืออํานาจในการปกครองควร
อยู่ที่ใด  หรือยู่ที่ใคร  เช่นอยู่ที่ประชาชน  ที่ขุนนางหรือพวกเศรษฐี  เป็นต้น 
     พระพุทธองค์มิได้ทรงเน้นว่าระบอบการปกครองใดดีที่สุด  มิได้ทรงเสนอว่าจะเลือก
ผู้ปกครองด้วยวิธีใด้หรือมีระบบในการจัดสรรอํานาจอธิปไตยอย่างไร  เป็นแต่เน้นว่าถ้าเป็นผู้ปกครอง
แล้วควรยึดถืออะไรในการปกครอง  ถ้าจะถามว่า  ธรรม หรือความถูกต้องตามเหตุตามผล
น้ัน  ระบอบการปกครองต่าง ๆ  ยึดถืออยู่หรือไม่  ก็ตองได้ว่าทุกระบอบต่างก็เช่ือว่าการปกครองตาม
ระบอบน้ันๆ  เป็นไปเพ่ือความถูกต้องชอบธรรมทั้งสิ้น  น่ันคือทุกระบอบต่างก็เช่ือว่าระบอบของตน
เป็นธรรมาธิปไตยทั้งสิ้น  ธรรมาธิปไตยจึงเป็นจุดมุ่งหมายของระบอบการปกครองมิใช่หมายถึง
ระบอบการปกครอง  แม้ว่าจะใช้คําว่าอธิปไตย  เช่นสังคมนิยม  คอมมิวนิสต์  อนุรักษ์นะยม  ก็ย่อม
ถือว่าระบอบของตนหรือวิธีดําเนินการปกครองอย่างของตนเป็นธรรมาธิปไตยด้วย  ทุนนิยมถือว่าการ
จัดระบบเศรษฐกิจ แบบของตนชอบธรรม  ส่วนสังคมนิยมซึ่งมีความเห็นตรงกันข้าม  ถือว่าการ
จัดระบบเศรษฐกิจแบบของตนชอบธรรมกว่าทุนนิยมต่างก็มีเหตุผลที่จะยืนยันว่าตามว่าทัศนะของตน
เป็นธรรมส่วนทัศนะอ่ืนไม่เป็นธรรมหรือเป็นธรรมน้อยกว่า  ไม่มีระบอบการปกครองใดที่ไม่ถือว่า
ระบอบของของตนเป็นธรรมาธิปไตย และไม่มีระบอบการปกครองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยแยกอยู่
อย่างเป็นเอกเทศ  คําว่าอธิปไตยที่ใช้ในพุทธศาสนากับที่ใช้ในการเมืองปัจจุบันน้ันใช้ต่างความหมาย
กัน  จะดูแต่เพียงคําแล้วถือเอาว่าพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงระบอบการปกครองไม่ได้ปัญหาต่อไปก็คือ
ที่ว่า  เป็นธรรม หรือปกครองโดยธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนไว้หรือไม่  และได้ทรงสอนเรื่อง
เหตุ  กระบวนการ  ความเปลี่ยนแปลง  และอุดมคติทางการเมืองโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ๆ  เช่นที่มา
แห่งอํานาจรัฐ  สิทธิของผู้ปกครองที่จะปกครอง  ที่มาแห่งกฎหมาย  สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 
จุดมุ่งหมายของรัฐบ้าง หรือไม่  เรื่องเหล่าน้ีมีสอนอยู่บ้างไม่มากนัก  และส่วนใหญ่มิใช่คําสอนเพ่ือ
จุดมุ่งหมายทางการเมืองโดยตรง  การนําธรรมเหล่าน้ันมาอธิบายเป็นความคิดทางการเมืองก็เป็น
เพียงการตอบปัญหาว่าทัศนะใดที่ไปกันได้กับคําสอนในพุทธศาสนาเท่าน้ัน  ไม่อาจยืนยันได้ว่าระบอบ
การเมืองทั้งระบบจะต้องเป็นยอย่างไร  เรื่องน้ีดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาที่คนสมัยพุทธกาลรู้จักหรือเน้น
ความสําคัญ  คําสอนที่เก่ียวกับปรัชญาการเมืองที่จะนํามากล่าวต่อไปจึงเป็นเพียงการประติดปะต่อให้
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เกิดความเข้าใจกว้างๆ  ว่า  พระพุทธศาสนาสนใจเรื่องอะไรทางการเมืองบ้าง  และมีทรรศนะในเรื่อง
เหล่าน้ันอย่างไร   

๒.  อัคคัญญสูตร  คําสอนว่าด้วยการเกิดรัฐ 
     อัคคัญญสูตรกล่าวถึง  กําเนิดมนุษย์  สังคม  ความคิดทางการเมืองและสถาบันทาง
การเมือง  โดยแสดงลําดับวิวัฒนาการมาเป็นขั้นๆ  คนปัจจุบันเมื่ออ่านอัคคัญญสูตรอาจเห็นเป็นเรื่อง
เหลวไหล เพราะไม่สอดคล้องกับความคิดทางวิทยาศาสตร์  แต่ถ้าพิจารณาในแง่ลําดับเหตุผลแล้วจะ
เห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงการเกิดของรัฐโดยธรรมชาติ  และธรรมชาติที่ว่าน้ีก็เน้นไปถึงพ้ืนฐาน
ทั้งทางกาย และทางใจของมนุษย์  เรื่องที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเร่ิมด้วยสมัยที่โลกพินาศ  สัตว์โลกท่ี
มีบุญได้เกิดในช้ันอัสสรพรหม  มีปีติเป็นอาหาร  ไม่มีเพศ  มีรัศมี  อยู่ในวิมานอันงาม  ครั้นเมื่อโลก
กําลังเกิดขึ้นใหม่  จักรวาลยังเป็นนํ้า  มืดมน  ไม่มีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  ดวงดาวไม่มีกลางวัน  กลางคืนต่อมา
เกิดผืนดินลอยขึ้นอยู่บนผิวนํ้า มีสี  กลิ่นและรสดี  สัตว์โลกตนหน่ึงจึงลองชิมดู  และสัตว์โลกอ่ืนๆ  ก็
ชิมตาม  ตัณหาหรือความอยากก็เกิดขึ้น  ร่างกายหยาบก็เกิดขึ้น  แล้วเกิดดูหมิ่นผิวพรรณกันขึ้น
ข้อความในช่วงน้ีช้ีให้เห็นว่าตัณหาทําให้สัตว์โลกตกตํ่าลงและเกิดความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทาน
ขึ้น  ความแตกต่างซึ่งเดิมไม่ปรากฏเพราะปราศจากรูปร่างก็เกิดขึ้น  เพราะความมีผิวพรรณ
ต่างกัน  เป็นเหตุให้ยึดเอาผิวพรรณมากําหนดความสูงตํ่า  เกิดทิฏฐิในวรรณะ  ต่อมาร่างกาย
เปลี่ยนไปเร่ือย ๆ  จนเกิดเพศชาย  เพศหญิง  ขึ้น เกิดการเสพเมถุนขึ้น  สัตว์อ่ืนๆ  ที่เห็นก็ขว้างปา
ด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆ  ทําให้ต้องสร้างบ้านเรือนที่กําบังขึ้น ข้อความตอนน้ีแสดงว่าครอบครัวเกิดขึ้น
แล้ว  และครอบครัวน้ันเป็นเคร่ืองหมายของความตกตํ่าทางจิตใจ  แม้มนุษย์จะเห็นว่าเป็นการกระทํา
ที่ไม่ดีถึงกับมีการต่อต้าน   แต่คนก็สร้างที่กําบังไม่ให้เห็นการกระทําน้ันมากขึ้นเรื่อยๆ 
     ส่วนทางด้านอาหารการกินน้ันก็เริ่มมีผู้ที่เกียจคร้านคิดสะสมอาหารไว้เกินกว่าที่จําเป็น  คน
อ่ืน ๆ  จึงสะสมบ้าง และแข่งขันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ  จากความเกียจคร้านก็กลายเป็นความโลภ  เมื่อ
มีคนโลภมาก  ความอัตคัดก็เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและเพ่ือแก้ปัญหานี้จึงมีการปักปันเขตแดนกัน
ขึ้น  ทรัพย์สินส่วนตัวก็เกิดขึ้น  แต่ความโลภทําให้คนบางคนลักทรัพย์ในส่วนที่เป็นเขตของผู้อ่ืน  จึง
ถูกด่าว่า  ทุบตีคือการลงโทษ  การลงโทษจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการมีทรัพย์สินส่วนตัว  แต่การ
ลงโทษเช่นน้ีก็ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์  หาความชอบธรรมไม่ได้  ความปรารถนาจะให้มีระเบียบการ
ปกครองจึงเกิดขึ้น  จึงได้ตกลงกัน  (สมัยน้ีเรียกว่าสร้างพันธสัญญา)  สมมติคนผู้หน่ึงทําหน้าที่ว่า
กล่าว  ติเตียนและลงโทษโดยที่คนผู้น้ันได้รับส่วนแบ่งผลผลิตจากผู้คนในความดูแลของตน  จึงเกิดคํา
เรียกผู้ปกครองว่า  มหาชนสมมติ  คือเป็นผู้ที่คนทั่วไปสมมติขึ้น  เรียกว่ากษัตริย์  เพราะเป็นหัวหน้า
ดูแลเขตหรือที่ทํากิน  เรียกว่า  ราชา  เพราะทําให้เกิดความ สุขใจโดยการให้ความเป็นธรรม ส่วนคน
ทั่วไปต้องแบ่งงานกันทําเป็นหน้าที่  ๆ  ในสังคมเพราะการมีครอบครัวทําให้ต้องทํามาหากินบํารุง
บําเรอกายมากขึ้น 
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     พระสูตรน้ีแสดงให้เห็นความตกตํ่าของมนุษย์ทั้งทางกายและศีลธรรมจากสภาพสมบูรณ์  ซึ่ง
ปราศจากความช่ัวไปสู่สภาพที่มีตัณหา  ความยึดมั่นในตัวตนความโลภ  เพศ  และนําไปสู่สถาบันที่
สําคัญ  คือ  ครอบครัว และทรัพย์สินส่วนตัว ทรัพย์สินส่วนตัวน้ันทําให้การทํามาหากินหรือ ระบบ
เศรษฐกิจเปลี่ยนจากแบบการหากินร่วมกันอย่างสงบมาเป็นการแย่งชิงและต่อสู้จนเกิดข้อพิพาทข้ึน
เก่ียวกับทรัพย์สินความคิดเรื่องครอบครัว และทรัพย์สินส่วนตัวจึงมาจากความยึดมั่นในตัวตน(อัตตา) 
     อัตตาทําให้เกิดการพิพาท  การลงโทษ และความไม่เป็นธรรม  คนจึงแก้ไขข้อบกพร่องน้ีโดย
การตัดอัตตา  วิธีหน่ึงก็คือหาความถูกต้องหรือธรรมมาเป็นหลักข้อน้ีจะเป็นที่มาของสถาบันที่สําคัญ
อีกสถาบันหน่ึงคือกฎหมาย  ซึ่งจะทําให้รัฐเป็นรัฐ ที่สมบูรณ์  แต่กฎหมายก็ยังไม่ปรากฏชัดเจน
ในตอนน้ี  ยังคงต้องอาศัยความสามารถของบุคคลซึ่งส่วนรวมยอมรับคือมหาชนสมมติ  ซึ่งเป็นที่มา
ของสถาบันกษัตริย์หรือผูปกครองรัฐ  กระบวนการทางการเมืองซึ่งปรากฏในตอนน้ีก็คือการมี
ผู้ปกครองซึ่งมาจากการเลือกต้ัง 
     เราจะเห็นได้ว่ารัฐตามทฤษฎีทางพุทธศาสนาน้ีไม่ใช่รัฐแบบเทวสิทธ์ิซึ่งถือว่าอํานาจอันชอบ
ธรรมในการปกครองมาจากเทวะหรือพระเจ้า  แต่ผู้ปกครองมีลักษณะเป็นธรรมราชา  คือผู้ทรงไว้ซึ่ง
ธรรมะ  ผู้ใช้ธรรมะในการปกครอง  อํานาจการปกครองยังเป็นของประชาชนอยู่เพราะในระบบน้ี
ประชาชนมิได้มอบอํานาจให้แก่ผู้ปกครองอย่างสิ้นเชิงดังเช่นในปรัชญาการเมืองของฮอบส์ ซึ่งถือว่า
ประชาชนทําสัญญากันเองแล้งยกอํานาจให้แก่ผู้ปกครองโดยท่ีผู้ปกครองมิใช่คู่สัญญา  ใน
กรณีอัคคัญญสูตรประชาชนพร้อมใจกันมอบอํานาจให้ผู้ปกครองก็จริงแต่ก็มีพันธะสัญญาว่าผู้ปกครอง
จะต้องปกครองโดยธรรมและประชาชนจะแบ่งผลประโยชน์ให้ 
     เมื่อพิจารณาบทบาทของผู้ปกครองในกรณีเช่นน้ีจะเห็นว่ามีบทบาทจํากัดคือแก้ไขข้อพิพาท
เท่าน้ัน  เป็นบทบาทเพ่ือรักษาสังคมให้เป็นปกติสุขมากกว่าจะมีบทบาทสร้างสรรค์  กําหนดนโยบาย
หรือนําสังคมไปสู่จุดหมาย  ไม่มีการใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเจริญอะไรให้มากไปกว่าสภาวะที่
ดําเนินอยู่โดยปกติ  ไม่มีการจัดสรรผลประโยชน์ดังเช่นรัฐสวัสดิการหรือรัฐสังคมนิยม  รัฐตามทัศนะน้ี
มีลักษณะค่อนไปทางเสรีนิยมซึ่งผู้ปกครองจะมีอํานาจน้อยที่สุด  ผู้ปกครองมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่
ปกป้องปัจเจกชน  มากกว่าจะสร้างสถาบันและปกครองสถาบัน  เช่น  การสร้าง และรักษาสาธารณ
สมบัติ 
 การกําหนดระบบเศรษฐกิจและการคุ้มครองระบบเศรษฐกิจน้ันนอกจากเร่ืองสถาบัน  
ครอบครัวสังคม เศรษฐกิจ  และการเมืองดังกล่าวแล้วเราจะเห็นได้ว่า นอกจากมูลเหตุทางด้าน
ศีลธรรมซึ่งตํ่าลงจนในที่สุดต้องใช้กฎหมายปกครองแทน  จากสภาพอิสระมาสู่การควบคุมกันด้วย
กฎเกณฑ์แล้ว  การท่ีสถาบันการเมืองไม่อาจมีอํานาจได้เน่ืองจากความคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษย์
อัคคัญญสูตรได้แสดงกว่ามนุษย์มิได้ด้วยลักษณะทางชีวภาพ  ความแตกต่างกันเป็นความแตกต่าง
ภายนอกซึ่งเป็นเร่ืองผิวเผิน  เช่นผิวพรรณ  แต่เพระคาวมตกต่ําทางจิตใจและศีลธรรมของมนุษย์ทํา
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ให้เกิดอุปาทานในอัตตา  ในทิฐิ  แล้วยึดเอาสิ่งไม่สําคัญน้ีมาเป็นสําคัญ   ดังเช่นการถือวรรณะของ
พราหมณ์  การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอัคคัญญสําคัญสูตรก็เพ่ือให้เห็นว่าการเกิดขึ้นและความ
เปลี่ยนแปลงของมนุษย์และสังคมเป็นเรื่องธรรมชาติ  อธิบายได้ด้วยเหตุผลตามธรรมชาติ   มิใช่เรื่อง
เหนือธรรมชาติคือเป็นการกําหนดของเทพเจ้าที่พราหมณ์อธิบาย    น้ันคือพระพุทธองค์ไม่ทรงให้
ความสําคัญแก่วรรณะและเช้ือชาติแต่ได้ทรงช้ีว่า   แม้เรื่องวรรณะก็เกิดจากการแบ่งหน้าที่กันตาม
ความจําเป็นในสังคม   การประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลสามารถเปลี่ยนวรรณะได้  เช่น  ศูทร  ที่
ปฏิบัติธรรมก็มีฐานะเท่าพราหมณ์   ส่วนพราหมณ์ซึ่งความผิดมีฐานะเป็นโจร  ไม่พึงใช้วรรณะเป็น
ข้อกําหนดความแตกต่างระหว่างบุคคล   จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเน้นว่าบุคคลมีความเท่าเทียม
กันในความเป็นคน ในโอกาสท่ีจะปฏิบัติธรรมและทําอาชีพต่างๆ  ศาสนาก็ดี   รัฐก็ดี  ไม่พึงกําหนดให้
บุคคลแตกต่างกัน  ความแตกต่างของบุคคลที่กรรมหรือการกระทําของบุคคลน้ัน ๆ  สิทธิที่จะได้รับ
ความเป็นธรรมจากรัฐ สิทธิที่จะไม่ถูกละเมิดในด้านร่างกาย  ชีวิต  และทรัพย์สินพึงมีเสมอกัน  มิใช่
แตกต่างกันตามวรรณะดังที่พราหมณ์ยึดถือ   บุคคลเกิดมาต่ําแต่ทําตนให้อยู่ในฐานะสูงขึ้นได้เกิดมา
สูงแล้วทําตัวให้ตํ่าลงก็ได้  จึงต้องตัดสินจากการกระทําของบุคคลเสมอกัน   มิใช่เปลี่ยนแลงมาตรฐาน
ไปตามฐานะของบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองจักกวัตติสูตร 

 พระพุทธองค์ทรงสอนธรรมซึ่งพระราชาเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ธรรมน้ี
เรียกว่า  จักกวัตติสูตร  ถึงข้อความต่อไปน้ี 
           ร.พระพุทธเจ้าข้า  ก็จักกวัตติวัตรอันประเสริฐน้ัน  เป็นไฉน 
            ราช. ดูกรพ่อ  ถ้าเช่นน้ี  พ่อจงอาศัยธรรมเท่าน้ัน  สักการะธรรม  ทําความเคารพ
ธรรม  นับถือธรรม  บูชาธรรม  ยําเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงชัย  มีธรรมเป็นยอด  มีธรรมเป็นใหญ่  จง
จัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรมในชนภายใน  ในหมู่พล  ในพวกกษัตริย์ผู้เป็นอนุ
ยนต์  ในพวกพราหมณ์และคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลาย  ในพวกสมณพราหมณ์  ใน
เหล่าเน้ือและนก  ดูกรพ่อ  การธรรมอย่าให้มีได้ในแว่นแคว้นของพ่อเลย  ดูกรพ่ออน่ึงบุคคลเหล่าใด
ในแว่นแคว้นของพ่อ  ไม่มีทรัพย์  พ่อพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่าน้ันด้วย  ดูกรพ่อ  อน่ึง  สมณ
พราหมณ์เหล่าใดในแว่นแคว้นของพ่องดเว้นจากความเมาและความประมาท  ต้ังมั่นอยู่ในขันติ
และโสรัจจะฝึกตนแต่ผู้เดียว  สงบตนแต่ผู้เดียว  ให้ตนดับกิเลสอยู่แต่ผู้เดียว  พึงเข้าไปหาสมณ
พราหมณ์เหล่าน้ัน  โดยกาลอันสมควร  แล้วไต่ถามสอบถามว่า  ท่านขอรับ  กุศลคืออะไร  ท่านขอ
ท่านคืออะไร  กรรมมีโทษคืออะไร  กรรมไม่มีโทษคืออะไร  กรรมอะไรควรเสพ  กรรมอะไรไม่ควร
เสพ  กรรมอะไรอันข้าพเจ้ากระทําอยู่  พึงมีเพ่ือไม่เป็นประโยชน์  เพ่ือทุกข์สิ้นกาลนาน  หรือว่ากรรม
อะไร  ที่ข้าพเจ้ากระทําอยู่พึงมีเพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขสิ้นกาลนาน  พ่อได้ฟังคําของสมณพราหมณ์
เหล่าน้ันแล้วสิ่งใดเป็นอกุศล  พึงละเว้นสิ่งน้ันสีย  สิ่งใดเป็นกุศลพึงถือมั่นสิ่งน้ันประพฤติ ดูกรพ่อ  น้ี
แล คือจักกวัตติวัตรอันประเสริฐน้ัน ๆ  
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ท้าวเธอรับสนองพระราชดํารัสพระราชฤาษีแล้วทรงประพฤติจักกวัตติ
วัตรอันประเสริฐอยู่  จักรแก้วอันเป็นทิพย์  ซึ่งมีกําพันหน่ึง  มีกง  มีดุม  บริบูรณ์ด้วยอาการทุก
อย่าง  ปรากฏมีแก่ท้าวเธอผู้สระพระเศียร  ทรงรักษาอุโบสถอยู่  ณ  ปราสาทอันประเสริฐ  ช้ันบนใน
วันอุโบสถ  ๑๕  ค่ํา  พระราชาพระองค์น้ันเป็นะระเจ้าจักรพรรด์ิ  เราได้เป็นพระเจ้าจักพรรด์ิหรือหนอ 

พระเทพเวทีได้สรุปจักกวัตติวัตรไว้ว่าเป็นหน้าที่ของนักปกครองผู้ย่ิงใหญ่  ๔  ประการ  คือ 
๑.  ธรรมาธิปไตย  และธรรมิการักขาวรณคุปติ  เป็นธรรมาธิปไตย  ต้ังตนอยู่ในธรรมและ

จัดการรักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่ชนทุกหมู่ เหล่าในแผ่นดินคือคนภายใน  (พระ
มเหสี  โอรส ธิดา  ข้าราชการในพระองค์  หรือคนในครอบครัว  และในปกครองส่วนตัว  โดยให้การ
บํารุงเลี้ยงอบรมสั่งสอนเป็นต้น  ให้อยู่สงบและเคารพนับถือกัน)  ข้าราชการฝ่ายทหาร  ข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง  ข้าราชการพลเรือน  นักวิชาการ  และคนต่างอาชีพ  พ่อค้า  เกษตรกร  ชาวนิคม
ชนบท  และชายแดน  พระสงฆ์  และบรรพชิตผู้ทรงศีลทรงคุณธรรม  และสัตว์เท้าสัตว์ปีกอันควรสง
สนพันธ์ุทั้งหลาย 

๒.  มา  อธรรมการ  มิหมีการอันอธรรม  คือจัดการป้องกัน  แก้ไข  ปราบปราม  มิให้มีการ
กระทําความผิด   ความช่ัวร้ายเดือดร้อนขึ้นในบ้านเมือง 

๓.  ธนานุประทาน  ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแผ่นดิน 
๔. สมณพราหมณปริปุจฉา  แสวงหาปัญญา  และคุณธรรมด้วยการปรึกษาสอบถามปัญหา

กับสมณพราหมณ์  ท่านที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักปราชญ์ ทรววิชาการ  ทรงคุณธรรม  ผู้ประพฤติดี
ประพฤติชอบ  มิใช่ผู้ประสาทมัวเมา  อยู่โดยสม่ําเสมอตามกาลอันควร  เพ่ือซักซ้อมตรวจสอบตนให้
เจริญก้าวหน้าในทางที่ชอบธรรมดีงามและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข 

๓. จักกวัติสูตร  ได้กล่าวเน้นข้อ  ๓  คือการปันทรัพย์ให้แก่ผู้ยากไร้โดยได้กล่าวถึงการละ
เว้นธรรมข้อน้ีว่าจะนําไปสู่ความยุ่งยากและการประพฤติละเมิดธรรมข้ออ่ืน  อันทําให้เกิดความยุ่งยาก
แก่การปกครอง  กล่าวคือ  เมื่อพระราชาทรงใช้อํานาจคุ้มครองรักษาทรัพย์  แต่ปล่อยให้คนจนอด
ยาก  คนจนก็กลายเป็นขโมย  ครั้นพระราชาถามขโมยว่าทําไมจึงขโมย  ขโมยน้ันก็ให้การว่าเพราะไม่
มีอะไรจะเลี้ยงชีพ  พระราชาก็พระราชทานทรัพย์ให้  ครั้นคนท้ังหลายทราบว่าขโมยได้รับ
พระราชทานทรัพย์ก็พากันเป็นขโมย  พระราชาจึงใช้วิธีตรงกันข้ามคือประหารชีวิตขโมย  ขโมยก็ใช้
วิธีเดียวกันน้ัน กับเจ้าทรัพย์เพราะขโมยกลัวโทษประหารชีวิต  ครั้นถูกจับได้ก็โกหกและใส่ความผู้อ่ืน
เพ่ือเอาตัวรอด  ย่ิงกว่าน้ันความยากจนยังอาจก่อให้เกิดคําพูดที่ไม่ไพเราะ  การประพฤติผิดในกาม  และ
มิจฉาทิฐิต่าง ๆ  ศีลธรรมก็เสื่อมลงเพราะความยากจน 

คําสอนในจักวัติสูตรน้ี  แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าลําพังการรักษาความสงบของ
สังคมอันเป็นหน้าที่ของมหาชนสมมติ ซึ่งปรากฏในอัคคัญญสูตรน้ันไม่เพียงพอ  เพราะในที่สุดจะ
รักษาความสงบน้ันไว้ได้  ต้องทําหน้าที่ทํานุบํารุงประชาชนมิให้อดอยาก  เรื่องการเลี้ยงชีพหรือ



๒๘ 
 

เศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักที่ผู้ปกครองจะต้องจัดการให้ดี  หากทําเร่ืองน้ีไม่ดีแล้ว  ศีลธรรมซึ่งเป็นหลัก
สําคัญแห่งชีวิตของมนุษย์ก็พลอยเส่ือมสลายไปด้วย  กล่าวคือ  เศรษฐกิจไม่ใช่จุดหมายที่สูงสุดของ
ชีวิต  ศีลธรรมเป็นจุดหมาย  แต่ถ้าขาดการจัดการทางเศรษฐกิจที่ดีแล้ว  รัฐก็พาคนไปถึงจุดหมายของ
ชีวิตไม่ได้  น่ันคือพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเศรษกิจ การเมือง และ
ศีลธรรม  ผู้อ่านโปรดพิจารณาความสัมพันธ์ ดังกล่าวจาข้อความในจักกวัตติสูตร   
 

๒.๓ พระพุทธเจ้ากับการปกครอง 
๑.  การตีความระบอบการปกครอง 
เราได้พิจารณากันมาแล้วว่ารัฐในสมัยพุทธกาลมีอยู่  ๒  ประเภท  คือ สมบูรณาญาสิทธิราชย์กับ

สาธารณรัฐหรือสมาพันธรัฐซึ่งรัฐเล็กๆ  ที่ เข้ามารวมกันเป็นสมาพันธรัฐน้ันสืบมาจากสังคม
เผ่า  พระราชามิได้มีอํานาจเด็ดขาดอย่างในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์  การปกครองของรัฐที่เข้ามา
รวมกันน้ีบางทีเราก็เรียกกันว่า  ระบบสามัคคีธรรม 

ปัญหาทางการเมืองการปกครองในระยะนี้จึงอยู่ที่จุดอ่อนของรัฐแต่ละประเภทซึ่งแตกต่าง
กัน  รัฐสมบูรณาญสิทธิราชย์มักเป็นรัฐใหญ่และมักเข้ารุกรานรัฐเล็กๆ  ทําให้เกิดความเดือดร้อน
ขึ้น  พระพุทธองค์ทรงเสนอข้อแก้ไขรัฐประเภทนี้โดยให้พระราชาทรงเป็นธรรมราชาเพ่ือจะได้ขยาย
ธรรมแทนการขยายอํานาจ  คนที่อยู่ในความปกครองท้ังหมดก็จะมีความสุข  ส่วนรัฐที่ปกครองโดย
สมาพันธรัฐ  ซึ่งมักขาดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  อปริหาริยธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ทําให้เกิดความ
สามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเป็นสิ่งจําเป็น  ถ้ามีสามัคคีธรรมแล้วพลังของรัฐเล็ก ๆ  เหล่าน่ีก็จะ
มากขึ้นพอที่รัฐใหญ่จะรุกรานได้ยาก  และเมื่อรัฐทั้งสองประเภทล้วนแต่ยึดมั่นในธรรมแล้ว  การ
รุกรานจากภายนอกก็ไม่เกิดขึ้น  การทํานุบํารุงประชาชนโดยการยึดเอาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
การเฉล่ียผลผลิตไปสู่ส่วนรวมก็จะทําให้เกิดความสุขขึ้นแก่ประชาชนในรัฐ 

พระพุทธองค์มิได้ทรงสอนระบบการเมืองใหม่  แต่สอนธรรมที่จะทําให้ระบบการเมืองที่มีอยู่
แล้วทั้งสองระบบดําเนินไปเพ่ือความสุขแก่ประชาชนและไม่รุกรานกันในระหว่าง  และด้วยเหตุที่ทรง
ต้องการเอาธรรมเป็นหลักปกครอง  จึงต้องทรงช้ีว่าระบบวรรณะน้ันไม่ถูกต้องในสองลักษณะ  ลักษณะ
แรกคือความสูงตํ่า ทางวรรณะที่เอากําเนิดเป็นหลักน้ันทรงแย้งด้วยหลักความประพฤติของ
บุคคล  คือเอาการกระทําของบุคคลเป็นลักวัดความสูงตํ่าของคน  ลักษณะที่สอง  หน้าที่ตามวรรณะ
น้ันทรงช้ีว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  แต่พราหมณ์นํามาอธิบายผิดโดยเฉพาะวรรณะกษัตริย์ซึ่งพราหมณ์
เน้นที่การทําสงคราม  การสู้รบ  ซึ่งเป็นเหตุแห่งการรุกรานน้ัน  ทรงอธิบายว่าแท้ที่จริงแล้วกษัตริย์มี
หน้าที่ระงับข้อพิพาทของประชาชนและทํานุบํารุงประชาชนให้มีความสุข  คําสอนในพระสูตรต่างๆ ที่
ได้นํามาวิเคราะห์ล้วนสนับสนุนมติที่ว่าพระพุทธองค์มิได้ทรงสอนระบบปรัชญาการเมืองใหม่  ความ
พยายามที่จะอธิบายว่าพระพุทธองค์ทรงยึดหลักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยก็ดี  สังคมนิยมก็ดี  อย่างที่
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พยามรามทํากันอยู่จึงเกินกว่าที่พุทธองค์ทรงสอนไว้  สิ่งเหล่าน้ีมิใช่ปัญหาสมัยพุทธกาลแต่เกิดขึ้นและ
เข้าใจได้ในสภาพแวดล้อมของสมัยใหม่ความแตกต่างหรือข้อแย้งที่สําคัญ ๆ   เก่ียวกับความคิดเหล่าน้ีจึงเห็น
ได้ชัดและเป็นข้อแย้งในระดับรากฐานของความคิด  ส่วนข้อสนับสนุนน้ันกลับเป็นแต่เรื่องผิวเผินซึ่งจะ
ได้นํามากล่าวสรุปเป็นประเด็น ๆ ไป  ดังน้ี 

๑.๑  ข้ออ้างว่าพุทธศสานามเป็นประชาธิปไตย 
การถือหลักประชาธิปไตยพระพุทธศาสนาถือว่า  เหตุผลต้องมาก่อนความภักดีหรือ

ศรัทธา  จึงไม่บังคับให้ผู้ใดนับถือโดยปราศจากความเต็มใจ  ใครเห็นดีเห็นงามก็นําไปประพฤติ  ปฏิบัติ
เพ่ือให้ประจักษ์ผลน้ันด้วยตนเอง  นับได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชนทุกช้ันวรรณะ  มีธรรม
ต้ังแต่ช้ันตํ่าจนถึงช้ันสูงทุกคนสามารถรับไปปฏิบัติได้ตามควรแก่อัตภาพของตน  ในการอุปสมบทก็ไม่
มีการกีดกัน  ชาติใดผิดใดก็บวชได้ทั้งสิ้น 

การปกครองคณะสงฆ์และในการบําเพ็ญกรณียกิจของคณะสงฆ์น้ันก็มีลักษณะเป็นแบบ
ประชาธิปไตย  ทั้งในด้านของหลักการและในด้านของวิธีการ  พระวินัยให้สิทธิแก่พระสงฆ์มีอํานาจใน
การบริหารหมู่คณะมีสิทธ์ิคัดค้านในเมื่อไม่เห็นด้วย  โดยไม่มีข้อจํากัดว่จะเป็นผู้เกิดในสกุลสูงหรือ 
สกุลตํ่า  จะเกิดในสกุลมั่งมี หรือยากจนทุกคนเมื่อเข้ามาบวชแล้ว  ก็มีสิทธ์ิเท่าเทียมกัน  และจะต้อง
เคารพกันตามลําดับก่อนหลังบุคคลทุกคน  ไม่ว่าวรรณะใด  ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด  เพราะถือว่า
บุคคลใดจะดีหรือเลวอยู่ที่การกระทําดังกล่าวแล้ว  คนทุกช้ันจึงมีสิทธิทําความดีเท่าเทียมกันหมด   

กษัตริย์  พราหมณ์  แพศย์  ศูทร  จัณฑาล  และคนงานช้ันตํ่า  ประพฤติธรรมในโลกน้ี
แล้วย่อมเสมอกันในสวรรค์ช้ันไตรทิพย์  สิ่งน้ีแสดงให้เห็นลักษณะของการยอมรับนับถือในความเท่า
เทียมกันตามหลักประชาธิปไตยการดําเนินกิจการของคณะสงฆ์ก็ถือตามเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์การ
วินิจฉัยหรือตัดสินปัญหาทั้งปวงเก่ียวกับพระสงฆ์  จะต้องเป็นไปตามธรรมนูญการปกครองของ
พระสงฆ์หรือพระวินัย  ทุกคนจะมีสิทธิออกเสียงได้เท่ากัน  ในการอุปสมบทก็เช่นเดียวกันจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ของวัดน้ัน ๆ 

ย่ิงไปกว่าน้ันระหว่างการประชุม  พระพุทธองค์ยังเคยทรงปวารณาให้ภิกษุทักท้วงการ
กระทําทางกาย  และทางวาจาของพระองค์ได้ นอกจากน้ีในสมัยพุทธกาล  ยังได้ทรงส่งเสริมฐานะ
ของสตรีเพศโดยให้สิทธิทุกประการในพระพุทธศาสนาเท่าเทียมกันกับบุรุษเพศ  เช่นสิทธิในการเข้า
บวชเป็นภิกษุณีเป็นต้น 

เสรีภาพ และความเสมอภาคหรือการนับถือสิทธิมนุษยชน ของพุทธศาสนาก็มีอยู่อย่าง
กว้างขวางต้ังแต่เมื่อสมัย  ๒,๕๐๐๐  ปีเศษมาแล้ว หลักธรรมที่กล่าวไว้ในหลักอธิปไตย  ๓  ย่อมนํา
แสดงให้เห็นถึงการยึดถือความสําคัญในการทําความดีของบุคคล  กับการยึดถือหลัก  เกณฑ์กากร
ยึดถือ  สังคมเป็นหลัก 
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สําหรับหลักธรรมในหลักลิจฉวีอปริหานิยธรรมน้ัน  คือ  การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  ย่อม
แสดงให้เห็นความสําคัญของการทํางานเป็นหมู่คณะ  ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจําเป็นต่อการวางหลักเกณฑ์ต่อ
การแก้ปัญหาและต่อการตัดสินใจเป็นอย่างมาก  ความพร้อมเพรียงกันในการประขุมและความพร้อม
เพรียงกันกระทํากิจการของส่วนรวมย่อมเป็นสิ่งที่เน้นให้เห็นความสําคัญของสามัคคีธรรมในการ
ทํางานแม้เป็นความนิยมในระบอบประชาธิปไตย  แต่ก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในระบอบอ่ืน ๆ  ได้
เช่นกัน  ลักษณะที่กล่าวมาน้ีเป็นลักษณะการทํางาน  หรือ  การบริหารงานมิใช่ลักษณะลักษณะของ
ระบบการเมือง  การถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันในสิทธิทางความคิดก็ดี  การยึดเหตุผลและข้อกําหนดใน
การประชุมก็ดี  เป็นแต่ลักษณะที่ดีในการทํางานร่วมกันซึ่งเป็นผลของการยึดหลักประชาธิปไตยใน
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็อาจยอมรับสิ่งเหล่านน้ีได้  คณาธิปไตยก็รับสิ่งเหล่าน้ีได้  ความเป็น
ประชาธิปไตยในแง่การบริหารงานน้ีแม้จะเป็นสิ่งสําคัญในการทํางาน  แต่ไม่ใช่ลักษณะสําคัญที่จะ
บอกว่าการปกครองน้ันเป็นระบอบการเมืองประชาธิปไตยหรือไม่  ลักษณะต่าง ๆ  ดังที่กล่าวมาแล้ว
น้ันพอบอกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยกว่าศาสนาพราหมณ์เท่าน้ัน  แต่ไม่อาจทําให้ถือว่าเป็นระบอบ
การเมืองประชาธิปไตย  ข้อสําคัญๆ  ที่พระพุทธองค์ทรงสอนน้ันแม้จะมีคุณค่า  แต่ก็มิได้ทรงสอนใน
แง่ที่จะทําให้ตัดสินว่า ระบบ  ความคิดน้ันเป็นประชาธิปไตย  ซึ่งทีจริงก็มิใช่เป็นพุทธประสงค์มาแต่
ต้นเป็นการตีความของคนรุ่นใหม่ต่างหาก  ลองพิจารณาความคิดสําคัญฯ  ต่อไปน้ี 

ก.  การระบุว่าอํานาจมาจากประชาชนต่างกับการที่ประชาชนเป็นผู้ใช้อํานาจ  ข้อความ
ในอัคคัญญสูตรแสดงให้เห็นว่าอํานาจการปกครองเป็นของประชาชน  แต่ความคิดเบ้ืองต้นที่ว่า
อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนําไปสู่ความคิดแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ได้ดังเช่น  ปรัชญา
การเมืองของฮอบส์ เป็นต้น  ในกรณีเช่นน้ันประชาชนมิได้ใช้อํานาจของตนเลย  แต่ในระบอบ
การเมืองประชาธิปไตยประชาชนเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองตนเองนั่นคือ ประชาชนเป็นผู้ออกกฎหมาย
บังคับตนเองผู้บริหารหรือผู้ปรกครองเป็นเพียงผู้ดูแลให้กิจกรรมต่างๆ  ดําเนินไปตามกฎหมาย
เท่าน้ัน  อํานาจแท้จริงยังอยู่ในมือประชาชน  การจํากัดตนเองมากน้อย  เพียงไรก็ขึ้นอยู่กับตัว
ประชาชนเอง การให้สภาเป็นผู้ออกกฎหมาย และสมาชิกสภามาจากการเลือกต้ัง  ก็เพ่ือรักษาอํานาจน้ี  และ
เป็นการรักษาอํานาจโดยการสร้างระบบขึ้นเพ่ือควบคุม  ไม่ฝากความหวังไว้กับตัวบุคคล 

ข.  พุทธศาสนากล่าวถึงการตัดสินเร่ืองราวต่าง ๆ  ด้วยสภา  แต่สภาที่ว่าน้ีก็เป็นเรื่องการ
ปกครองของสงฆ์  เมื่อพูดถึงการปกครองบ้านเมืองพระพุทธองค์ก็มิได้  ทรงกล่าวถึงสภาที่ประชาชน
เป็นผู้แทน  แต่กล่าวถึง  สภาอย่างของพวกลิจฉวี ซึ่งเป็นสภาของชนช้ันปกครอง  และถ้าจะคิดถึง
สภาตามที่มีอยู่ในรัฐสมัยน้ันก็เป็นสภาของผู้อาวุโสบ้าง  คนที่เป็นหัวหน้าของเผ่าบ้าง  หาได้มี
ประชาชนเข้าไปเก่ียวข้องด้วยไม่  หากจะติดว่าทรงใช้สงฆ์เป็นตัวอย่างสภาของระบบการเมืองใหม่
สภาที่ว่าน้ีก็เป็นเพียงสภาวินิจฉัย  มิใช่เป็นสภาออกกฎหมาย  เน่ืองจากวินัยสงฆ์เป็นพุทธบัญญัติ  หา
ใช่เป็นกฎที่สภากําหนดขึ้นไม่  จึงไม่ใช่สภาที่มีฐานะเป็นองค์กรในการปรกครองตนเองอย่างในระบอบ
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ประชาธิปไตย   ซึ่ งสมาชิกสภามาจากประชาชนผู้ ไ ด้รับการเลือก ต้ัง เองอย่างในระบอบ
ประชาธิปไตย  ซึ่งสมาชิกสภามาจากประชาชน  ผู้ได้รับการเลือกต้ังและประธานสภาก็ได้รับการ
เลือกต้ังจากสมาชิกสภาอีกต่อหน่ึง  เมื่อสภานี้ออกกฎหมายจึงเท่ากับประชาชนใช้อํานาจของตน
ปกครองตนเอง  การปกครองแบบน้ีออกกฎหมายจึงเท่ากับประชาชนใช้อํานาจของตนปกครอง
ตนเอง  การปกครองแบบน้ีจึงช่ือว่าประชาธิปไตย  ความเป็นประชาธิปไตยมิได้อยู่ที่การมีสภา
เท่าน้ัน  แต่ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบและหน้าที่ของสภาด้วย 

ค. ระบบแบ่งแยกอํานาจเป็นหลักสําคัญอีกข้อหน่ึงของประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบที่ทํา
ให้ประชาชนมีอํานาจมาก  และรัฐมีอํานาจควบคุมประชาชนน้อย  ประชาชนจึงเป็นใหญ่  เราได้เป็น
แล้วว่าประชาชนปกครองตนเองโดยการเป็นผู้ออกกฎหมาย  รัฐบาลเป็นผู้ดําเนินการต่าง ๆ  ตามที่
กฎหมายกําหนดหรืออนุญาต  แต่เพ่ือไม่ให้รัฐบาลดําเนินการผิดๆ  ซึ่งทําให้เกิดผลเสียแก่ประชาชน
หรือละเมิดเสรีภาพของประชาชน  ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี้คืออํานาจตุลาการ
โดยวิธีน้ีประชาชนก็พอมั่นใจได้ว่าตนจะเป็นผู้ปกครองตนเองอย่างแท้จริง  เพราะมีกฎหมายเป็น
บรรทัดฐานและยังมีกระบวนการทางตุลาการคุ้มครองให้พ้นจากการเบียดเบียนของรัฐบาลด้วย  เรา
จะเห็นได้ว่ากลไกหรือการควบคุมระบบดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องสําคัญน้ัน  พระพุทธองค์มิได้ตรัสสอน
อย่างชัดเจน  ธรรมราชาน้ันเป็นสิ่งที่ดี  แต่หากไม่มีระบบอะไรควบคุมแล้วก็ดูเป็นการปล่อยให้ธรรม
ราชามีสิทธิทําอะไรก็ได้  การอ้างว่าธรรมราชาจะไม่ทําอะไรท่ีผิดน้ัน  ก็แสดงว่านอกจากธรรมราชาจะ
ดีอย่างสมบูรณ์แล้วยังต้องฉลาดอย่างสมบูรณ์อีกดด้วย  และโดยข้อเท็จจริงเรายังแยกได้ยากระหว่าง
คนดีกับคนที่คิดว่าตัวดี  และคนที่คนเช่ือว่าดี  ทําอย่างไรเราจึงจะได้คนดี  สมบูรณ์ และฉลาด
สมบูรณ์  ไม่ใช่ได้คนที่คิดว่าตัวดีหรือคนที่ เป็นเพียงผู้ที่คนอ่ืนเช่ือว่าดี  หากใช้ระบบอย่างที่
ประชาธิปไตยปัจจุบันทํากันอยู่  อย่างน้อยหากผู้ปกคอรงไม่ดี  หรือไม่ฉลาดก็ทําอะไรนอกกฎหมาย
นอกกรอบไม่ได้และจะทํานอกกฎหมายโดยอ้างว่าเพราะตนเป็นคนดีก็ไม่ได้เช่นกัน  เมื่อคิดถึง
ข้อเท็จจริงที่ว่าเราหาธรรมราชาจริงได้ยาก  ระบบการเมืองประชาธิปไตยก็ให้ความปลอดภัยแก่
ประชาชนมากกว่าธรรมราชา 

ง. พระพุทธองค์ทรงสอนว่าธรรมราชาควรเป็นอย่างไร  แต่ประชาธิปไตยเน้นเรื่องวิธีที่จะให้
ได้ผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนของประชาชนมากกว่า  ผู้ปกครองที่ดี  น้ันเป็นที่ปรารถนาทั้งสิ้นไม่ว่าจะ
เป็นการปกครองระบอบใด  แม้แต่เผด็จการก็ต้องการให้เป็นเผด็จการโดยผู้ปกครองที่ดี  ในหนังสือ 
ธัมมิกสังคมนิยมท่านพุทธทาสภิกขุก็ยกย่องผู้ปกครองชนิดน้ีด้วยเห็นว่าทําความดีได้ผลเร็ว  แต่ที่การ
ปกครองระบอบต่างๆ  เกิดขึ้นแทนระบอบที่มีผู้ปกครองเพียงคนเดียวซึ่งมีอํานาจก็เป็นเพราะมักจะ
เกิดผู้ปกครองที่มีข้อบกพร่อง  เช่น  โง่เขลา  หูเบา  หลงอํานาจ  หรืไม่เอาใจใส่ในความสุขของ
ประชาชนขึ้น  บางทีดูจะมากกว่าผู้ปกครองที่ดีคุณธรรมเสียอีก  ถ้ามีผู้ปกครองดีก็ดีไป  ถ้าผู้ปกครอง
ไม่ดีประชาชนก็เป็นผู้รับกรรมโดยไม่มีทางต่อสู้  บางพวกเป็นพวกที่ถือว่ากษัตริย์เป็นตัวแทนของ



๓๒ 
 

สวรรค์ถึงกับยอมรับผลโดยเช่ือว่ารับผลโดยเช่ือว่าการมีผู้ปกครองไม่ดีก็เพราะสวรรค์ต้องการลงโทษ
ประชาชน  แทนที่จะโทษผู้ปกครองก็กลับโทษตนเอง  อะไรเล่าที่จะประกันมิให้เกิดผู้ปกครองที่ไม่ดี
ขึ้น  ระบบการเมืองต่าง ๆ  พยายามหาวิธีที่จะไม่ให้เกิดผู้ปกครองเช่นน้ีบ้าง  หาวิธีแก้ไขในระบบหาก
มีผู้ปกครองเช่นน้ีเกิดขึ้นบ้าง  แต่ถึงกระน้ันก็เป็นเพียงผ่อนหนักเป็นเบา  แก้ปัญหาได้เพียงบางงส่วน
ซึ่งดีกว่าไม่พยายามทําอะไรเสียเลย  เช่น  ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ประชาชนเลือก
ผู้ปกครอง  อาจเป็นการเลือกโดยตรงหรือผ่านตัวแทนก็ได้  และมีหลักในการปกครองเพ่ือให้ประชาชน
เปลี่ยนตัวผู้ปกครองได้เมื่อเป็นว่าบกพร่องหรือมีผู้อ่ืนที่ดีกว่า  ระบบการเลือกต้ังเป็นระยะ ๆ  จึงเป็น
วิธีการของประชาธิปไตย  มิใช่เลือกกันขึ้นแล้วก็ปกครองในอัคคัญญสูตรเพราะการปล่อยให้ผู้ปกครอง
ที่ไม่ดีอยู่ในตําแหน่งนานๆ  จะทําให้เกิดการสร้างฐานอํานาจขึ้นและการเปลี่ยนโดยการปฏิวัติของ
ประชาชนก็เสียหายมากกว่าจะเปลี่ยนโดยมีระบบเสียต้ังแต่ต้นมือดังที่ปฏิบัติกันในระบอบ
ประชาธิปไตย  วิธีที่จะได้ผู้ปกครอง และวิธีควบคุมการปฏิบัติของผู้ปกครองสําคัญกว่าการรอคอยให้
เกิดผู้ปกครองที่ดีขั้นเอง  และมีโอกาสได้ผู้ปกครองที่ดีมากกว่า  นอกจากน้ันการมีระบบควบคุมก็มิได้
เป็นเคร่ืองขัดขวางมิให้ประชาชนใช้ธรรมในการปกครองมาเป็นเครื่องวัดในการเลือกผู้ปกครอง  และ
มิได้ขัดขวางมิให้ผู้ปกครองปฏิบัติตามธรรม  ข้อสําคัญอยู่ที่จะต้องอบรมให้ประชาชนเข้าใจธรรม
ดังกล่าวและอาจต้องให้เข้าใจลักษณะที่ดีอ่ืนๆ  ด้วย หากธรรมดังกล่าวยังไม่เพียงพอสําหรับการ
ปกครองรัฐในสมัยปัจจุบัน  ในส่วนของธรรมะเองก็ต้องระลึกด้วยว่าในปัจจุบันมีสํานักต่างๆ  เกิดขึ้น
และตีความธรรมข้อเดียวกันแตกต่างกันไป  การปกครองโดยธรรมซึ่งพระพุทธองค์ถือว่าแทนพระองค์
ได้น้ัน  เมื่อนํามาใช้กับสภาพปัจจุบันก็อาจเกิดปัญหาว่าจะอาศัยการตีความของใคร  ต่างกลุ่มต่างก็จะ
อ้างตนว่าเป็นพวกที่ตีความถูกต้องกว่าพวกอ่ืนเมื่อเป็นเช่นน้ีเจ้าสํานักใดเล่าที่เหมาะจะเป็นธรรมราชา 

เท่าที่ได้กล่าวมาน้ีจะเป็นได้ว่า  ลักกษณะการปกครองตามแบบของพระพุทธองค์น้ัน  แม้จะ
มีลักษณะที่สังคมประชาธิปไตยนิยมอยู่บ้าง  แต่ก็เป็นลักษณะซึ่งอาจเกิดในสังคมชนิดอ่ืน ๆ ได้  ส่วน
ลักษณะสําคัญของประชาธิปไตยในแง่ที่เป็นระบบการเมืองน้ัน พระพุทธองค์มิได้ทรงกล่าวถึง 

๒.๓.๑  พระพุทธองค์มิใช่นักสังคมนิยม 
     ข้อสรุปของผู้เขียนอีกประการหน่ึงที่จะยํ้าไว้  ณ  ที่น้ีก็คือพระพุทธองค์มิได้เป็นนักสังคมนิยม
ในความหมายปัจจุบันด้วยเหตุผลสองประการคือ 
     การแบ่งปันผลประโยชน์ไปสู่ส่วนรวมน้ันใช้หลักเมตตาและทาน  น่ันคือรับสิทธิของคนรวย
และผู้ปกครองว่ามีสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์ที่ตนหามาได้  จึงมีสิทธิจะแบ่งปันหรือไม่ก็ได้  โดยที่รัฐ
ไม่มีอํานาจเข้าไปยุ่งเก่ียว  การแบ่งปันจึงเป็นความดีส่วนตัวของผู้ที่แบ่ง  กรณีน้ีมิได้แย้งทุนนิยม
เลย  ซึ่งถ้ามองในแง่สังคมนิยมแล้วจะรับหลักการน้ีไม่ได้  สังคมนิยมถือว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะ
ได้ส่วนแบ่งจากการผลิต  และจะให้แน่ใจได้ว่าจะได้รับส่วนแบ่งอย่างเป็นธรรมก็เมื่อรัฐเข้าควบคุมหรือ
อาจถึงกับเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตของกิจการทั้งหมด  หรืออย่างน้อยก็กิจการสําคัญ  และรัฐเป็นผู้
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ดูในการเตรียมความสุขให้ประชาชนโดย  หน้าที่มิใช่โดยความเมตตา  แม้ในกรณีที่สร้างระบบสังคม
นิยมโดยการเก็บภาษีก็มิได้หมายความว่า  นายทุนที่เสียภาษีมากคือผู้มีบุญคุณต่อประเทศหรือต่อ
ประชาชน  หลักสิทธิและหน้าที่น้ีต่างกับหลักเมตตาและทานในพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิง 
     ความสําคัญของการแบ่งปันผลประโยชน์ในลัทธิสังคมนิยมคือการเฉลี่ยความสุข  เพราะลัทธิ
สังคมนิยมก็ไม่ต่างกับทุนนิยมในแง่ที่เป็นวัตถุนิยมทั้งคู่ค่างกันแต่ว่าการแจกจ่ายผลประโยชน์ควรเป็น
แบบที่คนบางคนควรได้มาก  หรือทุกคนควรได้พอๆ กัน  แต่การแบ่งปันในพุทธศาสนานั้นมาจากการ
ที่มุ่งให้เกิดความไม่ผูกพันกับทรัพย์สินเงินทอง  เมื่อให้ได้มากก็แสดงว่าผูกพันน้อย  เมื่อคํานึงถึง
ความสุขของผู้อ่ืนก็ลดการคํานึงถึงความสุขส่วนตัวเอง  ทานจึงเป็นบารมีอันสําคัญที่นําไปสู่ความหลุด
พ้นจากตัวของตน  เมื่อคนไม่ให้ความสําคัญแก่ตัวของตนแล้ว  การแก่งแย่งทางวัตถุ  ช่ือเสียงก็
ลดลง  การยึดติดวัตถุก็ลดลง  ตัวเราก็เป็นอิสระมากขึ้น  จิตใจก็ว่างจากวัตถุอันเป็นเหตุแห่งการ
แก่งแย่งและการแสวงหาชื่อเสียงและอํานาจ  จึงบําเพ็ญเพียรทางใจได้ง่าย  หลุดพ้นได้ง่าย  ความ
เป็นสังคมนิยมมิได้เป็นจุดหมายสุดท้ายแห่งชีวิตในทัศนะของพระพุทธองค์แต่เป็นวิถีทางอย่างหน่ึงที่
เอ้ือให้การหลุดพ้นจากตัวตนเป็นไปได้ง่ายขึ้น  เป็นสังคมนิยมเพ่ือการหลุดพ้นหรือเพ่ือธรรมะ  ไม่ใช่
เพียงสังคมนิยมที่เป็นธรรมเพราะผู้ปกครองยึดมั่นในธรรม 
     กล่าวโดยสรุปถ้าว่าโดยระบบแล้วพระพุทธองค์ยังทรงยอมรับระบบเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
อยู่  มิใช่สังคมนิยม  เป็นแต่อยากจะหาผู้ปกครองที่มีใจเมตตามาเฉล่ียผลผลิต  หรือไม่ก็สอนให้ผู้ที่
ได้เปรียบทางเศรษฐกิจยินดีเฉลี่ยผลผลิตไปสู่ผู้อ่ืนทํานองเดียวกับที่ระบบการเมืองของพระพุทธองค์ก็
มิใช่ประชาธิปไตย  แต่ค่อนไปทางสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เพียงแต่อยากจะหาผู้ปกครองที่ไม่ใช้
อํานาจแต่คํานึงถึงความสุขของประชาชนเป็นที่ ต้ัง  แต่เมื่อพิจารณาจากคําสอนในพระสูตร
สําคัญๆ  แล้วสิ่งน้ีก็เป็นเพียงความปรารถนาซึ่งปราศจากวิธีการหรือกระบวนการที่จะให้บรรลุความ
ปรารถนานั้นและมิได้มีข้อแก้ไขหากความปรารถนาเช่นน้ันไม่เกิดขึ้น 
     คําสอนทางปรัชญาการเมืองในพุทธศาสนามิใช่สิ่งที่จะใช้แทนระบบการเมืองในปัจจุบันได้
เพราะมีลักษณะเป็นอุดมคติซึ่งหาผู้ปฏิบัติได้ยาก  และยังขาดระบบควบคุมตรวจสอบและสร้างความ
สมดุลยทางอํานาจ  ซึ่งระบบการเมืองในปัจจุบันมี  หากจะนําคําสอนของพระพุทธองค์มาใช้ก็น่าจะ
ใช้เป็นส่วนเสริมในสิ่งที่ระบบการเมืองปัจจุบันขาดคือ  เป็นธรรมสําหรับผู้ปกครอง  และเป็นเกณฑ์
อย่างหน่ึง  สําหรับประชาชนจะวัดว่าผู้ปกครองดีหรือไม่  ซึ่งอาจทําให้ได้ผู้ปกครองที่ดีขึ้น 

๒.๓๒  พระพุทธองค์ไม่ทรงกําหนดรูปแบบของรัฐ 
    เราได้เห็นกันแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงกําหนดรูปแบบของรัฐเพราะไม่มีรูปแบบใดที่เหมาะ
แก่คนทุกที่ทุกเวลา  และทุกระบบสามารถปรับปรุง  ส่วนที่บกพร่องเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ได้ทั้งสิ้น  จึงทรงเลือกวิธีช้ีข้อบกพร่องและเสนอให้ปรับปรุงข้อบกพร่องของแต่ละแบบมากกว่า  แต่
เรายังพิจารณาเหตุผลของความคิดน้ีให้ลึกซึ้งลงไปได้อีกว่า  โดยหลักคําสอนสําคัญๆ  ของพุทธศาสนา
การกําหนดรูปแบบตายตัวเช่นน้ันเป็นการขัดกับเหตุผล 
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๑. การเข้าใจธรรมชาติของรัฐตามหลักไตรลักษณ์ 
     สังขาตธรรม  คือ  สิ่งซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของ  สังคม  มนุษย์หรือ
สิ่งมี ชี วิตอ่ืนๆ  ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์  คือมีธรรมชาติไม่คงทนอยู่ ในสภาวะเดิมได้
ตลอดไป  (ทุกขัง)  เปลี่ยนแปลงผันแปรอยู่เสมอเป็นนิตย์  (อนิจจัง)  และกําหนดเอาเป็นแน่นอน
ตายตัวมิได้  (อนัตตา) 

ถ้าเราพิจารณาร่างกายมนุษย์  ร่างกายโดยส่านรวมก็หาได้มั่นคงถาวรไม่ เพราะร่างกายโดย
ส่วนรวมเป็นแต่เพียงการประกอบขึ้นของส่วนย่อยคืออวัยวะแต่ละส่วน  อวัยวะแต่ละส่วนก็ประกอบ
ขึ้นจากส่วนย่อยลงไปอีกเป็นลําดับ  แม้ส่วนย่อยที่สุดก็ตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์  ฉะน้ันถ้าว่าโดย
ธรรมชาติแท้หรือปรมัตถ์แล้ว  อวัยวะแต่ละส่วนก็ไม่จริงแท้เช่นเดียวกับร่างกายเพราะเป็นเพียงช่ือ
ของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นแล้วทําหน้าที่บางอย่างได้  ร่างกายก็ดี  อวัยวะก็ดี  หรือส่าวนประกอบ
ย่อยๆ  ก็ดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน  คนแต่ละคนแม้ดูรวมๆ  จะคล้ายกัน  แต่โดยแท้จริงแล้ว
ต่างกันมาก  ไม่ว่าจะรูปร่าง  การเจริญเติบโต  นิสัยใจ คอของคนคือ  ความชอบไม่ชอบอะไร  หากฎ
หาเกณฑ์ที่แท้จริงไม่ได้  จิตวิทยา  รัฐศาสตร์  การศึกษา  และวิชาที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  ก็ไม่สามรถ
อธิบายมนุษย์แต่ละคนได้อย่างแท้จริง  อย่างมากก็พูดได้เฉพาะลักษณะของมนุษย์รวม ๆ  ใน
สิ่งแวดล้อมรวม ๆ  ซึ่งมักจะใช้กับคนแต่ละคนแต่ละกรณี  แต่ละสภาพแวดล้อมไม่ได้  ย่ิงเป็นเรื่อง
อารมณ์  ความรู้สึกนึกคิดก็ย่ิงผันแปรได้มาก  หากจะใช้วิชาเหล่าน้ีวัดมนุษย์ ตัวคนวัด  เกณฑ์ที่ใช้
วัด  เครื่องมือวัดก็เป็นสิ่งที่ผันแปรและสมมติกันขึ้นในช่วงใดช่วงหน่ึง  ซึ่งก็ตกอยู่ในหลักไตรลักษณ์
ด้วยเช่นกัน  วิชาเหล่าน้ีจึงวัดมนุษย์ไม่ได้ทํานายมนุษย์ไม่ได้อย่างที่เช่ือและพยายามทํากันอยู่  เพราะ
ธรรมชาติที่แตกต่างกันและธรรมชาติที่ไม่มีอะไรคงที่ถาวรทั้งของมนุษย์และสิ่งที่ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
สารวัตถุ  ความคิดนามธรรมหรือสังคมก็ตามรัฐก็เป็นช่ือของการประกอบกันขึ้นของมนุษย์ซึ่งมี
ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกัน  แม้ผู้ที่เห็นพ้องกันในมติหน่ึงก็มีเหตุผล  ความเข้าใจ  และความรู้สึกใน
การเห็นพ้องแตกต่างกันไป  ความเห็นส่วนใหญ่  หรือความเห็นเอกฉันท์จึงเป็นเพียงช่ือเรียกความเห็น
รวมๆ  ซึ่งเรียกกันโดยมิได้คํานึงถึงความเป็นจริงที่แตกต่างกันในระดับลึก  ดังน้ันคนที่เห็นพ้องกันน้ีจึง
อาจเห็นแย้งเห็นต่างกัน  เมื่อนํามติน้ันไปอ้าง  หรือใช้ปฏิบัติต่อไปในทุกขั้นตอนทุกสภาพ  ซึ่งทําให้
บางคนคิดว่าคนที่เห็นแย้งคือคนที่ไม่เคารพความคิดเห็นของตนเอง  แต่ที่จริงแล้ว  เพราะความคิดอัน
เป็นเน้ือแท้ต่างกัน  แม้เห็นพ้องกันในระดับหน่ึงก็อาจเห็นต่างกันในอีกระดับหน่ึงได้  ดังน้ันมนุษย์ที่
แตกต่างกันเหล่าน้ีแม้อยู่ในระบบการปกครองเดียวกัน  ได้รับการอบรมมาอย่างเดียงกันก็ยังคง
แตกต่างกันอยู่  เพราะระบอบการปกครองเป็นเพียงสีที่มนุษย์กําหนดขึ้น  บัญญัติขึ้น  และเมื่อนํา
ระบอบการปกครองมาใช้ในมนุษย์ก็มีลักษณะของตน  มีความรู้สึกนึกคิดของตนอยู่แล้ว  ในครอบครัว
เดียวกันจะมี การปลู กฝั งความรู้ สึ กนึกคิ ดน้ี ต่อ ๆ  กันไปที่ ยั งอาจมี กรปลู กฝั งกันระหว่างครอบครั ว 
หมู่บ้าน  ตําบล  อาจมีระเบียบประเพณีเดิม  ประเพณีที่ได้รับมาก่อนแล้ว  การศึกษาก็ดี  การปกครอง
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ก็ดี  จึงเป็นเร่ืองมาทีหลัง และคนเราใช้ลักษณะเฉพาะตัวในการตองสนองการศึกษาและระบอบการ
ปกครองที่เข้ามาครอบ  แม้อยู่ในระบอบการปกครองเดียวกันแต่ละคนจึงยังคงต่างกัน  ตัวผู้มีอํานาจ
ในระบอบการปกครองก็เป็นเช่นน้ีเราจึงเห็นได้ว่าผู้นําในระบอบการปกครองเดียวกันจะเข้าใจและใช้
ระบอการปกครองไม่เหมือนกัน  คนในพรรคคอมมิวนิสต์ก็หาได้เป็นคอมมิวนิสต์เท่ากันหรือ
เหมือนกันไม่  จนอาจกล่าวได้ว่าคอมมิวนิสต์แท้ ๆ  เป็นอย่างไรไม่มีใครรู้  และในสังคมคอมมิวนิสต์
เองก็อาจมีคนที่นิสัยใจคอเป็นอย่างอ่ืนรวมอยู่ด้วยเป็นอันมากถึงกับเห็นขัดแย้งก็คงมีไม่น้อย  มิใช่ว่า
เป็นคอมมิวนิสต์แล้วทุกคนก็เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันเท่ากันไม่มีเป็นอย่างอ่ืนเลย  โดยปรมัตถ์แล้ว
ไม่เป็นเช่นน้ัน  ดังน้ันสังคมคอมมิวนิสต์  จึงอาจเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้เร็ว  ดังเช่น  กรณี
ประเทศต่าง ๆ  ในยุโรปตะวันออกเป็นอยู่  ถ้าคนมีใจเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว  การเปลี่ยนเช่นน้ีจะ
เกิดได้อย่างไร  เพราะถ้าพูดถึงการปกครองและการศึกษาแล้วก็ต้องถือว่าพยายามทําให้คนเป็น
คอมมิวนิสต์ต่างกันอย่างเต็มที่  และที่จริงก็คงเป็นได้ในระดับหน่ึง  แต่ว่าโดยปรมัตถ์  แต่ละคนจะ
เป็นโดยบริบูรณ์หรือทุกคนจะเป็นเช่นน้ันหาได้ไม่  
     ในเมื่อระบอบการปกครองเป็นเพียงสมมติบัญญัติ  เป็นสิ่งที่คนกําหนดข้ึนก็คงเปลี่ยนคนได้
จํานวนหน่ึง  ระดับหน่ึง  ซึ่งแต่ละคนเปลี่ยนไม่เท่ากัน  ที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คงมีไม่น้อย  การพูดว่า
ประเทศน้ันเป็นสังคมนิยม  ประเทศน้ันเป็นประชาธิปไตยจึงเป็นแต่การพูดรวมๆ  กว้างๆ โดยดู
ระบบ  ดูอํานาจรัฐ  แต่ไม่ได้ดูตัวคนจริงๆ   แต่ละคน  แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากตัวคน  เช่นกฎ
เข้มงวดละเอียดลออสักเพียงไรก็ตาม  ถ้าตัวคนที่มีอํานาจใช้กฎเป็นคนใจดี  ไม่เข้มงวด  กฎก็คง
เป็นไปตามผู้ใช้  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงมักมาจากคนเป็นปัจจัยหลักมิใช่เป็นการปรับตัวของ
ระบบซึ่งปรับตัวเองไม่ได้ 
     ระบบการปกครองนอกจากจะผันแปรไปตามคนซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันลงไปถึงรายละเอียด
ระดับเซลแล้ว  ยังผันแปรไปตามสถานการณ์  ตามปฏิกิริยาที่คนในสังคมมีต่อสถานการณ์  ระบบการ
ปกครองซึ่งต้ังกันคิดกันเป็นอุดมคติ  จึงมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตลอดเวลา  ประชาธิปไตยวันน้ี
ไม่เหมือนเมื่อวันที่ล็อคคิดสังคมนิยมวันน้ีก็ไม่เหมือนวันที่มาร์กซ์หรือเลนินคิด  จึงไม่มีเกณฑ์ที่เรียกว่า
ประชาธิปไตยและสังคมนิยมที่แท้ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไป  อย่างมากก็สร้างเกณฑ์ขึ้นใช้ได้ในระยะ
หน่ึง  เพราะการเปลี่ยนแปลงในช่วงสั้นๆ  ไม่ทําให้ลักษณะส่วนรวมเปลี่ยนมากนัก  แต่ถ้าเวลาผ่านไป
สักศตวรรษหน่ึงหรือสองศตวรรษ  เราจะเห็นความแตกต่างจนใช้เกณฑ์เดิมวัดไม่ได้อย่างชัดเจน  การ
ถือว่าระบอบการปกครองมีลักษณะสําคัญอย่างตายตัวเป็นสมมติบัญญัติซึ่งจะใช้ได้ช่วงระยะ
สั้นๆ  เสรีนิยมที่รัฐเข้ามาควบคุมมาก ๆ  จะต่างอะไรกับสังคมนิยมที่รัฐให้อิสระมากๆ  เสรีนิยมเต็มที่
กับสังคมนิยมที่เข้มงวดเต็มที่  มีก็แต่ในระยะต้นเพียงช่วงสั้น ๆ  หรือบางทีมีแต่ในทฤษฎีเท่าน้ัน  ทุก
วันทุกเดือนทุกปีระบอบเหล่าน้ีเปลี่ยนไป  และเปลี่ยนไปมาหากันได้  ในระบอบหน่ึงประกอบด้วยคน
ที่มีลักษณะไม่ตรงหรือแย้งกับระบอบน้ันจํานวนมากได้บางทีคนที่มีลักษณะตรงตามระบบอย่าง
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แท้จริงจะเป็นคนจํานวนน้อยที่สุดในสังคมน้ันก็เป็นได้  และคนจํานวนน้อยที่สุด  หรือคนที่ไม่เหมือน
ใครเลยก็อาจมีอํานาจ  มีโอกาสตีความทฤษฎีตามความเช่ือนของตนก็ได้ 
     การพิจารณาระบอบการปกครองด้วยไตรลักษณ์  และหลักปรมัตถ์บัญญัติเช่นน้ีทําให้เรา
มองเห็นสถานะของการเมืองการปกครองตามทัศนะของพุทธศาสนาได้ชัดเจน 

๒.  สถานะของการเมืองการปกครอง 
เมื่อองค์ประกอบของรัฐไม่แน่นอน  และการปกครองก็เป็นเพียงสิ่งที่คนสมมุติขึ้นกําหนดขึ้น

ตามความเห็นของตน  สั่งสอนและโฆษณาชวนเชื่อกันไปตามสภาพแวดล้อมของตน  จึงไม่มีระบบใด
ที่ถาวรที่สุด  ดีที่สุด  ถ้าว่าโดยปรมัตถ์ระบอบการปกครองแท้ ๆ  ไม่มีอยู่  มีแต่ระบอบใดท่ีถาวร
ที่สุด  ดีที่สุด  ถ้าว่าโดยปรมัตถ์ระบอบการปกครองแท้ ๆ  ไม่มีอยู่  มีแต่ระบอบที่พัฒนามาจาก
จุดเร่ิมต้นต่าง ๆ  กันและเปลี่ยนไปสู่จุดต่างๆ  ตามสภาพแวดล้อมและตัวตน  และจะเปลี่ยนไปสู่จุด
ใดเมื่อไรก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดการณ์ให้ตายตัวได้ 
     เราอาจพอคาดการณ์ทางการเมืองได้มากในสมัยซึ่งความเปลี่ยนแปลงมีน้อยและช้า  และ
คาดการณ์แนวโน้มได้มากกว่าจะเป็นการคาดการณ์ในรายละเอียดเราไม่อาจคาดผลท่ีตายตัวหรือต้ัง
กฎเก่ียวกับอนาคตของการเมืองได้  แม้กระทั่งในประเทศเพียงประเทศเดียว  แต่เน่ืองจากความ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่รวดเร็วยังมีอยู่เราจึงพอคาดการได้เป็นช่วงๆ  แต่ก็เป็นเพียง  ความเป็นไป
ได้  เท่าน้ันไม่ใช่  ความแน่นอน และอุบัติเหตุหรือความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็
ได้  ธรรมชาติก็เป็นเช่นน้ี  พืชที่ เราปลูกไว้น้ันเราอาจจะให้กําหนดวันเก็บผลผลิตได้  แต่น่ัน
หมายความว่าต้องไม่มีอะไรผันแปร  แต่เหตุการณ์อาจเปลี่ยนได้  นักศึกษาท่ีสังคมศาสตร์  มักไม่มอง
เช่นน้ีมักพยายามหากฎเกณฑ์  หาตัวเลข  หาการคาดการณ์ที่ตายตัว  แล้วพบความผิดพลาดใน
ที่สุด  เพราะกระทําสิ่งที่ผิดธรรมชาติ  แต่หากเขาจะหาความเป็นไปได้  หาทางเลือกอย่างที่ดีมี
หลากหลาย ๆ  ทาง  หาความสัมพันธ์  ระหว่างเหตุกับผลหลาย ๆ  แบบ  โดยปราศจากความยึดมั่น
ถือมั่นในแล้ว  เขาจะเข้าใกล้ความจริงมากกว่า  และคิดอย่างรอบคอบมากกว่า  ตรรกวิทยาน้ัน  แม้
จะเก่ียวกับเหตุผลของมนุษย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้อสรุปต้องตายตัว  ตรรกวิทยาเก่ียวกับความ
เป็นไปได้ก็มี  แต่คนเรามักจะไม่ชอบท้ังๆ ที่ตรงกับความจริงมากกว่า  ในเมื่อคนที่ผันแปรใช้วิธีการที่
ผันแปรคาดคะเนสิ่งที่ผันแปรแล้วจะให้ผลเที่ยงแท้  ถาวรตายตัวก็ย่อมเป็นข้อสรุปที่แย้งตัวมันเอง
อย่างย่ิง  เราต้องไม่ลืมว่าคนแสวงหาความถาวรเพราะเขารู้ว่าความจริงไม่ถาวร  และเขาไม่สบายใจ
อย่างน้อยการฝันถึงสิ่งถาวร  และ  รู้สึกว่าได้ทําอะไรท่ีเข้าไปใกล้สิ่งเหล่าน้ีก็ทําให้เขาสบายใจขึ้น  แต่
ก็เป็นเพียงความสบายใจ  ไม่ใช่ความจริง  นักวิเคราะห์  นักวิจารณ์แขนงต่าง ๆ  รวมทั้งการเมืองการ
ปกครองก็หนีไม่พ้นการหลีกหนีความจริงเช่นน้ี 

๓.  พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจความเป็นจริงทางการเมือง 
     พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจความจริงทางการเมืองดังกล่าวอย่างย่ิงจึงทรงเห็นความไร้สาระของ
การพยายามหาระบบที่ถาวรตายตัว  ระบบที่ไม่พบกันในสังคมสมัยพุทธกาลไม่อาจใช้ได้ในสังคม



๓๗ 
 

ปัจจุบัน  ปัญหาที่พูดกันในสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ปัญหาเดียวกับที่พูดกันในปัจจุบัน  หากจะทรงนํา
ระบบในปัจจุบันไปสอนคนอินเดียก็คงกลายเป็นการสอนสิ่งที่ไม่จริง  หากจะทรงยืนยันระบบที่เป็นอยู่
ในขณะน้ันว่าจริง  เมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็นสิ่งไม่จริง  หากจะทรงยืนยันระบบที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน
ว่าจริง  เมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็นสิ่งไม่จริง  กลายเป็นอดีต  ทางที่เป็นจริงได้มากที่สุดและเกิด
ประโยชน์ได้มากที่สุดก็คือปรับระบบแต่ละระบบตามสภาพพื้นฐาน  ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  ซึ่งก็เป็นสิ่ง
ช่ัวคราว  ถ้าสภาพเปลี่ยนไป  ส่วนที่ปรับและวิธีที่ปรับก็จะต้องเปลี่ยนไปอีก  ความจริงธรรมชาติ
บังคับอยู่เช่นน้ี  และพระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าใจความจริงดังกล่าวย่ิงกว่าผู้ใด  เหตุน้ันจึงไม่ทรงสอนสิ่งที่
นักรัฐศาสตร์ได้ถามหากันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า  เพราะคําถามน้ันไม่มีสาระและแย้งตัวเอง  ความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง  และเหตุการณ์ทางการเมืองที่ทํานายไม่ได้หรืออธิบายไม่ได้ย่องเป็น
หลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้ว  พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจถึงพลวัตแห่งธรรมชาติ  สังคม  และมนุษย์และทรง
เห็นว่าเรื่องที่จะพูดจะทํานายได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือเร่ืองที่เป็นปัจจุบัน  จึงทรงสอนเร่ืองปัจจุบันไม่ว่า
จะเป็นการทําความดีตามหลักศีลธรรม  หรือเรื่องสังคมท่ีดีในแง่การเมืองก็ตาม 

ธรรมาธิปไตยในฐานะหลักการสําคัญทางการเมือง 
๑. การแก้ปัญหาที่ตัวสําคัญกว่าการแก้ระบอบการเมือง 

    ระบอบการปกครองต่าง ๆ  ล้วนมุ่งธรรม  คือความถูกต้อง  ความเป็นธรรมความดีงาม 
ระบอบราชาธิปไตยซึ่งอ้างเทวสิทธ์ิ  ในการปกครองก็มุ่งธรรมะ  เพราะกษัตริย์เป็นคนท่ีเทวดา
เลือก  เทวดาก็ต้องเลือกคนที่เป็นธรรมาปกครองเพ่ือจะให้เกิดความเป็นธรรม  ระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งอํานาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชน  และประชาชนเลือกผู้ปกครองขึ้นมาใช้อํานาจก็ต้องการเลือกคนที่
จะทําให้เกิดธรรมะข้ึนแก่สังคมและประชาชนมีประชาชน  แต่ระบอบต่าง ๆ  ก็มีข้อบกพร่อง  เพราะ
ไม่มีวิธีเลือกคนที่เป็นธรรมและมีธรรม  หรือคนที่เลือกเองก็ไม่มีธรรมจึงเลือกคนที่ไม่มีธรรมไม่เป็น
ธรรมมาเป็นผู้ปกครอง  เมืองเลือกมาแล้วผู้ได้รับเลือกก็อ้างว่าได้รับเลือกมาโดยชอบธรรมได้  แต่ไม่
สามารถจะสร้างความเป็นธรรมขึ้นได้จริง 
     ปัญหาจึงมิได้อยู่ที่ตัวระบอบการปกครองไม่ดีแต่อยู่ที่คน  พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นการ
แก้ปัญหาที่คนมากกว่าที่ระบอบ  ถ้าแก้คนได้แล้วคนก็ไปแก้ข้อบกพร่องของระบอบ  หรือไม่ใช้
ระบอบไปในทางที่ไม่ดีไม่เป็นธรรม  ถ้าเรามุ่งแก้ระบอบให้ทันกับความช่ัวของคนโดยไม่แก้คนแล้ว
ย่อมแก้ระบอบตามไปคุมคนไม่ไหว  ระบอบเป็นกติกาหรือเป็นแนวทางเท่าน้ัน  คนในระบอบต้องดี ระบอบ
จึงจะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการเล่นฟุตบอล  กติกาของฟุตบอลมีอยู่  แต่ถ้าคนเล่นพากันหาทาง
เลี่ยงหรือละเมิดโดยที่กรรมการจับไม่ได้  กติกาก็ไม่มีประโยชน์  ถ้าเลี่ยงกันมากๆ  ก็ต้องต้ังกติกาเพ่ิม
กันเรื่อยไป  แต่ถ้าคนเล่นเป็นนักกีฬาที่ดีก็เล่นโดยนํ้าใจ  โดยความถูกต้อง  กติกาหลายข้ออาจไม่ถูก
ละเมิดโดยจงใจเลย  กติกาแม้น้อยข้อก็เป็นกติกาที่มีประสิทธิภาพ  เราต้องส่งเสริมให้คนรู้จักธรรม
และมีใจเป็นธรรมเช่นเดียวกับที่เราต้องสร้างนักกีฬาที่ดี  ไม่ใช่ปล่อยให้นักกีฬาไม่ดีแล้วเพ่ิมกฎควบคุม
ขึ้นเรื่อย ๆ   
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๒.  ความหมายของธรรมาธิปไตยในฐานะหลักสําคัญทางการเมือง 
การอธิบายธรรมาธิปไตยว่าเป็นระบอบการปกครอง  ซึ่งอาศัยความถูกต้องความดี  หรือ

เหตุผล  เป็นที่ต้ังน้ันยังไม่พอที่จะให้เป็นหลักสําคัญทางการเมืองได้  และจะให้เป็นระบอบการ
ปกครองย่ิงไม่ได้  เพราะธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครอง  แต่อาจใช้ธรรมาธิปไตยเป็นหลัก
สําคัญทางการเมืองได้ถ้าเราสามารถอธิบายธรรมะซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการปกครองทั้งหลายให้เป็น
หลักสําคัญ  และเป็นหลักการซึ่งคุมหลักการอ่ืน ๆ  ทางการเมืองทั้งหมดได้  ธรรมะในแง่น้ีก็จะเป็น
หลักในการอธิบายมโนทัศน์สําคัญทางการเมืองทุก ๆ  เรื่องได้  เช่นน้ีจึงอาจพอเรียกได้ว่าเป็น
ธรรมาธิปไตย  เช่น  เมื่อพูดถึงผู้ปกครองที่มีความชอบธรรมหรือมีสิทธิในการปกครอง  เขาอาจ
พิจารณาโดยอาศัยธรรมเป็นหลักได้ดังน้ี 

ผู้ปกครองจะต้องรู้ธรรมคือความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง  เช่น  รู้และเข้าใจ
ธรรมชาติ  เข้าใจความเป็นจริงของเหตุการณ์ทางการเมืองของโลก เข้าใจสภาพทางการเมือง ของ
ประเทศ  เข้าใจสังคม  ระดับความเจริญในด้านต่าง ๆ  ของบ้านเมือง  เข้าใจสภาวะและปัญหา
เศรษฐกิจ  น่ันคือผู้ปกครองจะต้องเป็นคนมีปัญญาและใฝ่รู้  มีความเข้าใจสภาพและปัญหาต่าง ๆ  อย่าง
ลึกซึ้ง  และมีความรอบครอบ 

ผู้ปกครองจะต้องเป็นธรรมคือเมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้วจะต้องใช้วิธีดําเนินการ  หรือ
แก้ปัญหาอย่างเป็นธรรม  อย่างถูกต้องตามท่ีควร  ไม่ใช้วิธีเลวร้ายหรือหลอกลวง  จะต้องอธิบายได้ว่า
วิธีที่ใช้ถูกต้อง  คือผู้ปกครองจะต้องใช้วิธีการที่ดีงามมิใช่เพียงมีประสิทธิภาพแต่ไม่ดี  เช่น  เอารัดเอา
เปรียบ  คดโกง  หรือทําร้ายผู้อ่ืน 

ผู้ปกครองจะต้องมีธรรม  คือเป็นคนยึดมั่นในความดีทั้งกาย  วาจา  ใจ  เป็นคนซื่อตรง  มี
ธรรมะเป็นหลักประจําใจ  ทั้งธรรมะ  ในการควบคุมตน  ในการปกครองครอบครัว  การอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืน  และการปกครองรัฐ  คือต้องเป็นคนดีมีใจไม่สนับสนุนความช่ัวทั้งปวง  และต้องทําลายสิ่งที่
ช่ัว  ส่งเสริมสิ่งที่ดี 

ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม  คือได้เป็นผู้ปกครองตามกติกาของสังคมหรือ
ของระบอบการปกครองซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสังคมน้ันโดยวิธีสุจริต กติกาของสังคมหรือของระบอบการ
ปกครองซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมน้ันโดยวิธีสุจริต 

ผู้ปกครองจะต้องสร้างธรรม  คือทําให้เกิดความเป็นธรรมในกิจการต่าง ๆ  ของรัฐหรือ
สังคม  ต้องทําให้ประชาชนเป็นคนมีธรรมประจําใจและยืดธรรมตามความหมายข้างต้นเป็นหลักใน
การดําเนินชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ  ตัดสินสิ่งต่าง ๆ  โดยใช้เหตุผลและความดีงามเป็นหลัก 

๓.  ธรรมเป็นอํานาจที่แท้จริง 
นักเผด็จการมักพูดประโยคว่า  Might is Right หรือ อํานาจคือธรรม  แต่อํานาจเช่นน้ันมัก

ไม่ถาวร  คือไม่เป็นอํานาจที่แท้จริง  เพราะอํานาจน้ันขาดความเป็นธรรม  แต่หากใช้อํานาจโดยมี
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ธรรมเป็นที่ต้ังแล้วธรรมน้ันจะกลายเป็นอํานาจที่แท้จริง เช่นผู้ปกครองที่มีอํานาจอาจจะเริ่มต้นต้ังแต่
ใช้อํานาจอิทธิพลเข้ามาเป็นผู้ปกครองแล้วก็ใช้อํานาจในการปกครองหาประโยชน์โดยไม่
ถูกต้อง  ผู้ปกครองเช่นน้ีจะถูกต่อ ต้านตามแนวทางของระบอบการปกครองนั้นๆ  เช่นถ้าเป็นระบอบ
เผด็จการ  ก็จะถูกโค่นอํานาจด้วยกําลัง  ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยก็จะถูกเปิดเผยความช่ัวใน
สภา  และสื่อมวลชนจนไม่สามารถจะอยู่ในอํานาจต่อไปได้  ตรงข้ามถ้าผู้ปกครองเป็นคนเป็นธรรม
และมีธรรมตามความหมายที่กล่าวแล้ว  ประชาชนก็ไม่มีอํานาจต้อต้านก็ยากเพราะไม่มีจุดอ่อน  และ
มีประชาชนเป็นเกราะกําบังภัยให้  ถึงจะต้องตายไปประชาชนก็ยังยอมรับในความดีงามและเคารพ
อยู่  เรียกได้ว่าแม้ตายแล้วก็ยังมีอํานาจ  บุคคลก็ดี  ครอบครัว  หมู่บ้าน  เมือง  จนถึงประเทศจะต้อง
มีธรรมและใช้ธรรมในทุกระดับจึงจะเกิดพลังอํานาจอันแท้จริงขึ้น 

อํานาจทางการเมืองก็คือธรรม  หลักสัตยาเคราะห์ก็ดี  หลักอหิงสาก็ดี  ซึ่งท่านมหาตมะ
คานธีได้ใช้ในการดําเนินทางการเมืองของท่านจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับแม้ในหมู่คนต่างศาสนาก็คือ
ธรรมะ  สัตยาเคราะห์ก็คือหลักแห่งความจริง  เข้าใจสภาวะตามความเป็นจริง  รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่
ถูก  ร่วมมือในสิ่งที่ถูก  ไม่ร่วมมือในสิ่งที่ไม่ถูกใช้เหตุผลในการพิจารณาเรื่องต่างๆ  ต้องเข้าใจ
แม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดของอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือจะได้ปฏิบัติต่อเขาให้เป็นธรรม  หลักอหิงสาก็คือการไม่
เบียดเบียน  การมีเมตตา  การรู้จักอภัย  หลักน้ีก็คือธรรมะท่ีมีอยู่ประจําใจของคานธี  และนํามาใช้
เป็นวิธีการที่จะให้ฝ่ายที่ยังไม่เข้าใจความถูกต้องหรือความจริงได้หันมาพิจารณาและเข้าใจธรรมะหรือ
สัตย์คือความจริง  ที่ว่าธรรมะชนะอธรรม  หรือเอาความดีชนะความช่ัว  น้ันต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และมีจิตใจและมีจิตใจเช่นน้ีจะทําได้อย่างฉลาดรอบคอบ  ธรรมะจึงเป็นเคร่ืองดําเนินการทาง
การเมืองได้อย่างมีอํานาจโดยนัยน้ี 
 ๔.  การละตัวตนของตนและการทําเพ่ือผู้อ่ืนเป็นธรรมะสําหรับทางการเมือง 
    การอยู่เพ่ือผู้ อ่ืนเป็นธรรมะ  คือความจริง เป็นวิธีการที่จะทําให้คนเราอยู่ร่วมกันได้ดี
ที่สุด  เช่น  ในครอบครัวสามีต้องยอมเหน่ือยเพ่ือหาเงินมาให้คนในครอบครัว  ภรรยาก็อาจยอม
เหน่ือยช่วยสามีหาเงิน และช่วยดูแลบ้าน  พ่อต้องเก็บหมอรอมริบไว้เพ่ืออนาคตของลูก  ลูกต้องสละ
ความสุขของตนโดยการใช้จ่ายอย่างเห็นค่าของเงิน  และเห็นความลําบากของพ่อแม่ที่หาเงินมาให้ตน
ได้มีความสุข  การท่ีต่างคนต่างอยู่เพ่ือคนอ่ืน ๆ  ในครอบครัวทําให้ครอบครัวเป็นสุข  ถ้าต่างก็เอา
ความสุขของตนเป็นที่ต้ังทุกคนก็จะไม่ทําอะไรให้แก่ใคร  แต่จะเรียกร้องให้คนอ่ืนทําเพ่ือตนครอบครัว
ก็อยู่เป็นสุขไม่ได้ 
     รัฐจะเป็นที่ให้ความสุขความเจริญได้ก็ต้องเป็นรัฐที่ปกครองด้วยธรรม  ผู้ปกครองก็อยู่  เพ่ือ
จะสละความสุขของตน  และใช้ความรู้ความสามารถทําให้ประชาชนมีความสุขทั่วหน้ากัน  ประชาชน
ก็ต้องเสียสละความอยากความปรารถนาต่าง ๆ  หรือผลประโยชน์ของตนเพ่ือส่วนรวม  เช่น  ไม่เลี่ยง
ภาษี  ช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติ  เป็นต้น  การท่ีจะยอมสละตนเพ่ือผู้อ่ืนได้เช่นน้ี  จะต้องละตัวตน
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ของตน  คือไม่ต้องการส่ิงที่จะอํานวยความสะดวกหรือแสดงฐานะของตนมากนัก  อะไรท่ีเป็นความ
สะดวกสบายก็พยายามจัดการให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  ต้องไม่เห็นตัวตนสําคัญจนต้องมีข้าวของ
เงินทองมาบํารุง  มีคนมาแวดล้อม  แต่เห็นผู้อ่ืนสิ่งอ่ืนสําคัญจนต้องหาทางทําประโยชน์ให้  รัฐที่ผู้คน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือประชาชนถือธรรมะในความหมายน้ีเป็นหลักจึงจะเป็นรัฐที่เจริญและมี
ความสุขทั่วหน้ากัน 
 ๕.  ธรรมาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 
     เมื่อพูดถึงธรรมาธิปไตยในบทต้น ๆ  ได้ช้ีให้เห็นแล้ว  การตีความธรรมาธิปไตยโดยคิดว่าเป็น
ระบอบการปกครอง  ในความหมายเดียวกับระบอบการปกครองอ่ืน ๆ  เช่น ประชาธิปไตยน้ันไม่
ถูก  เพราะพระพุทธเจ้ามิได้ทรงให้ในความหมายน้ัน  และถ้าจะตีความตามที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในที่
น้ัน  ก็เป็นเรื่องจุดหมายเช่นน้ัน  เมื่อเป็นเช่นน้ีธรรมาธิปไตยในฐานะหลักแห่งการปกครองจะเกิดขึ้น
ได้หรือไม่ 
     เราได้เห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้ามิได้แก้ปัญหาการปกครองโดยการเสนอระบอบการปกครอง
ใหม่  แต่ใช้วิธีเสนอให้ปรับระบบเดิม  น่ันคือทุกระบบอาจมีข้อบกพร่อง  ส่วนที่บกพร่องก็คือส่วนที่ไม่
เป็นธรรม  ถ้าแก้ไขส่วนน้ันให้เป็นธรรมได้ระบอบอะไรก็เป็นธรรมเหมือนกันหมด  ทําอย่างไรจึงจะ
เกิดการแก้ไขเช่นน้ันได้  เราก็ได้เห็นอีกเช่นกันว่าต้องแก้ที่คนคือสร้างคนให้เป็นธรรม  และต้องสร้าง
กันทุกรุ่นเพราะคนเกิดแล้วก็ตายไป  ถ้าไม่สร้างต่อ ๆ  ไว้คนบางรุ่นก็อาจเริ่มที่จะไม่เป็นธรรมและสืบ
ต่อความไม่เป็นธรรมได้  เรารู้ว่าการสร้างคนที่เป็นธรรมหรือมีธรรมต้องสั่งสอนอบรม  ใช้กฎหมาย
บังคับอย่างเดียวไม่พอ  แต่ก็มีปัญหาว่าความเป็นธรรมเช่นน้ันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอะไรเป็นรากฐาน 
     ธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้ในปรัชญาแห่งความอยากและเอาประโยชน์คือปรัชญาที่สนองตัณหา
ความต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์  แต่จะเกิดได้ในปรัชญา  แห่งการละความอยากและการให้  คือ
ปรัชญาที่เอาผู้อ่ืนเป็นศูนย์กลาง  มิใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างปรัชญาแห่งความอยาก  เมื่อเป็น
เช่นน้ันการให้ความเป็นธรรมการไม่เลี่ยงธรรมจึงจะเกิดได้ง่าย  ถ้าเอาตัวเองเป็นหลักก็จะเห็นว่า
ประโยชน์ของตัวน่ันแหละคือธรรม  อะไรที่ได้ประโยชน์แม้ต้องเลี่ยงธรรมก็ยินดีทํา 
     ระบบปรัชญาการเมืองที่มี ช่ือเสียงอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยเสรี
นิยม  หรือระบอบสังคมนิยมก็ตาม  ล้วนเป็นระบอบที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง  และมุ่งเอาประโยชน์
ทางวัตถุ  ระบอบประชาธิปไตยที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็มุ่งให้เสรีภาพจนกระทั่งมีเสรีภาพใน
การผูกขาด  ในการค้ากําไร  ในการหลอกคนให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย  ในการเอาทรัพยากรส่วนรวมมาหา
ประโยชน์ส่วนตัว  ตลอดจนถึงเสรีภาพในการไปเอาเปรียบประเทศอ่ืนที่ต้องด้อยกว่าแล้วก็เรียกสิ่งที่
ทําน้ีว่า  เป็นธรรม  โดยเอาธงเสรีภาพนําหน้า 
     ข้างฝ่ายสังคมนิยมก็แบ่งพวกคนออกเป็นสองฝ่าย  แล้วช้ีว่าฝ่ายหน่ึงได้เปรียบฝ่ายหนึ่ง
เสียเปรียบ  ให้คนสองฝ่ายเกลียดชังและระแวงกัน  ต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายหน่ึงเสียเปรียบ  ให้คนสองฝ่าย
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เกลียดชังและระแวงกัน  ต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายหน่ึงมุ่งแต่จะเอาประโยชน์เกินความเป็นธรรม  ความ
ระแวงนี้ทําให้ทั้งสองฝ่าย พูดกันไม่รู้เรื่อง  เพราะต่างเช่ือว่าอีกฝ่ายหน่ึงพยายามจะเอาเปรียบ  ผู้ใช้
แรงงานก็รู้สึกว่าทํางานมากไป  ได้ค่าตอบแทนน้อยไป  นายจ้างก็เห็นว่าลูกจ้างทํางานน้อยไปและไม่มี
คุณภาพ   เรี ยกค่ าตอบแทนเ กินไป   ไม่มี ใครเห็นใจใคร   ต่าง ก็มุ่ ง รักษาผลประโยชน์ถึ ง
ที่สุด  ท้ายที่สุด  สังคมนิยมก็มีความเช่ือพ้ืนฐานเช่นเดียวกับทุนนิยมเสรี คือทุกคนต่างก็รักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง  ทั้งน้ีเพราะทุกคนได้ตกเป็นทาสปรัชญาแห่งการเอาประโยชน์ตามการ
โฆษณาชวนเช่ือของลัทธิทั้งสองเสียแล้ว 
     ถ้าเร่าต้องการสิ่งหน่ึงมากความยินดีที่จะให้ของสิ่งน้ันแก่ผู้อ่ืนก็ต้องน้อยแต่ถ้าเราไม่ต้องการ
ของสิ่งน้ัน  ผู้อ่ืนจะได้ไปเราก็ไม่เดือดร้อน  ดังน้ันถ้าความเป็นธรรมคือความถูกต้อง  และความถูก
ต้องน้ันรวมถึงการที่ต้องแบ่งให้ผู้อ่ืน  เราจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมหรือให้ความเป็นธรรมแก่ใคร
ได้  เราต้องเป็นคนที่ละความต้องการท่ีจะเอาสิ่งน้ัน  ย่ิงละได้มากก็ย่ิงสร้างความเป็นธรรมได้
มาก  ปรัชญาแห่งการละความต้องการของตนจึงเป็นพ้ืนฐานของปรัชญาแห่งการให้  และปรัชญาแห่ง
การให้เป็นพ้ืนฐานของความเป็นธรรม  ถ้าจะเอาธรรมเป็นใหญ่หรือธรรมาธิปไตยก็ต้องเร่ิมด้วยการสั่ง
สอนอบรมปรัชญาแห่งการละและการให้  ถ้าสอนปรัชญาแห่งการเอาประโยชน์ แม้สอนเรื่องการให้ก็
จะคิดแต่การให้ที่ทําให้ตนได้ประโยชน์มากขึ้น  ไม่รู้จักให้เปล่า  หรือให้อย่างเป็นธรรม  ธรรมาธิปไตย
จึงเป็นสิ่ งที่ เ กิดขึ้นได้  แต่เราต้องอาศัยปรัชญาแห่งการละตัวตนของตนตามแนวทางของ
พระพุทธเจ้า  เร่าจึงจะสร้างผู้ปกครองที่เป็นธรรม  ข้าราชการที่เป็นธรรม  นายทุนที่เป็นธรรม  ผู้ใช้
แรงงานที่เป็นธรรม  และพลเมืองที่เป็นธรรมได้  เพราะการละจะทําให้เรารักษาศีลที่ซึ่งจะควบคุมตัว
เราเองและประพฤติธรรมที่จะให้สิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นธรรมแก่ผู้อ่ืน 
 ๖.  ธรรมมาธิปไตยจะเป็นไปได้เพียงไรในสังคมปัจจุบัน 

ธรรมาธิปไตยซึ่งเป็นหลักทางการเมืองการปกครองตามที่กล่าวมาน้ี  จะนํามาใช้ได้เพียงไรใน
สังคมปัจจุบัน  คําว่าใช้ได้เพียงไรในที่น้ีไม่หมายความว่าต้องมีการทําจริงและได้ผลจริง  แต่หมายถึง
ความเป็นไปได้ที่จะสร้างขึ้น  ความเป็นไปได้น้ีสําคัญเพราะถ้าคนเราเห็นดี และเห็นควรเป็นไปได้แล้ว
โอกาสที่จะลงมือสร้างหรือปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้  ความเป็นไปได้ของการนําปรัชญา ทฤษฎี  หรือ
แนวความคิดใดๆ  มาปฏิบัติน้ันหากวัดจากเรื่องที่เห็นว่าทําได้ง่ายก็ไม่แน่ว่าจะปฏิบัติได้จริงเมื่อใช้กับ
เรื่องอ่ืนที่ยากกว่าแต่ถ้าเรานํามาใช้กับเรื่องที่ยากจนเห็นว่าเข้ากันไม่ได้  และสามารถทําให้เห็นว่าเข้า
กันได้โอกาสท่ีจะให้เกิดความเป็นไปได้ในเรื่องที่ยากรองๆ  ลงไปหรือเร่ืองง่ายก็มาก  ดังน้ันในการช้ี
ความเป็นไปได้ของธรรมาธิปไตยในสังคมปัจจุบัน  จึงจะนําเรื่องที่คนเห็นว่าขัดแย้งกับธรรมะ  หรือไม่
เก่ียวข้องกับธรรมะมาวิเคราะห์  เรื่องดังกล่าวก็คือธุรกิจ 

นักธุรกิจบางคนคิดว่าเมื่อจะทําธุรกิจต้องทิ้งศีลธรรม  บางคนคิดว่าศีลธรรมน้ันมีได้แต่เป็น
เรื่องส่วนตัวไม่เก่ียวกับธุรกิจ  บางคนคิดว่าการทําธุรกิจตามกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายก็ถือว่า
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เพียงพอแล้ว   ไม่ต้องรับผิดชอบเร่ืองศีลธรรมเมื่อวิเคราะห์ปัญหานี้แล้วจะเห็นได้ว่า  ความคิดเหล่าน้ี
ไม่ถูกต้อง  ไม่น่ายอมรับ  และศีลธรรมกับธุรกิจน้ัน  นอกจากจะไม่ขัดแย้งกันแล้วยังส่งเสริมกัน
ด้วย  และถ้าเราสร้างธุรกิจ  และเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรืออยู่ในศีลธรรมได้  ทําไมเราจะสร้างรัฐบาล
กฎหมาย  การปกครอง  ข้าราชการ  ประชาชนที่เป็นธรรมหรืออยู่ในศีลในธรรมไม่ได้  ถ้าเป็นเช่นน้ัน
ก็แสดงว่าธรรมาธิปไตยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในปัจจุบันและเป็นทั้งสิ่งที่พึงส่งเสริมให้เกิดขึ้น  ไม่ว่าในการ
ปกครองระบอบใด  เพราะจะทําให้ระบอบน้ันๆ  เข้าถึงอุดมการณ์ได้อย่างแท้จริง 
 ๗.  แนวโน้มที่โลกจะให้ความสําคัญแก่ธรรมาธิปไตย 
     ต้ังแต่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา  การบริโภคทรัพยากรเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมหากําไรโดยการส่งเสริมให้คนบริโภคมาก ๆ  และสร้างมโนทัศน์ที่ว่าการกินดี
อยู่ดี  หรือการกินอยู่ที่หรูหราและฟุ่มเฟือย  การผลิตก็ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยพร้อมกันน้ันก็
ทําลายสภาพแวดล้อมอย่างมหาศาล  สงครามโลกทั้งสองคร้ังก็มีส่วนทําลายทรัพยากรของโลกเพ่ิมขึ้น
ไปอีกมาก  โลกปัจจุบันจึงมิใช่โลกสีเขียว  ที่อุดมสมบูรณ์อีกต่อไป  หากโลกยังเข้าใจว่าการพัฒนาคือ
การกระทําดังกล่าวต่อไปอีกไม่ช้าจะไม่มีทรัพยากรเหลือให้มนุษย์ใช้เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิด
แนวคิดในการแก้ปัญหาขึ้นหลายแนว  เช่น การพัฒนาย่ังยืน  (sustainable  developmemt)  ซึ่ง
เป็นการพัฒนาท่ีลดการทําลายความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือให้ธรรมชาติดํ้าดํารงอยู่ต่อไป  การ
พิจารณาแบบองค์รวม  (holism)  ที่มองสิ่งต่างๆ  โดยพิจารณาส่วนรวมท้ังหมดของสิ่งน้ันและสิ่งที่อยู่
แวดล้อมสิ่งน้ัน  ซึ่งเมื่อนํามาใช้ในแง่การพัฒนาก็สอดคล้องกับการพัฒนาแบบย่ังยืน  การอนุรักษ์
สภาวะแวดล้อมและนิเวศวิทยาซึ่งเป็นนโยบายของสหประชาชาติ  และมีขบวนการท่ีสําคัญ ๆ  ของ
เอกชน เช่น ขบวนการ  Green  peace 

ปรากฏการณ์น้ีแม้ในปัจจุบันจะยังไม่ใช่สภาพสะท้อนที่แท้จริงของความคิดของประเทศทุนนิยม ซึ่งต้ัง
ตัวเป็นผู้นําในด้านต่าง ๆ  ดังกล่าว  เพราะประเทศเหล่าน้ันยังใช้เรื่องเหล่าน้ีเป็นเพียงข้ออ้างเพ่ือลด
การเสียเปรียบดุลการค้าอยู่  เช่น  สหรัฐ  อเมริกาไม่สั่งซื้อกุ้งไทย  โดยอ้างว่าไม่ติดอุปกรณ์ป้องกัน
เต่าทะเล  เป็นต้น  แต่การพูดในเรื่องเหล่าน้ีก็ทําให้เกิดแนวทางและขบวนการต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น
ขึ้น  ย่ิงทรัพยากรของโลกเสียหายและลดลงมากเพียงไร  แนวทางเหล่าน้ีจะได้รับความสนใจและ
พัฒนามากขึ้น 

ขบวนการเล็กๆ  ทั้งของรัฐและเอกชนเหล่าน้ีแม้จะทํางานได้ผลอยู่บ้างแต่ก็อาจไม่ทันกับกา
ระบวนการผลิตของทุนนิยมซึ่งต้องการทรัพยากรเพ่ิมขึ้นอย่างมากกว่าขบวนการเหล่าน้ีจะแข็งแกร่งก็
อาจสายเกินการ  เพราะตราบใดที่เรายังสร้างคนที่ชอบชีวิตแบบบริโภนิยม  (consumerism)  ตราบ
น้ันการบริโภคและการผลิตก็จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  เราจะไม่รู้จักการบริโภคที่ถูกต้องเหมาะสมและมี
เหตุผลไม่ว่าขบวนการอะไรก็ต้านการทําลายตนเองของมนุษย์ดังกล่าวไม่ไหว 
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ระบอบการเมืองการปกครองปัจจุบันมีอาจแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้เพราะเป็นตัวส่งเสริมเสียเอง  ทาง
แก้จึงเหลือทางสุดท้ายคือแก้ที่คน  ให้รู้จักการกินดีอยู่ดีชนิดที่บริ โภคแต่พอควร  ผลิตแต่
พอดี  แบ่งปันผลผลิตอย่างเป็นธรรม  รับผิดชอบต่อธรรมชาติ  ต้องให้คนเราเห็นการลดความสุขทาง
วัตถุเป็นสิ่งที่ดี  ให้เห็นคุณค่าของการอยู่เพ่ือผู้อ่ืน  คุณค่าของมนุษย์  ในฐานะที่เป็นมนุษย์  และ
คุณค่าของธรรมชาติ 

 ถ้าระบบการศึกษาของเราเน้นความจริงเก่ียวกับสิ่งเหล่าน้ี  สอนให้คนมีใจเป็นธรรม  รู้จัก
การให้การเสียสละ  การรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าการสอนให้ผลิตให้ส่งเสริมการบริโภค  ให้เห็น
การทําลายเป็นเคร่ืองหมายของความเจริญเราจะได้คนรุ่นใหม่ที่ช่วยสังคมช่วยธรรมชาติมากขึ้น  น่ันคือ
เราต้องสร้างธรรมาธิปไตยคือให้คนถือเหตุผล  คือความถูกต้อง  ความเป็นธรรมเป็นหลักตัดสินอยู่
ร่วมกับมนุษย์และธรรมชาติ  โดยให้ความเป็นธรรม  ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ  ใช้
หลักน้ีทั้งในเรื่องธรรมชาติ  เช่น  สภาวะแวดล้อม  เศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ  กิจกรรม
ทางการเมือง  บุคคลที่จะมาปกครองหรือบริหารประเทศธุรกิจ  และบริการต่างๆ  ฯลฯ  เราจึงจะพ้น
จากความหายนะที่รอมนุษย์ชาติอยู่ข้างหน้าได้   เราต้องแก้ไขที่คนเสียก่อนที่คนจะขาดธรรมและใช้
ระบบไปในทางที่ไม่เป็นธรรม  เราต้องสร้างคนที่เป็นธรรมมีธรรมซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในระบบใดก็ทําให้
ระบบน้ันสนองความเป็นธรรม  และทําให้คนได้รับความเป็นธรรม  จะต้องให้ความสําคัญแก่ธรรมธิปไตย
ในความหมายน้ีเพ่ิมขึ้น  และโลกน่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางดังกล่าว 

๒.๓.๓ พระพทุธเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองด้วยพระองค์เอง 
การปกครอง คือ การควบคุม ดูแลหมู่คณะให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  มีระเบียบวินัย เพ่ือนําไปสู่

เป้าหมายของหมู่หรือของสังคมน้ัน ๆ  ศัพท์ที่ใช้ในความหมายว่าปกครองในพระไตรปิฎก  เช่น ปสาสอภิปาล  
เป็นต้น  ในสมัยพุทธกาลน้ันพระพุทธองค์มิได้มีพระดําริที่จะปกครองสงฆ์  ดังพระพุทธดํารัส
ที่ว่า  “ดูก่อนอานนท์  ตถาคตมิได้มีความดําริอย่างน้ีว่า   เราจักบริหารภิกษุสงฆ์ หรือว่าภิกษุสงฆ์จัก
เชิดชูเรา  ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้ว  กล่าวคําอย่างใดอย่างหน่ึงในคราวหน่ึง”๑๐ 

๑) หลักในการปกครองสงฆ์   การปกครองในสมัยพุทธกาลน้ัน  ปกครองโดยอาศัยพระธรรม
วินัย   สิ่งสําคัญที่ทรงกระทําในการปกครองก็คือ  การที่ทรงกําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับภิกษุสงฆ์  หรือ
เรียกว่า ทรงบัญญัติพระวินัย  ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักในการปกครองและบริหารงานคณะสงฆ์ นอกจาก
วินัยแล้วก็ทรงใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหารการปกครองด้วย  ธรรมเป็นคําสอน  วินัยเป็น
คําสั่ง  รวมทั้งคําสอนคําสั่งของพระพุทธเจ้าเรียกว่า พระธรรมวินัย  สังฆประศาสโนบาย  หรืออุบาย
ในการปกครองสงฆ์น้ี  ได้แก่การปรับปรุงความคิดเห็นของปัจเจกชนให้ถูกตรงตามหลักพระธรรมวินัยให้
พระธรรมวินัยปรากฏในตัวบุคคลหรือในตัวปัจเจกชน  ด้วยการมอบกายไว้ภายใต้พระวินัย แล้วมอบใจไว้
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ภายใต้พระธรรม  หมายความว่าให้สําเร็จเป็นการปกครองตัวเองขั้นหน่ึงก่อน  แล้วค่อยปกครองหมู่
คณะหรือบุคคลอ่ืนในภายหลัง  
       สิ่งที่จะตัดสินว่าอะไรคือธรรมวินัยน้ัน  พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโคตมีสูตร๑๑โดยใจความ
ว่า   ลักษณะที่จะตัดสินว่าอะไรคือธรรมวินัยของพระองค์น้ัน จะต้องเป็นธรรมที่เป็นไปเพ่ือความ
คลายกําหนัด ความปราศจากทุกข์ ความไม่พอกพูนกองกิเลส ความอยากอันน้อย ความสันโดษ ความ
สงัด การประกอบความเพียร ความเลี้ยงง่าย   ธรรมวินัยเหล่าใดที่มีลักษณะเป็นไปอย่างน้ีจึงช่ือว่า
เป็นธรรมเป็นวินัยของพระองค์   ถ้าตรงข้ามจากหลักทั้ง ๘ ประการน้ีแล้ว  ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่
วินัย ไม่ใช่คําสั่งสอนของพระองค์   
            การปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาลยังไม่มีรูปแบบในลักษณะที่เป็นองค์กรบริหารแบบจัดต้ัง
ตามลักษณะขององค์กรบริหารทั่วๆ ไปในปัจจุบัน  แต่เป็นกระบวนการในการทําหน้าที่ของพระภิกษุ
ทุกรูปที่อยู่ร่วมกันในอาวาสหน่ึง ๆ  ซึ่งมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะช่วยเหลือทําหน้าที่ดูแล รักษา 
และดําเนินการให้ชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด คําพูด และการกระทําของภิกษุแต่ละรูปให้เป็นไปตาม
หลักพระธรรมวินัย  อีกทั้งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของสงฆ์  ทั้งภายในสังคมสงฆ์เองและที่
เก่ียวข้องกับสังคมภายนอก   ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ  เรียกว่าเป็นการปกครองโดยธรรม
วินัย  เป็นไปเพ่ือเก้ือกูลทั้งแก่ปัจเจกภิกษุ สังคมสงฆ์โดยส่วนรวม และแก่พระศาสนา  คือ  ทั้ง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมท้ังภายในและภายนอก 
         การที่พระพุทธองค์ทรงปกครองสงฆ์ โดยการที่ทรงบัญญัติพระวินัยก็ดี  การที่ทรงแสดงธรรมก็
ดี  ก็เพ่ือประโยชน์และความอยู่ผาสุกแก่หมู่สงฆ์โดยส่วนรวม  มิใช่เพ่ือประโยชน์และความสุขของ
พระองค์เองเลย  เพราะพระองค์ทรงบรรลุประโยชน์และความสุขถึงที่สุดเต็มที่แล้ว  คงเหลือแต่ทรง
บําเพ็ญพุทธกิจตามพุทธจริยาเท่าน้ัน พระองค์จึงทรงแสดงพระธรรมและทรงบัญญัติพระวินัยที่
บุคคล  เมื่อบุคคลมีพระธรรมวินัยปรากฏในใจของตน  ก็ย่อมรู้จักปกครองกายและใจของตนได้อย่าง
เป็นระเบียบดีงาม  ตามกําลังแห่งพระธรรมวินัยน้ัน  เพราะพระธรรมน้ันเป็นระเบียบของใจ พระวินัย
เป็นระเบียบของกาย  เมื่อรวมกันเข้าเป็นหมู่คณะก็เป็นหมู่คณะที่ดี  ดังที่พระองค์ทรงยกย่องไว้ใน
ปสาทสูตร๑๒ โดยใจความสรุปว่า  บรรดาหมู่คณะใดๆ ในโลก หมู่สาวกของพระองค์เป็นหมู่คณะที่เป็น
เลิศ  เพราะเป็นหมู่ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  ซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสออกเป็นช้ัน ๆ  เป็นหมู่
คณะที่ละกิเลสได้เด็ดขาดบ้าง ได้บางส่วนบ้าง ซึ่งมีช่ือเรียกต่างกัน คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี 
เป็นต้น  ซึ่งบุคคลเช่นน้ีจะอยู่ในหมู่คณะใด  ก็ไม่นําพาความเสื่อมหรือความยุ่งยากมาสู่หมู่คณะ
น้ัน  กลับนําพาหมู่คณะให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ่ายเดียว  ดังน้ันหมู่คณะของพระองค์จึงเป็น
หมู่คณะที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาหมู่คณะท้ังหลายในโลกพระพุทธองค์ทรงวางระบบสังคมสงฆ์บน
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 ๑๒องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๓๔-๓๕. 



๔๕ 
 

พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมกันของพระภิกษุทุกรูป  พระองค์มิได้มีพระประสงค์ที่จะรวมอํานาจการ
ปกครองไว้ที่พระองค์เองหรือพระอรหันต์สาวกรูปใดรูปหน่ึง  เพราะผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะ
ปกครองสงฆ์น้ัน  นอกจากพระพุทธองค์แล้ว  ก็มีเพียงพระอัครสาวกทั้งสอง คือ พระมหาโมคคัลลานะ 
และพระสารีบุตรเท่าน้ัน  ดังพระพุทธดํารัสที่ว่า “ดีละโมคคัลลานะ  ความจริงเราหรือสารีบุตรและ
โมคคัลลานะเท่าน้ัน พึงปกครองสงฆ์”๑๓  ถึงแม้ว่าพระอัครสาวกทั้งสองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ที่สุด  พระองค์ก็มิได้ทรงมอบให้พระอัครสาวกทั้งสองปกครองสงฆ์   ทรงมอบอํานาจให้สงฆ์มีอํานาจ
หน้าที่ในการปกครองและบริหารงานในขอบเขตของพระธรรมวินัย  ในตอนแรกพระองค์ยังไม่ทรง
บัญญัติพระวินัย  เพราะผู้บวชมีจํานวนน้อยและเป็นผู้ที่บวชด้วยศรัทธาจริง ๆ บางคร้ังก็สําเร็จเป็น
พระอรหันต์ก่อนที่จะบวช  บางครั้งก็เป็นพวกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วบวช  เมื่อบวชแล้วก็บําเพ็ญ
เพียรจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์เสียส่วนมาก  แต่ต่อมาผู้บวชมีมากข้ึนพระองค์จึงทรงมอบอํานาจให้
สงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรม โดยมีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้นําเข้าหมู่  ผู้ที่บวชเข้ามาก็มีหลายประเภท  คนที่
ไม่มีศรัทธาหรือบวชด้วยวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนก็สามารถบวชเข้ามาได้  ซึ่งกลุ่มน้ีน่ันเองที่ก่อให้เกิด
ความยุ่งยากขึ้นในสงฆ์   เมื่อเป็นดังน้ีพระองค์จึงทรงบัญญัติพระวินัยโดยสมควรแก่เหตุน้ัน ๆ และ
ทรงวางโทษไว้เป็นพุทธอาณา ด้วยการปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้าง ตามสมควรแก่โทษแก่ผู้ที่ล่วง
ละเมิด  เพ่ือป้องกันความประพฤติเสียหาย   นอกจากน้ียังทรงแต่งต้ังขนบธรรมเนียมซึ่งเรียกว่า 
อภิสมาจาร  เพ่ือชักนําความประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดีงาม  พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารทั้ง ๒ 
ประการน้ีรวมเรียกว่า  พระวินัย  เป็นระบอบในการปกครองสงฆ์ต้ังแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาพระ
พุทธบัญญัติที่ทรงต้ังไว้เดิมเรียกว่า มูลบัญญัติ  ที่ทรงเพ่ิมเติมในภายหลังเรียกว่า อนุบัญญัติ  ทั้งสอง
ประการน้ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติและแก้ไขด้วยพระองค์เอง   ไม่มีสาวกองค์ใดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
แก้ไข   ถึงแม้ว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ทรงประทานอนุญาตไว้ว่า  ถ้าหากสงฆ์
ปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยก็ให้ถอนได้[๗]  แต่ก็ไม่มีพระสงฆ์สาวกรูปใดที่จะถอน   แม้ใน
คราวปฐมสังคายนาพระอรหันต์สาวกทั้งหลายก็มีมติที่จะไม่ถอน  พระสงฆ์รุ่นหลัง ๆ ก็ได้รับปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  อํานาจในการปกครองสงฆ์น้ันเป็นอํานาจที่ได้มาจากพระธรรม
วินัย   จุดประสงค์หลักของการปกครองสงฆ์ก็เพ่ือรักษาพระธรรมวินัย   และเพ่ือประโยชน์แก่สังคม
สงฆ์เองตลอดถึงสังคมภายนอกคือหมู่ประชาชนท่ัวไปอีกด้วย จะเห็นได้จากวัตถุประสงค์ของการ
บัญญัติพระวินัยของพระพุทธองค์ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน ๑๐ ประการ แต่สามารถสรุปย่อลงได้เหลือห้า
ประการ๑๔  คือ 
 

                                                            

 ๑๓ม.ม. ๑๓/๑๘๙/๑๕๕. 
 ๑๔พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก 
จํากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๖๒. 



๔๖ 
 

๑) เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวมหรอืแก่คณะสงฆ ์ แบ่งได้เป็น ๒ ประการ คือ 
 -  สงฺฆสุฏฺฐุตายะ  เพ่ือความยอมรับว่าดีแห่งสงฆ์  คือ เพ่ือความดีงามของสถาบันสงฆ์

โดยส่วนรวม  ที่จะมีความเรียบร้อย อยู่กันด้วยดี ด้วยการต้ังวินัยขึ้นมาบนพ้ืนฐานแห่งการยอมรับ
ร่วมกัน  คือ  พระพุทธเจ้าไม่ทรงใช้อํานาจโดยการบังคับฝืนใจ  แต่ทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือผลดี
ร่วมกันและโดยความยอมรับร่วมกัน 

 -  สงฺฆผาสุตายะ  เพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งสงฆ ์หรือส่วนรวม 
๒)  เพ่ือประโยชน์แก่บุคคล 
      - ทุมฺมํกูนํ ปุคคลานํ นิคฺคหาย เพ่ือกําราบคนหน้าด้าน (ทุมมังกุ ผู้เก้อยาก) 
      -  ปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย เพ่ือความอยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก  เพ่ือส่งเสริม

คนประพฤติดีและกําราบคนประพฤติช่ัว     
 ๓) เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่  เพ่ือผลดีแก่จิตใจของประชาชน ทําให้

คนมีจิตใจผ่องใส  ด้วยอาศัยความดีงามของพระสงฆ์เป็นสื่อ 
     -  อปฺปสนฺนานํ ปสาทาย  เพ่ือความเลื่อมใสของประชาชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
 -  ปสนฺนานํ ภิยฺโยภาวาย  เพ่ือความเลื่อมใสย่ิงของประชาชนที่เลื่อมใสอยู่แล้ว 
สองข้อน้ีมุ่งเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเอง  เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับประชาชน

มีจุดเร่ิมต้นอยู่ที่ทําให้เขามีจิตใจสงบ  แช่มช่ืน เบิกบาน สบาย ผ่องใส เกิดศรัทธามีปีติ และความสุข
เป็นพ้ืนฐานที่จะนําไปสู่คุณความดีที่สูงย่ิงขึ้นไป 

๔) เพ่ือประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์เอง  คือ คํานึงถึงผลดีและผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของ
มนุษย์  เช่น เรื่องของความดี ความช่ัวเป็นต้น  โดยมุ่งที่จะสร้างสภาพที่เอ้ือต่อชีวิตที่ดีงาม 

     -  ทิฎฺฐธมฺมิกานํ อาสวานํ สํวราย เพ่ือปิดก้ันผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
     -  สมฺปรายิกานํ อาสวานํ ปฏิฆาตาย เพ่ือป้องกันผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
๕)  เพ่ือประโยชน์แก่พระศาสนา 
     - สทฺธมฺมฎฐ ิติยา  เพ่ือให้พระสัทธรรมดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน 
     - วินยานุคฺคหาย เพ่ืออนุเคราะห์พระวินัย    เพ่ือช่วยค้ําจุนให้ระเบียบแบบแผนและ

ระบบการต่าง ๆ ให้เกิดมีในการปฏิบัติตามหลักการอย่างหนักแน่นมั่นคง  เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่างย่ังยืน 

 กระบวนการในการปกครองสงฆ์จึงเป็นการสร้างสังคมอุดมคติ  นอกจากจะมีพระวินัยเป็น
หลักปฏิบัติแล้ว  ยังต้องอาศัยคุณธรรมต่าง ๆ ของพระสงฆ์สาวก เช่น ความเป็นกัลยาณมิตรของกัน
และกัน  ความหวังดีในทางธรรมต่อกัน ความสามัคคีกันในทางธรรม ความพร้อมเพรียงกันทําหน้าที่
โดยเห็นแก่ธรรมเป็นหลัก เป็นต้น   



๔๗ 
 

            นอกจากน้ียังจะต้องเคารพลัทธินิยมหรือประเพณีของกันและกัน  โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน
คือ วิมุตติ   การปกครองสงฆ์น้ันจะต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลัก  แต่เมื่อการปฏิบัติยังไม่ถึงที่สุด
ก็อาจจะทําให้มีธรรมเนียมนิยมที่แตกต่างกันบ้าง   จึงต้องมีความเคารพในธรรมเนียมของกันและ
กัน   เพ่ือป้องกันความกระทบกระเทือนทางจิตใจ   อันจะเป็นเหตุให้หมู่คณะเกิดการแตกร้าว  เป็น
การยึดเหน่ียวนํ้าใจกันไว้ด้วยสามัคคีธรรม  เมื่อการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเข้าถึงที่สุดแล้ว  ธรรม
เนียมนิยมน้ัน ๆ ก็จะหายไปเอง  ไม่ถือเอาเป็นสาเหตุของการขัดแย้งวิวาทอันเป็นปัจจัยทําลายความ
สามัคคีในสังฆมณฑล  เมื่อสรุปถึงหลักการในการปกครองสงฆ์แล้วจะได้ ๓ ประการ คือ 
          ๑)  ยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง แล้วอาศัยคณุธรรมต่าง ๆ ของพระอริย
สาวกเป็นเคร่ืองสนับสนุนเก้ือกูล 
          ๒)  เคารพธรรมเนียมนิยมของกันและกัน ตามพระธรรมวินัย 
          ๓)  มุ่งผลคือความสามัคค ีและ ความผาสุกของคณะสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ 

๒. ระบอบในการปกครองสงฆ์   
การปกครองสงฆ์แต่เดิมมาเป็นการปกครองในทํานองอาจารย์ปกครองศิษย์  บิดาปกครอง

บุตร อาจารย์มีความเมตตาในศิษย์  บิดามีเมตตาในบุตร  ศิษย์มีความเคารพในอาจารย์  บุตรมีความ
เคารพในบิดา  ต่างก็เป็นกัลยาณมิตรของกันและกัน   โดยมีพระธรรมวินัยเป็นหลัก  มีพระศาสดา
ทรงดํารงตําแหน่งในที่เป็นพระธรรมราชา คือ เป็นประมุขสูงสุด  ทรงต้ังอยู่ในฐานะท่ีเป็นพระสังฆ
บิดรผู้ดูแลพระภิกษุสงฆ์  ทรงวางระบอบการปกครอง คือ พระวินัย เพ่ือให้หมู่สงฆ์เป็นหมู่ที่ดี  ทรง
บัญญัติหน้าที่ซึ่งอาจารย์กับศิษย์จะพึงปฏิบัติต่อกันอันเรียกว่า “วัตร” มีอุปัชฌายวัตร สัทธิวิหาริกวัตร 
อาจาริยวัตร อันเตวาสิกวัตร เป็นต้น  ต่างฝ่ายต่างก็เอาเป็นธุระของกันและกัน  ไม่ปล่อยปละ
ละเลย  เมื่อศิษย์ทําผิดอาจารย์ก็จะลงโทษในฐานะอาจารย์กับศิษย์  หรือ เหมือนกับบิดาลงโทษ
บุตร   เป็นการลงโทษด้วยความเมตตาเพ่ือให้สํานึกในความผิดของตน  จะได้กลับตัวกลับใจจากการ
ประพฤติผิดมาประพฤติให้ถูกต้อง    อาจารย์หรือผู้ปกครองก็จะคอยเป็นผู้แนะนําพร่ําสอนช้ีคุณช้ี
โทษ  ให้รู้ตระหนักถึงเหตุผล  และคอยควบคุมเอาใจใส่    โดยผู้ที่ทําหน้าที่ปกครองน้ันจะต้องต้ังตน
ให้เป็นตัวอย่างหรือผู้ปกครองที่ดีก่อน  ซึ่งจะเป็นการง่ายขึ้นในการชักนําให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ใต้ปกครอง 
              การปกครองที่เป็นไปตามระบอบพระธรรมวินัยน้ัน  คือ การปกครองคนให้เป็นคน
ดี  พร้อมทั้งความรู้และความประพฤติ ที่เรียกว่า  ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  เมื่อคนดีอยู่ใน
สถานที่ใด   ก็จะเป็นกําลังช่วยทําให้สถานที่น้ัน ๆ ให้เจริญได้   สถานที่จะเจริญได้ก็เพราะคน
ดี  ระบอบการปกครองที่ดีจึงต้องสร้างคนดีให้มีจํานวนมากข้ึน  เพ่ือที่จะสืบสานนโยบายในการ
ทํางานต่อไปอย่างไม่ขาดสาย   พระพุทธองค์ทรงสร้างสาวกให้เป็นธรรมทายาท  จึงทําให้เป็นกําลัง
สําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน 
 



๔๘ 
 

๒.๓.๔ พุทธวิธีในการปกครองสงฆ์  
         วิธีในการปกครองสงฆ์ของพระพุทธองค์น้ัน  ทรงมหีลายวิธี  ซึ่งจะนํามาสรุปได้ก็คือ 

๑. ปกครองตนหรือฝึกตน   วิธีการปกครองในทางพระพุทธศาสนาก็คือ  การครองตนหรือ
ปกครองตัวเอง  ถ้าปกครองตัวเองไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะปกครองผู้อ่ืนได้ การที่จะปกครองผู้อ่ืนได้น้ัน
ต้องปกครองตนเองให้ได้เสียก่อน  ดังพุทธพจน์ว่า  “บุคคลพึงยังตนให้ต้ังอยู่ในคุณอันสมควร
เสียก่อน  แล้วพึงพร่ําสอนผู้อ่ืนในภายหลัง  บัณฑิตประพฤติตนอย่างน้ี จึงไม่เศร้าหมอง”๑๕ ก่อนที่
พระพุทธองค์จะทรงเป็นผู้ปกครองสงฆ์น้ัน  พระองค์ได้ฝึกพระองค์เองมาอย่างสมบูรณ์แล้ว  โดย
พระองค์ทรงเริ่มฝึกพระองค์เองมานับชาติไม่ถ้วนก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่า
ทรงบําเพ็ญบารมี   ซึ่งมีต้ังแต่บารมีขั้นสามัญ ขั้นปานกลาง จนกระท่ังถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่า ปรมัตถ
บารมี  เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว  พระองค์ก็ทรงต้ังอยู่ในฐานะพระธรรม
ราชาผู้ปกครองพุทธบริษัท  ทรงเป็นนักปกครองอย่างดีเลิศ ไม่มีนักปกครองใด ๆ ที่จะเสมอหรือ
ย่ิงใหญ่ไปกว่าพระองค์  หลักในการปกครองตนน้ันต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัย 

๒. ปกครองบุคคลที่สมควรปกครองหรือฝึกบุคคลที่ควรฝึก  บุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน
ออกไป   และมิใช่ว่าจะสามารถฝึกให้ดีได้ทุกคนไป  พระพุทธองค์เองก็ทรงไม่สามารถฝึกได้ทุก
คน  แต่พระองค์ทรงมีวิธีฝึกหรือวิธีในการปกครองของพระองค์  ดังที่พระพุทธองค์ทรงสนทนากับนาย
เกสีผู้ฝึกม้า  โดยนายเกสีกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า 

  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็พระผู้มีพระภาคเป็นสารถีฝึกบุรุษช้ัน
เย่ียม  พระองค์ทรงฝึกอย่างไร?” 

 “เหมือนกันแหละเกสี  เราฝึกโดยวิธีละมุนละม่อมบ้าง โดยวิธีรุนแรงบ้าง ทั้ง
ละมุน  ละม่อมและรุนแรงบ้าง” 

 “ถ้าฝึกไม่ได้พระองค์จะทําอย่างไร” 
 “ถ้าฝึกไม่ได้ เราก็ฆ่าเหมือนกัน…เกสี การฆ่าในความหมายแห่งอริยวินัยน้ี คือ 

การที่เราไม่ว่ากล่าวสั่งสอน เพ่ือนพรหมจารีผู้รู้ก็ไม่ว่ากล่าวสั่งสอน”๑๖ 
 

           ดังน้ันจะเห็นได้ว่าแม้พระพุทธองค์เองก็ไม่สามารถฝึกหรือปกครองคนได้ทุกคน  การฝึกคน
โดยวิธีละมุนละม่อมของพระพุทธองค์ก็ได้แก่ การช้ีให้เห็นสุจริตและผลของสุจริต  การฝึกอย่างรุนแรง
ของพระองค์คือ  การช้ีให้เห็นทุจริต และผลของทุจริต ให้เห็นนรก เปรต กําเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น 

                                                            

 ๑๕ขุ.ธ. ๒๕/๑๕๘/๕๒. 
 ๑๖องฺ.จตุตฺก.  ๒๑ /๑๑๑ /๑๑๒-๑๑๓. 
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บุคคลที่ปกครองได้ฝึกได้ท่านเรียกว่า  เวไนยสัตว์   การปกครองผู้อ่ืนน้ันจะต้องปกครองด้วย
ธรรมะ  คือใช้ธรรมะเข้าไปปราบกิเลสจึงจะสามารถปกครองได้ผลดี 

๓. สังคหวิธี   วิธีน้ีเป็นอุบายยึดเหน่ียวจิตใจ ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการปกครองที่ดี  พระพุทธเจ้า
ไม่โปรดในการใช้อาชญาเหมือนอย่างกับการปกครองในทางโลก เพราะว่าไม่ว่าบุคคลน้ัน ๆ  จะด้ือ
ด้านปกครองยากเพียงใดก็ตาม  ถ้าหากผู้ปกครองเป็นผู้ฉลาดในการยึดเหน่ียวนํ้าใจก็สามารถที่จะทํา
ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนได้  สิ่งที่ใช้ในการยึดเหน่ียวนํ้าใจก็คือธรรมะ เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ 
สาราณียธรรม ๖ เป็นต้น 

๔. นิคคหวิธี   คือ  การข่มบุคคลที่ควรข่ม  เป็นธรรมดาของหมู่คณะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็
ตาม   จะต้องมีคนดีและคนไม่ดี  คนที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในหมู่คณะก็คือคนไม่ดีน่ันเอง ดังน้ันจึง
เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องเป็นธุระเพ่ือความผาสุกของหมู่คณะหรือประชาชนโดย
ส่วนรวม  เมื่อใช้วิธีอ่ืน ๆ ไม่สําเร็จแล้วก็จําต้องใช้นิคคหวิธี  คือ การลงโทษ  ในทางการปกครองสงฆ์
เรียกว่า นิคคหกรรม  คือ การลงโทษตามสมควรแก่ความผิด   การลงโทษในทางวินัยน้ันถ้าเป็น
ความผิดที่ไม่รุนแรง พอที่จะแก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรมใหม่ให้ดีขึ้นได้น้ัน เรียกว่าสเตกิจฉา  ถ้าเป็น
ความผิดที่ร้ายแรง ไม่สามารถที่จะขอปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้  เรียกว่าอเตกิจฉา เปรียบเสมือนการ
ต้องโทษประหารชีวิตในทางโลกน่ันเอง ตัวอย่างนิคคหวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้ เช่น  การที่ทรงมีพระ
พุทธานุญาตให้ลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ ที่มีความถือตัวว่าเคยเป็นผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดของพระพุทธ
องค์มาต้ังแต่ก่อนผนวช ว่า  “ดูก่อนอานนท์…โดยล่วงไปแห่งเรา พึงลงพรหมทัณฑ์แก่ฉันนะภิกษุ 
ดูก่อนอานนท์  ฉันนะภิกษุจะพึงพูดได้ตามท่ีตนปรารถนา  ภิกษุทั้งหลายไม่พึงว่าไม่พึงกล่าวไม่พึงสั่ง
สอน”๑๗ 

๕.  ปัคคหวิธี  คือ  การยกย่องคนที่ควรยกย่อง  เพ่ือให้บุคคลน้ัน ๆ ได้รับขวัญและกําลังใจ
ในการกระทําความดีย่ิง ๆ ขึ้น และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมองเห็นถึงความดีของบุคคลน้ัน ๆ   
พระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีน้ีเช่นกัน  เช่นทรงยกย่องพระอานนท์ว่า    

อานนท์เป็นบัณฑิต   ย่อมรู้ว่าน้ีเป็นกาลเพ่ือจะเข้าเฝ้าพระตถาคต น้ีเป็น
กาล แห่งภิกษุ น้ีเป็นกาลแห่งภิกษุณี น้ีเป็นกาลแห่งอุบาสก น้ีเป็นกาลแห่งอุบาสิกา น้ี
เป็นกาลแห่งพระราชา  น้ีเป็นกาลของราชอํามาตย์  น้ีเป็นกาลของเดียรถีย์ น้ี เป็นกาล
ของสาวกเดียรถีย์ ๑๘ 

      

                                                            

 ๑๗ที.ม. ๑๐/๑๔๑/๑๒๓ 
 ๑๘ที.ม. ๑๐/๑๓๕/๑๑๗. 
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วิธีทั้งห้าประการนี้เป็นพุทธวิธีในการปกครองสงฆ์   แต่หลักการหรือวิธีการท่ีพระพุทธองค์
ทรงใช้มากที่สุดก็คือ  การปกครองตามหลักพระธรรมวินัยน่ันเอง ถ้าหากว่าคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันน้ี 
รื้อฟ้ืนพุทธวิธีการปกครองสงฆ์ของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน จะ
สามารถ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรคณะสงฆ์ให้หมดสิ้นไปได้ แทนที่จะใช้อํานาจตามพระราช 
บัญญัติปกครองคณะสงฆ์  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ชาวโลกบัญญัติขึ้นมาให้พระสงฆ์ใช้  ทําให้องค์กรคณะ
สงฆ์ประสบปัญหามากมายในปัจจุบันน้ี 

๒.๓.๕ สงฆ์เป็นผู้ปกครอง 
สังคมสงฆ์มีลักษณะบางประการท่ีแตกต่างจากสังคมฆราวาสแต่ก็มีหลายประการที่สังคมสงฆ์

เป็นตัวอย่างอันดีที่สังคมฆราวาสพึงปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนามนุษย์ที่เป็นสมาชิกของ
สังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกสุดของสังคมสงฆ์ ดังจะเห็นได้จากคําตรัสของพระพุทธเจ้าในการให้
อุปสมบทปัญจวัคคีย์ดังน้ี “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ 
เพ่ือทําที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด” (พระไตรปิฏกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ม ๔ หน้า ๑๙ ) และเมื่อภิกษุ
ทั้งหลายปฏิบัติธรรมจนตนเองพ้นจากความทุกข์แล้ว เป้าหมายต่อไปก็คือ “พวกเธอจงเท่ียวจารึก 
เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โดลก เพ่ือประโยชน์เก้ือกูล และความสุขแก่
ทวยเทพและมนุษย์... สัตว์ทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจุกษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อม
เสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมี...”(พระไตรปิฏกภาษาไทยฉบับหลวงเล่ม ๔ หน้า ๓๒ ) จะเห็นได้ว่า
พระพุทธเจ้าทรงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ ทั้งน้ี พระพุทธเจ้าทรงสร้าง
ระบบสังคมของภิกษุสงฆ์ ให้สงฆ์มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพระภิกษุซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์ 
บทความน้ีกล่าวถึงระบบสังคมสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นตัวอย่างของสังคมเอ้ือการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

กําเนิดสังคมสงฆ์ 
  จากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ม ๔ มหาขันธกะ พระภิกษุที่อุปสมบทแล้วได้ศึกษา
ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมเป้นพระอรหันต์ จะแยกกันไปประกาศธรรมตามรับสั่งของ
พระพุทธเจ้าที่ตรัสว่า “พวกเธออย่าไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงานในเบ้ืองต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบรูณ์ บริสุทธ์ิ...แม้
เราก็จักไปยังตําบลอรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม” เมื่อแยกกันไปเช่นน้ีสังคมสงฆ์จึงยังไม่เกิดขึ้น 
เท่าที่มีหลักปรากฏ พระภิกษุอยู่รวมกันครั้งแรกเมื่อมีประชาชนกล่าวติเตียนพระภิกษุว่าจาริกไป
ตลอดปีเหยียบต้นหญ้า และสัตว์เล็ก ๆ พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้พระภิกษุอยู่จําพรรษาในฤดูฝน๑๙ 

                                                            

 ๑๙วิ.ม. ๔/๒๔๐/.๒๒๔ 
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  เมื่ออยู่จําพรรษาด้วยกันนานถึง ๓ เดือน พระพุทธเจ้าก็ทรงกําหนดให้พระภิกษุปวารณากัน
ในวันออกพรรษากล่าวคือ ให้มีการประชุมสงฆ์แล้วพระภิกษุแต่ละรูปขอให้สงฆ์ว่ากล่าว หากได้เห็น 
ได้ฟัง หรือ แม้แค่สงสัยว่ามีพฤติกรรมใดไม่สมควรเพ่ือพระภิกษุน้ันจะได้แก้ไขปรับปรุงต่อไป 
  เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้มีการปวารณากันเน่ืองจากทรงทราบว่ามีพระภิกษุบางกลุ่ม
จําพรรษาร่วมกันโดยไม่พูดกันเลย ต่างคนต่างหน้าที่ของตน แม้พระภิกษุเหล่าน้ันจะอยู่ร่วมกันด้วยดี
ตลอดพรรษา โดยท่ีทุกรุปรับผิดชอบหน้าที่การงานไม่บกพร่อง พระพุทธเจ้ามิได้ทรงเน้นผลของงาน 
แต่ทรงให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างพระภิกษุ และทรงส่งเสริมให้พระภิกษุที่อยู่ร่วมกันให้
คําแนะนําที่มีประโยชน์ต่อกัน เป็นการพัฒนาการนอกจากการปวารณาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการ
อีกหลายประการที่ส่งเสริมการพัฒนาพระภิกษุด้วยกระบวนการทางสังคม ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อ
ต่อไป 
 

๒.๔ การบริหารปกครองในสังคมสงฆ์ 
  สังคมสงฆ์นอกจากจะเกิดจากการอยู่รวมกันในระหว่างเข้าพรรษาแล้ว ยังมีพระภิกษุรวมกลุ่ม
กันอีกลักษณะ คือ การรวมกลุ่มกันตามจริต เช่น กลุ่มผูม้ีศรัทธา กลุม่ผู้มีปัญญา กลุม่ศึกษามาก๒๐ 
นอกจากน้ีเมื่อมีพระภิกษุอุปสมบทมากขึ้น และมผีู้ที่อยู่ห่างไกลต้องการจะอุปสมบทพระพุทธเจ้าจึง
ทรงอนุญาตใหพ้ระภิกษุที่บวชนานถึง ๑๐ พรรษาแล้ว ทาํพิธีอุปสมบทรับผู้อ่ืนเข้ามาเป็นพระภิกษุได้ 
ผู้ที่ศัรทธาพระภิกษุรูปใด จึงไปอุปสมบทกับพระภิกษุรูปน้ัน เช่น พระปุณณะ มันตานีบุตร ผู้เป็นเลิศ
ในการแสดงธรรม พระมหากัจจานะ ผู้ชํานาญในการอธิบายธรรม พระอุบาลี มีวามชํานาญในพระ
วินัย๒๑พระภิกษุเหล่าน้ีจะมีพระภิกษุมาศึกษาตามเป็นกลุ่มใหญ่ แต่ละกลุ่มจะมีอิสระในตนเอง แต่
มีศิลและวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติเหมือนกัน 
  ศีล หมายถึง การควบคุมตนให้ต้ังอยู่ในกุศลธรรมการปฏิบัติตนในระเบียบ๒๒ พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในพระไตรปิฏกเล่ม ๙ หน้า ๕๗ - ๖๗ ว่าพระองค์และพระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติตามจุลศีล 
มัชฌิมศีล และมหาศีล แต่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงกําหนดโทษสําหรับพระภิกษุที่ละเมิดศีล ทั้งน้ีน่าจะ
เป็นเพราะพระภิกษุรุ่นแรกๆ เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามศีลทั้ง ๓ หมวดน้ัน จนกระทั่งเมื่อมี
พระภิกษุละเมิดศีลและประพฤติไม่เหมาะสม พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวินัย กําหนดโทษสําหรับ
พระภิกษุที่ละเมิดศีลและประพฤติไม่เหมาะสมน้ัน 
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๕๒ 
 

  วินัย เป็นเคร่ืองเคร่ืองมือในการอบรมกายและวาจาให้เรียบร้อย (สมนฺตปาสาทิกา นาม นฺ
วินยฎฺฐกถา :ปฐโมภาโค, หน้า ๑๘) พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยทีละข้อ เรียกว่า สิกขาบท ตาม
ปัญหาความประพฤติของพระภิกษุที่เกิดขึ้น เช่น ขณะที่สงฆ์ประชุมกันอยู่ พระภิกษุรูปหน่ึงลุกออก
จากท่ีประชุมสงฆ์โดยไม่ให้ฉันทะ๑ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า เมื่อสงฆ์ยังประชุมกันอยู่ 
พระภิกษุรูปใดลุกออกจากที่ประชุมสงฆ์โดยไม่ให้ฉันทะ เป็นปาจิตตีย์๒๓ 
  วินัยของพระภิกษุมีทั้งหมด ๒๒๗ ข้อ ประกอบด้วยส่วนที่เป้นข้อปฏิบัติส่วนตัว และส่วนที่
เป็นหน้าที่ต่อส่วนรวมคือ สังคมสงฆ์ จาการศึกษาวินัยส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติส่วนตัว จะเห็นว่า พระภิกษุ
ที่ปฏิบัติตามวินัยจะเป็นผู้มีมารยาทเรียบร้อยงดงามชนิดที่เรียกได้ว่าเป็น “ผู้ดี” ไม่ว่าพระภิกษุน้ัน 
ก่อนบวชจะเป็นคนในชนช้ันวรรณะใดก็ตาม เมื่อเข้าสู่สังคมสงฆ์แล้ว จะต้องได้รับการขัดเกลา เหมือน
ดอกมะลิที่ถูกนํามาร้อยเรียงกันเป็นพวงมาลัย โดยมีด้ายคือวินัยเป็นแกนกลางอันเดียวกัน 
  สําหรับวินัยส่วนที่เป็นหน้าที่ต่อส่วนร่วม มีความสําคัญมากต่อการพัฒนาสังคมสงฆ์ เพราะ
สังคมสงฆ์มีสมาชิกที่มีพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ต่างๆกัน พระพุทธเจ้าทรงวางระบบการ
บริหารปกครองสงฆ์ที่เอ้ืออย่างย่ิงต่อการเรียนรู้ร่วมกัน โดยทรงกําหนดให้มีการประชุมสงฆ์ หรือเรียก
ตามศัพท์ว่า สังฆกรรม สังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องที่นําเข้าพิจารณาในที่ประชุม
สงฆ์ต้ังแต่การพิจารณารับคนเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ การลงโทษพระภิกษุ การทบทวนวินัย ปวารณา 
ล้วนเป้นความรับผิดชอบของพระภิกษุทุกรูปในแต่ละอารามที่จะต้องร่วมประชุมทุกคร้ัง ลักษณะการ
ประชุมสงฆ์มี ๔ ลักษณะ คือ 

๑. อปโลกนกรรม 
๒. ญัตติกรรม 
๓. ญัตติทุติยกรรม 
๔. ญัตติจตุตถกรรม 

  อปโลกนกรรม คือ การกล่าวในที่ประชุมสงฆ์ เพ่ือแจ้งให้สงห์ทราบ หรือเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่สงฆ์กําลังพิจารณา อปโลกนกรรมเป็นการแจ้งเร่ืองทั่วๆ ไป มิใช่เรื่องสําคัญ 
และไม่ใช่เรื่องที่สงฆ์จะต้องพิจารณาตัดสิน เช่น แจ้งเรื่องการปลงผมอัญญเดียรถีย์ที่มาขอบวช๒๔ 
  ญัตติกรรม เป็นการประกาศให้สงฆ์ทราบโดยไม่ได้ขอมติสงฆ์ เช่นเดียวกับอปโลกนกรรม 
ต่างกันออปโลกนกรรมมิได้กําหนดว่า พระพุทธเจ้าทรงกําหนดว่าพระภิกษุที่ประกาศ ส่วนญัตติกรรม 
พระพุทธเจ้าทรงกําหนดว่าพระภิกษุที่ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรม ต้องเป็นผู้ฉลาดผู้สามารถ 
ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการประชุมน่ันเองพระภิกษุผู้ดําเนินการประชุมจะต้องแจ้งแก่สงฆ์ว่า เกิดเรื่อง
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อะไรขึ้นและจะทําอย่าไงไรโดยไม่ต้องให้สงฆ์วินิจฉัยเน่ืองจากเป็นเรื่องปกติ เช่น ประกาศในที่ประชุม
สงฆ์ว่าวันน้ีเป็นวันอุโบสถ สงฆ์พึงทําอุโบสถ 
  ส่วนการประชุมอีก ๒ วิธี มีการของมติของสงฆ์ คือ  ญัตติทุติยกรรม และ ญัตติจตุตถกรรม 
ภิกษุฉลาดผู้สามารถทําหน้าที่ดําเนินการประชุม แจ้งให้สงฆ์ทราบว่าจะทําสงฆกรรมเร่ืองอะไร (สวด
ญัตติ) และขอให้สงฆ์ทําความตกลงเก่ียวกับเร่ืองน้ันในที่ประชุมสงฆ์ (สวดอนุสาวนา) ญัตติทุติยกรรม
สวดประกาศ ๒ ครั้ง คือ สวดญัตติ ๑ ครั้ง สวดอนุสาวนา ๑ ครั้ง ญัตติจตุตถกรรมสวดประกาศ ๔ 
ครั้ง คือ สวดญัตติ ๑ ครั้ง สวดอนุสาวนา ๓ ครั้ง  
  ญัตติทุติยกรรมมักใช้ในการขออนุญาตสงฆ์เพ่ือกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงที่เป็นเร่ืองพ้ืนๆ 
ในชีวิตประจําวัน เช่น ขอแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ทําการสงฆ์ หรือขอใช้สิ่งของที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ด้วย
เหตุจําเป็นบางประการ เช่น พระภิกษุอาพาธเวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าแต่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า 
ภิกษุรูปใดถือไม้เท้ากับสาแหรกต้องอาบัติทุกกฎ พระภิกษุน้ันจึงต้องขออนุญาตใช้ไม้เท้าต่อสงฆ์
เรียกว่า ขอทัณฑสมมติ๒๕ 

การทําโทษพระภิกษุ 
  ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในสังคมสงฆ์ สงฆ์จะประชุมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา เรียกว่า อธิกรณ
สมถะ หรือการระงับอธิกรณ์ การศึกษาเรื่องอธิกรณสมถะจะทําให้เห็นชัดเจนว่า พระพุทธเจ้าทรง
ปกครองสงฆ์และทรงให้สงฆ์ปกครองกันเองโดยหลักพระธรรมวินัย ไม่ทรงให้ความสําคัญแก่บุคคล
หรือคณะบุคคลเป็นการเฉพาะ พระภิกษุทุกรูป มีหน้าที่รับผิดชอบต่อทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมสงฆ์ 
  กล่าวโดยสรุป สังคมสงฆ์มีศีลและวินัยเป็นแกนหลักในการดํารงชีวิตร่วมกันและการบริหาร
ปกครองในแต่ละอาวาส ใช้วิธีการประชุมพระภิกษุทุกรูปในอาวาสไม่เก่ียวข้องกับพระภิกษุในอาวาส
อ่ืน อย่างไรก็ตามพระภิกษุไม่จําเป็นต้องอยู่ประจําอาวาสใดอาวาสหนึ่งและเมื่อเข้าไปอยู่ในอาวาสใด 
ก็มีสิทธ์ิเข้าร่วมประชุมสงฆ์ในอาวาสน้ันได้ นอกจากน่ีในพระไตรปิฎกเคยมีเหตุปรากฏว่ามีพระภิกษุ
ในเมืองวัชชีประพฤติละเมิดวินัย พระภิกษุจากที่อ่ืนผ่านมา ได้ทราบเรื่องแล้ว แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
ไม่ได้ จึงได้ไปขอความร่วมมือจากพระภิกษุในที่ต่างๆ ประชุมสงฆ์เพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ี๒๖ แสดงให้เห็น
ว่า พระภิกษุธรรมวาที   มีความรู้สึกมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมสงฆ์อย่างจิงจัง  

ผู้นําในสังคมสงฆ์ 
  แม้ว่าพระภิกษุทุกรูปในสังคมสงฆ์จะมีสิทธิและหน้าที่เสมอกันในการบริหารปกครองสงฆ์ด้วย
วิธีการประชุมสังฆกรรม แต่สังคมสงฆ์ก็เหมือนกับทุกสังคมที่มีสมาชิกบางคนมีคุณสมบัติเด่นกว่า
สมาชิกคนอ่ืน จึงเป็นผู้นําของสังคมโดยธรรมชาติหรอื ตามบารมีของผู้น้ัน 
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  เน่ืองจากการประชุมสงฆ์มีความสําคัญมากในการบริหารปกครองสงฆ์ พระภิกษุที่ทําหน้าที่
ดําเนินการประชุมจึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญมาก พระไตรปิฏกมิได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ดําเนินการ
ประชุมในที่ปรชุมสงฆ์ไว้มากไปกว่าการประกาศญัตติให้สงฆ์ทราบและถามความเห็นของสงฆ์ แต่จาก
การที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดใหเพระภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถเป็นผู้แจ้งญัตติและเปิดโดอกาสให้
พระภิกษุแสดงความคิดเห็น แสดงว่าจะต้องใช้ความสามารถไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมให้พูดใน
ประเด็น และในเวลาอันสมควร การสรุปสาระสําคัญของผู้แสดงความคิดเห็น ให้ผู้เข้าประชุมเข้าใจได้
ง่ายขึ้นตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้การประชุมจะดําเนินไปได้ดีและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการประชุมเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ดําเนินการประชุมสังฆกรรม จึง
ต้องมีพระภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถเป็นผู้ดําเนินการประชุม 
  บทบาทอีกประการหน่ึงของพระภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ คือ การระงับอธิกาณ์ วิธีระงับ
อธิกรณ์วิธีหน่ึงคือ การใช้เสียงข้างมาก (เยภุยยสิกา) พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่า การระงับอธิกรณ์
ด้วยยเยภุยยสิกา ควรใช้ในที่ประชุมที่มีธรรมวาทีภิกษุมากกว่าอธรรมวาทีภิกษุ๒๗ เพ่ือให้ที่ประชุมสงฆ์
ได้มติหรือข้อยุติที่เป็นธรรมตามหลักแห่งพระธรรมวินัย 
  สังคมสงฆ์จะรักษาความแป็นธรรมในสังคมอยู่ได้ตราบเท่าที่จํานวนธรรมวาทีภิกษุมีจํานวน
มากกว่าอธรรมวาทีภิกษุ ในที่ประชุมสงฆ์ จําเป็นจะต้องมีพระภิกษุที่กล่าวธรรม ดังในพระไตรปิฏก
ภาษาไทยฉบับหลวง เล่ม ๒๘ หน้า๑๐๑ กล่าวว่า “ในที่ประชุมใดไม่มีสัตตบุรุษ ที่ประชุมน้ันไม่ช่ือว่า
สภา ชนเหล่าใดไม่พูดเป็นธรรมชนเหล่าน้ันไม่มีช่ือว่าเป็นสัตบุรุษ คนผู้ละราคะ โทสะ โมหะได้แล้ว 
พูดเป็นธรรม น่ันแหละ ช่ือว่าสัตบุรุษ” 
  นอกจากคุณสมบัติในด้านสามารถและคุณธรรมดังกล่าวแล้ว พระภิกษุที่มีบทบาทเป็นผู้นําใน
สังคมสงฆ์ยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ คือ มีความเป็นเลิศทางใดทางหน่ึง เช่น วินัย ธุดงธ์ ปัญญา ฤทธ์ิ แสดง
ธรรมอธิบายขยายหัวข้อธรรม หรือด้านอ่ืนๆ ก็มีบุคคลของบวชในกลุ่มของพระภิกษุน้ัน หรือ ถ้าบวช
แล้ว ก็ติดตามไปอยู่ในกลุ่มน้ันได้ แม้จะไม่มีการต้ังหัวหน้ากลุ่มอย่างเป็นทางการ แต่เช่ือได้ว่า 
พระภิกษุที่มีคุณสมบัติเด่นเหล่าน้ันต้องได้รับความเช่ือถือเป็นพิเศษจากพระภิกษุอ่ืนๆ เป็นผู้นําโดย
ธรรมและเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพระภิกษุอ่ืนๆด้วย 

การพัฒนาพระภิกษุ 
  นอกจากการพัฒนาด้วยการเรียนรู้ตามธรรมชาติแล้ว สังคมสงฆ์มีกิจกรรม ๒ ประการ ที่ทํา
ให้พระภิกษุได้พัฒนาตนเองเอง คือ การทําอุโบสถ และปวารณา 
 
 

                                                            

 ๒๗วิ.จู  ๖/๓๐๐/๓๕๖.  
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การทําอุโบสถ 
  เหตุที่มีการทําอุโบสถในสังคมสงฆ์ เกิดจากพระเจ้าพิมพิสาร ได้ทูลพระพุทธเจ้าขอให้
พระภิกษุสงฆ์ประชุมกันในวัน ๘ ค่ํา และ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เช่นเดียวกับปริพาชกที่ได้ประชุมกัน
แสดงธรรมให้ประชาชนฟัง พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตตามท่ีพระเจ้าพิมพิสารทูลขอ ต่อมาทรง
กําหนดให้มีการสวดปาฏิโมกข์  เพ่ือทบทวนพระวินัยทุกก่ึงเดือน ในวัน ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํา เรียกว่า การ
ทําอุโบสถระหว่างที่สวดปาฏิโมกข์ พระภิกษุจะได้ทบทวนตนเอง หากปฏิบัติล่วงละเมิดวินัย ก็จะได้
ปลงอาบัติและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป การทําอุโบสถจึงเป็นการยํ้าเตือนให้พระภิกษุมั่นคงในแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติที่กําหนดไว้แล้ว 
  มีข้อความในพระไตรปิฎกที่แสดงถึงความสําคัญของการทําอุโบสถ คือครั้งหน่ึง พระมหากัปปิ
นะเกิดความลังเลใจว่า ควรจะไปทําอุโบสถหรือไม่ พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วได้ตรัสแนะนําให้พระ
มหากัปปินะเคารพสักการะอุโบสถและเข้าร่วมทําอุโบสถ แม้ตนเองจะบริสุทธ์ิแล้วก็ตาม อีกตอนหน่ึง
พระมหากัสสปะเดินทางจากอันธกวินทวิหารไปพระนครราชคฤห์ เพ่ือทําอุโบสถระหว่างทางต้องข้าม
แม่นํ้าถูกนํ้าพัดจีวรเปียกแต่ก็ยังพยายามเดินทางด้วยความยากลําบากเพ่ือให้ทันเข้าร่วมอุโบสถ๒๘ การ
ทําอุโบสถเป็นแบบแผนการปฏิบัติร่วมกันของภิกษุสงฆ์ที่คอยกระตุ้นเตือนสํานึกของพระภิกษุอย่าง
สม่ําเสมอทุกปักษ์ แม้พระภิกษุที่ไม่สนใจศึกษาพระวินัยก็จะรู้ได้จากการฟังปาฏิโมกข์ในวันอุโบสถ 
พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติ พระภิกษุจะอ้างว่าไม่รู้บทบัญญัติในปาฏิโมกข์ไม่ได้๒๙สําหรับพระอรหันต์
การเข้าร่มทําอุโบสถ นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณีแล้ว ยังมีส่วนในการแนะนําภิกษุอ่ืน 
เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับพระวินัยในที่ประชุมสงฆ์ด้วย 
  ตลอดเวลาของการเป็นพระภิกษุ การศึกษาปาฏิโมกข์เป็นสื่งที่จะต้องกระทําทุกปักษ์ โดย
ศึกษาร่วมกันในที่ประชุมสงฆ์ พระภิกษุที่มีปัญหาเก่ียวกับวินัยสามารถแจ้งสงฆ์ว่า ต้องการจะถามพระ
วินัยกับใคร แล้วจึงถามขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ พระภิกษุที่ถูกถามก็จะแจ้งสงฆ์ว่าตนจะตอบแล้วจึงตอบ๓๐

  การศึกษาพระปาฏิโมกข์เป็นการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต ทั้งในส่วนที่เป็นภาคทฤษฎี คือ 
เน้ือความในพระปาฏิโมกข์ และภาคปฏิบัติ คือ การตรวจสอบการกระทําของตนทั้งทางกาย วาจา ใจ  

ปวารณา  
  ปวารณา คือ การเสนอตัวให้ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือนได้ โดยสงฆ์จะประชุมกันในวันออกพรรษา
เพ่ือแนะนําซึ่งกันและกันให้ประพฤติตนเหมาะสมตามพระวินัย 

                                                            

  ๒๘วิ.ม. ๔/๑๙๙/๑๗๒, วิ.ม. ๔/๒๐๕/๑๗๗.  
 ๒๙วิ.มหา.อ. ๒/๒๑๐/ ๕๗๗.  
 ๓๐วิ.ม. ๔/๒๑๐/๑๗๘-๑๘๕.  
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  เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้พระภิกษุปวารณากันในสงฆ์ก็เน่ืองจากพระภิกษุที่อยู่ใน
โกศลชนบทปรารถนาให้เกิดความพร้อมเพรียงกัน ปรองดองกันไม่วิวาทกัน จึงตกลงกันว่าจะไม่
ทักทายพูดจาปราศรัยกันตลอดพรรษา โดยต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนถ้าทํางานใดไม่ไหวก็ให้กวักมือ
เรียกพระภิกษุรูปอ่ืนมาช่วยแต่ไม่ต้องพูดกัน และพระภิกษุเหล่าน้ีก็อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดพรรษา 
พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องน้ีแล้วจึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุที่อยู่จําพรรษา ปวารณาให้โอกาส
พระภิกษุที่อยู่ร่วมกันแนะนําตักเตือนการกระทําอันไม่สมควรที่ได้เห็น หรือ สงสัย ผู้ปวารณาจะได้
ปรับปรงุแก้ไขตนเองให้มีพฤติกรรมดีขึ้น 

  การท่ีพระภิกษุจะตําหนิพระภิกษุอ่ืนที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม แม้ไม่ใช่วัน
ปวารณาก็ทําได้ และพระภิกษุที่ได้รับคําบอกเล่าตักเตือน ต้องรับฟัง จะอ้างว่าจะไปถามพระภิกษุอ่ืน 
ผู้ฉลาดผู้ทรงวินัยไม่ได้ หากอ้างเช่นน้ันเพ่ือที่จะได้ไม่ต้องเช่ือฟังผู้ที่แนะนําตักเตือน (โดยชอบธรรม) 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ และหากทําตนเช่นน้ีเสมอถือว่าเป็นผู้ว่ายากถึงกับให้สงฆ์สวดประกาศห้ามด้ือรั้น 
ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงต้องอาบัติสังฆาทิเลส และมาตรการสุดท้าย คือ ลงพรหมทัณฑ์ไม่พูดด้วยไม่ว่า
กล่าวใด ๆ๓๑ การที่สงฆ์มีการแนะนําตักเตือน และรับฟังคําแนะนําซึ่งกันละกัน แสดงว่าสังคมสงฆ์มี
ความเป็นอยู่ร่วมกันในฐานะกัลยาณมิตรที่เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกันและชักนํากันให้ประพฤติปฏิบัติงานตาม
พระธรรมวินัย นอกจากน้ียังแสดงถึงความรับผิดชอบซึ่กันและกันเป็นการปกครองกันเองในลักษณะ
ของการให้ 

การศึกษาทางธรรม  
เพ่ือส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เป็นธรรมวาทีภิกษุ ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่จะทําให้การปกครอง

บริหารสงฆ์ด้วยการ 
ประชุมสังฆกรรมเป็นไปโดยธรรม 

  การปวารณาเป็นวิธีการศึกษาอีกลักษณะหน่ึงในสังคทสงฆ์ โดยที่การปวารณาจะช่วยสร้าง
ลักษณะนิสัยของพระภิกษุให้เป็นผู้ยินดีรับฟังคําแนะนําของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะแก้ไขตนเองเพ่ือการ
ขัดเกลากิเลสของตนการปวารณาเป็นวิธีการฝึกฝนตนท่ีจะแสดงความอ่อนน้อมย่อมรับฟังคําแนะนํา
ด้วยความเคารพ ทําให้ผู้อ่ืนเกิดความเมตตายินดีให้คําแนะนํา ในขณะเดียวกันพระภิกษุที่จะแนะนํา
ท้วงติงการกระทําของพระพระภิกษุที่ปวารณาจะได้ฝึกฝนในการแนะนําผู้อ่ืนให้เขายอมรับได้ ทั้งน้ี
จะต้องกระทําบนพ้ืนฐานของปัญญาและกรุณา ปัญญา คือรู้สิ่งที่เป็นกุศลและอกุศล รู้เหตุที่ทําให้เกิด
กุศลกรรม รู้ดับความอกุศลกรรม และรู้วิธีปฏิบัติเพ่ือดับอกุศลกรรมน้ัน กรุณาคือความยินดีที่จะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้เจริญในกุศลกรรม 

                                                            

 ๓๑วิ.มหา.อ. ๒/๕๗๗ , วิ.มหา.อ. ๑/ ๗๒๔ , วิ.จู. ๗/๑๒๔/๓๑๕. 
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  การทําอุโบสถและปวารณาเป็นกระบวนการพัฒนาพระภิกษุ ซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการสร้าง
ความเจริญมั่นคงแก่สถาบันสงฆ์ โดยอาศัยหลักธรรมะประการหน่ึง คือ อปริหานิยธรรม 

เหตุที่ทําให้สังคมสงฆ์ไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 
  ดังได้กล่าวแล้วว่า สังคมสงฆ์ไม่มีผู้นําที่มีสิทธิหรืออํานาจเหนือพระภิกษุอ่ืน ๆ ถ้าจะถือว่า
พระภิกษุที่มีคุณธรรมและความสามารถพิเศษ เป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุอ่ืน เป็นผู้นําสงฆ์ก็เป็น
ผู้นําทางจิตวิญญาณแต่ในส่วนการบริหารปกครองพระภิกษุทุกรูปต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันโดย
เข้าร่วมประชุมสงฆ์ และสังคมสงฆ์สืบทอดมาได้ถึงปัจจุบันก็ด้วยการประชุมน่ันเอง 
  พระพุทธเจ้าตรัสแนะนําพระภิกษุว่า ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งความไม่เสื่อมเป็นไปเพ่ือความ
เจริญฝ่ายเดียว คือ  อปริหานิยธรรม ๗ ประการ๓๒ คือ 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจที่สงฆ์จะต้องทํา 
๓. ไม่บัญญติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ สมาทาน

ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 
๔. เคารพนับถือและรับฟังพระภิกษุใหญ่เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก 
๕. ไม่ลุอํานาจตัณหาหรือความอยากที่เกิดขึ้น 
๖. ยินดีในเสนาสนะป่า 
๗. ต้ังสติระลึกไว้ในใจว่า เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงาม ซึ่งยังไม่มาขอให้มา ที่มาแล้ว 

ขอให้อยู่ผาสุก 
ธรรม ๗ ประการน่ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะ ๒ ประการแรก คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ และ

พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจที่สงฆ์จะต้องทํา ซึ่งเป็นสิ่งที่
สังคมอ่ืนนําไปใช้ได้ 
  การประชุมสงฆ์สมัยพุทธกาลมีลักษณะพิเศษ คือ พระภิกษุซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์มี
สิทธ์ิแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในการงานทุกอย่างของสงฆ์โดยอิสระ  ทําให้เกิดความรู้สึกมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคมสงฆ์ และพระภิกษุที่เข้าร่วมประชุมก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
นอกจากน้ียังมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เจริญพัฒนาไปถึงเป้าหมายสูงสุดของ
ตนเองรวมทั้งเอ้ือต่อความม่ันคงของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพย่ิง 

สังคมสงฆ์ : ตัวอย่างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สังคมสงฆ์สมัยพุทธกาล เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งน่าจะถือเป็นแนวทางตัวอย่างในการ
บริหารงานองค์การต่าง ๆ ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ีเป็นเพราะสังคมสงฆ์สามารถสร้างความรู้สึกมี

                                                            

 ๓๒ที.ม. ๑๐/๖๓/๗๐. 
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ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสังคมสงฆ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองของพระภิกษุทุกรูป ทั้งน้ี
เน่ืองจากสังคมสงฆ์มีลักษณะต่อไปน้ี 
  ประการแรก สังคมสงฆ์สมัยพุทธกาลไม่มีการวางรูปแบบการบริหารปกครองหรือกําหนด
ตําแหน่งผู้บริหารปกครอง แต่เป็นการร่วมกันทําหน้าที่ของพระภิกษุผู้อยู่ร่วมกันในอาวาสหน่ึง ใน
ลักษณะที่พระภิกษุทั้งหมดมีสิทธิเท่าเทียมกัน ความเป็นผู้นําของพระภิกษุที่รับหน้าที่ต่าง ๆ อยู่ที่
คุณสมบัติทางธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับตามธรรมอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีพระธรรมวินัยเป็นแกน
หลักที่ทําให้สังคมสงฆ์ทั้งมวลแม้จะอยู่ต่างอาวาสก็มีลักษณะร่วมกันเป็นเอกภาพ 
  ประการที่สอง จุดประสงค์ของกระบวนการบริหารปกครองสงฆ์ ที่เป็นไปเพ่ือรักษาพระธรรม
วินัยให้ย่ังยืนมีคุณประโยชน์ในวงกว้าง คือ จะยังผลที่เป็นความสุขความเจริญในการอยู่ร่วมกันอย่าง
ผาสุกในสังคมสงฆ์เก้ือกูลให้พระภิกษุแต่ละรูปปฏิบัติธรรมเพ่ือความพ้นทุกข์ดับกิเลสได้โดยสะดวก 
และยังสร้างความเส่ือมใสศรัทธาแก่พุทธบริษัท เป็นการเผยแผ่และธํารงพระพุทธศาสนาไว้ในหมู่ชน
ชาวโลกด้วย 
  ประการที่สาม วิธีการบริหารปกครองสงฆ์สมัยพุทธกาล โดยการประชุมสงฆ์ร่วมกันพิจารณา 
วินิจฉัยตัดสิน และดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น ล้วนมี
จุดหมายให้พระภิกษุเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบเป็นพระภิกษุธรรมวาที 
  การสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เริ่มได้ต้ังแต่ระดับครอบครัวทีเดียว โดยที่ผู้ใหญ่ใน
บ้านเปิดโอกาสให้เด็กหรือผู้อ่อนอาวุโสกว่าได้เปิดเผยความต้องการของตนและแสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ใหญ่จะได้พูดคุยและชักนําให้หันเหความต้องการและ
ความคิดเห็นใหม่ๆ ที่เหมาะสมกว่าความคิดเห็นบางประการที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ใหญ่ 
แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ใหญ่ก็อาจจะคล้อยตามความคิดเห็นของเด็กได้บ้าง เพ่ือเป็นการเรียนรู้
ร่วมกัน และเด็กมีความตระหนักในคุณค่าของตนเองต่อความดํารงและการพัฒนาครอบครัว 
 ในลักษณะเดียวกัน สถาบันสังคม หน่วยงาน และองค์การต่างๆ ก็สามารถใช้กระบวนการ
เดียวกันน้ี ทั้งในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาสถาบัน หน่วยงาน องค์การทุกระดับได้เป็นอย่างดี 
 จากแนวทางการประชุมสงฆ์ที่ต้องอาศัยธรรมวาทีภิกษุ และต้องมีรากฐานของพระธรรมวินัย
เป็นแกนอยู่จะเห็นว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดในพระไตรฺปิฎกมิใช่สังคมประชาธิปัตย์ที่คล้อย
ตามเสียข้างมากโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง อีกทั้งไม่ใช่สังคมที่ให้ความสําคัญต่อความถูกต้องจน
ละเลยความคิดเห็นส่วนบุคคล แต่สังคมสงฆ์มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการกล่อมเกลา
พระภิกษุให้พัฒนาความรู้ ความคิด และความประพฤติไปพร้อมๆกัน และร่วมกันในหมู่สงฆ์ 
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บทที่ ๓ 
 การปกครองคณะสงฆ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

สมัยหลงัพุทธปรินพิพานในชมพูทวี 
พระเถระหรือพระอาจารย์ ในเถรวาทหรืออาจริยวาทในสํานักน้ันๆ เน่ืองมาจากเป็นพระ

อุปัชฌายะอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เคารพนับถือยกย่องกันขึ้นเอง เช่น ในสมัยสังคายนา ครั้งที่  ๑ 
 พระกัสสปเถระ – เป็นพระสังฆปรินายก ในฝ่ายเถรวาท(ที่ถือไม่ถอนสิกขาบทเล็กน้อยตาม
พระพุทธานุญาตใกล้ปรินิพพาน) 
 พระปุราณะ – เป็นพระสังฆปรินายกอีกฝ่ายหน่ึง โดยที่ท่านได้รับการชักชวนให้ปฏิบัติตาม
ฝ่ายเถรวาท แต่ท่านตอบว่า พระเถระทั้งหลายก็สังคายนาพระธรรมวินัยกันดีแล้ว แต่ท่านจักทรงไว้
ตามท่ีท่านได้สดับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า แสดงว่าท่านไม่ยอมรับปฏิบัติ เป็นการ
เริ่มต้นแห่งการแยกออกเป็นฝ่ายอาจริยวาท (ที่ถือถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ตามพระพุทธานุญาต) 
วิ.ปัญจสติก. ๗/๓๘๙ 
 การปกครองคณะสงฆ์กระจายกันอยู่ในสํานักในวาทะหรือนิกายน้ันๆ ทางรัฐยังไม่เข้ามา
เก่ียวข้องภายในคณะสงฆ์ แต่ก็ให้อุปถัมภ์ในบางคราว ในวาทะหรือนิกายที่พระราชาผู้ทรงเป็นประมุข
แห่งรัฐน้ันๆ นับถือ เช่น พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงอุปถัมภ์ฝ่ายเถรวาท มีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
เป็นหัวหน้า ในสมัยสังคายนาของฝ่ายเถรวาท ครั้งที่ ๓ ส่วนพระเจ้ากนิษฐกะ ทรงอุปถัมภ์ฝ่ายอาจริ
ยวาท ในสมัยสังคายนาฝ่ายน้ัน 
 ศาสนาใดๆ ก็ตามในโลกล้วนเป็นสิ่งดีงาม สร้างและพัฒนาจิตใจให้มนุษย์ในสังคมน้ันๆ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติ ทุกคนในชาติที่
นับถือศาสนาพุทธมีหน้าที่ดํารงสืบสานพระธรรมคําสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ 
ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอน ไม่เฉพาะเพียงยกหน้าที่การเผยแผ่ให้แก่พระสงฆ์เท่าน้ัน 
แต่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
(ศาสนาพุทธ) ให้เจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้นด้วย ดังน้ี 

๑. หน้าที่ในการประกาศ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 
(สถาบันศาสนา) หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้รับทราบ 

๒.  หน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้รายละเอียดสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ให้ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของแก่นแท้ เน้ือหาหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า 
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๓. หน้าที่ในการจูงใจ เพ่ือสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติและค่านิยมอันดีงาม เช่น 
การจูงใจให้พุทธศาสนิกชนหันมานับถือศีล ๕ หรือ การเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า 

๔. หน้าที่ในการสร้างการยอมรับในสิ่งใหม่ เพราะมนุษย์ทั่วไปมักกลัวการเปลี่ยนแปลง หรือ
รูปแบบการดําเนินชีวิตใหม่ ที่ไม่คุ้นเคยและอาจไม่ยอมรับง่ายๆ ต้องอาศัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
อธิบายและทําความเข้าใจให้เกิดขึ้น 

๕. หน้าที่ในการสร้างความคาดหวัง เพ่ือให้มนุษย์เกิดความเกรงกลัวละอายในการทําบาป 
และเห็นผลดีในการกระทําความดี รู้จักให้เสียสละ ละเว้นการกระทําความช่ัว ความละโมบโลภมาก
อันเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลศ 

๖. หน้าที่เสริมสร้างความน่าเช่ือถือ เคารพศรัทธา ในรูปของสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
เป็นแบบอย่างที่ดีน่าเลื่อมใส เคารพนับถือ 

๗. หน้าที่ให้ความรู้ให้การศึกษา มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกทุกวัน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาสิ่งต่างๆ เหล่าน้ัน สามารถเข้ามารบกวนจิตใจของมนุษย์ให้หมกมุ่นอยู่กับอบายมุข สิ่ง
ย่ัวยวนความฟุ้งเฟ้อ จนลืมจิตใจที่สงบอันเป็นความสุขที่แท้จริงของมนุษย์๑ 

 

๓.๑ การปกครองคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศตา่ง ๆ  
๑. การปกครองคณะสงฆป์ระเทศจีน 

 พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. ๖๑๐ ประมาณ พ.ศ. ๖๙๓ พระภิกษุอันสิเกา 
แห่งประเทศปาร์เธีย (ดินแดนประเทศอิหร่านปัจจุบัน) และพระภิกษุโลการักษ์แห่งประเทศแบกเตรีย 
(บางแห่งเรียกบักเตรีย คือประเทศอาฟกานิสถาน) เข้าสู่ประเทศจีนและได้แปลคัมภีร์พระสูตรเป็น
ภาษาจีน  ระหว่าง พ.ศ. ๘๕๐ – ๑๑๕๐ พระพุทธศาสนาในประเทศจีนกําลังเจริญรุ่งเรืองจนถึง พ.ศ. 
๑๔๕๐ ในสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง เป็นอันถึงที่สุด พระธรรมได้แพร่หลายในประเทศจีน และ
ราชวงศ์ฮ่ัน มีการส่งคณะฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไต้เซียะ (คงเป็นประเทศธิเบต) และ
คณะฑูตได้มีโอกาสรู้ว่า ถัดประเทศน้ีไปยังประเทศใหญ่ ๆ อีกประเทศหน่ึงคืออินเดีย ในบัดน้ี ซึ่งใน
สมัยน้ันจีนเรียกว่า ชิงตูหรือเทียนโจว พ.ศ. ๕๔๑ เป็นปีแรกในรัชสมัยของพระเจ้าอ้ายต้ีแห่งราชวงศ์
ฮ่ัน ปราชญ์จีนผู้หน่ึงช่ือ จิ้นจิงเสียน ได้สดับรสพระธรรมจากคําบรรยายด้วยวาจา ซึ่งได้บันทึกไว้ต่อไป
อีกจนเป็นพระสูตร ๆ หน่ึง พ.ศ. ๖๐๗ พระเจ้าเม่งต้ีแห่งราชวงศ์ฮ่ันตะวันออก ได้ส่งคณะฑูตไปยัง
ประเทศอินเดียเพ่ือเสาะแสวงหาพระไตรปิฏกเมื่อคณะฑูตเดินทางไปถึงก็ได้พบพระภิกษุ ๒ รูปมีฉายา

                                                            
๑ธรรมรักษา, พระไตรปิฏกฉบับสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๓๒), หน้า 

๒๙๔. 



๖๑ 
 

ว่า โกภารณะกับมานทังคะ ซึ่งกําลังจะนําคัมภีร์ไปเผยแพร่ยังประเทศจีนอยู่แล้ว คณะฑูตจึงกลับ
ประเทศจีนพร้อมภิกษุ ๒ รูปน้ัน กลับถึงเมืองโล่หยางเมื่อ พ.ศ. ๖๑๐ พร้อมกับนําพระคัมภีร์ ๔๒ ยก
และพระรูปของพระพุทธเจ้าบรรทุกบนหลังม้าขาว และได้สร้างวัดขึ้นที่ชานเมืองโล่หยางวัดหน่ึงช่ือวัด
ม้าขาว เพ่ือเป็นที่ระลึก เมื่อต้ังหลักสงฆ์ที่วัดม้าขาวแล้ว พระเถระทั้งสององค์ก็ได้เริ่มแปลพระคัมภีร์ 
แปลได้ ๖ ยก พระมาจากประเทศใกล้เคียงช่วยแปลอีกครั้นถึงรัชสมัยราชวงศ์เว่ และราชวงศ์จิ้น มี
คฤหัสถ์และบรรพชิตเดินทางไปประเทศตะวันตกมากขึ้น เพ่ือศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 

 ประมาณ พ.ศ. ๑๐๖๑ ในประเทศจีนมีวัดถึง ๓๐๑๐๐๐ วัด พระพุทธองค์ใหญ่ที่สร้างด้วย
หินและโลหะมีอยู่ทั่วไปในวัดต่าง ๆ พ.ศ. ๑๑๔๙ พระมหากษัตริย์และรัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฏีกา
ต้ังสํานัก ”การแปลวรรณคดีพระพุทธศาสนา” ขึ้นที่เมืองโล่หยาง และมีต้ังผู้แปลประจําสํานักใน
ตําแหน่ง ”บัณฑิต” 

 พ.ศ. ๑๑๖๐ สมัยราชวงศ์ถัง การแปลวรรคดีกับพระพุทธศาสนาก็ได้เจริญก้าวหน้ามาก 
พระสงฆ์และอุบาสกของจีน และประเทศตะวันตกคืออินเดียได้ไปมาหาสู่กันเสมอ ได้แปลคัมภีร์ทั้ง
มหายานและหีนยานไว้อย่างสมบูรณ์มีวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นประมาณ ๔๐๐ เรื่อง มีวัด
ถึง ๔๐๐๐๐ วัด มีพระและนางชีประมาณ ๒ แสนเศษ พระพุทธศาสนาตั้งมั่นในประเทศจีน และ
เจริญรุ่งเรือง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ ประเทศจีนได้เปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบสาธารณรัฐ พุทธศาสนาใน
จีนก็ได้หยุดชะงักลงบ้าง แต่ถึงสมัยดังกล่าวจีนมีวัดถึงแปดหมื่นวัด มีบรรพชิตประมาณสี่ล้านรูป 

พ .ศ . ๒๔๙๒ กองทัพจีนคอมมิวนิสต์ ได้ครอบครองประเทศจีน การเปลี่ยนแปลงทาง
พระพุทธศาสนาย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีปัญหา 

เรื่องของนิกายพระพุทธศาสนาในประเทศจีน ญี่ปุ่น มีส่วนเก่ียวพันกันมากคือส่วนมากถ่ายเทกัน
ไป – มา แต่เมื่อแยกจากกันไปแล้วก็มีแตกต่างกันบ้างในส่วนปลีกย่อยเท่าน้ัน นิกายแตกต่างกันจริง ๆ 
มีอยู่ไม่ก่ีนิกาย ฉะน้ันนิกายที่เหมือนกันจึงนํามาพูดรวมกันไป พระพุทธศาสนามหายานในจีนและ
ญี่ปุ่นมีบทบาทสําคัญมาก เพราะเป็นประเทศใหญ่ มีพลเมืองมากท่ีสําคัญคือประเทศท้ังสองน้ี มีส่วน
สัมพันธ์กันมาแต่โบราณกาลปัจจุบัน ที่นํามากล่าวน้ีพอเป็นตัวอย่างเท่าน้ัน สมัยราชวงศ์ถังเร่ิมต้ัง 
พ.ศ. ๑๒๖๒ มีนิกายพระพุทธศาสนาใหม่เกิดขึ้นหลายนิกายเช่น นิกายธรรมลักษณ์ (ฮสโซซิว) นิกาย
มนตรยาน (ชิน งนชิว) นิกายสุขาวดี (โจโดะชิว) นิกายธรรมลักษณ์พระเฮ้ียวจัง (เง็นโจ) คือพระถังซัม
จัง (หมายถึง พระติปิฏกธราจารย์ แห่งราชวงศ์ถังได้เดินทางจากจีนเมื่อ พ.ศ. ๑๑๗๒ กลับถึงจีน พ.ศ. 
๑๑๘๗ เป็นเวลา ๑๖ ปี ได้คัมภีร์ต่าง ๆ รวมทั้งพระสูตรฝ่ายมหายาน ๖๕๗ ฉบับ) ระหว่างอยู่ใน
อินเดีย ได้ศึกษาคําสอนของท่านอสังคะและของท่านวสุพันธ์ (เซซินหรือบางทีเรียกท่านว่า เท็นจิน) 
จากพระอาจารย์ช่ือศิลภัทร (ไคเค็นรนชิ) ที่วิทยาลัยนาลันทาเมีอกลับประเทศจีน ได้อํานวยการแปล
คัมภีร์พระสูตร อรรถกถาต่าง ๆ สู่ภาษาจีนในพระบรมอุปถัมภ์ของพระเจ้าถังไทจงฮ่องเต้ (โทโซ) 



๖๒ 
 

อรรถกถาต่าง ๆ ของคัมภีร์ช่ือวิชญาณปติมาตราตรีทศศาสตร์เป็นคัมภีร์ของท่าน วสุพันธ์ พระเฮ้ียงจัง 
เป็นปฐมจารย์แห่งนิกายน้ี 

นิกาย อวตํสก (เดวงชิว) พ้ืนฐานมาจาก อวตํสกสูตร 
 นิกายมนตรยาน (ชินงวชิว) ในรัชสมัยของพระเจ้าถังเห้ียงจงฮ่องเต้มีภิกษุชาวอินเดียช่ือศุกร

สิงห์ (เชินมุย) ผู้เช่ียวชาญในพระไตรปิฏกมายังกรุงเชียงอัง พ.ศ. ๑๒๕๙ ได้นําคัมภีร์มหาไวโรจนสูตร 
(ไดนิชิเคียว) พ.ศ. ๑๒๖๓ พระภิกษุอินเดียช่ือวัชรโพธิ (คนไงชิ) กับศิษย์ของท่านช่ือพระอโมฆวัชร (ฟุ
ชุ) ก็ไปเมืองเชียงอัง 

 นิกายเซ็น (เซ็นทิว) ผู้ให้กําเนิดคือพระภิกษุอินเดียช่ือ พระโพธิธรรม (คารุมะ) เดินทางไป
ประเทศจีนเมื่อค.ศ. ๕๒๐ ในรัชสมัยพระเจ้าเหลียงบู๊เต้ แห่งราชวงศ์เหลียงในสมัยท่านฮุ้ยเล้ง
นิกายเซ็นรุ่งเรือง นิกายเซ็นแยกเป็นหลายสํานักมีคณาจารย์หลายท่านที่สําคัญมาจนบัดน้ีทั้งในจีน
และญี่ปุ่น คือ ๑. นิกายสาขาฮ่ิวน่ิมช้ี (ริมไซ) ๒. นิกายสาขาเช่าต่ัง (โซโท) 

 นิกายเซ็นมีหลักคําสอนว่า สัจภาวของจิตน้ันจะเข้าถึงและรู้แจ้งได้โดยฝึกจิตและจิตภาวนา 
เพราะถือสัจภาวะอยู่เหนือการพูดการคิด ฉะน้ันการค้นสัจธรรมจะไม่พบในคัมภีร์ต้องบําเพ็ญทางจิต
ถึงจะพบได้ต้องอาศัยตัวของตัวเอง   

 นิกายไตรศาสตร์ (ซันรนชิว) นิกายน้ีเข้าสู่ประเทศจีน เมื่อประมาณ พ.ศ. ๙๔๓ โดยท่าน
กุมารชีวะ (ขุมาราจุ)คําว่าไตรศาสตร์หมายถึงคัมภีร์ต่อไปนี้ ๑. มาธยมิคศาสตร์ (ชูรน) เขียนโดยท่าน
นาคารชุน ผู้สอนทฤษฏีสุญญตา (คู) ๒. ศตศาสตร์ (เฮียชิรน) เขียนโดยท่านอารยะเทวะ (ไดบา) 
วิจารณ์ปรัชญาพราหมณ์ และแสดงความเด่นของพระพุทธศาสนา ๓. ทวาทศนิกายศาสตร์ของท่าน
นาคารชุนว่าด้วยปรัชญาสุญญตวาทเบ้ืองต้น  คัมภีร์ทั้งสามน้ีท่านกุมารชีวะ (ขุมาราจุ) แปลเป็น
ภาษาจีนหลักคําสอนนิกายน้ีคือ สรรพสิ่งอยู่ไม่ได้ด้วยตัวมันเองแต่ด้วยปัจจัยปรุงแต่ง จัดเป็นนิกาย
สายกลาง คือเมื่อมีสิ่งน้ีสิ่งน้ันก็มีเมื่อสิ่งน้ีไม่มีสิ่งน้ันก็ไม่มี ว่ากันว่าดําเนินตามหลักปฏิจจสุมปบาท (จุนิ
อินเน็น) นอกจากน้ีก็มีนิกายย่อยอีก คือ 

 นิกายอภิธรรมโกศ (คุชะชิว) นิกายนี้อาศัยคัมภีร์อภิธรรมโกศศาสตร์ (คุขะรน) ของท่านวสุ
พันธ์ ซึ่งศึกษาแพร่หลายในประเทศอินเดีย พระอินเดียช่ือปรมังถะในรัชสมัยของพระเจ้าเหลียงบู๊เต้๒ 

 นิกายวินัย (ริดทสึชิว) นิกายน้ีแพร่หลายโคยคณาจารย์ ช่ือเต้าซอง (โคเซ็น) มีชีวิตอยู่ระหว่าง 
พ.ศ. ๑๑๓๘ -๑๒๑๐ มีความรู้แตกฉานได้ยึดวินัยปฏิบัติแห่งนิกายธรรมคุปต์ของประเทศอินเดีย หลัก
สําคัญนิกายน้ีคือ ศีลเป็นสําคัญว่าถ้า ศีล (ได) ไม่บริสุทธ์ิ (โจ) และปัญญา (เอะ) ก็ยากจะเกิดขึ้น 
นิกายเซ็นในประเทศจีนเรียกนิกายฌาน ชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่นรู้จักกันมานานเรียก นิกายเซ็น 

                                                            
๒ชํานาญ นิศารัตน์, พุทธศาสนาในประเทศไทย ส.๐๔๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พาณิชย์, ๒๕๒๙), หน้า ๓๖. 
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 พ.ศ. ๑๗๑๑ พระภิกษุญี่ปุ่น ช่ือ เออิไซเดินทางไปประเทศจีน เมื่อกลับประเทศญี่ปุ่นแล้วได้
ต้ังนิกายเซ็นสาขารินไซขึ้น ค.ศ. ๒๑๖๖ ภิกษุญี่ปุ่นอีกรูปหน่ึงช่ือ โคเง็น เดินทางไปประเทศจีนเมื่อ
กลับญี่ปุ่นได้ต้ังนิกายเซ็น สาขาไซโทขึ้น คําสอนของนิกายเซ็นคือ ไม่อาศัยถ้อยคําและอักษร คําสอน
อันถูกต้องแท้จริงน้ันคือ จากจิตใจสู่จิตใจ โพธิญาณจึงบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติฌานดังนิกายเซ็นกล่าว
ไว้ว่า “การบรรลุโพธิญาณ เกิดจากการมองดูเข้าในสภาพแห่งจิตใจของตนเอง” (จากพระพุทธศาสนา
มหายานของเสฐียร พันธรังษี) 

๒. การปกครองคณะสงฆ์ประเทศญี่ปุ่น 
พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายจากประเทศเกาหลีเข้าไปสู่ดินแดนประเทศญี่ปุ่น ในราวปลาย

พุทธศตวรรษท่ี ๑๑ ในสมัยแผ่นดินของพระเจ้าจักรพรรดิ กิมเมอิ (จักรพรรดิองค์ที่ ๒๙ ของญี่ปุ่น) 
เน่ืองจากวัฒนธรรมสมัยน้ันของญี่ปุ่นยังอยู่ระดับตํ่ามาก ศาสนาชินโตก็เพ่ิงจะเริ่มก่อต้ังขึ้น มีหลัก
ปรัชญาและหลักคําสอนที่ไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาและหลักคําสอนของพุทธศาสนา
ได้ พระจักรพรรดิกิมเมอิจึงรับเอาศาสนาพุทธเข้าประเทศญี่ปุ่น แต่ที่ปรึกษาฝ่ายการทหารและฝ่าย
ทางลัทธิชินโตไม่เห็นด้วย พยายามขัดขวางการเผยแพร่ของศาสนาพุทธทุกวิถีทางเป็นสาเหตุสําคัญที่
ทําพระพุทธศาสนาไม่สามารถแพร่หลายออกไปในหมู่ชนช้ันต่าง ๆ ต่อมา ประมาณกลางพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๒ พระเจ้าจักรพรรดิ โยเม (จักรพรรดิองค์ที่ ๓๑) ได้โปรดให้สร้างพระพุทธรูปยากุชินโยโร (ได้แก่
พระพุทธรูปตถาคตไภษัชยคุรุ) พระพุทธรูปองค์น้ีสร้างเสร็จหลังจากที่พระองค์สวรรคตแล้ว ๒๐ ปี 
และปัจจุบันอยู่ในวัดโฮระยูจิ (วัดน้ีมีช่ือเสียงมากและเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทําด้วยไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก)
พระพุทธศาสนาเร่ิมแพร่หลายในหมู่ชุมชน เมื่อพระเจ้าจักรพรรดินีซุยโกะ (เป็นพระน้องนางของ 
พระเจ้าจักรพรรดิโยเม และมีเจ้าชายโชโตกุ ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิโยเม เป็นผู้สําเร็จ
ราชการ รวมท้ังรับตําแหน่งรัชทายาทของพระจักรพรรดินีซุยโกะ) ขึ้นครองราชย์ พระนาง ซุยโกะได้
ตราพระราชเสาวนีย์เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยให้ยึดถือเป็นนโยบายของประเทศ 
ประกอบกับผู้สําเร็จราชการคือ เจ้าชายโชโตกุ ได้พิจารณาเห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งความคิด
ที่ก่อให้เกิดปัญญา พระองค์ได้พยายามส่งเสริมฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ในทุกวิถีทาง 
เจ้าชายโชโตกุถือว่าเป็นพระเจ้าอโศกแห่งประเทศญี่ปุ่นก็ว่าได้ พระองค์ได้ส่งคณะทูตและนักศึกษาไป
ยังประเทศจีน เพ่ือศึกษาค้นคว้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ของจีน เพ่ือหวัง
ประโยชน์ที่จะนํามาปรับปรุงประเทศญี่ปุ่นต่อไป๓ 
          การปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศญี่ปุ่นอย่างคาด
ไม่ถึง กฎหมายที่ประกาศใช้ในราชการน้ีล้วนแต่มีอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเป็นยาดําปนอยู่เป็นอัน

                                                            
๓สิริ เปรมจิตต์, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสียงไทย, ๒๕๒๒), 

หน้า ๔๕.  
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มาก และเจ้าชายโชโตกุยังประกาศพระบรมราชโองการอุปถัมภ์พระรัตนตรัยอย่างเป็นทางการอีกด้วย 
ศาสนาพุทธจึงได้รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็นศาสนาประจําชาติโดยปริยาย ยุคน้ีนับเป็นยุคที่
ศาสนาพุทธในญี่ปุ่นมีความเจริญมากย่ิงกว่ายุคใด ๆ มีการส่งคณะทูตไปประเทศจีนหลายคร้ัง แต่ละ
ครั้งก็ได้อัญเชิญพระไตรปิฎก และนําอารยธรรมของชาวจีนกลับมาด้วย พระสูตร พระวินัย พระธรรม
อ่ืน ๆ จํานวนมากมาย และเจ้าชายโชโตกุได้ทรงเร่ิมงานเก่ียวกับพระสูตรโดยเขียนเป็นอรรถกถา
อธิบายไว้ อรรถกถาชุดน้ีมีอยู่ ๓ เล่ม เรียกรวมกันว่า “ซันเกียวคิโช” อันได้แก่ ยุยมาเกียวโชมันเกียว 
และโฮกเกเกียว ทั้ง ๓ เล่มแบ่งออกเป็น ๘ บรรพ เป็นตําราทางพระพุทธศาสนาชุดแรก ที่เขียนเป็น
ภาษาญี่ปุ่นและสูตรอรรถกถาอีก ๓ เล่ม มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาในประเทศญ่ีปุ่นมาก เล่ม
แรกคือ ยุยมาเกียว เป็นหลักคําสอนเกี่ยวกับฝ่ายมหายาน ส่วน ๒ เล่มหลังเก่ียวกับคําอธิบายหลักคํา
สอนทางเอกยานโดยเฉพาะ 
          เอกยาน หมายถึงวิถีชีวิตไม่ว่าจะมีสภาพใด ก็สามารถจะตรัสรู้ได้ โดยไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่มีชีวิต เอกยานมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ พุทธภาวะอันเที่ยงแท้ แต่พุทธภาวะน้ีอยู่เหนือกา
ละ และเทศะ เพราะเป็นธรรมหรือกฎนิรันดรมีอยู่ในตัวเองไม่มีการเปล่ียนแปลง ไม่เกิดและไม่ตาย 
และเป็นจุดประสงค์สุดท้ายของมนุษย์ที่แสวงหาทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงพุทธภาวะอันเที่ยงแท้ 
ตามคําอธิบายของเอกยานกล่าวว่า ทุกคนไม่ว่าจะถือเพศคฤหัสถ์หรือเพศบรรพชิตสามารถปฏิบัติได้ 
โดยไม่ถือเป็นข้อแตกต่างแต่อย่างใด กล่าวคือการปฏิบัติตามลัทธิเอกยานน้ันสามารถปฏิบัติได้ทุก
โอกาส โดยไม่จําเป็นต้องละทิ้งเพศฆราวาสออกถือสันโดษบวชเป็นบรรพชิตแต่อย่างใด คําอธิบายน้ีมี
อิทธิพลต่อพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาก จนกลายมาเป็นวิวัฒนาการทางศาสนาอีกแบบหน่ึง
ซึ่งไม่ซ้ําประเทศใด ๆ และพระพุทธศาสนาต้ังแต่ระยะเริ่มแรกเข้าญี่ปุ่นก็มีพระพุทธศาสนานิกายต่าง 
ๆ แพร่หลายเข้ามาอย่างไม่ขาดระยะ นิกายส่วนใหญ่เป็นนิกายมหายาน หลักธรรมการปฏิบัติจึง
ค่อนข้างหนักไปทางฝ่ายมหายาน 
          ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ - ๑๔ ศาสนาชินโตที่เคยขัดแย้งกับพระพุทธศาสนาแต่เริ่มแรก 
ได้ค่อย ๆ ปรับแนวความคิด หลักปรัชญาให้ผสมกลมกลืนกับพระพุทธศาสนา มีการอธิบายพระ
เจ้าของชินโตว่าเป็นพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธน่ันเอง ประชาชนของญี่ปุ่นจึงมีความเคารพนับถือ
พระพุทธศาสนาและศาสนาชินโตควบคู่กันไป สังเกตได้จากโบสถ์ของพระพุทธศาสนาจะมีรูปพระ
เจ้าของศาสนาชินโตรวมอยู่ด้วยเสมอ เช่น มีรูปเทพีอะมะเตระสุโอมิกามิ (ซึ่งลัทธิชินโตเคารพนับถือ
ว่าเป็นผู้สร้างประเทศญี่ปุ่น) ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ พุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นอธิบายว่าเทพีองค์น้ี 
เป็นการอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (พระกวนอิมโพธิสัตว์) ลักษณะพุทธศาสนาในญี่ปุ่นจึงมี
การปฏิบัติที่แปลกแตกต่างกว่าประเทศในเอเซียทั่วไป  
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๓. การปกครองคณะสงฆป์ระเทศเวียดนาม 
 ดินแดนประเทศเวียดนามในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น ๓ อาณาเขต คือ ตังเก๋ีย (Tong king) 
ได้แก่ แถบลุ่มแม่นํ้าแดง อานัม (Annam) ได้แก่ แผ่นดินแคบยาวตามทอดชายฝั่งทะเล ที่อยู่
ตอนกลางระหว่างตังเก๋ียกับโคชินจีน และโคชินจีน (Cochin China) ได้แก่แผ่นดินส่วนล่างทั้งหมด 
ปัจจุบันน้ี อานัมภาคใต้ เป็นอาณาจักรจัมปา ส่วนโคชินจีนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนัน ซึ่งมี
ศูนย์กลางอยู่ในประเทศกัมพูชาปัจจุบัน อาณาจักรอานัม มีอารยธรรมสืบสายมาจากจีน ส่วนจัมปา
กับฟูนันมีอารยธรรมที่สืบสายมาจากอินเดียอาณาจักรอานัมมีอายุเกือบ ๓ พันปี แต่ไม่มีหลักฐาน
ชัดเจน จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๓๐๐ ได้จัดต้ังเป็นอาณาจักรเวียดนาม (เวียดนาม แปลว่า 
อาณาจักรฝ่ายทักษิณ) ต่อมาอาณาจักรเวียดนาม ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีน ใน พ.ศ. ๔๓๓ เป็น
เวลานานกว่า ๑,๐๐๐ ปี ในระยะน้ี เรียกประเทศเวียดนามว่า อานัม แปลว่า ปักษ์ใต้ที่สงบ จากการ
ตกเป็นเมืองขึ้นของจีน จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนแทบทั้งสิ้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๑๔๘๒ 
เวียดนามได้ทําการกอบกู้เอกราชจากจีนได้สําเร็จ ได้ประกาศอิสรภาพจากจีน ต่อมาอาณาจักร
เวียดนามได้แผ่อํานาจมาทางใต้สามารถเข้ายึดครองนครจัมปาได้ในที่สุด 
      พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศเวียดนาม เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๗ ในขณะน้ัน 
เวียดนามตกอยู่ในอํานาจของจีน พระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่เวียดนามในยุคแรกน้ัน เป็นพุทธศาสนา
แบบมหายาน โดยสันนิษฐานว่าท่านเมียวโป (Meou-Po) ได้เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ 
เวียดนามจึงได้รับเอาศาสนาจากจีน รวมทั้งคัมภีร์ทางศาสนา ก็เป็นภาษาจีนเหมือนกัน สันนิษฐานกัน
ว่า ได้มีพระภิกษุชาวอินเดีย คือ พระมหาชีวก พระกัลยาณรุจิ และ พระถังเซงโฮย ได้เดินทางมาเผย
แผ่พุทธศาสนา ในยุคเดียวกับท่านเมียวโป แต่การเผยแผ่พุทธศาสนาก็ไม่เจริญนัก เพราะกษัตริย์จีนใน
ขณะนั้นนับถือศาสนาขงจ้ือ ไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และยังไม่พอพระทัยที่มีคนนับถือพุทธศาสนา 
ต่อมาเมื่อชาวเวียดนามกอบกู้เอกราชได้สําเร็จ พระพุทธศาสนาได้รับการฟ้ืนฟูอย่างจริงจัง ในครั้งน้ัน
ได้มีพระภิกษุชาวอินเดีย ช่ือ วินีตรุจิ ท่านได้ศึกษาพุทธศาสนาในอินเดียแล้วยัง ได้เดินทางมาศึกษา
พุทธศาสนานิกายเซน หรือ เธียร (Thien) ในประเทศจีน แล้วเดินทางมาเผยแผ่ พุทธศาสนานิกาย
เธียร หรือ เซน ในเวียดนามจนพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาตามลําดับ 

 คราวที่เวียดนามกู้อิสระภาพ ได้ต้ังอาณาจักรไคโคเวียด ใน พ.ศ. ๑๔๘๒ หลังจากได้
อิสระภาพแล้ว ก็เกิดการแย่งชิงอํานาจกันเอง ประมาณ ๓๐ ปี ระยะน้ีพุทธศาสนาซบเซาขาดการ
ทํานุบํารุง ต่อมาเมื่อราชวงศ์ดินห์ ขึ้นครองอํานาจในปี พ.ศ. ๑๒๑๒ แล้ว พระพุทธศาสนากลับมา
เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง พระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก  ใน พ.ศ. 
๑๕๑๑-๑๕๒๒ รัฐบาลได้จัดต้ังองค์การปกครองคณะสงฆ์ขึ้น โดยรวมเอาคณะนักบวชเต๋ากับพระสงฆ์
ในพระพุทธศาสนา เข้าในระบบฐานันดรศักด์ิเดียวกัน พระเจ้าจักรพรรดิเวียดนาม ทรงสถาปนา
พระภิกษุง่อฉั่นหลู เป็นประมุขสงฆ์ของเวียดนาม และแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ด้วย  ในสมัย
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กษัตริย์องค์ที่ ๒ แห่งราชวงศ์เล (๑๕๔๘-๑๕๕๑) ได้ส่งพระสงฆ์ไปขอพระไตรปิฎกจากประเทศจีน ๑ 
ชุด และทรงแนะนําให้ประชาชนเลิกนับถือผีสาง เทวดา มานับถือพระพุทธศาสนา แต่ประชาชนยัง
นับถือผีสาง เทวดา พร้อมกับพุทธศาสนาด้วย สมัยราชวงศ์ไล (๒๑๕ ปี) เป็นช่วงที่พุทธศาสนามีความ
เจริญรุ่งเรืองสูงสุด เพราะเป็นศาสนาเดียวที่ได้รับการอุปถัมภ์ และศรัทธาอย่างแรงกล้าจากราชวงศ์น้ี 
เช่น สมัยของพระเจ้าไลไทต๋อง (๑๕๗๑-๑๕๘๘) ทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาอย่างกวางขวาง เช่น โปรด
ให้สร้างวิหาร ๙๕ แห่ง สมัยพระเจ้าไลทันต๋อง (๑๕๙๗-๑๖๑๕) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเอาใจ
ใส่บ้านเมือง และประชาชนมาก ดําเนินรอยตามพระเจ้าอโศกมหาราช เช่น สงเคราะห์ประชาชนผู้
ทุกข์ยาก เป็นต้น  พ.ศ. ๑๙๕๗ เวียดนามได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนอีก ต้ังแต่ พ.ศ. ๑๙๕๗-๑๙๗๔เป็น
เวลา ๑๗ ปี ก็ทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมไปมาก เพราะกษัตริย์ราชวงศ์หมิงของจีน ได้ส่งเสริม
แต่ลัทธิขงจื้อ และเต๋า ในขณะนั้นพุทธศาสนานิกายตันตระ ของธิเบตก็เข้ามา จีนได้ทําลายวัด เก็บเอา
ทรัพย์สิน และคัมภีร์พุทธศาสนาไปหมด พอเวียดนามได้เอกราชอีก เมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๔ พุทธศาสนาก็ไม่
ดีขึ้น เพราะกษัตริย์ราชวงศ์ใหม่ ไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กลับเข้าแทรกแซงกิจการทางศาสนา 
ในช่วงน้ีเองได้เกิดนิกายตินห์โดขึ้นในเวียดนาม ซึ่งเผยแผ่มาจากจีนถึงเวียดนาม ต่อมานิกายน้ีได้
ผสมผสานกับนิกายเดิม คือ นิกายเธียร จนเกิดเป็นพุทธศาสนาแบบหน่ึงขึ้นมา ที่ยังปฏิบัติกันอยู่ตาม
โรงเจดีย์ (Chua) ในปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๐๑๔ พระเจ้าเลทันต๋องได้รวบรวมอาณาจักรจัมปาเข้าเป็นดินแดนส่วนหน่ึงของ
เวียดนามได้สําเร็จ จนถึง พ.ศ. ๒๐๗๖ เวียดนามก็ได้แตกแยกเป็น ๒ อาณาจักร ได้แก่อาณาจักรฝ่าย
เหนือที่พวกตระกูลตรินห์ (Trinh) ครองอํานาจ คือแคว้นตังเกี๋ย กับอาณาจักรฝ่ายใต้ขงราชวงศ์เหงียน 
(Nguyen) คือแคว้นอานัม ทั้ง ๒ อาณาจักร ต่างทําสงครามกันมาตลอดระยะเวลา ๒๗๐ ปี จนรวม
เป็นอาณาจักรเดียวกันอีก เมื่อพ.ศ. ๒๓๔๕ ในช่วงเวลาที่แตกแยกกันเป็นเวลา ๒๗๐ ปีน้ัน พุทธ
ศาสนาต่างฝ่ายต่างทํานุบํารุงพุทธศาสนา มีการสร้าง และปฏิสังขรวัดวาอารามมากมาย 
       ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ ชาวตะวันตกได้เริ่มเดินทางมาติดต่อกับเวียดนามทางการ
ค้าขาย และการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค มีพวกโปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส สเปน 
และอังกฤษ เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ นักสอนศาสนาชาวโปรตุเกส และชาวฝร่ังเศส ได้คิดค้น
วิธีการเขียนภาษาเวียดนามด้วยอักษรโรมัน จนชาวเวียดนามเลิกใช้ภาษาจีน ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๓๗๐-
๒๔๐๑ เวียดนามได้ทําการปราบปรามพวกคริสต์อย่างเด็ดขาดโดยการจับฆ่าตาย ทําให้พวกนักสอน
ศาสนาถูกฆ่าตายจํานวนมาก และพวกชาวคริสต์ญวนอีก จํานวนนับแสนคน จนเกิดการขัดแย้งกัน
ระหว่างเวียดนาม กับ อังกฤษ จนที่สุด อังกฤษสามารถเข้ายึดครองเวียดนามได้ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๐๒ 
ยึดครองเมืองไซง่อนได้ พ.ศ. ๒๔๒๖ เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศสสมัยที่ฝรั่งเศสปกครอง
เวียดนามพุทธศาสนา เสื่อมโทรมลงมาก เพราะถูกเบียดเบียนจากพวกฝร่ังเศส ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ 
เช่นการห้ามสร้างวัด เว้นแต่ได้รับอนุญาต จํากัดสิทธิพระสงฆ์ที่จะรับถวายสิ่งของ จํากัดจํานวน



๖๗ 
 

พระภิกษุ เป็นต้น แม้ชาวพุทธจะถูกจํากัดสิทธิ โดยไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเลย หากจะเป็นได้ต้อง
นับถือศาสนาคริสต์เสียก่อน และต้องโอนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสด้วย จึงทําให้ชาวพุทธไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การบริหาร และไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียงอะไรในแผ่นดิน ชาวเวียดนามได้พยายามรวมตัวกันเพ่ือลุกขึ้นสู้
กอบกู้เอกราช แต่ก็ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงไปเป็นระยะ ๆ ในระยะน้ีเองพระพุทธศาสนา ซึ่งมีท่าที
ว่าจะสูญสิ้น ก็มีการต่ืนตัว ฟ้ืนฟูกันอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้มีการจัดต้ังสมาคมพุทธศาสนาศึกษา
แห่งโคชินจีน (Cochinchina Buddhist study society) ขึ้นที่เมืองไซง่อน และได้มีการต้ังสมาคม
ทางพุทธศาสนาขึ้นอีกที่เมืองเว้ (อานัม) และที่เมืองฮานอย โดยสมาคม ฯ มุ่งเน้นด้านการศึกษา และ
สังคมสงเคราะห์ ปฏิรูปพระวินัยของสงฆ์ และส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาพุทธศาสนาแบบใหม่ 
ได้มีการจัดพิมพ์วารสารของพระพุทธศาสนาและแปลคัมภีร์ต่าง ๆ ทั้งฝ่ายมหายานและเถรวาท 
       การฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในครั้งน้ัน นับว่าประสบความสําเร็จ เน่ืองจากสามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นของคนระดับปัญญาชน ที่เคยประสบความผิดหวังมาจากวัตถุนิยม ทางตะวันตก โดยมา
สนับสนุนการฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในคร้ังน้ันอย่างมากมาย แต่การเผยแผ่ฟ้ืนฟูพุทธศาสนาก็เป็นอัน
หยุดชะงัก ลงอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากเกิดสงครามโลกคร้ังที่ ๒ 
      ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ หลังสงครามโลกสงบลง การฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในเวียดนามก็ได้ดําเนินการ
ต่อไปอีก ที่เมืองฮานอยได้มีการต้ังบริหารคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ และจัดต้ังพุทธสมาคมสําหรับฆราวาสข้ึน
ด้วยปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่เมืองไซง่อนได้จัดต้ังพุทธสมาคมข้ึน เพ่ือฟ้ืนฟูการศึกษาพระพุทธศาสนา แทน
พุทธสมาคมเก่า ซึ่งได้ล้มเลิกกิจการไปต้ังแต่ก่อนสงครามโลก 
      ในปัจจุบันน้ี ประเทศเวียดนามนับถือพระพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และขงจื้อ เป็นการนับถือ
ผสมผสาน โดยเฉพาะทางด้านหลักธรรมคําสอน๔ จะปฏิบัติตามคําสอนของทั้ง ๓ ศาสนา ทางด้าน
การศึกษาพระพุทธศาสนาได้มีการเปิดสอนพระพุทธศาสนาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยวันฮันห์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา โดยการจัดต้ังขึ้นของสหพุทธจักรเวียดนาม และได้รับการรับรอง
จากรัฐบาลเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ในปัจจุบันน้ี มหาวิทยาลัยฮันห์ ทําการเปิดสอน ๔ 
คณะคือ คณะพุทธศาสตร์ และบูรพาวิทยา คณะอักษรศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
และคณะภาษาศาสตร์ เฉพาะคณะพุทธศาสตร์และบูรพาวิทยา แบ่งออกเป็น ๙ ภาควิชา คือ 
ภาควิชาพุทธปรัชญา วรรณคดีพุทธศาสนา พุทธศาสนประวัติ พุทธศาสนาทั่วไป พุทธศาสนาใน
เวียดนาม ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน และปรัชญาตะวันตก 

๑. อิทธิพลทางสังคม 
 ๑.๑ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่พ่ึงของชุมชน เช่น 

                                                            
๔นนท์ ธรรมสถิต, พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์กิติชัย

ศาสน์, ๒๕๓๒), หน้า ๕๘. 



๖๘ 
 

     ศาลเจดีย์ หรือโรงเจดีย์ หรือหอเจดีย์ ที่เรียกว่า จัว [Chua=Pagoda] เป็นที่บูชาเทพเจ้า 
และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในพระพุทธศาสนา และเป็นที่ประกอบพิธีบูชา หรืองานเทศกาลทางพระพุทธศาสนา 
เช่น พิธี ๑ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และงานศราทธ์กลางเดือน ๗ เป็นต้น พระพุทธศาสนาอย่างที่นับถือปฏิบัติตาม
ศาลเจดีย์เหล่าน้ัน เป็นการผสมระหว่างนิกายเธียร (เซน) กับตินห์โด (ชิน) หรือเป็นศาสนาแบบ
ชาวบ้าน ไม่สู้มีเน้ือหาหลักธรรมลึกซึ้งอะไร คือเป็นลัทธิบูชาเทพเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์หรือ 
ปูชนียบุคคลของจีน เช่น พระกวานอาม (กวนอิม ) เป็นต้น 

 ๑.๒ วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษา 
 วัดเป็นสถานที่รวมแหล่งทางการศึกษาแห่งชนช้ันทุกระดับ และยังเป็นสถานที่ชุมนุมของ

ชาวพุทธในการพบปะปรึกษาหารือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านศาสนาและทั้งในด้านการเมือง โดยมี
พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นําประชาชน และมีส่วนร่วมในการกอบกู้เอกราช อีกทั้งการฟ้ืนฟูพระศาสนา 

 ๑.๓ พระสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 
 พระสงฆ์ถือว่ามีบทบาทต่อสังคมและความเป็นอยู่ เพราะการที่ประเทศเกิดความไม่สงบ 

และถูกรุกรานจากข้าศึก ประชาชนขาดที่พ่ึง และยึดเหน่ียวจิตใจ จึงต้องอาศัยวัด และมีพระสงฆ์ ซึ่ง
สามารถให้ความอบอุ่นใจ และกําลังใจ และยังเป็นผู้นําประชาชนในการต่อสู้กอบกู้เอกราช อยู่เคียง
ข้างกับประชาชน 

๒. อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ เศรษฐกิจของเวียดนาม 
 มีลักษณะใกล้เคียงกับเศรษฐกิจของไทย ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวนา ดังน้ันจึงได้รับ

อิทธิพลจากพุทธศาสนาในด้านเศรษฐกิจการปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนาจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึ้น คําสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตโดยธรรม ปราศจากการทุจริต โกง ปล้นจี้ เป็นต้น ล้วนมีอิทธิพลอยู่
ในจิตใจของผู้คน 

 ๒.๒ พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมแห่งเศรษฐกิจ 
 จะสังเกตเห็นได้ว่า บรรดาองค์กรต่าง ๆ ของคฤหัสถ์เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น เช่น องค์กรการกรรมกรชาวพุทธ องค์การพ่อค้าย่อยชาวพุทธ สหพันธ์
ลูกจ้าง และข้าราชการชาวพุทธ สมาคมครูชาวพุทธ สมาคมผู้ขับรถรับจ้างโดยสารชาวพุทธ พุทธิก
สตรีชาวพุทธ สมาคมเภสัชกรชาวพุทธ สมาคมนักเขียนและจิตรกรชาวพุทธ เป็นต้น องค์การเหล่าน้ี
ถือว่า เป็นแหล่งสําคัญของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก 

๓. อิทธิพลทางด้านการเมือง 
 ๓.๑ ในระบบการปกครองประเทศชาติ 
 มีการเอาศาสนธรรมมาเป็นหลัก ในการออกกฎหมายต่าง ๆ ของบ้านเมือง และในการน้ี 

พระสงฆ์ก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนา การศึกษา การเมือง และสังคม 
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ผู้นําที่เข้าถึงพุทธศาสนาทุกระดับ จะได้รับการยอมรับเลื่อมใส ศรัทธา จากสังคมเป็นอย่างมากกว่า
ศาสนาอ่ืน ๆ 

 ๓.๒ พระสงฆ์มีส่วนร่วม ในการต่อสู้กับการเมือง 
 ในสมัยรัฐบาลของโงดินเดียม พระพุทธศาสนาถูกกดขี่ ยํ่ายี จากฝ่ายรัฐบาลที่นับถือคริสต์

ศาสนา เป็นการทําลายความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนอย่างมาก ทําให้มีการเดินขบวนประท้วงขับไล่
รัฐบาล โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นํามวลชน พระภิกษุถิชกวางด๊ึก ได้เผาตนเองเพ่ือประท้วงรัฐบาลซ่ึงก่อ
ความสะเทือนใจแก่ชาวพุทธเวียดนามไปทั่วประเทศ 

 ๓.๓ พระสงฆ์กับผลกระทบทางการเมือง 
 ในยุคของนายพลเหงียนเกากี ขึ้นเป็นผู้นําประเทศ ได้รับการต่อต้านจากชาวพุทธหัว

รุนแรงอยู่ตลอด มีพระสงฆ์เป็นผู้นําในการต่อสู้ ระดมมวลชนเดินขบวนไปตามท้องถนนเป็นยุค ที่
เรียกว่า ยุคหลวงพ่ีระดมพลกลางท้องถนน [Monk and Mobs in The Street] แม้จะไม่ประสบ
ความสําเร็จ แต่ว่ายังเป็นพลังอํานาจอันสําคัญย่ิงใหญ่ที่ฝ่ายชาวบ้านเมืองยังต้องใส่ใจ หรือต้องพ่ึงพา
อาศัยเช่นกัน๕ 

 ๓.๔ เหตุแห่งความพ่ายแพ้ทางการเมืองของพระสงฆ์ 
 พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นําของชาวพุทธมีจุดอ่อนสําคัญ คือ ความไม่พร้อมที่เข้าสวมบทบาทรับ

ภาระหน้าที่ที่มาถึงได้ เพราะขาดพ้ืนฐานการศึกษา และ เพราะตลอดเวลาเกือบ ๑๐๐ ปี ที่ฝรั่งเศสยึด
ครองอํานาจในเวียดนาม ประชาชนทั่วไปถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการศึกษา พระสงฆ์ที่เป็นผู้นํา
ชาวพุทธล้วนมาจากตระกูลชาวไร่ชาวนา แม้จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนอยู่บ้าง แต่เป็นเพียงความรู้
แบบเก่า ๆ ที่สืบสานมาตามประเพณี น้อยองค์นักที่จะพูดภาษาฝรั่งเศส อังกฤษหรือภาษาอ่ืน ๆ ได้ใน
วงการเมืองถือว่า พระสงฆ์เป็นกลุ่มชนผู้ด้อย หรือไร้การศึกษา มีลักษณะเด่นคือ กลัว และ ดูถูก
วัฒนธรรมจากภายนอก แต่มีกําลังอิทธิพลอยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป 

 ๓.๕ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ 
 ในสมัยนายพลเหงียนคานห์ ขึ้นครองอํานาจแทนนายพลเดือง วัน มินห์ พระสงฆ์ ที่เป็น

ผู้นําชาวพุทธก็ร่วมกันสนับสนุน ขบวนการต่าง ๆ เช่นองค์การเยาวชนที่เป็นฐานกําลัง พร้อมที่จะ
ปฏิบัติการตามคําสั่งก็มีมาก ผู้นําในวงการภายนอกก็หันมาสนใจ รัฐบาลที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเอาใจ พระ
สามารถพูดเสียงดังเข้าไปถึงกลางเวทีการเมือง คือต้องการให้คณะสงฆ์ มีเสียงในรัฐบาล หรือว่า
รัฐบาลต้องรับฟังคณะสงฆ์ ต้องการให้คนที่คณะสงฆ์เลือก หรือเห็นเหมาะสมเข้าไปดํารงตําแหน่งใน

                                                            
๕พระธรรมปิฏก(ประยุตย์ปยุตโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๖๒. 
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รัฐบาล ต้องการให้รัฐอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามากขึ้น และต้องการให้เยาวชนชาวพุทธมีสิทธิ มีส่วนใน
ชะตากรรมของสังคมเวียดนามมากขึ้น 

๔. การปกครองคณะสงฆ์ประเทศลาว 
ประเทศลาวถือเป็นประเทศพ่ีน้องกับไทย มีวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันนัก เน่ืองจากเคยเป็นพ่ี

น้องกันมาแต่โบราณ ที่อพยพมาจากจีน เมื่อตอนอยู่ในอาณาจักรอ้ายลาว เมื่อประมาณ พ.ศ. ๖๑๒ ก็
ได้นับถือพุทธศาสนาแบบมหายานมาก่อน เมื่อถูกจีนรุกราน จึงได้อพยพมาอยู่ในเมืองล้านช้าง
ประมาณ พ.ศ. ๑๒๙๐ ก็กลับมาเป็นนับถือผีสางเทวดาดังเดิมอีก ต่อมาเมื่อเจ้าสุวรรณคําผงขึ้นเสวย
ราชย์ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๕-๑๘๙๖ ทรงมีพระ โอรส ๖ พระองค์ ใน ๖ พระองค์น้ัน เจ้าฟ้างุ้มมีลักษณะ
ผิดแผกจากพระโอรสองค์อ่ืน คือมีฟันและลิ้นเป็นสีดํา โหรทํานายว่าเป็นกาลกินีจึงได้นําไปลอยแพ 
บังเอิญแพได้มาถึงเมืองขอม (กัมพุชา) ได้รับการเลี้ยงดูจากพระมหาปาสมันตเถระ ต่อมาได้เข้าถวาย
ตัวเป็นมหาดเล็กในราชสํานักของพระเจ้าอินทปัตถ์ และได้อภิเษกสมรสกับพระธิดาของพระเจ้า
อินทปัตถ์ พระนามว่า พระนางแก้วยอดฟ้า (ฟ้าหญิงคําหยาด) ต่อมาบิดาให้ไปตีเมืองล้านช้าง และ
สามารถยึดเมืองล้านช้างได้ในปี พ.ศ. ๑๘๙๖ แล้วขึ้นครองราชย์ เป็นกษัตริย์องค์ที่ ๒๓ ของราชวงศ์
ล้านช้าง ทรงพระนามว่า พระเจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี แผ่อาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง 

พุทธศาสนาได้เข้ามาสู่อาณาจักรล้านช้างในยุคน้ี กล่าวคือพระนางแก้วยอดฟ้าพระมเหสีผู้
ทรงเคยนับถือพุทธศาสนามาก่อน เมื่อครั้งอยู่ในเมืองขอมทรงเห็นประชาชนนับถือผีสางเทวดา และ
ฆ่าสัตว์บูชาเซ่นสรวง จึงได้ทูลขอให้พระเจ้าฟ้างุ้มไปอัญเชิญพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในอาณาจักร
ล้านชัาง พระเจ้าฟ้างุ้มทรงเห็นด้วย จึงให้ทูตไป ทูลขอนิมนต์พระสงฆ์เขมรเข้ามาเผยแผ่ในประเทศ
ลาว และพระนางยังได้ขอร้องทางเขมรได้จัดส่งพระสงฆ์มาประกาศศาสนาแบบเถรวาท ซึ่งมีพระมหา
ปาสามานเจ้าเป็นประมุข เข้ามาเผยแผ่ในล้านช้างพระพุทธศาสนาจึงได้เผยแผ่มาสู่ประเทศลาว และ
ได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีจากพระเจ้าฟ้างุ้ม เน่ืองจากพระเจ้าฟ้างุ้มเคยได้รับอุปการะจากพระมหาปา
สามานเถระเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ด้วย พระมหาปาสามานเถระและคณะได้เดินทางออกจากเมือง
กัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๐๒ ไปตามลําดับจนถึงเมืองแกพร้อมกับนําเอาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ช่ือ 
พระบาง และพระไตรปิฎกไปด้วยเพ่ือที่จะถวายแก่พระเจ้าฟ้างุ้ม เมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึง
เวียงจันทน์ เจ้าเมืองจันทน์ได้นิมนต์พักสมโภชพระบางอยู่ ๓ คืน ๓ วัน แล้วคณะสงฆ์ก็เดินทางต่อไป
ยังเวียงคํา อาราธนาพระเถระไปในเมือง ประชาชนได้มาสมโภชนพระบางกัน ๓ คืน ๓วัน ครั้นจะ
เดินทางต่างปรากฎว่าพระพุทธรูปไม่สามารถยกไปได้จึงเสี่ยงทายว่าเทวดาอารักษ์คงปรารถนาจะให้
พระบางอยู่ที่เวียงคําพระเถระและผู้ติดตาม ได้มีเดินทางไปยังเมืองเชียงทอง ครั้งถึงเชียงทอง ได้เข้า
เฝ้าพระเจ้าฟ้างุ้มและพระมเหสี พระเถระและคณะจึงได้เผยแผ่พุทธศาสนาในลาวจนเจริญรุ่งเรือง
ประดิษฐานมั่นคงสืบมารัชสมัยของพระเจ้าฟ้างุ้มน้ันเต็มไปด้วยศึกสงคราม ทําให้ชาวลาวที่มีนิสัยรัก
สงบเกิดความเบ่ือหน่าย จนในที่สุดพร้อมใจกันขับพระเจ้าฟ้างุ้มออกจากราชสมบัติ และอภิเษกพระ
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ราชโอรสทรงพระนามว่า “พญาสามแสนไท” ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน และพระองค์ทรงอภิเษกกับเจ้า
หญิงแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทําให้มีการจัดระเบียบบ้านเมืองตามแบบแผนวิธีการท่ีได้รับจาก
ประเทศไทยเป็นอันมาก  ในด้านการพระพุทธศาสนา พญาสามแสนไททรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เช่น ทรงสร้างวัดมโนรมย์ วัดอุโบสถ หอสมุด โรงเรียนปริยัติธรรม เป็น
ต้น และทรงเจริญพระราชไตรีกับทางกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนถึงกัมพูชา เวียดนาม ซึ่งถือได้ว่าในสมัย
น้ีเป็นสมัยแห่งการจัดสรรบ้านเมือง และการสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นอย่างมาก 

สมัยพระเจ้าวิชุลราชาธิปัต (พ.ศ. ๒๐๔๔-๒๐๖๓) บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบ กษัตริย์ทรงเอา
ใจใส่ทํานุบํารุงพุทธศาสนา ได้สร้างวัดวาอารามต่าง ๆ เช่น สร้างวัดบรมมหาราชวังเวียงทอง วัดวิชุล
ราช เพ่ืออัญเชิญพระบางจากเวียงคํามาประดิษฐานที่วัดน้ี ต่อมาทรงสร้างวัดโพธ์ิสบ เพ่ือเป็นอนุสรณ์
แก่พระราชธิดาที่ได้สวรรคตไป 

สมัยพระเจ้าโพธิสารราช (พ.ศ. ๒๐๖๓-๒๐๙๐) พระองค์เป็นผู้เคร่งครัดทางพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างย่ิง ได้ทรงมีพระราชโองการให้พลเมืองเลิกนับถือผีสางเทวดา เลิกทรงเจ้าเข้าผีทั่วพระ
ราชอาณาจักร ทรงให้รื้อศาลหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมือง และให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา
แทน ทรงสร้างวัดสุวรรณเทวโลกแต่เน่ืองจากประเพณีการนับถือผีน้ันมีมานานมาก และได้ฝังเข้าไปใน
จิตใจของประชาชนทั่วไป จึงยากที่จะเลิกอย่างเด็ดขาดได้ 

ครั้นต่อมาทางอาณาจักรล้านนาว่างกษัตริย์ปกครอง จึงได้อัญเชิญเจ้าไชยเชษโฐหรือ เชษฐ
วังโส พระโอรสของพระเจ้าโพธิสาร ไปครองนครล้านนา๖ เมื่อปีพ.ศ. ๒๐๘๙ พระเจ้าโพธิสารเสด็จ
สวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๐ ด้วยถูกช้างล้มทับขณะประพาสป่า ทรงกลับนครได้เพียง ๓ สัปดาห์ก็
สวรรคต เมื่อสวรรคตแล้ว พระโอรสทั้งหลายต่างแย่งชิงราชสมบัติกัน อาณาจักรลาวได้แตกเป็น ๒ 
ฝ่าย คือ อาณาจักรฝ่ายเหนือ และฝ่ายใต้ พระเจ้าไชยเชษโฐแห่งล้านนา จึงยกทัพตีกรุงล้านช้าง และ
ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดบุปผาราม เชียงใหม่ รวมท้ังพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงค์) 
และพระแก้วขาวไปด้วย เมื่อเสด็จถึงล้านช้าง ทรงยึดราชสมบัติจากเจ้าครองนครทั้งสองได้ ด้วยความ
เกรงกลัวของเจ้าครองนครทั้งสอง จึงทรงครองนครท้ังสองซึ่งเรียกว่า กรุงศรีสัตนาคตหุต พระองค์จึง
ขึ้นครองราชสมบัติ นับเป็นมหาราชองค์ที่ ๒ ของลาว ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงพระนามว่า “พระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราช” 

พระพุทธศาสนาในยุคของพระเจ้าเชษฐาธิราช นับว่ามีความเจริญสูงสุด ทรงได้สร้างวัดสําคัญ
มากมาย ในกําแพงเมืองมีวัดอยู่ประมาณ ๑๒๐ วัด และยังได้สร้างวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระแก้วมรกต ที่นํามาจากเมืองเชียงใหม่ ในสมัยน้ีได้มีการแต่งวรรณกรรมหลายเรื่อง เช่น สังสินชัย 

                                                            
๖ธรรมทาส พานิช, ไชยาที่ ต้ังนครหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์อรุณวิทยา, ๒๕๓๔), หน้า ๕๖. 
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การเกต พระลักพระราม เป็นต้นสมัยน้ีราชอาณาจักรไทยได้มีความสัมพันธ์ลาวอย่างแน่นแฟ้น ได้
ร่วมมือกันเพ่ือต่อสู้กับพม่า ได้สร้างเจดีย์ “พระธาตุศรีสองรัก” ในอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพ่ือ
เป็นอนุสรณ์ แห่งความเป็นพ่ีเป็นน้องกัน ของสองอาณาจักร พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ทรงย้ายเมือง
หลวงจากเมืองเชียงคํามาอยู่ที่เวียงจันทน์ ได้ประดิษฐานพระแก้วมรกต และพระแซกคํา (พระพุทธ
สิหิงค์ หรือพระสิงค์) ไว้ที่เวียงจันทน์ เรียกว่าเวียงจันทน์ล้านช้างส่วนพระบางประดิษฐานไว้ที่เมือง
เชียงทอง จึงได้ช่ือว่าหลวงพระบางมาจนถึงบัดน้ี บางคร้ังก็เรียกช่ือว่าล้านช้างหลวงพระบาง และได้
สร้างวัดเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตขึ้นเป็นพิเศษ พระองค์ได้ทรงสร้างพระธาตุหลวง ซึ่งถือเป็น
สถาปัตยกรรมช้ินยอดเย่ียมของลาวเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๙ ซึ่งต่อมาได้ถูกพวกปล้นจากยูนานทําลาย
เสียหายไปมาก นอกจากพระองค์จะได้ทรงสร้างพระธาตุ อ่ืน ๆ และพระพุทธรูปสําคัญ ๆ อีกมากมาย 
เช่น พระเจ้าองค์ต้ือ ที่เวียงจันทน์ พระเจ้าองค์ต้ือ ที่อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พระเสริม พระ
สุก พระใส พระอินทร์แปลง พระองค์แสน ทรงสร้างวัดพระธาตุ ที่จังหวัดหนองคาย และพระธาตุที่
จมนํ้าโขงอยู่ พระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย สร้างวัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย และพระ
ประธานในโบสถ์ นามว่า พระไชยเชษฐา พระศรีโคตรบูร ที่แขวงคําม่วน พระธาตุอิรัง ที่แขวงสุวรรณ
เขต (สุวรรณเขต) พระธาตุศรีสองรัก อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม 
เป็นต้น 

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงประคับประคองนําราชอาณาจักรล้านช้างผ่านพ้นภัยการเป็น
เมืองขึ้นของพม่าไปได้ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ แม้ว่าในขณะน้ันอาณาจักรล้านนา (เสียแก่พม่า 
พ.ศ. ๒๑๐๑) และอาณาจักรศรีอยุธยา (เสียแก่พม่า พ.ศ. ๒๑๐๗) ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้ว 
แต่หลังจากพระองค์สวรรคตในปี พ.ศ. ๒๑๑๔ พอมาถึง พ.ศ. ๒๑๑๗-๒๑๑๘ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
ได้ยกทัพมาตีลาวและได้รับชัยชนะ และทรงนําโอรสองค์เดียวของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่งประสูติ
ในปีที่สวรรคต ไว้เป็นประกันที่หงสาวดีด้วย ต่อจากน้ันมาหลายปีแผ่นดินลาวก็วุ่นวายด้วยเรื่องราช
สมบัติ จนพ.ศ. ๒๑๓๔ พระเถระเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ จึงได้ประชุมกันลงมติให้ส่งทูตไปเชิญเจ้าชาย
หน่อแก้วโกเมน ซึ่งเป็นตัวประกันอยู่ประเทศพม่ากลับมาครองราชย์ และในเวลานั้นพระเจ้าบุเรงนอง
สวรรคตลง พม่าเริ่มอ่อนแอลง และเจ้าหน่อแก้วโกเมนขึ้นครองราชย์สมบัติ พ.ศ. ๒๑๓๕ และ
ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพม่าต่อไป 
       พระเจ้าสุริยวงศาเป็นกษัตริย์ที่มีความปรีชาสามารถ และเข้มแข็ง สามารถปกครองให้ลาว
สงบเรียบร้อยได้ ในสมัยน้ีวัฒนธรรมรุ่งเรือง ศิลปกรรม ดนตรี ประติมากรรมต่าง ๆ เจริญแพร่หลาย
หลังจากสิ้นราชกาลพระเจ้าสุริยวงศา ใน พ.ศ. ๒๒๓๕ อาณาจักรลาวได้แตกเป็น ๒ อาณาจักร คือ 
เมืองหลวงพระบาง กับ เมืองเวียงจันทน์ ทั้ง ๒ อาณาจักร ต่างระแวงกัน และคอยหาโอกาสแย่งชิง
อํานาจกัน จนถึงกับไปผูกมิตรกับต่างประเทศเพ่ือกําจัดกันและกัน เช่น ฝ่ายหน่ึงเข้ากับพม่า ฝ่ายหน่ึง
เข้ากับไทย หรือฝ่ายหน่ึงเข้ากับไทย ฝ่ายหน่ึงเข้ากับญวน เป็นต้น 
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 จนในที่สุดเมื่อไทยสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นมิตรกับหลวงพระบางกู้เอกราชจาก
พม่าได้แล้ว ก็ยกทัพมาตีเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นพันธมิตรของพม่า เข้ายึดครองได้ใน พ.ศ.๒๓๒๑ และได้
นําเอาพระแก้วมรกตไปยังอาณาจักรไทยด้วย อาณาจักรเวียงจันทน์ได้สลายตัวลงเป็นดินแดนของไทย
ใน พ.ศ. ๒๓๗๑ ส่วนอาณาจักรหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองออกของไทยได้ส่งทูตไปอ่อนน้อม และมอบ
บรรณาการแก่เวียดนาม พ.ศ. ๒๓๗๔ กลายเป็นข้ออ้างของฝร่ังเศส ผู้เข้ายึดครองเวียดนามในสมัย
ต่อมา ที่จะเข้าครอบครองลาวต่อไปด้วย อาณาจักรลาวได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยลําดับ 
เริ่มแต่ พ.ศ. ๒๔๓๖ จนหมดส้ินใน พ.ศ. ๒๔๔๗ ลาวถูกฝรั่งเศสครอบครองอยู่ ๔๕ ปี จึงได้เอกราช
กลับคืนโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ มีช่ือเป็นทางการว่า “พระราชอาณาจักรลาว” 

อิทธิพลของพทุธศาสนาต่อประเทศลาว 
๑. ด้านสังคม 
พระพุทธศาสนาได้ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในสังคมชาวลาว พระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน

ของวัฒนธรรมประเพณี ความคิด ความเช่ือของประชาชนลาว พิธีกรรมและวันสําคัญต่าง ๆ เช่น 
ประเพณีทําบุญธาตุหลวง เป็นประเพณีประจําชาติที่เชิดหน้าชูตาของประเทศลาว 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้เกิดมีศิลปกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา
มากมาย ล้วนมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมเป็นอย่างมาก 

นอกจากน้ันพระพุทธศาสนายังมีบทบาทในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
เช่นในชุมชนต่าง ๆ พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงของชุมชนในด้านให้คําปรึกษา ช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์
ปัจจัยสี่แก่ประชาชน วัดได้เป็นศูนย์กลางการพบปะของชาวบ้านและทางราชการ เป็นต้น 

๒. ด้านการเมือง 
พระพุทธศาสนามีความเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างแยกไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด พุทธ

ศาสนาในประเทศลาวนั้น เมื่อเสื่อมโทรมก็เน่ืองจากได้รับการบีบคั้น ทําลายจากทางการเมือง เช่นใน
คราวที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเมืองประเทศลาว ได้ทําการปฏิวัติใหม่ ได้ทําลายล้าง
สถาบันสําคัญของประเทศ ได้แก่สถาบันศาสนา และสถาบันกษัตริย์ มีพระสงฆ์ถูกฆ่าตายจํานวน
มากมาย บางส่วนต้องลาสิกขาออกมาเพ่ือเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ และเมื่อพระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรือง ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางการเมืองเช่นเดียวกัน ทั้งที่ปรากฎในอดีตและปัจจุบัน๗ 

บทบาทของพุทธศาสนาในยุคคอมมิวนิสต์ครอบครอง ได้แก่การเอาพระสงฆ์เป็นเคร่ืองมือ
ทางการเมือง เน่ืองจากพระสงฆ์เป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพเช่ือถือ โดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์
ขณะน้ันได้ให้พระสงฆ์เผยแผ่แนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ไปในขณะเทศบรรยาย ได้จัดให้มีการ

                                                            
๗ปรีชา ช้างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

สามัคคีธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐. 
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ปาฐกถาในที่ต่าง ๆ โดยมีพระสงฆ์ร่วมอยู่ด้วยในการเผยแผ่แนวคิดคอมมิวนิสต์น้ัน ถูกบังคับให้
ประยุกต์คําสอนทางพุทธศาสนาเข้ากับคําสอนของคอมมิวนิสต์ พระสงฆ์หลายรูปจําเป็นต้องทําตาม 
บางรูปขัดขืนก็จะถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม 

ในปัจจุบันน้ี บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบ พระพุทธศาสนาก็ได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐเป็นอย่างดี 
มีการก่อต้ังสถาบันการศึกษาของสงฆ์ขึ้น เป็นวิทยาลัยสงฆ์ เช่นวิทยาลัยสงฆ์ประจํากรุงเวียงจันทน์ 
เป็นต้น 

๓. ด้านเศรษฐกิจ 
อิทธิพลพุทธศาสนาด้านเศรษฐกิจน้ัน ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ได้แก่ความขยัน ประหยัด อดออมน้ัน ดูจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยนัก เพราะเป็น
ประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีไม่แตกต่างกันนัก แต่ลักษณะของประเทศลาวปัจจุบันอยู่ในฐานะ
ประเทศปิด ระบบเศรษฐกิจจึงเป็นการพ่ึงพาตัวเองมากกว่าการพ่ึงพาจากต่างประเทศ เศรษฐกิจส่วน
ใหญ่เป็นระบบเกษตรกรรม 

๕. การปกครองคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา 
ดินแดนประเทศกัมพูชา หรือเขมรน้ัน ในอดีตหลายพันปีมาแล้ว เป็นถิ่นฐานของชนชาติ

มอญ-เขมร อาศัยอยู่ สันนิษฐานว่า อพยพมากจากอินเดีย ผ่านเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของคาบสมุทรอินโดจีน แล้วกระจายกันอยู่ กระจัดกระจาย มีอํานาจครอบครองดินแดนคาบสมุทรอิน
โดจีนทั้งหมด ได้ผสมผสานกับคนในท้องถิ่นเดิม และกับคนที่อพยพมาทีหลัง ทั้งในชาติพันธ์ุ และทาง
วัฒนธรรมมีความเจริญเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ต่อมาได้มีชนอินเดียเข้ามาติดต่อค้าขาย และได้นําเอา
วัฒนธรรมอินเดียมาเผยแผ่ด้วย ทําให้กัมพูชารับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาด้วย เมื่อพุทธศาสนาได้เผย
แผ่เข้ามาสู่สุวรรณภูมิ ดินแดนแถบประเทศกัมพูชา เป็นดินแดนแห่งแรกที่ได้เอาพุทธศาสนาจาก
อินเดีย และได้รับอิทธิพลในด้านความเจริญทางด้านจิตใจมาจากประเทศอินเดีย ศาสนาแรกที่เป็น
ศาสนาสําคัญของชาวกัมพูชา คือ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาที่รองลงมา คือ พระพุทธศาสนา 
ศาสนาทั้งสองน้ี ได้วางรากฐานลงในประเทศน้ีเป็นครั้งแรก และในปัจจุบันน้ี ก็ยังแผ่อิทธิพลออกไป
อย่างกว้างขวาง ประชากรส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาทั้งสองน้ีอยู่ ตามประวัติศาสตร์ของกัมพูชา จัด
ได้เป็น ๔ ยุค จะได้กล่าวถึงพุทธศาสนาในยุคต่าง ๆ ดังน้ี๘ 

ยุคฟูนัน (Funan, Founan)หรืออาณาจักรพนมหรือยุคก่อนเขมร (พ.ศ.๖๐๐-๑๑๐๐) 
“ฟูนัน” เป็นภาษาจีน สันนิษฐานว่า เพ้ียนมาจากคําเขมรว่า พนม ซึ่งแปลว่า ภูเขา ในสมัยน้ี

ชาวเขมรส่วนใหญ่ นับถือตามความเช่ือด้ังเดิม คือ นับถือตามบรรพบุรุษ ได้แก่ ถือลัทธิโลกธาตุ ดิน 

                                                            
๘นนท์ ธรรมสถิต, พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์กิติชัย

สาสน์, ๒๕๓๒), หน้า ๕๔. 
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นํ้า ลม ไฟ และผีสางนางไม้ จดหมายเหตุของจีน เรียก ฟูนัน เขมรนับถือทั้งศาสนาพราหมณ์ และ
พุทธศาสนา แต่ในราชสํานัก และชนช้ันสูง นับถือศาสนาฮินดู นิกายไศวะ เป็นหลัก ลักษณะของฟูนัน
มีความคล้ายคลึงกับอินเดียมาก เพราะได้รับแบบแผนการปกครอง ศิลปะ การช่าง และวิทยาการต่าง ๆ 
จากชาวอินเดียในยุคฟูนันตอนปลายพระมหากษัตริย์ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา ดังเอกสารฝ่าย
จีนในราชวงศ์ช้ีทางภาคใต้ว่า กษัตริย์ฟูนันพระนามว่า เกาณฑินยะชัยวรมัน ทรงนับถือศาสนา
พราหมณ์มาก่อน ภายหลังทรงนับถือพุทธศาสนา ในรัชสมัยน้ี ได้มีพระภิกษุชาวอินเดียรูปหน่ึง ช่ือ 
พระนาคาหรือ พระนาคเสน ได้เดินทางไปยังประเทศจีน ได้แวะที่ฟูนันก่อน และได้ทูลพระเจ้ากรุงจีน
ว่า ประเทศฟูนันนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะ แต่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มีภิกษุสามเณรมาก และ
สมัยน้ี ได้มีพระภิกษุชาวฟูนัน ช่ือ สังฆปาละ ( พ.ศ. ๑๐๐๒ - ๑๐๖๕) เป็นผู้เช่ียวชาญในพระอภิธรรม 
ได้เดินทางไปสู่ประเทศจีน และได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากพระภิกษุอินเดีย ช่ือ คุณภัทร มีความแตกฉานใน
พุทธศาสนา เป็นที่เคารพศรัทธาของพระเจ้าจักรพรรดิบู่ต่ี (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๐๔๖-๑๐๙๒) ทรง
อาราธนาให้ท่านแปลคัมภีร์พุทธศาสนาเป็นภาษาจีน เช่นคัมภีร์ “วิมุตติมรรค” ซึ่งแต่งโดยพระอุปติส
สะเถระ และยังได้รับนิมนต์จากพระเจ้าบู่ต่ี ให้เป็นผู้สอนธรรมในราชสํานัก นับว่าเป็นชาวฟูนัน ที่มี
ช่ือเสียงรูปหน่ึง เป็นที่รู้จักในบรรดาประเทศต่าง ๆในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๑ พระเจ้าเกาณฑินยะวร
มันได้ส่งพระมหาเถระเขมร ๒ องค์ ไปช่วยแปลพระไตรปิฎกจีน พระมหาเถระ ๒ องค์น้ีเป็น
นักปราชญ์รู้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาสันสกฤต องค์ที่เลิศมีเกียรติติดช่ืออยู่ในพระไตรปิฎกจีนน่ัน
คือ พระมหาเถระเสงโปโลสังฆปาละ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๑๐๖๗ ในประเทศจีน พระมหาเถระสังฆปาละได้
แปลคัมภีร์วิมุตติมรรค อันเป็นคัมภีร์ของพระธัมมรุจิเถระ ในเกาะลังกา เป็นคัมภีร์คู่กับคัมภีร์วิสุทธิ
มรรค ของพระพุทธโฆสาจารย์ ซึ่งประเทศท่ีนับถือลัทธิมหายานต่างรู้จักช่ือท่านทั้งสองนี้ดีมาก พระ
เถระเขมรทั้งสองรูปได้ช่วยแปลพระไตรปิฎก ข้อความแห่งคําแปลน้ันมีผลงานเป็นภาษาจีนแท้ ใน 
พ.ศ. ๑๐๕๗ พระเจ้าอนุรุทธวรมันขึ้นครองราชย์ ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้า และได้ทรงประกาศถวายพระองค์เป็นอุบาสก ทรงมีพระเกศธาตุเส้นหน่ึงไว้เป็นที่สักการะบูชา 
พระเจ้าอนุรุทธวรมันเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปรากฎนามในยุคฟูนัน ในระยะเวลาน้ีอาณาจักรเจนละ
ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฟูนันได้มีอํานาจมากขึ้น ได้ต้ังตัวเป็นอิสระ และต่อมาใน พ.ศ. ๑๑๗๐ ก็ได้ยก
กองทัพมาโจมตีรวมฟูนันเข้าเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรเจนละ 

สมัยเจนละ ( พ.ศ. ๑๑๐๐ - ๑๓๔๔) 
อาณาจักรเจนละต้ังอยู่ทางทิศเหนือของฟูนัน ถือว่าเป็นยุคของเขมรหรือกัมพูชาที่แท้จริง ซึ่ง

ถือว่าได้เริ่มต้นในสมัยเจนละน้ี พระเจ้าวรมันเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของสมัยเจนละ 
ราว พ.ศ. ๑๐๙๓ กษัตริย์ในยุคต้นยังคงนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะเป็นหลัก ต่อมาพุทธศตวรรษท่ี 
๑๓ ได้มีกษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนา คือสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ (ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 
๑๑๙๓ - ๑๒๕๖) มีหลักฐานแสดงว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ มีศิลาจารึกที่วัดไพรเวียร ใกล้
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เมืองวยาธปุระ เมื่อ พ.ศ. ๑๒๐๗ กล่าวถึงกษัตริย์สองพ่ีน้องที่บวชในพุทธศาสนา พระเจ้าชัยวรมันที่ 
๑ ได้โปรดให้สร้างวัดถวาย หลักฐานจากข้อบันทึกของหลวงจีนอ้ีจิง ที่เดินทางไปอินเดียและผ่านทะเล
ใต้ว่า สมัยน้ันพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก มีวัดทั่วไปทุกแห่ง มีศาสนาพราหมณ์และพุทธอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพุทธศาสนา แม้พวกเจ้านายก็นิยมบวชเช่นเดียวกันในพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๔ พุทธศาสนาแบบมหายาน ได้เข้ามาเผยแพร่ในเอเซีย อาคเนย์แล้ว และเขมรก็ยังได้รับ
เอาพุทธศาสนามหายานเช่นกัน แต่ก็ไม่มีอิทธิพลมากนัก เหมือนเถรวาท ดังบันทึกของหลวงจีนอ้ีจิง 
กล่าวว่า ภาคพ้ืนน้ีมีนิกายพุทธศาสนามาก มีทั้งนิกายมูลสรรวาสติวาทิน เป็นนิกายในเถรวาท ใน
ภาษาสันสกฤตหลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันไม่นาน อาณาจักรเจนละก็แตกเป็น ๒ ส่วน กลายเป็นเจน
ละบก หรือเจนละเหนือ กับเจนละนํ้า หรือเจนละใต้ ในตอนปลายยุคเจนละนํ้าตกอยู่ในอิทธิพลของ
ชวา หลังจากแยกกันประมาณ ๑ ศตวรรษ ยุคเจนละก็สิ้นลงด้วยสาเหตุ ขัดแย้งกับอาณาจักรชวา 
กล่าวคือ ในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๔ กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร แห่งชวา ได้ยกทัพเรือมาตีเจนละ 
จับพระเจ้ามหิปติวรมันแห่งเจนละตัดพระเศียร ส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ ซึ่งขึ้นครองราชย์สืบมา ก็ได้
ย้ายเมืองหลวงไปต้ังอาณาจักรใหม่ที่อ่ืน ยุคเจนละจึงสิ้นสุดลง 

สมัยมหานคร (พ.ศ. ๑๓๔๕ - ๑๙๗๕) 
ยุคมหานคร ได้แก่ยุคที่นครวัต นครธม ซึ่งต้ังอยู่ใกล้ทะเลสาป และอยู่ทางเหนือของเมือง

เสียมราฐ เป็นเมืองหลวงของกัมพูชา เป็นยุคที่อารยธรรมของขอมเจริญรุ่งเรืองมาก มีศิลปะและ
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทางด้านศาสนา ปรากฎ ว่าพุทธ-ศาสนาฝ่ายมหายานเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับ
ศาสนาพราหมณ์ ส่วนพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคงเป็นที่นับถืออยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป ส่วนทางช้ันสูง 
หรือในราชสํานักนับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน และถือลัทธิพราหมณ์ ในยุคน้ีได้มีธรรมเนียมถือ
ศาสนาคนละอย่างระหว่างพระราชา กับ ปุโรหิต ถ้าพระราชาเป็นพุทธ ปุโรหิตเป็นพราหมณ์ หรือถ้า
พระราชาถือพราหมณ์ ปุโรหิตถือพุทธ ถือเป็นประเพณีที่ยึดถือต่อกันมาหลายร้อยปี 

ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เริ่มแต่ปี พ.ศ. ๑๗๒๔ ทรงมีช่ือเสียงโด่งดังที่สุดใน
ประวัติศาสตร์เขมร ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองที่สุด ทรงย้ายราชธานีไปที่ใดก็จะ
สร้างวัดวาอารามด้วย พระองค์ทรงเอาใจใส่ในกิจการพระพุทธศาสนามาก ทรงสร้างปราสาท และ
พระพุทธรูปจํานวนมากมาย ทรงสถาปนาปราสาทตาพรม เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีพระมหาเถระเป็น
ศาตราจารย์ใหญ่อยู่ถึง ๑๘ องค์ และอาจารย์รองลงมาถึง ๒,๗๔๐ องค์ เป็นผู้สอน พระเจ้าชัยวรมันที่ 
๗ ยังทรงให้ราชกุมารไปศึกษาพุทธศาสนาท่ีลังกา แล้วทรงผนวชที่วัดมหาวิหารในปลายยุคมหานคร 
ศาสนาพราหมณ์ และมหายานเสื่อมถอยลง คงเหลือแต่เถรวาทที่เจริญรุ่งเรือง และได้รับการนับถือ
จากคนทุกระดับ ต้ังแต่กษัตริย์ลงไป 

 
 



๗๗ 
 

ยุคหลังพระนคร (พ.ศ. ๑๙๗๕-ปัจจุบัน) 
ประเทศกัมพูชาในตอนต้นของยุคหลังพระนครได้สิ้นอํานาจลง เพราะได้เป็นเมืองขึ้นของไทย 

ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๑๓๗ ถึง พ.ศ.๒๑๖๑ พอได้รับเอกราชจากไทย ก็เกิดปัญหาสงครามกับเวียดนามบ้าง 
กับไทยบ้าง สงครามภายในบ้าง เป็นเมืองขึ้นของไทย และ เวียดนามด้วย จนกระทั่งใกล้ขึ้นศตวรรษที่ 
๒๔ ฝรั่งเศสเริ่มเข้ามามีบทบาทในอินโดจีน และใน พ.ศ. ๒๔๑๐ กัมพูชาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศส 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงได้อิสรภาพคืนมา และเรียกช่ือประเทศว่า พระราชอาณาจักรกัมพูชา มีเมือง
หลวงช่ือ พนมเปญ มีกษัตริย์ครองราชย์มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ พระนามว่า พระเจ้านโรดมสีหนุ 

ในยุคหลังพระนครนี้ พุทธศาสนาแบบมหายานและศาสนาพราหมณ์ได้เสื่อมถอยลงไป 
คงเหลือแต่พุทธศาสนาเถรวาท และกษัตริย์ในยุคน้ีจึงได้นับถือพระพุทธศาสนาเรื่อยมา กษัตริย์
กัมพูชาได้ละทิ้งราชธานีมหานคร ไปสร้างราชธานีใหม่ที่เมือง สรีสันธอร์ ต่อมา พ.ศ. ๑๙๗๕ ได้ย้ายไป
สร้างราชธานีใหม่ที่พนมเปญ จนถึงในปัจจุบัน ต้ังแต่การสร้างราชธานีใหม่ เป็นต้นมา เป็นเวลา ๔๐๐ 
ปี ประเทศกัมพูชาตกอยู่ในภาวะวิกฤต ทางสังคมอย่างรุนแรง ประชาชนทุกข์ยากมาก บ้านเมือง
ยับเยิน พระศาสนาเสื่อมโทรมมาก เน่ืองจากเกิดเรื่องภายใน มีการแย่งชิงราชสมบัติกัน ผู้คนล้มตาย
กันมากนครวัต นครธม ถูกปล่อยรกร้างอยู่ในป่า จนมี ชาวฝรั่งเศสไปพบเข้า 

พ.ศ. ๒๔๐๔ จึงได้ทํานุบํารุงรักษาอนุรักษ์ไว้ปี พ.ศ. ๒๓๘๔ พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดี ทรง
เสวยราชย์ในกรุงอุดรเมียรชัย พระพุทธศาสนา กลับเจริญรุ่งเรืองอีก มีพระสงฆ์ชาวกัมพูชา เดินทาง
มาศึกษายัง กรุงเทพฯ กลับไปฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในเขมร พระมหาวิมลธรรม (ทอง) ได้จัด
การศึกษาของสงฆ์ไทยต้ัง “ศาลาบาลีช้ันสูง” ในกรุงพนมเปญ ได้แก่พุทธิกวิทยาลัยในปัจจุบัน จากน้ัน
เขมรก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศสเกือบ ๑๐๐ ปี การศาสนาก็ไม่เจริญรุ่งเรือง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงได้
เอกราชคืนมา และเรียกช่ือประเทศว่าอาณาจักรกัมพูชา 

พ.ศ. ๒๔๙๘ พระเจ้านโรดมสีหนุสละราชสมบัติให้พระเจ้านโรดมสุรามฤตพระบิดาขึ้น
ครองราชย์แทน พระองค์มาต้ังพรรคการเมืองช่ือ สังคมราษฎร์นิยม และได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี 
ต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคต จึงทรงเป็นประมุขรัฐโดยไม่ได้ครองราชย์ พระเจ้านโรดมสีหนุ ทรงคิดต้ัง
ทฤษฎี พุทธสังคมนิยม โดยการปกครองที่ยึดหลักพุทธธรรมเป็นหลักในการบริหารประเทศ ในช่วงน้ี
ประเทศแถบเอเซียอาคเนย์กําลังอยู่ในภาวะการต่อสู้ ระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์ กับลัทธิประชาธิปไตย 
พระเจ้านโรดมสีหนุ จึงถูกปฏิวัติโดย นายพลลอนนอล เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้เปลี่ยนราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นสาธารณรัฐเขมร นายพลลอนนอลได้เป็น
ประธานาธิบดีคนแรกทางด้านศาสนาก็ได้ส่งเสริมทํานุบํารุงจากรัฐเป็นอย่างดี พระสงฆ์เขมรหลายรูป
ได้มาศึกษาที่กรุงเทพ ฯ ได้นําแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ไทยไปใช้ในกัมพูชา ดังสมเด็จพระสุ
คันธาธิบดี (ปาน) ได้ไปศึกษาที่กรุงเทพ ฯ แล้ว ได้นําแบบแผนของคณะธรรมยุติไปใช้ในกัมพูชา ทําให้
พระสงฆ์ในกัมพูชา มี ๒ นิกาย เช่นไทย คือ นิกายธรรมยุต และมหานิกาย ทางด้านการศึกษาของ
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สงฆ์ก็ได้นําแบบแผนไปจากประเทศไทย เช่น มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่ต้ังขึ้นโดย เจ้านโรดมสีหนุ เรียกว่า 
“มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาพระสีหนุราช” มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และโท ตามลําดับ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ กัมพูชาได้ถูกกลุ่มเขมรแดงโดยการนําของนายพลพอลพต ได้เข้ายึดครอง
กัมพูชา ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์อย่างสุดโด่ง ได้บังคับขู่เข็ญประชาชนอย่างทารุณ ไร้ความ
เมตตาปราณี ประชาชนถูกสังหารประมาณ ๒ ล้านคน ในน้ีรวมทั้งพระภิกษุสามเณรด้วย พระพุทธ 
ศาสนาถูกล้มล้างโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ เวียดนามกับเขมรบางกลุ่มบุกเข้ายึดกัมพูชา และขับไล่เขมรแดงโดยการนําของ
พอลพต ออกไปสู่ป่าชายแดนไทย-กัมพูชา เวียดนามต้ังรัฐบาลหุ่นโดยนายเฮง สัมริน เป็นผู้นําประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๖ กลุ่มเขมรแดงและกลุ่มเขมรอีกหลายฝ่ายจับมือกันต่อสู้กับกองทัพ
เวียดนาม ไล่ทหารเวียดนามออกนอกประเทศได้สําเร็จ 

พ.ศ. ๒๕๓๖ สหประชาชาติส่งกองกําลังรักษาสันติภาพนานาชาติ พร้อมกับการช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินอีก ๓ พันล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือให้มีการเลือกต้ัง เพ่ือจัดต้ังรัฐบาลขึ้นปกครอง
ประเทศกัมพูชาอย่างถูกกฎหมาย ผลการเลือกต้ังพรรคฟุนซินเปคของเจ้านโรดม รณฤทธ์ิ ได้คะแนน
มาเป็นอันดับหน่ึง พรรคประชาชนกัมพูชา ของ ฮุน เซนได้คะแนนเป็นอันดับสอง เป็นผลให้รัฐบาล
กัมพูชา เป็นรัฐบาลผสมโดยมีนายกรัฐมนตรี ๒ คน คือ รณฤทธ์ิเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑ ฮุนเซน 
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ ส่วนกลุ่มเขมรแดงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการเลือกต้ัง และยังต้ังกําลังหน่วย
รบอยู่ในป่าเช่นเดิม 

พ.ศ. ๒๕๓๙ กลุ่มเขมรแดงเริ่มแตกแยก ผู้นําหมายเลข ๒ นายเอียง ซารี อดีตคู่เขยของพอลพต 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศของเขมรแดง ได้นําพรรคเขมรกลุ่มหน่ึงและทหาร 
๑๐,๐๐๐ คน แปรพักตร์มาเข้าร่วมสวามิภักด์ิกับรัฐบาลนายฮุน เซน ตามกระแสข่าวนาย ฮุนเซน 
ยอมมอบผลประโยชน์จากเหมืองพลอยที่เมืองไพลิน อันมีมูลค่ามหาศาลนับอนันต์ให้ครอบครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ความขัดแย้งระหว่างเจ้ารณฤทธ์ิ กับฮุนเซน เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะ
ต่างฝ่ายพยายามที่จะดึงเขมรแดงฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาเป็นพรรคพวก เพ่ือเป็นฐานคะแนนเสียงในการ
เลือกต้ังที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๐ กองกําลัง ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ 
ของกัมพูชาได้ทําการปฏิวัติยึดครองอํานาจ ฮุนเซนอ้างว่า ฝ่ายเจ้ารณฤทธ์ิและกลุ่มเขมรแดงได้มีการ
เซ็นสัญญาความร่วมมือกันทางทหาร เพ่ือการเลือกต้ังที่จะมีขึ้นหลังนายฮุนเซน ยึดอํานาจ เจ้ารณฤทธ์ิ
ต้องลี้ภัยการเมืองมาอยู่ในประเทศไทยด้วยข้อกล่าวหาของนายฮุนเซน ว่าเจ้ารณฤทธ์ิสะสมอาวุธ และ
คบค้ากับเขมรแดงเพ่ือเตรียมการยึดอํานาจ ต่อมานายฮุนเซน ได้แต่งต้ังนายอึงฮวด รัฐมนตรี
ต่างประเทศกัมพูชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑ แทนเจ้ารณฤทธ์ิ เหตุการณ์ครั้งน้ีเป็นผลให้อาเซียน
ตอบปฏิเสธรับกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียน และในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันกลุ่มเขมร
แดงได้นําตัวนายพอลพต ขึ้นศาลประชาชนในข้อหาฆ่านายซอน เซน อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเขมร
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แดงพร้อมครอบครัวตายอย่างโหดเหี้ยมรวม ๑๑ ศพ พอลพต ถูกตัดสินกักขังบริเวณตลอดชีวิตเขมร
แดงอนุญาตให้ผู้สื่อข่าว ฟาร์อีสเทิร์น อีโคโนมิค รีวิว เข้าไปสัมภาษณ์เพ่ือเผยแพร่ภาพเพ่ือประจักษ์
แก่สายตาชาวโลก และเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๑ นายพอลพต ก็ได้เสียชีวิตลง ภายในกระท่อม
กลางป่าที่ถูกกักบริเวณตลอดชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๔๑ นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ พยายามทุกหนทางที่จะหาความชอบธรรม 
และชนะใจต่างประเทศ เพราะต้องการเงินทุน และความช่วยเหลือที่ถูกตัดขาดออกไป ฮุนเซน 
ยอมรับข้อเสนอของญี่ปุ่นที่จะตัดสินคดีความของเจ้า รณฤทธิ์โดยไม่ต้องปรากฎตัว แล้วตามด้วยการ
อภัยโทษแก่เจ้ารณฤทธ์ิจากกษัตริย์ เพ่ือให้เจ้ารณฤทธ์ิกลับเข้ามาสู่ประเทศกัมพูชามาเล่นการเมือง
ต่อไปตามแรงกดดันจากนานาประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ รัฐบาลกัมพูชาได้จัดการ
เลือกต้ังอย่างเป็นทางการ พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ของนาย 
ฮุนเซน รองลงมาคือ พรรคฟุนซินเปค ของเจ้ารณฤทธ์ิ และพรรคซัมรังสี ของนาย ซัมรังสี ซึ่งเป็น
พรรคฝ่ายค้าน พรรคฝ่ายค้านโดยการนําของนาย ซัมรังสี และเจ้ารณฤทธ์ิ ไม่พอใจในการเลือกต้ัง 
โดยกล่าวว่าพรรคประชาชนกัมพูชาโกงการเลือกต้ัง จึงเกิดการประท้วง ไม่ยอมเข้าร่วมการจัดต้ัง
รัฐบาล เกิดการชุมนุมประท้วงของประชาชนผู้สนับสนุนจํานวนนับหมื่นคน เมื่อเหตุการณ์บานปลาย 
ประเทศกลุ่มอาเซียนจึงได้ให้ไทยเป็นกลางในการไกล่เกลี่ยเพ่ือการเจรจาระหว่าง ๓ พรรค การเจรจา
ได้สําเร็จผล โดย มรว. สุขุมพันธ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย ได้เจรจา
กับนายฮุนเซนต่อมาได้มีการเจรจากันระหว่างผู้ นําพรรคต่างๆ และฯลฯสถานการณ์ทาง
พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง หรือเสื่อมถอยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางบ้านเมืองเป็นสิ่งสําคัญ 
คาดว่าพุทธศาสนาในกัมพูชา ในยุคการปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ี จะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ 

อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อประเทศกัมพูชา 
๑. ด้านสังคม 
 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อประชาชาชนกัมพูชา ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะตกอยู่ในภัยสงคราม

การแก่งแย่งระหว่างผู้มีอํานาจไม่เคยขาดสาย ประดุจดังว่าดินแดนเขมรเป็นดินแดนที่ถูกสาปให้ตกอยู่
ในความตกระกําลําบากด้วยภัยสงคราม ต้องมีชีวิตอยู่กับดินแดนที่ถูกสาปให้ตกอยู่ในความตกระกํา
ลําบากด้วยภัยสงคราม ต้องมีชีวิตอยู่กับการเสี่ยงตายจากสงคราม บางคร้ังต้องแยกพ่อแยกแม่ แยกพ่ี
แยกน้องกัน หรือเสียชีวิตจากกันก่อนเวลาอันควร เน่ืองจากความโหดร้ายของสงคราม อันเกิดจาก
กองกําลังหลายกลุ่มที่คอยประหัตประการกัน ถึงแม้ว่าในช่วงที่เขมรแดงเรืองอํานาจในกัมพูชา ได้ล้ม
ล้างพระพุทธศาสนา โดยหวังว่าให้สิ้นซาก แต่ก็ทําลายได้เพียงแค่รูปแบบและส่วนประกอบภายนอก
เท่าน้ัน ไม่สามารถทําลายพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจคนเขมรได้ เพราะได้ฝังลึกอยู่ในใจเป็นเวลาช้านาน
มรดกอันล้ําค่าที่พุทธศาสนามอบให้กับกัมพูชาน้ัน มีค่าเกินกว่าจะนับได้ เพราะได้แทรกซึมอยู่ในวิถี
ชีวิตของคนเขมรไปแล้ว มีอิทธิพลต่อแนวคิด วิถีชีวิตของชาวเขมร วัดวาอารามต่าง ๆ ได้เป็นที่พ่ึงเป็น
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ศูนย์กลางของชุมชนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย เช่นนครวัต 
นครธม เขาพระวิหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา ที่เป็นมรดกสําคัญกัมพูชา 

๒. ด้านการเมือง 
การเมืองกัมพูชามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในอดีตกาล พระมหากษัตริย์ทรงปกครอง

บ้านเมือง โดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทาง แม้ว่าในอดีตจะมีการนับถือพุทธศาสนา
ปนกับศาสนาพราหมณ์ แต่ก็ไม่ได้เกิดความขัดแย้งใด ๆ เลย แต่กลับเอ้ือต่อกัน เป็นประโยชน์ต่อการ
ปกครอง หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาเป็นอุปกรณ์สําคัญในการปกครองให้ประชาชนอยู่กันอย่าง
สงบสุข ปกครองให้เป็นปึกแผ่นได้โดยง่ายแม้ในปัจจุบัน รัฐบาลก็ได้เอาใจใส่กิจการพระศาสนา
พอสมควร พระสงฆ์ได้มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่มาก เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตทางบ้านเมือง พระสงฆ์ได้มี
ส่วนร่วมในการเดินประท้วงรัฐบาล ทางด้านการศึกษา ได้มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราช อันเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศีกษาแก่พระภิกษุสงฆ์
ชาวเขมร 

๓. ด้านเศรษฐกิจ 
ประชาชนชาวเขมรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การทําไร่ทํานา ปลูกผักปลูกพืช และ

เลี้ยงสัตว์ แต่ก็มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น ขัดสน เพราะความยากจน ขาดการดูแลเอาใจใส่จากรัฐ 
แม้ความเป็นอยู่ของประชาชนจะขัดสน แต่สิ่งหน่ึงที่เขาเรียกร้อง คือสันติภาพ ประชาชนกัมพูชาบาง
คนได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนของไทยว่า “สิ่งที่เขาเรียกร้องคือสันติภาพ อยากจะให้บ้านเมืองมี
ความสงบสุขเหมือนเมืองไทย โดยปราศจากการแก่งแย่งกันของผู้ปกครอง” แต่ส่วนหน่ึงที่ประชาชน
ชาวเขมรมีอยู่ไม่ได้ขัดสน คือพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจ เขาต้องอดทน ต่อสู้ต่อการทํางาน ต่อภัย
สงครามต่าง ๆ คิดว่าในอนาคตข้างหน้าประชาชนเขมรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าน้ี 

๖. การปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทย 

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทย เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ สมัยเดียวกันกับ
ประเทศลังกา ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ๙ สาย โดยการ
อุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดีย ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า
สุวรรณภูมิ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง มีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนน้ีไม่น้อยกว่า ๗ ประเทศ ได้แก่ 
ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของ
ไทย เน่ืองจากได้พบโบราณวัตถุที่สําคัญ เช่นพระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐาน
สําคัญ แต่พม่าก็สันนิษฐานว่ามีในกลางอยู่ที่เมืองสะเทิม ภาคใต้ของพม่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่
สุวรรณภูมิในยุคน้ี นําโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในแถบน้ี จนเจริญรุ่งเรืองมาตามลําดับ ตามยุคสมัยต่อไปน้ี๙ 

 

                                                            
๙เรื่องเดียวกัน, ๒๕๓๒. 
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พระพุทธศาสนา สมัยทวาราวดี 
 ผืนแผ่นดินจุดแรกของอาณาจักรสุวรรณภูมิ หรือที่เรียกกันว่า “แหลมทอง” ซึ่งท่าน พระโสณะ
กับพระอุตตระได้เดินทางจากชมพูทวีปเข้ามาประดิษฐานน้ัน จดหมายเหตุของหลวงจีนเห้ียนจัง 
เรียกว่า “ทวาราวดี” สันนิษฐานว่าได้แก่ที่จังหวัดนครปฐม เพราะมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง 
ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ ศิลารูปพระธรรมจักร เป็นต้น ปรากฎว่าเป็นหลักฐานประจักษ์พยานอยู่ 
พระพุทธศาสนาที่เข้ามาในคร้ังน้ี เป็นแบบเถรวาทด้ังเดิม พุทธศาสนิกชนได้มีความศรัทธาเลื่อมใส
บวชเป็นพระภิกษุจํานวนมาก และได้สร้างสถูปเจดีย์ไว้สักการะบูชา เรียกว่า สถูปรูปฟองนํ้า เหมือน
สถูปสาญจีในอินเดีย ที่พระเจ้าอโศกทรงสร้างขึ้น ศิลปะในยุคน้ีเรียกว่า ศิลปะแบบทวาราวดี  

๑. สมัยสุโขทัย 
ในสมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์และประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาสายเถรวาท จึง

เท่ากับเป็นศาสนาประจําชาติ  มีการปกครองคณะสงฆ์ภายใน คือ 

๑. มีสังฆปริณายก มีพระอุปัชฌายะ อาจารย์ ตามข้อ ๑-๒ สมัยพุทธกาล 

๒. พระมหากษัตริย์ทรงต้ังสมณศกัด์ิ พระราชทินนาม 

๓. มีสังฆนายกแห่งวาสะ หรือฝ่าย และมีเจ้าคณะประจําเมืองต่างๆ ที่พระมหากษัตริย์ทางต้ัง 
ตามข้อ ๓-๖ สมัยพุทธกาล 

๔. ช่ือสูงสุดแห่งพระสังฆนายกปริณายกว่า พระสังฆราช  รองลงมาเรียกว่า ปู่คร ู

นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า น่าจะมีพระสังฆราชมากกว่าองค์เดียว 

 นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า น่าจะมีพระสังฆราชมากกว่าองค์เดียว เพราะวิธีปกครองใน
ครั้งน้ัน หัวเมืองใหญ่ที่ห่างไกลราชธานี เป็นเมืองประเทศราช โดยมากเมืองใหญ่ เมืองหน่ึงน่าจะมี
พระสังฆราชองค์หน่ึง  ส่วนเมืองน้อยจึงมีเพียงปู่ครู เป็นพระสังฆปริณายก คําน้ีเปลี่ยนเรียกพระครู 
แต่ในครั้งสุโขทัย 

๕. ในหนังสือพงศาวดารเหนืออีกแห่งหน่ึงว่า จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัย
เป็น  

ฝ่ายขวา                            -               คามวาสี                      -                     
คันถธุระ 

ฝ่ายซ้าย                            -               อรญัวาสี                     -                     
วิปัสสนาธุระ 

นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า จะเรียกจะจดว่า คามวาสี- อรัญวาสี ก็ยาก จึงเรียกอย่างง่ายๆว่า 
ขวา ซ้าย อนุโลมตามช่ือที่จัดหมวดกรมในราชการ ซึ่งง่ายแก่การเรียกการจด 

๖. ทําเนียบคณะสงฆ์สมัยสุโขทยัในพงศาวดารเหนือว่าดังน้ี 
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ฝ่ายขวา 

 พระสังฆราชา  อยู่วัดมหาธาตุ 

 พระครูธรรมไตรโลก  อยู่วัดเขาอินทรแก้ว 

 พระครูยาโชค  อยู่วัดอุทยานใหญ ่

 พระครูธรรมเสนา  อยู่วัดไหนไม่ปรากฎ 

   ฝ่ายซ้าย 

 พระครูธรรมราชา  อยู่วัดไตรภูมิป่าแก้ว 

 พระครูญาณไตรโลก  อยู่วัดไหนไม่ปรากฎ 

 พระครูญาณสทิธ์ิ  อยู่วัดไหนไม่ปรากฎ 

๒. สมัยกรุงศรอียุธยา 

๑. ในช้ันต้นแห่งกรุงเก่า คณะและเจ้าคณะใหญ ่

 ฝ่ายคามวาสี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

 ฝ่ายอรัญวาส ี สมเด็จพระวันรัต 

 องค์ไหนมีพรรษายุกาลมาก ก็เป็นสมเด็จพระสังฆราช 

๒. อมา เมื่อคณะป่าแก้วจากลังกามีมากขึ้นในกรุงเก่า และหัวเมืองปักษ์ใต้ช้ันหลัง ต้อง        
แยกคณะคามวาสีเป็น ๒ คณะ จึงเอาตําแหน่งพระวันรัต ไปเป็นเจ้าคณะใหญ่คามวาสีฝ่ายใต้ ต้ังนาม
เจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีขึ้นใหม่ว่า พระพุทธจารย์ (เปลี่ยนเป็น พุฒาจารย์ ในรัชกาลที่ ๔)  

๓. ต่อมาสมัยพระมหาธรรมราชา (พระราชบิดาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) แบ่ง
ออกเป็น  

 คณะเหนือ ขึ้นในสมเด็จพระอริยวงศญาณ 

 คณะใต้  ขึ้นในสมเด็จพระวันรัต(ป่าแก้ว) 
๔. คําว่า “ สมเด็จ” นํามาจากเขมรสมัยอยุธยา เดิมคําว่า  “พระสังฆราช” มีมากองค์ คือ

ราชธานีและหัวเมืองใหญ่ทั้งหลายจึง 
 ก. สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชข้ึนองค์หน่ึงใหญ่กว่าพระสังฆราช หรือสังฆราชาทุก

องค ์

 ข. ต้ังพระครูในราชธานีขึ้นเป็นพระสังฆราชาคณะให้พิเศษกว่าพระครูทั่วไปแต่เดิม แต่
มาเรียกสั้น ๆ ว่า พระราชาคณะ 

ครั้งกรุงเก่าจึงมีสังฆปริณายกเป็น ๓ ช้ัน :  
 (๑) สมเด็จพระสังฆราช 

 (๒) พระสังฆราชา 

 (๓) พระครู 



๘๓ 
 

๕. สรุปพระเถระผู้ทรงสมณศักด์ิ 

 (๑) สมเด็จพระสังฆราช ซ้าย ขวา ได้แก่ สมเด็จพระอริยวงศ์ และสมเด็จพระวันรัต 

  (๒) พระพุทธาจารย์ พระพุทธโฆษาจารย์ พระพิมลธรรม พระธรรมโคดม 

 (๓) พระพรหมมุณี พระธรรมเจดีย์ พระธรรมไตรโลก 

 (๔) พระเทพกวี พระเทพมุณี พระญาณไตรโลก 

 (๕) พระราชาคณะสามัญ มีราชทินนามต่างๆ 

จึงได้คณะและเจ้าคณะใหญ ่ดังน้ี 

(๑) คณะคามวาสี ฝ่ายซ้าย (เหนือ)  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

(๒) คณะอรัญวาสี สมเด็จพระพุทธาจารย์ 

(๓) คณะคามวาสี ฝ่ายขวา (ใต้) สมเด็จพระวันรัต 

๓. สมัยกรุงธนบุร ี

 พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกู้ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาทรงแสวงหาเลือกสรรพระจากเมืองต่าง ๆ มา
ทรงสถาปนาและต้ังเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นต้น เพ่ือให้พระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติ ด้านปฏิบัติ 
และด้านคณะสงฆ์ คืนดีเหมือนอย่างสมัยก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาแต่ยังไม่ทันเรียบร้อย 

 รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ก็คงทรงจัดขึ้นเค้าเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งเป็นฝ่ายซ้าย 
ฝ่ายขวา โดยจัดคณะคามวาสี เป็นฝ่ายซ้าย สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี เป็นเจ้าคณะ จัดคณะ
อรัญวาสีเป็นฝ่ายขวา พระพนรัตเป็นเจ้าคณะ โดยจัดต้ังคณะเหนือ คณะใต้ ขึ้นแทน สองคณะน้ียอม
รวมเอาคณะอรัญวาสีเข้าไว้ในเขตของตน คือคณะหนึ่งๆ อาจแยกออกเป็น ๒ คณะย่อย คือฝ่าย
คามวาสี และฝ่ายอรัญวาสี ฝ่ายอรัญวาสีก่อนหน้าน้ันเป็นคณะหน่ึงต่างหากมาก่อนและยังมิได้เลิก
ตําแหน่งเจ้าคณะฝ่ายอรัญวาสี  จึงยังคงมีเค้าเป็น ๓ คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ คระอรัญวาสี๑๐ 

๔. สมัยกรุงรัตนโกสินทร ์

 สมัยรัชการที่ ๑ 

 รัชกาลที่ ๑ ทรงฟ้ืนฟูปรับปรุงพระพุทธศาสนาทุกด้าน ทรงสถาปนาพระอารามใหญ่น้อย 
รวบรวมทําสังคายนาพระไตรปิฎก ทรงปรับปรุงการคณะสงฆ์ ทรงแสวงหาเลือกสรรพระสงฆ์ ทรง
สถาปนาแต่งต้ังพระสังฆราช พระราชาคณะทั้งปวง 
 การปกครองคณะสงฆ์ ก็คงแบ่งเป็นคณะเหนือ คณะใต้ ทุกคณะประกอบด้วยคามวาสี 
อรัญวาสี มีการเปลี่ยนแปลงนามพระราชาคณะบ้าง แต่ก็ยังมีเค้าเป็น ๓ คณะ  คือ คณะเหนือ คณะใต้ 
และคณะอรัญวาสี 
 
 

                                                            
๑๐ชํานาญ นิศารัตน์, พุทธศาสนาในประเทศไทย ส.๐๔๑, อ้างแล้ว, หน้า ๔๕. 



๘๔ 
 

 สมัยรัชกาลที่ ๒ 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างไร การปกครองคณะสงฆ์แบ่งเป็นคณะเหนือ คณะใต้ ทุกคณะ
ประกอบด้วย คามวาสี อรัญวาสี แต่ยังคงมีเค้าเป็น ๓ คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ และคณะ
อรัญวาส ี

 สมัยรัชกาลที่ ๓ 

 โปรดให้รวมพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ในจังหวัดกรุงเทพฯ โดยมากเข้าเป็นคณะหน่ึง
ต่างหาก เรียกว่าคณะกลาง ขึ้นในกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แต่ยังทรงเป็นกรมหมื่นนุชิต
ชิโนรส อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน คณะใหญ่จึงเป็น ๔ คณะมาแต่น้ัน คือคณะเหนือ คณะใต้ คณะกลาง 
และคณะอรัญวาสี 
 ในรัชกาลน้ีมีวัดหลวง วัดราษฎร์ สร้างขึ้นใหม่มาก โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดเก่าก็มาก การศึกษา
พระปริยัติธรรม ทรงบํารุงขึ้นมาก และทรงมอบหมายให้เป็นพระราชธุระของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงผนวชอยู่ การเล่าเรียนจึงเจริญมาก 

 คณะธรรมยุตได้เริ่มขึ้นในรัชกาลน้ี โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรง
ผนวชมาต้ังแต่ในรัชกาลที่ ๒ และได้ทรงผนวชอยู่ตลอดรัชกาลที่ ๓ มีพระนามฉายาว่า วชิรญาโณ แต่
ยังขึ้นอยู่ในคณะกลาง ซึ่งมีกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นเจ้าคณะ เดิมเรียกว่า บวรนิ
เวศาทิคณะ 

 สมัยรัชกาลที่ ๔  
 คณะใหญ่ก็คงแบ่งเป็น ๔ เหมือนรัชกาลที่ ๓ ทรงสถาปนากรมหมื่นนุชิตชิโนรส ขึ้นเป็นกรม
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นประธานแห่งสงฆ์บริษัททั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๓๙๔ 

 คณะใหญท่ั้ง ๔ คณะ และเจ้าคณะใหญท่ีท่รงสถาปนาในต้นรัชกาล คือ 

(๑) คณะเหนือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่) วัดสุทัศน์ 

(๒) คณะใต้ สมเด็จพระวันรัตน์(เซ่ง) วัดอรุณราชวราราม 

(๓) คณะกลาง สมเด็๗พระพุทธโฆษาจารย์ (ฉมิ) วัดโมลีโลก  
(๔) คณะอรัญวาสี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) วัดสระเกศ 

คณะกลางที่โปรดให้ต้ังขึ้นและขึ้นในกรมสมเด็จพระปรมานุชิต ในรัชกาลที่ ๓ มาในรัชกาลที่ ๔ 
การบังคับบัญชาว่ากล่าว ก็เห็นจะอยู่ที่วัดพระเชตุพน แม้เมื่อกรมสมเด็จพระปรมานุชิตสิ้นพระชนม์
แล้ว (พ.ศ. ๒๓๙๖) คณะกลางก็ยังขึ้นในพระอัฐิกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส มีพระฐานานุกรม
พระอัฐิบังคับบัญชาว่ากล่าวมา จนถึงรัชกาลที่ ๕ 

ได้ทรงสถาปนาพระองค์ฤกษ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นกรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ุ พ.ศ. ๒๓๙๔ 
ตําแหน่งอนุนายกรองแด่ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นใหญ่ในคณะธรรมยุติการซึ่งเพ่ิม



๘๕ 
 

สถาปนาขึ้นในรัชกาลที่ ๓ แม้ได้โปรดให้เป็นใหญ่ในคณะธรรมยุติกามาแต่แรก ก็ยังคงขึ้นอยู่ในคณะ
กลาง ไม่ได้แยกออกเป็นคณะหน่ึงต่างหาก ตลอดรัชกาลที่ ๔ 

สมัยรัชกาลที่ ๕  
ยุคที่ ๑ แต่ พ.ศ. ๒๔๑๑ 

ทรงสถาปนากรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ุพระบรมราชอุปัธยาจารย์ ขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ เทียบที่มหาสงัฆปริณายก เพราะไม่ได้ทรงต้ังสมเด็จพระอริยวงศาตญาณ 

การคณะสงฆ์คงเป็นอย่างเดิม คือ มีคณะใหญ่ ๔ ได้แก่ 

๑. คณะเหนือ 

๒. คณะใต้ 

๓. คณะกลาง 
๔. คณะอรัญวาสี 
ยุคที่ ๒ แต่ พ.ศ. ๒๔๒๔ 

ทรงสถาปนาพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ามนุษยนาคมาณพ เป็นกรมหมื่นวชิรญาณวโรรศ
โปรดให้มีสมณศักด์ิ เป็นเจ้าคณะรองคณะธรรมยุติกา มีสมณศักด์ิตําแหน่งน้ีขึ้นเป็นครั้งแรกจึงเข้าใจ
ว่า ยกคณะธรรมยุติกาขึ้นเป็นคณะใหญ่เป็นครั้งแรกโดยมีกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นเจ้าคณะ
ใหญ่ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นเจ้าคณะรอง จึงมีคณะใหญ่เป็น ๕ คณะ 

๑. คณะเหนือ 

๒. คณะใต้ 

๓. คณะกลาง 
๔. คณะอรัญวาส ี

๕. คณะธรรมยุติกา 

โปรดให้จัดระเบียบคณะสงฆ์คราวหน่ึง คือ ให้แยกคณะกลางซึ่งขึ้นพระอัฐิกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรสออกมาเป็นคณะหน่ึงต่างหาก ให้หม่อมเจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์(ทัต) วัดพระเชตุพน 
เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะกลาง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมหมื่น 
วชิรญาณวโรรสและคณะสงฆ์ธรรมยุติกาต้ังมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ 

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ 

ยุคที่ ๓ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ 

โปรดให้ต้ังพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ.  ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) มีรูปแบบการ
ปกครองดังน้ี 

๑. พระมหาเถระที่ทรงปรึกษาในการพระศาสนาและการปกครอง บํารุงสังฆมณฑลทั่วไป 
ได้แก่ สมเด็จเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ ตําแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ ๑ เจ้าคณะใหญ่คณะใต้ ๑ เจ้าคณะ



๘๖ 
 

ใหญ่คณะธรรมยุติกา ๑ เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง ๑ และพระราชาคณะเจ้าคณะรอง คณะเหนือ คณะ
ใต้ คณะธรรมยุติกา คณะกลางทั้ง ๔ ตําแหน่งน้ัน ข้อภารธุระในพระศาสนา เหนือในสังฆมณฑล ซึ่งได้
โปรดให้พระมหาเถระทั้งน้ีประชุมวินิจฉัยในที่มหาเถระสมาคม ต้ังแต่ ๕ พระองค์ขึ้นไป คําตัดสินของ
มหาเถระสมาคมน้ันให้เป็นสิทธิขาด ผู้ใดจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปอีกไม่ได้ 

๒. เจ้าคณะมณฑล 

๓. เจ้าคณะเมือง 
๔. เจ้าคณะแขวง เฉพาะในจังหวัดกรุงเทพฯ มีพระราชาคณะเป็นผู้กํากับคณะแขวงละรูป  
๕. เจ้าอาวาส 

พระราชบัญญัติน้ีไม่เก่ียวด้วยนิกายสงฆ์ กิจและลัทธิเฉพาะในนิกายนั้น ๆ ซึ่งเจ้าคณะหรือ
สังฆนายกในนิกายน้ันได้เคยมีอํานาจว่ากล่าวบังคับมาแต่ก่อนประการใดก็ให้คงเป็นไปตามเคยทุก
ประการ แต่การปกครองอันเป็นสามัญทั่วไปในนิกาย ทั้งปวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ข้อยกเว้นน้ี หมายเอาคณะธรรมยุติกา ที่เคยได้พระบรมราชานุญาต ให้ปกครองกันตามลําพัง
และวัดในกรุงอันยังแยกขึ้นก้าวก่ายในคณะน้ันๆ การปกครองสามัญทั่วไปในนิกายทั้งปวงน้ัน เช่น
หน้าที่และอํานาจเจ้าอาวาสเป็นตัวอย่าง 
 ก่อนแต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ได้มีประกาศพระบรม
ราชโองการบ้าง ออกกฎหมายพระสงฆ์บ้าง อุดหนุนพระพุทธบัญญัติ ให้ผู้ละเมิดต้องโทษทาง
บ้านเมืองอีกส่วนหน่ึงด้วย และต้องทรงต้ังคฤหัสถ์ให้มีหน้าที่ปกครองสงฆ์ทั้งชําระอธิกรณ์ ทั้งต้ังพระ
อุปัชฌายะ ทั้งถอดถอนมีขุนนางเจ้าหน้าที่ชําระอธิกรณ์ มีช่ือว่า ขุนวินิจฉัยชาญคดี ขุนเมธาวินิจฉัย 
ส่วนใหญ่รวมอยู่ในกองสังฆการี กรมธรรมการ ซึ่งต่อมาเป็นกระทรวงในรัชกาลที่ ๕  เจ้ากระทรวง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเจ้าคณะใหญ่โดยพฤตินัย พระเจ้าคณะตามทําเนียบสมณศักด์ิอยู่ในฐานะเป็นที่
เคารพนับถือ และปกครองกันภายใน ตลอดถึงเจ้าคณะใหญ่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ปกครองเป็นต้นดังกล่าว
ในส่วนกลางเอง 
 ต่อมาเมื่อประเทศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ น้ีกรมหมื่นวชิร
ญาณวโรรส (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) จึงทรงเริ่มปฏิบัติหน้าที่ปกครอง
คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมเป็นอันเริ่มสมัยพระปกครองพระโดยตรง 
 พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดให้เลื่อนกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นกรมหลวงวชิรญาณวโรรส 

สมัยรัชกาลที่ ๖ 

ยุคที่ ๑ แต่พ.ศ. ๒๔๕๓ 

โปรดให้ต้ังพระราชพิธีมหาสมณุตตมาภิเษก ทรงเลื่อนพระเกียรติยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงวชิรญาณวโรรส พระบรมราชอุปัธยาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
และเลื่อนสถาปนา พระสมณศักด์ิเป็นสมเด็จพระมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราช) ทั่วพระราช
อาณาเขต พ.ศ. ๒๔๕๓  



๘๗ 
 

 อน่ึง โปรดให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ได้ทั่วไป 

 การปกครองคณะสงฆ์ยังคงใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ น้ัน แต่
เป็นอันงดใช้อํานาจจากมหาเถรสมาคม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ยังคงทรงเรียกประชุมและบัญชา
กิจการอันจะพึงทําเป็นการสงฆ์ในที่ประชุมน้ัน  

รูปแบบการปกครองจึงเป็นดังนี ้
๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ ในที่ประชุมมหาเถรสมาคมโดยปกติ 

หรือในที่ประชุมพิเศษ หรือโดยพระองค์เอง ยกตัวอย่าง ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ในยุคน้ีจึงใช้ว่า พระมหา
สมณวินิจฉัย  

๒. เจ้าคณะมณฑล 

๓. เจ้าคณะเมืองหรือจังหวัด 

๔. เจ้าคณะแขวง 
๕. เจ้าอาวาส 

ยุคที่ ๒ แต่ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สิ้นพระชนม์ ๒ สงิหาคม ๒๔๖๔  
โปรดสถาปนาพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ (สมณศักด์ิเสมอสมเด็จพระพุฒาจารย์) 

เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ๒๐ สิงหาคม ๒๔๖๔ 

การปกครองคณะสงฆ์ กลับมาใช้อํานาจมหาเถรสมาคม ตามพระราชบัญญัติลักษณะการ
ปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ มีรูปแบบการปกครองดังน้ี 

๑. มหาเถรสมาคม 

๒.  เจ้าคณะมณฑล 

๓. เจ้าคณะเมืองหรือจังหวัด 

๔. เจ้าคณะแขวง 
๕.  เจ้าอาวาส 

สมัยรัชกาลที่ ๗ 

การปกครองคณะสงฆ์คงเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ 

สมัยรัชกาลที่ ๘ 

ยุคที่ ๑ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ 

การปกครองคณะสงฆ์คงเป็นไปตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ พระเจ้า 
วรวงศ์เธอ กรมหลวงขชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชสสิ้นพระชนม์ โปรดให้สถาปนาสมเด็จพระวันรัต 
(แพ ติสสเทโว) วัดสุทัศนเทพวราราม ขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๔๘๑ 
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ยุคที่ ๒ แต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

ประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ จัดการปกครองคณะสงฆ์แบบรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร ดังน้ี 

๑. สมเด็จพระสังฆราช 

    ทรงบัญญัติสังฆาณัติ โดยคําแนะนําของ 
๒. สังฆสภา  
 ทรงบริหารการคณะสงฆ์ทาง 
๓. คณะสังฆมนตร ี

 ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ทาง 
๔. คณะวินัยธร 

สังฆสภาประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน ๔๕ รูป ที่เป็น ๑. พระเถระช้ันธรรมขึ้นไป ๒. พระคณะ
จารย์เอก ๓. พระเปรียญเอก 

คณะสังฆมนตรี ประกอบด้วยสังฆนายกรูปหน่ึง และสังฆมนตรีไม่เกิน ๙ รูป จัดระเบียบการ
บริหารคณะสงฆ์ 

ก. ส่วนกลาง ๔ องค์การ 

(๑) องค์การปกครอง 
(๒) องค์การศึกษา 

(๓) องค์การเผยแผ่ 

(๔) องค์การสาธารณูปการ 

องค์การหน่ึง มีสังฆมนตรีว่าการรูปหน่ึง จะมีสังฆมนตรีช่วยว่าการก็ได้ 

ข. ส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในสังฆาณัติ และมีเจ้าคณะตรวจการในภาคต่าง ๆ 
ตามท่ีกําหนดในสังฆาณัติ 

จึงมีเจ้าคณะเป็นลําดับลงไปจนถึงเจ้าอาวาส นับต่อจากคณะสังฆมนตรี ดังน้ี 

(๕) เจ้าคณะตรวจการภาค 

(๖) เจ้าคณะจังหวัด 

(๗) เจ้าคณะอําเภอ 

(๘) เจ้าคณะตําบล 

(๙) เจ้าอาวาส 

ส่วนคณะวินัยธร เป็นไปตามสังฆาณัติ (ซึ่งแบ่งเป็นคณะวินัยธรช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ และช้ันฎีกา) 
ตามระบอบน้ี มีพระสังฆปริณายก ๔ รูป คือ 

๑. สมเด็จพระสังฆราช 
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๒. ประธานสังฆสภา 

๓. สังฆนายก 
๔. ประธานคณะวินัยธรช้ันฎีกา 
ระเบียบบริหารตามที่กําหนดไว้ในส่วนภูมิภาค มีคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด คณะกรรมการ

สงฆ์อําเภอ(เทียบกับกรมการจังหวัด กรมการอําเภอ) มีคณะวินัยธรช้ันฏีกา ๑ คณะ อุทธรณ์ ๑ คณะ 
ส่วนคณะวินัยธรณ์จังหวัดมีทุกจังหวัด 

มีวัตถุประสงค์อีกข้อหน่ึง คือ เพ่ือรวมนิกายสงฆ์ (มหานิกาย – ธรรมยุต ) ตามแถลงการณ์ 
เรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ด้วยวิธี 

ก. โดยตรง คือ บังคับรวมตามบทเฉพาะกาลว่า ภายหลังทําสังคายนา แต่อย่างช้าไม่เกินแปดปี 
ข. โดยอ้อม คือ โดยสังฆสภา ซึ่งตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ สมาชิกฝ่ายมหานิกายมีมากกว่า 

จึงออกสังฆาณัติบังคับทางการปกครองให้ร่วมกันเลิกล้มอํานาจการปกครองของฝ่ายธรรมยุตเองที่ได้มี
มาแต่เดิม ดังที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ 

ผลการปฏิบัติ คือ ฝ่ายธรรมยุตเป็นฝ่ายค้านในสังฆสภา เรื่อยมาต้ังแต่ต้นต่อการออก
สังฆาณติั 

บังคับรวมทางการปกครอง (ทั้งทางบริหารรวมถึงการต้ังอุปัชฌาย์ทั้งทางคณะวินัยธร) แต่ไม่
สําเร็จทุกคราวเพราะถือว่าออกมาขัดพระธรรมวินัย จึงผิดมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
๒๔๘๔ น้ัน คณะธรรมยุตคงนับถือปฏิบัติอยู่ในปกครองของเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตที่มีมาแต่เดิม 

ได้มีการต้ังกรรมการสังคายนาขึ้นคณะหน่ึง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๖๐ 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ก็เพ่ือดําเนินการปรับปรุงรวม ๒ นิกาย ให้เป็นอันเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ปรากฎว่ากรรมการแต่ละนิกายได้มีความเห็นขัดแย้งกันอย่างมาก ไม่อาจ
ตกลงกันได้  

สมเด็จพระสังฆราช(แพ) สิ้นพระชนม์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๗ ประกาศสถาปนาสมเด็จ
พระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศข้ึนเป็น สมเด็จพระสังฆราช ๓๑ มกราคม ๒๔๘๘ 

๕. สมัยรัชกาลปัจจุบนั 
ยุคที่ ๑ แต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
ก. ยังคงใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ แต่ความเห็นแตกต่างกันเป็นเหตุให้สมเด็จ

พระสังฆราชทรงเรียกประชุมพระเถระทั้งสองนิกาย มาประชุมหารือทําความตกลงกันที่ตําหนักเพ็ชร 
วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔ พระเถระทั้งสองฝ่ายได้ประชุมทําความตกลงกัน 
๓ ข้อ ดังน้ี  

(๑) การปกครองส่วนกลาง คณะสังฆมนตรีคงบริหารร่วมกัน แต่การปกครองบังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามนิกาย 
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(๒) การปกครองส่วนภูมิภาค ให้แยกตามนิกาย 
(๓) ส่วนระเบียบปลีกย่อยอ่ืนๆ จะได้ปรึกษาภายหลัง 

เป็นอันว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๔๘๔ ไม่อาจใช้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความมุ่งหมายได้ 
ทั้งไม่เหมาะต่อหลักการปกครองคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องการให้เคารพเช่ือฟังพระเถระผู้
เป็นสังฆบิดร สังฆปริณายก และเป็นธรรมาธิปไตย กิจการที่โปรดให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ตามพระวินัยก็
ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ ภิกษุผู้เข้าประชุมค้านขึ้นแต่เพียงรูปเดียวก็ใช้ไม่ได้ และภิกษุทุกรูปผู้เข้าประชุม
เป็นสมานสังวาสกะกัน 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกทรงพระผนวช ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ ทรงลาผนวช ๕ 
พฤศจิกายน ๒๔๙๙  

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ( ม.ร.ว. ช่ืน นพวงษ์ สุจิตโต) 
ขึ้นทรงกรมเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๙๙ 

 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สิ้นพระชนม์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๑  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาสมเด็จพระวันรัต (กิตติโสภโณ ปลด วัดเบญจมบพิตร ขึ้น

เป็นสมเด็จพระสังฆราช ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๓ 
ยุคที่ ๒ แต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ต้ังพระราชบัญญั ติคณะสงฆ์  พ .ศ .  ๒๕๐๕ แต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๐๕ ยกเลิก

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๔๘๔  
เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับน้ี คือ โดยที่การจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็น

กิจการอันพึงแบ่งแยกอํานาจ ดําเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่วงดุลแห่งอํานาจเช่นที่เป็นอยู่ตาม
กฎหมายในปัจจุบัน (ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ ) และโดยระบบที่ว่าน้ันเป็นผลบ่ันทอนประสิทธิภาพแห่งการ
ดําเนินกิจการจึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรง
บัญชาการคณะสงฆ์ ทางมหาเถรสมาคม ตามอํานานกฎหมายและพระธรรมวินัยเพ่ือความ
เจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา 

การบริหารคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ๒๕๐๕ และตามกฎมหาเถรสมาคมท่ีออก
ตามกฎหมายคณะสงฆ์น้ี ประกอบด้วย 

๑.  สมเด็จพระสังฆราช ทรงบัญชาการคณะสงฆ์และตราพระบัญชา โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ทางดํารงตําแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 

๒. มหาเถรสมาคม ประกอบด้วย 
 ๒.๑ สมเด็จพระสังฆราช ประธานโดยตําแหน่ง 
 ๒.๒ สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป กรรมการฯ โดยตําแหน่ง 
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 ๒.๓  พระราชาคณะมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า ๔ รูป ไม่เกิน ๘ รูป เป็นกรรมการ โดยสมเด็จ
พระสังฆราชทรงแต่งต้ัง 

มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเพ่ือการน้ี ให้มีอํานาจ
ตรากฎมหาเถรสมาคมออกบังคับ วางระเบียบหรือออกคําสั่งโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระ
ธรรมวินัยใช้บังคับได้ 

๓. คณะใหญ่ทั้ง ๕ และเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๕ คือ 
 ๓.๑ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง (ในเขตภาค ๑,๒,๓,๑๓,๑๔,๑๕) 
 ๓.๒ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ(ในเขตภาค ๔,๕,๖,๗) 
 ๓.๓ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก(ในเขตภาค ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒) 
 ๓.๔ เจ้าคณะใหญ่หนใต้(ในเขตภาค ๑๖,๑๗,๑๘) 
 ๓.๕ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต(เขตปกครองธรรมยุตทุกภาค) 

 เจ้าคณะใหญ่หนทั้ง ๔ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
เฉพาะคณะสงฆ์ธรรมยุต เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ที่บัญญัติให้มีเจ้าคณะสงฆ์ทั้งสอง
นิกาย ปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆทุกส่วนทุกช้ัน และเพ่ือแบ่งเบา
ภาระของมหาเถรสมาคม คณะใหญ่ทั้ง ๕ น้ีนับเข้าในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เน่ือง
ด้วยมหาเถรสมาคม(ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะ
สงฆ์๑๑ 

๔. ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
 ๔.๑ ภาค เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
 ๔.๒ จังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
 ๔.๓ อําเภอ เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ 
 ๔.๔ ตําบล เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล 
๕. วัด เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

 
 
 

 

                                                            
๑๑สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ลักษณะปกครองสงฆ์

โดยสังเขป  ในการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๒๕๕๑), หน้า ๘๕-๑๐๙. 
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๓.๒ พระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ภูมิพลอยุดลยเดช ป.ร. 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญใน
ฐานะรัฐสภา ดังต่อไปน้ี๑๒ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
มาตรา ๔ ภายในระยะเวลาหน่ึงปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ บรรดากฎกระทรวง 

สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเก่ียวกับคณะสงฆ์
ที่ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ีจนกว่าจะมีกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม 
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก หรือมีความอย่าง
เดียวกัน หรือขัดหรือแย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๕ เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรา ๔บรรดาอํานาจหน้าที่ ซึ่งกําหนดไว้ในสังฆาณัติ กติกา
สงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จ พระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเก่ียวกับคณะสงฆ์ ให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของพระภิกษุตําแหน่งใดหรือคณะกรรมการสงฆ์ใดซึ่งไม่มีในพระราชบัญญัติน้ี ให้มหา
เถรสมาคมมีอํานาจกําหนดโดยกฎมหาเถรสมาคมให้เป็นอํานาจหน้าที่ของพระภิกษุตําแหน่งใด รูปใด 
หรือหลายรูปร่วมกันเป็นคณะตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัติน้ี 
คณะสงฆ์ หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติน้ี ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือ
นอกราชอาณาจักร 

คณะสงฆ์อ่ืน หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนัมนิกาย 
พระราชาคณะ หมายความว่า พระภิกษุที่ได้รับแต่งต้ังและสถาปนาให้มีสมณศักด์ิต้ังแต่

สามัญจนถึงช้ันสมเด็จพระราชาคณะ 

                                                            
๑๒สิริ เปรมจิตต์, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๖๕. 
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สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมฌศักด์ิ หมายความว่า สมเด็จพระราชาคณะที่
ได้รับสถาปนาก่อนสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืน ถ้าได้รับสถาปนาในวันเดียวกันให้ถือรูปที่ได้รับ
สถาปนาในลําดับก่อน 

มาตรา ๕ ตรี พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการแต่งต้ังสถาปนา และถอดถอน
สมณศักด์ิของพระภิกษุในคณะสงฆ ์

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
สมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา ๗  พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หน่ึง 
ในกรณีที่ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหา

เถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิขึ้นทูลเกล้าฯ  เพ่ือทรง
สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืนผู้มีอาวุโส
โดยสมณศักด์ิรองลงมาตามลําดับ  และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา ๘  สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหน่งสกลมหาสังฆปรินายก  ทรงบัญชาการคณะ
สงฆ์ และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และ
กฎมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๙  ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตําแหน่งหรือพระมหากษัตริย์ทรง
พระกรุณาโปรดให้ออกจากตําแหน่ง  พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จ
พระสังฆราชหรือตําแหน่งอ่ืนใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได้ 

มาตรา ๑๐  ในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด โดย
สมณศักด์ิเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

ถ้าสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการมหาเถร
สมาคมที่เหลืออยู่เลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหน่ึงผู้มีอาวุโสโดยสมณศักด์ิรองลงมาตามลําดับ  และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
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 ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไม่ประทับอยู่ในราชาอาณาจักร หรือไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้
สมเด็จพระสังฆราชจะได้ทรงแต่งต้ังให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหน่ึงปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิได้ทรงแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสามหรือสมเด็จ
พระราชาคณะซึ่งได้แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชไม่อาจปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราชได้ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราชตามมาตราน้ีในราชกิจจานุเบกษา 

  มาตรา ๑๑  สมเด็จพระสังฆราชพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
   (๑)  มรณภาพ 
   (๒)  พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 
   (๓)  ลาออก 
   (๔)  ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก 
 

หมวด ๒ 
มหาเถรสมาคม 

                      
มาตรา ๑๒  มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการโดยตําแหน่ง  สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และพระราชาคณะซึ่ง
สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังมีจํานวนไม่เกินสิบสองรูปเป็นกรรมการ 

มาตรา๑๓  ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหน่ง  และให้
กรมการศาสนาทําหน้าที่สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๑๔  กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งคราว
ละสองปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 

มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔กรรมการมหาเถรสมาคม
ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑)  มรณภาพ 
(๒)  พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 
(๓)  ลาออก 
(๔)  สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก 
ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ สมเด็จพระสังฆราชอาจทรง

แต่งต้ังพระราชาคณะรูปใดรูปหน่ึงเป็นกรรมการแทน 
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กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังตามความในวรรคก่อนอยู่ในตําแหน่ง ตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
          มาตรา ๑๕ ทวิ  การแต่งต้ังกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒  และการให้กรรมการ
มหาเถรสมาคมพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา ๑๕ ตรี  มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑)  ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
(๒)  ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
(๓)  ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษา สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ 

และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
(๔)  รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
เพ่ือการน้ี  ให้มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบ  ออก

คําสั่ง  มีมติหรือออกประกาศ  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย  ใช้บังคับได้  และจะ
มอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙  เป็นผู้ใช้อํานาจ
หน้าที่ตามวรรคหน่ึงก็ได้ 

มาตรา ๑๕ จัตวา เพ่ือรักษาหลักธรรมวินัย และเพ่ือความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์  มหาเถรสมาคม
จะตรากฎหมาเถรสมาคม  เพ่ือกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง  สําหรับพระภิกษุ  และ
สามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา และการปกครองของคณะสงฆ์ก็ได้ 

พระภิกษุและสามเณรท่ีได้รับโทษตามวรรคหน่ึง ถึงขึ้นให้สละสมณเพศต้องสึกภายในสามวัน 
นับแต่วันทราบคําสั่งลงโทษ 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไม่อาจมาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมมหาเถรสมาคม และมิได้มอบหมายให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหน่ึงปฏิบัติหน้าที่แทนให้
สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสโดยสมณศักด์ิ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

มาตรา ๑๗  การประชุมมหาเถรสมาคมต้องมีกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการโดยการ
แต่งต้ังรวมกันประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด  จึงเป็นองค์ประชุม 

ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมให้เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๑๘  ในกรณีน้ีที่ยังไม่มีการแต่งต้ังกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตําแหน่งที่ว่างตาม

มาตรา ๑๕ วรรคสอง  ใหถ้ือว่ามหาเถรสมาคมมีกรรมการเท่าจํานวนที่เหลืออยู่ในขณะนั้น 
มาตรา๑๙  สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

ตามมติมหาเถรสมาคม  ประกอบด้วย พระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนจํานวนหน่ึง มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
เรื่องที่จะเสนอต่อมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดยข้ึนตรง
ต่อมหาเถรสมาคม 



๙๖ 
 

การจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ การแต่งต้ังกรรมการหรื
อนุกรรมการ การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการหรือนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม 
 

หมวด ๓ 
การปกครองคณะสงฆ์ 

 
มาตรา ๒๐  คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม 
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๒๐ ทวิ  เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ให้มีเจ้า

คณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
การแต่งต้ังและการกําหนดอํานาจหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี

กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้จัดแบ่งเขตปกครอง ดังน้ี 
(๑)  ภาค 
(๒)  จังหวัด 
(๓)  อําเภอ 
(๔)  ตําบล 
จํานวน และเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๒๒  การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  ให้มีพระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามช้ัน 

ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
(๑)  เจ้าคณะภาค 
(๒)  เจ้าคณะจังหวัด 
(๓)  เจ้าคณะอําเภอ 
(๔)  เจ้าคณะตําบล 
เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดให้มีรองเจ้าคณะภาค  รองเจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้า

คณะอําเภอ  และรองเจ้าคณะตําบล  เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะน้ันๆ ก็ได้ 
มาตรา ๒๓  การแต่งต้ังถอดถอนพระอุปัชฌาย์  เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

พระภิกษุอันเก่ียวกับตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์ตําแหน่งอ่ืนๆ และไวยาวัจกรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 



๙๗ 
 

หมวด ๔ 
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ 

 
มาตรา ๒๔  พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมก็ต่อเมื่อกระทําการล่วงละเมิดพระธรรม

วินัย  และนิคหกรรมที่จะลงแก่พระภิกษุก็ต้องเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย 
มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔  มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพ่ือให้การลงนิคหกรรมเป็นไปโดยถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว  และ
เป็นธรรม  และให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายที่มหาเถรสมาคมจะกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

ให้มหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ตําแหน่งใดเป็นผู้มีอํานาจลงนิคหกรรมแก่
พระภิกษุผู้ล่วงละเมิดพระธรรมวินับกับทั้งการกําหนดให้การวินิจฉัยการลงนิคหกรรมให้เป็นอันยุติใน
ช้ันใด ๆ น้ันด้วย 

มาตรา ๒๖  พระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัย และได้มีคําวินิจฉัยถึงที่สุด ให้ได้รับ
นิคหกรรมให้สึก ต้องสึกภายในย่ีสอบสี่ช่ัวโมง นับแต่เวลาที่ได้ทราบคําวินิจฉัยน้ัน 

มาตรา ๒๗  เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
(๑)  ต้องคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ให้รับนิคหกรรม ไม่ถึงให้สึกแต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมน้ัน 
(๒)  ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ 
(๓)  ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหน่ึง 
(๔)  ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
ให้พระภิกษุรูปน้ันสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์  และวิธีการท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

           พระภิกษุผู้ต้องคําวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสอง ต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบคําวินิจฉัยน้ัน 

มาตรา ๒๘  พระภิกษุรูปใดต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสึกภายใน
สามวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 

 มาตรา ๒๙  พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  เมื่อพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยช่ัวคราว และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปน้ัน
สังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือ
พระภิกษุรูปน้ันมิได้สังกัดในวัดใดวัดหน่ึง ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจดําเนินการให้พระภิกษุรูปน้ัน
สละสมณเพศเสียได้ 

มาตรา ๓๐  เมื่อจะต้องจําคุก กักขัง หรือขังพระภิกษุรูปใดตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลมีอํานาจ
ดําเนินการให้พระภิกษุรูปน้ันสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศน้ัน 



๙๘ 
 

หมวด ๕ 
วัด 
 

มาตรา ๓๑  วัดมีสองอย่าง 
          (๑)  วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
          (๒)  สํานักสงฆ์ 
          ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป 
มาตรา ๓๒  การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัดและการขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดที่ถูกยุบเลิกให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลาง 
มาตรา ๓๒ ทวิ  วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัดให้

กรมการศาสนามีหน้าที่ปกครองดูแล  รักษาวัดน้ัน  รวมท้ังที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  และทรัพย์สินของวัดน้ัน
ด้วย 

การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓  ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด มีดังน้ี 
(๑)  ที่วัด คือที่ซึ่งต้ังวัด ตลอดจนเขตของวัดน้ัน 
(๒)  ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด 
(๓)  ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา 
มาตรา ๓๔  การโอนกรรมสิทธ์ิที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศาสนสมบัติกลาง  ให้กระทําได้ก็แต่

โดยพระราชบัญญัติ  เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง 
การโอนกรรมสิท ธ์ิที่ วัด  ที่ ธรณีสงฆ์  หรือที่ศาสนสมบัติกลาง  ใ ห้แ ก่ส่ วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานน้ันแล้ว ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือกรมการศาสนา แล้วแต่กรณีในเรื่อง
ทรัพย์สินอันเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 

มาตรา ๓๕ ที่ วัด ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบแห่งการบังคับคดี 

มาตรา ๓๖  วัดหน่ึงให้มีเจ้าอาวาสรูปหน่ึง  และถ้าเป็นการสมควรจะให้มีรองเจ้าอาวาสหรือ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยก็ได้ 



๙๙ 
 

มาตรา๓๗  เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
 (๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยอยู่ในวัดน้ัน

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
 (๓)  เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 (๔)  ให้ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
 มาตรา ๓๘  เจ้าอาวาสมีอํานาจ ดังน้ี 
(๑)  ห้ามบรรพชิต  และคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
(๒)  สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
(๓) สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือให้ทํา

ทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ  ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดน้ันประพฤติผิดคําสั่งเจ้าอาวาส  ซึ่งได้
สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งต้ังผู้รักษา
การแทนเจ้าอาวาส ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส 

การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ
มหาเถรสมาคม 

 
หมวด ๖ 

ศาสนสมบัติ 
 

 มาตรา ๔๐ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น สองประเภท 
 (๑) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหน่ึง 
 (๒) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมการศาสนา เพ่ือ

การน้ีให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติน้ันด้วย 
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

          มาตรา ๔๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทํางบประมาณประจําปีของศาสนสมบัติกลาง ด้วย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้งบประมาณนั้นได้ 

 
 
 



๑๐๐ 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
มาตรา ๔๒ ผู้มดมิได้รับแต่งต้ังให้เป็นพระอุปชฌาย์ หรือถูกถอดถอนจากความเป็นพระ

อุปชฌาย์ ตามมาตรา ๒๓ แล้ว กระทําการบรรพชาอุปสมบทแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หน่ึงปี 

มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือ
มาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 

มาตรา ๔๔ ผู้ใดพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกมาแล้ว ไม่ว่าจะมีคําวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๕หรือไม่ก็ตาม แต่มารับบรรพชาอุปสมบทใหม่ โดยกล่าวความเท็จหรือปิดบังความจริง
ต่อพระอุปชฌาย์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 

มาตรา ๔๔ ทวิ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๔ ตรี ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อ่ืนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือ
ความแตกแยก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
หมวด ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

 
มาตรา ๔๕ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ และ

ไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๔๖การปกครองคณะสงฆ์อ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
หมายเหตุ 

๑. ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติเพ่ิมเติมอีก ๔มาตรา คือ 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ดังน้ี 

มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหา
เถรสมาคมที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๙ วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติคณะสงห์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 



๑๐๑ 
 

มาตรา ๒๐ ให้พระภิกษุที่ได้รับแต่งต้ัง และสถาปนาให้มีสมณศักด์ิอยู่ก่อนวันใช้พระราช 
บัญญัติน้ียังมีสมณศักด์ิน้ันต่อไป 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ กรรมการ หรืออนุกรรมการใด 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ยังคงดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือจนกว่ามหาเถรสมาคม
จะมีมติเป็นประการอ่ืน 

มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 



 

บทที่ ๔  

วิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาปรัชญาเถรวาท ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ตามข้อมูลที่สืบค้นจากพระพระไตรปิฎกและอรรถกถา ซึ่งมีความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ได้
ดังต่อไปนี้ประเทศอินเดียในยุคพุทธกาลสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนกลางหรือเขต
ช้ันใน เรียกว่า “มัชฌิมประเทศ” และส่วนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกว่า “ปัจจันตประเทศ” 
มัชฌิมประเทศเป็นเขตที่มีประชาชนอาศัยอยู่มาก มีความเจริญเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและ
การศึกษา มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาก แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ แคว้นใหญ่ๆ คือ อังคะ มคธ 
กาสี โกสล วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ 
และมีแคว้นเล็กอีก ๕ แคว้น คือ สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ และอังคุตตราปะ รวมเป็น ๒๑ แคว้น๑ 

          ฤทธิชัย แกมนาค กล่าวถึงสภาพการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลไว้ว่า สภาพการเมือง
การปกครองในยุคพระเวทน้ัน องค์กรทางการเมืองของอินเดียยังมีลักษณะเป็นรัฐ ยังเป็นการปกครอง
แบบเผ่า ไม่มีอาณาเขตหรือดินแดนที่แน่นอน แต่หลังจากที่พวกอารยันได้ชัยชนะเหนือพวกดราวิ
เดียน ทําให้ความเป็นอยู่แบบเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนได้สิ้นสุดลง มีการสร้างหมู่บ้านเป็นหลักแหล่ง มีการทํา
กสิกรรม ทําให้สังคมเล็กๆ ได้พัฒนาเป็นสังคมใหญ่ขึ้น มีการประกอบพิธีกรรมมากขึ้น ในลักษณะ
สังคมแบบเผ่าน้ันระบบเครือญาติเป็นหน่วยของสังคม การปกครองแบบพ่อปกครองลูก เช่น กุละหรือ
ครอบครัว มีบิดาเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเรียกว่า “กุลปะ” มีหน้าที่ดูแลสมาชิกให้อยู่ในระเบียบวินัย
ที่ดี คามหรือหมู่บ้าน มีคามินะหรือคามณีเป็นหัวหน้า ทําหน้าที่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน หลายๆ 
หมู่บ้านรวมกันเรียกว่า วิศยะหรือวิศ มี วิศยบดีเป็นหัวหน้า หลาย ๆ วิศยะรวมกันเป็นชน มีราชัน
หรือกษัตริย์เป็นหัวหน้า๒  
          ในสมัยน้ีสถาบันทางการเมืองที่คอยจํากัดอํานาจของพระราชาไม่ให้มีมากจนเกินไป ซึ่งได้แก่ 
สภา (Sapha) และสมิติ (Samiti) นอกจากพระราชาถูกทอนอํานาจด้วยสภาและสมิติแล้ว ยังถูกทอน
อํานาจด้วยสิทธิพิเศษของพวกปุโรหิต ซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกพราหมณ์ประจําราชสํานัก เพราะพวก
พราหมณ์น้ันเช่ือว่าเป็นผู้ที่สามารถสวดมนต์อ้อนวอนให้เทพเจ้าดลบันดาลให้พระราชาชนะในการรบ

                                                            
๑http://main.dou.us/view_content.php 
๒ฤทธิชัย แกมนาค, รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา, http://www.learners.in.th 

/file/ganesh/aa.doc. 



๑๐๓ 
 

ได้ ตามความเช่ือถือของพวกอารยันที่นับถือเทพเจ้าโดยมีพราหมณ์เป็นผู้กระทําพิธีกรรมทางศาสนา 
ด้วยเหตุน้ีพราหมณ์จึงเป็นส่วนสําคัญของสังคมต่อมาในปลายยุคพระเวทอํานาจของพระราชามีมาก
ขึ้น เพราะได้มีการโยงเอาสถาบันกษัตริย์กับเทพเจ้าเข้าด้วยกัน คือถือว่าเทพเจ้าได้มอบสมบัติอันน่า
นับถือต่างๆ ให้แก่พระราชา แต่ถึงแม้ว่าอํานาจของพระราชามีมากในยุคน้ี แต่พระราชาก็มิได้ทรงเป็น
เผด็จการ เพราะถ้าพระราชาประพฤติ นอกทางธรรมะ ประชาชนมีสิทธิขับไล่ต่อต้านพระราชา 

๔.๑ การวิเคราะห์การปกครองสมัยพทุธกาล 
๑. พระพุทธเจ้า(พระองค์เดียว) โดยธรรมาธิปไตย 
 (ทรงแสดงธรรม บัญญัติวินัย   -  นิติบัญญัติ 
  ทรงปกครองภิกษุสงฆ์            -  บริหาร 
  ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์                -  ตุลาการ) 
๒. พระพุทธเจ้า – พระธรรมราชา มีพระสารีบุตร เป็นพระธรรมเสนาบดี ช่วยตามท่ีโปรดให้

ช่วยกับพระโมคคัลลานะ และพระเถระทั้งหลายผู้เป็นพระสังฆบิดรพระสังฆปริณายก 
 ข้อ ๑ - ๒  น้ีเป็นมูลฐานแห่งการปกครองคณะส่วนกลาง 
๓. ทรงมอบให้สงฆ์ประชุมกันทําสังฆกรรมทั้งปวง สงฆ์ผู้เข้าประชุมพึงเป็นสมานสังวาสกะกัน 

และจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ และจะต้องเป็นไปตามธรรมวินัย (ธรรมาธิปไตย) 
๔. การปกครองภายในเนื่องด้วยพระเถระ(เถราธิกะ) เช่นพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ ปกครอง

สัทธิวิหาริกอันเตวาสิก พระเถระปกครองอาวาสิกะ (ภิกษุในอาวาส) น้ัน ๆ 
 ข้อ ๓ -  ๔ เป็นมูลฐานแห่งการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 
๕. เมื่อภิกษุสงฆ์มจีํานวนมากขึ้น ก็มีสมานสังวาสกะ นานาสังวาสกะ ก็ขึ้นอยู่ในข้อ ๑ - ๒ 

และปฏิบัติตามนัยข้อ ๓ - ๔ 
๖. พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พระธรรมวินัย เป็นศาสดาแทนพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงล่วงไป 

ต้องถือธรรมาธิปไตย เป็นหลักสําคัญ 
 ข้อ ๕-๖ เป็นมูลฐานแห่งการแบ่งออกเป็นฝ่ายเถรวาท อาจริยวาท ต่อมาเป็นหีนยาน หรือ

ทักษิณนิกาย และมหายานหรืออุดรนิกาย และแบ่งย่อยออกเป็นนิกายต่าง ๆ ตลอดถึงฝ่ายคามวาสี 
อรัญวาสี เป็นมูลฐานแห่งการปกครองคณะสงฆ์ตามสังกัดวาทะหรือวาสะ(คามวาสี-อรัญวาสี) หรือ
นิกาย แต่ก็รวมอยู่ในข้อ ๖ คือ พระธรรมวินัย ศาสดา หรือธรรมธิปไตย๓ 
 
 

                                                            
๓องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๙๓/๑๖๙, ม.ม. ๑๓/๓๖๘/๑๙๗, องฺ.นวก. ๒๓/๒๘/๒๑, วิ.จู. ๗/๔๔๙-

๔๕๒/๑๗๒, วิ.ม. ๔/๒๔๒/๒๒๖. 



๑๐๔ 
 

 
 

๔.๒ สมัยหลงัพุทธปรินิพพานในชมพทูวีป(อินเดีย) 
พระเถระหรือพระอาจารย์ ในเถรวาทหรืออาจริยวาทในสํานักน้ันๆ เน่ืองมาจากเป็นพระ

อุปัชฌายะอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เคารพนับถือยกย่องกันขึ้นเอง เช่น ในสมัยสังคายนา ครั้งที่  ๑ 
พระกัสสปเถระ – เป็นพระสังฆปรินายก ในฝ่ายเถรวาท(ที่ถือไม่ถอนสิกขาบทเล็กน้อยตาม

พระพุทธานุญาตใกล้ปรินิพพาน) 
พระปุราณะ – เป็นพระสังฆปรินายกอีกฝ่ายหน่ึง โดยที่ท่านได้รับการชักชวนให้ปฏิบัติตาม

ฝ่ายเถรวาท แต่ท่านตอบว่า พระเถระทั้งหลายก็สังคายนาพระธรรมวินัยกันดีแล้ว แต่ท่านจักทรงไว้
ตามท่ีท่านได้สดับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า แสดงว่าท่านไม่ยอมรับปฏิบัติ เป็นการ
เริ่มต้นแห่งการแยกออกเป็นฝ่ายอาจริยวาท(ที่ถือถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ตามพระพุทธานุญาต) 
วิ.ปัญจสติก. ๗/๓๘๙ 

การปกครองคณะสงฆ์กระจายกันอยู่ในสํานักในวาทะหรือนิกายน้ันๆ ทางรัฐยังไม่เข้ามา
เก่ียวข้องภายในคณะสงฆ์ แต่ก็ให้อุปถัมภ์ในบางคราว ในวาทะหรือนิกายที่พระราชาผู้ทรงเป็นประมุข
แห่งรัฐน้ันๆ นับถือ เช่น พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงอุปถัมภ์ฝ่ายเถรวาท มีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
เป็นหัวหน้า ในสมัยสังคายนาของฝ่ายเถรวาท ครั้งที่ ๓ ส่วนพระเจ้ากนิษฐกะ ทรงอุปถัมภ์ฝ่ายอา 
จริยวาท ในสมัยสังคายนาฝ่ายน้ัน 
 

๔.๓ วิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ปรัชญาเถรวาทในประเทศต่าง ๆ  
๑. ประเทศจีน  
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. ๖๑๐ ประมาณ พ.ศ. ๖๙๓ พระภิกษุอันสิเกา 

แห่งประเทศปาร์เธีย (ดินแดนประเทศอิหร่านปัจจุบัน) และพระภิกษุโลการักษ์แห่งประเทศแบกเตรีย 
(บางแห่งเรียกบักเตรีย คือประเทศอาฟกานิสถาน) เข้าสู่ประเทศจีนและได้แปลคัมภีร์พระสูตรเป็น
ภาษาจีน  ระหว่าง พ.ศ. ๘๕๐ – ๑๑๕๐ พระพุทธศาสนาในประเทศจีนกําลังเจริญรุ่งเรืองจนถึง พ.ศ. 
๑๔๕๐ ในสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง เป็นอันถึงที่สุด พระธรรมได้แพร่หลายในประเทศจีน และ
ราชวงศ์ฮ่ัน มีการส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไต้เซียะ (คงเป็นประเทศธิเบต) และ
คณะทูตได้มีโอกาสรู้ว่า ถัดประเทศน้ีไปยังประเทศใหญ่ ๆ อีกประเทศหน่ึงคืออินเดีย ในบัดน้ี ซึ่งใน
สมัยน้ันจีนเรียกว่า ชิงตูหรือเทียนโจว พ.ศ. ๕๔๑ เป็นปีแรกในรัชสมัยของพระเจ้าอ้ายต้ีแห่งราชวงศ์ฮ่ัน 
ปราชญ์จีนผู้หน่ึงช่ือ จิ้นจิงเสียน ได้สดับรสพระธรรมจากคําบรรยายด้วยวาจา ซึ่งได้บันทึกไว้ต่อไปอีก
จนเป็นพระสูตร ๆ หน่ึง พ.ศ. ๖๐๗ พระเจ้าเม่งต้ีแห่งราชวงศ์ฮ่ันตะวันออก ได้ส่งคณะทูตไปยัง
ประเทศอินเดียเพ่ือเสาะแสวงหาพระไตรปิฏกเมื่อคณะทูตเดินทางไปถึงก็ได้พบพระภิกษุ ๒ รูปมีฉายา
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ว่า โกภารณะกับมานทังคะ ซึ่งกําลังจะนําคัมภีร์ไปเผยแพร่ยังประเทศจีนอยู่แล้ว คณะทูตจึงกลับ
ประเทศจีนพร้อมภิกษุ ๒ รูปน้ัน กลับถึงเมืองโล่หยางเมื่อ พ.ศ. ๖๑๐ พร้อมกับนําพระคัมภีร์ ๔๒ ยก
และพระรูปของพระพุทธเจ้าบรรทุกบนหลังม้าขาว และได้สร้างวัดขึ้นที่ชานเมืองโล่หยางวัดหน่ึงช่ือวัด
ม้าขาว เพ่ือเป็นที่ระลึก เมื่อต้ังหลักสงฆ์ที่วัดม้าขาวแล้ว พระเถระทั้งสององค์ก็ได้เริ่มแปลพระคัมภีร์ 
แปลได้ ๖ ยก พระมาจากประเทศใกล้เคียงช่วยแปลอีกครั้นถึงรัชสมัยราชวงศ์เว่ และราชวงศ์จิ้น มี
คฤหัสถ์และบรรพชิตเดินทางไปประเทศตะวันตกมากขึ้น เพ่ือศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 

๒. ประเทศญี่ปุ่น  
พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายจากประเทศเกาหลีเข้าไปสู่ดินแดนประเทศญี่ปุ่น ในราวปลาย

พุทธศตวรรษท่ี ๑๑ ในสมัยแผ่นดินของพระเจ้าจักรพรรดิ กิมเมอิ (จักรพรรดิองค์ที่ ๒๙ ของญี่ปุ่น) 
เน่ืองจากวัฒนธรรมสมัยน้ันของญี่ปุ่นยังอยู่ระดับตํ่ามาก ศาสนาชินโตก็เพ่ิงจะเริ่มก่อต้ังขึ้น มีหลัก
ปรัชญาและหลักคําสอนที่ไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาและหลักคําสอนของพุทธศาสนา
ได้ พระจักรพรรดิกิมเมอิจึงรับเอาศาสนาพุทธเข้าประเทศญี่ปุ่น แต่ที่ปรึกษาฝ่ายการทหารและฝ่าย
ทางลัทธิชินโตไม่เห็นด้วย พยายามขัดขวางการเผยแพร่ของศาสนาพุทธทุกวิถีทาง 

๓. ประเทศเวียดนาม  
พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศเวียดนาม เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๗ ในขณะน้ัน 

เวียดนามตกอยู่ในอํานาจของจีน พระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่เวียดนามในยุคแรกน้ัน เป็นพุทธศาสนา
แบบมหายาน โดยสันนิษฐานว่าท่านเมียวโป (Meou-Po) ได้เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ 
เวียดนามจึงได้รับเอาศาสนาจากจีน รวมทั้งคัมภีร์ทางศาสนา ก็เป็นภาษาจีนเหมือนกัน สันนิษฐานกัน
ว่า ได้มีพระภิกษุชาวอินเดีย คือ พระมหาชีวก พระกัลยาณรุจิ และ พระถังเซงโฮย ได้เดินทางมาเผย
แผ่พุทธศาสนา ในยุคเดียวกับท่านเมียวโป แต่การเผยแผ่พุทธศาสนาก็ไม่เจริญนัก เพราะกษัตริย์จีนใน
ขณะนั้นนับถือศาสนาขงจ้ือ ไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และยังไม่พอพระทัยที่มีคนนับถือพุทธศาสนา
ต่อมาเมื่อชาวเวียดนามกอบกู้เอกราชได้สําเร็จ พระพุทธศาสนาได้รับการฟ้ืนฟูอย่างจริงจัง ในครั้งน้ัน
ได้มีพระภิกษุชาวอินเดีย ช่ือ วินีตรุจิ ท่านได้ศึกษาพุทธศาสนาในอินเดียแล้วยัง ได้เดินทางมาศึกษา
พุทธศาสนานิกายเซน หรือ เธียร (Thien) ในประเทศจีน แล้วเดินทางมาเผยแผ่ พุทธศาสนานิกาย
เธียร หรือ เซน ในเวียดนามจนพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาตามลําดับ 

๔. ประเทศลาว  
พระพุทธศาสนาจึงได้เผยแผ่มาสู่ประเทศลาว และได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีจากพระเจ้าฟ้างุ้ม 

เน่ืองจากพระเจ้าฟ้างุ้มเคยได้รับอุปการะจากพระมหาปาสามานเถระเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ด้วย พระ
มหาปาสามานเถระและคณะได้เดินทางออกจากเมืองกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๐๒ ไปตามลําดับจนถึง
เมืองแกพร้อมกับนําเอาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ช่ือ พระบาง และพระไตรปิฎกไปด้วยเพ่ือที่จะถวาย
แก่พระเจ้าฟ้างุ้ม เมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงเวียงจันทน์ เจ้าเมืองจันทน์ได้นิมนต์พักสมโภชพระบาง
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อยู่ ๓ คืน ๓ วัน แล้วคณะสงฆ์ก็เดินทางต่อไปยังเวียงคํา อาราธนาพระเถระไปในเมือง ประชาชน
ได้มาสมโภชนพระบางกัน ๓ คืน ๓วัน ครั้นจะเดินทางต่างปรากฎว่าพระพุทธรูปไม่สามารถยกไปได้จึง
เสี่ยงทายว่าเทวดาอารักษ์คงปรารถนาจะให้พระบางอยู่ที่เวียงคําพระเถระและผู้ติดตาม ได้มีเดินทาง
ไปยังเมืองเชียงทอง ครั้งถึงเชียงทอง ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าฟ้างุ้มและพระมเหสี พระเถระและคณะจึงได้
เผยแผ่พุทธศาสนาในลาวจนเจริญรุ่งเรืองประดิษฐานมั่นคงสืบมา 

๕. ประเทศกัมพูชา  
ดินแดนประเทศกัมพูชา หรือเขมรน้ัน ในอดีตหลายพันปีมาแล้ว เป็นถิ่นฐานของชนชาติ

มอญ-เขมร อาศัยอยู่ สันนิษฐานว่า อพยพมากจากอินเดีย ผ่านเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของคาบสมุทรอินโดจีน แล้วกระจายกันอยู่ กระจัดกระจาย มีอํานาจครอบครองดินแดนคาบสมุทรอิน
โดจีนทั้งหมด ได้ผสมผสานกับคนในท้องถิ่นเดิม และกับคนที่อพยพมาทีหลัง ทั้งในชาติพันธ์ุ และทาง
วัฒนธรรมมีความเจริญเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ต่อมาได้มีชนอินเดียเข้ามาติดต่อค้าขาย และได้นําเอา
วัฒนธรรมอินเดียมาเผยแผ่ด้วย ทําให้กัมพูชารับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาด้วยเมื่อพุทธศาสนาได้เผยแผ่
เข้ามาสู่สุวรรณภูมิ ดินแดนแถบประเทศกัมพูชา เป็นดินแดนแห่งแรกที่ได้เอาพุทธศาสนาจากอินเดีย 
และได้รับอิทธิพลในด้านความเจริญทางด้านจิตใจมาจากประเทศอินเดีย ศาสนาแรกท่ีเป็นศาสนา
สําคัญของชาวกัมพูชา คือ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาที่รองลงมา คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาทั้งสอง
น้ี ได้วางรากฐานลงในประเทศน้ีเป็นครั้งแรก และในปัจจุบันน้ี ก็ยังแผ่อิทธิพลออกไปอย่างกว้างขวาง 
ประชากรส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาทั้งสองน้ีอยู่ ตามประวัติศาสตร์ของกัมพูชา 

๖. ประเทศไทย  
สมัยสุโขทัย 

 ในสมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์และประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาสายเถรวาท จึง
เท่ากับเป็นศาสนาประจําชาติ  มีการปกครองคณะสงฆ์ภายใน คือ 

๑. มีสังฆปริณายก มีพระอุปัชฌายะ อาจารย์ ตามข้อ ๑ - ๒ สมัยพุทธกาล 
๒. พระมหากษัตริย์ทรงต้ังสมณศกัด์ิ พระราชทินนาม 
๓. มีสังฆนายกแห่งวาสะ หรือฝ่าย และมีเจ้าคณะประจําเมืองต่างๆ ที่พระมหากษัตริย์ทางต้ัง 

ตามข้อ ๓ - ๖ สมัยพุทธกาล 
๔. ช่ือสูงสุดแห่งพระสังฆนายกปริณายกว่า พระสังฆราช  รองลงมาเรียกว่า ปู่ครู 
นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า น่าจะมีพระสังฆราชมากกว่าองค์เดียว 

 นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า น่าจะมีพระสังฆราชมากกว่าองค์เดียว เพราะวิธีปกครองใน
ครั้งน้ัน หัวเมืองใหญ่ที่ห่างไกลราชธานี เป็นเมืองประเทศราช โดยมากเมืองใหญ่ เมืองหน่ึงน่าจะมี
พระสังฆราชองค์หน่ึง  ส่วนเมืองน้อยจึงมีเพียงปู่ครู เป็นพระสังฆปริณายก คําน้ีเปลี่ยนเรียกพระครู 
แต่ในครั้งสุโขทัย 
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๕. ในหนังสือพงศาวดารเหนืออีกแห่งหน่ึงว่า จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัย
เป็น  

 ฝ่ายขวา                            -               คามวาสี                      -  
     คันถธุระ 

ฝ่ายซ้าย                            -               อรญัวาสี                     -  
    วิปัสสนาธุระ 

นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า จะเรียกจะจดว่า คามวาสี- อรัญวาสี ก็ยาก จึงเรียกอย่างง่าย ๆ 
ว่า ขวา ซา้ย อนุโลมตามช่ือที่จัดหมวดกรมในราชการ ซึ่งง่ายแก่การเรียกการจด 

๖. ทําเนียบคณะสงฆ์สมัยสุโขทยัในพงศาวดารเหนือว่าดังน้ี 
 ฝ่ายขวา 

 พระสังฆราชา   อยู่วัดมหาธาตุ 
 พระครูธรรมไตรโลก  อยู่วัดเขาอินทรแก้ว 
 พระครูยาโชค   อยู่วัดอุทยานใหญ ่
 พระครูธรรมเสนา   อยู่วัดไหนไม่ปรากฎ 

 ฝ่ายซ้าย 
 พระครูธรรมราชา   อยู่วัดไตรภูมิป่าแก้ว 
 พระครูญาณไตรโลก  อยู่วัดไหนไม่ปรากฎ 
 พระครูญาณสทิธ์ิ   อยู่วัดไหนไม่ปรากฎ 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
๑. ในช้ันต้นแห่งกรุงเก่า คณะและเจ้าคณะใหญ ่
 ฝ่ายคามวาสี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
 ฝ่ายอรัญวาส ีสมเด็จพระวันรัต 
 องค์ไหนมีพรรษายุกาลมาก ก็เป็นสมเด็จพระสังฆราช 
๒. ต่อมา เมื่อคณะป่าแก้วจากลังกามีมากขึ้นในกรุงเก่า และหัวเมืองปักษ์ใต้ช้ันหลัง ต้องแยก

คณะคามวาสีเป็น ๒ คณะ จงึเอาตําแหน่งพระวันรัต ไปเป็นเจ้าคณะใหญ่คามวาสีฝ่ายใต้ ต้ังนามเจ้า
คณะใหญ่อรญัวาสีขึ้นใหม่ว่า พระพุทธจารย์ (เปลี่ยนเป็น พุฒาจารย์ ในรัชกาลที่ ๔ )  

๓. ต่อมาสมัยพระมหาธรรมราชา (พระราชบิดาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) แบ่งออกเป็น  
 คณะเหนือ ขึ้นในสมเด็จพระอริยวงศญาณ 
 คณะใต้  ขึ้นในสมเด็จพระวันรัต(ป่าแก้ว) 
๔. คําว่า “สมเด็จ” นํามาจากเขมรสมัยอยุธยา เดิมคําว่า  “พระสังฆราช” มมีากองค์ คือราช

ธานีและหัวเมืองใหญ่ทั้งหลายจึง 



๑๐๘ 
 

 ก. สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นองค์หน่ึงใหญ่กว่าพระสังฆราช หรือสังฆราชาทุกองค์ 
 ข. ต้ังพระครูในราชธานีขึ้นเป็นพระสังฆราชาคณะให้พิเศษกว่าพระครูทั่วไปแต่เดิม แต่มา

เรียกสั้น ๆ ว่า พระราชาคณะ 
ครั้งกรุงเก่าจึงมีสังฆปริณายกเป็น ๓ ช้ัน :  
(๑) สมเด็จพระสังฆราช 
(๒) พระสังฆราชา 
(๓) พระครู 

๕. สรุปพระเถระผู้ทรงสมณศักด์ิ 
(๑) สมเด็จพระสังฆราช ซ้าย ขวา ได้แก่ สมเด็จพระอริยวงศ์ และสมเด็จพระวันรัต 
(๒) พระพุทธาจารย์ พระพุทธโฆษาจารย์ พระพิมลธรรม พระธรรมโคดม 
(๓) พระพรหมมุณ ีพระธรรมเจดีย์ พระธรรมไตรโลก 
(๔) พระเทพกวี พระเทพมุณี พระญาณไตรโลก 
(๕) พระราชาคณะสามัญ มีราชทนินามต่างๆ 
จึงได้คณะและเจ้าคณะใหญ ่ดังน้ี 
(๑) คณะคามวาสี ฝ่ายซ้าย (เหนือ)  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(๒) คณะอรัญวาสี สมเด็จพระพุทธาจารย์ 
(๓) คณะคามวาสี ฝ่ายขวา (ใต้) สมเด็จพระวันรัต 

สมัยกรุงธนบุร ี
 พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกู้ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาทรงแสวงหาเลือกสรรพระจากเมืองต่างๆ มา
ทรงสถาปนาและต้ังเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นต้น เพ่ือให้พระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติ ด้านปฏิบัติ 
และด้านคณะสงฆ์ คืนดีเหมือนอย่างสมัยก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาแต่ยังไม่ทันเรียบร้อย 
 รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ก็คงทรงจัดขึ้นเค้าเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งเป็นฝ่ายซ้าย 
ฝ่ายขวา โดยจัดคณะคามวาสี เป็นฝ่ายซ้าย สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี เป็นเจ้าคณะ จัดคณะ
อรัญวาสีเป็นฝ่ายขวา พระพนรัตเป็นเจ้าคณะ โดยจัดต้ังคณะเหนือ คณะใต้ ขึ้นแทน สองคณะน้ียอม
รวมเอาคณะอรัญวาสีเข้าไว้ในเขตของตน คือคณะหนึ่งๆ อาจแยกออกเป็น ๒ คณะย่อย คือฝ่าย
คามวาสี และฝ่ายอรัญวาสี ฝ่ายอรัญวาสีก่อนหน้าน้ันเป็นคณะหน่ึงต่างหากมาก่อนและยังมิได้เลิก
ตําแหน่งเจ้าคณะฝ่ายอรัญวาส ี จึงยังคงมีเค้าเป็น ๓ คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ คระอรัญวาสี 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร ์
 สมัยรัชการที่ ๑ 
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 รัชกาลที่ ๑ ทรงฟ้ืนฟูปรับปรุงพระพุทธศาสนาทุกด้าน ทรงสถาปนาพระอารามใหญ่น้อย 
รวบรวมทําสังคายนาพระไตรปิฎก ทรงปรับปรุงการคณะสงฆ์ ทรงแสวงหาเลือกสรรพระสงฆ์ ทรง
สถาปนาแต่งต้ังพระสังฆราช พระราชาคณะทั้งปวง 
 การปกครองคณะสงฆ์ ก็คงแบ่งเป็นคณะเหนือ คณะใต้ ทุกคณะประกอบด้วยคามวาสี 
อรัญวาสี มีการเปล่ียนแปลงนามพระราชาคณะบ้าง แต่ก็ยังมีเค้าเป็น ๓ คณะ  คือ คณะเหนือ คณะ
ใต้ และคณะอรัญวาสี 
 สมัยรัชกาลที่ ๒ 
 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างไร การปกครองคณะสงฆ์แบ่งเป็นคณะเหนือ คณะใต้ ทุกคณะ
ประกอบด้วย คามวาสี อรัญวาสี แต่ยังคงมีเค้าเป็น ๓ คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ และคณะ
อรัญวาสี 
 สมัยรัชกาลที่ ๓ 
 โปรดให้รวมพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ในจังหวัดกรุงเทพฯ โดยมากเข้าเป็นคณะหน่ึง
ต่างหาก เรียกว่าคณะกลาง ขึ้นในกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แต่ยังทรงเป็นกรมหมื่นนุชิต
ชิโนรส อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน คณะใหญ่จึงเป็น ๔ คณะมาแต่น้ัน คือคณะเหนือ คณะใต้ คณะกลาง 
และคณะอรัญวาสี 
 ในรัชกาลน้ีมีวัดหลวง วัดราษฎร์ สร้างขึ้นใหม่มาก โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดเก่าก็มาก การศึกษา
พระปริยัติธรรม ทรงบํารุงขึ้นมาก และทรงมอบหมายให้เป็นพระราชธุระของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงผนวชอยู่ การเล่าเรียนจึงเจริญมาก 
 คณะธรรมยุตได้เริ่มขึ้นในรัชกาลน้ี โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรง
ผนวชมาต้ังแต่ในรัชกาลที่ ๒ และได้ทรงผนวชอยู่ตลอดรัชกาลที่ ๓ มีพระนามฉายาว่า วชิรญาโณ แต่
ยังขึ้นอยู่ในคณะกลาง ซึ่งมีกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นเจ้าคณะ เดิมเรียกว่า บวรนิ
เวศาทิคณะ 
 สมัยรัชกาลที่ ๔  
 คณะใหญก็่คงแบ่งเป็น ๔ เหมือนรัชกาลที่ ๓ ทรงสถาปนากรมหมื่นนุชิตชิโนรส ขึ้นเป็นกรม
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นประธานแห่งสงฆ์บริษัททั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๓๙๔ 
 คณะใหญท่ั้ง ๔ คณะ และเจ้าคณะใหญท่ีท่รงสถาปนาในต้นรัชกาล คือ 

(๑) คณะเหนือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่) วัดสุทัศน์ 
(๒) คณะใต้ สมเด็จพระวันรัตน์(เซ่ง) วัดอรุณราชวราราม 
(๓) คณะกลาง สมเด็๗พระพุทธโฆษาจารย์ (ฉมิ) วัดโมลีโลก  
(๔) คณะอรัญวาส ีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) วัดสระเกศ 
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คณะกลางที่โปรดให้ต้ังขึ้นและขึ้นในกรมสมเด็จพระปรมานุชิต ในรัชกาลที่ ๓ มาในรัชกาลที่ ๔ 
การบังคับบัญชาว่ากล่าว ก็เห็นจะอยู่ที่วัดพระเชตุพน แม้เมื่อกรมสมเด็จพระปรมานุชิตสิ้นพระชนม์
แล้ว(พ.ศ. ๒๓๙๖) คณะกลางก็ยังขึ้นในพระอัฐิกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส มีพระฐานานุกรม
พระอัฐิบังคับบัญชาว่ากล่าวมา จนถึงรัชกาลที่ ๕ 

ได้ทรงสถาปนาพระองค์ฤกษ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นกรมหมื่นบวรรังสีสรุิยพันธ์ุ พ.ศ. ๒๓๙๔ 
ตําแหน่งอนุนายกรองแด่ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นใหญ่ในคณะธรรมยุติการซึ่งเพ่ิม
สถาปนาขึ้นในรัชกาลที่ ๓ แม้ได้โปรดให้เป็นใหญใ่นคณะธรรมยุติกามาแต่แรก ก็ยังคงขึ้นอยู่ในคณะ
กลาง ไม่ได้แยกออกเป็นคณะหน่ึงต่างหาก ตลอดรัชกาลที่ ๔ 

สมัยรัชกาลที่ ๕  
ยุคที่ ๑ แต่ พ.ศ. ๒๔๑๑ 
ทรงสถาปนากรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ุพระบรมราชอุปัธยาจารย์ ขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ เทียบที่มหาสงัฆปริณายก เพราะไม่ได้ทรงต้ังสมเด็จพระอริยวงศาตญาณ 
การคณะสงฆ์คงเป็นอย่างเดิม คือ มีคณะใหญ่ ๔ ได้แก่ 
๑.คณะเหนือ 
๒.คณะใต้ 
๓.คณะกลาง 
๔.คณะอรัญวาสี 
ยุคที่ ๒ แต่ พ.ศ. ๒๔๒๔ 
ทรงสถาปนาพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ามนุษยนาคมาณพ เป็นกรมหมื่นวชิรญาณวโรรศ

โปรดให้มีสมณศักด์ิ เป็นเจ้าคณะรองคณะธรรมยุติกา มีสมณศักด์ิตําแหน่งน้ีขึ้นเป็นครั้งแรกจึงเข้าใจ
ว่า ยกคณะธรรมยุติกาขึ้นเป็นคณะใหญ่เป็นครั้งแรกโดยมีกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นเจ้าคณะ
ใหญ่ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นเจ้าคณะรอง จึงมีคณะใหญ่เป็น ๕ คณะ 

๑. คณะเหนือ 
๒. คณะใต้ 
๓. คณะกลาง 
๔. คณะอรัญวาส ี
๕. คณะธรรมยุติกา 
โปรดให้จัดระเบียบคณะสงฆ์คราวหน่ึง คือ ให้แยกคณะกลางซึ่งขึ้นพระอัฐิกรมสมเด็จ

พระปรมานุชิตชิโนรสออกมาเป็นคณะหน่ึงต่างหาก ให้หม่อมเจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์(ทัต) วัดพระเช
ตุพน เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะกลาง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมหมื่นว
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ชิรญาณวโรรสและคณะสงฆ์ธรรมยุติกาต้ังมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ได้มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ 

ยุคที่ ๓ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ 
โปรดให้ต้ังพระราชบัญญัติลกัษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) มีรูปแบบการ

ปกครองดังน้ี 
๑. พระมหาเถระที่ทรงปรึกษาในการพระศาสนาและการปกครองบํารุงสังฆมณฑลทั่วไป 

ได้แก่สมเด็จเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ ตําแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ ๑ เจ้าคณะใหญ่คณะใต้ ๑ เจ้า
คณะใหญ่คณะธรรมยุติกา ๑ เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง ๑ และพระราชาคณะเจ้าคณะรอง คณะเหนือ 
คณะใต้ คณะธรรมยุติกา คณะกลางทั้ง ๔ ตําแหน่งน้ัน ข้อภารธุระในพระศาสนา หนือในสังฆมณฑล 
ซึ่งได้โปรดให้พระมหาเถระทั้งน้ีประชุมวินิจฉัยในที่มหาเถระสมาคม ต้ังแต่ ๕ พระองค์ขึ้นไป คําตัดสิน
ของมหาเถระสมาคมน้ันให้เป็นสิทธิขาด ผู้ใดจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปอีกไม่ได้ 

๒. เจ้าคณะมณฑล 
๓. เจ้าคณะเมือง 
๔. เจ้าคณะแขวง เฉพาะในจังหวัดกรุงเทพฯ มีพระราชาคณะเป็นผู้กํากับคณะแขวงละรูป  
๕. เจ้าอาวาส 
พระราชบัญญัติน้ีไม่เก่ียวด้วยนิกายสงฆ์ กิจและลทัธิเฉพาะในนิกายน้ัน ๆ ซึ่งเจ้าคณะหรือ

สังฆนายกในนิกายน้ันได้เคยมีอํานาจว่ากล่าวบังคับมาแต่ก่อนประการใดก็ให้คงเป็นไปตามเคยทุก
ประการ แต่การปกครองอันเป็นสามัญทั่วไปในนิกาย ทั้งปวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ข้อยกเว้นน้ี หมายเอาคณะธรรมยุติกา ที่เคยได้พระบรมราชานุญาต ให้ปกครองกันตามลําพัง
และวัดในกรุงอันยังแยกขึ้นก้าวก่ายในคณะนั้นๆ การปกครองสามัญทั่วไปในนิกายทั้งปวงน้ัน เช่น
หน้าที่และอํานาจเจ้าอาวาสเป็นตัวอย่าง 

ก่อนแต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ได้มีประกาศพระบรม
ราชโองการบ้าง ออกกฎหมายพระสงฆ์บ้าง อุดหนุนพระพุทธบัญญัติ ให้ผู้ละเมิดต้องโทษทางบ้านเมือง
อีกส่วนหน่ึงด้วย และต้องทรงต้ังคฤหัสถ์ให้มีหน้าที่ปกครองสงฆ์ทั้งชําระอธิกรณ์ ทั้งต้ังพระอุปัชฌายะ 
ทั้งถอดถอนมีขุนนางเจ้าหน้าที่ชําระอธิกรณ์ มีช่ือว่า ขุนวินิจฉัยชาญคดี ขุนเมธาวินิจฉัย ส่วนใหญ่
รวมอยู่ในกองสังฆการี กรมธรรมการ ซึ่งต่อมาเป็นกระทรวงในรัชกาลที่ ๕  เจ้ากระทรวงปฎิบัติหน้าที่
อย่างเจ้าคณะใหญ่โดยพฤตินัย พระเจ้าคณะตามทําเนียบสมณศักด์ิอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพนับถือ 
และปกครองกันภายใน ตลอดถึงเจ้าคณะใหญ่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ปกครองเป็นต้นดังกล่าวในส่วนกลางเอง 

ต่อมาเมื่อประเทศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ น้ีกรมหมื่นวชิร
ญาณวโรรส (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) จึงทรงเร่ิมปฎิบัติหน้าที่ปกครอง
คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมเป็นอันเริ่มสมัยพระปกครองพระโดยตรง 
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พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดให้เลื่อนกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นกรมหลวงวชิรญาณวโรรส 
สมัยรัชกาลที่ ๖ 
ยุคที่ ๑ แต่พ.ศ. ๒๔๕๓ 

 โปรดให้ต้ังพระราชพิธีมหาสมณุตตมาภิเษก ทรงเลื่อนพระเกียรติยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงวชิรญาณวโรรส พระบรมราชอุปัธยาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรส และเลื่อนสถาปนา พระสมณศักด์ิเป็นสมเด็จพระมหาสังฆปริณายก (สมเด็จ
พระสังฆราช) ทั่วพระราชอาณาเขต พ.ศ. ๒๔๕๓  
 อน่ึง โปรดให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ได้ทั่วไป 
 การปกครองคณะสงฆ์ยังคงใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ น้ัน แต่
เป็นอันงดใช้อํานาจจากมหาเถรสมาคม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ยังคงทรงเรียกประชุมและบัญชา
กิจการอันจะพึงทําเป็นการสงฆ์ในที่ประชุมน้ัน  
 รูปแบบการปกครองจึงเป็นดังน้ี 

๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ ในที่ประชุมมหาเถรสมาคมโดยปกติ 
หรือในที่ประชุมพิเศษ หรือโดยพระองค์เอง ยกตัวอย่าง ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ในยุคน้ีจึงใช้ว่า พระมหา
สมณวินิจฉัย  

๒. เจ้าคณะมณฑล 
๓. เจ้าคณะเมืองหรือจังหวัด 
๔. เจ้าคณะแขวง 
๕. เจ้าอาวาส 
ยุคที่ ๒ แต่ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สิ้นพระชนม์ ๒ สงิหาคม ๒๔๖๔  
โปรดสถาปนาพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ (สมณศักด์ิเสมอสมเด็จพระพุฒาจารย์) 

เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ๒๐ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
การปกครองคณะสงฆ์ กลับมาใช้อํานาจมหาเถรสมาคม ตามพระราชบัญญัติลักษณะการ

ปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ มีรูปแบบการปกครองดังน้ี 
๑. มหาเถรสมาคม 
๒.  เจ้าคณะมณฑล 
๓. เจ้าคณะเมืองหรือจังหวัด 
๔. เจ้าคณะแขวง 
๕. เจ้าอาวาส 
สมัยรัชกาลที่ ๗ 
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การปกครองคณะสงฆ์คงเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ 
สมัยรัชกาลที่ ๘ 
ยุคที่ ๑ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ 
การปกครองคณะสงฆ์คงเป็นไปตามพระราชบัญญติัปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ พระเจ้าวรวงศ์

เธอกรมหลวงขชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ โปรดให้สถาปนาสมเด็จพระวันรัต (แพ 
ติสสเทโว) วัดสุทัศนเทพวราราม ขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๔๘๑ 

ยุคที่ ๒ แต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ จัดการปกครองคณะสงฆ์แบบรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร ดังน้ี 
๑. สมเด็จพระสังฆราช 

      ทรงบัญญติัสังฆาณัติ โดยคําแนะนําของ 
๒. สังฆสภา  

 ทรงบริหารการคณะสงฆ์ทาง 
๓. คณะสังฆมนตรี 

 ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ทาง 
๔.คณะวินัยธร 
สังฆสภาประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน ๔๕ รูป ที่เป็น ๑. พระเถระช้ันธรรมขึ้นไป ๒. พระคณะ

จารย์เอก ๓. พระเปรียญเอก 
คณะสังฆมนตรี ประกอบด้วย สังฆนายกรปูหน่ึง และสังฆมนตรีไม่เกิน ๙ รูป จัดระเบียบการ

บริหารคณะสงฆ์ 
ก. ส่วนกลาง ๔ องค์การ 

(๑) องค์การปกครอง 
(๒) องค์การศึกษา 
(๓) องค์การเผยแผ่ 
(๔) องค์การสาธารณูปการ 

องค์การหน่ึง มีสังฆมนตรีว่าการรูปหน่ึง จะมีสังฆมนตรีช่วยว่าการก็ได้ 
ข. ส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในสังฆาณัติ และมีเจ้าคณะตรวจการในภาคต่างๆ 

ตามท่ีกําหนดในสังฆาณัติ 
จึงมีเจ้าคณะเป็นลําดับลงไปจนถึงเจ้าอาวาส นับต่อจากคณะสังฆมนตรี ดังน้ี 
(๕) เจ้าคณะตรวจการภาค 
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(๖) เจ้าคณะจังหวัด 
(๗) เจ้าคณะอําเภอ 
(๘) เจ้าคณะตําบล 
(๙) เจ้าอาวาส 

ส่วนคณะวินัยธร เป็นไปตามสังฆาณัติ (ซึ่งแบ่งเป็นคณะวินัยธรช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ และช้ันฎีกา) 
ตามระบอบน้ี มีพระสังฆปริณายก ๔ รูป คือ 
๑. สมเด็จพระสังฆราช 
๒. ประธานสังฆสภา 
๓. สังฆนายก 
๔. ประธานคณะวินัยธรช้ันฎีกา 
ระเบียบบริหารตามที่กําหนดไว้ในส่วนภูมิภาค มีคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด คณะกรรมการ

สงฆ์อําเภอ (เทียบกับกรมการจังหวัด กรมการอําเภอ) มีคณะวินัยธรช้ันฎีกา ๑ คณะ อุทธรณ์ ๑ คณะ 
ส่วนคณะวินัยธรณ์จังหวัดมีทุกจังหวัด 

มีวัตถุประสงค์อีกข้อหน่ึง คือ เพ่ือรวมนิกายสงฆ์ (มหานิกาย – ธรรมยุต) ตามแถลงการณ์
เรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ด้วยวิธี 

ก. โดยตรง คือ บังคับรวมตามบทเฉพาะกาลว่า ภายหลังทําสังคายนา แต่อย่างช้าไม่เกินแปดปี 
ข. โดยอ้อม คือ โดยสังฆสภา ซึง่ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ สมาชิกฝ่ายมหานิกายมีมากกว่า 

จึงออกสังฆาณัติบังคับทางการปกครองให้รว่มกันเลิกล้มอํานาจการปกครองของฝ่ายธรรมยุตเองที่ได้มี
มาแต่เดิม ดังที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ 

ผลการปฏิบัติ คือ ฝ่ายธรรมยุตเป็นฝ่ายค้านในสังฆสภา เรื่อยมาต้ังแต่ต้นต่อการออกสังฆาณัติ 
บังคับรวมทางการปกครอง (ทั้งทางบริหารรวมถึงการต้ังอุปัชฌาย์ทั้งทางคณะวินัยธร) แต่ไม่

สําเร็จทุกคราวเพราะถือว่าออกมาขัดพระธรรมวินัย จึงผิดมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
๒๔๘๔ น้ัน คณะธรรมยุตคงนับถือปฏิบัติอยู่ในปกครองของเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตที่มีมาแต่เดิม 

ได้มีการต้ังกรรมการสังคายนาขึ้นคณะหน่ึง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๖๐ 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ก็เพ่ือดําเนินการปรับปรุงรวม ๒ นิกาย ให้เป็นอันเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ปรากฎว่ากรรมการแต่ละนิกายได้มีความเห็นขัดแย้งกันอย่างมาก ไม่อาจ
ตกลงกันได้  

สมเด็จพระสังฆราช(แพ) สิ้นพระชนม์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๗ ประกาศสถาปนาสมเด็จ
พระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศข้ึนเป็น สมเด็จพระสังฆราช ๓๑ มกราคม ๒๔๘๘ 

สมัยรัชกาลปัจจุบัน 
ยุคที่ ๑ แต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
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ก. ยังคงใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ แต่ความเห็นแตกต่างกันเป็นเหตุให้สมเด็จ
พระสังฆราชทรงเรียกประชุมพระเถระทั้งสองนิกาย มาประชุมหารือทําความตกลงกันที่ตําหนักเพ็ชร 
วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔ พระเถระทั้งสองฝ่ายได้ประชุมทําความตกลงกัน 
๓ ข้อ ดังน้ี  

(๑) การปกครองส่วนกลาง คณะสังฆมนตรีคงบริหารร่วมกัน แต่การปกครองบังคับบัญชาให้
เป็นไปตามนิกาย 

(๒) การปกครองส่วนภูมิภาค ให้แยกตามนิกาย 
(๓) ส่วนระเบียบปลีกย่อยอ่ืนๆ จะได้ปรึกษาภายหลัง 
เป็นอันว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๔๘๔ ไม่อาจใช้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความมุ่งหมายได้ 

ทั้งไม่เหมาะต่อหลักการปกครองคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องการให้เคารพเช่ือฟังพระเถระผู้
เป็นสังฆบิดร สังฆปริณายก และเป็นธรรมาธิปไตย กิจการที่โปรดให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ตามพระวินัยก็
ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ ภิกษุผู้เข้าประชุมค้านขึ้นแต่เพียงรูปเดียวก็ใช้ไม่ได้ และภิกษุทุกรูปผู้เข้าประชุม
เป็นสมานสังวาสกะกัน 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกทรงพระผนวช ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ ทรงลาผนวช ๕ 
พฤศจิกายน ๒๔๙๙  

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ( ม.ร.ว. ช่ืน นพวงษ์ สุจิตโต) 
ขึ้นทรงกรมเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๙๙ 

 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สิ้นพระชนม์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๑  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาสมเด็จพระวันรัต (กิตติโสภโณ ปลด วัดเบญจมบพิตร ขึ้น

เป็นสมเด็จพระสังฆราช ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๓ 
ยุคที่ ๒ แต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ต้ังพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๕ ยกเลิกพระราช 

บัญญัติคณะสงฆ์ ๒๔๘๔  
เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับน้ี คือ โดยที่การจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็น

กิจการอันพึงแบ่งแยกอํานาจ ดําเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่วงดุลแห่งอํานาจเช่นที่เป็นอยู่ตาม
กฎหมายในปัจจุบัน (ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ ) และโดยระบบที่ว่าน้ันเป็นผลบ่ันทอนประสิทธิภาพแห่งการ
ดําเนินกิจการจึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรง
บัญชาการคณะสงฆ์ ทางมหาเถรสมาคม ตามอํานานกฎหมายและพระธรรมวินัยเพ่ือความเจริญ 
รุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา 
 การบริหารคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ๒๕๐๕ และตามกฎมหาเถรสมาคมที่ออก
ตามกฎหมายคณะสงฆ์น้ี ประกอบด้วย 



๑๑๖ 
 

๑.  สมเด็จพระสังฆราช ทรงบัญชาการคณะสงฆ์และตราพระบัญชา โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ทางดํารงตําแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 

๒. มหาเถรสมาคม ประกอบด้วย 
 ๒.๑ สมเด็จพระสังฆราช ประธานโดยตําแหน่ง 
 ๒.๒ สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป กรรมการฯ โดยตําแหน่ง 
 ๒.๓  พระราชาคณะมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า ๔ รูป ไม่เกิน ๘ รูป เป็นกรรมการ โดยสมเด็จ

พระสังฆราชทรงแต่งต้ัง 
 มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเพ่ือการน้ี ให้มอํีานาจ
ตรากฎมหาเถรสมาคมออกบังคับ วางระเบียบหรือออกคําสั่งโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระ
ธรรมวินัยใช้บังคับได้ 
 ๓. คณะใหญ่ทัง้ ๕ และเจ้าคณะใหญท่ั้ง ๕ คือ 

 ๓.๑ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง (ในเขตภาค ๑, ๒, ๓, ๑๓, ๑๔, ๑๕) 
 ๓.๒ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ (ในเขตภาค ๔, ๕, ๖, ๗) 
 ๓.๓ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก (ในเขตภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒) 
 ๓.๔ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ (ในเขตภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘) 
 ๓.๕ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต (เขตปกครองธรรมยุตทุกภาค) 

 เจ้าคณะใหญ่หนทั้ง ๔ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
เฉพาะคณะสงฆ์ธรรมยุต เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ที่บัญญัติให้มีเจ้าคณะสงฆ์ทั้งสอง
นิกาย ปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆทุกส่วนทุกช้ัน และเพ่ือแบ่งเบา
ภาระของมหาเถรสมาคม คณะใหญ่ทั้ง ๕ น้ีนับเข้าในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เน่ือง
ด้วยมหาเถรสมาคม(ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

๔. ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
๔.๑ ภาค เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
๔.๒ จังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
๔.๓ อําเภอ เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ 
๔.๔ ตําบล เจา้คณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล 

 ๕. วัด เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
 

๔.๔ พระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ภูมิพลอยุดลยเดช ป.ร. 



๑๑๗ 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญใน
ฐานะรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า "พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
มาตรา ๔ ภายในระยะเวลาหน่ึงปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ บรรดากฎกระทรวง 

สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับคณะ
สงฆ์ที่ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ีจนกว่าจะมีกฎกระทรวง กฎมหา
เถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก หรือมี
ความอย่างเดียวกัน หรือขัดหรือแย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๕ เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรา ๔บรรดาอํานาจหน้าที่ ซึ่งกําหนดไว้ในสังฆาณัติ กติกา
สงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จ พระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเก่ียวกับคณะสงฆ์ ให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของพระภิกษุตําแหน่งใดหรือคณะกรรมการสงฆ์ใดซึ่งไม่มีในพระราชบัญญัติน้ี ให้มหา
เถรสมาคมมีอํานาจกําหนดโดยกฎมหาเถรสมาคมให้เป็นอํานาจหน้าที่ของพระภิกษุตําแหน่งใด รูปใด 
หรือหลายรูป ร่วมกันเป็นคณะตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัติน้ี 
คณะสงฆ์ หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติน้ี ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือ
นอกราชอาณาจักร 

คณะสงฆ์อ่ืน หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนัมนิกาย 
พระราชาคณะ หมายความว่า พระภิกษุที่ได้รับแต่งต้ังและสถาปนาให้มีสมณศักด์ิต้ังแต่

สามัญจนถึงช้ันสมเด็จพระราชาคณะ 
สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมฌศักด์ิ หมายความว่า สมเด็จพระราชาคณะที่

ได้รับสถาปนาก่อนสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืน ถ้าได้รับสถาปนาในวันเดียวกันให้ถือรูปที่ได้รับสถาปนา
ในลําดับก่อน 

มาตรา ๕ ตรี พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการแต่งต้ังสถาปนา และถอดถอน
สมณศักด์ิของพระภิกษุในคณะสงฆ์ 



๑๑๘ 
 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

หมวด ๑ 
สมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา ๗  พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หน่ึง 
ในกรณีที่ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหา

เถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิขึ้นทูลเกล้าฯ  เพ่ือทรง
สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืนผู้มีอาวุโส
โดยสมณศักด์ิรองลงมาตามลําดับ  และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา ๘  สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหน่งสกลมหาสังฆปรินายก  ทรงบัญชาการคณะ
สงฆ์  และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  พระธรรม
วินัย  และกฎมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๙  ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตําแหน่งหรือพระมหากษัตริย์ทรง
พระกรุณาโปรดให้ออกจากตําแหน่ง  พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จ
พระสังฆราชหรือตําแหน่งอ่ืนใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได้ 

มาตรา ๑๐  ในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด โดย
สมณศักด์ิเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

ถ้าสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการมหา
เถรสมาคมที่ เหลืออยู่เลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหน่ึงผู้มีอาวุโสโดยสมณศักด์ิ รองลงมา
ตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไม่ประทับอยู่ในราชาอาณาจักร หรือไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้
สมเด็จพระสังฆราชจะได้ทรงแต่งต้ังให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหน่ึงปฏิบัติหน้าที่แทน 



๑๑๙ 
 

ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิได้ทรงแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสามหรือสมเด็จ
พระราชาคณะซึ่งได้แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชไม่อาจปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราชได้ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราชตามมาตราน้ีในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑  สมเด็จพระสังฆราชพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) มรณภาพ 
(๒) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 
(๓) ลาออก 
(๔) ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก 

หมวด ๒ 
มหาเถรสมาคม 

มาตรา ๑๒  มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการโดยตําแหน่ง  สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และพระราชาคณะซึ่ง
สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังมีจํานวนไม่เกินสิบสองรูปเป็นกรรมการ 

มาตรา๑๓  ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหน่ง  และให้
กรมการศาสนาทําหน้าที่สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๑๔  กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งคราว
ละสองปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 

มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔กรรมการมหาเถรสมาคม
ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) มรณภาพ 
(๒) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 
(๓) ลาออก 
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก 
ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ สมเด็จพระสังฆราชอาจทรง

แต่งต้ังพระราชาคณะรูปใดรูปหน่ึงเป็นกรรมการแทน 
กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังตามความในวรรคก่อนอยู่ในตําแหน่ง ตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
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มาตรา ๑๕ ทวิ  การแต่งต้ังกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒  และการให้กรรมการ
มหาเถรสมาคมพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา ๑๕ ตรี  มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
(๓) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษา สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ  

และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
เพ่ือการน้ี ให้มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบ  ออก

คําสั่ง  มีมติหรือออกประกาศ  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใช้บังคับได้  และจะ
มอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙  เป็นผู้ใช้อํานาจ
หน้าที่ตามวรรคหน่ึงก็ได้ 

มาตรา ๑๕ จัตวา เพ่ือรักษาหลักธรรมวินัย และเพ่ือความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์  มหา
เถรสมาคมจะตรากฎหมาเถรสมาคม  เพ่ือกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง  สําหรับ
พระภิกษุ  และสามเณรท่ีประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา และการปกครองของคณะสงฆ์
ก็ได้ 

พระภิกษุและสามเณรท่ีได้รับโทษตามวรรคหน่ึง ถึงขึ้นให้สละสมณเพศต้องสึกภายในสามวัน 
นับแต่วันทราบคําสั่งลงโทษ 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไม่อาจมาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมมหาเถรสมาคม และมิได้มอบหมายให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหน่ึงปฏิบัติหน้าที่แทนให้
สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสโดยสมณศักด์ิ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

มาตรา ๑๗  การประชุมมหาเถรสมาคมต้องมีกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการโดยการ
แต่งต้ังรวมกันประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 

ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมให้เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๑๘  ในกรณีน้ีที่ยังไม่มีการแต่งต้ังกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตําแหน่งที่ว่างตาม

มาตรา ๑๕ วรรคสอง ให้ถือว่ามหาเถรสมาคมมีกรรมการเท่าจํานวนที่เหลืออยู่ในขณะนั้น 
มาตรา ๑๙  สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 

ตามมติมหาเถรสมาคม  ประกอบด้วยพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนจํานวนหน่ึง  มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
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เรื่องที่จะเสนอต่อมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดยข้ึนตรง
ต่อมหาเถรสมาคม 

การจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ การแต่งต้ังกรรมการหรื
อนุกรรมการ การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการหรือนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม 

หมวด ๓ 
การปกครองคณะสงฆ์ 

มาตรา ๒๐  คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม 
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๒๐ทวิ  เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ให้มีเจ้า

คณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
การแต่งต้ังและการกําหนดอํานาจหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี

กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้จัดแบ่งเขตปกครอง ดังน้ี 
(๑)  ภาค 
(๒)  จังหวัด 
(๓)  อําเภอ 
(๔) ตําบล จํานวน และเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๒๒  การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  ให้มีพระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามช้ัน 

ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
(๑)  เจ้าคณะภาค 
(๒)  เจ้าคณะจังหวัด 
(๓)  เจ้าคณะอําเภอ 
(๔) เจ้าคณะตําบล 
เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดให้มีรองเจ้าคณะภาค  รองเจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้า

คณะอําเภอ  และรองเจ้าคณะตําบล  เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะน้ัน ๆ ก็ได้ 
มาตรา ๒๓  การแต่งต้ังถอดถอนพระอุปัชฌาย์  เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้า

อาวาส  พระภิกษุอันเก่ียวกับตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์ตําแหน่งอ่ืน ๆ และไวยาวัจกรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 



๑๒๒ 
 

หมวด ๔ 
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ 

มาตรา ๒๔  พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมก็ต่อเมื่อกระทําการล่วงละเมิดพระธรรม
วินัย  และนิคหกรรมที่จะลงแก่พระภิกษุก็ต้องเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย 

มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔  มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพ่ือให้การลงนิคหกรรมเป็นไปโดยถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว  และ
เป็นธรรม  และให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายที่มหาเถรสมาคมจะกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

ให้มหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ตําแหน่งใดเป็นผู้มีอํานาจลงนิคหกรรมแก่
พระภิกษุผู้ล่วงละเมิดพระธรรมวินับกับทั้งการกําหนดให้การวินิจฉัยการลงนิคหกรรมให้เป็นอันยุติใน
ช้ันใด ๆ น้ันด้วย 

มาตรา ๒๖  พระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัย และได้มีคําวินิจฉัยถึงที่สุด ให้ได้รับ
นิคหกรรมให้สึก  ต้องสึกภายในย่ีสอบสี่ช่ัวโมง นับแต่เวลาที่ได้ทราบคําวินิจฉัยน้ัน 

มาตรา๒๗  เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
(๑) ต้องคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ให้รับนิคหกรรม ไม่ถึงให้สึกแต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมน้ัน 
(๒) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ 
(๓) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหน่ึง 
(๔) ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
ให้พระภิกษุรูปน้ันสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์  และวิธีการท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม

พระภิกษุผู้ต้องคําวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสอง ต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
คําวินิจฉัยน้ัน 

มาตรา ๒๘  พระภิกษุรูปใดต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสึกภายใน
สามวันแนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 

มาตรา ๒๙  พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  เมื่อพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยช่ัวคราว และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปน้ันสังกัดไม่
รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุ
รูปน้ันมิได้สังกัดในวัดใดวัดหน่ึง ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจดําเนินการให้พระภิกษุรูปน้ันสละสมณ
เพศเสียได้ 

มาตรา๓๐  เมื่อจะต้องจําคุก กักขัง หรือขังพระภิกษุรูปใดตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของ
ศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลมี
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อํานาจดําเนินการให้พระภิกษุรูปน้ันสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณ
เพศน้ัน 

หมวด ๕ 
วัด 

มาตรา ๓๑  วัดมีสองอย่าง 
(๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ์ ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป 
มาตรา ๓๒  การสร้าง การต้ัง  การรวม  การย้าย  การยุบเลิกวัดและการขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียุบเลิกวัด  ทรัพย์สินของวัดที่ถูกยุบเลิกให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลาง 
มาตรา ๓๒ทวิ  วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัดให้

กรมการศาสนามีหน้าที่ปกครองดูแล  รักษาวัดน้ัน  รวมท้ังที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  และทรัพย์สินของวัดน้ัน
ด้วย 

การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓  ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด มีดังน้ี 
(๑)  ที่วัด คือที่ซึ่งต้ังวัด ตลอดจนเขตของวัดน้ัน 
(๒)  ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด 
(๓)  ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา 
มาตรา ๓๔  การโอนกรรมสิทธ์ิที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศาสนสมบัติกลาง  ให้กระทําได้ก็แต่

โดยพระราชบัญญัติ  เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง 
การโอนกรรมสิทธ์ิที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานน้ันแล้ว ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือกรมการศาสนา แล้วแต่กรณีในเรื่อง
ทรัพย์สินอันเป็นที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 

มาตรา ๓๕ ที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบแห่งการบังคับคดี 

มาตรา ๓๖  วัดหน่ึงให้มีเจ้าอาวาสรูปหน่ึง  และถ้าเป็นการสมควรจะให้มีรองเจ้าอาวาสหรือ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยก็ได้ 



๑๒๔ 
 

มาตรา๓๗  เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
(๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยอยู่ในวัดน้ัน

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
           (๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 

 (๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
มาตรา ๓๘  เจ้าอาวาสมีอํานาจ ดังน้ี 
(๑) ห้ามบรรพชิต  และคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
(๒) สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 

 (๓)  สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือให้ทํา
ทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ  ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดน้ันประพฤติผิดคําสั่งเจ้าอาวาส  ซึ่งได้
สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
           มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งต้ังผู้รักษา
การแทนเจ้าอาวาส  ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส 
           การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ
มหาเถรสมาคม 

หมวด ๖ 
ศาสนสมบัติ 

           มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น สองประเภท 
(๑) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหน่ึง 
(๒) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง 
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมการศาสนา เพ่ือการ

น้ีให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติน้ันด้วย 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทํางบประมาณประจําปีของศาสนสมบัติกลาง ด้วย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้งบประมาณนั้นได้ 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 



๑๒๕ 
 

             มาตรา ๔๒ ผู้มดมิได้รับแต่งต้ังให้เป็นพระอุปชฌาย์ หรือถูกถอดถอนจากความเป็นพระ
อุปชฌาย์ ตามมาตรา ๒๓แล้ว กระทําการบรรพชาอุปสมบทแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หน่ึงปี 
             มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือ
มาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 
              มาตรา ๔๔ ผู้ใดพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกมาแล้ว ไม่ว่าจะมีคําวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๕หรือไม่ก็ตาม แต่มารับบรรพชาอุปสมบทใหม่ โดยกล่าวความเท็จหรือปิดบังความจริง
ต่อพระอุปชฌาย์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 
            มาตรา ๔๔ ทวิ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสมเด็จ
พระสังฆราช ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
               มาตรา ๔๔ ตรี ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อ่ืนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือ
ความแตกแยก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

หมวด ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

                   
มาตรา ๔๕ ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ และ

ไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๔๖ การปกครองคณะสงฆ์อ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 

หมายเหตุ 
๑. ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติเพ่ิมเติมอีก ๔ มาตรา 

คือ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ดังน้ี 
มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหา

เถรสมาคมที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๙ วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๒๐ให้พระภิกษุที่ได้รับแต่งต้ัง และสถาปนาให้มีสมณศักด์ิอยู่ก่อนวันใช้พระราช 
บัญญัติน้ียังมีสมณศักด์ิน้ันต่อไป 



๑๒๖ 
 

=ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ กรรมการ หรืออนุกรรมการ
ใด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
ยังคงดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือจนกว่ามหาเถรสมาคม
จะมีมติเป็นประการอ่ืน 

   มาตรา ๒๑ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 



 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท” 
น้ีทําให้ ทราบว่า รูปแบบของการปกครองในพระไตรปิฎก หากพิจารณาในทางการเมือง มีรูปแบบ
การ ปกครองรัฐ ๒ รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย และรูปแบบการ
ปกครอง แบบสามัคคีธรรม  เมื่อจําแนกตามแนวคิดที่ปรากฏในอินเดีย รูปแบบการปกครองแบบ
ราชาธิปไตยน้ันมีทั้ง ตามแบบพราหมณ์และแบบพุทธ และผู้ที่มีบทบาทสําคัญก็คือผู้ปกครองที่เป็น
พระมหากษัตริย์หรือ พระราชา เน่ืองจากการมีพระราชอํานาจสิทธ์ิขาดในการเป็นผู้ปกครองของรัฐ
หรือแคว้นต่าง ๆ แต่ เพียงพระองค์เดียว สําหรับบุคคลอ่ืน ๆ มีข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งต่าง ๆ มี
ปุโรหิต อํามาตย์ และ เสนาบดีเป็นต้น ความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดถึงอาณาเขตของรัฐ
หรือแคว้น จัดเป็น องค์ประกอบสําคัญซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ราชาธิปไตยในรัฐหรือแคว้นน้ัน ๆ มี
อํานาจหรือมีความเข้มแข็งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าการมีอํานาจสิทธ์ิขาดของผู้ปกครองจะเป็นสิ่งที่โดด
เด่นในการ ปกครองแบบราชาธิปไตยแต่สิ่งที่ทําให้ราชาธิปไตยดํารงมั่นคงอยู่ได้ นอกจากการมีอํานาจ
และความ จงรักภักดีของข้าราชบริพารแล้ว ยังต้องอาศัยการมีธรรมะด้วย ไม่ว่าจะเป็นธรรมะตาม
หลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์หรือธรรมะตามตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาก็ตาม ซึ่งเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ ทําให้ผู้นําหรือผู้ปกครองในระบอบราชาธิปไตยได้รับการยอมรับและสามารถดํารงอยู่
ในอํานาจได้ อย่างยาวนาน  สําหรับรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม แม้จะมีผู้เป็นประมุขแห่ง
รัฐหรือแคว้น แต่ อํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ในด้านการเมืองการปกครองมิได้อยู่กับ
ประมุขแห่งรัฐเพียง คนเดียวเท่าน้ัน เน่ืองจากมีการกระจายอํานาจออกไปยังสมาชิกซึ่งเป็นชนช้ันสูง
ของรัฐกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลผู้อยู่ในวรรณะเดียวกันคือวรรณะกษัตริย์ หรือกลุ่มบุคคล
ซึ่งเรียกกันว่า “ราชา” หากมีเรื่องสําคัญใด ๆที่จะต้องตัดสินใจในทางการเมืองการปกครอง ชนช้ันสูง
แต่ละกลุ่มก็จะส่ง ผู้แทนเข้าประชุมร่วมกันในสภาที่เรียกว่า “สัณฐาคาร” เพ่ือทําหน้าที่ต่าง ๆ ในสภา
และทําหน้าที่พิจารณาลงมติตัดสินใจในเรื่องสําคัญน้ัน ๆ หากที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อย่างไรแล้ว 
ก็จะต้องยอมรับและดําเนินการให้เป็นไปตามน้ัน เพราะได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว 
 เหตุน้ี กลุ่มชนช้ันสูงจึงรวมกันเป็นผู้ปกครองรัฐหรือแคว้นและเป็นผู้ใช้อํานาจอธิปไตยอย่าง
แท้จริง นอกจากน้ี รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้ ยังมีความโดดเด่นในด้านคุณธรรม
จริยธรรมเร่ือง ของความสามัคคี ความพร้อมเพรียงร่วมใจกัน และความมีระเบียบวินัย ในการ
ตัดสินใจดําเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมืองการปกครองร่วมกันของชนช้ันสูงในสังคม ด้วยเหตุน้ี 
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การปกครอง รูปแบบสามัคคีธรรมน้ี จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย
(Aristocracy) ในปรัชญากรีกส่วนรูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นรูปแบบ
การปกครองเฉพาะ ตน มีพัฒนาการมาตามลําดับและดําเนินไปภายใต้พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงและบัญญัติ ไว้แล้ว ในช่วงต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงปกครองด้วยพระองค์เองในฐานะที่
ทรงเป็นพระธรรม ราชา ด้วยอํานาจแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วน่ันเอง แม้ต่อมาจะมอบอํานาจใน
บางเรื่องให้แก่ พระสงฆ์สาวก แต่ภายหลังเมื่อมีพระสงฆ์สาวกเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ทําให้มีความจําเป็น
ที่จะต้องวาง ระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จึงต้องทรงบัญญัติสิกขาบทคือพระวินัยขึ้น
สําหรับสังคมสงฆ์ และในที่สุดก็ทรงกระจายอํานาจไปให้แก่สงฆ์ โดยให้สงฆ์น้ันเป็นใหญ่ในการดํา เนิน
การกิจกรรมต่าง ๆ ที่สําคัญทั้งสังฆกรรมและการตัดสินอธิกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้พระธรรมวินัยอัน
พระองค์ทรงแสดงและบัญญัติไว้แล้วน่ันเอง แต่ในระดับส่วนบุคคลทรงมอบอํานาจการปกครองให้แก่
อุปัชฌาย์และอาจารย์ขึ้นอีกระดับหน่ึง เพ่ือให้คอยดูแลอบรมสั่งสอนสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกของ
ตนเองอย่างใกล้ชิด เพ่ือ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ ด้วยเหตุดังกล่าว รูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ในบาง กรณีจึงใช้อํานาจของสงฆ์ดําเนินการ เช่น การบรรพชาอุปสมบท การตัดสิน
อธิกรณ์ และบางกรณีก็ใช้ อํานาจส่วนบุคคลดําเนินการ เช่น อุปัชฌาย์อาจารย์ลงโทษประณาม
สัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกได้ ดังน้ัน รูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์จึงมีรูปแบบเฉพาะตน ตามท่ี
พระพุทธเจ้าทรงกําหนดวาง ระเบียบแบบแผนไว้ให้ดําเนินไปภายใต้ธรรมและวินัยที่ทรงแสดงและ
บัญญัติไว้แล้วน่ันเอง  รูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์น้ีมีลักษณะบางประการเท่าน้ันที่เข้ากันได้
หรือ สอดคล้องกับการปกครองแบบสามัคคีธรรมและระบอบประชาธิปไตยที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
มีการ ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือลงมติตัดสินใจร่วมกัน หรือความเสมอภาคเท่าเทียมกันของภิกษุสงฆ์
เป็นต้น แต่จริง ๆ แล้วอํานาจในการกําหนดทิศทางความเป็นไปต่าง ๆ ของสังคมสงฆ์และการบัญญัติ
พระวินัย อยู่ที่พระพุทธเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว ส่วนคณะสงฆ์เป็นเพียงผู้ดําเนินการให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งบัญญัติไว้ในพระวินัยโดยพระพุทธเจ้าให้สําเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบแห่งวินัยบัญญัติน้ัน 
และการประชุมเพ่ือลงมติตัดสินใจร่วมกันน้ัน ก็ต้องลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์คือไม่มีบุคคลใดคัดค้าน
เลย ไม่ได้ถือเอาเสียงส่วนใหญ่ตามแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 นอกจากน้ี ในการศึกษาวิจัยยังทําให้ทราบว่า หลักการของการปกครองของแต่ละรูปแบบใน
พระไตรปิฎกน้ันก็คือธรรมะต่าง ๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้แล้วน่ันเอง หลักการดังกล่าวจัดเป็น
กรอบแนวคิดสําคัญสําหรับให้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้นําไปประพฤติปฏิบัติตน และจัดเป็น 
เครื่องมือช้ีวัดสําคัญว่าผู้ปกครองหรือผู้ถูกปกครองเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมหรือไม่ โดยการ 
พิจารณาจากการประพฤติตนหรือไม่ประพฤติตนตามหลักการต่าง ๆ น่ันเอง ผู้วิจัยจึงได้แบ่งหลักการ 
ปกครองออกเป็น ๒ ด้านคือหลักการด้านการบริหารและหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
หลักการปกครองสําหรับการปกครองแบบราชาธิปไตยมีทั้งหลักการด้านการบริหารและ หลักการด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากมาย เน่ืองจากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยคือ
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พระมหากษัตริย์หรือพระราชามีพระราชอํานาจสิทธ์ิขาดแต่เพียงผู้เดียว และมักจะใช้ อํานาจไปเพื่อ
ความย่ิงใหญ่หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ด้วยเหตุดังกล่าว สิ่งที่จะเป็นเคร่ืองเหน่ียวรั้ง เพ่ือให้
ผู้ปกครองใช้อํานาจดังกล่าวไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนได้ ก็คือ
หลักธรรมต่าง ๆ น่ันเอง ดังน้ัน จากหลักธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏมากมายในพระไตรปิฎก จึงแสดง ให้
เห็นว่าพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแก่ธรรมของผู้ปกครองมากกว่าเร่ืองความยิ่งใหญ่หรือการมี 
อํานาจของผู้ปกครอง ส่วนหลักการสําหรับการปกครองแบบสามัคคีธรรม ก็เช่นเดียวกันกับหลักการ
สําหรับการ ปกครองแบบราชาธิปไตย มีทั้งหลักการด้านการบริหารและหลักการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม แต่ หลักการที่มีความโดดเด่นที่สุดในการปกครองแบบสามัคคีธรรมก็คืออปริหานิยธรรม
หรือ สามัคคีธรรมน่ันเอง เน่ืองจากมีส่วนทําให้แคว้นหรือรัฐที่ปกครองแบบสามัคคีธรรมสามารถ
ต้านทาน อํานาจจากแคว้นหรือรัฐที่ปกครองด้วยรูปแบบราชาธิปไตยซึ่งมารุกรานได้เป็นเวลายาวนาน 
อย่างไรก็ ตาม สําหรับชนช้ันสูงในฐานะผู้มีส่วนร่วมกันปกครองในการปกครองแบบสามัคคีธรรมน้ี ก็
ต้องมีธรรม หรือหลักการอ่ืน ๆ ด้วยดังเช่นหลักธรรมต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ผู้ปกครองที่
เป็น พระมหากษัตริย์หรือพระราชา   
 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลน้ันเป็นปกครองโดยมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น
ประมุขหรือเป็นประธาน การที่จะมีพระภิกษุผิดพระธรรมวินัยน้ันก็มีปรากฏให้เห็นตามคัมภีร์ต่าง ๆ 
ซึ่งการปกครองในสมัยน้ันไม่มีกฎหมาย แต่มีพระธรรมวินัย เป็นเคร่ืองบังคับพระภิกษุสงฆ์ให้อยู่ใน
กฎระเบียบวินัย ซึ่งได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก 
 พระไตรปิฎกนอกจากจะเป็นที่รวบรวมหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา สําหรับให้ 
พุทธศาสนิกชนได้นําไปปฏิบัติแล้ว   ยังเป็นที่ค้นคว้าหาความรู้อ่ืน ๆ ได้อีก เช่น ความรู้ด้าน
นิเวศวิทยา  ความรู้ด้านสาธารณสุข  ด้านประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านจิตวิทยา ด้านการเมือง
การปกครอง  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การปกครองซึ่งก็มีรูปแบบการครอง ออกเป็น ๒ รูปแบบ ด้วยกัน 
ได้แก่ รูปแบบการปกครองของรัฐกับรูปแบบการปกครองของสงฆ์ 
 การศึกษาระบบความคิดเก่ียวกับสังคมอินเดียน้ัน แหล่งความคิดที่สําคัญและเก่าแก่ที่สุดก็คือ 
คัมภีรทางศาสนา สังคมอินเดียที่ปรากฏเป็นระบบอย่างเช่นทุกวันน้ีก็คือผลผลิตทางความคิดของ
ปราชญ์อินเดียต้ังแต่สมัยโบราณ โครงสร้างของสังคมอินเดียปัจจุบันก็คือผลผลิตของอดีตคัมภีร์ทาง
ศาสนาที่สําคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งบันทึกวิถีชีวิต ระบบสังคมของอินเดีย  และที่สําคัญ เป็นแหล่ง
ความคิดทางสังคมของอินเดียได้แก่ วรรณคดีพระเวท คัมภีร์ปุราณะ สูตรต่าง ๆ มหากาพย์รามายณะ 
มหาภารตะยุทธ รวมถึงคัมภีร์ภควัตคีตา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเก่ียวกับระบบอาศรม ระบบวรรณะ 
ระบบครอบครัว ล้วนแล้วแต่เกิดจากความคิดที่บรรจุอยู่ในคัมภีร์เหล่าน้ีทั้งสิ้น  
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 สําหรับหลักการสําหรับการปกครองของคณะสงฆ์ จากการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและ
บัญญัติหลักธรรมคําสั่งสอนไว้มากมาย ผู้วิจัยจึงสรุปหลักการด้านการบริหารที่สําคัญ ๆ ได้ ๕ ประการ 
ได้แก่ (๑) มีพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ (๒) มีการกระจายหน้าที่ (๓) มีความสามัคคี (๔) มีความเป็น 
เอกภาพ และ (๕) มีความเสมอภาค ส่วนหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของภิกษุสงฆ์ในฐานะที่ 
เป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์มี ๓ หมวดด้วยกัน ได้แก่ (๑) ธรรมเพ่ือความดีงามในฐานะเป็นภิกษุ (๒) 
ธรรมเพ่ือความดีงามในฐานะเป็นสมาชิกแห่งสงฆ์ และ (๓) ธรรมเพ่ือความดีงามความสําเร็จในฐานะ 
เป็นผู้สั่งสอนและผู้รับการสั่งสอน และจากหลักการสําหรับการปกครองของคณะสงฆ์ดังกล่าวสามารถ 
สรุปลงได้ในพระธรรมวินัยน่ันเอง เพราะเป็นหัวใจหลักของการปกครองของคณะสงฆ์ ทําให้คณะสงฆ์ 
ดํารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน  
 

๕.๒ อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีขอ้อภิปรายผลท่ีสําคัญดังน้ี 
 การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล เป็นการปกครองภายในศาสนาเอง ทางรัฐไม่เข้ามาเก่ียว 
แต่ก็เข้ามาช่วยอุปถัมภ์อารักขาในบางคราว และทางศาสนาก็ไม่เข้าไปเก่ียวกับกิจการบ้านเมืองไม่
แสดงธรรมขัดกับการเมือง ไม่ปฏิบัติให้ผิดพระราชกําหนด กฎหมายบ้านเมือง เช่น ไม่บวชราชภัฏ 
(ข้าราชการ) ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว 

๑. พระพุทธเจ้า(พระองค์เดียว) โดยธรรมาธิปไตย 

 (ทรงแสดงธรรม บัญญัติวินัย   -  นิติบัญญัติ 

  ทรงปกครองภิกษุสงฆ์          -  บริหาร 

  ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์               -  ตุลาการ) 
๒. พระพุทธเจ้า – พระธรรมราชา มีพระสารีบุตร เป็นพระธรรมเสนาบดี ช่วยตามท่ีโปรดให้

ช่วยกับพระโมคคัลลานะ และพระเถระทั้งหลายผู้เป็นพระสังฆบิดรพระสังฆปริณายก 

 ข้อ ๑ - ๒  น้ีเป็นมูลฐานแห่งการปกครองคณะส่วนกลาง 
๓. ทรงมอบให้สงฆ์ประชุมกันทําสังฆกรรมทั้งปวง สงฆ์ผู้เข้าประชุมพึงเป็นสมานสังวาสกะ

กัน และจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ และจะต้องเป็นไปตามธรรมวินัย(ธรรมาธิปไตย) 
๔. การปกครองภายในเน่ืองด้วยพระเถระ(เถราธิกะ) เช่นพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ ปกครอง

สัทธิวิหาริกอันเตวาสิก พระเถระปกครองอาวาสิกะ (ภิกษุในอาวาส)น้ันๆ 

 ข้อ ๓ - ๔ เป็นมูลฐานแห่งการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 

๕. เมื่อภิกษุสงฆ์มีจํานวนมากข้ึน ก็มีสมานสังวาสกะ นานาสังวาสกะ ก็ขึ้นอยู่ในข้อ ๑ - ๒ 
และปฏิบัติตามนัยข้อ ๓ - ๔ 
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๖. พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พระธรรมวินัย เป็นศาสดาแทนพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงล่วงไป 
ต้องถือธรรมาธิปไตย เป็นหลักสําคัญ 

 ข้อ ๕ - ๖ เป็นมูลฐานแห่งการแบ่งออกเป็นฝ่ายเถรวาท อาจริยวาท ต่อมาเป็นหีนยาน 
หรือทักษิณนิกาย และมหายานหรืออุดรนิกาย และแบ่งย่อยออกเป็นนิกายต่างๆ ตลอดถึงฝ่าย
คามวาสี อรัญวาสี เป็นมูลฐานแห่งการปกครองคณะสงฆ์ตามสังกัดวาทะหรือวาสะ(คามวาสี-
อรัญวาสี) หรือนิกาย แต่ก็รวมอยู่ในข้อ ๖ คือ พระธรรมวินัย ศาสดา หรือธรรมธิปไตย๑ 

สมัยหลังพุทธปรินิพพานในชมพูทวีป 

พระเถระหรือพระอาจารย์ ในเถรวาทหรืออาจริยวาทในสํานักน้ัน ๆ เน่ืองมาจากเป็นพระ
อุปัชฌายะอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เคารพนับถือยกย่องกันขึ้นเอง เช่น ในสมัยสังคายนา ครั้งที่  ๑ 

 พระกัสสปเถระ – เป็นพระสังฆปรินายก ในฝ่ายเถรวาท(ที่ถือไม่ถอนสิกขาบทเล็กน้อยตาม
พระพุทธานุญาตใกล้ปรินิพพาน) 
 พระปุราณะ – เป็นพระสังฆปรินายกอีกฝ่ายหน่ึง โดยท่ีท่านได้รับการชักชวนให้ปฏิบัติตาม
ฝ่ายเถรวาท แต่ท่านตอบว่า พระเถระทั้งหลายก็สังคายนาพระธรรมวินัยกันดีแล้ว แต่ท่านจักทรงไว้
ตามท่ีท่านได้สดับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า แสดงว่าท่านไม่ยอมรับปฏิบัติ เป็นการ
เริ่มต้นแห่งการแยกออกเป็นฝ่ายอาจริยวาท(ที่ถือถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ตามพระพุทธานุญาต) 
วิ.ปัญจสติก. ๗/๓๘๙ 

 การปกครองคณะสงฆ์กระจายกันอยู่ในสํานักในวาทะหรือนิกายน้ันๆ ทางรัฐยังไม่เข้ามา
เก่ียวข้องภายในคณะสงฆ์ แต่ก็ให้อุปถัมภ์ในบางคราว ในวาทะหรือนิกายที่พระราชาผู้ทรงเป็นประมุข
แห่งรัฐน้ันๆ นับถือ เช่น พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงอุปถัมภ์ฝ่ายเถรวาท มีพระโมคคัลลีบุตรติสเถระ
เป็นหัวหน้า ในสมัยสังคายนาของฝ่ายเถรวาท ครั้งที่ ๓ ส่วนพระเจ้ากนิษฐกะ ทรงอุปถัมภ์ฝ่ายอาจริ
ยวาท ในสมัยสังคายนาฝ่ายน้ัน 

 การเมืองของพระพุทธศาสนาในเล่มน้ีอาศัยหลักการตีความดังกล่าวส่วนคําสอนที่จะนํามาใช้
ในการตีความเน้นคําสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าทุกข้อความเป็นพุทธพจน์  และแม้ว่าบาง
เรื่องอาจเป็นที่มีมาแต่เดิม  เมื่อพระพุทธองค์ตรัสในเชิงยอมรับก็ถือว่าเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนา
ด้วยการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงการเมืองน้ันมีผู้ศึกษาแล้วหลายท่าน  ข้อธรรมท่ีคัดเลือกมา
อธิบายก็ลงรอยกันแล้ว  แต่การตีความข้อธรรมเหล่าน้ันในเชิงการเมืองเป็นเรื่องที่ผู้เขียนยังไม่เห็น
พ้องด้วยบ้าง  หรือเห็นพ้องแต่เพียงบางส่วนบ้างจึง ขอแสดงความเห็นเก่ียวกับการตีความดังกล่าวไว้
เป็นข้อๆ  ตามหัวข้อธรรมที่มักนํามาอ้างกัน ดังต่อไปน้ี 

                                                            
๑องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๙๓/๑๖๙, ม.ม. ๑๓/๓๖๘/๑๙๗, องฺ.นวก. ๒๓/๒๘/๒๑, วิ.จู. ๗/๔๔๙-

๔๕๒/๑๗๒, วิ.ม. ๔/๒๔๒/๒๒๖. 
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๑. อธิปไตย ๓   

 คําสอนเรื่องอธิปไตย  ๓  มีกล่าวไว้ในสังคีติสูตร  ท่านผู้รู้อธิบายในแนวเดียวกัน  คือ 
 ๑  อัตตาธิปไตย  ถือตนเป็นใหญ่  คือ  ถือเอาตนเอง  ศักด์ิศรี เกียรติภูมิ  ตลอดจน
ผลประโยชน์ตนเป็นใหญ่  การะทําการด้วยปรารภตนและสิ่งที่เน่ืองด้วยตนเป็นประมาณ 
 ๒. โลกาธิปไตย  ถือโลกเป็นใหญ่  คือ  ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่  หว่ันไหวไปตาม
เสียงนินทา  และสรรเสริญ  ไม่มีหลักการที่แน่นอน  กระทําการด้วยปรารภจะเอาใจหมู่ชน  หาความ
นิยม  หรือหว่ันกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ 
 ๓. ธรรมาธิปไตย  ถือธรรมเป็นใหญ่  คือ  ถือหลักความจริง  ความถูกต้อง  ความดี
งาม  เหตุผลเป็นใหญ่  กระทําการด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริง  และความคิดเห็นที่
รับฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัด  และพิจารณาอย่างดีที่สุด  เต็มขีดแห่งสติปัญญา  จะมองเห็นได้ด้วย
ความบริสุทธ์ิใจว่าเป็นไปโดยชอบธรรมและเพ่ือความดีงามเป็นประมาณ เมื่อรู้หลักอย่างน้ีแล้ว  ถ้า
ต้องการรับผิดชอบต่อรัฐ  พึงถือหลักข้อ  ๓  คือ  ธรรมาธิปไตย 
     ผู้ที่นําคําสอนเรื่องอธิปไตย  ๓  มาเป็นหลักประการหน่ึงในการอธิบายปรัชฐาการเมืองของ
พุทธศาสนา  มักจะเข้าใจว่า  คําว่า  อธิปไตยดังกล่าวมีความหมายเช่นเดียวกับคําว่าอธปปไตยที่ใช้กัน
ในปัจจุบัน  เช่น  ประชาธิปไตย  อภิชนาธิปไตย  คณาธปปไตย   เป็นต้น  อันที่จริงคําว่าอธิปไตยทั้ง
แบบท่ีพระพุทธองค์ทรงสอนกับแบบที่ใช้กันในปัจจุบันต่างก็หมายถึงความสมควรที่จะเป็นใหญ่ทั้ง
คู่  แต่อธิปไตย  ๓  น้ัน  เน้นหลักที่ผู้ปกครองพึงยึดถือ  เมื่อเป็นผู้ปกครองแล้วจะยึดอะไรเป็น
ใหญ่  ส่วนอธิปไตยที่ใช้ในคําต่างๆ  ในปัจจุบันเน้นว่าอํานาจอธิปไตย หรืออํานาจในการปกครองควร
อยู่ที่ใด  หรือยู่ที่ใคร  เช่นอยู่ที่ประชาชน  ที่ขุนนางหรือพวกเศรษฐี  เป็นต้น 
     พระพุทธองค์มิได้ทรงเน้นว่าระบอบการปกครองใดดีที่สุด  มิได้ทรงเสนอว่าจะเลือก
ผู้ปกครองด้วยวิธีใด้หรือมีระบบในการจัดสรรอํานาจอธิปไตยอย่างไร  เป็นแต่เน้นว่าถ้าเป็นผู้ปกครอง
แล้วควรยึดถืออะไรในการปกครอง  ถ้าจะถามว่า  ธรรม หรือความถูกต้องตามเหตุตามผลน้ัน  ระบอบ
การปกครองต่าง ๆ    ยึดถืออยู่หรือไม่  ก็ตองได้ว่าทุกระบอบต่างก็เช่ือว่าการปกครองตามระบอบ
น้ันๆ  เป็นไปเพ่ือความถูกต้องชอบธรรมทั้งสิ้น  น่ันคือทุกระบอบต่างก็เช่ือว่าระบอบของตนเป็น
ธรรมาธิปไตยทั้งสิ้น  ธรรมาธิปไตยจึงเป็นจุดมุ่งหมายของระบอบการปกครองมิใช่หมายถึงระบอบการ
ปกครอง  แม้ว่าจะใช้คําว่าอธิปไตย  เช่นสังคมนิยม  คอมมิวนิสต์  อนุรักษ์นะยม  ก็ย่อมถือว่าระบอบ
ของตนหรือวิธีดําเนินการปกครองอย่างของตนเป็นธรรมาธิปไตยด้วย  ทุนนิยมถือว่าการจัดระบบ
เศรษฐกิจ แบบของตนชอบธรรม  ส่วนสังคมนิยมซึ่งมีความเห็นตรงกันข้าม  ถือว่าการจัดระบบ
เศรษฐกิจแบบของตนชอบธรรมกว่าทุนนิยมต่างก็มีเหตุผลที่จะยืนยันว่าตามว่าทัศนะของตนเป็นธรรม
ส่วนทัศนะอ่ืนไม่เป็นธรรมหรือเป็นธรรมน้อยกว่า  ไม่มีระบอบการปกครองใดที่ไม่ถือว่าระบอบของ
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ของตนเป็นธรรมาธิปไตย และไม่มีระบอบการปกครองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยแยกอยู่อย่างเป็น
เอกเทศ  คําว่าอธิปไตยที่ใช้ในพุทธศาสนากับที่ใช้ในการเมืองปัจจุบันน้ันใช้ต่างความหมายกัน  จะดู
แต่เพียงคําแล้วถือเอาว่าพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงระบอบการปกครองไม่ได้ปัญหาต่อไปก็คือ
ที่ว่า  เป็นธรรม หรือปกครองโดยธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนไว้หรือไม่  และได้ทรงสอนเรื่อง
เหตุ  กระบวนการ  ความเปลี่ยนแปลง  และอุดมคติทางการเมืองโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ๆ  เช่นที่มา
แห่งอํานาจรัฐ  สิทธิของผู้ปกครองที่จะปกครอง  ที่มาแห่งกฎหมาย  สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 
จุดมุ่งหมายของรัฐบ้าง หรือไม่  เรื่องเหล่าน้ีมีสอนอยู่บ้างไม่มากนัก  และส่วนใหญ่มิใช่คําสอนเพ่ือ
จุดมุ่งหมายทางการเมืองโดยตรง  การนําธรรมเหล่าน้ันมาอธิบายเป็นความคิดทางการเมืองก็เป็น
เพียงการตอบปัญหาว่าทัศนะใดที่ไปกันได้กับคําสอนในพุทธศาสนาเท่าน้ัน  ไม่อาจยืนยันได้ว่าระบอบ
การเมืองทั้งระบบจะต้องเป็นยอย่างไร  เรื่องน้ีดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาที่คนสมัยพุทธกาลรู้จักหรือเน้น
ความสําคัญ  คําสอนที่เก่ียวกับปรัชญาการเมืองที่จะนํามากล่าวต่อไปจึงเป็นเพียงการประติดปะต่อให้
เกิดความเข้าใจกว้างๆ  ว่า  พระพุทธศาสนาสนใจเรื่องอะไรทางการเมืองบ้าง  และมีทรรศนะในเรื่อง
เหล่าน้ันอย่างไร 

๒.  อัคคัญญสูตร  คําสอนว่าด้วยการเกิดรัฐ 
     อัคคญญสูตรกล่าวถึง  กําเนิดมนุษย์  สังคม  ความคิดทางการเมืองและสถาบันทางการเมือง  โดย
แสดงลําดับวิวัฒนาการมาเป็นขั้นๆ  คนปัจจุบันเมื่ออ่านอัคคัญญสุตรอาจเห็นเป็นเรื่องเหลวไหล 
เพราะไม่สอดคล้องกับความคิดทางวิทยาศาสตร์  แต่ถ้าพิจารณาในแง่ลําดับเหตุผลแล้วจะเห็นได้ว่า
พระพุทธองค์ทรงแสดงการเกิดของรัฐโดยธรรมชาติ  และธรรมชาติที่ว่าน้ีก็เน้นไปถึงพ้ืนฐานทั้งทาง
กาย และทางใจของมนุษย์  เรื่องที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเริ่มด้วยสมัยที่โลกพินาศ  สัตว์โลกที่มีบุญได้
เกิดในช้ันอัสสรพรหม  มีปิติเป็นอาหาร  ไม่มีเพศ  มีรัศมี  อยู่ในวิมานอันงาม  ครั้นเมื่อโลกกําลัง
เกิดขึ้นใหม่  จักรวาลยังเป็นนํ้า  มืดมน  ไม่มีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  ดวงดาวไม่มีกลางวัน  กลางคืนต่อมา
เกิดผืนดินลอยขึ้นอยู่บนผิวนํ้า มีสี  กลิ่นและรสดี  สัตว์โลกตนหน่ึงจึงลองชิมดู  และสัตว์โลกอ่ืน ๆ  ก็
ชิมตาม  ตัณหาหรือความอยากก็เกิดขึ้น  ร่างกายหยาบก็เกิดขึ้น  แล้วเกิดดูหมิ่นผิวพรรณกันขึ้น
ข้อความในช่วงน้ีช้ีให้เห็นว่าตัณหาทําให้สัตว์โลกตกตํ่าลงและเกิดความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทาน
ขึ้น  ความแตกต่างซึ่งเดิมไม่ปรากฏเพราะปราศจากรูปร่างก็เกิดขึ้น  เพราะความมีผิวพรรณ
ต่างกัน  เป็นเหตุให้ยึดเอาผิวพรรณมากําหนดความสูงตํ่า  เกิดทิฏฐิในวรรณะ  ต่อมาร่างกาย
เปลี่ยนไปเร่ือย ๆ  จนเกิดเพศชาย  เพศหญิง  ขึ้น เกิดการเสพเมถุนขึ้น  สัตว์อ่ืนๆ  ที่เห็นก็ขว้างปา
ด้วยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ  ทําให้ต้องสร้างบ้านเรือนที่กําบังขึ้น ข้อความตอนน้ีแสดงว่าครอบครัวเกิดขึ้น
แล้ว  และครอบครัวน้ันเป็นเคร่ืองหมายของความตกตํ่าทางจิตใจ  แม้มนุษย์จะเห็นว่าเป็นการกระทํา
ที่ไม่ดีถึงกับมีการต่อต้าน   แต่คนก็สร้างที่กําบังไม่ให้เห็นการกระทําน้ันมากขึ้นเรื่อยๆ 
      



๑๓๓ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท” 
น้ียังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกมากมายผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ มีการศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

(๑) คุณค่าและประโยชน์ของ “วัตร” ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
(๒) การปกครองด้วยหลักสามัคคีธรรมของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
(๓) อํานาจและการใช้อํานาจในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
(๔) เปรียบเทียบแนวคิดธรรมราชาในศาสนาพราหมณ์กับในพระพุทธศาสนา   

           ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
เน่ืองจากคนในสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ต่างก็พยายามพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการปกครอง

ต่าง ๆ ซึ่งใช้กันอยู่ในสังคมของตนเองให้เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีและ สมบูรณ์มากที่สุดด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้รูปแบบการปกครองน้ัน ๆ มีความเหมาะสมกับสังคมของ ตนเองหรือเพ่ือให้สังคมของ
ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะการปกครองด้วยรูปแบบการปกครอง น้ัน ๆ ถึงกระน้ันก็ตาม 
แม้ว่าคนเราจะเพียรพยายามพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการปกครองกันอย่างไร สําหรับคนจํานวนหนึ่งก็
อาจจะพึงพอใจในรูปแบบการปกครองเดิมอยู่แล้ว แต่คนอีกจํานวนมากมาย ในสังคมอาจจะไม่คิด
เช่นน้ัน เพราะมองว่ารูปแบบการปกครองเดิมน้ันยังไม่เป็นรูปแบบการปกครองท่ี ดีที่สุดอยู่น่ันเอง   

ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า นอกจากคนในสังคมจะหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการปกครอง 
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสังคมของตนเองหรือพัฒนาปรับปรุงให้เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดเพ่ือทํา
ให้ทุกคนพึงพอใจแล้ว คนในทุก ๆ สังคมควรจะให้ความสําคัญในเรื่องหลักการด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรมของตนเองด้วย เน่ืองจากไม่ว่าสังคมจะมีรูปแบบการปกครองรูปแบบใดก็ตาม หากคนผู้อยู่ 
ภายใต้รูปแบบการปกครองใดยังไร้คุณธรรมและจริยธรรมอยู่ ย่อมจะส่งผลเสียต่อรูปแบบการ 
ปกครองน้ัน ๆ ซึ่งคนนํามาใช้ในสังคมของตนเองได้ทั้งสิ้น เพราะผู้ที่ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไป 
ตามหลักการของรูปแบบการปกครองก็คือคนผู้อยู่ภายใต้รูปแบบการปกครองนั้น ๆ น่ันเอง ดังน้ัน 
เรื่องหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมนี้ สังคมต่าง ๆ ควรจะตระหนักในคุณค่าและให้ความสําคัญ 
อย่างย่ิง เพ่ือจะได้ดําเนินกิจกรรมท้ังหลายภายใต้รูปแบบการปกครองต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยและสําเร็จประโยชน์ได้ตามท่ีมุ่งหมายไว้  
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๑๓๕ 
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โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
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