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ความน า 
 

 ค าวา่ “สงฆ”์ แปลวา่ หมู่ ชุมนุม นิยมใชใ้น ๒ ลกัษณะคือ (๑)ใชเ้รียกหมู่สาวกของ
พระพุทธเจา้โดยใชค้  าวา่ สาวกสงฆ ์ ซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัวา่เป็นบุรุษหรือสตรี  ถา้จะจ ากดัใหช้ดัลงไป
อีกกต็อ้งใชค้  าวา่ “สาวกิาสงฆ”์ อนัหมายถึงหมู่สาวกท่ีเป็นสตรีควบคู่เขา้มาอีก (๒)ใชเ้รียกชุมนุม
ของภิกษุหรือภิกษุณีตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไป ท่ีมาชุมนุมกนัดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะประกอบสังฆกรรม1

ตามขอ้ก าหนดของพระวนิยั  

  นอกจากน้ี ค  าวา่ “สงฆ”์ ยงันิยมแบ่งกนัในอีกลกัษณะหน่ึงเป็น ๒ ประเภท2 คือ  
  ประเภทท่ี ๑ สมมติสงฆ ์ แปลวา่ หมู่หรือชุมนุมชนท่ีไดรั้บการยอมรับตกลงกนัวา่เป็น
สาวกของพระพุทธเจา้ โดยทัว่ไปหมายถึงภิกษุ(หรือภิกษุณี)ท่ียงัเป็นปุถุชนคนมีกิเลส โดยนิตินยั
นิยมหมายถึงภิกษุ(หรือภิกษุณี)ท่ีมาชุมนุมกนัตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไปบา้ง ตั้งแต่ ๕ รูปข้ึนไปบา้ง 
ตั้งแต่ ๑๐ รูปข้ึนไปบา้ง ตั้งแต่ ๒๐ รูปข้ึนไปบา้ง เพื่อท ากิจของสงฆอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีเรียกวา่ 
สังฆกรรม เช่น อุโบสถกรรม(๔ รูปข้ึนไป) อุปสมบทในชนบท( ๕ รูปข้ึนไป) อุปสมบทในเขต
เมือง(๑๐ รูปข้ึนไป)  

                                                           

1 ค ำวำ่ “สงัฆกรรม” แปลวำ่ งำนของสงฆ ์หมำยถึง กิจที่พงึท ำโดยที่ประชมุสงฆ ์บำงงำนตอ้งมีภกิษุ(หรอืภิกษุณี)ไมน่อ้ย
กวำ่ ๔ รูปมำรว่มประชมุ  บำงงำนตอ้งมีภิกษุ(หรอืภิกษุณี)ไมน่อ้ยกวำ่ ๕ รูปมำรว่มประชมุ บำงงำตอ้งมีภิกษุ(หรอืภิกษุณี)
ไมน่อ้ยกวำ่ ๑๐ รูปมำรว่มประชมุ บำงงำนตอ้งมีภิกษุ(หรอืภิกษุณี)ไมน่อ้ยกวำ่ ๒๐ รูปมำรว่มประชมุ 
2  ควำมจรงิแลว้  ค ำวำ่ “สงฆ”์  ทีห่มำยถึง “สำวกสงฆ”์ นี ้ในสมยัพทุธกำลนิยมใชเ้รยีบคุคล ๔ คู ่ประกอบดว้ยคูท่ี่ ๑ ทำ่น
ผูต้ัง้อยูใ่นโสดำปัตตมิรรคกบัทำ่นผูต้ัง้อยูใ่นโสดำปัตติผล คูท่ี ่ ๒ ทำ่นผูต้ัง้อยูส่กทำคำมิมรรคกบัทำ่นผูต้ัง้อยูใ่น
สกทำคำมิผล คูท่ี่ ๓ ทำ่นผูต้ัง้อยูใ่นอนำคำมิมรรคกบัทำ่นผูต้ัง้อยูใ่นอนำคำมิผล คูท่ี่ ๔ ทำ่นผูต้ัง้อยูใ่นอรหตัตผลกบัทำ่นผู้
ตัง้อยูใ่นอรหตัตผล ทัง้ ๔ คูน่ีเ้รยีกวำ่ “อรยิสงฆ”์ แตใ่นสมยัปัจจบุนั อนโุลมใชเ้รยีกสมมติสงฆด์ว้ย 



 
 

๒ 

  ประเภทท่ี ๒ อริยสงฆ ์แปลวา่ หมู่หรือชุมนุมชนท่ีประเสริฐไกลจากกิเลส หมายถึงพระ
สาวก(หรือสาวกิา)ของพระพุทธเจา้ท่ีบรรลุธรรมวเิศษ ประกอบดว้ย(๑)พระโสดาบนั (๒)พระ
สกทาคามี (๓)พระอนาคามี (๔)พระอรหนัต ์
  ในส่วนของอริยสงฆน์ั้น ยอ่มไม่มีขอ้สงสัยเก่ียวกบัประเดน็ดา้น “คุณภาพ”  แต่อาจตั้ง
ค  าถามไดว้า่ “คุณภาพอยา่งเดียวเพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดความมัน่คงของสถาบนัสงฆห์รือไม่ ? “ 
เพราะเม่ือพูดถึง “สถาบนัสงฆ”์ ยอ่มมีองคาพยพหลายส่วน เช่น วดัวาอาราม โครงสร้างการ
บริหารองคก์ร บุคลากรท่ีบริหารองคก์รในแต่ละส่วน พนัธกิจขององคก์ร เป็นตน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
หาบุคลากรผูมี้ความสามารถรอบดา้นมาดูแลท าหนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละส่วนอยา่งพอเพียง  จึง
อาจตั้งประเดน็ถามไดว้า่ ความเป็น “อริยะ” ซ่ึงหมายถึงคุณภาพท่ีมีอยูใ่นตวัสงฆเ์ป็นการตอบ
โจทยห์รือเป็นยาแกไ้ดทุ้กโรคไดท้ั้งหมดหรือไม่ ? ความเป็นอริยะอาจจะเหมาะกบัองคาพยพ
หน่ึง แต่อาจจะไม่เหมาะกบัอีกองคาพยพหน่ึง จะเป็นอยา่งนั้นหรือไม่ ?  ทา้ยท่ีสุดแลว้ ปริมาณ
หรือคุณภาพของบุคลากรสงฆมี์ความจ าเป็นต่อการสร้างความเขม้แขง็แก่สถาบนัสงฆ ์ ? เป็น
เร่ืองท่ีตั้งขอ้สังเกตไดท้ั้งนั้น แต่ประเดน็เก่ียวกบัอริยสงฆน้ี์ ผูเ้ขียนจะไม่มุ่งพูดถึงมากนกั  จะมุ่ง
พูดถึงสงฆป์ระเภทท่ี ๑ คือสมมติสงฆเ์ป็นหลกั มุ่งถึงสงฆท่ี์เป็นบุรุษเพศเป็นหลกั และมุ่งถึงสงฆ์
ไทยผูท้  าหนา้ท่ีศึกษาพระพุทธศาสนา ปฏิบติัและเผยแผห่ลกัพระพุทธศาสนา และปกป้อง

คุม้ครองพระพุทธศาสนาเป็นหลกั3   
  จ านวนพระสงฆไ์ทยปัจจุบนัมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป(รวมภิกษุและสามเณร) นบั

ยอ้นหลงัไปประมาณ ๑๐ ปีกมี็อยูป่ระมาณน้ี4  จ  านวนไม่ไดล้ดลงมากอยา่งท่ีวิตกกนั และกไ็ดไ้ม่
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัอะไร เพียงแต่พระสงฆท่ี์บวชเขา้มาใหม่(พระนวกะ)แลว้อยูใ่นความเป็น
พระนานหลายปีมีแนวโนม้ลดลง จ านวนพระสงฆบ์วชใหม่อยูจ่  าพรรษา ๓ เดือนในฤดูฝนกมี็

                                                           
3 ค ำวำ่ “สงฆ”์  ในบทควำมนี ้ขอใชใ้นนยัทีค่รอบคลมุหลำยมิติ กลำ่วคือ บำงครัง้หมำยถงึหมู ่ชมุนมุบคุลำกรท่ีบรรพชิต ซึง่
อยูใ่นฐำนะเป็นตวัแทนของสถำบนั(สงฆ)์ จะมจี ำนวนเทำ่ไรก็ได ้ บำงครัง้หมำยถงึภิกษุจ ำนวน ๔ รูป(สงฆจ์ตวุรรค) ๕ รูป
(สงฆปั์ญจวรรค) ๑๐ รูป(สงฆท์สวรรค) ๒๐ รูป (สงฆว์ีสติวรรค)ผูม้ำชมุนมุกนัเพื่อท ำกิจตำมพระวนิยั(สงัฆกรรม) 
4 สถิติที่ส  ำนกังำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำตจิดัท ำไวใ้นช่วง พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒ คือ พระสงฆม์ีจ ำนวน ๓๓๓,๘๗๖ รูป 
แบง่เป็นภิกษุ ๒๖๗,๙๓๙ รูป สามเณร ๖๕,๙๓๗ รูป ในเรือ่งจ ำนวนพระสงฆน์ี ้ ขอใหรู้ค้วำมจรงิอยำ่งหนึง่วำ่ จ ำนวนจะ
ไมค่งที่  พระสงฆใ์นชว่งเขำ้พรรษำ  ๓ เดือน (ช่วงประมำณกลำงเดือนกรกฎำคมถงึกลำงเดอืนตลุำคม หรอืชว่งระหวำ่งแรม 
๑ ค ่ำ เดือน ๘ ถงึขึน้ ๑๕ ค ่ำ เดือน ๑๑ ของปี)จะมีจ ำนวนมำกกวำ่ในชว่งนอกเวลำเขำ้พรรษำ เฉพำะในภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ ำนวนพระสงฆใ์นชว่งเดือนมีนำคม-เมษำยนจะมีมำกกวำ่ในชว่งเดือนอื่น 



 
 

๓ 

แนวโนม้ลดลง ส่วนมากจะบวชอยูใ่นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เป็นเวลา ๗ วนับา้ง เป็นเวลา ๑๕ วนั
บา้ง  จ  านวนพระสงฆท่ี์เขา้สอบวดัความรู้พระปริยติัธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี มี
แนวโนม้ลดลง เช่น จ านวนพระสงฆเ์ขา้สอบวดัความรู้แผนกธรรมในปีการศึกษา ๒๕๔๗ 
ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ รูป ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ รูป ในช่วงปีการศึกษา 
๒๕๔๙-๒๕๕๐ ลดลงเหลือประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ รูป จ านวนพระสงฆเ์ขา้สอบวดัความรู้แผนก
บาลี มีแนวโนม้ลงเช่นกนั เช่น ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๗ จ านวนพระสงฆเ์ขา้สอบวดั
ความแผนกบาลี โดยเฉล่ียประมาณปีละ ๔๐,๐๐๐ รูป ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ลดลง
เหลือโดยเฉล่ียประมาณปีละ ๓๕,๐๐๐ รูป และในการสอบวดัความรู้แผนกบาลีน้ี มีการตั้ง
ขอ้สังเกตตามมาอีกวา่ จ  านวนผูข้าดสอบมีแนวโนม้ลดลง(ซ่ึงขอ้น้ีเป็นผลดี) และจ านวนผูส้อบ
ไดใ้นแต่ละชั้นกมี็แนวโนม้ลดลงทุกปี เช่น ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๔๙ มีผูส้อบไดโ้ดย
เฉล่ียประมาณ ๕,๕๐๐ รูป ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ มีผูส้อบไดล้ดลงโดยเฉล่ีย
ประมาณปีละ ๔,๕๐๐ รูป จ านวนวดัร้างในส่วนภูมิภาคมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  พระสงฆท่ี์อยูจ่  า
พรรษาในแต่ละวดั(โดยเฉพาะวดัในต่างจงัหวดั) มีแนวโนม้ลดอยา่งต่อเน่ือง ปรากฏการณ์การ

แต่งตั้งเจา้อาวาสใหม่ในแต่ละปีของแต่ละหนโดยเฉล่ียมีประมาณหนละ ๒๕๐ รูป5  
  การลดลงเชิงปริมาณในดา้นต่างๆ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากรสงฆร์ะดบัเจา้
อาวาสเหล่าน้ี ท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบต่อสถาบนัสงฆใ์นบางเร่ือง ประกอบกบัการมีข่าวดา้น
ลบเก่ียวกบัสถาบนัสงฆป์รากฏตามส่ือต่างๆ  ท าใหมี้การตั้งค  าถามผสมกบัความวติกกงัวล

ในช่วงประมาณ ๔-๕ ปีท่ีผา่นมาวา่6  
  สถาบนัสงฆไ์ทยในปัจจุบนัยงัมีความเขม้แขง็เหมือนในคร้ังอดีตหรือไม่ ?  
  คณะสงฆไ์ทยมีทศันคติอยา่งไรต่อผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ?  
  สถาบนัสงฆจ์ะมีความเขม้แขง็หรืออ่อนแอข้ึนอยูก่บัปริมาณหรือคุณภาพ ?   

                                                           
5 ค ำวำ่ “หน” หมำยถึง เขตกำรปกครองของคณะสงฆ ์ประกอบดว้ย (๑)หนกลำง (๒)หนเหนือ (๓)หนใต ้(๔)หนตะวนัออก 
และ(๕)คณะธรรมยตุ เรยีกพระมหำเถระผูด้  ำรงต ำแหนง่สงูสดุของแตล่ะหนวำ่  “เจำ้คณะใหญ่” 
6 เป็นเรือ่งที่นำ่แปลกใจอยำ่งยิ่งที่มีกำรตัง้ค  ำถำมผสมกบัควำมวติกกงัวลอยำ่งนีใ้นยคุปัจจบุนั  เพรำะมองยอ้นหลงัไป
ประมำณ ๓๐ ปี ค ำถำมผสมกบัควำมวิตกกงัวลอยูใ่นลกัษณะตรงกนัขำ้มจำกนี ้ นั่นคือ วิตกกงัวลวำ่พระสงฆจ์ะมีมำก
เกินไป ท ำใหเ้ป็นภำระของคฤหสัถญ์ำติโยมทีจ่ะตอ้งหำอำหำรมำเลีย้งด ู เกรงกนัวำ่ จะมคีนที่เขำ้มำบวชเพื่ออำศยั
ผำ้เหลอืงมำกเกินไป   ประเทศชำติจะขำดคนท ำมำหำกิน  มีกำรมองวำ่ พระสงฆเ์ป็นกำฝำกสงัคม ไมไ่ดส้รำ้งผลผลติ คอย
แตบ่รโิภคผลผลติ ควำมคิดแบบนีเ้ป็นผลมำจำกลทัธิคอมมิวนิสต ์



 
 

๔ 

  ในอีก ๑๐-๒๐ ปีขา้งหนา้ คณะสงฆไ์ทยควรจะมีการปรับตวัอยา่งไร เพื่อแกปั้ญหา 
โดยเฉพาะในมิติเชิงปริมาณในหลายเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ลดลง ? 

  ทา้ยท่ีสุด เม่ือไม่สามารถแกปั้ญหาการท่ีพระสงฆล์ดจ านวนลง(อยา่งท่ีเขา้ใจกนั) คณะ
สงฆค์วรจะมีแนวทางพฒันาพระสงฆท่ี์มีจ านวนนอ้ยเหล่าน้ีใหมี้คุณภาพ เพื่อจะสามารถท างาน
ไดป้ริมาณมากข้ึนทดแทนกนัไดอ้ยา่งไร ? 
 

ท่าทีของพระพุทธเจ้าต่อการก่อตั้งสถาบันสงฆ์: 

จุดเน้นอยู่ทีป่ริมาณหรือคุณภาพ ? 
 

  ถามวา่ “ในการสถาปนาองคก์รสงฆ ์ พระพุทธเจา้ทรงมีท่าทีอยา่งไรต่อมิติเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ?” ในคมัภีร์ไม่ปรากฏขอ้มูลท่ีจะตอบค าถามน้ีชดัเจนนกั แต่มีขอ้มูลหลายแห่งท่ีมี
นยัพอจะบอกไดว้า่ พระพุทธองคท์รงมีท่าทีอยา่งไรต่อมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงจะขอ
ยกตวัอยา่ง ๔ กรณีดงัต่อไปน้ี 
 

 กรณทีี ่๑ การแสดงธรรมโปรดกลุ่มคนระดับแกนน า 
  

    แนวทางการเผยแผพ่ระธรรมในสมยัพุทธกาล พระพุทธองคจ์ะทรงแสดงธรรมโปรด
คนระดบัผูข้องแต่ละกลุ่มใหเ้กิดความเล่ือมใสก่อนแลว้จึงแสดงธรรมโปรดคนระดบัล่าง เช่น 
กรณีของปัญจวคัคีย(์กลุ่ม ๕)7 กรณีของภทัทวคัคีย(์กลุ่ม ๓๐) กรณีของชฎิล ๓ พี่นอ้ง หรือ
แมก้ระทัง่กรณีการสนทนาและใหพ้นัธะสัญญากนัและกนักบัพระเจา้พิมพิสาร  นอกจากน้ี
ยงัมีกลุ่มคนท่ีพระพุทธเจา้แสดงธรรมโปรด จนเกิดความเล่ือมใสเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนา 
ท่ีปรากฏช่ือในชั้นหลงั เช่น กรณีของฉพัพคัคีย(์ภิกษุและภิกษุณี) กรณีของสัตตรสวคัคีย ์  กรณี
ของภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ๒ ฝ่าย  
  แนวทางอยา่งน้ี สามารถวเิคราะห์ไดว้า่ พระพุทธองคท์รงประสงคจ์ะใหค้นระดบัแกนน า
มีความเล่ือมในศรัทธาก่อน ต่อจากนั้นคนท่ีเป็นลูกนอ้งบริวารกจ็ะมาเล่ือมใสศรัทธาตาม เป็น
วธีิการเพิ่มจ านวนพระสงฆแ์บบกา้วกระโดด เช่น กรณีของชฎิล ๓ พี่นอ้ง คือ(๑)อุรุเวลกสัสปะมี

                                                           
7 ค ำวำ่ “ปัญจวคัคีย”์ แปลวำ่ บคุคลผูน้บัเนื่องในกลุม่  ๕ หมำยถงึวำ่ ในกลุม่นี ้มีคนสงักดัเป็นจ ำนวนมำก โดยมีคนระดบั
แกนน ำ ๕ คนคือ โกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทิยะ มหำนำมะ และอสัสชิ (ไมไ่ดแ้ปลวำ่กลุม่คนทัง้ ๕  อยำ่งที่บำงคนเขำ้ใจกนั) 



 
 

๕ 

บริวาร ๕๐๐ (๒)นทีกสัสปะมีบริวาร ๓๐๐ (๓)คยากสัสปะมีบริวาร ๒๐๐ เม่ือชฎิลผูเ้ป็นหวัหนา้
เล่ือมใสศรัทธา บริวารอีก ๑,๐๐๐ คนกเ็ล่ือมใสศรัทธาตาม 

  แนวทางการแสดงธรรมโปรดคนเป็นกลุ่มๆ อยา่งน้ีของพระพุทธเจา้ อาจเป็นเคร่ืองบ่ง
บอกวา่ ทรงประสงคจ์ะใหพ้ระสงฆมี์จ านวนมากข้ึน ทรงเนน้ปริมาณมากกวา่คุณภาพ โดยทรง
นึกถึงความจริงวา่ เม่ือคนมีศรัทธาเขา้มาสู่สถาบนัพระพุทธศาสนาแลว้ อาศยัศรัทธาเป็นฐาน 
ยอ่มสามารถพฒันาใหเ้ป็นคนมีคุณภาพไดโ้ดยไม่ยากนกั และแมจ้ะไดค้นท่ีมีคุณภาพแลว้ 
ปริมาณ(หรือจ านวน)กย็งัมีความจ าเป็นอยู ่  เพราะสถาบนัสงฆใ์นสมยัพุทธกาล อยูท่่ามกลางเจา้
ลทัธินิกายต่างๆ จ านวนมาก ตอ้งต่อสู้กบัแรงเสียดทานต่างๆ เปรียบเหมือนตน้ไมสู้งใหญ่ท่ีตอ้ง
ยนืหยดัทานกระแสลม ถา้มีตน้ไมเ้ลก็ๆ เรียงรายแวดลอ้มกจ็ะช่วยตา้นแรงเสียดทานไวส่้วนหน่ึง 
เป็นการแบ่งเบาภาระของตน้ไมใ้หญ่ จ  านวนบุคลากรในสถาบนัสงฆย์ิง่มีมาก กจ็ะช่วยต่อสู้กบั
แรงเสียดทานต่างๆ  
 

  กรณทีี ่๒ การอนุญาตวธิีบวชด้วยติสรณคมนะและญัตติจตุตถกรรม 
   

  พระพุทธเจา้เม่ือไดต้รัสรู้ธรรมแลว้ ในเบ้ืองตน้ ทรงแสดงธมัมจกักปัปวตัตนสูตรโปรด
ภิกษุปัญจวคัคีย ์เม่ือพระโกณฑญัญะไดเ้ห็นธรรมแลว้กราบทูลขอรับการบรรพชาอุปสมบท พระ
พุทธองคไ์ดท้รงใหก้ารอุปสมบทโดยตรัสวา่ “เธอจงเป็นภิกษุเถิด”(มาจากภาษาบาลีวา่ เอหิ ภิกฺข)ุ 
เรียกวธีิการบวชแบบน้ีวา่ “เอหิภิกขอุุปสัมปทา” ในตอนตน้พุทธกาล ทรงใชว้ธีิการบวชน้ีดว้ย
พระองคเ์อง ต่อมาเม่ือส่งพระสาวกชุดแรก ๖๐ รูปออกไปประกาศศาสนา มีคนประสงคจ์ะบวช
มากข้ึน จึงทรงอนุญาตใหพ้ระสาวกท าการบวชใหก้ลุบุตรดว้ยการเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัย 
เรียกวธีิการบวชแบบน้ีวา่ “ติสรณคมนูปสัมปทา” 

  ต่อมาเม่ือทรงเห็นเป็นเวลาสมควร ทรงยกเลิกวิธีการบวชพระแบบ “ติสรณคมนูป
สัมปทา”  ทรงอนุญาตวธีิการบวชแบบใหม่เรียกวา่  “ญตัติจตุตถกมัมอุปสัมปทา” แทนซ่ึงเป็นวธีิ
ท่ีด าเนินการโดยสงฆ ์แลว้ทรงอนุญาตใหใ้ชว้ธีิแบบ “ติสรณคมนูปสัมปทา” ในการบวชสามเณร
สืบมา 

  การท่ีทรงอนุญาตวธีิการบวชแบบติสรณคมนะ และวธีิการแบบญตัติจตุตถกรรม 
วเิคราะห์ไดว้า่ทรงมีวตัถุประสงค ์ ๒ ประการควบคู่กนัไป คือ (๑)อ านวยความสะดวกแก่ผู ้
ประสงคจ์ะบวชใหส้ามารถบวชไดก้บัพระสงฆท่ี์มีอยูใ่นท่ีนั้นๆ โดยไม่ตอ้งเดินทางมาเขา้เฝ้า
พระพุทธองค ์(๒)การขยายจุดรับบวชใหม้ากข้ึนซ่ึงจะมีผลท าใหไ้ดพ้ระสงฆจ์  านวนมากข้ึน 



 
 

๖ 

  กรณทีี ่๓ การตั้งต าแหน่งอคัระ 
   

  พระพุทธเจา้ทรงตั้งผูมี้บารมีของแต่ละบริษทัไวใ้นต าแหน่งอคัระครบทุกบริษทั คือ อคัร
สาวก อคัรสาวกิา อคัรอุบาสก อคัรอุบาสิกา กรณีน้ีถือเป็นการวางมาตรการรองรับจ านวน
พระสงฆท่ี์เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลจากการทรงใชแ้นวทางเผยแผพ่ระศาสนาตามกรณีท่ี ๑ 
และกรณีท่ี ๒ เป็นการจดัโครงสร้างการบริหารองคก์รสงฆแ์ละแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในแต่ละส่วน 
ดงัน้ี 

  ทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรเป็นอคัรสาวกเบ้ืองขวา พระโมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ือง
ซา้ย บริหารงานดูแลรับผิดชอบงานของภิกษุบริษทั(หรือภิกษุสงฆ)์ 
  ทรงแต่งตั้งพระเขมาเป็นอคัรสาวกิาเบ้ืองขวา พระอุบลวรรณาเป็นอคัรสาวิกาเบ้ืองซา้ย 
บริหารงานดูรับผดิชอบงานของภิกษุณีบริษทั(หรือภิกษุณีสงฆ)์ 
  ทรงแต่งตั้งจิตตคหบดีเป็นอคัรอุบาสกเบ้ืองขวา หตัถกคหบดีเป็นอคัรอุบาสกเบ้ืองซา้ย 
บริหารงานดูแลรับผดิชอบงานของอุบาสกบริษทั 

  ทรงแต่งตั้งนนัทมารดาเป็นอคัรอุบาสิกาเบ้ืองขวา นางขชุชุตตราเป็นอคัรอุบาสิกาเบ้ือง
ซา้ย บริหารงานดูแลรับผิดชอบงานของอุบาสิกาบริษทั 

  การท่ีพระพุทธองคท์รงแต่งตั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาผูมี้ความรู้ความสามารถไว้
ในต าแหน่งอคัระตามท่ีกล่าวมาน้ี เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นความจริง ๒ อยา่งคือ (๑)จ านวน
บุคลากรในพระพุทธศาสนามีจ านวนมากข้ึนในทุกบริษทั จ  าเป็นตอ้งมีผูดู้แลแทนพระพุทธองค์
ในบางเร่ือง (๒)พระพุทธองคท์รงมีนโยบายท่ีจะเพิ่มจ านวนพระสงฆอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้
นโยบายน้ีประสบความส าเร็จ จ  าเป็นตอ้งมีหวัหนา้ของแต่ละบริษทับริหารจดัการเป็นเอกเทศ 
 

  กรณทีี ่๔ การส่งพระสารีบุตรและพระโมคคลัลานะไปแก้ปัญหาในสถาบันสงฆ์ 
 

  ในคร้ังพุทธกาล สมยัหน่ึง ภิกษุช่ือวา่อสัสชิและภิกษุช่ือวา่ปุนพัพสุกะ8 อยูใ่นกีฏาคิรี
ชนบท ประพฤติไม่เหมาะสมหลายอยา่ง เช่น ปลูกดอกไม ้เกบ็ดอกไม ้ร้อยดอกไม ้นัง่บนอาสนะ
เดียวกนับา้ง นอนร่วมท่ีเดียวกนับา้ง กบักุลสตรี กุลธิดา กลุกมุารี สะใภข้องตระกลู ทาสหญิงใน

                                                           
8 พระอสัสชิ(ไมใ่ช่พระอสัสชิที่อยูใ่นกลุม่ปัญจวคัคีย)์และพระปนุพัพสกุะเป็นภิกษุ ๒  ใน ๖ รูปท่ีเป็นหวัหนำ้กลุม่
พระฉพัพคัคีย ์ ซึง่ประกอบดว้ย(๑)พระปัณฑกุะและพระโลหิตกะ ประจ ำอยูท่ี่กรุงสำวตัถี (๒)พระอสัสชิและพระปนุพัพสกุะ 
ประจ ำอยูท่ีกี่ฏำคิรชีนบท (๓)พระเมตติยะและพระภมุมชกะ ประจ ำอยูท่ีก่รุงรำชคฤห ์



 
 

๗ 

ตระกลู ก่อความเส่ือเสียแก่วงการสงฆ ์ พระพุทธเจา้ทรงทราบเร่ืองไม่เหมาะสมน้ี จึงทรงส่งพระ
สารีบุตรและพระโมคคลัลานะไปท าปัพพาชนียกรรม(การขบัออกจากหมู่สงฆห์รือไล่ออกจาก
วดั)แก่พระอสัสชิและพระปุนพัพสุกะ 

  พระสารีบุตรและพระโมคคลัานะกราบทูลถามวา่ “พระพุทธเจา้ขา้ ขา้พระพุทธเจา้จะท า
ปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุช่ือวา่อสัสชิและปุนพัพสุกะไดอ้ยา่งไร เพราะพวกเธอดุร้าย หยาบคาย” 

  พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ถ้าอย่างนั้น เธอจงไปกับภิกษุหลายๆ รูป” 

  ถามวา่ “เร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นนยัอะไรเก่ียวกบัเร่ืองปริมาณและคุณภาพ ?” 

  งานของคณะสงฆบ์างอยา่ง(แมแ้ต่ในสมยัพุทธกาลซ่ึงมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาก) ไม่
สามารถท าใหส้ าเร็จไดโ้ดยการใชคุ้ณภาพเพียงอยา่งเดียว ตอ้งใชป้ริมาณดว้ย พระพุทธด ารัสท่ี
ตรัสตอบพระสารีบุตรและพระโมคคลัานะ “ถ้าอย่างนั้น เธอจงไปกับภิกษหุลายๆ รูป”  ยอ่มเป็น
เคร่ืองแสดงชดัอยูแ่ลว้วา่ ในการแกปั้ญหาองคก์รสงฆบ์างเร่ือง พระพุทธองคท์รงใหค้วามส าคญั
ต่อมิติดา้นปริมาณ 
 

การด ารงอยู่ของสถาบันสงฆ์ในอนิเดยีหลงัพุทธกาล: 
องค์ประกอบส าคญัอยู่ที่ปริมาณหรือคุณภาพ ? 
 

  ในคราวท าปฐมสังคายนา(สังคายนาคร้ังท่ี ๑)ซ่ึงมีพระมหากสัสปเถระเป็นประธาน มี
ภิกษุเขา้ร่วมพิธี ๕๐๐ รูปลว้นเป็นพระอรหนัต ์ ขอ้น้ีเป็นหลกัประกนัดา้นคุณภาพอยูแ่ลว้ แต่มี
ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการตีความค าวา่ “สิกขาบทเลก็นอ้ย” ซ่ึงเป็นประเดน็ท่ีมีการอภิปรายซกัถาม
กนัในท่ีประชุมสังคายนา กล่าวคือ 

  เม่ือเสร็จการถาม-ตอบเก่ียวกบัพระวนิยัแลว้ ก่อนท่ีจะเร่ิมถามตอบเก่ียวกบัพระธรรม 
พระอานนทไ์ดบ้อกกบัพระเถระทั้งหลายวา่ “ท่านผูเ้จริญ ในเวลาจะปรินิพพาน พระผูมี้พระภาค
ตรัสอยา่งน้ีวา่ ‘อานนท ์เม่ือเราล่วงไป สงฆห์วงัอยูก่พ็ึงถอนสิกขาบทเลก็นอ้ยได”้  
  พระเถระทั้งหลายถามพระอานนทว์า่ “ท่านอานนท ์ ท่านทูลถามพระผูมี้พระภาคหรือวา่ 
‘พระพุทธเจา้ขา้ สิกขาบทขอ้ไหนท่ีจดัวา่เป็นสิกขาบทเลก็นอ้ย” เม่ือพระอานนทต์อบวา่ “ไม่ได้
ทูลถาม” จึงมีการตีความประเดน็น้ีแตกต่างกนัไป สรุปเป็น ๕ กลุ่ม 

  บางกลุ่มบอกวา่ “ยกเวน้ปาราชิก ๔ ท่ีเหลือเป็นสิกขาบทเลก็นอ้ย” 

  บางกลุ่มบอกวา่ “ยกเวน้ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ ท่ีเหลือเป็นสิกขาบทเล็กนอ้ย” 



 
 

๘ 

  บางกลุ่มบอกวา่ “ยกเวน้ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ ท่ีเหลือเป็นสิกขาบท
เลก็นอ้ย” 

  บางกลุ่มบอกวา่ “ยกเวน้ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสคัคิยปาจิตตีย ์ ๓๐ 
ปาจิตตีย ์๙๒ ท่ีเหลือเป็นสิกขาบทเลก็นอ้ย” 

  บางกลุ่มบอกวา่ “ยกเวน้ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสคัคิยปาจิตตีย ์ ๓๐ 
ปาจิตตีย ์๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ ท่ีเหลือเป็นสิกขาบทเลก็นอ้ย” 

  ในเร่ืองน้ี ประเดน็ท่ีควรตั้งค  าถามกคื็อวา่ “เพราะเหตุไร พระอรหนัต ์๕๐๐ รูปท่ีอยูใ่นพิธี
สังคายนาจึงมีความเห็นแตกต่างกนั ?” และหาขอ้สรุปไม่ไดว้า่ “สิกขาบทเลก็นอ้ยคืออะไร” 

  วเิคราะห์ไดว้า่ การท าสังคายนาคร้ังนีไ้ม่ได้มเีพียงพระอรหันต์ ๕๐๐ รูปเท่านั้นท่ีมี
บทบาทในการก าหนดทิศทางการประชุม แต่ยงัมศิีษยานุศิษย์ของพระอรหันต์แต่ละรูป(ท่ีเขา้ร่วม
พิธีสังคายนานั้น)อีกเป็นจ านวนมากมาชุมนุมกนัรอบๆ ถ า้สัตตบรรณคูหา ข้างภเูขาเวภาระ ข้อนี ้
กเ็ป็นประเดน็เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพนั่นเอง ทา้ยท่ีสุด พระมหากสัสปเถระตอ้งตดัประเดน็
วา่ดว้ยสิกขาบทเลก็นอ้ยน้ีออกไป 

  สมยัพระเจา้อโศกมหาราช (พ.ศ.๑๘๔-๒๖๐) เม่ือเสร็จส้ินการท าตติยสังคายนา
(สังคายนาคร้ังท่ี ๓) ไดมี้การส่งสมณทูต ๙ สายไปประกาศพระศาสนา  นโยบายการส่งพระสงฆ์
ออกไปประกาศพระพุทธศาสนายงัดินแดนต่างๆ น้ี พออนุมานไดว้า่มีความประสงคท่ี์จะเพิ่ม
ปริมาณของพุทธบริษทั(โดยเฉพาะภิกษุ) เพราะผูมี้หนา้ท่ีเผยแผพ่ระศาสนายอ่มตอ้งการใหมี้
ความนบัถือพระพุทธศาสนามากข้ึน ขอ้น้ีเป็นธรรมดา มูลเหตุจูงอีกส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะวา่ 
ในคราวตรวจช าระความบริสุทธ์ิแห่งพระพุทธพจนก่์อนท าตติยสังคายนานั้น มีการเรียก
พระสงฆก์ลุ่มต่างๆ มาซกัถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าสอนของพระพุทธเจา้ มีถึง ๑๐ กลุ่มท่ี
แสดงความคิดเห็นผดิเพี้ยนไป จึงใหพ้ระสงฆจ์  านวน ๖๐,๐๐๐ รูปท่ีมีความเห็นผดิเพี้ยนเหล่าน้ี
สึกออกไป(ใหพ้น้จากการแต่งองคท์รงเคร่ืองเหมือนพระ) เม่ือเป็นเช่นน้ี จ  าเป็นตอ้งออกไป
แสดงธรรมใหค้นมีศรัทธาเล่ือมใสเขา้มาบวชมากข้ึน เป็นการเพิ่มจ านวนพระสงฆท์ดแทนผูท่ี้ถูก
ใหสึ้กออกไปถึง ๖๐,๐๐๐ รูป พระเจา้อโศกมหาราชเองกท็รงรับสั่งใหส้ร้างวหิาร สถูป และเสา
อโศกประดิษฐานไวใ้นท่ีต่าง ๆ ทัว่อินเดีย(ชมพูทวีป) ๘๔,๐๐๐ ต าบล(แห่ง ?)  
   สถานการณ์ในยคุรุ่งเรืองของวดัมหาวทิยาลยั เช่น นาลนัทามหาวหิารเป็นอยา่งไร ?9 
                                                           
9 มีมหาวทิยาลยัร่วมสมยัอีกหลายแห่ง เช่น มหาวทิยาลยัวลัภี มหาวทิยาลยัโอทนัตบุรี มหาวทิยาลยัวกิรมศิลา มหาวทิยาลยั
โสมบุรี มหาวทิยาลยัชคทัทละ 



 
 

๙ 

  สมณะฟาเหียนเดินทางมาสืบพระศาสนาในอินเดีย (พ.ศ.๙๔๒-๙๕๒ โดยประมาณ) ท า
การบนัทึกเก่ียวกบัจ านวนพระสงฆไ์ว ้มีขอ้ความบางตอนเช่น “ท่ีเอเชียกลาง มีสังคายนาทุก ๕ ปี 
ท่ีโรหิในอาฟกานิสถาน มีภิกษุเถรวาทและมหายาน ๓,๐๐๐ รูป ท่ีมถุรา มีวดั ๒๐ วดั มีภิกษุ 
๓,๐๐๐ รูป ท่ีปาฏลีบุตรมีวดั ๒ แห่งซ่ึงใหญ่มาก แต่ละวดัมีภิกษุประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ รูป  
ท่ีสังกสัสะ มีภิกษุและภิกษุณีรวม ๑,๐๐๐ และมีวดัมงักร (วดัจีน หรือมหายาน ?)  
  พระถังซัมจั๋ง หรือเสวยีนจั้งเดินทางมาสืบพระศาสนาในอนิเดียหลงัจากน้ัน(พ.ศ.๑๑๗๒-

๑๑๘๘) ไดบ้นัทึกเก่ียวกบัจ านวนพระสงฆใ์นอินเดียไว ้ขอ้ความบางตอน เช่น ท่ีกาโนช มี  ๑๐๐  
วดั มีภิกษุและภิกษุณี  ๑๐,๐๐๐  รูป ท่ีนาลนัทา มีพระนิสิต ๑๐,๐๐๐  รูป ท่ีพาราณสี มีภิกษุ 
๓,๐๐๐ รูป (นิกายสัมมีติยะ) สรุปจากขอ้มูลท่ีกระจดักระจายกนัอยูพ่อประมวลไดว้า่ ทัว่อินเดีย
ในยคุนั้น มีพระสงฆท์ั้งหมดประมาณ ๑๘๒,๙๓๐  รูป  
  วเิคราะห์จากบนัทึกของสมณะทั้ง ๒ พอจะไดค้  าตอบระดบัหน่ึงวา่ ปริมาณหรือคุณภาพ
มีความจ าเป็นต่อความเขม้แขง็ต่อสถาบนัสงฆอ์ยา่งไร  ในอินเดียยคุนั้นซ่ึงมีลทัธิศาสนาจ านวน
มาก  สถานท่ีท่ีมีภิกษุจ านวนมาก พระพุทธศาสนาในส่วนท่ีเป็นศาสนสถาบนัยอ่มมีความ
เขม้แขง็ สถานท่ีท่ีไม่มีภิกษุหรือมีจ านวนนอ้ย พุทธศาสนสถานบางแห่งกถู็กนกับวชของลทัธิอ่ืน
เขา้จบัจองอยูอ่าศยั ทา้ยท่ีสุด เม่ือไม่มีผูอุ้ปถมัภท่ี์เขม้แขง็ พระสงฆถู์กเบียดเบียนจาก
สภาพแวดลอ้มทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ท าใหพ้ระสงฆใ์นอินเดียตอ้งเคล่ือนยา้ยฐานท่ีมัน่ไปยงั
ประเทศพรมแดนของอินเดีย (ในปัจจุบนัคือทิเบต จีน-เนปาล ? มองโกเลีย ปากีสถาน อาฟกานิ
สถาน ศรีลงักาเป็นตน้) พระสงฆใ์นอินเดียยคุน้ีจึงลดจ านวนลงอยา่งต่อเน่ือง ทา้ยท่ีสุด เม่ือนาลนั
ทามหาวหิาร(มหาวทิยาลยันาลนัทา)ถูกลทัธิอ่ืนเผาท าลาย ประมาณปีพุทธศกัราช ๑๗๐๐ 
พระพุทธศาสนารวมทั้งสถาบนัสงฆใ์นอินดียกแ็ทบจะไม่เหลือสถานะและบทบาทอะไรปรากฏ
ใหเ้ห็นในสังคมอินเดีย 

 

การด ารงอยู่/ความเข้มแขง็ของสถาบันสงฆ์ไทย: 
องค์ประกอบส าคญัอยู่ที่ปริมาณหรือคุณภาพ ? 
 

  มีค  ากล่าวในแวดวงพุทธศาสนิกชนของพระพุทธศาสนามหายานวา่ “คุณภาพหาได้จาก
ปริมาณ” ขอ้น้ิจริงหรือไม่จริง ? ควรตอ้งหาขอ้มูลอยา่งรอบดา้นมายนืยนักนั ถามวา่ ในการสร้าง
ความเขม้แขง็แก่องคก์ร ระหวา่งแนวทางของผูท่ี้ยดึเอาคุณภาพเป็นตวัตั้งกบัของผูท่ี้ยดึเอา



 
 

๑๐ 

ปริมาณเป็นตวัตั้ง แนวทางไหนถูกตอ้งท่ีสุด ? และผลท่ีไดก้บัผลสืบเน่ืองของแนวทางทั้ง ๒ น้ี 
เหมือนกนัหรือต่างกนัอยา่งไร ? 

  สมมติวา่ มหาวทิยาลยัหน่ึงจะผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ ความจ าเป็นในเบ้ืองแรกคือตอ้งมี
นิสิต(หรือนกัศึกษา)ใช่หรือไม่ ? ถา้ไม่มีผูเ้รียน จะพฒันาอะไรใหมี้คุณภาพ ? 

  องคป์ระกอบส าคญัของสถาบนัสงฆไ์ทยกคื็อพระสงฆ ์ค าวา่ “พระสงฆ”์ มีนยัครอบคลุม
เร่ืองคุณภาพอยูแ่ลว้โดยอตัโนมติัหรือไม่ ? เพราะพระสงฆท่ี์เป็นภิกษุถือปฏิบติัศีล ๒๒๗ ขอ้ 
พระสงฆท่ี์เป็นสามเณรกถื็อปฏิบติัศีล ๑๐ ขอ้ น้ีคือคุณภาพดา้นวนิยั ส่วนคุณภาพดา้นธรรมนั้น 
พระสงฆถื์อเป็นสมณะผูเ้ป็นเช้ือสายศากยบุตร มีคุณธรรม ๙ ประการมีความปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ
เป็นตน้ ดงันั้น พอสรุปไดห้รือไม่วา่ “ปริมาณกคื็อคุณภาพ” และปริมาณหรือจ านวนของ
พระสงฆย์ิง่มาก สถาบนัสงฆย์ิง่มีความเขม้แขง็ ? 

  อยา่งไรกต็าม ผูเ้ขียนจะยงัไม่สรุป(เป็นเชิงเขา้ขา้งตวัเอง)ในท่ีน้ีวา่ “ความเป็นพระสงฆ์
ยอ่มบ่งถึงคุณภาพในตวัโดยอตัโนมติัและจ านวนพระสงฆย์ิง่มาก สถาบนัสงฆย์ิง่เขม้แขง็” 
เพราะอาจมีผูตี้ความค าวา่ “คุณภาพ” ท่ีใชใ้นบทความน้ีแตกต่างออกไป เช่น บางคนอาจตีความ
วา่ “คุณภาพ” ในท่ีน้ี ไม่ไดห้มายถึงจ านวนศีลและคุณธรรม(ท่ีเรียกวา่สังฆคุณ ๙)ตามท่ีกล่าวมา
(ในยอ่หนา้ท่ี ๓ ของหวัขอ้น้ี) แต่หมายถึงความรู้ความสามารถท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาภายหลงั 
เป็นความรู้ดา้นวชิาการ ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการส่ือสาร ดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองเป็นตน้ ดงันั้น เพื่อตอบโจทยว์า่ “ความเขม้แขง็ของสถาบนัสงฆข้ึ์นอยูก่บัปริมาณหรือ
คุณภาพ ?” ผูเ้ขียนขอน าเสนอเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนั ๒ เร่ืองก่อนน าเสนอขอ้มูลซ่ึงเป็นการตอบ
ค าถามไวใ้นเร่ืองท่ี ๓ ดงัต่อไปน้ี 
 

  เร่ืองท่ี ๑ ความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบันสงฆ์ไทยกบัพระพทุธศาสนา  
  

 องคป์ระกอบของพระพุทธศาสนามี ๔ อยา่ง คือ (๑)ศาสนบุคคลและศาสนสถาบนั ไดแ้ก่
ภิกษุสามเณร รวมทั้งองคก์รซ่ึงเป็นกรอบการบริหาจดัการน าพาหมู่คนหรือสงฆใ์หด้ าเนินไป 
(๒)ศาสนธรรม ไดแ้ก่หลกัพระธรรมวนินัท่ีเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ (๓)ศาสนวตัถุ
และศาสนสถาน ไดแ้ก่พระพุทธรูป เจดีย ์กฏิุ วหิาร วดัเป็นตน้ (๔)ศาสนพิธี ไดแ้ก่พิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

  สถาบนัสงฆไ์ทย ยอ่มหมายรวมถึงพระสงฆไ์ทยแต่ละรูปท่ีมีต าแหน่งฐานะในสถาบนั
ดว้ย ถือเป็นศาสนาบุคคลผูมี้ฐานะและบทบาทส าคญัเก่ียวกบัการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาใน



 
 

๑๑ 

รูปแบบต่างๆ เช่น ศึกษาและเผยแผศ่าสนธรรม บูรณปฏิสังขารณ์ศาสนวตัถุและศาสนสถาน 
ประกอบศาสนพิธีท่ีถูกตอ้งเพื่อรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เป็นตน้ สถาบนัสงฆไ์ทยมี
ความสัมพนัธ์กบัพระพุทธศาสนาอยา่งน้ี  
 

  เร่ืองท่ี ๒ การท าหน้าทีข่องพระสงฆ์ไทยในฐานะองค์ประกอบของพระพทุธศาสนา 
   

  งาน(หรือพนัธกิจ)ของคณะสงฆไ์ทยมี ๖ ดา้น คือ (๑)งานปกครอง (๒)งานจดัการศึกษา 
(๓)งานเผยแผ ่ (๔)งานสาธารณูปการ-งานดูศาสนวตัถุศาสนสถาน (๕)งานการสาธารณ
สงเคราะห์ (๖)งานการศึกษาสงเคราะห์ 
  งานท่ี(๑)และ(๔)เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระสงฆโ์ดยเฉพาะ งานท่ี(๒)เก่ียวขอ้งทั้งกบั
พระสงฆแ์ละประชาชนทัว่ไป งานท่ี(๓) (๕)และ(๖)เก่ียวขอ้งกบัประชาชนทัว่ไป เป็นงานท่ี
พระสงฆต์อ้งท าเพื่อใหบ้ริการแก่สังคม  ปัจจุบนัประเทศไทยมีประชากรประมาณ ๖๗ ลา้นคน 
พระสงฆมี์ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป นัน่หมายถึงว่า พระสงฆ ์ ๑ รูปตอ้งรับผดิชอบใหบ้ริการแก่
ประชาชนประมาณ ๒๒๓ รูป 

  พระสงฆไ์ทยจึงถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ของพระพุทธศาสนา เพราะอยูใ่นฐานะ
เป็นบุคคลตวัตนเราเขา ท่ีมีชีวติจิตใจ มีสามญัส านึกและมีมโนธรรม สามารถท่ีจะไปท าหนา้ท่ี
ศึกษา ปฏิบติัตาม และเผยแผศ่าสนธรรม ไปท าหนา้ท่ีบูรณปฏิสังขรณ์ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา
ศาสนาวตัถุ/ศาสนสถานใหด้ ารงคงอยูต่ราบนานเท่านาน ไปท าหนา้ท่ีประกอบศาสนพิธีใหมี้การ
สืบทอดต่อไปจากยคุสู่ยคุ จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบตั้งแต่(๒)ถึง(๔)ปรากฏเกิดมีข้ึนและด ารง
อยูต่่อไปไดเ้พราะมีองคป์ระกอบท่ี(๑)คือศาสนบุคคล/ศาสนสถาบนั 
   

  เร่ืองที ่๓ ปริมาณและคุณภาพกบัความเข้มแขง็ของสถาบันสงฆ์ไทย 
 

  คนส่วนมากคิดวา่ “คุณภาพ” คือแกว้สารพดันึก เป็นค าตอบสุดทา้ยส าหรับทุกเร่ือง ถาม
วา่ “คุณภาพ” เป็นหลกัประกนัดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดทุ้กเร่ืองหรือไม่ ? ถา้สืบสาว
อยา่งถ่ีถว้น ค าตอบท่ีไดอ้าจตรงกนัขา้มจากท่ีคนส่วนมากคิดกนักไ็ด ้ วดั(ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
ของสถาบนัสงฆ)์มีจ านวน ๓๖,๔๑๒ วดั จ  าเป็นตอ้งมีพระสงฆอ์ยา่งนอ้ย ๓๖,๔๑๒ รูปเพื่อเป็น
เจา้อาวาสดูแลรักษาวดั (ในปัจจุบนั วดัท่ีไม่มีพระสงฆอ์ยูป่ระจ ามานานจนกลายเป็นวดัร้าง มี
ประมาณ ๕,๘๐๐  วดั) 



 
 

๑๒ 

 ผูเ้ขียนคิดวา่ เฉพาะ “คุณภาพ” อยา่งเดียว บางทีกไ็ม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่จะท าใหก้าร
ท าหนา้ท่ีส าเร็จไปเสียทุกเร่ือง และในคนหน่ึงคนกไ็ม่ใช่วา่จะมีคุณภาพไปเสียทุกเร่ือง เห็นได้
จากกรณีของพระอรหนัตซ่ึ์งเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพยอดเยีย่ม กคื็อเป็นผูมี้จิตบริสุทธ์ิจากกิเลส แต่
พระอรหนัตเ์หล่านั้นกมี็ความสามารถแตกต่างกนัออกไป พระอรหนัตบ์างองคเ์ก่งดา้นวปัิสสนา
(สุกขวปัิสสกะ แปลวา่ ผูเ้จริญวปัิสสนาลว้น มีนกัศึกษาธรรมบางท่านแปลวา่ ผูมี้วปัิสสนาอนั
แหง้แลง้ ไม่ถนดัดา้นการสอนคนอ่ืน) บางองคเ์ก่งดา้นวชิชา ๓ คือนอกจากจะมีญาณพิเศษท่ีท า
ใหห้มดกิเลสแลว้ยงัระลึกชาติได ้ มีตาทิพยม์องเห็นปรากฏการณ์การเกิด-ตายของสัตวโ์ลกไดอี้ก
ดว้ย บางองคเ์ก่งดา้นอภิญญา ๖ คือแสดงฤทธ์ิไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น เหาะเหินเดินอากาศได ้ด า
ดินได ้เดินทะลุก าแพงได ้มีหูทิพย ์มีตาทิพย ์เป็นตน้ บางองคเ์ก่งดา้นปฏิสัมภิทา๔ เช่น เช่ียวชาญ
ดา้นภาษา เช่ียวชาญดา้นการใหเ้หตุผลโตค้ารมเป็นตน้ 

  การท่ี “คุณภาพ” ในบุคคลคนหน่ึงไม่สามารถเป็นหลกัประกนัดา้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไดใ้นทุกเร่ืองน้ี ท าใหจ้  าเป็นตอ้งอาศยัปริมาณควบคู่ไปดว้ย 

  ประเดน็ดา้นความเขม้แขง็ของสถาบนัสงฆไ์ทยกเ็ช่นเดียวกนั การท่ีคณะสงฆไ์ทยมีพนัธ
กิจหลกั ๖ ดา้นตามท่ีก าหนดไวพ้ระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ มีศาสนสถาน(เช่นวดัวาอาราม)ท่ีตอ้ง
ดูแลรักษา และมีงานเลก็ๆนอ้ยๆ ท่ีตอ้งท าอีกหลายอยา่งนั้น ท าใหต้อ้งอาศยัพระสงฆจ์ านวนมาก
มาร่วมดว้ยช่วยกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ประเด็นดา้นคุณภาพอาจมีความส าคญัรองลงมากไ็ด ้
เพราะบางงานอาศยัพระสงฆผ์ูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ (หรือท่ีเรียกวา่ผูมี้ก  าลงัสติปัญญา นัน่คือมี
คุณภาพ)เพียง ๒-๓ รูป เป็นผูน้  าหมู่คณะกท็ าใหง้านนั้นประสบความส าเร็จได ้ ท่ีส าคญัและเป็น
เร่ืองท่ีปฏิเสธไม่ไดก้คื็อ การมีจ านวน(หรือปริมาณ)มากท าใหเ้กิดผลดีหลายอยา่ง เช่น ความ
อบอุ่นใจ การมีคนช่วยเหลืองานครบทุกส่วนอยา่งรอบดา้น มีโอกาสมากในการท่ีจะเฟ้นหา
คุณภาพ การสร้างพลงัขบัเคล่ือนองคก์ร 
  แทจ้ริงแลว้ ประเดน็เร่ืองคุณภาพหรือปริมาณอาจเป็นสาเหตุแห่งความเขม้แขง็หรือความ
อ่อนแอของสถาบนัสงฆไ์ทยเพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต ์ เพราะธรรมชาติของสถาบนัสงฆไ์ทยมี
ลกัษณะสมดุลยก์นัระหวา่งคุณภาพกบัปริมาณมาอยา่งน้ีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ผูเ้ขียนมี
ความมัน่ใจอยา่งน้ี จึงควรกนัประเดน็เร่ืองคุณภาพและปริมาณออกไปแลว้ตั้งค  าถามต่อไปวา่ 
“สาเหตุแห่งความเขม้แขง็หรืออ่อนแอของสถาบนัสงฆไ์ทยคืออะไร ?”  จากการท่ีผูเ้ขียนเฝ้า
สังเกตสถานการณ์มาหลายปีพอจะบอกไดว้า่ สาเหตุซ่ึงอาจท าใหส้ถาบนัสงฆเ์ขม้แขง็หรือไม่
เขม้แขง็กคื็อ  ความต่อเน่ืองดา้นบุคลากรและส านกังานซ่ึงท าหนา้ท่ีบริหารกิจการคณะสงฆ ์ การ



 
 

๑๓ 

จดัระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารองคก์ร การถ่ายทอดองคค์วามรู้(KM)ในองคก์รสงฆ ์ และความ
เป็นทางการดา้นบุคลากรและงบประมาณ 

  ถา้บุคลากรและส านกังานของคณะสงฆมี์ความต่อเน่ือง  ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหาร
จดัการองคก์รเป็นระบบเช่ือมโยงกนัทั้งประเทศ มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆจ์ากยคุสู่ยคุอยา่งเป็นระบบ และบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการ(ท่ีเป็นพระสงฆ)์รวมทั้ง
งบประมาณเพื่อการบริหารกิจการคณสงฆมี์ความเป็นทางการ สถาบนัสงฆก์จ็ะมีความเขม้แขง็ 
ถา้เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มจากน้ี สถาบนัสงฆก์จ็ะไม่มีความเขม้แขง็ 
 

ความสรุป 

และข้อเสนอแนะ 
 

   ปริมาณของบุคลากรสงฆท่ี์มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ท าให้
เกิดค าถามดว้ยความวติกกงัวลวา่ “สถาบนัสงฆใ์นปัจจุบนัและอนาคตจะยงัมีความเขม้แขง็
เหมือนคร้ังอดีตหรือไม่ ?” แทท่ี้จริงแลว้ ความเขม้แขง็ของสถาบนัสงฆข้ึ์นอยูก่บัปริมาณหรือ
คุณภาพ ?”  คณะสงฆค์วรจะปรับกระบวนทศันใ์นการบริหารจดัการองคก์รอยา่งไรใน
สถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วเช่นน้ี ?” 

  ประเดน็ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้แขง็ของสถาบนัสงฆก์บัปริมาณและคุณภาพ พอ
ไดค้  าตอบระดบัหน่ึงวา่จุดเนน้ควรจะอยูท่ี่ส่วนไหน จากหลกัการและวธีิการของพระพุทธเจา้ท่ี
ทรงใชใ้นการประกาศพระศาสนา การท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงธรรมแก่บุคคลระดบัแกนน า
ของกลุ่มต่างๆ การท่ีทรงอนุญาตวธีิการบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทาและญตัติจตุตถกรรม
อุปสัมปทา การจดัโครงสร้างการบริหารองคก์รพุทธบริษทัแลว้ตั้งต  าแหน่ง “อคัระ” ใหแ้ก่
บุคลากรท่ีเป็นหวัหนา้ของแต่ละบริษทั ท่าทีของพระพุทธองคต่์อการแกปั้ญหาบางเร่ืองท่ีเกิดข้ึน
ในองคก์รสงฆ ์พอก าหนดไดว้า่ พระพุทธองคท์รงใหค้วามส าคญัดา้นปริมาณไม่นอ้ยไปกวา่ดา้น
คุณภาพ 

  พระพุทธเจา้บางพระองค ์ ทรงแสดงเฉพาะโอวาทปาติโมกข(์ศีลสิกขาบท่ีเป็นโอวาท
ค าสั่งสอน) ไม่มีการบญัญติัอาณาปาติโมกข(์ศีลสิกขาบทท่ีก าหนดเป็นขอ้ๆ เช่น ศีล ๒๒๗) 
เพราะสาเหตุส าคญั เช่น จ านวนพระสาวกยงัมีไม่มาก พระสาวกเหล่านั้นลว้นมีคุณวเิศษขั้นต ่าก็



 
 

๑๔ 

เป็นพระโสดาบนั ยงัไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนในองคก์รสงฆ ์ การท่ีไม่มีการบญัญติัศีลสิกขาบท
เป็นขอ้ๆ ท าใหพ้ระศาสนาของพระพุทธเจา้พระองคน์ั้นๆ ด ารงอยูไ่ดไ้ม่นาน 

  ในทางตรงกนัขา้ม ในยคุของพระพุทธเจา้บางพระองค ์พระสงฆมี์จ านวนมาก พระสาวก
เหล่านั้นมีทั้งสมมติสงฆแ์ละอริยสงฆ ์ มีความเสียหายเกิดข้ึนในองคก์รสงฆ ์ พระองคย์อ่มทรง
บญัญติัศีลสิกขาบทเป็นขอ้ๆ(อาณาปาติโมกข)์ จึงเป็นเหตุใหพ้ระศาสนาของพระพุทธเจา้
พระองคน์นัๆ ด ารงอยูไ่ดน้าน 

  การท่ีพระพุทธศาสนา(ซ่ึงหมายรวมถึงองคก์รสงฆด์ว้ย)ด ารงอยูไ่ดน้าน(หรือไม่นาน) 
เห็นไดช้ดัวา่ข้ึนอยูก่บัปริมาณของพระสงฆ ์  บางคร้ัง การท่ีองคก์รสงฆมี์เฉพาะภิกษุท่ีเป็นพระ
อริยบุคคลยอ่มส่งผลดี คือไม่มีความผดิพลาดเสียหายเกิดข้ึนในองคก์รสงฆ ์ แต่กส่็งผลเสียใน
ขณะเดียวกนัดว้ยคือ เป็นเหตุใหพ้ระพุทธเจา้ไม่ทรงบญัญติัศีลสิกขาบทเป็นขอ้ๆ (อาณา
ปาติโมกข)์ การท่ีไม่มีศีลสิกขาบทเป็นขอ้ๆ เป็นเหตุใหพ้ระศาสนาด ารงอยูไ่ดไ้ม่นาน 
  การด ารงอยูข่องสถาบนัสงฆห์ลงัพุทธปรินิพพาน ตอ้งอาศยัปริมาณของบุคลากรสงฆไ์ม่
นอ้ย เพราะบริบททางสังคมท่ีเป็นปัจจยัคุกคามมีมากข้ึน เช่น การแตกแยกทางความประพฤติ
(สีลสามญัญตา)และการแตกแยกทางความคิด(ทิฏฐิสามญัญตา)ในหมู่สงฆ ์ การเผยแผค่วามคิด
ของลทัธิอ่ืนๆ ประกอบกบัองคก์รสงฆก์มี็ภูมิตา้นทานไม่มากเหมือนสมยัท่ีพระพุทธเจา้ยงัพระ
ชนมชี์พอยู ่ พระสงฆท่ี์เป็นผูน้  าจึงใหค้วามส าคญัต่อมิติเชิงปริมาณ เช่นกรณีพระมหากสัสปเถระ
ตดัประเดน็เก่ียวกบัค าวา่ “สิกขาบทเลก็นอ้ย” ท่ีถกเถียงกนัในท่ีประชุมปฐมสังคายนา ดว้ย
ประสงคท่ี์จะรักษาความสามคัคีปรองดองในหมู่สงฆร์วมทั้งศิษยานุศิษยข์องพระอรหนัต ์ ๕๐๐ 
องคท่ี์เขา้ประชุมสังคายนา  ปรากฏขอ้มูลหลกัฐานตามบนัทึกของสมณะจีนวา่ พุทธศาสนสถาน
ส าคญัหลายแห่งท่ีไม่มีพระสงฆจ์  าพรรษาอยู ่ ถูกคนของลทัธิอ่ืนๆ เขา้จบัจองอยูอ่าศยั ขอ้น้ีกเ็ป็น
เคร่ืองแสดงวา่ ความล่มสลายแห่งองคป์ระกอบของพระพุทธศาสนา(คือศาสนสถาน-ศาสนวตัถุ) 
เกิดข้ึนจากการท่ีไม่มีพระสงฆไ์ปดูแลรักษา 

  ค าวา่ “คุณภาพ” ท่ีใชใ้นองคก์รสงฆน้ี์ ควรใชใ้นนยัท่ีกวา้งกวา่ท่ีใชใ้นวงการอ่ืน เม่ือพูด
ถึงค าวา่ “คุณภาพ” ในวงการสงฆ ์ หมายถึง(๑)การท่ีท่านเหล่านั้นนุ่งสบงทรงจีวรท่ีถือวา่เป็น
ธงชยัแห่งพระอรหนัต ์ วิถีชีวติใกลชิ้ดพระรัตนตรัย (๒)การท่ีท่านเหล่านั้นปฏิญาณตนท่ีจะด ารง
อยูใ่นสมณเพศซ่ึงถือกนัเป็นเพศท่ีสูงกวา่คฤหสัถเ์พศ (๓)การท่ีท่านเหล่านั้นบางรูปไดพ้ฒันาจิต
ของตนสูงส่งจนบริสุทธ์ิจากกิเลสเป็นพระอรหนัต ์ (๔)การท่ีท่านเหล่านั้นศึกษาคนัถธุระ(ปริยติั)
จนจบการศึกษาในแต่ละระดบัตามเกณฑท่ี์คณะสงฆก์ าหนด (๕)การท่ีท่านเหล่านั้นแมไ้ม่ไดเ้ป็น



 
 

๑๕ 

พระอรหนัต ์ แมไ้ม่ไดจ้บการศึกษาระดบัต่างๆ ตามเกณฑท่ี์คณะสงฆก์ าหนด แต่ไดท้ างาน
บริหารกิจการคณะสงฆม์าหลายปีมีประสบการณ์มาก เป็นตน้เหล่าน้ี ลว้นอยูใ่นร่มธงของค าวา่ 
“คุณภาพ” ไดท้ั้งส้ิน 

  ผูเ้ขียนไม่อยากใหคิ้ดเพียงมุมเดียววา่ “ความเขม้แขง็ของสถาบนัสงฆไ์ทยข้ึนอยูก่บั
ปริมาณหรือคุณภาพ”  แต่ควรมีมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเขา้มาอีก เป็นการเปิดโลกทศันอ์อกไปสู่ความ
เป็นจริงมากข้ึน ในตอนทา้ยน้ี จึงขอใหข้อ้เสนอแนะวธีิการสร้างความเขม้แขง็แก่สถาบนัสงฆ์
ไทย ดงัน้ี 

  ขอ้เสนอแนะท่ี ๑ การรักษาจ านวนพระสงฆใ์หค้งท่ีในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

  ในวงการสงฆไ์ทย ถา้ยดึเอาเวลาการอยูใ่นความเป็นพระ สามารถแบ่งเป็นพระสงฆเ์ป็น 
๓ กลุ่ม ประกอบดว้ย 

  กลุ่มท่ี ๑ พระเถระ หมายถึงท่านท่ีอยูใ่นความเป็นพระสงฆเ์ป็นเวลาตั้งแต่ ๑๐ ปีข้ึนไป
(ธรรมเนียมพระนิยมเรียกวา่มีอายพุรรษา ๑๐ ปีข้ึนไป) 
  กลุ่มท่ี ๒ พระมชัฌิมะ หมายถึงท่านท่ีอยูใ่นความเป็นพระสงฆเ์ป็นเวลาตั้งแต่ ๕ ปีถึง ๙ 
ปี 

  กลุ่มท่ี ๓ พระนวกะ หมายถึงท่านท่ีอยูใ่นความเป็นพระสงฆเ์ป็นเวลาตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๔ ปี 
  เพื่อความเขม้แขง็ของสถาบนัสงฆไ์ทย ควรตอ้งมีแนวทางการรักษาจ านวนพระสงฆ ์ ๓ 
กลุ่มใหส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมและสืบเน่ืองต่อกนัไปเหมือนกระแสคล่ืน กล่าวคือทั้ง ๓ กลุ่มน้ีถา้มี
จ  านวนคงท่ีประมาณกลุ่มละ ๓๐ กวา่เปอร์เซ็นตต่์อเน่ืองกนัไม่ขาดตอน ยอ่มเป็นหลกัประกนั
ความเขม้แขง็ของสถาบนัสงฆ ์ มาตรการใดๆ ท่ีจะด าเนินการควรเป็นการสร้างแรงจูงใจครบ
กระบวนความตั้งแต่แรงจูงใจใหค้นมาบวช แรงจูงใจใหค้นท่ีบวชแลว้อยูใ่นความเป็นพระสงฆ์
เพื่อท างานใหส้ถาบนัสงฆ ์
 

  ข้อเสนอแนะที ่๒ การธ ารงไว้ซ่ึงปริยตัศึิกษาและปฏบิัติศึกษา 
 

  ค าวา่ “ปริยติัศึกษา” ในท่ีน้ี ขอมุ่งเอาการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลีของคณะสงฆไ์ทยเป็นหลกั(คนัถธุระของคณะสงฆไ์ทย) โดยมีการศึกษาของสถาบนัอ่ืนๆ
เป็นส่วนประกอบ 



 
 

๑๖ 

  ค าวา่ “ปฏิบติัศึกษา” ในท่ีน้ี ขอมุ่งเอาการปฏิบติักรรมฐานโดยยดึตามหลกัการและวธีิการ
ท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนไว(้หลกัไตรสิกขา) ปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎกและคมัภีร์วสุิทธิมรรค 
(วปัิสสนาธุระของคณะสงฆไ์ทย) 
  พระสงฆไ์ทย จะมีคุณภาพท่ีเหมาะส าหรับการสร้างความเขม้แขง็แก่สถาบนัสงฆก์โ็ดย
อาศยัการศึกษาทั้ง ๒ ประการน้ี ขอใหจ้  าไวว้า่ การท่ีจะมีคนใดคนหน่ึงเขา้มาบวชเป็นพระสงฆ ์
หรือผูป้กครองของชายคนใดคนหน่ึงใหบุ้ตรหลานของตนเขา้มาบวชเป็นพระสงฆ ์ พวกเขายอ่ม
ตอ้งเลง็เห็นแลว้วา่ “เขา้มาบวชแลว้จะไดอ้ะไร มีโอกาสพฒันาตวัเองหรือไม่” ดงันั้น ตอ้งธ ารง
รักษาไวป้ริยติัศึกษาและปฏิบติัศึกษาไวต้ราบนานเท่านาน เพื่อใหค้นท่ีเขา้มาบวชเขามัน่ใจไดว้า่
จะไดรั้บโอกาสพฒันาตวัเองตามระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์
 

  ข้อเสนอแนะที ่๓ ก าจัดสาเหตุแห่งความอ่อนแอของสถาบันสงฆ์ 
 

  สาเหตุแห่งความอ่อนแอของสถาบนักคื็อ ความไม่ต่อเน่ืองดา้นบุคลากรและส านกังานซ่ึง
ท าหนา้ท่ีบริหารกิจการคณะสงฆ ์ การจดัระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารองคก์รไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
ไม่มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้(KM)ในองคก์รสงฆ ์ และไม่มีความเป็นทางการดา้นบุคลากรและ
งบประมาณ 

  ถา้บุคลากรและส านกังานของคณะสงฆมี์ความต่อเน่ือง  ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหาร
จดัการองคก์รเป็นระบบเช่ือมโยงกนัทั้งประเทศ มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆจ์ากยคุสู่ยคุอยา่งเป็นระบบ และบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการ(ท่ีเป็นพระสงฆ)์รวมทั้ง
งบประมาณเพื่อการบริหารกิจการคณสงฆมี์ความเป็นทางการ(จะมีสถานะเป็นพนกังานของรัฐ
หรืออะไรกแ็ลว้แต่) สถาบนัสงฆก์จ็ะมีความเขม้แขง็  
 

  ข้อเสนอแนะที ่๔ ไม่ควรสร้างกฎระเบียบทีเ่ป็นการเพิม่ภาระแก่คณะสงฆ์ 
 

  ปัจจุบนั คณะสงฆไ์ทยมีภาระงานท่ีตอ้งท าตามพนัธกิจมากพออยูแ่ลว้ และพนัธกิจท่ีคณะ
สงฆท์ าอยูก่ม็ ัน่ใจไดว้า่ ครอบคลุมส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อความด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยของสังคม
ประเทศชาติ พระสงฆเ์องกด็ ารงสถานะหลายอยา่งในขณะเดียวกนั       นัน่คือ สถานะความเป็น
ปูชนียบุคคลท าหนา้ท่ีเป็นผูน้  าดา้นจิตของประชาชนทัว่ไป สถานะความเป็นสมาชิกขององคก์ร
สงฆ ์สถานะความเป็นพลเมืองไทยท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย จึงไม่เห็นความจ าเป็นใด ๆ ท่ีใครๆ 
จะตอ้งออกกฎระเบียบใดๆ  มาก าหนดใหพ้ระสงฆต์อ้งถือปฏิบติัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เช่น 



 
 

๑๗ 

กรณีการออกกฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบนัพระพุทธศาสนา ขอ้น้ี
เป็นภาระหนกัของคณะสงฆ ์ เพราะการออกกฎน้ีมาโดยไม่ไดเ้ตรียมการ(๑)ดา้นบุคลการ (๒)
งบประมาณ (๓)โครงสร้างการบริหารองคก์รเป็นตน้ใหพ้ร้อมก่อน ท าใหค้ณะสงฆต์อ้ง
ขวนขวายอยา่งหนกัในการท่ีจะด าเนินการตามกฎหมายน้ี  ค  าถามท่ีถามกนัมากกคื็อ “เพราะเหตุ
ไร จึงไม่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒ ใหก้ารศึกษาพระ
ปริยติัธรรมแผนกธรรม ตั้งแต่นกัธรรมชั้นตรีถึงนกัธรรมชั้นเอก(รวมธรรมศึกษาดว้ย ซ่ึงเป็นงาน
ท่ีคณะสงฆท์ าอยูแ่ลว้) เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน” หรือท าในลกัษณะอ่ืนกไ็ด ้ ท่ีจะไม่เป็นการ
สร้างภาระใหแ้ก่คณะสงฆม์ากเกินไป 

  อยา่งไรกต็าม ผูเ้ขียนไม่ไดป้ระสงคท่ี์จะใหล้ะเลยกฎระเบียบใดๆ ท่ีไดป้ระกาศใชแ้ลว้ 
แต่ประสงคท่ี์จะใหมี้การส ารวมระวงัในการท่ีจะออกกฎระเบียบใดๆ โดยองคก์รอ่ืนๆ (ท่ีไม่ใช่
องคก์รสงฆ)์มาก าหนดใหพ้ระสงฆต์อ้งถือปฏิบติัโดยไม่มีเหตุอนัควรในอนาคต โดยเฉพาะถา้
กฎระเบียบนั้นๆ เป็นการสร้างภาระงานเพิ่มข้ึนโดยไม่จ าเป็น เพราะการมีภาระงานเพิ่มข้ึนโดย
ไม่จ าเป็น ท าใหพ้ระสงฆต์อ้งทุ่มก าลงักาย ก าลงัสติปัญญา และก าลงัทรัพยไ์ปเพื่อการนั้นๆ (ท่ี
เพิ่มข้ึนมาตามกฎหมาย) ซ่ึงจะมีผลท าใหง้านเดิมท่ีท าอยูเ่ป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
 
 


