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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์      
พ .ศ. 2505: ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

ชื่อผู้เขียน นางสาววัลทณา แสงไพศรรค์ 
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต )การเมืองการปกครอง(  
สาขาวิชา /คณะ/มหาวิทยาลัย  การเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร 

รัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์        
ปีการศึกษา 2552 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ  .ศ  . 2505: 
ศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการวิจัยทางด้านเอกสาร  (Documentary Research) ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจระบบและโครงสร้างการปกครองสงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
2) เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ ของสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ 3) เพ่ือศึกษา
ปัญหา และอุปสรรคในการปกครองสงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 4) เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาการปกครองสงฆ์ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะของสังคมและการเมืองการปกครองของไทย
ในปัจจุบัน

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สรุปและอภิปรายผลการศึกษาวิจัยที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรค   
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มีประเด็นปัญหาส าคัญหลัก ๆ         
2 ประเด็นด้วยกัน อันได้แก่ 1) ประเด็นโครงสร้างการปกครองสงฆ์ 2) ประเด็นสมณศักดิ์กับการ
ปกครองสงฆ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงสร้างการปกครองสงฆ์ในปัจจุบัน มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจาก 2 ฝ่าย
ฝ่ายรัฐและฝ่ายสงฆ์ ปัญหาที่เกิดจากฝ่ายรัฐ คือ ข้อบังคับทางกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์    
ฉบับต่าง ๆ การเลือกปฏิบัติ รวมถึงปัญหาขาดการมีส่วนร่วมจากฝ่ายสงฆ์ ส่วนปัญหาที่เกิดจาก      
ฝ่ายสงฆ์ คือ การรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางกับพระเถระผู้มากด้วยพรรษาเพียงไม่กี่รูป 
ขาดการมีส่วนร่วมของสงฆ์ทุกภาคส่วน รวมถึงขาดความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์
สังคมไทยในปัจจุบัน  
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แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากฝ่ายรัฐ คือ ฝ่ายรัฐควรตราพระราชบัญญัติ   
คณะสงฆ์ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย อันเป็นธรรมนูญสูงสุดของสงฆ์ และควรให้ฝ่ายสงฆ์มีส่วนร่วมในการ
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และต้องไม่เอ้ืออ านาจให้กับฝ่ายใด ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดจากฝายสงฆ์ คือ ภิกษุสงฆ์ควรยึดหลักการปกครองตามพระธรรมวินัย อันเป็นธรรมนูญ
สูงสุดที่สงฆ์ทุกรูปต้องถือปฏิบัติ คณะสงฆ์ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครอง     
คณะสงฆ์ เพ่ือให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน ควรสร้างความเข็มแข็ง     
ในหมู่สงฆ ์โดยแต่ละภูมิภาคสร้างองค์กรสงฆ์ขึ้นในพ้ืนที่ของตน และให้พุทธบริษัท 4 มีส่วนร่วมในวัด
ละแวกใกล้เคียง ในรูปแบบขององค์กร 

2. ประเด็นปัญหาสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ ที่ยึดโยงสมณศักด์กับต าแหน่ง
ทางการปกครองสงฆ์ ก่อให้เกิดปัญหาความลักลั่น และความอยุติธรรมในคณะสงฆ์  ตลอดจน
ขั้นตอนการพิจารณาการเลื่อนสมณศักดิ์ ที่ก าหนดเงื่อนไขไว้ที่ผลงานจากพันธกิจ 6 ด้าน จนน าไปสู่
การเร่งพัฒนาโดยเฉพาะด้านศาสนวัตถุหรือด้านทุนนิยม ก่อให้เกิดความโลภมั่วเมาในต าแหน่ง     
และลาภสักการะ เกิดการแก่งแย่งหรือวิ่งเต้นเพ่ือให้ได้สมณศักดิ์ จนบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องตาม
พระธรรมวินัย  

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสมณศักดิ์กับการปกครอง ควรแก้ไขกฎระเบียบ 
และเงื่อนไขการพิจารณาสมณศักดิ์ ควรพิจารณาจากสงฆ์ทุกฝ่าย และต้องค านึงถึงคุณวุฒิและวัยวุฒิ    
ที่เหมาะสมเพ่ือลดการแก่งแย่งวิ่งเต้น การพิจารณาสมณศักดิ์ไม่ควรมุ่ งเน้นผลงานไปที่ศาสนวัตถุ
หรือสิ่งก่อสร้างปฏิสังขร การสถาปนาสมณศักดิ์ควรเป็นไปเพ่ือถวายพระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อ       
พระศาสนามีประพฤติดีประพฤติชอบให้ด ารงคงมั่นในสมณเพศเ พ่ือเป็นการสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนา และเพ่ือการปกครองสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแห่งสงฆ์ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและเหมาะสมกับ

ยุคปัจจุบัน 
2. แก้ไขกฎระเบียบสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์และเงื่อนไขการพิจารณา
3. ควรมีมาตรการควมคุมและบทลงโทษเพ่ิมเติมกับสงฆ์ท่ีต้องอธิกรณ์ข้ันรุนแรง

(ปราชิก) 

ค าส าคัญ: การปกครองคณะสงฆ์, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์, พระธรรมวินัย, กฎมหาเถรสมาคม, 
พระสังฆาธิการ, สมณศักดิ์, พุทธบริษัท 4 



Ref. code: 25595803011104JYN

(3) 

Independent Study Title 

Author 
Degree 

Major Field/Faculty/University 

BUDDHIST MONASTIC ORDER ADMINISTRATION 
UNDER THE MONASTIC ORDER ACT 2505 : 
STUDY THE PROBLEMS OBSTACLES AND 
SOLUTION.  
Miss. Waltana Sangpaisan 
Master of Political Science (Politic and 
 Governments)  
Program in Politics and Governments 

 For Executive 
 Political Science 
Thammasat University 

Independent Study Advisor 
Academic Years 

Assoc. Prof. Supawad Chardchawarn Ph.d 
2016 

ABTRACT 

 The independent study title: Buddhist Monastic Order Administration 
Under the Monastic Order Act 2505 BE: Study the problems obstacles and 
solutions. It is qualitative research with documentary research which aims to: 1) study 
the current structure of Buddhist Monastic administration 2) Study the roles and 
authority of Buddhist monk which relate to Royal Buddhist rank 3) Study the 
problems and obstacles in current Buddhist Monastic Order administration 4) Study 
the guideline to solve the problem in current Buddhist Monastic Order Administration 
for getting along with appropriate conditions of society and current Thai politics.  

In this regard, the researcher summarized, concluded and fond that the 
problems and obstacles are in the Buddhist Monastic structure which there are two 
main points; 1) The ruling of Buddhist Order 2) Royal Buddhist monk rank. The details 
are as follows: the problem and abstacles of  

1. The structure of Buddhist Order administration came from two parties,
those are state and Buddhist Monastics Order. The problems and obstacles arise 
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from the state are the legal regulations of various Buddhist Sangha Acts and 
discrimination among Buddhist Monastics Order including the lack of participation the 
all levels of Buddhist monks, the problems and obstactes which arise from Buddhist 
Monastics Order are Buddhist Order centralization and lack of participation in all 
levels of Buddhist monks including in flexibility to adapt to the current Thai society. 
To solve these problems and obstacles the state government should enact a law 
that does not conflict with the Buddhist teachings and Buddhist monks should be 
involved in the enactment of the Buddhist Sangha Act. For Buddhist monks should 
follow the principles of Buddhist teachimg. All Buddhist monks must participate in 
the Buddhist Monastics administration in all aspects of today’s Thai society, establish 
asolidarity among the Buddhist monks by each region created a Buddhist Monastics 
network in its own are area and let the four Buddhist community participate in the 
Buddhist Monastics administration as well. 

   2.  Royal Buddhist rank and Buddhist Monastic administration which linked 
to the Buddhist Monastic administration that contributes inequality and injustics in 
the Buddhist Monastic administration which related to the considezation of Royal 
Buddhist rank may by lead to accelerated rapialy physical development, especially in 
materialism causing greed, curious and strong competition in Royal Buddhist rank 
may by against the way of Buddhist teaching. To solve the problems and obstacles 
arising from Royal Buddhist rank should change the rules and regulations by consider 
all levels of Buddhist monk with taking into good qualification and appropriate monk 
should not focus or only physical religious places or architecture. To establish or 
offer the Royal Buddhist rank should be declicated to the Buddhist monk who has 
contributed to the religion only. 
 More suggestions:  
     1. To reform the Buddhist Monastic administration to accordance with 
the Buddhist teaching and suit the present society.  
     2. To revise the rules and regulations and consideration of Royal 
Buddhist rank.  
     3. To add additional control measures and penalties for the Buddhist 
monks who are violate the Buddhist teaching.  
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Keywords: The ruling of Buddhist Order, Buddhist Sangha Act, Buddhist Teaching,The 
law of Buddhist Sangha Associations, Administative Monk, Royal Buddhist Rank, The 
four Buddhist Community  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบุคคลผู้ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้      

ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ให้ความเมตตานุเคราะห์ ให้การสนับสนุนชี้แนะแนวทางในการท าวิจัยจนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ท่านรองศาตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้ อีกทั้งการวิจัยครั้งนี้ยังได้รับความเมตตาให้ค า
ชี้แนะจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติรสังขะ ผู้เป็นประธานสอบงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.ทวิดา กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ 
เหลืองประภัทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร ก้องกีรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ        
ฤกขะเมช, อ.วิโรจน์ อาลีและอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ จากหลากหลายสาขาวิชาและหลากหลายสถาบัน    
ที่เมตตาประสิทธิสารทวิชาความรู้ ให้กับผู้วิจัย ในการศึกษารัฐศาตรมหาบัณฑิต (การเมือง             
ก า รปกครอ ง )  ส า ขาวิ ช าก าร เมื อ งก ารปกครอง  ส า หรั บนั กบริ ห า ร  คณะรั ฐ ศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ฝ่ายของคณะรัฐศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลือ       
และประสานงานตลอดในการศึกษาครั้งนี้  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทุก ๆ รูป ขอขอบพระคุณ     
คุณเดชา มหาเดชากุล ผู้อ านวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม และเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่เมตตาให้ข้อมลูและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย      

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร ที่เมตตา           
ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นก าลังใจให้ตลอดระยะเวลา     
ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลส าคัญที่เป็นก าลังใจให้เสมอมาคือ คุณแม่นิษา   
แซ่ตั้ง คุณพ่อสังเวียน แสงไพศรรค์ ตลอดจนพ่ีชายน้องชาย ที่คอยให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่
เสมอมา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

นางสาววัลทณา แสงไพศรรค์ 
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บทที่ 0 
บทน า 

     

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 
 พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันฝั่งรากลึกอย่างแนบแน่นในวิถีชีวิตความเป็นอยู่กับ
สังคมไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยด้านต่าง  ๆ เช่น ด้านภาษา 
วรรณกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม การศึกษา ตลอดจนขนมธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้ง 
มีบทบาทต่อการปกครองฝ่ายบ้านเมือง เช่น การน าหลักธรรมคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้
เป็นกฎหมายตราสามดวงในการปกครองประเทศในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 (คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ คือ 
คัมภีร์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงน าหลักเกณฑ์ในคัมภีร์มาตราเป็นกฎหมายปลีกย่อยเรียกว่า “พระราช
ศาสตร์” เป็นคัมภีร์แห่งความยุติธรรม ซึ่งใช้กับพระเจ้าแผ่นดินและประชาชนทุกคนที่ต้องอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ของคัมภีร์ดังกล่าวเช่นกัน)1 ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์จึงเปรียบเสมือนกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในปัจจุบัน 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือมาช้านาน โดยมี
พระภิกษุสงฆ์ เป็นองค์ประกอบส าคัญของพระพุทธศาสนา ที่มีหน้าที่สืบทอดและส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป ในขณะเดียวกัน สงฆ์ต้องมีวัตรปฏิบัติที่ดีและอยู่ในพระธรรมวินัย 227 
ข้อ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐด้วยเช่นกัน ซึ่งสถาบัน
พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในธงไตรรงค์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่เริ่มมีการใช้รัชสมัยรัชกาล
ที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2460 (ชาติ=สีแดง ศาสนา=สีขาว พระมหากษัตริย์=สีน้ าเงิน) อันเป็น 3 สถาบันหลัก
ของชาติ ที่ชนชาวไทยทุกคนมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา        
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไป (หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญ 
ฉบับ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2554 มาตรา 70)2  

                                                           
1 “คัมภีร์พระธรรมศาสตร์,” http://smartlaw-pp.blogspot.com/p/blog-page.html 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559). 
2 นคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์, และสุริยน ประภาสะวัติ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอา

จักรไทย พ.ศ. 2550 ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยในอดีต (กรุงเทพฯ: หจก.พิมพ์อักษร, 2554), 
124. 
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 แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ระบุศาสนาใดเป็นศาสนาประจ าชาติก็ตาม แต่ได้ก าหนดให้
พระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะ (พุทธมามกะคือ ผู้ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราหรือผู้ประกาศตนว่า 
เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา)3 และเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก (อัครคือ เลิศ, สูงสุด ส่วนศาสนูปถัมภก
คือ ผู้ทะนุบ ารุงศาสนา ดังนั้น องค์อัครศาสนูปถัมภกคือองค์ผู้ทะนุบ ารุงศาสนาสูงสุด)4 ตามมาตรา 9           
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกัน “รัฐต้องให้การอุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็น
ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน (ตามมาตรา 79 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550         
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2554)”5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก   
อีกทั้งองค์การสหประชาชาติได้ให้ความส าคัญต่อประเทศไทยโดยคัดเลือกให้ไทยเป็นศูนย์กลาง                 
ของพระพุทธศาสนาในการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกเป็นประจ าทุกปี  
        ปัจจุบันการปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ.2505       
อันเป็นเหตุของปัญหาการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ที่ท าให้สังคมไทยเกิดความเคลือบ
แคลงสงสัยว่า “สถาบันพระพุทธศาสนากับสถาบันการเมืองไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร” และด้วย
ความรู้สึกของพุทธสนิกชนชาวไทยส่วนใหญ่ที่มองว่า ศาสนากับการเมืองไม่ควรยุ่งเกี่ยวกัน เพราะ
ศาสนาเป็นเรื่องของความสะอาดบริสุทธิ์ ศาสนาเป็นสถาบันที่ควรอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง เพราะ
ด้วยหลักธรรมวินัย พระสงฆ์ทุกรูปต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด              
(ในปาฏิโมกข์ 227 ข้อ) เป็นอันดับแรก ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปรับรู้ได้ ส่วนกฎระเบียบข้อบังคับของ
มหาเถรสมาคม ซึ่งตราขึ้นให้สอดรับกับธรรมวินัยและกฎหมายของรัฐ ตลอดจนกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่รัฐก าหนดขึ้นเ พ่ือควบคุมคณะสงฆ์และสถาบันพระพุทธศาสนา              
ที่ประชาชนทั่ว ไป (ส่ วนใหญ่ )  ไม่ รู้ ถึ งกฎระเบียบข้อบั งคับทั้ ง  2 ส่ วนนี้  (กฎเถรสมาคม                 
และพระราชบัญญัติ) ว่าสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติตาม เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งต่อการสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชจึงท าให้เกิดการวิภาคคณะสงฆ์ และการเมืองไปต่าง ๆ นา ๆ ล้วนไม่เกิดผลดีต่อ
ภาพรวมของประเทศ ซึ่งศาสนานั้นเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อน หากเกิดความขัดแย้งในเรื่องของ
ศาสนารังแต่จะน าพาสังคมในประเทศไปสู่ความขดัแย้งที่รุนแรงและมากข้ึน 
  คณะสงฆ์เป็นองค์กรที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันพระพุทธศาสนา เมื่อเกิดปัญหาจากการ
บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยรัฐ จนส่งผลกระทบต่อการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

                                                           
3  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล, พิมพ์ครั้งที่ 

12  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551), 272. 
4  เรื่องเดียวกัน, 390. 
5  นคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์, และสุริยน ประภาสะวัติ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอา

จักรไทย พ.ศ. 2550  ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยในอดีต, 127. 
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องค์ท่ี 20 ซึ่งสร้างความเสื่อมเสีย และอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับองค์กรสงฆ์ รวมไป
ถึงในสังคมส่วนอ่ืน ๆ ศาสนาเป็นเรื่องที่เปราะบางอย่างมาก อีกทั้งขันติธรรม (ขันติธรรม คือความ
อดทนอดกลั้นได้ต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น) ของสังคมไทยปัจจุบันได้ลดน้อยถอยลง รวมไปถึง
ความไม่เข้าใจในหลักธรรมค าสอนที่ถูกต้องแท้จริง  จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งได้อย่างง่ายดาย         
ด้วยสภาวการณ์ดังกล่าว ประชาชนคนไทยยิ่งควรมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นสติปัญญาเพ่ือเป็นวัคซีน
ให้กับชีวิต (วัคซีนชีวิตในที่นี้  คือการศึกษาหลักธรรมค าสอนต่าง ๆ ที่เป็นแก่นแท้ของศาสนา          
จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี) ที่จะสามารถน าพาพวก
เขาให้ด าเนินชีวิตไปข้างหน้าอย่างปลอดภัย มั่นคงและมีความสุข และเพ่ือป้องกันความเสื่อมศรัทธา
ของประชาชนคนไทยต่อคณะสงฆ์และสถาบันพระพุทธศาสนาจนน าสังคมไทยไปสู่  “ฆราวาสนิยม” 
(Secularism) (ฆราวาสนิยม คือการแยกศาสนาออกจากวิถีชีวิตของสังคม ศาสนาจะกลายเป็นเรื่อง
ของปัจเจกชนเท่านั้น) จึงควรเร่งหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน  
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงการปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เป็นการศึกษา
ระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ ศึกษาสัมพันธภาพบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวกับ
สงฆ์ รวมทั้งกฎเกณฑ์การสถาปนาสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ และศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปกครอง 
เพ่ือศึกษาสาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริงของการปกครองสงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 

0.2 ค าถาามวิััย  

 
 1.2.1 อะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์   
พ.ศ. 2505 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

 1.2.2 สัมพันธภาพและบทบาทอ านาจหน้าที่องค์กรของรัฐ ส่งผลอย่างไรต่อการบริหาร
การปกครองของคณะสงฆ์ไทย  

 

0.3 วัตถาุประสงค์ของการศึกษาวิััย  
 

 1.3.1 พ่ือศึกษา ท าความเข้าใจระบบและโครงสร้างการปกครองสงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ของสมณศักดิก์ับการปกครองสงฆ์  
 1.3.3 เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการปกครองสงฆ ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 1.3.4 เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปกครองสงฆ์ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาวะของสังคม และการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิััย  
 

การศึกษาวิจัยครังนี้มีเป้าประสงค์ส าคัญคือ ศึกษาถึงการปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ศึกษา
สัมพันธภาพ บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ศึกษาในเชิงแนวคิด  
และทฤษฎีของการปกครองต่าง ๆ ศึกษากฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่รัฐน ามาบังคับใช้กับการ
ปกครองสงฆ์ รวมทั้งศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการสถาปนาพระเถรานุเถระ ตลอดจนศึกษางานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยทางด้านเอกสาร (Documentary Research)      
จะมุ่งเน้นการส ารวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งในพระไตรปิฎก บทความ
วิชาการ หนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องกับการปกครองสงฆ์ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ รวมทั้งศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการสถาปนาพระเถรานุเถระที่มีบทบาท
อ านาจหน้าที่ในการปกครองสงฆ์ ศึกษาสัมพันธภาพ บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาและศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการปกครองต่าง ๆ และข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน าประกอบการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

1.4.2 ขอบเขตด้านเวลา โดยเริ่มการศึกษาวิจัยตั้งแต่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559               
ถึง 27 มกราคม 2560 เป็นระยะเวลา  8 เดือน โดยเป็นแบ่งช่วงการด าเนินการดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยการศึกษาทางด้านเอกสาร 
(Documentary Research) จะมุ่งเน้นการส ารวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ    
ทั้งในพระไตรปิฎก บทความวิชาการ หนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องกับการปกครองสงฆ์ กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ            

ช่วงที่ 2 น าเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
ช่วงที่ 3 น าเสนอโครงสร้างการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 
ช่วงที่ 4 ตรวจสอบความก้าวหน้าการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 

มกราคม พ.ศ. 2560  
ช่วงที่ 5 การสอบปิดเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
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1.5 ระเบียบวิธีวิััย  
 

วิธีการศึกษาวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัย           
เชิงเอกสารโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 จากเอกสาร (Document Data) ซึ่งเป็นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย    
ที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ แนวคิดการปกครองต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิด           
การปกครองสงฆ์ด้วยธรรมวินัย โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก (ธรรมวินัย) ตลอดจนการปกครอง
สงฆ์ด้วยกฎหมายการปกครองด้วยกฎมหาเถรสมาคม และกฎระเบียบขั้นตอนต่างๆ ในการสถาปนา
พระเถรานุเถระที่มีบทบาทหน้าที่ในการปกครองสงฆ์ ตลอดจนบทบาทอ านาจหน้าที่ สัมพันธภาพของ
องค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสงฆ์  

ขั้นตอนแรกของการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสารถึงระบบ
โครงสร้างบทบาทอ านาจหน้าที่ของการปกครองสงฆ์ ศึกษาสัมพันธภาพ บทบาท อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงฆ์ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีของการปกครอง การปกครองสงฆ์ด้วย
กฎหมายพระราชบัญญัติ การปกครองสฆ์ด้วยกฎมหาเถรสมาคม และศึกษาระเบียบขั้นตอน         
การสถาปนาพระเถรานุเถระที่มีหน้าทีใ่นการปกครองสงฆ์  

 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) ใช้การพรรณนาความ (Descriptive 
Analysis) และวิเคราะห์แบบอุปนัย (Induction Analysis) โดยวิเคราะห์จากเอกสารข้อมูลระบบ
โครงสร้างการปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 วิเคราะห์
สัมพันธภาพบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่ส่งผลต่อการปกครอง
คณะสงฆ์ ตลอดจนวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีของการปกครองและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่
กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กรณีศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข อันน าไปสู่การสรุปผลของการวิจัย ตลอดจนข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมต่อไป 

 

0.2 ประโยชน์ที่คาดว่าัะได้รับ  
 

 1.6.1 เพ่ือได้ทราบถึงระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติ   
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 1.6.2 เพ่ือได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาของการ
ปกครองสงฆท์ี่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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 1.6.3 เพ่ือได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และบทบาท อ านาจหน้าที่ของสมณศักดิ์กับการ
ปกครองสงฆ ์
 1.6.4 เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ เพ่ือความเหมาะสมกับสภาวะสังคม      
และการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน 

 

0.7 นิยามศัพท์ในการวิััยครั้งนี้  

 

 การปกครอง หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับระบบการบริหาร วางระเบียบกฎเกณฑ์ต่อสังคม
เพ่ือให้ส่วนรวมของสังคมประเทศชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของในแต่ละสังคม6 การปกครองในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การปกครองคณะสงฆ์ไทยที่อยู่
ภายใตพ้ระธรรมวินัย, กฎหมายพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎมหาเถรสมาคม 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามความหมายในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง “พระราชบัญญัติ   
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขต่าง ๆ โดยรัฐเป็นผู้ตรากฎหมายเพ่ือใช้ควบคุมและจัดระเบียบ
คณะสงฆ์ไทย”7 
 สถาปนา (สะถาปะนา) หมายถึง “การยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น เช่น เลื่อนยศพระสงฆ์      
ให้สูงศักดิ์ข้ึน หรือยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ตั้งขึ้น เป็นต้น”8  
 สมณศักดิ์ คือ “ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานและมีราชทินนาม มีหลายชั้น แต่ละชั้น         
มีพัดยศประกอบ การสถาปนาพระสงฆ์รูปใดให้มีสมณศักดิ์และให้มีต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์          
เป็นธรรมเนียมที่พระเจ้าแผ่นดินทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สุโขทัยจนปัจจุบัน สมณศักดิ์ของพระหากเทียบ
กับฝ่ายข้าราชการก็คือยศและบรรดาศักดิ์”9  
 คณะสงฆ์ หมายความว่า หมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือ “บรรดา
พระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้

                                                           
6 “การปกครอง,” http://www.kasetyaso.ac.th/12.rabobkanpokkong.pdf  (สืบค้น

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559). 
7 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับ

ที่ 1-28. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2550), 112.  
8 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล, 396. 
9 “สมณศักดิ์,” https://th.wikipedia.org/wiki. (สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559). 
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บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร”10 ในทางรัฐศาสตร์ 
พระสงฆ์หรือองค์การทางศาสนาเป็นกลุ่มทางสังคมที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองรวมอยู่ด้วย คือให้
รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของคณะสงฆ์และมีนโยบายการพัฒนาคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา 
 พระเถระ หมายถึง “พระผู้ใหญ่ ตามธรรมวินัยก าหนดว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาตั้งแต่          
10 พรรษาขึ้นไป”11 
 พระสังฆาธิการหรือสังฆเถระ หมายถึง “ภิกษุผู้เป็นพระเถระในสงฆ์ คือ เป็นผู้ใหญ่หรือ
เป็นประธานในสงฆ์, ภิกษุผู้มีพรรษามากกว่าภิกษุรูปอื่นในชุมนุมนั้นทั้งหมด”12 
 พระราชาคณะ หมายความว่า “พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งและสถาปนาให้มีสมศักดิ์
ตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ”13   
 สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ หมายความว่า “สมเด็จพระราชาคณะ    
ที่ได้รับการสถาปนาก่อนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถ้าได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกันให้ถือรูปที่ได้รับ          
การสถาปนาในล าดับก่อน”14  
 กฎมหาเถรสมาคม “ตามบทบัญญัติในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
บัญญัติให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เพ่ือการนี้  ให้มี
อ านาจตรา     กฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ หรือออกค าสั่งใช้บังคับได้”15 

                                                           
10 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 

ฉบับที่ 1-28, 113.  
11  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล, 122. 
12 เรื่องเดียวกัน, 416. 
13 เรื่องเดียวกัน, 113 
14 เรื่องเดียวกัน, 113. 
15เรื่องเดียวกัน, 143. 



Ref. code: 25595803011104JYN

8 

 

บทที่ 2 
ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ แนวคิดและงานวิััยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505: 
ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ผู้ศึกษาได้ส ารวจวรรณกรรม (Literature Research) 
ระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ ศึกษาสัมพันธภาพ บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง           
กับพระพุทธศาสนา อันส่งผลต่อการปกครองคณะสงฆ์ ศึกษาแนวคิดการปกครองต่าง ๆ และงานวิจัย           
ที่เกี่ยวข้อง, กฎระเบียบปฏิบัติด้วยกฎหมายที่รัฐน ามาบังคับใช้กับสถาบันสงฆ์หรือพระพุทธศาสนา 
(รัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ) รวมทั้งศึกษากระบวนการ และขั้นตอนการแต่งตั้ง   
พระเถรานุเถระที่มีบทบาทหน้าที่ในการปกครองสงฆ์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และน าไปใช้ในการก าหนด
ทิศทางของการศึกษาวิจัย โดยจ าแนกออกเป็นประเด็นดังนี้ 

2.1 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ ์
2.1.1 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
2.1.2 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในประเทศไทย 
2.1.3 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2505 
2.1.4 สรุประบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ 

2.2  สมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ 
 2.2.1 คุณสมบัติและอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้นของพระสังฆาธิการ 
 2.2.2 สรุปสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ 
2.3 สัมพันธภาพบทบาทอ านาจหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ ์

2.3.1 มหาเถรสมาคม 
2.3.2 ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
2.3.3 นายกรัฐมนตรี 
2.3.4 พระมหากษัตริย์ 
2.3.5 สรุปสัมพันธภาพองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ 

2.4 แนวคิดการปกครอง 
2.4.1 แนวคิดการปกครองทั่วไป 
2.4.2 แนวคิดการปกครองสงฆ์ภายใต้พระธรรมวินัย 
2.4.3 แนวคิดการปกครองสงฆภ์ายใต้กฎหมายไทย  
2.4.4 แนวคิดการปกครองสงฆ์ด้วยกฎมหาเถรสมาคม 
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2.4.5 ทฤษฎีการปกครอง 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ 

 
 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น าระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์
ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาเป็นต้นแบบของการศึกษา และศึกษาวิวัฒนาการระบบโครงสร้างการปกครอง
สงฆ์เรื่อยมาตามยุคตามสมัย โดยจะเน้นในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้าง            
การปกครองคณะสงฆ์ไทย และโดยส่วนใหญ่การเปลี่ยนการปกครองคณะสงฆ์มักจะอิงอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของฝ่ายรัฐอยู่ เสมอ อาทิเช่น หากการปกครองฝ่ายรัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบการปกครองหรือเปลี่ยนแปลงผู้น าฝ่ายปกครองก็จะะส่งผลกระทบต่อ
ระบบโครงสร้างการปกครองของคณะสงฆ์ไทยตามไปด้วยเสมอ  

2.1.1 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 

ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ในช่วงต้นของพุทธกาล 
พระพุทธเจ้าทรงปกครองสงฆ์ด้วยพระองค์เอง พระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ด้วยธรรมาธิปไตย 
กล่าวคือ ทรงแสดงธรรมและบัญญัติพระวินัย ดังนั้น พระธรรมวินัยจึงถือเป็นธรรมนูญสูงสุดในการ
ปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา อีกทั้งทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ของพระสงฆ์โดยที่
พระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชา และมีพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดีเป็นผู้ช่วย ตามที่โปรด     
ให้ช่วยพร้อมพระโมคคัลลานะและพระเถระทั้งหลาย ผู้เป็นสังฆมิตรและสังฆปริณายกเป็นหมู่  ๆ      
ทรงมอบให้สงฆ์เพ่ือเป็นสมานสังวาสกัน เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยและต้องมีมติเป็นเอกฉันท์   
เป็นส าคัญ1 
  ต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์เพ่ิมจ านวนมากขึ้นและอยู่ต่างที่กัน พระองค์จึงมอบอ านาจ 
หน้าที่การปกครองเหล่าสงฆ์ในแต่ละส านักหรือภายในกลุ่มนั้น ให้ขึ้นตรงต่อพระเถระ (พระที่มีพรรษา 
10และรู้พระปาติโมกข์) เช่น พระอุปัชฌาย์ปกครองสัทธิวิหาริก (ศิษย์หรือผู้อยู่ด้วยหรือพระภิกษุที่ตน

                                                           
1  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, พิมพ์

ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), 17. 
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เป็นผู้บวชให้)2 ส่วนอาจารย์จะปกครองอันเตวาสิก (ผู้อยู่ในส านักหรือภิกษุผู้รับให้อยู่ร่วมส านักเรียน
อาจารย์หรือพระสงฆ์ที่ตนไม่ได้บวชให้แต่มาอาศัยอยู่ด้วย)3 พระพุทธองค์ได้ทรงมอบหมายให้      
คณะสงฆ์ประชุมท าสังฆกรรม โดยพระสงฆ์จะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์และจะต้องเป็นไปตามธรรมวินัย 
 หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้ว สงฆ์เกิดความแตกแยกด้วยบัญญัติ         
10 ประการในพระธรรมวินัย จึงเป็นเหตุให้เกิดการแยกนิกายออกเป็นฝ่ายเถรวาทที่ยังคงยึดถือตาม    
พระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และฝ่ายอาจริยวาทที่ลดหย่อนสิขาบทเล็กน้อย ซึ่งในแต่ละส านักนั้น 
ต่างเป็นผู้ปกครองสงฆ์ในคณะของตน โดยยึดหลักแนวคิดท่ีแตกต่างกันไปดังนี้ 
 พระมหากัสสปเถระ ท าหน้าที่เป็นผู้น าสูงสุดของสงฆ์ (พระสังฆปริณายก) ในฝ่ายเถรวาท      
ซึ่งเปน็สงฆท์ี่ยึดถือแนวคิดตามรูปแบบเดิม โดยไม่ยอมถอนสิกขาบทเล็กน้อยตามพุทธานุญาติ 
 พระปุราณะ ท าหน้าที่ เป็นผู้น าสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่ ง ซึ่งเป็นฝ่ายที่ ไม่ยอมรับแนวคิด              
และการปฏิบัติตามมติของฝ่ายเถรวาทในครั้งปฐมสังคายนา เป็นการเริ่มต้นของการแยกออกเป็นฝ่าย    
อาจริยวาทท่ีถือการถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ตามพระพุทธานุญาติ 

 2.1.2 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในประเทศไทย 

 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในประเทศไทย องค์กรสงฆ์ปรากฏในไทยมีแบบ
แผนที่ชัดเจนในสมัยสุโขทัย พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยการน าของพระราหุลเถระ      
ได้เข้ามาเผยแผ่ ประกาศพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนอาณาจักรศรีวิชัย (เมืองนครศรีธรรมราช) ซึ่งมี
ความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุสงฆ์เหล่านี้ จึงสร้างความเลื่อมใสศรัทธา
ให้กับขุนนางและประชาชนทั่วไปเป็นจ านวนมาก จึงก่อให้ เกิดเป็นคณะสงฆ์อรัญญิกหรือ
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ใหม่ ในครั้งนั้นก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคณะสงฆ์เถรวาท
แบบพุกามเดิมกับคณะสงฆ์อรัญญิกใหม่หรือเถรวาทแบบลังกาวงศ์ เนื่องจากเจ้านายและประชาชน
หันไปนับถือคณะสงฆ์อรัญญิกใหม่มากกว่า พ่อขุนรามค าแหงจึงต้องหาวิธีท าให้สงฆ์ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วม
สังฆกรรมกันให้ได้4 ในการนี้ผู้ศึกษาวิจัยจึงศึกษาโครงสร้างการปกครองในประเทศไทย โดยเริ่มจาก
ยุคสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา อันเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาระบบโครงสร้างการปกครอง
คณะสงฆ์ในประเทศไทย 

 

                                                           
2 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล, พิมพ์ครั้งที่ 12      

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551), 429. 
 3 เรื่องเดียวกัน, 533.  

4 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, 185.  
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2.1.2.1 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์สมัยกรุงสุโขทัย 

การปกครองสงฆ์ในยุคกรุงสุโขทัย เมื่อพ่อขุนรามค าแหงขึ้นครองราชย์ 
พระองค์เลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก พระองค์ได้อาราธนาพระสังฆราชมาจาก
นครศรีธรรมราช(อาณาจักรศรีวิชัย) มาจ าพรรษาที่กรุงสุโขทัยและเผยแผ่พระพุทธศาสนาจน
เจริญรุ่งเรือง คณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัยมี 2 ฝ่าย คือ คณะเถรวาทเดิมและคณะอรัญญิกหรือเถรวาทใหม่ 
ต่อมาพ่อขุนรามค าแหงได้รวมทั้ง 2 ฝ่ายให้เป็นคณะเดียวกัน และแบ่งธุระแตกต่างกันเป็น 2 คณะ คือ
วิปัสสนาธุระและฝ่ายคันธธุระ ดังนั้นระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงสุโขทัยจึงได้
จัดรูปแบบการปกครองสงฆ์ออกเป็น 2 คณะ ดังนี้ 

 คณะอรัญวาสี (วิปัสสนาธุระ) เป็นสงฆ์ที่เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาจะอยู่
ห่างออกไปจากเมือง เพ่ือความสงบ ไม่วุ่นวายต่อการปฏิบัติวิปัสสนา โดยเรียกคณะอรัญวาสีว่า   
“ฝ่ายซ้าย”  

 ฝ่ายคามวสี (ฝ่ายคันธธุระ) เป็นสงฆ์ที่ใส่ใจต่อการศึกษาปริยัติธรรม      
จะอยู่ใกล้ชุมชนเพ่ือความสะดวกต่อการศึกษาปริยัติธรรม และต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับ
ผู้คนในชุมชนทั่วไปเรียกว่า “ฝ่ายขวา”  
  โดยแต่ละฝ่ายจะมีเจ้าคณะเป็นประมุขปกครองสงฆ์สูงสุดโดยที่ทั้ง 2 คณะ       
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกัน เท่ากับว่า การปกครองสงฆ์ในยุคกรุงสุโขทัยจะมีสมเด็จพระสังฆราช 2 รูป และขึ้น
ตรงต่อพระมหากษัตริย์ โดยมีล าดับการปกครองดังนี้ 1) สมเด็จพระสังฆราช 2) พระครู และ3) เจ้า
อาวาส 

2.1.2.2 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยา 

 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่ออาณาจักรกรุง
สุโขทัยสิ้นสุดลง โดยถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ระบบโครงสร้างการ
ปกครองสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการปกครองฝ่ายบ้านเมืองและตามความเจริญของ
พระพุทธศาสนา และยุคนี้ได้มีคณะสงฆ์เกิดขึ้นใหม่อีกคณะคือ คณะป่าแก้ว (กลุ่มพระเถระชาวลังกา
เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมา) ดังนั้นระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงแบ่งการปกครอง
สงฆ์ออกเป็น 3 คณะดังนี้             

1.  คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย คือสงฆ์กลุ่มเดิมที่มุ่งเน้นศึกษาปริยัติธรรมตั้งแต่ 
กรุงสุโขทัย 

2. คณะอรัญวาสี คือสงฆ์กลุ่มเดิมที่มุ่งเน้นวิปัสสนากรรมฐาน 
3. คณะคามวาสีฝ่ายขวา คือสงฆ์กลุ่มใหม่ที่แปลงนิกายมาจากลังกาหรือ       

สงฆค์ณะป่าแก้ว 
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โดยเจ้าคณะทั้ง 3 จะแบ่งเขตความรับผิดชอบการบังคับบัญชาคณะสงฆ ์     
ในแต่ละคณะของตน เช่น คามาวสีฝ่ายซ้าย ปกครองดูแลสงฆ์ฝ่ายเหนือ, อรัญวาสี ปกครองสงฆ์      
ในกรุงและหัวเมือง, และคามวสีฝ่ายขวา ปกครองสงฆ์ฝ่ายใต้ เป็นต้น โดยมีล าดับชั้นดังนี้ 1) เจ้าคณะ            
2) พระราชาคณะ 3) พระครู  และ4) เจ้าอาวาส ทั้ง 3 คณะ มหากษัตริย์จะทรงเลือกเจ้าคณะ        
ทั้ง 3 รูป โดยจะทรงเลือกรูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช และด ารงต าแหน่งประมุขสงฆ์    
ทั่วราชอาณาจักร5 

2.1.2.3 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

  ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการปกครองประเทศออกเป็น  2 ระบบด้วยกันคือ ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์และระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อสิ้นสุดกรุงธนบุรี ได้มีการผนวก
ดินแดนเข้ากับอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ปกครองประเทศ ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ส่งผล
ไปยังคณะสงฆ์ที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ตามไปด้วย โดยมีรายละเอียดระบบ
โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดังต่อไปนี้  

 รัชสมัยรัชกาลที ่1 
  ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในตอนต้น       
(ร.1-ร.2)   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์บรมจักรี    
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อทรงผนวกรวมดินแดนทั้ง 2 เข้าด้วยกัน โครงสร้างการปกครองสงฆ์ยังเป็น
แบบกรุงธนบุรี คือ พระเจ้าแผ่นดินยังมีอ านาจในการบริหารร่วมกับคณะสงฆ์  แต่ได้มีการแก้ไข
ปรับเปลี่ยนสมณศักดิ์สงฆ์บางรูป และจัดสังฆมณฑลให้เป็นที่เรียบร้อยยิ่งขึ้น คณะสงฆ์มี 3 คณะ
ด้วยกันคือ (เจ้าคณะคามวาสี (ฝ่ายซ้าย)=ราชาคณะเหนือ, เจ้าคณะคามวาสี (ฝ่ายขวา)=ราชาคณะใต้, 
และเจ้าคณะอรัญวาสี= ในกรุง/หัวเมือง)6 อีกทั้งพระองค์ทรงวางหลักการปกครองสงฆ์ด้วยการตรา
เป็นกฎหมายพระสงฆ์ครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค ์โดยพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราเป็นกฎหมาย    
ลงในกฎหมายตราสามดวง (กฎหมายตราสามดวงคือ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์  ว่าด้วยคัมภีร์ปกครอง

                                                           
5 เรื่องเดียวกัน, 70-71.  
6 มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พุทธศาสนประวัติ สมัยรัตนโกสินทร์     

และราชวงศ์จักรี 200 ปี (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์,  2525), 15. 
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บ้านเมืองในสมัยสุโขทัย ต่อมารัชสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ทรงช าระคัมภีร์พระธรรมศาสตร์โดยรู้จักในชื่อ
ใหม่ว่า กฎหมายตราสามดวง)7 และเรียกกฎหมายนั้นว่า“กฎพระสงฆ์”  

กฎพระสงฆ์ที่ทรงตราขึ้นมีอยู่  10 ฉบับ เนื้อหาสาระของแต่ละฉบับ            
จะประกอบด้วยข้อความที่ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละเรื่องว่า ผิดพระธรรมวินัยข้อใด            
ท าให้พระศาสนาเสื่อมเสียอย่างไร แล้วทรงมีพระบรมราชโองการ ห้ามมิให้ท าเช่นนั้นอีกต่อไป พร้อม
ทั้งก าหนดโทษทางบ้านเมืองเพ่ิมจากโทษทางพระธรรมวินัยอีกส่วนหนึ่ง ด้วยมีพระประสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงคณะสงฆ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม (เนื่องจากมีผู้ปลอมมาบวช รวมทั้งพระภิกษุจากชาติอ่ืน ๆ ที่เข้ามา
อาศัยอยู่) เป็นการควบคุมดูแลหรือลงโทษภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยอยู่เป็นประจ า 
และมีการลงโทษผู้ที่สนับสนุนให้เกิดความผิดนั้น ๆ ด้วย เพ่ือปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้มั่วหมอง
จากผู้ปลอมมาบวช และคงไว้ซึ่งความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่ประชาคนไทยนับถือทั่วทั้งประเทศ 
พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเฉกเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชในสมัยพุทธศักราช 234  

 รัชสมัยรัชกาลที ่3 
ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในรัชกาลที่ 3 พระสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดจัดรูปแบบการปกครองสงฆ์เพ่ิมอีก 1 คณะคือ คณะกลาง ปกครองสงฆ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ในรัชกาลที่ 3 มีรูปแบบการปกครองสงฆ์        
เปลี่ยนแปลงไปเป็น 4 คณะ ดังนี้ 

1. เจ้าคณะคามวาสี (ฝ่ายซ้าย) = พระราชาคณะเหนือ ปกครองคณะ
สงฆ์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. คณะคามวาสี (ฝ่ายขวา) = พระราชาคณะใต้ ปกครองคณะสงฆ์
ภาคใต้ 

3. คณะอรัญวาสี = ปกครองพระวิปัสสนาธุระท่ัวราชอาณาจักร (วัดป่า) 
4. คณะกลาง (คณะใหม่) = ปกครองคณะสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร 

   การปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 4 คณะจะมีเจ้าคณะใหญ่ปกครอง (พระราชา
คณะ) ในเขตของตนเอง แต่เจ้าคณะทั้ง 4 คณะจะขึ้นตรงกับสมเด็จพระสังฆราชที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่ งตั้ งขึ้นตามพระราชอัธยาศัย 8 สิ่ งส าคัญที่ เ กิดขึ้น ในรัชสมัยนี้คือ  ได้ เกิดพระสงฆ์                
คณะธรรมยุติกนิกายที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระวชิรญาณเถระ (รัชกาลที่ 4) และทรงให้การยกย่องเชิดชูเป็น

                                                           
7 คณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ, สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปี 

2558. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), 17-20. 
8 มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พุทธศาสนประวัติ สมัยรัตนโกสินทร์     

และราชวงศ์จักรี 200 ปี, 114.  
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อย่างมาก ท าให้ เป็นที่ เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและเชื้อพระวงศ์  อีกทั้งได้พยายามแยก            
การปกครองคณะสงฆ์สายธรรมยุติกนิกายให้เป็นเอกเทศจากการปกครองสงฆ์ที่มีอยู่เดิม อันเป็นเหตุ
แห่งปัญหาความขัดแย้งในหมู่สงฆ์มาจนถึงปัจจุบัน 

 รัชสมัยรัชกาลที่ 4   
      ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์รัชสมัยรัชกาลที่ 4 โดยภาพรวมระบบ
โครงสร้างการปกครองสงฆ์เหมือนรัชกาลที่ 3 โดยเพ่ิมคณะธรรมยุติกนิกาย คณะธรรมยุติกนิกาย
เกิดข้ึนขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชอยู่ พระองค์เลื่อมใสข้อวัตรปฏิบัติของ
พระรามัญ (พระซายพุทฺธว โส) พระองค์จึงได้อุปสมบทซ้ าอีกครั้ง แล้วทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นโดย
พระองค์เป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ด้วยพระองค์เอง และทรงตั้งกรรมการ 9 รูป เพ่ือบริหารคณะสงฆ์
ธรรมยุติกนิกายให้เป็นเอกเทศไม่ขึ้นตรงกับคณะสงฆ์ชุดเดิมที่มีอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความเจริญเติมโต
ของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายทีม่ีอิสระในการบริหารคณะสงฆ์ของตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซง
จากเจ้าคณะกลาง ที่คณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายอยู่ ในภายในเขตปกครอง อีกทั้งได้ทรงสร้างฐาน         
การรองรับคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายให้มีบทบาทเหนือคณะสงฆ์มหานิกาย ด้วยการสถาปนากรมหมื่น
บวรรังสีสุริยพันธ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย) จากวัดบวรนิเวศวิหาร ด ารง
ต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช  

ดั งนั้ น จึ งปฏิ เ ส ธ ไม่ ไ ด้ ว่ า  สม เด็ จพร ะสั ง ฆร าชที่ ม า จ าก สงฆ์
ธรรมยุติกนิกายนั้นเป็นสายที่มีรัชกาลที่ 4 เป็นองค์อุปถัมภ์ใหญ่ ใครจะหาญกล้าขัดพระประสงค์ของ
พระองค์ได้ ซึ่งในขณะนั้น มีพระเถรานุเถระที่มีคุณสมบัติและความพร้อมที่จะด ารงต าแหน่งสมเด็จ
พระสังฆราชมากกว่า ทั้งด้านอายุพรรษา ความรู้ทางธรรมวินัย (พระไตรปิฎก) ซึ่งกรมหมื่นบวรรังสี    
สุริยพันธ์ มิได้ทรงเป็นเปรียญธรรม เพียงด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกายเท่านั้น ส่งผลให้
พระเถรานุ เถระคณะมหานิกายรู้สึ กอึดอัดต่อ การแบ่ งแยก และเลือกปฎิบัติของฝ่ ายรัฐ               
(พระมหากษรัติย์) จึงได้มีพระสงฆ์ลาสิกขาเป็นจ านวนมาก9 และจากการเลือกปฏิบัติของฝ่ายรัฐ     
และความมีสิทธิพิเศษของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายท าให้เกิดรอยร้าวในหมู่สงฆ์เรื่อยมา จึงน าไปสู่การ
พยายามตรากฎหมายเพ่ือใช้ควบคุมและลดความขัดแย้งในหมู่สงฆ์ 

 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 
ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์รัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปรับเปลี่ยน

รูปแบบการปกครองบ้านเมืองจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ทุกภาคส่วนของประเทศ และในขณะเดียวกัน
สงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายได้เจริญแพร่หลายเป็นอันดับและส่งผลกระทบต่อการปกครองโดยรวมของ
คณะสงฆ์ทั้งประเทศ ในเวลาต่อมา พระองค์จึงทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์    

                                                           
9 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, 75.  
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ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) โดยมีวัตถุประสงค์ของการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นมาก็เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนการปกครองคณะสงฆ์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับการปกครองในระบบใหม่ของฝ่าย
บ้านเมือง อีกทั้งเพ่ือให้คณะสงฆ์ในต่างจังหวัดช่วยจัดการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษา         
ให้ทันสมัยตามพระด ารัส ซึ่งคณะสงฆส์ามารถสนองตอบต่อความต้องการของฝ่ายรัฐได้เป็นอย่างด ี

 ดังนั้นการจัดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์จึงมี
ลักษณะคู่ขนานกับโครงสร้างการบริหารและการปกครองฝ่ายอาณาจักร รวมไปถึงคณะสงฆ์มีหน้าที่ให้
การสนับสนุนนโยบายฝ่ายรัฐ และเป็นการท าให้ภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศอยู่ภายใต้แผนการปกครอง
เดียวกันคือ คณะสงฆ์ทั้งหมดขึ้นตรงต่อมหาเถรสมาคมที่รวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง โดยมีพระเจ้า
น้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส (วัดบวรนิเวศวิหาร) เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการร่าง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 และได้ทรงช่วยในด้านการบริหารคณะสงฆ์       
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ที่ยังคงส่งผลต่อความ
ได้เปรียบของสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติในการปกครองคณะสงฆ์ของไทยอยู่10 ซึ่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ์ร.ศ.121 มาตรา 4 ได้ก าหนดให้มีรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์เป็น             
“มหาเถรสมาคม”โดยมีสมเด็จคณะใหญ่ทั้ง 4 ต าแหน่งคือ สมเด็จเจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ 1 เจ้าคณะ
ใหญ่คณะใต้ 1 เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกาย 1 เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง 1 ทั้งพระราชาคณะ   
เจ้าคณะรอง คณะเหนือ คณะใต้ คณะธรรมยุติกนิกาย คณะกลางทั้ง 4 ต าแหน่งนั้น ยกเป็นพระมหา
เถระที่ทรงท าหน้าทีป่รึกษาในการพระศาสนาและการปกครองบ ารุงสังฆมณฑลทั่วไป ทั้งนี้การประชุม
วินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ในที่มหาเถรสมาคม ต้องมีพระเถรานุเถระที่มีต าแหน่งทางปกครอง (ที่กล่าวมา
ข้างต้น) ตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป และค าตัดสินของมหาเถรสมาคมนั้นถือเป็นสิทธิ์ขาด ผู้ใดจะอุทธรณ์หรือ
โต้แย้งไม่ได้11  
   พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ร.ศ. 121 ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ
การท าให้คณะสงฆ์เป็นระบบราชการด้วยการใช้ระบบชั้นสมณศักดิ์เป็นแรงจูงใจ ท าให้มีอ านาจ        
ในควบคมุการปกครองคณะสงฆ์ได้มากขึ้น อีกท้ังก าหนดให้วัดมีเพียง 3 ประเภทคอื พระอารามหลวง, 
อารามราษฎร์, ส านักสงฆ์ อีกท้ังต้องเป็นวัดที่ได้รับการรับรองจากรัฐ หากสงฆ์รูปใดไม่ได้ในอยู่ในวัด 3 
ประเภทนี้ ถือว่าเป็นพระเถื่อนต้องลาสิกขา ด้วยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ร.ศ. 121 

                                                           
10 เรื่องเดียวกัน, 82. 
11 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 

ฉบับที่ 1-28, 51. 
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จึงมีโครงสร้างการปกครองที่ชัดเจน มีการวางสายบังคับบัญชาที่แน่นอน ตามหลักการปกครอง
ราชการแบบอย่างเจ้าอาณานิคมท่ีรัชกาลที่ 5 ได้แบบอย่างมาจากประเทศใต้อาณานิคมของอังกฤษ12 

 รัชสมัยรัชกาลที่ 8  
     ระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 หลังการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามประเทศ ปี พ.ศ. 2475 ภายใต้ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตริย์เป็นพระประมุข และรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
ซึ่งขณะนั้นพระมหากษัตริย์ยังทรงพระเยาว์ทรงมีพระชนม์พรรษาเพียง 9 พรรษา แต่มีคณะผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ การที่ฝ่ายรัฐมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศใหม่ ย่อมส่ งผล
กระทบถึงระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ตามไปด้วย ซึ่งการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะ
การปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ที่ผ่านมา ก็ไม่สามารถสร้างความเสมอภาคให้แก่คณะสงฆ์ฝ่าย
มหานิกายได ้กล่าวคือ เจ้าคณะผู้เป็นธรรมยุติกนิกายปกครองฝ่ายมหานิกายได้ แต่เจ้าคณะผู้เป็นฝ่าย
มหานิกายปกครองฝ่ายธรรมยุติกนิกายไม่ได้  และจากการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท าให้สงฆ์ฝ่ายมหานิกายมีความหวังว่า
จะได้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค อีกทั้งสงฆ์รุ่นใหม่ (คณะปฏิสังขรณ์การพระพุทธศาสนา) มีความ  
อึดอัดต่อการปกครองสงฆ์ด้วยระบบชนชั้นของสมณศักดิ์ จึงได้พยายามเคลื่อนไหวเรียกร้องความ
เสมอภาคในรูปแบบของการปกครองด้วยระบอบประธิปไตย ดังนั้นคณะสงฆ์จึงขอให้รัฐบาลหรือ         
มหาเถรสมาคมท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.การปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 จึงเป็นเหตุให้
สภาผู้แทนราษฎรไทยได้ท าการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121“เมื่อวันที่  
4 สิงหาคม 2480 และได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 ในพระปรมาภิไธย     
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ตราไว้ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2484”13  

 รัชสมัยรัชกาลที่ 9 
     พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 โครงสร้างส าคัญของการปกครอง   

คณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ฉบับนี้ เป็นการเลียนแบบตามโครงสร้าง          
การปกครองของฝ่ายอาณาจักรตามหลักการระบอบประชาธิปไตย และได้ยกเลิกมหาเถรสมาคม     

                                                           
12 ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, “70 ปี พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 อ่านกฎหมายเก่านั่งคุยกับคณะ

นิติราษฎร์ (1),” http://prachatai.com/journal/2011/10/37324 (สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2560). 

13 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับที่ 1-28, 77. 
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ไปเป็นระบบ “สังฆสภา” ด้วยการก าหนดระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ “โดยมีสมเด็จ
พระสังฆราชเป็นประมุข และแบ่งอ านาจเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) สังฆสภา ประกอบด้วยพระสงฆ์      
45 รูป ท าหน้าที่ร่างกฎหมายสงฆ์ 2) คณะสังฆมนตรี ท าหน้าที่บริหารคณะสงฆ์ และ 3) คณะวินัยธร 
ท าหน้าที่ตุลาการสงฆ์”14 และถึงแม้จะมีการแบ่งแยกอ านาจสงฆ์แล้วก็ตาม แต่ยังคงอยู่ภายใต้       
การควบคุมจากรัฐ อีกทั้งได้ก าหนดให้ “พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา”15 (เจ้าพนักงาน หมายความว่า 
บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่า เป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ไม่ว่าเป็นประจ าหรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่) 16 พระราชบัญญัติฉบับนี้         
ได้พยายามจะแก้ไขการปกครองคณะสงฆ์ระหว่างมหานิกายและธรรมยุติกนิกายให้เกิดความเสมอ
ภาคกัน โดยยกเลิกอภิสิทธิ์พิเศษของคณะธรรมยุติกนิกายแต่มหานิกายก็ยังคงไม่ได้รับความความ
เสมอภาคในการปกครองคณะสงฆ์เช่นเดิม การด าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติ     
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ยังไม่สามารถด าเนินไปอย่างราบรื่นเท่าที่ควร เนื่องจากความขัดแย้งระหว่าง
มหานิกายและธรรมยุติกนิกายที่มีมาก่อนแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข จะเห็นได้จากพระเถระผู้ด ารง
ต าแหน่งสังฆนายก ประมุขผู้ปกครองสงฆ์ ล้วนแต่เป็นพระสงฆ์จากคณะธรรมยุติกนิกายจนเกิดการ
ร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีขอเปลี่ยนสังฆนายก มีผลท าให้พระเถระจากมหานิกายได้รับการเลือกเป็น
สมเด็จพระสังฆมนตรีองค์ถัดไป นอกจากนี้สัดส่วนของตัวแทนจากมหานิกายและธรรมยุติในสังฆสภา 
และสังฆมนตรีก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก รวมทั้งความขัดแย้งฝ่ายรัฐ (จอมพลสฤษดิ์) ที่มีต่อฝ่าย
สงฆม์หานิกาย (พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) ต าแหน่งสังฆมนตรี วัดมหาธาตุฯ ซึ่งเป็นสงฆ์ที่มีผลงาน
โดดเด่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหนือสงฆ์รูปอ่ืนในสมัยเดียวกัน และประชาชนให้ความเคารพ
ศรัทธาเป็นจ านวนมาก จึงเป็นเหตุให้โดนกลั่นแกล้งด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์) 17 เหล่านี้ล้วน
ท าให้เกิดความวุ่นวายในคณะสงฆ์อย่างรุนแรง จนท าให้กลายเป็นข้ออ้างของรัฐใช้เป็นเหตุ ผลสร้าง
ความชอบธรรมแก่รัฐบาลที่จะเข้าไปแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์เสียใหม่ จึงได้

                                                           
14 สุพจน์ แจ้งเร็ว, บรรณาธิการ, “พระสงฆ์กับการเมืองในอุษาคเนย์,” ศิลปวัฒนธรรม ปีที ่

36, ฉ. 6 (เมษายน 2558) :97. 
15 เรื่องเดียวกัน, 91. 
16“เจ้าพนักงาน,” http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/43 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559). 
17“สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ),” https://th.wikipedia.org/wiki/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 

31 มกราคม 2560). 
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ท าการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505     
ขึ้นใหม ่
      ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ในบาง
มาตรา มิได้ท าการยกร่างขึ้นมาใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น ในการตีความการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการแต่งตั้ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) อีกทั้งได้ก าหนดขั้นตอนการแต่งตั้ง        
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนการก าหนดอ านาจหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ของ       
มหาเถรสมาคมให้  ชัดเจน โดยก าหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่่ท าหน้าที่ในการปกครองสงฆ์ เป็นการ      
แบ่งเบาภาระหน้าที่ของมหาเถรสมาคม และได้เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยให้
เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัด เพ่ือประโยชน์ในการปกครองดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดและวัดร้าง     
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์18 

 รัชสมัยรัชกาลที่ 10 
เมื่อวันที่  6 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ     

คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ 10) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งอยู่ในช่วงของการปกครองที่ใชัรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว       
พ.ศ. 2559 ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการท ารัฐประหาร
เมื่อ พ.ค. 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยผ่าน    
ความเห็นชอบจากสมาชิก สนช. 3 วาระรวด ในหมวดสมเด็จพระสังฆราช มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า 
“พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนอง   
พระบรมราชโองการ”  

ในการแก้ไขพระราชพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ครั้งนี้ ด้วยเหตุผล      
ที่ อ้ า ง ว่ า  ยึ ดตาม โบราณราชประ เพณีที่ ไ ด้ ปฏิ บั ติ สื บทอดกันมา  เป็ นพระราชอ านาจ                    
ของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยอ้างถึงมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ   
คณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 และเพ่ือบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องเพ่ือเป็นการสืบทอดและธ ารง
รักษาไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ จะเห็นว่าการแก้ไขครั้งนี้จึงเป็น
การแก้ไขให้การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชกลับไปเป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์           
โดยเด็ดขาดดั่งเดิม ตามรูปแบบการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

                                                           
18 คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและศิษยานุศิษย์ของพระราชประสิทธิคุณ, คู่มือพระสังฆาธิการ

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บจ.สหธรรมมิก, ม.ป.ป.), 15-17. 
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 ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 และมีการพระราชทานเพลิงพระศพ
ไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และในช่วงที่ผ่านมา ทางมหาเถรสมาคมได้มีการเสนอชื่อ สมเด็จ     
พระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ า ภาษีเจริญ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช 
เนื่องจากเป็นพระราชาคณะที่มีความอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงสุด และมีคุณสมบัติทุกด้านตรงตามที่
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่ได้บัญญัติไว้ แต่ได้ถูกคัดค้านจากการตีความ       
ในมาตรา 7 ที่ต้องยึดถืออาวุโสโดยสมณศักดิ์และผู้เสนอชื่อขึ้นทูลเกล้า ฯ ในการสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีการแต่งตั้ง
สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ว่า “หากการคัดค้านนี้ ท าให้เกิดความไม่สงบ รัฐบาลก็จะต้องแก้ปัญหาให้
สถานการณ์ดีขึ้น พร้อมทั้งจะไม่มีการน าเรื่องที่ไม่สบายใจเข้ากราบขึ้นบังคมทูล ฯ” ด้วยเหตุดังกล่าว
จึงน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยการคืนพระราชอ านาจไปยังพระมหากษัตริย์ ให้เป็นผู้ทรงพิจารณา    
การสถาปนาสมเด็จพระสงฆราชด้วยพระองค์เอง 19 

และในที่สุด เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60  แห่งรัชสมัยรัชกาลที่ 10         
พระเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัด ราชบพิธสถิต       
มหาสีมารามราชวรวิหาร (ธรรมยุติกนิกาย) เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ซึ่งเดิมนั้นสมเด็จ     
พระมหามุนีวงศ ์(อัมพร อมฺพโร)  อยู่ในอันดับที่ 3 ในต าแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่มีสิทธิ์ได้รับการ
สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แต่ได้มี
การแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ใหม่ ในมาตรา 7 จึงท าให้การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช        
เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในการที่จะสถาปนาพระสงฆ์รูปใดก็ย่อมท าได้  

2.1.3 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ. พ.ศ. 2505 

จากการพยายามแก้ไขปัญหาระหว่างมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย รวมทั้ง          
การพยายามรวมคณะสงฆ์ทั้งสองนิกายเข้าด้วยกัน แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ ตลอดจนปัญหาของความ           
ไม่เสมอภาคในคณะสงฆ์เอง จึงน าซึ่งการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 และตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ขึ้นใหม่ ในยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  เป็น
นายกรัฐมนตรี เป็นการปรับระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศท่ีนิยมรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง โดยการรวมอ านาจหน้าที่ทั้ง 3 ส่วนไว้ด้วยกัน (สังฆสภา, 
สัฆนายก, และคณะวินัยธร) และกลับไปใช้การบริหารการปกครองคณะสงฆ์ในรูปแบบของมหาเถร

                                                           
19 “พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560,” http://www.ratchakitcha. 

soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/002/1.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560). 
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สมาคมตามเดิมจนถึงปัจจุบัน โดยใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (หมายเหตุ: 
เหตุผลการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้การด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันจะพ่ึ งแบ่งแยก
อ านาจ การด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือถ่วงดุลย์แห่งอ านาจ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่)20          

ต่อมาได้มีแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เพ่ือให้
เหมาะสม สอดคล้องและชัดเจนยิ่งขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นในทาง
ปฏิบัติ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 นี้ เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม มิใช่เป็นการ
ตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่แต่ประการใด เป็นการแก้ไขในบางหมวด 
เช่น หมวด 1 สมเด็จพระสังฆราช มาตรา 7 จากเดิมที่พิจารณาจากสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโส
ทางพรรษาสูงสุด แก้ไขเป็น พิจารณาจากสมเด็จพระราชคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดทางสมณศักดิ์ ขึ้นเป็น
องค์สมเด็จพระสังฆราชแทน (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ได้รับการสถาปนาจากสมเด็จพระราชา
คณะผู้มีอาวุโสสูงสุดทางสมณศักดิ์ ก่อนการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)  

 ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ในรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ 10)  ได้มี
แก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2535 ในหมวดสมเด็จพระสังฆราช และตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก สนช. 3 วาระ
รวด ในมาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้
นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ” ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
  ในการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า โดยที่ตามโบราณ       
ราชประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานนั้น เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์    
ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งต่อมาได้เริ่มมีบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในมาตรา 5                  
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 เป็นต้นมา สมควรบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องเพ่ือ   
เป็นการสืบทอดและธ ารงรักษาไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีดังกล่าว โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนาม      
รับสนองพระบรมราชโองการ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 21 
   แต่ถึงที่สุดแล้ว คณะสงฆ์ของไทยทั้งหมดยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของ             
มหาเถรสมาคม โดยแบ่งเขตการปกครองเป็นส่วนภาค จังหวัด อ าเภอและต าบล รวมทั้งการก าหนด
บทบาท อ านาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ต่าง ๆ ซึ่งอ านาจสูงสุดในการปกครองสงฆ์ เป็นของ        

                                                           
20 วิกรม วิสารทะ, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505-2535 (กรุงเทพฯ:        

หจก. รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2535), 26.  
21 “พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ2560,” http://www.ratchakitcha.soc. 

go.th/DATA/PDF/2560/A/002/1.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560). 
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สมเด็จพระสังฆราช และทรงบัญชาการ 2 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งสกลสังฆปรินายก และประธาน
กรรมการมหาเถรสมาคม ทรงบัญชาการและรับผิดชอบคณะสงฆ์ร่วมกับมหาเถรสมาคม               
ในขณะเดียวกัน มหาเถรสมาคมเอง ยังคงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
อีกชั้นหนึ่ง 22 
    ในการนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้จัดท าตารางโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์เป็นไป
ตามล าดับชั้นของการปกครองที่ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ  .ศ  . 2535 ใน
หมวดการปกครองคระสงฆ์ มาตรา 20 ถึงมาตรา 22 เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจดังนี้23 
 

โครงสร้างการปกครองสงฆ์ 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ที่มา: สรุปความจาก คู่มือพระสังฆาธิการ พ.ศ. 2550 

                                                           
22 คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและศิษยานุศิษย์ของพระราชประสิทธิคุณ, คู่มือพระสังฆาธิการ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บจ.สหธรรมมิก, 2550), 172-173. 
23

 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับที่ 1-28, 119-120. 

เจ้าคณะใหญ่ 

เจ้าคณะภาค 

เจ้าคณะจังหวัด 

เจ้าคณะอ าเภอ 

เจ้าคณะต าบล 

เจ้าอาวาส 

สมเด็จพระสังฆราช มหาเถรสมาคม 
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2.1.4 สรุประบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ 

 สรุประบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ ผู้วิจัยได้แยกการสรุปโครงสร้างการ
ปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 สรุปโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาล      
ด้วยธรรมวินัย ช่วงที่ 2 สรุประบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในรูปแบบการปกครองด้วยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และช่วงที่ 3 สรุประบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในระบอบประชาธิปไตย 
การสรุปแยกออกเป็นช่วง ๆ ก็เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.4.1 สรุปโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 

 สรุปโครงสร้างการปกครองสงฆ์ด้วยในสมัยพุทธกาลที่มีระบบโครงสร้าง          
การปกครองสงฆ์ที่ถือหลักวัยวุฒิและคุณวุฒิ  นั้นคือความอาวุโสด้วยพรรษาและมีความรู้                  
ด้านพระธรรมวินัยเป็นผู้ปกครองเหล่าสงฆ์ โดยถือหลักพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุดในการ
ปกครองคณะสงฆ์ รวมทั้งใช้หลักธรรมาธิปไตย คือการประชุมท าสังฆกรรมของคณะสงฆ์ พระสงฆ์
จะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ และจะต้องเป็นไปตามธรรมวินัย แม้พระพุทธเจ้าจะดับขันธ์ปรินิพพาน      
ไปแล้ว ก็ยังคงยึดถือหลักการปกครองสงฆ์แบบดั่งเดิมคือ ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุดใน
การปกครองคณะสงฆ์ และเป็นเอกเทศไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายอาณาจักร ในขณะที่ฝ่ายอาณาจักรก็ ไม่เข้า
ไปก้าวก่ายฝ่ายศาสนจักรมีเพียงให้การสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมของศาสนาเท่านั้น  

2.1.4.2 สรุประบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในระบอสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

 สรุประบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์          
เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาในอาณาจักรของไทย ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในช่วงต้น ๆ ยังคง          
ยึดหลักการเดิมตามขนมธรรมเนียมประเพณีของแหล่งที่มาของพระพุทธศาสนา (ลัทธิลังกาวงศ์)            
และได้นิมนต์พระเถระมาจ าพรรษาในอาณาจักรของไทย เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอน     
พุทธบริษัท 4 พร้อมทั้งตั้งเป็นคณะปกครองสงฆ์ โดยมีผู้น าสงฆ์เป็นสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์
ประมุขสูงสุดแห่งสงฆ์ ถือเป็นการเริ่มต้นของระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในประเทศไทย       
และการสถาปนาประมุขแห่งสงฆ์นั้น เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยของพระมหากษัตริย์ผู้ปกครอง
บ้านเมือง ซึ่งได้ถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปแทรกแซงระหว่างอาณาจักรและศาสนจักรตั้งแต่
บัดนัน้เป็นต้นมา  

ด้วยความศรัทธาของผู้ปกครองฝ่ายอาณาจักร (พระมหากษัตริย์) ที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา จึงได้น้อมน าหลักธรรมมาปรับใช้กับการปกครองบ้านเมือง ด้วยการน าคัมภีร์        
คัมภีร์ธรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นกฎหมายตราสามดวง (คัมภีร์ธรรมศาสตร์ เป็นคัมภีร์ที่ดัดแปลง
มาจากคัมภีร์ไตรเวทของศาสนาพราหมณ์) และเป็นต้นก าเนิดของกฎหมายที่ใช้ปกครองประเทศไทย         
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ในยุคเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งเป็นการเริ่มต้นของการบังคับใช้กฎหมายโดยรัฐกับคณะสงฆ์
ไทย ซึ่งช่วงแรกของปกครองสงฆ์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3) ที่ไม่มีความซับซ้อนเหมือนปัจจุบัน โดยมี
ระดับการปกครองคณะสงฆ์แค่ 2 ชั้นคือ สมเด็จพระสังฆราชและพระครูหรือปู่ครู และได้ตรา
กฎหมายส าหรับปกครองคณะสงฆ์เป็นฉบับแรกของไทย ที่เรียกว่า “กฎพระสงฆ์” ซึ่งบัญญัติระเบียบ
ข้อบังคับไว้เพียง 10 ฉบับเท่านั้น เจตนาของกฎหมายดังกล่าว บัญญัติขึ้นเพ่ือปกป้องและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติของภิกษุสงฆ์เพ่ือความดีงามแห่งสงฆ์และเพ่ือสืบต่อพระพุทธศาสนาเท่านั้น  

ต่อมาช่วงปลายรัชกาลที่ 3 และในรัชกาลที่ 4 มีการเพ่ิมคณะสงฆ์
ธรรมยุติกนิกายจากการก่อตั้งโดยรัชกาลที่ 4 ในสมัยที่พระองค์ทรงผนวชอยู่ ท าให้ประเทศมีคณะสงฆ์ 
2 นิกาย คือ ฝ่ายมหานิกายที่มีมาแต่เดิมและธรรมยุติกนิกาย จนน ามาไปสู่ความขัดแย้งในหมู่สงฆ์
เรื่อยมา ซึ่งเกิดจากการแบ่งชนชั้นและสิทธิพิเศษที่รัฐหรือพระมหากษัตริย์มอบให้แก่คณะสงฆ์
ธรรมยุติกนิกาย จนเป็นเหตุให้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 ขึ้นมาใหม่ใน
รัชสมัยรัชกาลที่ 5 และเพ่ือให้สอดคล้องกับการปกครองของบ้านเมืองด้วยการรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง 
โดยการตั้งมหาเถรสมาคมให้เป็นองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดในการปกครองสงฆ์ทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งได้
ก าหนดให้สมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประมุขสูงสุดของมหาเถรสมาคม แต่ในขณะนั้นได้ว่างเว้นจาก
สมเด็จพระสังฆราช ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงมีแต่คณะกรรมการ ที่มีหน้าที่ประชุมและถวายรายงาน
ต่อรัชกาลที ่5 เท่านั้น เท่ากับว่า อ านาจการปกครองสงฆ์ยังคงอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์นั้นเอง 

จะเห็นได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์กับรัฐยังเป็นเรื่องของชนชั้น คือ เป็นรูปแบบที่ถูกก าหนดโดยชนชั้น
ปกครองของรัฐ (พระมหากษัตริย์) กับชนชั้นปกครองของสงฆ์หรือผู้มีความใกล้ชิดกับศูนย์กลาง
อ านาจรัฐ “รูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงมีพัฒนาการมาในทางที่คณะสงฆ์พ่ึงพาการอุปถัมภ์    
จากรัฐและเป็นกลไกอ านาจของรัฐมากขึ้นเป็นอันดับ ผลที่ตามมาคือ การสร้างมายาคติว่า การที่
พระสงฆ์ท าหน้าที่สนับสนุนรัฐไม่ถือว่ายุ่งเกี่ยวกับการเมือง”24 และจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ       
การปกครองคณะสงฆ์ในสอดคล้องกับการปกครองของบ้านเมืองในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โครงสร้าง   
การปกครองสงฆ์จึงเป็น “แบบราชการ”ท าให้ความสัมพันธ์ภายในคณะสงฆ์แต่เดิมได้เปลี่ยนไปด้วย 

2.1.4.3 สรุประบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในระบอบประชาธิปไตย  

  สรุประบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ภายใต้การปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย หลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธราชมาเป็นระบอบ

                                                           
24 สุพจน์ แจ้งเร็ว, บรรณาธิการ, “พระสงฆ์กับการเมืองในอุษาคเนย์,” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 

36,   ฉ. 6 (เมษายน 2558): 27.  
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ประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 และได้มีการตรากฎหมายรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้
เป็นกฎมายปกครองสูงสุดของประเทศซึ่งใครจะล่วงละเมิดมิได้ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง      
การปกครองประเทศท้ังหมด จึงเกิดปัญหามากมาย รวมทั้งการพยายามเปลี่ยนโครงสร้างการปกครอง
คณะสงฆ์ให้เป็นรูปแบบประชาธิปไตย คือให้มีการถ่วงดุลอ านาจในสถาบันสงฆ์ในรูปแบบเดียวกันกับ
การบริหารฝ่ายปกครองของรัฐ จงึเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในหมู่สงฆ์มากยิ่งขึ้น  

 ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าว ได้น ามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลง            
ระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ โดยเริ่มจากการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง      
คณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 
และการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช 2505 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้าง
การปกครองสงฆ์มาจนถึงปัจจุบัน มีการยกเลิกต าแหน่งประธานสังฆสภา สังฆนายก และประธาน
คณะวินัยธรและรวมอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งทั้งสามเข้าไว้ด้วยกัน โดยมอบให้สมเด็จพระสังฆราช 
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นผู้ใช้อ านาจสูงสุดในการบังคับบัญชาคณะสงฆ์ ผู้ ทรงบัญชาการ
คณะสงฆ์ใน 2 ต าแหน่งคือ “ต าแหน่งสกลมหาสังฆปรินายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ ที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และโดยต าแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
(มาตรา 9) ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ และการตรากฎมหาเถรสมาคมโดยไม่ขัดแย้งกับธรรมวินัย       
และกฎหมายตามมาตรา 18”25 เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ยังคงยึดถือจารีต           
และประเพณีเดิมตามรูปแบบพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงให้ภิกษุสงฆ์ต้องเคารพเชื่อฟังพระเถระ
ผู้ใหญ่ผู้เป็นรัตตัญญู (รัตตัญญู คือ “ผู้รู้ราตรี” หมายถึง ผู้เก่าแก่มีประสบการณ์ หรือผู้บวชมานาน)26 
เป็นสังฆบิดรสังฆปรินายกและด้วยเหตุนี้ การปกครองสงฆ์จึงขึ้นกับพระเถรานุเถระเพียงไม่กี่รูป        
ซ่ึงล้วนแต่ชราภาพ ที่เป็นเงื่อนไขของการพิจารณาจากพรรษาและสมณศักดิ์สูงสุดนั้นเอง 

จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นแบบราชการใน   
รัชสมัยรัชกาลที่ 5 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 และในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 ที่ได้ก าหนด
พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2484 ถือเป็นเจ้าพนักงานรัฐ 
ซึ่งได้ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการเปิดโอกาสให้รัฐเข้าไปควบคุม แทรกแซงการปกครอง
และการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยผ่านสัมพันธภาพขององค์กรต่าง ๆ มากขึ้น      
ด้วยข้อบังคับทางกฎหมายโดยรัฐ (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง  ๆ) จนน าไปสู่ปัญหา            
และอุปสรรคในระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยจนถึงในปัจจุบัน 

                                                           
25 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 

ฉบับที่ 1-28, 97-100. 
26 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 338. 
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ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ในรัชกาลที่ 10 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)    
โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 3 วาระรวด     
ในหมวดสมเด็จพระสังฆราช มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”  

สรุปโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ ไม่ว่าระบบการปกครองของประเทศ      
จะเป็นรูปแบบการปกครองใด ๆ ก็ตาม อ านาจฝ่ายรัฐหรือฝ่ายอาณาจักรก็ยังคงมีอ านาจ                
เหนือฝ่ายศาสนจักรเสมอ สังเกตได้จากการตรากฎหมายเพ่ือปกครองคณะสงฆ์ทุก ๆ ฉบับ สงฆ์ผู้ที่       
ต้องอยู่ภายใต้ขัอบังคับของกฎหมายดังกล่าว กับไม่มีส่วนร่วมในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์        
ฉบับใดเลย กลับเป็นฝ่ายรัฐเท่านั้น ที่ออกกฎหมายมาเพ่ือปกครองคณะสงฆ์ทั้งประเทศ เป็นการแสดง    
ให้เห็นถึงอ านาจของฝ่ายอาณาจักร ที่อยู่เหนือฝ่ายศาสนจักรได้อย่างชัดเจน ถ้าเรามองที่ระบบ            
การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยที่เน้นถึงสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค คณะสงฆ์ซึ่ งเป็นหนึ่ง    
ในองค์กรที่ส าคัญของสถาบันหลักของชาติและเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ (พระภิกษุสามเณรทั้ง
มหานิกายและธรรมยุติกนิกายรวมทั้งประเทศ 348,433 รูป ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 57)27 กลับไม่ได้
รับการปฏิบัติอย่างที่ควรจะเป็นจากรัฐ ไม่ได้รับแม้แต่สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะปกป้องตนเอง (คณะสงฆ์) 
บนความไมเ่สมอภาคภายใตร้ะบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเลย 
 

2.2 สมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ไทย 

 
 สมณศักดิ์ คือ บรรดาศักดิ์ หรือยศที่ เป็นเครื่องสักการะของพระมหากษัตริย์ที่ได้             
โปรดพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อพระศาสนา มีความประพฤติดีประพฤติชอบให้ด ารง   
คงม่ันในสมณเพศ เพ่ือเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเพ่ือการปกครองสงฆ์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อีกทั้งเป็นราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งพระราชทินนามเป็นสมณศักดิ์ถวาย
พระสงฆ์ ที่มีมานานแล้วในประเทศลังกา ก่อนที่จะแพร่หลายไปสู่ประเทศต่าง ๆ ที่รับเอาคณะสงฆ์
ลังกาวงศม์าเป็นแม่แบบของการสถาปนาและน ามาประยุกต์กับระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์  
 ส่วนประเทศไทยนั้น เริ่มแต่งตั้งสมณศักดิ์ถวายแต่พระสงฆ์ตามราชประเพณีที่ถือปฏิบัติ          
ตามพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท)     

                                                           
27 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพื้นฐานทาง

พระพุทธศาสนา ปี 58 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558,) 1. 
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โดยการไปอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชมาจากประเทศลังกา และประกาศพระพุทธศาสนา             
ลัทธิลังกาวงศ์เป็นพระพุทธศาสนาของกรุงสุโขทัย และพระมหาสามีให้พระธรรมราชาแต่งตั้ง       
สมณศักดิ์พระสงฆ์ตามลัทธิลังกาวงศ์ ซึ่งมีเพียง 2 ล าดับขั้นเท่านั้นคือ พระสังฆราชและปู่ครู ต่อมา
สมัยอยุธยาได้มีการปรับเพ่ิมล าดับขั้นจาก 2 เป็น 3 ล าดับ คือ สมเด็จพระสังฆราช เพ่ิมสมเด็จ           
พระสังฆราชาคณะหรือพระราชาคณะ และพระครู เป็นต้น 
 สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยตั้งแต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 
จนถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ล้วนเป็นเครื่อมืออย่างหนึ่งในการรวมคณะสงฆ์ทั้งประเทศ            
ไว้ด้วยการใช้ระบบยศหรือสมณศักดิ์เป็นเครื่องจูงใจ ในลักษณะระบบราชการ และพระราชบัญญัติ      
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขการเลื่อนสมณศักดิ์     
ซึ่งสงฆ์จะต้องรายงานประวัติสถานะเดิม รวมทั้งประวัติทางสงฆ์กับการท าหน้าที่ในขณะที่ครอง      
สมณเพศและต้องมีผลงาน 6 ด้าน ที่เป็นไปตามที่มหาเถรสมาคมได้บัญญัติไว้ในกฎมหาเถรสมาคม  
ให้ถือเป็นพันธกิจของสงฆ์ที่ต้องปฎิบัติตาม นอกเหนือจากกิจของสงฆ์ที่มีอยู่ในพระธรรมวินัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  ด้านการปกครอง เคยด ารงต าแหน่งทางการปกครองสงฆ์อะไรบ้างและในขณะที่
ด ารงต าแหน่ง ได้ประพฤติปฎิบัติตามพระธรรมวินัย และควบคุมสงฆ์ในปกครองอย่างไรบ้าง หรือสงฆ์    
ในปกครองต้องอธิกรบ้างหรือไม่ เป็นต้น 

 ด้านการศึกษา เคยเป็นครูสอนประริยัติธรรม แผนกธรรม (บาลี) หรือส านัก
เรียน (ศาสนศึกษา) ที่ใดมาบ้างหรือไม ่ผู้เข้าศึกษาสามารถสอบได้กี่รูป และมีวิธีการส่งเสริมการศึกษา
อย่างไรบ้าง เป็นต้น 

 ด้านศาสนศึกษาสงเคราะห์ งานที่พระสงฆ์จัดการช่วยเหลือสังคม ชุมชนที่
เกี่ยวกับการศึกษาและไม่เกี่ยวข้องคณะสงฆ์ เช่น จัดหาทุนหรือบริจาคเงินก่อสร้างโรงเรียน            
ตั้งทุนการศึกษา สงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา (มัธยม, อุดมศึกษา) ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียน
เด็กก่อนเกณฑ์ (ปฐมวัย) ขึ้นในวัด เป็นต้น       

 ด้านการเผยแผ่ศาสนา เช่น มีการท าศาสนพิธีตามวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ต่าง ๆ หรือไม่ มีผู้เข้าร่วมกี่รูป/คน มีการอบรมพระภิกษุสามเณรหรือประชาชนหรือไม่ จ านวนเท่าไร    
เป็นต้น 

 ด้านสาธารณประโยชน์ หรือ งานสาธารณสงเคราะห์จัดการช่วยเหลือสังคม 
นอกวัด เช่น ท าถนน, สร้างสะพาน, ขุดสระน้ า, หรือสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น 
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 ด้านสาธารณูปการ เช่น งานก่อสร้างหรือการบูรณะปฎิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายใน
วัด ตั้งแต่รับต าแหน่งพระสังฆาธิการหรือเป็นผู้รักษาการ มีอะไรบ้างที่แล้วเสร็จ และใช้งบประมาณไป
เท่าไร เป็นต้น  
 การพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ในด้านอื่น ๆ อีกหลายด้านด้วยกัน ทั้งวัยวุฒิ (อาวุโสพรรษา) 
คุณวุฒิ (ความรู้ทางธรรมวินัย) และผลงานทั้ง 6 ด้านที่มหาเถรสมาคมได้บัญญัติไว้ในกฎ             
มหาเถรสมาคม ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นด้าน สาธารณูปการ เช่น การก่อสร้างหรือการบูรณะปฎิสังขรณ์ 
รวมทั้งการพัฒนาวัดด้วยการจัดระเบียบวัดให้สวยงามให้เป็นรมณียสถาน เป็นต้น การที่พระสงฆ์เน้น
ด้านสาธารณูปการ เพราะสามารถเห็นเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่จะขอเลื่อนสมณะศักดิ์ได้เป็นอย่างดี
นั้นเอง 
 สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้พร้อมกับราชทินนาม           
และพัดยศมี 5 ล าดับชั้น ตั้งแต่พระราชาคณะจนถึงพระครูชั้นประทวน พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้
พิจารณาและเลื่อนสมณศักดิ์ด้วยพระองค์เอง แต่ในปัจจุบันต้องผ่านการกลั่นกรองจากพระผู้ใหญ่
ตามล าดับชั้นการปกครองตั้งแต่เจ้าคณะต าบล, เจ้าคณะอ าเภอ, เจ้าคณะจังหวัด, และเจ้าคณะภาค 
ก่อนเสนอไปยังมหาเถรสมาคม ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะน ารายนามผู้ที่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์ ไปยังนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือน าความขึ้นกราบบังคมทูลกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์  
 ปัจจุบันสมณศักดิ์ล าดับชั้นต่าง ๆ ได้เป็นตัวก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ตามต าแหน่ง
ทางการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาสายเถรวาท โดยแยก
ออกเป็น 2 นิกายด้วยกันคือ มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย พระสงฆ์ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เป็น
มหานิกาย (ประมาณ 256,826 รูป, สามเณร 51,614 รูป, ธรรมยุติกนิกายประมาณ 33,189 รูป, 
และสามเณร 6,804 รูป)28 ทั้งมหานิกายและธรรมยุติกนิกายจะอยู่ภายใต้องค์กรสงฆ์เดียวกันคือ   
มหาเถรสมาคมโดยมีพระสังฆราชเป็นประมุขสูงสุด และการได้มาซ่ึงสมณศักดิ์และต าแหน่ง          
การปกครองสงฆ์ มหาเถรสมาคมจะเป็นผู้พิจารณาตามเงื่อนไขและความเหมาะสม ที่ยังยึดถือจารีต
และประเพณีเดิม    

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 20 ได้ก าหนดให้คณะสงฆ์ต้องอยู่
ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎมหาเถรสมาคม และในมาตรา 20 ทวิ เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง         
และส่วนภูมิภาคให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติ หน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์  อีกทั้งการแต่งตั้งและการ

                                                           
28 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพื้นฐานทาง

พระพุทธศาสนา ปี 58, 1. 
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ก าหนดอ านาจหน้าที่ เจ้ าคณะใหญ่  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดในกฎ                
มหาเถรสมาคม29 และไม่ว่าการตราพระราชบัญญัติในแต่ละฉบับจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ล้วนแต่       
นัยยะส าคัญคือ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้อ านาจรัฐ ซึ่งรัฐเองก็ต้องการใช้คณะสงฆ์ให้ช่วยพัฒนาชุมชน
ละแวกใกล้วัด และในขณะเดียวกัน ศาสนายังช่วยกล่อมเกลาจิตใจประชาชนเพ่ือให้ง่ายต่อ          
การปกครอง ส่วนคณะสงฆ์เองก็ต้องการให้รัฐอุปถัมภ์ค้ าจุนปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนเพ่ือความ
มั่นคงเช่นกัน 

ล าดับชั้นสมณศักดิ์ปัััุบัน 
 

สมเด็จพระสังฆราช  

สมเด็จพระราชาคณะ   
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นพรหม  

     พระราชาคณะ   ชั้นธรรม  
     พระราชาคณะ   ชั้นเทพ  
     พระราชาคณะ   ชั้นราช   
     พระราชาคณะ   ชั้นสามัญ   

พระครูสัญญาบัตร 
พระครูฐานานุกรม 

พระครูประทวนสมณศักดิ์ 
 
ที่มา: สรุปความจากของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 1-28 พ.ศ. 2550 
 

 2.2.1 คุณสมบัตแิละอ านาัหน้าที่ตามล าดับขั้นของพระสังฆาธิการ 

ในกฎมหาเถรสมาคม พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครอง
สงฆ์ โดยจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้คือ ต้องมีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง,   
มีความรู้และเป็นผู้ฉลาดสมควรแก่ต าแหน่ง, ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ จิตปกติ มีความประพฤติเรียบร้อย
ดีงามตามพระธรรมวินัย, ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่รังเกียจ และไม่เคยถูกถอดถอนหรือ

                                                           
29 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 

ฉบับที่ 1-28, 97-119. 
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ถูกปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน จึงจะมีสิทธิด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการได้ตาม
ต าแหน่งดังนี้30 

1. เจ้าคณะใหญ ่พรรษากว่า 30 และสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ 
2. เจ้าคณะภาค มีพรรษากว่า 20 และด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะภาคมาแล้ว            

ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นเทพ หรือเป็นพระราชาคณะซึ่งเป็นคณาจารย์
เอกหรือเปรียบธรรม 9 ประโยค พร้อมรองเจ้าคณะภาค ที่มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 6 การแต่งตั้ง            
พระสังฆาธิการ ของกฎมหาเถรสมาคม (หมวด 2 ข้อ 6 คือ มีพรรษาสมควร, มีความรู้, มีความ
ประพฤติตามพระธรรมวินัย, เป็นผู้มีความสามารถปกครองสงฆ์, มีกาย ใจปกติ ไม่เป็นโรคติดต่อ,     
ไม่เคยต้องอธิกรณ์มาก่อน และไม่เคยถูกปลดจากต าแหน่งใดมาก่อน)31 

3. เจ้าคณะจังหวัด มีพรรษากว่า 10 พรรษา มีส านักในเขตจังหวัดนั้น และด ารง
ต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญหรือ    
เป็นคณาจารย์โทขึ้นไป หรือเปรียบธรรม 6 ประโยคขึ้นไป การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดใด ให้เจ้าคณะ
ภาคจังหวัดนั้นเป็นผู้พิจารณาเสนอเจ้าคณะใหญ่ให้มีบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม รอง       
เจ้าคณะจังหวัด ให้เจ้าคณะภาคจังหวัดนั้นเป็นผู้พิจารณาเสนอเจ้าคณะใหญ่ เช่นกัน32 

4. เจ้าคณะอ าเภอ มีพรรษากว่า 10 พรรษา มีส านักในเขตจังหวัดนั้น และด ารง
ต าแหน่งรองเจ้าคณะอ าเภอไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบลในอ าเภอนั้นไม่น้อย
กว่า 4 ปี มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรหรือเป็นคณาจารย์ตรีขึ้นไป หรือเปรียบธรรม 4 ประโยค
ขึ้นไป ให้เจ้าคณะจังหวัดนั้นเป็นผู้พิจารณาเสนอเจ้าคณะภาคเพ่ือพิจารณาและแต่งตั้งโดยอนุมัติของ
เจ้าคณะใหญ ส่วนรองเจ้าคณะอ าเภอ คุณสมบัติตามข้อ 6 ให้เจ้าคณะอ าเภอนั้นเป็นผู้พิจารณา33 

5. เจ้าคณะต าบล มีพรรษากว่า 5 พรรษา มีส านักในเขตอ าเภอนั้น และด ารง
ต าแหน่งรองเจ้าคณะต าบลนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสในอ าเภอนั้นไม่น้อยกว่า 
4 ปี มีสมณศักดิ์หรือเป็นคณาจารย์หรือเปรียบธรรม หรือนักธรรมชั้นเอก เจ้าคณะอ าเภอนั้นเป็นผู้
พิจารณาเสนอเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง เมื่อแต่งตั้งแล้วให้แจ้งกรมการศาสนาและรายงาน     
เจ้าคณะภาคเพ่ือทราบ รองเจ้าคณะต าบล ให้เจ้าคณะต าบลนั้นเป็นผู้พิจารณา34 

                                                           
30 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 

ฉบับที่ 1-28, 181-182. 
31 เรื่องเดียวกัน, 181 . 
32 เรื่องเดียวกัน, 183. 
33 เรื่องเดียวกัน, 184. 
34 เรื่องเดียวกัน, 186. 
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6. เจ้าอาวาส มีพรรษากว่า 5 พรรษา เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือ          
ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นนั้น ให้เจ้าคณะต าบลนั้นและเจ้าคณะอ าเภอปรึกษาสงฆ์และทายก   
ทายิกาแห่งวัดนั้น เห็นพ้องกันพิจารณาพระสงฆ์ในวัดนั้น ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและน าเสนอ   
เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้ง ส่วนรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
และเสนอตามล าดับเพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง 
  เจ้าอาวาส พระอารามหลวง (ชั้นเอก) ในกรุงเทพฯ มีพรรษากว่า 10 พรรษา              
เป็นผู้ทรงเกียรติคุณ เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะ    
ชั้นราช เจ้าอาวาส พระอารามหลวง (ชั้นโท) มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้ นสามัญและ        
เจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ชั้นตรี) มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอก 
  เจ้าอาวาส พระอารามหลวงในจังหวัดอ่ืน ๆ (ชั้นเอก) มีพรรษากว่า 10 พรรษา          
เป็นผู้ทรงเกียรติคุณ เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะ     
ชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ชั้นโท) มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอก      
และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ชั้นตรี) มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นโท           
การแต่งตั้งเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาสงฆ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือให้มหาเถรสมาคมพิจารณา ส่วนการแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วย    
เจ้าอาวาสพระอารามหลวงให้เจ้าอาวาสพระอารามหลวงนั้น พิจารณาและระบุหน้าที่ที่มอบหมายให้
ปฎิบัติ แล้วรายงานต่อเจ้าคณะภาคพิจารณาเสนอตามล าดับ จนถึงมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จ
พระสังฆราชทรงแต่งตั้งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ตามมติ      
มหาเถรสมาคม35 

 2.2.2. สรุปสมศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ 

    สมณศักดิ์หรือยศ สงฆ์ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ ซึ่งสมณศักดิ์ที่     
แต่ละรูปได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับชั้นยศและต าแหน่งของพระสงฆ์ท่ีได้รับพระราชทาน การแต่งตั้งสมณศักด์      
แต่เดิมนั้น ก็เพ่ือเป็นเครื่องสักการะของพระมหากษัตริย์ที่ได้โปรดพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้มี
คุณูปการต่อพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบให้ด ารงคงมั่นในสมณเพศ เพ่ือเป็น
การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเพ่ือการปกครองสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ปัจจุบันนี้ 
การเลื่อนสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ ดูเหมือนจะถูกบิดเบือนไปจากเดิม นั้นคือการสถาปนาสมณศักดิ์    
จะเป็นตัวก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่  ตามต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นลักษณะ
เดียวกับองค์การในแบบราชการ คือ ลดหลั่นตามล าดับการบัญชา (Hierarchy)   

                                                           
35 เรื่องเดียวกัน,187-190.  
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  พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระสงฆ์นั้นปล่อยวางกับลาภยศสรรเสริญ สุข ถ้ามีหรือรับ       
ก็ให้เป็นไปเพียงแค่อิงอาศัย เพ่ือความเป็นอยู่เหมือนกับปัจจัยสี่เท่านั้น ซึ่งการมีสมณศักดิ์มีทั้งข้อดี      
และข้อเสีย ที่พระสงฆ์ที่ได้รับต้องส านึกรู้ถึงการได้มาว่า มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร “ยศช้าง ขุนนาง
พระ”เป็นค าพังเพยที่สอนให้ไม่ยึดติดกับลาภยศสรรเสริญ ยศถาบรรดาศักดิ์ (เปรียบได้กับช้าง ที่มียศ
เป็นไดถ้ึงเจ้าพระยาก็ไม่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของมันไปเป็นอย่างอ่ืนไปได ้ช้างก็ยังคงเป็นช้างเช่นเดิม         
หรือแม้แต่พระสงฆ์ จะมีสมณศักดิ์สูงส่งเพียงใด ก็ไม่สามารถช่วยให้ถึงหลักธรรมค าสอนของ             
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้)36  
    

2.3 สัมพันธภาพบทบาทอ านาัหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ 

 
  สัมพันธภาพและบทบาทอ านาจหน้าที่ของสถาบันต่าง  ๆ ที่มีสัมพันธภาพต่อกัน          
ด้วยข้อบังคับทางกฎหมาย ได้ก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าที่ที่ต้องมีต่อกันในระบบโครงสร้าง 
การปกครองคณะสงฆ์ และการบริหารงานของสถาบันสงฆ์ (มหาเถรสมาคม) แต่เดิมนั้นสัมพันธภาพ
ระหว่างสถาบันสงฆ์กับสถาบันทางเมือง (ฝ่ายรัฐหรือกษัตริย์) จะเป็นลักษณะเกื้อกูลและส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน เช่น พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อัครสาสนูปถัมภกต่อ
พระพุทธศาสนา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบการปกครองประเทศ สภาพบ้านเมือง สภาพ
เศรษฐกิจ และสภาพสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ภาครัฐต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง      
และควบคุมการปกครองคณะสงฆ์มากขึ้น โดยผ่านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ด้วยการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้องค์กรต่าง ๆ (ซึ่งโครงสร้างสัมพันธภาพ บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองกับสงฆ์ (โครงสร้างด้านล่าง) เป็นโครงสร้างตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505) มีดังนี้  

2.3.1 มหาเถรสมาคม  
2.3.2 ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
2.3.3 นายกรัฐมนตรี 
2.3.4 พระมหากษัตริย์ 

 
 

                                                           
36 “ยศช้างขุนนางพระ,” http://www.ส านวนไทย.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 

2559). 
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สัมพันธภาพ บทบาทอ านาัหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปกครองกับสงฆ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
ที่มา: สรุปความจากการปกครองคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2553 
 

2.3.1 มหาเถารสมาคม 

  มหาเถรสมาคม เป็นสถาบันปกครองคณะสงฆ์สูงสุดในประเทศไทย โดยมีสมเด็จ
พระสังฆราชเป็นสังฆปรินายก องค์ประมุขแห่งสงฆ์ มหาเถรสมาคมก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5          
ตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ในมาตรา 4 “ด้วยการตั้งสมเด็จเจ้าคณะใหญ่       
ทัง้ 4 ต าแหน่ง เช่น สมเด็จเจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ, เจ้าคณะใหญ่คณะใต้, เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติ 
เจ้าคณะใหญ่คณะกลางและรวมทั้งพระราชาคณะทั้ง 4 ต าแหน่ง (เจ้าคณะรอง, คณะเหนือ, คณะใต้, 
คณะธรรมยุติ) เป็นพระมหาเถระเป็น”37 มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องพระศาสนาและการปกครอง
บ ารุงสังฆมณฑลทั่วไป ด้วยการร่วมประชุมหารือด้วยกัน และถวายความเห็นแก่พระมหากษัตริย์      
ในเรื่อง พุทธศาสนาตามท่ีทรงปรึกษา ที่ประชุมนี้เรียกว่า "มหาเถรสมาคม"  
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 18 ได้ก าหนดโครงสร้างการปกครอง 
บทบาท อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม โดยให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม         
ออกข้อบังคับ วางระเบียบออกค าสั่ง มีมติหรือ ออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย         
และพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ          
ในมาตรา 19   (มีอ านาจในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการมหาเถรสมาคม) เป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่
ได้ และในมาตรา 20 ได้ก าหนดให้คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัด

                                                           
37 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 

ฉบับที่ 1-28, 51. 

นายกรัฐมนตรี 

   มหาเถารสมาคม สน.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แห่งชาติแห่งชาติ 

พระมหากษัตริย์ 
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ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมจะตรากฎ
มหาเถรสมาคมเพ่ือก าหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครองในหมวดนิคหกรรมและการสละ       
สมณเพศ มาตรา 24-30  ส าหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา
และการปกครองของคณะสงฆ์ และสามเณรที่ได้รับโทษ ถึงขั้นให้สละสมณเพศต้องสึกภายในหนึ่งถึง
เจ็ดวัน (แล้วนิคหกรรม) ตามมาตรา นับแต่วันที่ทราบค าสั่งลงโทษ38 เพ่ือปกครองสงฆ์ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ 

 สรุปบทบาทอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม เป็นอ านาจตามพระราชบัญญัติ    
คณะสงฆ์ที่รัฐได้ให้อ านาจมหาเถรสมาคมสามารถตรากฎมหาเถรสมาคมเองได้ แต่ต้องยึดหลัก     
ธรรมวินัยเป็นประการส าคัญและไม่ขัดกับกฎหมายฝ่ายรัฐ ในขณะเดียวกันต้องไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์ และก าหนดให้คณะสงฆ์ทุกนิกายต้องอยู่ภายใต้การปกครองของ      
มหาเถรสมาคม โครงสร้างนี้ ถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะของการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางที่มี
อ านาจมาก แต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ  

 ในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่  ที่ ได้รับการแก้ ไขเ พ่ิมเติมตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ตรี เช่น (1) การปกครองสงฆ์ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยดีงาม (2) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร (3) มีอ านาจหน้าที่แบ่งแยก
ออกเป็นประเภทดังนี้ ควมคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา คือการควบคุมและส่งเสริมการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา , การศึกษาสงเคราะห์ให้กับสงฆ์และเยาวชนทั่วไป , การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา, การสาธารณูปการ, และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ (4) รักษาพระธรรม
วินัยของพระพุทธศาสนา (5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน ๆ 
เป็นต้น39 

2.3.2 ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและประสานงานสถาบัน
สงฆ์กับรัฐ เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงใด แต่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการของรัฐระดับกรม  
ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในอดีตที่ผ่านมาการศาสนาและการศึกษา จะด าเนิน
ควบคู่กันมาโดยตลอด ซึ่งจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ "กระทรวงธรรมการ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 
ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็น
กระทรวงศึกษาธิการ" และมีการจัดตั้ง "กรมการศาสนา" ขึ้น 

                                                           
38  เรื่องเดียวกัน, 99-108.  
39 เรื่องเดียวกัน,116-127. 
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  ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมอีกครั้งหนึ่ง จึงมี
การแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ข้อ 2          
ให้ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีภารกิจเกี่ยวกับการด า เนินงานสนองการคณะสงฆ์และรัฐ               
โดยก าหนดการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ในการอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริม
พัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษาจัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา 40 

2.3.3 นายกรัฐมนตรี 

  มีหน่วยงานสังกัดในส านักนายกรัฐมนตรีหลายส่วนด้วยกัน เช่น ส่วนราชการที่     
ขึ้นตรงต่อปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี, 
หน่วยงานในก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี, รัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน, และส่วนราชการหรือ
หน่วยงานในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  เป็นต้น แต่ส านักพระราชวังและส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง 41 และทั้งสอง
ส านักงานที่กล่าวมานี้ มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับ 2) 
พ.ศ. 2535 ในการสถาปนาสมณศักดิ์ของพระเถรานุเถระรวมทั้งการสถาปนาประมุขแห่งสงฆ์ และได้
ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูป อ่ืน 
ที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อให้ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช42 
  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ตาม    
ในมาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้
นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”43  

                                                           
40  ส านักพระพุทธศาสนสมบัติ ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  คู่มือการดูแลและจัดการศา

สนสมบัติ  (กรุงเทพฯ: ส านักงานศาสนสมบัติ ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  2553), 11-12. 
41 “ส านักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย),” https://th.wikipedia.org/wiki/.  (สืบค้นเมื่อ

วันที่   22 ก.ค. 2559). 
42 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 

ฉบับที่ 1-28, 114. 
43 “พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ2560,” http://www.ratchakitcha. 

soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/002/1.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560). 
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2.3.4 พระมหากษัตริย์ 

พระมหากษัตริย์มีสัมพันธภาพกับสถาบันพระพุทธศาสนามาช้านาน ที่เริ่มปรากฎ
ชัด ก็คือ สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระองค์ ได้อาราธนาพระสงฆ์ที่มาจากศรีลังกา             
(ลัทธิลังกาวงศ์) และพ านักอยู่ที่นครศรีธรรมราชให้มาเผยแพร่พระธรรมค าสอนตามหลักลัทธิ      
ลังกาวงศ์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงเป็นพุทธมามกะผู้ทรง
เป็นองค์อัครสาสนูปถัมภกคณะสงฆ์กับพระมหากษัตรย์ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาอย่างช้านาน ดังนั้น
จะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยและพระพุทธศาสนาเป็นดุจดังประทีปให้กับประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้ 
ถึงแมบ้ริบททางสังคมจะเปลี่ยนไปหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ตาม 

 นับแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และพระบรมจักรีวงศ์
พระมหากษัตริย์ทั้ง 9 พระองค์ ทรงด ารงพระราชฐานะตามกฎมณเฑียรบาลพุทธมามกะ และทรงรับ     
พระราชภาระในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนาทรงเจริญรอยตามพระราชปฎิธานขององค์ปฐม        
บรมราชจักรีวงค์ว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยศพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขันธสีมา รักษาประชาชน     
และมนตรี”44  

 หลังการปฎิรูปคณะสงฆ์ตั้งแต่รัชสม้ยรัชกาล 4 ที่ได้ก่อตั้งสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย
เพ่ิมมาอีก 1 คณะ และรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปรับเปลี่ยนระบบการปกครองด้วยการรวมศูนย์อ านาจ
ไว้ที่ส่วนกลาง มุ่งเน้นไปที่การใช้อ านาจรัฐและตัวบทกฎหมาย และรวมไปถึงการจัดการการปกครอง
คณะสงฆ์ ด้วยการทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 รวมทั้งจัดตั้ง       
มหาเถรสมาคมเป็นสถาบันเพ่ือปกครองคณะสงฆ์ทั่วประเทศไทย ในขณะเดียวกันการสถาปนา     
สมณศักดิ์ประมุขแห่งสงฆ์ (สมเด็จพระสังฆราช) ยังเป็นดุจพินิจของพระมหากษัตริย์ที่จะทรงโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย แม้บางครั้งอาจจะขัดกับหลักการปกครอง
สงฆ์ที่ยึดถือวัยวุฒิ (อายุพรรษา) และคุณวุฒิ (ความรู้ทางธรรม) ดังเช่น กรณีรัชกาลที่ 1 ทรงปลด
สมเด็จพระสังฆราช (ชื่น) และโปรด ฯ ให้สมเด็จพระสังฆราช (สี) ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช, กรณี 
ในรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงโปรด ฯ ให้กรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธุ์เป็นสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเดิมนั้น
รัชกาลที่ 3 ทรงจะสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่) แต่รัชกาลที่ 3 ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน 
เป็นต้น  

                                                           
44 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, “นามานุกรม พระมหากษัตริย์ไทย” https:// 

www.tmd.go.th/Thai_king_directories.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559). 
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2.3.5 สรุปสัมพันธภาพบทบาทอ านาัหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ 

  แต่เดิมนั้น องค์กรสงฆ์หรือสถาบันพระพุทธศาสนาได้มีองค์กรที่คอยก ากับดูแล           
และให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์เช่นกัน ที่เรียกว่า “กรมสังฆการี”(สังฆการี หมายถึง เจ้าพนักงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวกับสงฆ์และพิธีการสงฆ์ บางยุค สังฆการีไม่เพียงท าหน้าที่เจ้าพนักงานในราชพิธีเท่านั้น   
แต่ท าหน้าที่ช าระอธิกรณ์ พิจารณาโทษแก่พระสงฆ์ผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทประพฤติผิดพระวินัย 
กรมสังฆการีมีมาแต่โบราณสมัยอยุธยา ซึ่งรวมอยู่กับ “กรมธรรมาการ” เรียกรวมว่า “กรมธรรม
การสังฆการี ต่อมาพ.ศ. 2476 กรมสังฆการีถูกยุบลงเป็นกอง สังกัดในกรมธรรมาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และต่อมากรมธรรมาการเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการศาสนา” จนในที่สุด         
พ.ศ. 2515 กรมสังฆการีก็ถูกยุบเลิกไปและมีกองศาสนูปถัมภ์ขึ้นมาแทน)45  

 สัมพันธภาพ บทบาท และอ านาจหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์หรือ
พระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ล้วนเป็นไปตามกลไกของกฎหมายที่ฝ่ายรัฐเป็นผู้ก าหนดขึ้นมา        
และได้น ามาบังคับใช้กับองค์กรเหล่านั้น จนบางครั้งมิได้พิจารณาถึงขนมธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย ที่ยึดถือด้วยพรรษาและความรู้ในธรรมวินัยของสงฆ์ผู้ปกครอง ด้วยเหตุดังกล่าว 
จึงน ามาซึ่งปัญหาของความขัดแย้งในสังคมหมู่สงฆ์ และสังคมชนชั้นปกครองหรือรัฐ ที่ปรารถนาที่จะ
ให้สงฆ์ที่ตนเคารพเลื่อมใสศรัทธาได้มีอ านาจทางการปกครองคณะสงฆ์ จึงเป็นเหตุให้เกิดการ
แทรกแซงจากนักการเมืองหรือผู้มีอ านาจ และเป็นการน าศาสนาเข้าสู่การเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 การจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ นั้น วัตถุประสงค์ก็เพ่ือเป็นเครื่องมือหรือกลไกให้กับรัฐ     
ในการท าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแลคณะสงฆ์ไทยได้ และเมื่อบริบททางการปกครองและสังคม
เปลี่ยนไป รูปแบบองค์กรก็ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามเพ่ือให้ เหมาะสมกับยุคสมัยและ           
ในท้ายทีสุ่ดอ านาจสูงสุดก็ยังคงอยู่ที่ฝ่ายรัฐที่เป็นฝ่ายปกครองนั้นเอง46 
 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีการปกครอง  
  
 แนวคิดการปกครอง (Concept of Governments) ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการปกครอง       
ตามหลักการของพระพุทธศาสนาด้วยธรรมวินัย  เนื่องจากการปกครองสงฆ์ที่ต้องอยู่ภายใต้              
มหาเถรสมาคมโดยการยึดหลักพระธรรมวินัยซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปกครองสงฆ์ และแนวคิด       
การปกครองตามรูปแบบทั่วไป เนื่องจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติ   
                                                           

45 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล, 415-416. 
46“แนวทางพัฒนาคณะสงฆ์ไทยให้เข้มแข็ง (1),” http://www.manager.co.th/Daily/ 

ViewNews.aspx? NewsID=9500000001948  (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560).  
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คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 เป็นการปกครองสงฆท์ี่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ฝ่ายรัฐเป็นก าหนด (พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์) ที่มีพ้ืนฐานมาจากการปกครองในรูปแบบทั่วไปหรือในรูปแบบการปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย ตลอดจนการน าทฤษฎีการปกครองในระบอบราชการและทฤษฎีการจูงใจมาศึกษา        
ด้วยการปกครองของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันที่มีลักษณะลดหลั่นตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา 
(Hierarchy) ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ 
 ในการปกครองของแต่ละส านักนั้น ก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป บางส านักมีแนวคิด
สนับสนุนการปกครองโดยคนคนเดียวหรือกษัตริย์ บางส านักก็คิดแย้งว่า การปกครองไม่ควรให้ใคร        
เป็นผู้ปกครองหรือมีอ านาจคนเดียว อันเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งต่อกันมาตลอด จนบางครั้งเกิดการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก ต่อสู้กันจนเกิดความเสียหาย บางกลุ่มก็คิดว่า ทุกคนอยู่ในสังคมก็ควรจะรับผิดชอบ
ร่วมกัน ซึ่งแนวคิดการปกครองนี้ ได้ให้ความส าคัญกบัรัฐหรือผู้มีอ านาจทางการปกครอง นั้นคือการใช้
อ านาจอธิปไตยตามกฎหมาย (อ านาจอธิปไตยคือ อ านาจรัฐ (state power) หมายถึง อ านาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศ ท าให้รัฐสามารถด าเนินการทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองภายในและ
ภายนอก)47 และสามารถโอนหรือมอบอ านาจให้องค์กรอ่ืน  ๆ ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้             
การปกครองนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การปกครองแบบประชาธิปไตย และการปกครองแบบเผด็จการ 
เป็นต้น แม้ว่าจะปกครองด้วยระบบใด ๆ ก็ตามแต่การปกครองนั้น ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ใต้
ปกครอง คือ รัฐจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้ ใต้ปกครอง หากไม่เช่นนั้นแล้ว        
ก็จะเกิดปัญหาตามมาไม่ช้าก็เร็ว  
 

2.4.1 แนวคิดการปกครองตามรูปแบบทั่วไป 

  แนวคิดการปกครองตามรูปแบบทั่วไป ผู้วิจัยจะเน้นไปที่การปกครองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ เป็นประชาธิปไตยตามทัศนะของพระพุทธศาสนา  ซึ่ งหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นประชาธิปไตยที่เน้นไปที่ตัวบุคคล เช่น มีอิสระเสรีภาพในการกระท า
หรือไม่กระท าใด ๆ ก็ตาม เพียงแต่อะไรก็ตามที่เป็นความไม่ดีหรือท าให้ตัวเองหรือคนอ่ืนเดือดร้อน   
ไม่กระท า เป็นต้น และเมื่อพูดถึงการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา ก็จะเน้นการปกครอง   
แบบธรรมาธิปไตยในหลักการปกครองทั้ง 3 ประเภท คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย                   
และธรรมาธิปไตย ไม่ว่าจะปกครองด้วยระบบใดก็ตาม ผู้ปกครองต้องยึดถือธรรมเป็นใหญ่ คือ         
ถือหลักแห่งความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ตามเหตุและผลโดยยึดหลักการ กฎ ระเบียบ       

                                                           
47 “การปกครอง,” https://th.wikipedia.org/wiki/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559). 
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และกติกา เพ่ือใช้เป็นหลักในการปกครองในสังคมประเทศได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามแนวคิด        
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

2.4.1.1 แนวคิดการปกครองของพระธรรมปิฎก )ป.อ.ปยุ ตโต( 

  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวถึงความหมายของปกครองตามทัศนะ             
ของพระพุทธศาสนาว่า “การปกครองที่มีขึ้นเป็นเรื่องของการศึกษา (การเรียนรู้) และเพ่ือการศึกษา
ทั้งสิ้น ถ้าไม่ปกครองด้วยการเรียนรู้ ก็ต้องปกครองด้วยอ านาจ เมื่อเป็นการปกครองด้วยอ านาจก็เกิด
ความรู้สึกในเชิงปฏิปักษ์ที่เอียงไปสู่ความขัดแย้งกัน” การปกครองเพ่ือการศึกษา เป็นการเรียนรู้ 
ศึกษาและปรับเปลี่ยนข้อผิดพลาดที่เกิดอยู่ตลอดเวลา ให้รู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้น เป็นการพยายาม
สร้างคนดีในสังคม หากเราปกครองแบบใช้อ านาจ ก็จะยิ่งก่อให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่เกิด
ความขัดแย้งภายในจิตใจ ท าให้ยิ่งต้องเพ่ิมการใช้อ านาจ ใช้อาญา และจะเน้นการลงโทษมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ ไม่ใช่การปกครองแบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็นการปกครองแบบพยายามก าจัดคนเลว48 

2.4.1.2 แนวคิดการปกครองของแสวง อุดมศรี 

       แนวคิดการปกครองของแสวง อุดมศรี ได้ให้ความหมายของการปกครองไว้ว่า           
“การปกครอง คือการจัดการท าและการบงัคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการตัดสินที่เกิดความขัดแย้งในการ
ตีความ ซึ่งทุกคนในสังคมจะต้องยอมรับและปฎิบัติตาม หากมีใครขัดขืน ไม่ยอมรับหรือกระท าการ
บางอย่างที่จะน าความเดือดร้อนมาสู่คนอ่ืน ย่อมจะได้รับโทษบางประการตามควรแก่กรณี” ทั้งนี้เพ่ือ
การป้องกันมิให้มีใครมาท าเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่สังคมประเทศ และเพ่ือให้เป็นการคุ้มครอง   
ผู้ที่ยอมรับปฎิบัติตนตามกฎเกณฑ์ทางสังคม หรือกฎหมายให้ด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข49  

2.4.1.3 แนวคิดการปกครองของเพลโต )Plato)  

        แนวคิดของเพลโต้ (Plato) นักปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวถึงรูปแบบการปกครอง           
ในหนังสือชื่อ อุตมรัฐ (Republic) ได้เสนอรูปแบบการปกครองของรัฐที่ดีสนับสนุนแนวคิดของ 
Socrates ผู้เป็นอาจารย์ที่มีแนวคิดที่ว่า “ผู้ปกครองที่ดีควรต้องมีความรู้และมีสติปัญญา” ซึ่ง Plato 
ได้เสริมแนวคิดดังกล่าวว่า “รัฐหรือการปกครองที่ดีจะต้องมีผู้ปกครองที่มาจากนักปราชญ์ มาจาก
กลุ่มชนชั้นผู้ปกครองที่มีความรู้โดยแบ่งคนออกเป็นชนชั้นตามความสามารถโดยใช้การศึกษาเป็น

                                                           
48  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ (กรุงเทพฯ: บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 

2539), 55-56. 
49 แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), 2. 
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ตัวก าหนด”50 พูดง่าย ๆ ก็คือ ผู้ปกครองต้องมีความรู้ความสามารถนั้นเอง และเพลโต้มีแนวคิด
สนับสนุนการปกครองด้วยกฎหมายเพราะเชื่อว่ากฎหมายสามารถสร้ างเสถีรภาพและความมั่นคง
ให้แก่รัฐได้ อีกทั้งกฎหมายยังปกป้องเหนี่ยวรั้งฝ่ายปกครองไม่ให้ใช้อ านาจไปในทางที่ผิดหรือเกิน
อ านาจหน้าที่ที่ควรจะกระท า ซึ่งเพลโตได้แบ่งการปกครองของรัฐออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่        
การปกครองที่ใช้กฎหมายเป็นหลัก และการปกครองที่ไม่ใช้กฎหมาย51 

2.4.1.4 สรุปแนวคิดการปกครองตามรูปแบบท่ัวไป 

    แนวคิดการปกครองในรูปแบบทั่วไป ที่ผู้วิจัยได้น ามาท าการศึกษาวิจัย สรุป 
ได้ว่า การปกครองมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือการปกครองแบบ
เผด็จการก็ตาม และไม่ว่าจะปกครองด้วยระบบใด การปกครองนั้นต้องได้รับการยอมรับจากผู้        
ใต้ปกครอง การที่ผู้ปกครองจะเป็นที่ยอมรับได้นั้น ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ   
มีคุณธรรม เรียนรู้ข้อผิดพลาดการปกครองจากอดีต และปรับเปลี่ยนการปกครองแบบพยายามสร้าง
คนดี มากกว่าการก าจัดคนเลว ภายใต้การปกครองด้วยกฎหมายที่มีทั้งนิติรัฐ นิติธรรม และกฎหมาย    
จะเป็นตัวควบคุมการใช้อ านาจที่เกินเลยของผู้ปกครอง หากเราปกครองด้วยการใช้อ านาจจะยิ่ง
ก่อให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นและจะยิ่งเพ่ิมการใช้อ านาจมากขึ้น เน้นการลงโทษมากขึ้นตามล าดับ     
จนอาจท าใหเ้กิดความรู้สึกในเชิงปฏิปักษ์ ซึ่งอาจน าไปสู่ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในสังคม
ได้ เพ่ือการปกป้องมิให้มีใครมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่สังคม รัฐจะต้องเคารพสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้ใต้ปกครอง ในขณะเดียวกัน ทุกคนในสังคมจะต้องยอมรับและปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบทีร่ัฐได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้เป็นการคุ้มครองผู้ที่ยอมรับปฎิบัติตนตามกฎเกณฑ์ทางสังคม 
และลงโทษผู้ล่วงละเมิดตามโทษานุโทษที่ควรได้รับจากการกระท าของตน  

2.4.2 แนวคิดการปกครองสงฆ์ภายใต้พระธรรมวินัย 

 การปกครองสงฆ์สมัยพุทธกาล เมื่อมีผู้มาบวชในพระพุทธศาสนามากขึ้นก็ต้องมี
กฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือความเรียบร้อยแห่งสงฆ์เรียกว่า “ธรรมวินัย” ซึ่งถือความถูกต้องเป็นใหญ่     
มีความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนตรงต่อฝ่ายบ้านเมือง เป็นการปกครองภายในพุทธศาสนจักรเท่านั้น พระองค์
ทรงสร้างกรอบเพ่ือประโยชน์ต่อการปกครองสงฆ์ ทรงบัญญัติ ถึงเหตุผลที่ต้องมีธรรมวินัยไว้           
10 ประการ ดังนี้  

 

                                                           
50 “ปรัชญาตะวันตก,” http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php? 

article_id=548&articlegroup_id=129 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 60). 
51 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การเมืองการปกครองของไทย, 7-8 
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 1. เพ่ือความดีแห่งสงฆ ์
 2. เพ่ือความส าราญแห่งสงฆ์ 
 3. เพ่ือข่มผู้เก้อยาก (สอนยาก เข้าใจยาก) 
 4. เพ่ือการอยู่ส าราญของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 
 5. เพ่ือป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 
 6. เพ่ือป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต 
 7. เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
 8. เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งในชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
 9. เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 
 10. เพ่ือถือตามพระธรรมวินัย52 
การบัญญัติพระธรรมวินัย จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาณาจักร “ไม่ทรงแสดงธรรม         

(การสอน) หรือบัญญัติพระธรรมวินัยที่ขัดแย้งกับฝ่ายการเมืองการปกครองใด ๆ อีกทั้งไม่ประพฤติ    
ในสิ่งที่ผิดต่อกฎของบ้านเมือง เช่น ไม่บวชข้าราชการหากยังมิได้รับอนุญาตจากทางราชการ”53     
เป็นต้น ยกเว้นกษัตริย์มาขอปรึกษางานบ้านเมืองหรือมาศึกษาธรรม พระพุทธองค์จะทรงแสดงธรรม
เฉพาะเรื่องนั้น ๆ และในส่วนของรัฐหรืออาณาจักรเอง ก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพุทธศาสนจักร แต่รัฐจะ
ให้การการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ฉบับแก้ไขมาตรา 9 และมาตรา 79 ที่ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่พระมหากษัตริย์   
และรัฐที่พึ่งปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาในลักษณะเดียวกันกับสมัยพุทธกาล 

2.4.3 แนวคิดการปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมายไทย 

  แนวคิดการปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมายไทย เริ่มตั้ งแต่กฎหมายลักษณะ           
การปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 การออกกฎหมายส าหรับสงฆ์ก็เพ่ือให้ศาสนจักรอยู่ภายใต้           
การปกครองของอาณาจักรหรือควบคุมองค์กรสงฆ์ทั้ งประเทศนั้นเอง  ดั งจะเห็นได้จาก               
ก่อนการพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ สมเด็จสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรง
นิพนธ์ไว้ในตอนท้ายของการแถลงการณ์คณะสงฆ์ว่า “ภิกษุสงฆ์ แม้มีพระวินัยเป็นกฎหมายส าหรับตัว
ส่วนหนึ่งแล้ว ก็ยังจะต้องอยู๋ในใต้อ านาจแห่งกฎหมายฝ่ายอาณาจักรอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตราไว้เฉพาะหรือ
เพ่ือคนทั่วไป และยังคงควรอนุวัตจารีตของบ้านเมืองที่ไม่ขัดต่อกฎหมายทั้ง 2 ประเภท” สรุปความ   

                                                           
52 เรื่องเดียวกัน, 22. 
53“พัฒนาการการปกครองคณะสงฆ์ ไทย,” http://202.28.117.35/UserFiles/ 

chapter4(8). pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2559). 
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ก็คือ ภิกษุสงฆ์มีกฎหมายอันพึงปฏิบัติอยู่ด้วยกัน  3 ประเภท นั้นคือ 1) กฎหมายแผ่นดิน 2) พระวินัย 
และ 3) จารีต พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายแผ่นดินจึงควรจะรู้จักเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง54 
 แนวคิดการปกครองสงฆ์ในรัชสมัยที่ 2 ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี         
ที่พยายามแก้ไขความขัดแย้งระหว่างมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย โดยการตราพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2484 ด้วยการแยกอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ออกเป็น 3 ส่วน คือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรี    
และคณะวินัยธร ตลอดระยะเวลาของการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484   
ด้วยความพยายามที่จะรวมมหานิกายและธรรมยุตินิกายเข้าด้วยกัน แต่กลับไม่เป็นผลส าเร็จ กับยิ่ง
สร้างความแตกแยกในสถาบันสงฆ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่รัฐน ามาใช้เป็นข้ออ้าง        
เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 และประกาศใช้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แทน  
 แนวคิดและหลักการปกครองสงฆ์ด้วยข้อบังคับทางกฎหมายโดยรัฐ ตามพระราชบัญญัติ    
คณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 ได้ตราให้การปกครองทั้ง 3 ส่วน (สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะ
วินัยธร) รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามรูปแบบเดิมของกฎหมายลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121      
ที่อ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์เป็นของมหาเถรสมาคม และอ านาจสูงสุดในการบังคับบัญชา     
คณะสงฆ์เป็นของสมเด็จพระสังฆราช ผู้ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ใน 2 ต าแหน่งคือ ต าแหน่ง            
สกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์เอง และต าแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ร่วมกับมหาเถรสมาคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ            
มหาเถรสมาคม55 

2.4.4 แนวคิดการปกครองสงฆ์ด้วยกฎมหาเถารสมาคม 

 แนวคิดการปกครองสงฆ์ด้วยกฎมหาเถรสมาคม เป็นอ านาจตามพระราชบัญญัติ      
คณะสงฆ์ที่รัฐให้อ านาจมหาเถรสมาคมในการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ , ให้อ านาจในการ   
แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ส่วนนภูมิภาค, จัดต าแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค, และมี
อ านาจในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ปกครองคณะสงฆ์ อีกทั้งจะมีคณะอนุกรรมการที่มหาเถรสมาคม 
แต่งตั้งอีกหลายคณะคือ คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ , คณะกรรมการอ านวยการพระธรรมฑูต, 
คณะกรรมการร่างกฎนิคหกรรม (นิคหกรรมคือ การข่มหรือวิธีการลงโทษสงฆ์ที่ท าความเสื่อมเสีย 
ต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยเท่านั้น), คณะกรรมการจัดตั้งทุนสาธารณสงเคราะห์และศึกษา

                                                           
54 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 

ฉบับที่ 1-28, 74. 
55 เรื่องเดียวกัน, 97-100. 
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สงเคราะห์, ตลอดจนคณะกรรมการควบคุมพระภิกษุสามเณรไปยังต่างประเทศ (ศ.ต.ภ.) และมีองค์
สมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุขแห่งสงฆ์ทั้งนี้เพ่ือความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ ซึ่งในแง่ของความ
เป็นจริง การปกครองของคณะสงฆ์นั้น มีรูปแบบการปกครองที่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
มากกว่า ซึ่งจะแตกต่างจากการปกครองของฝ่ายรัฐที่เป็นระบอบประชิปไตย 

 ในการพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นปกครองหรือการแต่งตั้งประมุขแห่งสงฆ์ พระเจ้า
แผ่นดินจะทรงแต่งตั้งพระมหาเถระที่เป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของพระองค์ขึ้นด ารงต าแหน่งสมเด็จ
พระสังฆราช หรือพระเถระที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ถ้าไม่มี ก็ไม่ทรงแต่งตั้ง เช่น ในรัชกาลที่ 4 ทรง
ตั้งกรมสมเด็จพระปรมานุชิต ฯ เพราะทรงนับถือเป็นพระอาจารย์ เมื่อกรมสมเด็จพระปรมานุชิต
ชิโนรสสิ้นพระชนม์แล้ว ไม่ได้ทรงแต่งตั้งอีกเลยตลอดรัชกาลและในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 จะทรงแต่งตั้ง
กรมสมเด็จพระปวเรศ ฯ พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ แต่กรมสมเด็จฯ ทรงขอผัดให้ไหว้พระสวดมนต์
ไปก่อน จนจวนจะสิ้นพระชนม์จึงทรงรับมหาสมณุตมาภิเษก (มหาสมณุตมาภิเษก คือการสถาปนา
พระบรมวงศานุวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช) และเมื่อสิ้นพระชนม์ รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งสมเด็จ
พระสังฆราชสาซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ จนสมเด็จพระสังฆราชสาสิ้นพระชนม์ลงอีก เมื่อสมเด็จ
พระสังฆราชสาสิ้นพระชนม์แล้ว ก็ไมไ่ด้ทรงแต่งต้ังสมเด็จพระสังฆราชอีกตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 
เป็นต้น ส่วนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษก       
ในรัชกาลที ่6 เพราะทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในรัชกาลที ่656 

2.4.5 ทฤษฎีระบบราชการ (Max Weber) 

 ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucratic Model) แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ได้
เสนอรูปแบบขององค์การในอุดมคติ ที่เห็นว่าเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูง ที่จะท าให้องค์การ
บรรลุเป้าหมาย โดยเรียกทฤษฎีนี้ว่า“Bureaucracy” หรือ “ระบบราชการ” เป็นรูปแบบองค์กรที่ใช้
เหตุผล (Logic) และประสิทธิภาพ (Efficient) มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ (Order) และตามกฎหมาย 
(Legitimate Authority) มีลักษณะส าคัญอยู่ 6 ประการ คือ  

 1. มีสายบังคับบัญชาตามล าดับหน้าที่ (Hierarchy of Authority) คือ มีโครงสร้าง    
การบริหารจัดการเป็นรูปปิรามิด  

 2. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) คือ แบ่งงานตามความช านาญเฉพาะ
ทาง (Specialization)  

                                                           
56 “ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucratic Model),” http://digi.library.tu.ac.th/ 

thesis/po/1315/03chapter2.pdf  (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2560). 
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 3. ความไม่เป็นส่วนตัว (Impersonality) คือ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล จะต้อง
เป็นทางการโดยจะยึดถือเหตุผลเป็นหลัก 

 4. มีกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติอย่างเป็นทางการ (Formal Rules and procedure) 
คือระเบียบและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ จะต้องเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

 5. ความก้าวหน้าในงานอาชีพตามหลักคุณภาพ (Careers based on Merit) คือ       
การท างานจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถเป็นหลัก และจนน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่ง 
หน้าที่ตามความรู้ความสามารถ 

 6. การแบ่งแยกทั้ง เรื่ องส่วนตัวและทรัพย์สินส่วนบุคคลออกจากองค์การ
(Separation of the Property and Affairs) คือ ไม่น าเรื่องส่วนตัวตลอดจนทรัพย์สินมาปะปนกับ
งานในองค์กร 

 สิ่งที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucratic Model) ซึ่งจะตรงกับ
ระบบการปกครองคณะสงฆ์บางส่วนตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน (ตามพระธรรมวินัย = เคารพ         
อุปฌาอาจารย์และอาวุโสพรรษา) ที่มีสายบังคับบัญชาตามล าดับชั้น มีระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างเป็น
ทางการ แต่จะแตกต่างในเรื่องสัมพันธภาพระหว่างบุคคลภายในระบบที่เกี่ยวพันและเอ้ืออ านวย     
ต่อกัน และในส่วนของทรัพย์สินส่วนตัวที่ไม่แยกออกจากองค์กร เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวของพระสงฆ์
เมื่อมรณะภาพ ทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่จ าพรรษาอยู่ทันที เป็นต้น 

2.4.6 ทฤษฎีการปกครอง (Abraham H. Maslow) 

Abraham H. Maslow เขาได้เสนอทฤษฎีการจูงใจ ( Motivation Theory) ซึ่งมี 
สมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องความต้องการอันมีกามคุณเป็นแรงผลักดัน เช่น              
ความต้องการของมนุษย์ไม่มีขีดจ ากัด และการกระท าของมนุษย์เป็นไปเพ่ือเติมเต็ม ( Fulfill) สิ่งที่ยัง      
ไม่พึงพอใจ เป็นต้น โดยล าดับความต้องการ (Hierarchy of needs) ของมนุษย์ตามทฤษฎี           
การปกครองของมาสโล มี 5 ล าดับ ตั้งแตข่ั้นพ้ืนฐานถึงข้ันสูงสุด ได้แก่ 

1. ความต้องการทางกายภาพ ( Physical/Basic needs) เช่น ความต้องการ
ปัจจัยสี่และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  

2. ความต้องการความปลอดภัย ( Security/Safety needs) 
3. ความต้องการความรักความผูกพันทางสังคม ( Social/Love needs) 

  4. ความต้องการมีฐานะและการยกย่องในสังคม ( Esteem needs) 
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5. ความต้องการประจักษ์ตนเองหรือความจริงในตนเอง (actualization)57 
 ทฤษฎีการปกครองที่มีฐานมาจากทฤษฎีการจูงใจนี้  เป็นฐานส าคัญในการปกครอง    

กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างมาก และการจัดองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ไทยก็มีฐานมาจากหลัก
ดังกล่าวนี้ไม่น้อย ซึ่งจะเห็นได้จากเงื่อนไขและหลักในการพิจารณาการเลื่อนสมณศักดิ์ของคณะสงฆ์  
ในปัจจุบัน ตลอดจนการน าสมณศักดิ์มาผูกไว้กับต าแหน่งทางการปกครองสงฆ์ ที่ท าให้เห็นถึงบทบาท
อ านาจหน้าที่ที่มาจากสมณศักดิ์ เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการที่ได้นั้นเอง 
 

2.5 งานวิััยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.5.1 พระทศพล มาบัณฑิตย์ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตเรื่อง “หลักเกณฑ์และขั้นตอน     
บางประการทางศาสนา: การสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ. 2420-2532” ได้ข้อสรุปผลการวิจัย                
และข้อเสนอแนะดังนี้ 

  การสถาปนาสมณศักดิ์รองสมเด็จพระราชาคณะขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะในรัช
สมัยรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงด าเนินการพิจารณา มีพระบรมราชวินิจฉัยก่อนที่จะโปรดเกล้าฯ 
สถาปนาสมณศักดิ์ให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ แต่ในการพิจารณาสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสูงอย่าง
สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะก็มิได้ทรงตัดสินพระราชหฤทัยส่วนพระองค์แต่อย่าง
เดียว ทรงให้เป็นไปตามธรรมเนียมราชประเพณีเรื่องอาวุโสทางสมณศักดิ์ จนกลายเป็นนิติราช
ประเพณีทางศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420- 2532 ทรงสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ 
หลักเกณฑ์ที่ทรงใช้มีพระบรมวินิจฉัยสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะยังคงเหมือนเดิม 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้คือ การเจริญในสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ตามล าดับ
จนกระทั่งมาถึงจุดสูงสุดในฐานันดรศักดิ์ คือ สมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะนั้น นอกจากสงฆ์เองที่มี
ความรู้ ความสามารถและความหนักแน่นในสมณเพศแล้ว บางครั้งก็มีเหตุปัจจัยอ่ืน ๆ มาเกื้อหนุน
ส่งเสริมให้พระสงฆ์บางรูปเจริญในสมณศักดิ์ จนที่สุดได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ 
เหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในคณะสงฆ์มีผลต่อการพิจารณาสถาปนาสมณศักดิ์ 
ได้แก่ 

 

                                                           
57 “ทฤษฎีการจูงใจ ของ Abraham H. Maslow,” http://www.tpa.or.th/writer/read 

_this_book_topic.php?bookID=1340  (สืบค้นวันที่ 25 ก.ค. 2559). 
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 1. พระราชอัธยาศัยของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์  
 2. เหตุปัจจัยด้านการเมือง 
 3. เหตุปัจจัยภายในคณะสงฆ์58 
2.5.2 นายนครินทร์ แก้วโชติรุ่ง ผู้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครอง         

ในพระไตรปิฎก”เป็นสารนิพนธ์รายวิชา สัมมนาพระวินัยปิฎก ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร         
ดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2556 ได้สรุปรูปแบบและการปกครองในพระไตรปิฎกดังนี้ 

หลักการของการปกครองของแต่ละรูปแบบ ในพระไตรปิฎกนั้นก็คือธรรมะต่าง ๆ             
ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้แล้วนั่นเอง หลักการดังกล่าวจัดเป็นกรอบแนวคิดส าคัญส าหรับให้
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้น าไปประพฤติปฏิบัติตน และจัดเป็นเครื่องมือชี้วัดส าคัญว่า  ผู้ปกครอง
หรือผู้ถูกปกครองเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมหรือไม่ โดยการพิจารณาจากการประพฤติตนหรือ              
ไม่ประพฤติตนตามหลักการต่าง ๆ นั่นเอง ผู้วิจัยจึงได้แบ่งหลักการปกครองออกเป็น 2 ด้าน คือ 
หลักการด้านการบริหารและหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

หลักการปกครองส าหรับการปกครองแบบราชาธิปไตย มีทั้งหลักการด้านการบริหาร      
และหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากมาย เนื่องจากผู้ปกครอง
แบบราชาธิปไตย คือพระมหากษัตริย์ มีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และมักจะใช้อ านาจไปเพ่ือ
ความยิ่งใหญ่หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเอง สิ่งที่จะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งผู้ปกครองในการใช้อ านาจไป
ในทางที่ถูกต้องชอบธรรมและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนได้ ก็คือหลักธรรมต่าง ๆ ของ
พระพุทธศาสนาที่ได้ให้หลักธรรมแก่ผู้ปกครองที่มากกว่าเรื่องของความยิ่งใหญ่ หรือเรื่องอ านาจ และ
ในส่วนของการปกครองแบบสามัคคีธรรม มีทั้งหลักการด้านการบริหารและหลักการด้านคุณธรรม
และจริยธรรม แต่หลักการที่โดดเด่นที่สุดคือ อปริหานิยธรรมหรือสามัคคีธรรมนั่นเอง เนื่องจากมีส่วน
ท าให้รัฐที่ปกครองตามหลักธรรมดังกล่าว สามารถต้านทานอ านาจจากรัฐอ่ืน ส าหรับผู้น าหรือ
ผู้ปกครองชนชั้นสูงต้องมีธรรมด้วย ดังที่พระพุทธเจ้าไดท้รงแสดงแก่ผู้ปกครองที่เป็นพระมหากษัตริย์ 

หลักธรรมส าหรับการปกครองของคณะสงฆ์ ผู้วิจัยจึงสรุปหลักการที่ส าคัญ ๆ ได้ 5 
ประการ ได้แก่ 1) พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ 2) มีการกระจายหน้าที่ 3) มีความสามัคคี 4) มีความเป็น
เอกภาพ และ 5) มีความเสมอภาค ส่วนหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของภิกษุสงฆ์ในฐานะที่
สังคมสงฆ์มี 3 หมวดดังนี้ 1) ธรรมเพ่ือความดีงามในฐานะเป็นภิกษุ 2) ธรรมเพ่ือความดีงามในฐานะ

                                                           
58 พระทศพล มาบัณฑิตย์, “หลักเกณฑ์และขั้นตอนบางประการทางศาสนา:การสถาปนา

สมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ. 2420-2532,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์         
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), บทคัดย่อ.  
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เป็นสมาชิกแห่งสงฆ์ และ3) ธรรมเพ่ือความดีงามความส าเร็จในฐานะเป็นผู้สั่งสอนและผู้รับการ       
สั่งสอน และหลักที่ใช้ในการปกครองสงฆ์ที่เป็นหัวใจส าคัญที่สุดที่ท าให้คณะสงฆ์ด ารงอยุ่ได้จนถึง
ปัจจุบันคือ พระธรรมวินัยนั่นเอง59 
 2.5.3 พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ )มีแก้ว(  นิสิตปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต           
(การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทการ
บริหารกิจการคณะสงฆข์องพระสังฆาธิการในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัย
ประสิทธิภาพการบริหารพระสังฆาธิารในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางด้านการปกครอง
นั้น ได้ให้ความส าคัญต่อการปกครอง ซึ่งเน้นให้พระภิกษุ สามเณรให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันตาม
หลักสารานิยธรรมและความสามัคคีธรรมโดยมีพระธรรมวินัยเป็นหลัก ซึ่งการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการปกครองมีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งท าหน้าที่
ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่และถ่ายทอดพระธรรมค าสอนของพระบรมศาสดาที่ได้ทรงบัญญัติไว้ ให้ผู้
ที่นับถือพระพุทธศาสนา ได้น าพระธรรมค าสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมสืบต่อไป 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้ง 6 ด้าน เจ้าอาวาสต้องด าเนินการให้ครบทุกด้าน จะได้ผล
มากหรือน้อย เป็นไปโดยอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคี ความขยันเข็มแข็งจากทุกฝ่าย ผู้ปกครอง
และผู้ใต้ปกครองร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ผู้ปกครองต้องประกอบด้วยคุณธรรม และเป็นผู้
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้บรรลุผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ 60 
 2.5.4 พระณรงค์ วุฑฒิเมธี )สังขวิัิตร( ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธ
ศาสนศึกษา ภาควิชาปรัชญญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง      
“การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและแนวทางการแก้ไข” ผลของการวิจัยพบว่า ปัญหา
การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน มีปัญหาทางโครงสร้างการปกครอง, ปัญหาการขาดประสิทธิภาพใน
การปกครอง, และปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งสมณศักดิ์ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้  

                                                           
59 นายนครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก,”         

(สารนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัญฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2556), 90. 

60 พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ (มีแก้ว), “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์องพระสังฆาธิการ    
ในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการจัดการเชิงพุทธ    
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), 125. 
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 - ด้านโครงสร้างการปกครอง แนวทางการแก้ไขคือ แยกรัฐออกจากศาสนา และเน้นการ
กระจายอ านาจและถ่วงดุลพร้อมทั้งให้พุทธบริษัทมีส่วนร่วม 
 - ด้านการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง แนวทางการแก้ไขคือ ปรับในเรื่องของระบบ
การศึกษาเพ่ือจะช่วยพระสงฆ์มีคุณภาพท้ังผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง 
 - ด้านหลักเกณฑ์การแต่งตั้งสมณศักดิ์ แนวทางการแก้ไขคือ ปรับหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง      
สมณศักดิ์และแยกสมณศักดิ์ออกจากต าแหน่งทางการปกครอง61 

2.5.5 สรุปงานวิััยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ ที่ผู้ศึกษาวิจัยได้น ามาศึกษา      
ทั้ง 4 เรื่อง พบปัญหาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้นคือ มีปัญหาทางการบริหารและระบบโครงสร้าง
การปกครองคณะสงฆ์ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากศักยภาพของผู้ปกครอง และปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขของ
การสถาปนาสมศักดิ์  ซึ่งได้มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขไว้หลายส่วนด้วยกัน อาทิเช่น           
แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการปกครอง  ผู้ปกครองต้องเป็นผู้มี วัยวุฒิและคุณวุฒิ  และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยต้องให้เป็นไปตามธรรมวินัย   
และแนวทางการแก้ไขเรื่องการสถาปนาสมณศักดิ์  การสถาปนาเป็นพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ แต่ทรงไม่ตัดสินพระราชหฤทัย ส่วนพระองค์แต่อย่างเดียว ทรงให้ยึดตามธรรมเนียม
ราชประเพณี แต่บางครั้งก็มีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสถาปนาสมณศักดิ์ เช่น เหตุปัจจัยด้าน
การเมืองหรือเหตุปัจจัยภายในคณะสงฆ์เอง (อันเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้) ตลอดจนการพิจารณา    
สมณศักดิ ์ที่ควรพิจารณาจากความสามารถและความเหมาะสมเป็นหลัก และควรแยกสมณศักดิ์ออก
จากต าแหน่งทางการปกครองสงฆ์ เป็นต้น  
 

2.6 กรอบแนวคิดการวิััย )Conceptual Framework) 

 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องการปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505: ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ส ารวจวรรณกรรม (Literature 
Research) ต่าง ๆ และสรุปมาเป็นตัวแปรต้น (Independent Variable) ที่ส่งผลกระทบท าให้เกิด

                                                           
61 พระณรงค์ วุฑฒิเมธี (สังขวิจิตร), “การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและแนว

ทางการแก้ไข,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพุทธศาสนศึกษา ภาควิชาปรัชญญา            
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 238-239. 
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การเปลี่ยนแปลงต่อตัวแปรตามคือ การปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ  .ศ  . 2505: 
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตัวแปรต้น:  ในกรอบที่ 1 คือระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ ที่ผู้วิจัยได้น ารูปแบบ   
การปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นกฎระเบียบข้อบังคับในพระธรรมวินัย ที่สงฆ์ทุกรูปต้องถือ
ปฏิบัติตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน โดยน ามาเป็นต้นแบบของระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์    
ที่มีอยู่ในประเทศไทย  โดยเริ่มศึกษาการปกครองสงฆ์ตั้งแต่ยุคสุโขทัย จนถึงยุคแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
โดยแยกไปตามระบบการปกครองของฝ่ายรัฐ  )ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบประชาธิปไตย(  
และการปกครองภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละยุคสมัยจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนืองกันมากับโครงสร้างการปกครองของคณะสงฆ์ไทย 
  ในกรอบที่  2 ผู้วิจัยได้น าหลักการสถาปนาสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ไทยมาเป็น
กรอบในการวิจัยในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากสมณศักดิ์ของพระเถรานุเถระในแต่ละล าดับชั้น   เป็นตัว       
บ่งบอกถึงต าแหน่งและบทบาทอ านาจหน้าที่ทางการปกครองคณะสงฆ์ไทย  
  ส่วนในกรอบที่  3 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดในรูปแบบการปกครองสงฆ์ตามพระธรรมวินัย      
ที่สงฆ์ทุกรูปต้องถือปฏิบัติตาม  และรูปแบบการปกครองทั่วไป รวมทั้งแนวคิดการปกครองสงฆ์ภายใต้
กฎหมาย พ.ร.บ. คณะสงฆ์ และภายใต้กฎมหาเถรสมาคม ตลอดจนทฤษฎีระบบราชการ ที่รัฐได้
ก าหนดให้การปกครองสงฆ์เป็นรูปแบบราชการอีกทั้งทฤษฎีการปกครองที่มีฐานมาจากทฤษฎี        
การจูงใจ คือ  การสถาปนาสมณศักดิ์ให้กับพระเถระในล าดับชั้นต่าง ๆ เพ่ือเป็นการศึกษาวิจัยตาม
รูปแบบของการปกครองทั่วไป  และแบบจ าเพาะของสงฆ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  ดังนั้น ตัวแปรต้นทั้ง 3 กรอบนี้ จึงเป็นตัวแปรอันส าคัญของการศึกษาวิจัยครั้งนี้         
ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ  .ศ  . 2505  :ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย
ตามท่ีอธิบายไว้ดังนี้ 
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 กรอบแนวคิดการวิััย 
(Conceptual Framework)  

ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม  
      )Independent Variable)             (Dependent Variable) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ 
  - ในสมัยพุทธกาล 
  - ในประเทศไทย 
  - ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2505 
 

แนวคิดทฤษฎีการปกครอง 
- แนวคิดการปกครองรูปแบบทั่วไป 
- แนวคิดการปกครองตามธรรมวินัย 
- แนวคิดการปกครองตามกฎหมาย 

   การปกครองสงฆ์
ภายใต้พระราชบัญญัติ         
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505: 
ศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

สมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ไทย 
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บทที่ 3 
กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505: ศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ผู้วิจัยได้น าความเป็นมาของกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ          
ที่ได้น าบังคับใช้กับพระสงฆ์ของไทยตั้งแต่แรกจนถึงฉบับปัจจุบัน คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. 2505 และน าข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรต่าง ๆ ที่มีสัมพันธภาพ บทบาท อ านาจหน้าที่ต่อการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 กฎหมายที่บังคับใช้กับคณะสงฆ์ไทย 
  3.1.1 กฎหมายพระสงฆ ์
  3.1.2 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 
  3.1.3 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 

 3.1.4 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
 3.2 ข้อมูลพื้นฐานองค์กรที่เก่ียวข้องกับคณะสงฆ์ไทย 

  3.2.1 มหาเถรสมาคม (มส.) 
3.2.2 ส านักพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (สพท.  

 

3.1 กฎหมายที่บังคับใช้กับคณะสงฆ์ไทย  

 
กฎหมายที่น ามาบังคับใช้กับการปกครองคณะสงฆ์ของไทย เริ่มมีขึ้นในยุคของการเร่ง

ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาไปพร้อม ๆ กับการเร่งพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในยุคกรุงรัตนโกสินทร์  
ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้คน มอญ ลาว พม่าปลอมมาบวชเพ่ือหวังลาภสักการะจากชาวบ้าน จนน าไปสู่สภาวะ
ความเสื่อมศรัทธาของประชาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงมีการตราเป็นกฎหมายเพ่ือปกป้อง
พระพุทธศาสนาให้พ้นจากจุดวิกฤติโดยเร็วที่สุด และเพ่ือเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่
ในสยามประเทศสืบต่อไป 

3.1.1 กฎหมายพระสงฆ์ 

  กฎพระสงฆ์ฉบับแรกที่มีการตราขึ้นเพ่ือบังคับใช้กับสงฆ์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์        
โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายคณะสงฆ์         
ที่เรียกว่า กฎพระสงฆ์ ขึ้นในระหว่าง ปี พ.ศ. 2325 - 2344 รวม 10 ฉบับ ดังที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย
ตราสามดวง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นกฎหมายคณะสงฆ์ชุดแรกที่ปรากฏหลักฐานอยู่ถึงปัจจุบัน 
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โดยมีเนื้อหาสาระของแต่ละฉบับ จะประกอบด้วยข้อความที่ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละ
เรื่อง ว่าผิดพระธรรมวินัยข้อใด ท าให้พระศาสนาเสื่อมเสียอย่างไร แล้วทรงมีพระบรมราชโองการ 
ห้ามมิให้ท าเช่นนั้นอีกต่อไป พร้อมทั้งก าหนดโทษทางฝ่ายเมือง เพ่ิมจากโทษทางพระธรรมวินัยอีก
ส่วนหนึ่ง สาระส าคัญของกฎพระสงฆ์แต่ละฉบับพอสรุปได้ดังนี้1 
  กฎพระสงฆ์ฉบับที่  1 โดยทรงปรารภว่า ให้ประชาราษฎร์สมาทานพระไตร
สรณาคมน์ ศีลห้า ศีลแปด ศีลสิบ (การสมาทานศีล คือการให้ค ามั่นสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติดี    
งดเว้นอบายมุขท้ัง 5 ทั้ง 8  และ10 ตามที่ตนเองได้สมาทานศีลไว้) ในส านักพระสงฆ์ทุกวัน และมีการ
ก าหนดโทษสงฆ์ผู้แสดงพระธรรมเทสนาใช้ถ้อยค าตลกคะนอง หยาบช้า  เอาธรรมนั้นมากล่าวเป็น
อธรรม อันหาประโยชน์ไม่ได้   ซึ่งผิดพระธรรมวินัย ผู้ฟังก็ไม่ได้รับอานิสงฆ์อะไรจากการฟังเทศน์ จึงมี
พระบรมราชโองการ ห้ามมิให้เทศน์และฟังเทศน์ในลักษณะดังกล่าว ภิกษุสามเณรรูปใดฝ่าฝืน ให้น า
ตัวมาลงโทษพร้อมกับญาติโยมของภิกษุสามเณรรูปนั้น 
  กฎพระสงฆ์ฉบับที่ 2 พระองค์จะทรงตั้งพระทัยจะบ ารุงพระบวรพุทธศาสนาตาม      
พุทธฎีกา แต่พระภิกษุสงฆ์ไม่ได้รักษาพระปาติโมกข์ ตามเยี่ยงอย่างพระอริยสาวก ทรงตักเตือน เพ่ือ
จะให้พระสงฆ์ทั้งปวง ให้ทรงพระปาติโมกข์สังวรณ์ศีลบริสุทธิ์  ฝ่ายฆราวาสห้ามท าให้สงฆ์เสียศีล
สิกขาบทบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ห้ามรับฝากเงินทองของฆราวาส เที่ยวคบหากับฆราวาส ด้วยหวัง
กามคุณ 5 (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) มิได้เห็นแก่พระศาสนา และห้ามฝ่ายฆราวาส อย่าให้ของ
เงินทองไปฝากภิกษุสามเณรไว้ ท าให้เสียวินัยสิกขาบทเป็นอันขาด ถ้าผู้ใดมิได้กระท าตาม พระราช
ก าหนดกฎหมายนี้ ฝ่ายภิกษุสามเณรจะลงพระอาชญาโทษสึกออกและเฆี่ยนให้สาหัส               
  กฎพระสงฆ์ฉบับที่ 3 โดยทรงปรารภว่า พระภิกษุสงฆ์ในขณะนั้นละเมิดพระวินัย
บัญญัติ คือ ให้อุปสมบทแก่ศิษย์แล้วปล่อยปละละเลย ไม่ได้ให้ศิษย์ ถือนิสัยอยู่ในหมู่คณะของตนก่อน 
กลับปล่อยให้เที่ยวไปท าการใด ๆ ตามอ าเภอใจจนเกิดมีการซ่องสุมกันท ามารยาว่า รักษาศีลภาวนา
ให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธา ตั้งตนเป็นผู้วิเศษ อวดวิชาความรู้อวดอิทธิฤทธิ์เป็นอุตริมนุสสธรรม โกหก
หลอกลวงประชาชน เมื่อได้สมัครพรรคพวกมาก ก็คิดจะชิงราชสมบัติตั้งแต่ยังอยู่ในสมณเพศ  จึงมี
พระบรมราชโองการสั่งว่า ต่อไปให้พระราชาคณะแต่งตั้งพระภิกษุ ทั้งในกรุงและนอกเมืองเป็น       
เจ้าอธิการ ครองอารามละรูป ให้มีตราประจ าต าแหน่ง เขียนชื่ออารามที่ครอง ถ้าเมืองใดมีพระภิกษุ
มาก ให้แต่ละอารามมีพระอันดับได้ 9-10 รูป ถ้ามีพระภิกษุน้อยมีพระอันดับได้ 4-5 รูปขึ้นไป ถ้าภิกษุ
สามเณรรูปใดประสงค์จะย้ายจากนอกเข้ามาในกรุง หรือที่อยู่ในกรุงจะย้ายออกไปหัวเมือง เพ่ือศึกษา
คันถธุระ วิปัสสนาธุระ หรือปฏิบัติศาสนกิจ ก็ให้เจ้าอธิการออกหนังสือส าคัญ เพ่ือน าติดตัวไปโดย

                                                           
1
 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับ

ที่ 1-28. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2550), 3-44. 
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เขียน ชื่อตัว ฉายา อายุพรรษา และชื่ออุปัชฌาย์อาจารย์ แล้วประทับตราต าแหน่งก ากับไว้ในหนังสือ
ส าคัญนั้น ผู้ใดไม่มีหนังสือส าคัญ ห้ามมิให้เจ้าอธิการทุกอารามรับเข้าอยู่ในอารามของตน ให้พระราชา
คณะ เจ้าหมู่ เจ้าคณะ เจ้าอธิการ ตลอดจนกรมการเมืองตรวจตราดูแล อย่าให้หลอกลวงคิด
ประทุษร้ายต่อแผ่นดิน เช่นการที่เกิดขึ้นครั้งนี้ หากพระราชาคณะ เจ้าหมู่  เจ้าคณะ เจ้าอธิการ      
และกรมการเมืองละเว้นหน้าที่ ถือว่ามีโทษเป็นกบฎร่วมกับพวกโกหกหลอกลวงเหล่านั้นด้วย 
  กฎพระสงฆ์ฉบับที่ 4 มีพระบรมราชโองการสั่งว่า ให้ภิกษุสามเณรอันบวชใน       
พระศาสนา รักษาธุระสองประการ คือคันถธุระ วิปัสสนาธุระเป็นประเพณี ต่อไปให้พระราชาคณะ 
เจ้าอธิการ ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ที่อยู่ในส านัก แนะน า
ตักเตือนศิษย์ให้ศึกษาเล่าเรียนคันถธุระ หรือวิปัสสนาธุระ ห้ามอย่าให้มีภิกษุ ละวัตรปฏิบัติ และ     
ปฎิญาณตัวว่าเป็นกิจวัด แล้วท าบัญชีแสดงจ านวนภิกษุสามเณรผู้ศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระ    
ส่งให้กรมสังฆการี น าขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเพ่ือทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล หากภิกษุสามเณรรูป
ใดกักขฬะ หยาบช้า สอนยาก อุปัชฌาย์อาจารย์ ว่ากล่าวไม่ฟัง สั่งสอนหลายครั้งแล้วไม่ปฎิบัติตาม   
ให้จับสึกเสีย อย่าให้อยู่ในหมู่คณะ ถ้าผู้ใดไม่ปฎิบัติตามกฎพระสงฆ์นี้ ให้เอาญาติโยมมาลงโทษตาม
ความหนักเบา 

  กฎพระสงฆ์ฉบับที่ 5 มีพระบรมราชโองการสั่งว่า ภิกษุบางรูปต้องอาบัติปาราชิกข้อ
เสพเมถุน บางรูปต้องอาบัติปาราชิก ข้ออทินนาทานา ต่อไปให้ภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกข้อใดข้อหนึ่ง 
แจ้งให้สงฆ์ทราบภายใน 15 วันถ้าปกปิดไว้ และยังถือว่าตนเป็นภิกษุ เข้าร่วมสังฆกรรมกับสงฆ์ทั้งปวง
ตามตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อสงฆ์พิจารณาตัดสินว่า ต้องอาบัติปาราชิกจริง ให้น าตัวมาลงโทษถึง
ประหารชีวิต และให้ริบราชบาทจับเฆี่ยนตีโบยญาติโยมของภิกษุนั้นด้วย 
  กฎพระสงฆ์ฉบับที่ 6 มีพระบรมราชโองการสั่งว่า ภิกษุสามเณรในขณะนั้น ไม่ปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย หาเลี้ยงชีพโดยการท างานรับใช้ตามความพอใจของฆราวาส เพ่ือหวังลาภสักการะ 
ฆราวาสก็ปราศจากปัญญา การท าทานพระภิกษุผู้รับทานนั้นต้องทรงศีลบริสุทธิ์ ฝ่ายฆราวาสผู้จะให้
ทานนั้นก็มีปัญญา และผู้ให้ผู้รับทั้งสองฝ่ายมีสุจริต จึ่งให้ผลมาก ห้ามมิให้ภิกษุสามเณรสงเคราะห์
ฆราวาส ด้วยการให้ผลไม้ ดอกไม้ ใบไม้ เป็นต้น แล้วท าการเรี่ยไรบอกบุญแก่ผู้ไม่ใช่ญาติ ห้ามมิให้เป็น
หมอนวดหมอยา  หมอดู ห้ามมิให้เป็นฑูตน าข่าวสารของฆราวาส และห้ามท าการทั้งปวงที่ผิด      
พระวินัย ผู้ใดต้องอธิกรณ์ร้ายแรงถึงขั้นปาราชิกให้จับสึกเสีย ห้ามฆราวาสทั้งปวงถวายเงิน ทอง นาก 
แก้วแหวน และสิ่งอันไม่สมควรแก่สมณะ ห้ามใช้สอยภิกษุสามเณรให้ท าการเพ่ือตน ผู้ใดฝ่าฝืนให้
ลงโทษเฆี่ยนตีตามโทษหนักเบา 
  กฎพระสงฆ์ฉบับที่ 7 กรณีที่พระราชาคณะพวกหนึ่ง ให้น าความกราบทูลว่า 
เกี่ยวกับปัญหาการกระท าที่ผิดพระวินัย แต่ความจริงแล้วไม่ผิด ผู้ที่คัดค้าน และหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิด
พระวินัยนั้น ไมรู่้พระวินัยดี แต่ถึอดีว่ารู้ดี ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในหมู่สงฆ์ อันเป็นเหตุให้แตก
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สามัคคี จึงมีพระบรมราชโองการสั่งว่า ต่อไปห้ามมิให้ภิกษุรูปใดน าเรื่องทะเลาะวิวาทของสงฆ์ขึ้น
กราบทูล หากเป็นเรื่องส าคัญที่กราบทูลให้ทรงวินิจฉัย ก็ให้เสนอสมเด็จพระสังฆราช เพ่ือทรงหารือใน
คณะพระราชาคณะเสียก่อน 
  กฎพระสงฆ์ฉบับที่ 8 พระราชาคณะ เจ้าอธิการปล่อยปละละเลยไม่ดูแลตักเตือน
ภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินัย จึงเกิดมีภิกษุ สามเณรลามกเป็นโจรท าลาย   
พระศาสนา  เช่น ชวนกันเข้าร้านตลาดดูสีกา นุ่งห่มเดินเหินอย่างคฤหัสถ์ ดูโขน หนัง ละคร ฟ้อนร า 
ขับร้อง เล่นหมากรุก สกา การพนันทั้งปวง ตลอดจนเสพเมถุนกับสีก จึงมีพระบรมราชโองการสั่งให้ 
เจ้าอธิการ อุปัชฌาย์อาจารย์ เอาใจใส่ดูแลมิให้ภิกษุ สามเณร ประพฤติอย่างนั้นต่อไป 
  กฎพระสงฆ์ฉบับที่ 9 กรณีที่พระมหาสิน ซึ่งมีสมณศักดิ์เป็นพระครู ได้เสพเมถุนกับ
ข้าหลวงผู้หนึ่งจนมีท้อง แต่ยังถือตนว่าเป็นภิกษุเข้าร่วมสังฆกรรมอุโบสถตลอดมา เป็นคู่สวดบวช
พระสงฆ ์ท าให้สังฆมณฑลมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการสั่งให้พระราชาคณะ เจ้าอธิการ เอาใจใส่
ตรวจตรากวดขันความประพฤติของพระอันดับทั้งปวง มิให้ติดพันด้วยหญิงในทางชู้สาว ผู้ใดท าผิด
พระวินัยถึงขั้นปาราชิก ให้แนะน าให้สึกเสีย ถ้าผู้ใดต้องอาบัติปาราชิกแล้วปกปิดไว้ให้ลงโทษถึง        
7 ชั่วโคตร 
  กฎพระสงฆ์ฉบับที่ 10 พระสงฆ์บางพวกไม่มีหิริโอตัปปะเป็นอลัชชี เช่น คบหากัน     
เสพสุรา ยาเมา ฉันอาหารในเวลาวิกาล เอาบาตรจีวรขายแลกเหล้า เล่นเบี้ย สวดพระมาลัยตลก
คะนองเป็นล าน า จึงมีพระบรมราชโองการสั่งให้พระราชาคณะ เจ้าอธิการ ช าระภิกษุสงฆ์พวกอลัชชี
ทั้งหลายให้สึกเสียและห้ามมิให้ภิกษุ สวดพระมาลัยในงานศพอีกต่อไป 
  กฎพระสงฆ์ทั้ง 10 ฉบับ ตราขึ้นเพ่ือควบคุมความพระพฤติของสงฆ์ที่คิดนอกรีดหรือ
สงฆ์ที่หวังลาภสักการะของชาวบ้าน และกระตุ้นให้สงฆ์ผู้ปกครอง (เจ้าอาวาสหรืออุปัชฌาย์อาจารย์) 
ให้เอาใจใส่ดูแลสงฆ์ในปกครองมิให้ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ตลอดจนควบคุมชาวบ้านให้อยู่ในศีล
ด้วยการสมาทานศีลทุกวัน และจะเห็นว่ากฎพระสงฆ์ทั้ง 10 ฉบับ ไม่มีฉบับใดเลย ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ระบบโครงสร้างการปกครองของคณะสงฆ์ เท่ากับว่า กฎพระสงฆ์ตราขึ้นเพียงเพ่ือควบคุมความ
ประพฤติของภิกษุสงฆ์และฆราวาสให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น 

3.1.2 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 

  มีพระบรมราชโองการ พระจุลจอมเกล้าอยู่หัวฯ ด ารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบ   
ทั่วกันว่า ทุกวันนี้การปกครองฝ่ายพระราชอาณาจักร ก็ได้ทรงพระราชด าริแก้ไข และจัดตั้งแบบแผน    
การปกครองให้เป็นที่ เรียบร้อยเจริญดีขึ้นกว่าแต่ก่อน และฝ่ายพระพุทธจักรนั้น การปกครอง        
สังฆมณฑลเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือประโยชน์แห่งพระพุทธศาสนา และความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักร
ด้วย หากการปกครองสังฆมณฑล เป็นไปตามแบบแผนเรียบร้อยดี พระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองถาวร 
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และจะชักน าให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสโนวาท ประพฤติสัมมา
ปฏิบัติ และร่ าเรียนวิชาคุณในส านักยิ่งขึ้น พระองค์มีพระราชประสงฆ์จะทรงท านุบ ารุงสังฆมณฑลให้
เจริญคุณสมบัติมั่นคงสืบไปในพระศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติไว้
สืบไปด้วยกันทั้งหมด 8 หมวดด้วยกันดังนี้2 
   หมวดที่ 1 ว่าด้วยนามและก าหนดใช้พระราชบัญญัติ มาตรา 1 ถึงมาตรา 2 บัญญัติ 
โปรดให้ใช้ในมณฑลใด เมื่อใด จะได้ประกาศในหนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาเป็นส าคัญ และให้
ยกเลิกบรรดากฎหมาย แบบแผนประเพณีท่ีขัดขวางต่อพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้ต่อไป 
  หมวดที่ 2 ว่าด้วยคณะใหญ่ มาตรา 3 ถึงมาตรา 4 พระราชบัญญัติให้คงไว้ซึ่งนิกาย
ที่มีอยู่เดิมและคงอ านาจเจ้าคณะหรือสังฆนายกในนิกายนั้นไว้ดั่งเดิม แต่การปกครองอันเป็นสามัญ
ทั่วไปในนิกายทั้งปวง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งแต่งตั้งมหาเถรสมาคม และการก าหนด
โครงสร้างการปกครองสงฆ์ไทยคือ สมเด็จเจ้าคณะใหญ่ทั้ง 4 ต าแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ 1
เจ้าคณะใหญ่คณะใต้ 1 เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกา 1 เจ้าคณะใหญ่คณะหลวง 1 ทั้งพระราชาคณะ 
เจ้าคณะเหนือ คณะใต้ คณะธรรมยุติกา คณะกลาง ทั้ง 4 ต าแหน่งนั้น ยกเป็นพระมหาเถระที่
ทรงปฤกษาในการพระศาสนา และการปกครองบ ารุงสังฆมณฑลทั่วไป ซึ่งได้โปรดให้พระมหาเถระ
ทั้งนี้ ประชุมวินิจฉัยในที่มหาเถรสมาคม ตั้งแต่ 5 พระองค์ขึ้นไป ค าตัดสินของมหาเถรสมาคมนั้น ให้
เป็นสิทธิ์ขาดผู้ใดจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปอีกไม่ได้ 
  หมวดที่ 3 ว่าด้วยวัด มาตรา 5 ถึงมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัตินี้ วัดมี 3 อย่างคือ 
พระอารามหลวง, อารามราษฎร์, และส านักสงฆ์ รวมทั้งการขอรับพระราชทานวิสุงคามวสีและการ
สร้างอารามขึ้นใหม่ 
  หมวดที่ 4 ว่าด้วยเจ้าอาวาส มาตรา 10 ถึงมาตรา 19 พระราชบัญญัติการเลือกเจ้า
อาวาสให้เป็นหน้าที่พระราชาคณะแขวง และก าหนดอ านาจ หน้าที่ของเจ้าอาวาส 
  หมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะแขวง มาตรา 20 ถึงมาตรา 29 พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนด
สมณศักดิ์กับแบ่งเขตภูมิภาค การปกครองสงฆ์ ให้พระราชาคณะก ากับดูแลแขวง 
  หมวดที่ 6 ว่าด้วยคณะเมือง มาตรา 30 ถึงมาตรา 33 บัญญัติการเลือกสรรและการ
แตง่ตั้งเจ้าคณะเมือง รวมทั้งการก าหนดบทบาท อ านาจและหน้าที่ 
  หมวดที่ 7 ว่าด้วยคณะมณฑล มาตรา 35 ถึงมาตรา 39 บัญญัติการเลือกสรรและ
การแต่งตั้งเจ้าคณะมณฑล รวมทั้งการก าหนดบทบาท อ านาจและหน้าที่ 

                                                           
2
 พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาธิโก), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับ

ที่ 1-28. 49-74. 
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  หมวดที่ 8 ว่าด้วยอ านาจ มาตรา 40 ถึงมาตรา 45 บัญญัติอ านาจหน้าที่เจ้า
กระทรวงธรรมาการและเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ ให้ช่วยสนับสนุนเจ้าคณะเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวททั้งก าหนดโทษผู้ที่ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัต 
  สรุปการตราพราะราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 พระจุลจอมเกล้า
อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ทรงต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัย
เฉกเช่นประเทศใต้อาณานิคมของประเทศอังกฤษ และเพ่ือต้องการควบคุมคณะสงฆ์ทั้ง 2 นิกาย 
(มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย) โดยการรวมศูนย์อ านาจการปกครองสงฆ์ไว้ที่ส่วนกลางและบริหาร
จัดการในรูปแบบราชการที่เป็นไปตามล าดับชั้นที่ชัดเจน  

3.1.3 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484  

  พระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จึง ได้
พยายามจะแก้ไขการปกครองคณะสงฆ์ระหว่างมหานิกายและธรรมยุติกนิกายให้เกิดความเสมอภาค
กัน ด้วยการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 และตราพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484  โดยยกเลิกมหาเถรสมาคม เปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นสังฆสภา เพ่ือ
ถ่วงดุลอ านาจต่อกันตามลักษณะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การตราพระราชบัญญัติ    
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มี 8 หมวดดังนี้3   

 หมวดที่ 1 สมเด็จพระสังฆราช ระบุการสถาปนาและบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
สมเด็จพระสังฆราช 

 หมวดที่ 2 สังฆสภา ระบุองค์ประกอบด้วยสมาชิก คุญสมบัติ, บทบาทอ านาจหน้าที่        
และการบริหารสังฆสภา 

 หมวดที่ 3 สังฆมนตรี ระบุสมเด็จพระสังฆราชมีอ านาจในการแต่งตั้งและการสิ้นสุด          
สังฆมนตรี ตลอดจนการจัดระเบียบบริหารคณะสงฆ์ 

 หมวดที่ 4 วัด ระบุการพระราชทานวิสุงคามสีมา, การสร้างหรือการตั้งวัด ตลอดจน
การแบ่งเขตวัด และก านดบทบาทอ านาจหน้าที่เจ้าอาวาสวัด 

 หมวดที่ 5 ศาสนสมบัติ ระบุการแบ่งศาสนสมบัติกลางและวัด รวมทั้งก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการศษสนสมบัติ 

 หมวดที่ 6 คณะวินัยธร ระบุอ านาจหน้าที่ของคณะวินัยธร 
 หมวดที่ 7 บทก าหนดโทษ ระบุโทษการเปิดเผยความลับของการประชุมสังฆสภา, 

การแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ อีกท้ังก าหนดโทษของไวยาวัจกร 
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 เรื่องเดียวกัน, 78-92. 
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 หมวดที่ 8 บทเบ็ดเตล็ด ระบุสงฆ์ที่ได้รับการแตงตั้งด ารงต าแหน่งทางการปกครอง
คณะสงฆ์ถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ อีกท้ังก าหนดให้กรมศาสนาท าหน้าที่ส านักเลขาธิการสังฆสภา 

 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ได้บัญญัติบทเฉพาะกาลเรื่องการสังคายนา       
พระธรรมวินัย ในเวลาไม่เกิน 8 ปี นับจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี 

 สรุปการตราพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์  พ .ศ .  2484 แม้ จะ เป็นการออก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่ ในรูปแบบการปกครองเป็นสังฆสภา เพ่ือถ่วงดุลอ านาจต่อกันตาม
ลักษณะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ปัญหาเดิม คือความขัดแย้งและการแบ่งชนชั้นที่
ไม่มีความเสมอภาคของสงฆ์ทั้ง 2 นิกายยังคงมีปัญหาอยู่ คือ มหานิกายก็ยังคงไม่ได้รับความความ
เสมอภาคในการปกครองคณะสงฆ์เช่นเดิม จะเห็นได้จากพระเถระผู้ด ารงต าแหน่งสังฆสภา ประมุข
ผู้ปกครองสงฆ์ ล้วนแต่เป็นพระสงฆ์จากคณะธรรมยุติกนิกาย จนเกิดการร้องเรียนและน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อีกครั้ง  

3.1.4 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  

  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้บัญญัติถึงระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์   
ในแต่ละล าดับชั้น รวมทั้งการแบ่งเขตการปกครองสงฆ์ในแต่ละเขต รวมถึงการบัญญัติถึงบทบาท 
อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมต่อการปกครองคณะสงฆ์ อาทิเช่น มาตรา 5 บัญญัติอ านาจหน้าที่ไว้
ในสังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์กร พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับคณะ
สงฆ์ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของสงฆ์ที่ด ารงต าแหน่งใดหรือคณะกรรมการสงฆ์ที่มีบัญญัติไว้ให้            
มหาเถรสมาคมมีอ านาจก าหนดกฎมหาเถรสมาคม เป็นต้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505      
ยังได้บัญญัตสิ่วนอื่น ๆ ออกเป็นหมวด ๆ ดังนี้4   
  หมวดที่ 1 สมเด็จพระสังฆราช มาตรา 7 ถึงมาตรา 11 บัญญัติถึงระเบียบ
ขั้นตอนการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนการพ้นจากต าแหน่งอาทิเช่น มาตรา 7 
พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง ในกรณีที่ต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช     
ว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มี
อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช  และมาตรา 8 
สมเด็จพระสังฆราชทรงด ารงต าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ และทรงตรา
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม 
รวมทั้งมีอ านาจในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ เป็นต้น 

                                                           
4

 คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและศิษยานุศิษย์ของพระราชประสิทธิคุณ, คู่มือพระสังฆาธิการ
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บจ.สหธรรมมิก, ม.ป.ป.), 3-12. 



Ref. code: 25595803011104JYN

57 

 

หมวดที่ 2 มหาเถรสมาคม มาตรา 12 ถึงมาตรา 19 บัญญัติถึงองค์ประกอบ     
และบทบาทอ านาจ หน้าที่ของมหาเถรสมาคม อาทิเช่น มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 18     
ที่จะปกครองสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย จึงมีอ านาจในการตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ  
วางระเบียบหรือออกค าสั่งโดยที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายฝ่ายรัฐและพระธรรมวินัย โดยจะแบ่งการ
ปกครองสงฆ์ออกเป็น 6 ฝ่าย สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ปัจจุบันมีสมเด็จ        
พระราชาคณะทั้งสิ้น 8 รูป พระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 4 รูป      
และไม่เกิน 12 รูป เป็นกรรมการอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี ตามปกติสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง
กรรมการครบทั้ ง  12 รูปจึ งท า ให้จ านวนกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละชุด   มี  20 รูป                   
อันประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป, กรรมการทีสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง 12 รูป       
และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการ 1 รูป  เป็นต้น 

หมวดที่ 3 การปกครองสงฆ์ มาตรา 20 ถึงมาตรา 23 บัญญัตถึงระเบียบ        
การปกครองสงฆ์ ตลอดจนการแบ่งเขตส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิเช่น การแบ่งเขตการปกครอง   
คณะสงฆ์ส่วนกลางส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคมตามมาตรา 21 ภาค 
จังหวัด อ าเภอ และต าบล รวมทั้งการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้พระภิกษุเป็นผู้ปกครองตาม
ชั้น ตามล าดับและเมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควร จะจัดให้มีรองเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะจังหวัด 
รองเจ้าคณะอ าเภอ และรองเจ้าคณะต าบลเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะนั้น ๆ ก็ได้ ตามล าดับ เป็นต้น 

หมวดที่ 4 นิคหกรรมและการสละสมณเพศ มาตรา 24 ถึงมาตรา 30 บัญญัติ     
ถึงการลงโทษสงฆ์ทีก่ระท าความผิดล่วงละเมิดพระธรรมวินัย และการสละสมณเพศ 

หมวดที่ 5 วัด มาตรา 31 ถึงมาตรา 39 บัญญัติถึงการขอตั้งเป็นวัดและการยุบ
เลิก ตลอดจนบัญญัติถึงอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส 

หมวดที่ 6 ศาสนสมบัติ มาตรา 40 ถึงมาตรา 41 โดยแยกเป็นศาสนสมบัติ
กลางและศาสนสมบัติวัด บัญญัติการมอบอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาศาสนสมบัติ 

หมวดที่ 7 บทก าหนดโทษ มาตรา 42 ถึงมาตรา 44 บัญญัติถึงโทษสงฆ์ผู้ที่
ไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์กระท าการบวช ตลอดจนบทลงโทษผู้ที่ดูหมิ่นพระสังฆราช หรือการใส่ความ
คณะสงฆ์  ให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยก 

หมวดที่ 8 เบ็ดเตล็ด มาตรา 45 ถึงมาตรา 46 บัญญัติถึงสงฆ์ท่ีได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางการปกครองและไวยาวัจกร เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญ  
  สรุปพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่ได้น ารูปแบบระบบการปกครองสงฆ์
ด้วยการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางที่มหาเถรสมาคม และอยู่ภายใต้บริหารจัดการคณะสงฆ์ที่มี
พรรษาสูงเพียงไม่กี่รูป ซึ่งส่งผลกระทบให้การด าเนินการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส าคัญเร่งด่วน
ของคณะสงฆ์เกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดจากทั้งตัวระบบ
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โครงสร้างการปกครองสงฆ์และอาจมาจากคณะผู้บริหารสงฆ์เองด้วย การจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจ
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองในลักษณะที่มีความเหลื่อมล้ ากันอย่างมาก จึงเป็นเหตุหนึ่งของ
ปัญหาระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

3.1.5 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ )ฉบับที่ 2( พ.ศ. 2535 

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ในรัชกาลที่ 9 เหตุผลการใช้พระราชบัญญัติ     
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มีการแก้ไขมาตรา 7 ในพ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ด้วยการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช การแต่งตั้งและ
ถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุ อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของมหาเถรสมาคม การปกครอง 
การสละสมณเพศของคณะสงฆ์และคณะสงฆ์อ่ืน วัด การดูแลรักษาวัด ทรัพย์สินของวัด และศาสน
สมบัติกลาง ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ โดยมีการแก้ไขมาตรา 7 ดังนี้5 
  พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง ในกรณีที่ต าแหน่งสมเด็จ
พระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชา
คณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้      
ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืนผู้มี
อาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามล าดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงสถาปนา
เป็นสมเด็จพระสังฆราช” 

3.1.6 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ )ฉบับที่ 3( พ.ศ. 2560 

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 (ในรัชกาลที่ 10) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
คณะสงฆ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 3 วาระรวด บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้6 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่  3)          
พ.ศ. 2560” 

                                                           
5
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505- 2535 ฉบับใหม่, มาตรา 1-21 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ, 2535), 4-5. 
6
 “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ 3) พ.ศ. 2560,” http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 

DATA/PDF/2560/A/002/1.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560). 
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 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 

 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้
นายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ” 

 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  การแก้ไข
ครั้งได้ให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ตามโบราณราชประเพณีที่ได้ปฏิบัติ
สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานนั้น เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช ซึ่งต่อมาได้เริ่มมีบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ      
คณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 เป็นต้นมา สมควรบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องเพ่ือเป็นการสืบทอด  
และธ ารงรักษาไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีดังกล่าว โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

 

3.2 ข้อมูลพป้นฐานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ไทย 

  
 ข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ไทย เป็นองค์ที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครอง      
ด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทิราชย์ และภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นองค์กร         
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองคณะสงฆ์ไทย และมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ในการนี้               
ผู้ศึกษาวิจัยได้น าองค์กร 2 องค์กรอันเป็นองค์กรที่มีสัมพันธภาพต่อกันด้วยข้อบังคับทางกฎหมาย  
พระราชบญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่ได้บัญญัติการมอบหมาย บทบาท อ านาจหน้าที่ที่มีต่อกัน      
ในด้านการพระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 

3.2.1 มหาเถารสมาคม )มส(7 

  มหาเถรสมาคมเป็นถ้อยค าที่ใช้ครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง คณะสงฆ์ (ร.ศ.  121) ซึ่ งใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ (ร.ศ. 121) มาตรา 4 ให้เรียกสมเด็จเจ้าคณะใหญ่        
และพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ต าแหน่งต่างๆ ว่า "มหาเถระ" และมหาเถระเหล่านี้มีหน้าที่ ประชุมหารือ

                                                           
7 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย 

(กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553),160-161. 
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ร่วมกัน เพ่ือถวายความเห็นแก่พระมหากษัตริย์ในเรื่องพุทธศาสนาตามที่ทรงปรึกษา ที่ประชุมนี้
เรียกว่า “มหาเถรสมาคม” โดยต้องมีมหาเถระอย่างน้อยห้ารูปมาประชุม จึงจะเป็นองค์ประชุม 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ (ร.ศ. 121) ไม่ได้ใช้บังคับทันที แต่จะมีประกาศให้ใช้บังคับ
ในมณฑลต่าง ๆ เป็นรายมณฑลเรื่อยไปจนทั่วประเทศสยาม  
  พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช         
เป็นระบอบประชาธิปไตย ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการปกครองในส่วนต่าง  ๆ            
ของประเทศไทย รวมถึงการปกครองคณะสงฆ์ด้วย ในปีพ.ศ. 2484 สภาผู้แทนราษฎรไทยได้มีมติ
ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ (ร.ศ. 121) แล้วตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พุทธศักราช 2484 ขึ้นใช้แทน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2484 พระราชบัญญัติใหม่นี้ 
เปลี่ยนชื่อ "มหาเถรสมาคม" เป็น "สังฆสภา" โดยให้ประกอบด้วยกรรมการที่เรียก "สังฆสภาสมาชิก" 
จ านวนไม่เกิน 45 รูป และประธานสังฆสภานั้น มาจากการแต่งตั้งของสมเด็จพระสังฆราชตาม
ค าแนะน าของสังฆสภา 

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 ซึ่งเป็นแนวคิดของจอมพลแปลก        
พิบูลสงคราม ที่จะเลียนแบบการปกครองฝ่ายอาณาจักรมาใช้แก่ฝ่ายศาสนจักร โดยเรียก "สังฆสภา"      
ให้เป็นท านองเดียวกับ “รัฐสภา” และมีอ านาจหน้าที่ท านองเดียวกันด้วย คือ ตราสังฆาณัติ แล้วถวาย      
ให้สมเด็จพระสังฆราชลงพระนาม จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติหลาย ๆ บท เลียนแบบมาจากกฎหมายฝ่าย
อาณาจักร หมวดหมู่กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ให้สังฆสภามีอ านาจตรา
สังฆาณัติได้ ถ้าสมเด็จพระสังฆราชไม่ทรงเห็นด้วยหรือไม่ทรงลงพระนามตามก าหนด และสังฆสภาลง
มติเห็นชอบตามเดิม ท านองเดียวกับรัฐสภามีอ านาจตราพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็น
ด้วยหรือไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยตามก าหนด และรัฐสภามีมติเห็นชอบตามเดิม เป็นต้น 

 ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 (จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้ประกาศ
ยกเลิกพระราชบัญญ ติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ขึ้นมาใหม่ 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และการบริหารของสังฆสภา โดยการเปลี่ยน    
การบริหารแบบสังฆสภากลับมาเป็น มหาเภรสมาคมดังเดิมตราบจนถึงปัจจุบันนี้  ซึ่ ง ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 หมวดที่ 2 มหาเถรสมาคม ได้ก าหนดองค์ประกอบ และบทบาท 
อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมไว้ดังนี้ 

 มาตรา 12 มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการโดยต าแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยต าแหน่งและพระราชา
คณะ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจ านวนไม่เกิน 12 รูปเป็นกรรมการ 

 มาตรา 13 ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่ง   
และให้กรมศาสนาท าหน้าที่ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
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 มาตรา 14 กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

 มาตรา 15 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการ      
มหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  

• เป็นพระภิกษุ 
• ลาออก 
•  สมเด็จพระสังฆราชมีบัญชาให้ออก 
•  * มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมรณภาพ 

 พ้นจากความมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
 (2) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 
 (3) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่     

การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
 (4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 

  (5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
 เพ่ือการนี้  ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ             

วางระเบียบออกค าสั่ง มีมติหรือ ออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย           
ใช้บังคับได้และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการมาตรา 19 เป็นผู้ใช้
อ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

หมวด 3 การปกครองคณะสงฆ์ มาตรา 20 คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของ
มหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

  มาตรา 20 ทวี เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้
มีเจ้าคณะใหญป่ฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
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    โครงสร้างมหาเถารสมาคม 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สรุปความจากข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา 2558 
 

3.2.2 ส านักพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย )สพท(8 

        กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ข้อ 2        
ให้ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานสนองการคณะสงฆ์และรัฐ                 
โดยก าหนดการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ในการอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริม
พัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษาจัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง                  
ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยให้มีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

                                                           
8 ส านักพระพุทธศาสนสมบัติ ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คูม่ือการดูแลและจัดการศาสน

สมบัติ (กรุงเทพฯ: ส านักงานศาสนสมบัติ ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553), 11-12. 

สมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

สมเด็จพระสังฆราช 

ประธานกรรมการ 

 

เลขาธิการ มส.อธิบดีกรม        

การศาสนา(โดยต าแหน่ง) 

พระราชาคณะ 12 รูป 

กรรมการ 

ส านักเลขาธิการ มส. 

(ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 

มหาเถารสมาคม 
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 (1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการก าหนด      
วิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 (2) รับสนองงาน ประสานงานและถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหาร           
การปกครองคณะสงฆ์ 

 (3) เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
 (4) ส่งเสริม ดูแลรักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทาพระพุทธศาสนา  
 (5) ดูแลรักษาและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 (6) พัฒนาพุทธมฆฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา 
 (7) ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
 (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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บทที่ 4  
สรุปผลการวิััยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505: 

ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยศึกษาทางด้านเอกสาร (Documentary Research) จะมุ่งเน้นการส ารวจข้อมูล       
การปกครองสงฆ์ด้วยกฎหมาย การปกครองด้วยกฎมหาเถรสมาคม และกฎระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ     
ของการสถาปนาสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ตลอดจนศึกษาข้อมูลบทบาทอ านาจหน้าที่ สัมพันธภาพ 
ขององค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ โดยการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลถึง
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในการนี้ ผู้วิจัยได้แยกผลการวิจัย
ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

4.1 ผลการวิจัย 
 4.1.1 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ 

4.1.2 บทบาท อ านาจหน้าที่สมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ 
4.1.3 ปัญหา อุปสรรคในการปกครองสงฆ์ 

4.2 สรุปและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
  4.2.1 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในปัจจุบัน 

4.2.1.1 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากฝ่ายรัฐ 
4.2.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากฝ่ายรัฐ 
4.2.1.3 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากฝ่ายสงฆ์  
4.2.1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากฝ่ายสงฆ์ 

 4.2.2 ปัญหา อุปสรรคสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ 
 2.2.2.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1 ข้อเสนอแนะในเชิงหลักการ 
 4.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฎิบัติ 
 4.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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4.1 ผลการวิััย 
 

 ผลการวิจัย การปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505: ศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบ
โครงสร้างการปกครองสงฆ์ที่มีความเกี่ยวพันระหว่างกฎหมายฝ่ายรัฐ คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์         
และกฎระเบียบการปกครองฝ่ายสงฆ์ คือ กฎระเบียบข้อบังคับของมหาเถรสมาคมที่ผูกพันกันด้วย
ข้อบังคับท่ีฝ่ายรัฐบัญญัติในกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ตลอดจนการแก้ไขเพ่ิมเติม               
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และล่าสุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งส่วนใหญ่   
จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมบางส่วน โดยเฉพาะในหมวดสมเด็จพระสังฆราช อันส่งผลไปยังระเบียบขั้นตอน
การเลื่อนสมณศักดิ์ที่ยึดโยงกับต าแหน่งทางการปกครองของคณะสงฆ์  อีกทั้งส่งผลต่อสัมพันธภาพ 
บทบาท อ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ ในการนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ผลสรุป
และแยกออกเป็นประเด็น ๆ ดังนี้  

4.0.0 ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ 

  ระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ เริ่มตันจากสมัยพุทธกาล โดยยึดถือหลักการ
ปกครองสงฆ์ด้วยธรรมมาธิปไตย ประกอบด้วยการใช้ธรรมะและพระวินัยปกครอง หากมีสงฆ์ต้อง
อธิกรณช์่วงแรกพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ด้วยพระองค์เอง ต่อมาเมื่อสงฆ์มีจ านวนมากขึ้น 
พระองคท์รงมอบให้ประชุมท าสังฆกรรมและใช้มติเอกฉันท์ตามพระวินัย โดยก าหนดให้พระสงฆ์ที่ท า
สังฆกรรมเป็นสังวาสเดียวกัน คือ มาจากกลุ่มเดียวกันหรือภายในส านักและให้ขึ้นกับพระเถระ
ผู้ปกครองที่บวชให้หรือพระเถระผู้ปกครองที่สงฆ์ไปจ าวัดอยู่ โดยถือความเป็นวัยวุฒิและคุณวุฒินั้น 
คือความอาวุโสด้วยพรรษาและมีความรู้ด้านพระธรรมวินัยเป็นผู้ปกครองเหล่าสงฆ์ โดยถือหลัก     
พระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์  ไม่เว้นแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า      
ที่พระองค์ทรงเป็นผู้บัญญัติพระธรรมวินัยเองก็ตาม พระองค์ทรงถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่งครัดเช่นเดียวกัน ดังนั้น การปกครองในสมัยพุทธกาลจึงเป็นไปตามความสามารถเฉพาะทาง 
(คุณวุฒิ) และพรรษา (วัยวุฒิ)  รวมทั้งเป็นการปกครองภายในศาสนจักรเท่านั้น ไม่ขึ้นตรงต่อ
อาณาจักร (ฝ่ายรัฐ)  

 ในยุคต้น ๆ ของการน าพระพุทธศาสนาเข้ามาในสยามประเทศ พระมหากษัตริย์มี
ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ สถาบันสงฆ์ในไทยปรากฎเป็นแบบแผนระบบ
โครงสร้างการปกครองสงฆ์ที่ชัดเจนเริ่มในยุคสมัยสุโขทัยซึ่งได้รับอิทธิพลของศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ที่มี
มากในสมัยนั้น จึงได้มีการนิมนต์พระเถรานุเถระมาอยู่ในสยามประเทศ และได้น าหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนามาปรับใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ (ไตรภูมิพระร่วง) เพ่ือให้บ้านเมืองเกิด
ความสงบสุข ตลอดจนการโปรดเกล้ า ฯ ถวายสมณศักดิ์ แก่พระเถรานุ เถระ เป็นไปตาม                
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โปรดพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบ
เท่านั้น นับว่าเป็นการเริ่มต้นของการถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ของไทย 

ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมายไทย ผู้ศึกษาวิจัยได้แยกตาม
ลักษณะระบบการปกครองฝ่ายรัฐออกเป็น 2 ยุค ซึ่งระบบการปกครองฝ่ายรัฐที่แตกต่างกันออกไป 
น ามาซึ่งความแตกต่างต่อระบบการปกครองสงฆ์ด้วยเช่นกัน รวมไปถึงสัมพันธภาพ บทบาท อ านาจ
หน้าที่องค์กรของรัฐที่เกี่ยวพันกับคณะสงฆ์ ทั้ง 2 ยุค ก็มีความแตกต่างกันไป ตามรูปแบบการ
ปกครองและสัมพันธภาพ ดังนั้น เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในผลของการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงแยก
ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์เป็นตามการเปลี่ยนแปลงการปกครองของฝ่ายรัฐในแต่ละยุค นั้นคือ 
ยุคการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และยุคการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยสรุป
ไดด้ังนี้  

 ยุคการปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ในยุคต้น ๆ       
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชสมัย ร.1- ร.2) การปกครองสงฆ์ยังคงยึดหลักการตามยุคสมัยกรุงธนบุรี        
คือ คณะสงฆ์มีสามฝ่าย แต่ละฝ่ายมีพระสังฆาธิการปกครองสงฆ์ฝ่ายของตน และมีสมเด็จพระสังฆราช
เป็นประมุขแห่งสงฆ์ โดยการสถาปนาและการถอดถอนสมเด็จพระสังฆราช เป็นอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ เท่ากับว่า พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจเหนือการปกครองคณะสงฆ์นั้นเอง แต่ก็
ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอย่างเช่นปัจจุบัน และถึงแม้จะเป็นช่วงศึกสงครามและการสร้างบ้านเมือง    
ก็ตาม พระมหากษัตริย์ไทยยังทรงไม่ละทิ้งพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงตรา “กฎหมายพระสงฆ์” 
เ พ่ือปกป้องพระพุทธศาสนาและสงฆ์ที่ ประพฤติปฏิบัติดี  และมิ ให้ ใครก้าวล่วงละเมิดต่อ
พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์หรือหากสงฆ์รูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยต้องอธิกรณ์ก็ต้องรับโทษ
ทางฝ่ายบ้านเมืองด้วย รวมทั้งผู้สนับสนุนกระท าความผิดก็ต้องรับโทษด้วยเช่นกัน 

 มาช่วงยุคกลาง (รัชสมัย ร.3 – ร.5) รูปแบบการปกครองสงฆ์ได้ปรับเปลี่ยนไป         
และเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในความไม่เท่าเทียมของสงฆ์ด้วยกัน เนื่องจากในรัชสมัยรัชกาล    
ที่ 4 ได้ทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายขึ้นมาอีก 1 คณะ และได้ให้สิทธิพิเศษมากกว่าคณะสงฆ์
มหานิกายเดิมที่มีอยู่ จึงเกิดความเลื่อมล้ าในหมู่สงฆ์ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการปกครอง
สงฆ์เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการปกครองฝ่ายรัฐในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 คือการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่
ส่วนกลางทั้งหมด ด้วยการตั้งมหาเถรสมาคม และพระมหากษัตริย์เป็นผู้สถาปนาประมุขแห่งสงฆ์    
อีกทั้งเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ทั่วทั้งประเทศ โดยมหาเถรสมาคมมีหน้าที ่             
ให้ค าปรึกษาถวายพระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้ให้อ านาจสูงสุดในการวินิจฉัยตัดสินเรื่องต่าง ๆ กับ
มหาเถรสมาคม ซึ่งใครจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งไม่ได้ อย่างไรก็ตาม พระองค์ท่าน (รัชกาลที่ 5) ก็มิได้
มอบอ านาจเด็ดขาดให้แก่พระเถระรูปใดในการปกครองสงฆ์สูงสุด แต่ยังคงทรงพระราชอ านาจไว้ที่
พระองค์เอง เพราะต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้น ต้องเป็นพระสงฆ์ที่พระองค์ทรงวางพระทัยได้ ซึ่ง
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จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระสงฆ์ที่มีความเกี่ยวพันกับพระองค์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และต้องเป็น
พระสงฆ์ชั้นสูงจากธรรมยุติกนิกาย จึงท าให้คณะสงฆ์ในสยามประเทศต้องอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฝ่ายธรรมยุตมาอย่างยาวนานถึง 38 ปี พระสงฆ์แม้จะมีพระวินัยเป็นกฎหมายส าหรับตัวพระสงฆ์เอง
อยู่แล้ว แต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้อ านาจแห่งกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 
ที่ฝ่ายอาณาจักรเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาเพ่ือความคุมสงฆ์อีกส่วนหนึ่ง 

 ยุคการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง      
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จึงได้ยกเลิกกฎหมาย
ลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 เพ่ือหวังจะแก้ไข    
ความเลื่อมล้ าในหมูส่งฆ์ และลดความยัดแย้งของสงฆ์รุ่นใหม่ที่เบื่อหน่ายกับระบบศักดินาในคณะสงฆ์ 
ด้วยการปรับรูปแบบการปกครองสงฆ์ในลักษณะถ่วงดุลอ านาจแบบสังฆสภา ซึ่งเป็นการปกครอง         
ในลักษณะของระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานได้ จึงได้มีการ
ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ขึ้นมาใหม่
อีกครั้ง และไดน้ ามาใช้จนถึงปัจจุบัน 

 และในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ในมาตรา 20 ถึงมาตรา 23 ได้รวมศูนย์
อ านาจการปกครองสงฆ์ไว้ที่ส่วนกลางอีกครั้ง โดยก าหนดให้คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของ   
มหาเถรสมาคมตามรูปแบบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ดังเดิม และให้           
มหาเถรสมาคมมีอ านาจในการตรากฎมหาเถรสมาคมได้ เพ่ือการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์        
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม รวมทั้งมีการแบ่งเขตการปกครองสงฆ์เป็นภาค จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจน           
การสถาปนาสมณศักดิ์พระเถรานุเถระในการปกครองคณะสงฆ์ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์        
และวิธีการที่ก าหนดในกฎของมหาเถรสมาคม ซึ่งสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มา
จากการปกครองสงฆ์ ตั้งแต่มาตรา 7 ถึงมาตรา 19 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505            
ที่เป็นปัญหาอยูจ่นถึงปัจจุบัน 

4.1.2 บทบาท อ านาัหน้าที่สมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์  

สมณศักดิ์ คือการยกย่องเชิดชูและเป็นการให้ก าลังใจ รวมทั้งเป็นการให้รางวัลหรือ  
การตอบแทนแก่สงฆ์ผู้มีคุณงามความดี อีกท้ังสมณศักดิ์ยังเชื่อมโยงกับกฎหมายการปกครองคณะสงฆ์ 
เพ่ือช่วยให้สงฆ์ที่มีภาระหน้าที่บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ และพระพุทธศาสนาได้ท างานอย่าง            
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังช่วยส่งเสริมความประพฤติของสงฆ์เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สมศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานมา นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งของการบ าเพ็ญพระราชกุศลของ
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พระมหากษัตริย์เพราะสมณศักดิ์นั้นถูกโยงกับพระราชอ านาจและพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์
ด้วยนั้นเอง 
  ในอดีตการสถาปนาสมณศักดิ์ของพระเถระจะเป็นอ านาจของพระมหากษัตริย์            
ที่จะสถาปนาสมณศักดิ์ถวายแด่พระเถระ และมักจะเป็นพระสงฆ์ที่มีความเกี่ยวพันหรือความใกล้ชิด            
กับพระมหกษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช องค์สังฆปรินายก เช่น เป็นองค์          
พระอุปชณาย์ หรือพระอาจารย์ของพระมหากษัตริย์ เป็นต้น หากไม่ใช่พระอุปชณาย์ก็จะทรงเลือกที่
เป็นพระผู้ใหญ่ ผู้เฒ่า และในบางรัชสมัยเมื่อหมดผู้ด ารงอยู่ดังกล่าวแล้ว พระมมหากษัตริย์ไม่ทรง
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชหรือพระราชาคณะบางต าแหน่ง เช่น ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ว่างเว้นจาก           
สมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งองค์กรสงฆ์ “มหาเถรสมาคม”ขึ้นมาแทน เพ่ือเป็นคณะสงฆ์ที่คอยช่วย
ถวายรายงานต่อพระองค์ เท่ากับพระองค์เป็นผู้น าคณะสงฆ์ด้วยพระองค์เอง เป็นต้น (ดังที่เคยกล่าวไว้
ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.4.2 สรุประบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์) 

 แต่ในปัจจุบันบริบทของสมณศักดิ์ของพระเถระได้เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่มีลักษณะรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง คือ         
มหาเถรสมาคม และด้วยการผูกพันสมณศักดิ์พระเถระไว้กับต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ ์        
ตลอดจนเงื่อนไขการพิจารณาสมณศักดิ์ที่มักจะเป็นสงฆ์ที่มาจากสายปกครองมากกว่าสงฆ์           
สายวิชาการจึงน ามาซึ่งปัญหามากมายให้กับคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก ทั้งจากฝ่ายสงฆ์เอง และจากการ
แทรกแซงทางการเมืองจากกลุ่มชนชั้นปกครองและนักการเมืองที่มาจากฝ่ายรัฐ เป็นต้น จนส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาของประชาชน
ที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การถวายสมณศักดิ์แก่สงฆ์เป็นต าแหน่งใด ๆ ก็ตาม      
แม้นว่าจะช่วยให้พระสงฆ์ที่มีเจตนาที่จะท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น     
ก็ตาม แตก่็มิได้ท าให้สงฆ์บรรลุถึงธรรมได้ 

4.1.3 ปัญหาอุปสรรคในการปกครองสงฆ์ 

 ปัญหา อุปสรรคในการปกครองคณะสงฆ์ไทย บางปัญหามีมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขไม่ตรงประเด็นของปัญหา จึงเป็นปัญหาที่สืบต่อมาอย่าง
ยาวนาน ส่งผลให้เกิดสภาพปัญหาที่ทับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามล าดับ และสังคมมักมองว่า เป็นความผิด    
ที่เกิดจากสงฆ์ มากกว่าการมองไปที่ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ ที่ล้วนเกิดจากฝ่ายรัฐในการตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในฉบับต่าง ๆ เพ่ือจะควบคุมก ากับดูแล และมีอ านาจเหนือคณะสงฆ์ ไทย 
ด้วยวิธีการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่มหาเถรสมาคม (พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 20) อันเป็น
องค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดของประเทศ และอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแลจากฝ่ายรัฐด้วยกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ อีกชั้นหนึ่ง และด้วยทัศนคติของรัฐที่มีต่อคณะสงฆ์ที่เปลี่ยนไป จึงได้มีการ
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ปรับระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ให้อยู่ในรูปแบบของระบบราชการ คือ มีสายการบังคับบัญชา
เป็นไปตามล าดับขั้นในลักษณะแนวดิ่ง (พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ในมาตรา 21 ถึงมาตรา 23)          
จนเป็นปัญหาท าให้การบริหารจัดการคณะสงฆ์ขาดประสิทธิภาพเกิดความล่าช้า อีกทั้งการยึดโยง
สมณศักดิ์ในแต่ละล าดับชั้นไว้กับการปกครองคณะสงฆ์ จนเป็นปัญหาและอุปสรรคด้วยเงื่อนไขของ
การพิจารณาสมณศักดิ์ของสงฆ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนยังได้ก าหนดสัมพันธภาพ บทบาทอ านาจ
หน้าที่องค์กรอื่น ๆ ให้เข้ามาเก่ียวข้องหรือแทรกแซงกับการปกครองของคณะสงฆ์ เช่น การก าหนดให้
องค์กรสงฆ์หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ให้ขึ้นตรงต่อองค์กร
ทางการเมือง (นายกรัฐมนตรี) และรวมทั้งส านักงานคณะกรรมการสภานิติบัญญัติ (สนช.) ที่มีหน้าที่
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ก าหนดระเบียบขั้นตอนการปฎิบัติที่มีโอกาสเอ้ือต่ออ านาจทางการ
ปกครองให้กับฝ่ายใด เป็นต้น จนน าไปสู่ขั้นตอนวิธีการปฎิบัติที่ผิดแพรกไปจากเดิม โดยมิได้พิจารณา
ถึงพระธรรมวินัย ที่เป็นธรรมนูญสูงสุดของสงฆ์ รวมถึงขนมธรรมเนียมประเพณีและความเหมาะสม 
จนเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น 

ปัญหามากมายมักมีจุดเริ่มต้นและการถูกแทรกแซงจากนักการเมืองหรือฝ่าย
ปกครองของรัฐเสียส่วนใหญ่ เป็นการน าศาสนาเข้าสู่การเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นกรณี   การใช้   
ม .44 ที่มีอ านาจใหญ่กว่าค าสั่งศาลตามระบอบประชาธิปไตยปกติ เข้าตรวจค้น เพ่ือจับกุม              
พระธมฺมชโย เจ้าอาวาสวัดธรรมกาย ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดี ร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรจาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  ซึ่งพระธมฺมชโยนั้น เป็นลูกศิษย์ของ
พระเถระผู้เป็นประธานรักษาการสมเด็จพระสังฆราชองค์ (สมเด็จช่วง) จากกรณีดังกล่าว  ได้มี
นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาหลายกลุ่มรวมถึงคุณสุรพศ ทวีศักดิ์   มองว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ            
ที่เกิดขึ้น เป็นการแฝงวาระทางการเมือง  “ถ้าย้อนดูล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่ประกาศปฏิรูปพุทธศาสนา 
รื้อฟ้ืนคดี สกัดก้ันสมเด็จช่วง ไม่ให้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ประมุขแห่งสงฆ์ 
ด้วยการเชื่อมโยงการเป็นผู้ต้องหาของพระธัมมชโย และกิจกรรมของวัดธรรมกายกับความผูกพันที่
เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จช่วง และเมื่อสมเด็จช่วงเกิดมลทิน  ก็ถือโอกาสแก้กฎหมายแต่งตั้งพระสังฆราช
ใหม่ หลังการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ได้ไม่นาน ก็ประกาศใช้  ม.44 กับวัดธรรมกาย ซึ่งทั้งหมดนี้
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า  มันมีวาระทางการเมือง”1  จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐได้สร้างความไม่พอใจให้กับ
คณะสงฆ์ทั้งในและต่างปะเทศ ตลอดจนผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 
  

                                                           
1 “ยกเลิกม.44-เจรจาธัมมชโย ทางออกศึกธรรมกาย.” http://www.posttoday.com 

/analysis/report/ 483280 (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560). 
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4.2 สรุปและอภิปรายผลการศึกษาวิััย 

 
สรุปและอภิปลายผลการศึกษาวิจัย “การปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์    

พ.ศ. 2505 ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข” ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากผลสรุปของ     
การศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ไทย         
ในปัจจุบัน มีประเด็นปัญหาส าคัญหลัก ๆ 2 ประเด็นด้วยกัน อันได้แก่ 1) ประเด็นโครงสร้างการ
ปกครองสงฆ์ 2) ประเด็นสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้  

4.2.1 โครงสร้างการปกครองสงฆ์ในปัััุบัน 

  จากการศึกษาวิจัยในระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคนั้น  
เกิดจากระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์หลายประเด็นด้วยกัน เมื่อศึกษาถึงหลักในการปกครองตาม   
พระธรรมวินัยที่สงฆ์ต้องถือปฏิบัติตามทุก ๆ รูปไม่พบปัญหาใด ๆ อันเกิดจากระบบการปกครองตาม   
หลักพระธรรมวินัย และเมื่อศึกษาในส่วนการปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ 
กลับพบปัญหาที่มากมาย บางปัญหามีมาจากอดีตและไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้น อาทิเช่น             
การก าหนดให้การปกครองสงฆ์เป็นรูปแบบราชการที่เป็นไปตามล าดับชั้น ในลักษณะการปกครองสงฆ์ 
ร.ศ. 121 และเมื่อน าทฤษฎีระบบราชการมาศึกษาเปรียบเทียมในธรรมวินัย ที่สงฆ์ต้องถือปฏิบัติใน
การปกครองสงฆ์จะพบว่า มีบางส่วนเท่านั้นที่ใกล้เคียงกับระบบการปกครองสงฆ์ตามพระธรรมวินัย   
ที่มีรูปแบบการปกครองเป็นแบบเฉพาะ ที่ไม่เหมือนรูปแบบการปกครองทั่วไปที่จะน าทฤษฎีระบบ
ราชการมาใช้ได้ เป็นต้น และในการนี้ ผู้วิจัยได้สรุปและอภิปลายผลการศึกษาวิจัยที่เกิ ดขึ้นกับ
โครงสร้างการปกครองสงฆ์ในปัจจุบัน โดยได้แยกเป็นประเด็นปัญหาหลักส าคัญที่เกิดขึ้นออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นปัญหาที่เกิดจากการปกครองของฝ่ายรัฐ เช่น การก าหนดให้คณะสงฆ์ต้องอยู่
ภายใต้การปกครองฝ่ายรัฐด้วยข้อบังคับทางกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆืฉบับต่า ง ๆ เป็นต้น 
และส่วนที่ 2 คือ ปัญหาที่เกิดจากการปกครองของฝ่ายสงฆ์เอง เช่น ระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์
ตามล าดับชั้น โดยการรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด (มหาเถรสมาคม) และการ
ยึดโยงสมณศักดิ์กับต าแหน่งทางการปกครอง จนส่งผลถึงเงื่อนไขการพิจารณาสมรศักดิ์ เป็นต้น 
รวมถึงแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน โดยที่ผู้วิจัยแยกเป็นประเด็นในแต่ละหัวข้อ 
ดังต่อไปนี้  

 4.2.1.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดัากฝ่ายรัฐ 

  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากฝ่ายรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์           
มีความส าคัญและส่งผลมาถึงปัจจุบัน โดยผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ ที่น ามา     
บังคับใช้กับการปกครองคณะสงฆ์โดยตรง ตั้งแต่พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์         
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ร.ศ. 121 ภายใต้การปกครองด้วยระบอบสมบูรญาณาสิทธิราช ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุด 
เรื่อยมาจนถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ภายใต้การปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตย และไม่ว่าฝ่ายรัฐจะปกครองด้วยระบบใดก็ตาม รัฐก็ยังคงก าหนดให้      
คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายรัฐเช่นเดิม ด้วยการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด     
ที่มหาเถรสมาคม อันเป็นองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุด เป็นองค์กรปกครองสงฆ์ทั่วประเทศ ตลอดจน
เหล่าสมณทูตที่ไปเผยแผ่ยังต่างประเทศ จากการที่คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของ
รัฐ เท่ากับว่าองค์กรสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นฐานอ านาจรัฐและอยู่ภายใต้อ านาจทางการเมืองมาโดย
ตลอด รัฐก็ได้ประโยชน์จากคณะสงฆ์ในการช่วยแบ่งเบาภาระบางส่วนให้กับรัฐ เช่น สงฆ์ช่วยให้       
การอบรมศึกษาความรู้แก่เยาวชน ช่วยพัฒนาชุมชนในละแวกวัด ตลอดจนเป็นฐานที่ช่วยสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยการอบรมสั่งสอนให้ประชาชนด าเนินชีวิตอยู่
ในศีลในธรรม ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน รู้รักสามัคคี เป็นต้น และการที่สงฆ์ยินยอมให้รัฐปกครอง
สงฆ ์ก็เพ่ือให้รัฐได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบไป  
  ปัญหาและอุปสรรคจากตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้น การที่รัฐ         
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพ่ือให้ง่ายต่อการปกครองคณะสงฆ์ และป้องกันคณะสงฆ์ไม่ให้มีอ านาจ
เหนือรัฐหรือพระมหากษัตริย์ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ส่งผลเสียทางด้านการปกครองสงฆ์ ที่รัฐได้รวม
ศูนย์อ านาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางที่มหาเถรสมาคม และก าหนดรูปแบบการปกครองสงฆ์เป็นแบบ
ราชการ อีกทั้งจูงใจด้วยสมณศักดิ์กับต าแหน่งทางการปกครองสงฆ์ ที่มีล าดับชั้นต าแหน่งทางการ
ปกครองสงฆ์ยิ่งสูงสมณศักดิ์ก็สูงตามไปด้วยนั้น จึงก่อให้เกิดปัญหาการแข่งขันทางด้านผลงานเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามล าดับชั้นของสมณศักดิ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ที่เป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้าที่ควรลด ละ เลิกจากกิเลสตัณหาทั้งปวง แม้พันธกิจ 6 ด้านของพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติ    
จะอยู่ในเงื่อนไขของการพิจารณาสมณศักดิ์ก็ตาม แต่การด าเนินการควรเป็นไปเท่าที่จ าเป็นและ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน วัด บ้าน โรงเรียน (บวร) ใช่เพียงเพ่ือให้บรรลุตามเงื่อนไข
ของการพิจารณาสมณศักดิ์เท่านั้น  
  ในขณะเดียวกันการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในแต่ละฉบับ เกิดจาก      
ความต้องการของฝ่ายรัฐ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของชนชั้นปกครองฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้น        
ส่วนใหญ่มักจะเป็นหมวดสมเด็จพระสังฆราช อันเป็นต าแหน่งสูงสุดของการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
ตัวอย่างเช่น การแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 3 วาระรวด ด้วยการแก้ไขมาตรา 7 
บัญญัติไว้ว่า“พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ” เป็นการถวายพระราชอ านาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช     
ตามพระราชอัธยาศัยของพระมหากษัตริย์ โดยยกเลิกเงื่อนไขอาวุโสสูงสุดทางสมณศักดิ์หรือ อาวุโส
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สูงสุดทางพรรษา ตามที่เคยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยที่ไม่ต้องผ่าน
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมอันเป็นองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุด มหาเถรสมาคมมีหน้าที่เสนอนาม
พระสังฆาธิการสมณศักดิ์ตั้งแต่พระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป 5 รูป เพ่ือทูลเกล้าโปรดพิจารณาแต่งตั้ง 
และในการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 นั้น เป็นไปตามรูปแบบ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2484 ในมาตรา 5 ที่เคยใช้และได้ยกเลิกไปแล้วนั้นเอง   
  ปัญหาความเลื่อมล้ าของคณะสงฆ์ไทยที่รัฐหรือพระมหากษัตริย์เลือกปฏิบัติ       
มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในหมู่สงฆ์ตลอดมา ซึ่งได้เกิดขึ้นต้ังแต่       
เมื่อครั้งพ่อขุนรามค าแหงได้น าคณะสงฆ์ใหม่ (คณะอรัญญิกใหม่หรือเถรวาทแบบลังกาวงศ์) เข้ามา        
ในกรุงสุโขทัย และยกย่องเชิดชูคณะสงฆ์ใหม่เป็นอย่างมาก จนก่อให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่าง     
เถรวาทแบบพุกามเดิมกับคณะอรัญญิกใหม่ เมื่อวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์
นั้น ล้วนเกิดจากการเลือกปฏิบัติ เกิดจากความไม่เสมอภาคที่ฝ่ายรัฐหรือพระมหากษัตริย์เป็นผู้
ก่อให้เกิดขึ้นเกือบทั้งสิ้น เฉกเช่น การก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 
จนน ามาซึ่งปัญหามากมายในหมู่สงฆ์ทั้งสองนิกาย อันเกิดจากฝ่ายรัฐหรือพระมหากษัตริย์ ที่เลือก
ปฏิบัติและแบ่งแยกความเป็นชนชั้นในคณะสงฆ์ จนถึงปัจจุบัน  ดังเช่น  การสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช องค์ประมุขแห่งสงฆ์ ที่มักจะเกิดปัญหาเกือบทุกครั้ง หากผู้ที่จะด ารงต าแหน่งสมเด็จ
พระสงัฆราช มิใช่สงฆ์ที่มาจากสายธรรมยุติกนิกาย ดังเช่น กรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์
ที่ 20 ที่น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์จนขยายเป็นวงกว้าง  เกิดกลุ่มชาวพุทธทั้งพระสงฆ์
และฆราวาส ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ใช้อ านาจมหาเถรสมาคมและอ านาจรัฐจัดการกับพระสงฆ์
และชาวพุทธกลุ่มอ่ืนที่มีความคิดเห็นและแนวปฏิบัติบางเรื่องที่ต่างไปจากกลุ่มตน  เป็นการน าศาสนา
ให้กลายเป็นเรื่องทางการเมือง  เป็นเหตุให้รัฐใช้เป็นข้ออ้างในการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  ในหมวดพระสังฆราช และได้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ที่อยู่ใน
ล าดับที่ 3 ขึ้นด ารงต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแทนองค์เดิม คือสมเด็จช่วง ที่อยู่ในล าดับที่ 1 
ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าของฝ่ายรัฐในครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ าความเลื่อมล้ าทางชนชั้นของคณะสงฆ์
ไทยและการใช้อ านาจของฝ่ายรัฐในการควบคุมคณะสงฆ์เช่นเคย   
  ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบังคับใช้
กฎหมายนั้น ๆ ซึ่ งคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช. ) ผู้ที่ มีหน้าที่ ในการตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่มีบุคคลากรที่มาจากฝ่ายสงฆ์ ขาดการมีส่วนร่วมจากบุคคลากรที่มาจาก
ฝ่ายสงฆ์ ทั้งที่ฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับดังกล่าว 
ประเด็นส าคัญ รัฐต้องมีความเคารพและให้เกียรยติสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ที่มีพระธรรมวินัย
เป็นกฎหมายสูงสุดที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รัฐต้องมีความเคารพและเชื่อมั่นบุคคลากรที่ไปจาก
ฝ่ายสงฆ์ในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ด้วยเหตุที่ว่า บุคคลากร
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จากฝ่ายสงฆ์นั้น จะมีความรอบรู้ เข้าใจในข้อวัตรปฏิบัติและธรรมวินัยของสงฆ์ได้อย่างแตกฉาน 
เพราะวัตรปฏิบัติและธรรมวินัยของสงฆ์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จะตีความง่าย ๆ มิได้ ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมวินัยและพระไตรปิฎกเป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการ (สนช.) นั้น ไม่มีความรู้
แตกฉานในด้านธรรมวินัยและข้อวัตรปฏิบัติได้อย่างลึกซึงเท่ากับฝ่ายสงฆ์นั้นเอง และเพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันทั้งกฎหมายฝ่ายรัฐและกฎหมายฝ่ายสงฆ์ รัฐจึงต้องให้มีองค์กรที่ไปจากฝ่ายสงฆ ์        
มีส่วนร่วมในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ด้วย 

  4.2.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดัากฝ่ายรัฐ 

ปัญหาและอุปสรรคของสัมพันธภาพระหว่างรัฐและคณะสงฆ์ เกิดจาก
การที่รัฐขาดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยและวัตรปฏิบัติของสงฆ์อย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อ       
การบังคับใช้กฎหมายของรัฐกับคณะสงฆ์ การที่รัฐจะด าเนินการในเรื่องใด ๆ ก็ตาม ควรค านึงถึง         
พระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่สงฆ์ทุกรูปต้องประพฤติ      
ปฏิบัติตาม โดยสงฆ์จะละเมิดมิได้ และพระธรรมวินัยนั้น ก็มิได้มีกฎข้อบังคับใด ๆ ที่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยที่ฝ่ายรัฐเป็นผู้ก าหนดขึ้น ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายสงฆ์
ต่างมีกฎหมายสูงสุดที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งคู่ ดังนั้น รัฐและคณะสงฆ์จึงควรปกครองตนเอง
โดยไม่ก้าวก่ายต่อกัน ทั้งรัฐและสงฆ์ต่างมีหน้าที่ ที่ต้องช่วยเหลือให้สังคมประเทศเกิดความสงบสุข 
เมื่อเป็นเช่นนั้นสัมพันธภาพระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์ที่จะเกิดข้ึน ควรเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลและสนับสนุนให้
ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายสงฆ์มีความเข็มแข็ง เพ่ือที่จะได้ช่วยกันส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีความรู้          
มีสติปัญญาจนสามารถด าเนินชีวิตไปได้อย่างปกติสุขและช่วยน าพาประเทศชาติไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น ดังนี้        

1. ฝ่ายรัฐ (สนช.) ผู้มีหน้าที่ออกกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ควรตรา
พระราชบัญญัติให้เป็นไปเพ่ือการเกื้อหนุนในการส่งเสริมและสร้างความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา    
อีกทั้งควรแก้ไขสัมพันธภาพระหว่างองค์กร ไม่ควรให้องค์กรทางการเมืองไปเกี่ยวพันกับองค์กร
ปกครองสงฆ์ และไม่ควรตรากฎระเบียบขั้นตอนการปฎิบัติที่เอ้ือต่ออ านาจทางการปกครองให้        
ฝ่ายใด ๆ หรือเอ้ือต่อกลุ่มขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาศัยกฎหมายและอ านาจรัฐจัดการกับฝ่ ายตรงข้าม       
ทางศาสนาและทางการเมือง รัฐมีหน้าที่ในการสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ระหว่างมหานิกาย         
กับธรรมยุติกนิกาย ไม่ควรแยกหรือเลือกปฏิบัติ  เพราะทั้ง 2 นิกายต่างเป็นพุทธสาวกขององค์
พระสัมสัมพุทธเจ้าองค์เดียวกัน และอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยเล่มเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้
ชัดเจนว่า ทั้ง 2 นิกายไม่ค่อยมีความขัดแย้งใด ๆ ในหมู่สงฆ์ด้วยกัน ด้วยสงฆ์ทั้ง 2 นิกายต่างมาจาก
สามัญชนคนธรรมดา ซึ่งแตกต่างจากในอดีต ที่ชนชั้นปกครองหรือเชื้อพระวงศ์ได้ให้ความส าคัญ      
และยกย่องเชิดชูสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายเป็นอย่างมาก ในอดีตจึงมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งของ
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สงฆ์ทั้ง 2 นิกายที่พยายามแยกความเป็นชนชั้นออกจากกัน ดังนั้น รัฐที่ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยที่เน้นสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค จึงมีหน้าที่สร้างความสมานสามัคคีในหมู่สงฆ์   
ไม่ควรสร้างความแตกต่างหรือแบ่งแยกชนชั้นในหมู่สงฆ์ให้เกิดขึ้นอีก และเพ่ือตัดปัญหาความขัดแย้ง
ในหมู่สงฆ์ของมหานิกายและธรรมยุติกนิกายในต าแหน่งทางปกครองสงฆ์สูงสุด (การสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช) องค์ประมุขแห่งสงฆ์ ควรแต่งตั้งสงฆ์ที่มาจากทั้ง 2 นิกาย โดยสลับกันด ารงต าแหน่ง    
ในแต่ละสมัย  

2. รัฐควรให้ฝ่ายสงฆ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการท าหน้าที่แทนให้เข้ามา      
มีส่วนร่วมในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ภายใต้การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย การมี
บุคคลากรจากฝ่ายสงฆ์ที่มีความรู้และความเข้าใจพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน     
เข้ามามีส่วนร่วมในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จะช่วยให้การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่ขัด
ต่อพระธรรมวินัยและวัตรปฏิบัติของสงฆ์ ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและคณะสงฆ์  ช่วยประสาน
ความรู้ความเข้าใจระหว่างรัฐและคณะสงฆ์ ตลอดจนเป็นการให้ความเคารพต่อกัน เพราะคณะสงฆ์
เป็นองค์ประกอบส าคัญของสถาบันพระพุทธศาสนา ทีเ่ป็นศาสนาหลักของประชาชนคนไทย และเป็น 
1 ใน 3 สถาบันหลักของประเทศไทยที่รัฐต้องให้ความส าคัญและเคารพในธรรมวินัยของศาสนาตาม
บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 79 (รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน) 

4.2.1.2 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดัากฝ่ายสงฆ์ 

  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากฝ่ายสงฆ์ ที่ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระบบการปกครองของมหาเถรสมาคม ที่เป็นการรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง ที่ถูก
ปกครองด้วยพระสังฆาธิการที่มีพรรษามากเพียงไม่ก่ีรูป (21 รูป) อีกท้ังด ารงต าแหน่งทางการปกครอง
สงฆ์หลายต าแหน่งด้วยกัน และด้วยการรวมศูนย์อ านาจในการปกครองสงฆ์ยังน าไปสู่การสร้างระบบ
อุปถัมภ์ให้เกิดขึ้น ปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือพระสังฆาธิการเหล่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ทางด้าน       
ธรรมวินัยอย่างแตกฉานก็ตาม แต่ก็ด้อยความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ในส่วน
อ่ืน ๆ อีกท้ังยังเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ ค าสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ ในการปกครองสงฆ์ และถึงแม้ว่าจะมีล าดับ
สายบังคับบัญชาที่ชัดเจน แต่เนื่องจากเป็นระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ที่ใหญ่ และมีรูปแบบการ
ปกครองสงฆ์ในแนวดิ่งตามรูปแบบราชการ ท าให้การบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ไม่มีประสิทธิภาพพอ 
การด าเนินการต่าง ๆ เกิดความล่าช้า และการปกครองดูแลสงฆ์ได้ไม่ทั่วถึง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค 
ที่คณะสงฆ์ขาดความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
จึงท าให้เกิดปัญหาทับทมมากมายในการปกครองคณะสงฆ์เอง และต่อภาพลักษณ์กับสังคมภายนอก  
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  ปัญหาที่เกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมของสงฆ์ทุกภาคส่วน ด้วยระบบ
โครงสร้างการปกครองที่รวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง จึงขาดการมีส่วนรวมของสงฆ์จาก
ภูมิภาคหรือสงฆ์ที่ไม่อยู่ในสายปกครองในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใด ๆ ซึ่งสงฆ์รุ่นใหม่นั้น     
มีวิสัยทันศ์และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อน
มากขึ้นได้ ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพสังคมใหม่ พระเถรานุเถระหรือสงฆ์รุ่นเก่าต้องมีความเข้าใจ
และปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน เพ่ือประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์และเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันยุคทันสมัย ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์และวิธีการ
ปฏิบัติให้ตอบสนองกับความต้องการของสังคมไทย แต่ทั้งนี้ยังคงยึดมั่นและให้ความส าคัญใน        
พระธรรมวินัยขององค์พระสัมสัมพุทธเจ้า ด้วยวัตรปฏิบัติของสงฆ์ ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างเคร่งครัด 

4.2.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดัากฝ่ายสงฆ์  

               แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ และเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า อันเป็นบทบาทหน้าที่ ที่สงฆ์ทุกรูป             
ต้องปฏิบัติตาม และมีพันธกิจ 6 ด้านที่ถือเป็นหน้าที่ที่สงฆ์ต้องรับผิดชอบ คือ การปกครอง, 
การศึกษา, ศึกษาสงเคราะห์, เผยแผ่พระพุทธศาสนา, สาณารณประโยชน์, และสาธารณูปการ         
ที่มหาเถรสมาคมได้ก าหนดให้สงฆ์ต้องถือปฏิบัติ  อันเป็นเหตุหนึ่งของปัญหาการปกครองคณะสงฆ์
ปัจจุบัน และท าให้ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเปลี่ยนไปในทางเสื่อม แทนที่จะกลายเป็นสิ่ง
เกื้อกูลกัน แม้เจตนาเดิมของสงฆ์ต้องการจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับรัฐในการช่วยพัฒนาชุมชนที่อยู่
ใกล้วัด ช่วยให้การศึกษาแก่เยาวชนและเป็นที่พักพิงจิตใจของคนที่มีปัญหาในชุมชน และเพ่ือพัฒนา
ให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงวัดเป็น “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ก็ตาม ในการนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้เสนอ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากฝ่ายสงฆ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. พระสงฆ์ควรด ารงคงมั่นด้วยการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย     
อันเป็นธรรมนูญสูงสุดทีส่งฆ์ทุกรูปต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เป็นการท าหน้าที่ของสงฆ์ที่อยู่ร่วมกัน 
ซึ่งมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะท าหน้าที่ ช่วยเหลือดูแลรักษาความเป็นอยู่และกิจกรรมของสงฆ์      
ในอาวาสเดียวกันและสังคมสงฆ์ ตลอดจนการเกื้อกูลต่อสังคมภายนอกให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ    
จึงจะเรียกว่า เป็นการปกครองโดยธรรมวินัย หากสงฆ์ทุกรูปยึดถือตามหลักการปกครองด้วย         
ธรรมวินัยก็จะหมดปัญหาในเรื่องการแบ่งแยกนิกาย จนเกิดเป็นความขัดแย้งในหมู่สงฆ์ 
(ธรรมยุติกนิกายกับมหานิกาย) อีกทั้งลดปัญหาในด้านระบบโครงสร้างการปกครองสงฆ์ที่มีลักษณะ
เป็นรูปแบบราชการและรูปแบบการปกครองทั่วไปที่ใช้ทฤษฎีการจูงใจด้วยการสถาปนาสมณศักดิ์      
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แด่พระภิกษุสงฆ์ และไม่ว่าความขัดแย้งนั้นจะเกิดจากปัจจัยใด ๆ หรือจากฝ่ายใดก็ตาม ก็จะไม่ส่งผล
กระทบกับภิกษุสงฆ์ที่ปกครองด้วยธรรมวินัย พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่พระสงฆ์ที่แสวงหา
อ านาจใด ๆ โดยเฉพาะอ านาจทางการเมือง เพ่ือท าตนให้เป็นใหญ่ในทางการเมืองหรือทางการ
ปกครอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์กับรัฐหรือพระสงฆ์กับการเมืองนั้น ในทางปฏิบัติหรือทางกายกรรม
เป็นสิ่งที่พึงต้องระวังในคดีโลกเพราะไม่เช่นนั้น จะท าให้การเกี่ยวข้องกันจะกลายเป็นมลทินใน
พระพุทธศาสนาได้ ตรงกันข้ามพระสงฆ์ต้องมุ่งปฏิบัติเพ่ือ ละ ลด หมดตัณหา มานะ ทิฎฐิ เพียงแต่
ด ารงตนให้เป็นกลางในสังคม เป็นแสงสว่างทางธรรมให้กับผู้คนในสังคมสืบต่อไป  

2. ควรปฏิรูประบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์และการบริหาร
จัดการให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ด้วยการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาเถรสมาคม ให้สอดคล้องกับ
สังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบัน การบริหารจัดการและการปกครองสงฆ์ ไม่ควรเอาภาระ     
ที่มากมายและหนักหน่วงไปให้ ไว้กับพระสังฆาธิการผู้มากพรรษาต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง             
พระสังฆาธิการผู้ทรงสมณศักดิ์ตั้งแต่สมเด็จพระราชาคณะขึ้นไปที่มีพรรษาสูง ควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูให้เป็นปูชนียบุคคลแห่งพระพุทธศาสนาและเพ่ือให้พระสังฆาธิการมีเวลาได้ศึกษาปฏิบัติธรรม   
ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมาวุ่นวายอยู่กับการบริหารจัดการและการปกครองคณะสงฆ์มากนัก        
และในขณะเดียวกัน เป็นการเปิดโอกาสให้สงฆ์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้านได้เข้า
ท างานให้กับคณะสงฆ์ไทย มหาเถรสมาคมควรแต่งตั้งพระสังฆาธิการเหล่านั้นให้เป็นที่ปรึกษาให้กับ
คณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติงาน ยกเว้นกรณีที่ต้องพิจารณาในเรื่องส าคัญที่ต้องการความรู้ความเข้าใจที่มาก
ประสบการณ์ในการตัดสินใจ เช่น ในเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการปกครองสงฆ์หรือเรื่องที่
ส่งผลกระทบต่อธรรมวินัยหรือวัตรปฏิบัติของสงฆ์จึงจ าเป็นให้พระสังฆิการเข้าร่วมพิจารณา เป็นต้น  

3. ควรสร้างความเข็มแข็งในหมู่สงฆ์ ด้วยการให้แต่ละภูมิภาค           
สร้างองค์กรสงฆ์ขึ้นในพ้ืนที่ของตน เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น สภาสงฆ์    
จงัหวัดชลบุรี ที่ได้ก่อตั้งองค์กรสงฆ์ข้ึนเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สงฆ์ของจังหวัดชลบุรี 
เช่น กรณีณาปนกิจสงฆ์หรือการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกสงฆย์ามป่วยไข้ และเพ่ือสนองตอบ        
ต่อนโยบายของมหาเถรสมาคม อาทิเช่น พันธกิจ 6 ด้านหรือโครงการหมู่บ้านศีล 5 โดยมีระบบ
โครงสร้างการบริหารจัดการตามรูปแบบของสังฆสภา อันประกอบด้วยสมาชิกสงฆ์ที่เป็นพระสังฆาธิ
การตั้งแต่ผู้ช่วยอาวาสขึ้นไป จนถึงเจ้าคณะอ าเภอทั้งหมดของจังหวัดชลบุรี โดยมีประธานสังฆสภา, 
รองประธานสังฆสภาและคณะกรรมการสังฆสภา ที่เลือกจากสมาชิกสภาสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ 
โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งและอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี เป็นต้น 

4. ควรให้พุทธบริษัท 4 มีส่วนร่วมตามรูปแบบการมีส่วนร่วม บ้าน 
วัด โรงเรียน (บวร) ด้วยการให้คนในชุมชนละแวกใกล้เคียงวัดมีส่วนร่วม ด้วยการรวมตัวในรูปแบบ          
ขององค์กรหรือชมรม เช่น ชมรมชาวพุทธวัดหนองเขิน ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือปกป้องดูแลกิจการ    
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ของวัด และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป รวมทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นและร่วม
พิจารณาการแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสในวัดนั้น ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกที่เป็น
พุทธศาสนิกชนที่ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและมีความเข้าใจในพระธรรมวินัย           
ในระดับหนึ่ง มีความหลากหลายทางอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพทากฎหมายควรมี ด้วยการ
รับรองจากฝ่ายปกครองท้องถิ่นหรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ควรให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนละแวกใกล้เคียงวัดอย่างจริงจัง ใช่เพียง ตั้งเป็นกฎเกณฑ์เท่านั้น (เจ้าอาวาส มีพรรษากว่า 
5 พรรษา เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นนั้น ให้เจ้าคณะต าบล
นั้น และเจ้าคณะอ าเภอปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาแห่งวัดนั้น เห็นพ้องกันพิจารณาพระสงฆ์          
ในวัดนั้นที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและน าเสนอเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้ง) ซึ่งการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาหรือเสนอแนะการแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสเป็นเรื่องที่ควรท า เพราะเป็น
จุดเริ่มต้นต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์และวัดถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนนั้น ๆ      
สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือ พระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้
นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นประชานชนจึงควรมีส่วนร่วมที่จะแสดงความคิดเห็นหรือพิจารณากับผู้ที่
จะมาปกครองวัดในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ได้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ผู้ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาคือ 
พุทธบริษัท 4 (หมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนามี 4 จ าพวกคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา) ที่มี
หน้าที่ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมค าสอน ในขณะเดียวกันเป็นผู้มีหน้าที่ เผยแผ่ และปกป้อง
พระพุทธศาสนา  

4.2.2 ปัญหา อุปสรรคสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ 

  ปัญหาอุปสรรคส าคัญอีกส่วนหนึ่งในปัจจุบันก็คือ สมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ 
การที่ คณะสงฆ์ยึดโยงสมณศักด์กับต าแหน่ งทางการปกครองสงฆ์ ที่ เป็นไปตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และด้วยกฎระเบียบข้อบังคับของมหาเถรสมาคม ตลอดจน
ขั้นตอนการพิจารณาการเลื่อนสมณศักดิ์ของพระสังฆาธิการชั้นต่าง ๆ อาทิเช่น การที่ก าหนดเงื่อนไข
ไว้ที่ผลงานจากพันธกิจ 6 ด้านของพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือการพิจารณาสมณศักดิ์ จนน าไปสู่การเร่ง
พัฒนาโดยเฉพาะด้านศาสนวัตถุหรือด้านทุนนิยม (การก่อสร้าง บูรณปฏิสังขร) ที่สามารถเห็นเป็น
รูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น ซึ่งมีพระสงฆ์บางรูปที่ยังหลงใหลในลาภยศสรรเสริญ เกิดความโลภ
มั่วเมาในต าแหน่งและลาภสักการะ เกิดการแก่งแย่งหรือวิ่งเต้นเพ่ือให้ได้สมณศักดิ์ จึงท าให้พยายาม
หาเงินสร้างผลงาน จนบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย เพ่ือให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของการ
แต่งตั้งสมณศักดิ์ ที่มหาเถรสมาคมก าหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาการเลื่อนสมณศักดิ์ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาความลักลั่น และความอยุติธรรมในคณะสงฆ์ เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมประจบสอพอ         
และระบบอุปถัมภ์  เพราะสมณศักดิ์มักจะตกอยู่กับสงฆ์สายปกครองที่มีความใกล้ชิดกับ              
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พระสังฆาธิการอยู่แล้ว ส่วนสงฆ์สายวิชาการหรือสายปฏิบัติไม่ค่อยจะได้รับการพิจารณา เนื่องจาก
สงฆ์สายวิชาการหรือสายปฏิบัติไม่เน้นการสร้างผลงานทางศาสนวัตถุ มุ่งแต่แสงหาความรู้และเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จึงไม่ค่อยมีผลงานประจักษ์ชัดเหมือนสงฆ์สายปกครอง อีกทั้งไม่มีความใกล้ชิดกับ
พระสังฆาธิการ จึงท าให้ไม่ค่อยได้รับการพิจารณาเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการน าสมณศักดิ์ผูกติดกับ
ต าแหน่งทางปกครองสงฆ์จึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์หมกหมุ่นอยู่กับโลกธรรม ขาดการปฎิบัติขัดเกลา
จิตใจตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและน าพาความเสื่อมเสียท าลายภาพลักษณ์ที่ดีของ
พระสงฆ์ท่ีได้สมณศักดิ์จากการเป็นผู้มีคุณูปการต่อพระศาสนา มีประพฤติดีประพฤติชอบในสมณเพศ
ให้มั่วหมองตามไปด้วย 

4.2.2.1 แนวทางการแก้ไขสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ 

ยศถาบรรดาศักดิ์  ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นกิ เลสอย่างหนึ่ ง            
ที่ไม่สมควร ยึดติด ซึ่งสมณศักดิ์นั้น ไม่มีอยู่ในพระธรรมวินัย เป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐก าหนดขึ้นมาเอง     
โดยเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา สมณศักดิ์แม้นมิใช่ปัจจัยและเงินทอง แต่ก็สามารถโยงไปสู่โอกาส       
ที่อาจจะมีพุทธศาสนิกชนศรัทธาเลื่อมใสและถวายลาภสักการะมากขึ้น อันเป็นการขัดกับจุดมุ่งหมาย
เดิมที่ต้องการให้สมณศักดิ์เป็นตัวกระตุ้นให้พระสงฆ์น าความรู้ทางโลกและทางธรรมสร้างผลงาน    
เพ่ือประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อีกทั้งควรปลูกฝังอบรมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมเกี่ยวกับสมณศักดิ์
และควบคุมพฤติกรรมและการท างานของสงฆ์ที่ทรงสมณศักดิ์ต่าง ๆ พระพุทธเจ้าสอนให้พระสงฆ์นั้น
ปล่อยวางกับลาภยศสรรเสริญ สุข ถ้ามีหรือรับ ก็ให้เป็นไปเพียงแค่อิงอาศัยเพ่ือความเป็นอยู่
เหมือนกับปัจจัยสี่เท่านั้น ในการนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสมณศักดิ์กับ
การปกครองสงฆ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

1.  ควรแก้ไขกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 
รวมทั้งระเบียบขั้นตอนวิธีการปฎิบัติ ตลอดจนเงื่อนไขการพิจารณาสมณศักดิ์ต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไข           
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือความเป็นธรรมกับพระสงฆ์ที่ท างานทุกฝ่าย มิใช่เพียงพิจารณาสงฆ์ที่อยู่
ใกล้ชิดกับพระสังฆาธิการผู้มีอ านาจทางปกครองเท่านั้น ควรพิจารณาจากสงฆ์จากฝ่ายอ่ืน ๆ อาทิเช่น 
สงฆ์ที่มาจากฝ่ายวิชาการหรือสงฆ์ที่มาจากฝ่ายปฏิบัติ เป็นต้น เพ่ือให้สงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถใน
ทุก ๆ ฝ่าย ได้รับการยกย่องเชิดชูทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และต้องค านึงถึงคุณวุฒิและวัยวุฒิ         
ที่เหมาะสมเพ่ือลดการแก่งแย่งวิ่งเต้น จนท าให้เกิดความเสื่อมเสียไปสู่คณะสงฆ์โดยรวม การพิจารณา
และการสถาปนาสมณศักดิ์ไม่ควรมุ่งเน้นผลงานไปที่ศาสนวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างปฏิสังขร ควรพิจารณา
ผลงานให้ถ้วนทั่วในทุก ๆ ด้าน การสถาปนาสมณศักดิ์ควรเป็นไปเพ่ือถวายพระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อ
พระศาสนา มีประพฤติดีประพฤติชอบให้ด ารงคงมั่นในสมณเพศเพ่ือเป็นการสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนา และเพ่ือการปกครองสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์ 
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2.  ควรแยกสมณศักดิ์ออกจากต าแหน่งทางปกครองสงฆ์ เพราะสมณศักดิ์
สูงจะมีต าแหน่งทางปกครองสูงด้วย เช่น เจ้าคณะใหญ่ ต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่ารองสมเด็จพระราชา
คณะ หรือ เจ้าคณะภาคต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นเทพ เป็นต้น (ดังที่เคยกล่าวไว้แล้ว
ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2.1 คุณสมบัติและอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้นของพระสังฆาธิการ ) จะเห็นว่า
หลักเกณฑ์สมณศักดิ์เกี่ยวพันกับต าแหน่งทางปกครองที่สูงหรือต่ าตามล าดับขั้น ซึ่งอาจจะมีการใช้
สมณศักดิ์ขึ้นสู่อ านาจทางปกครองหรือรวมอ านาจไว้กับพระสงฆ์บางกลุ่ม  ดังนั้นจึงควรปลดล็อค     
กฎมหาเถรสมาคมในหมวดการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ที่ได้ก าหนดคุณสมบัติพระสังฆาธิการในแต่ละ
ล าดับขั้นไว้กับสมณศักดิ์ต่าง ๆ การแยกสมณศักดิ์ออกจากต าแหน่งทางปกครองสงฆ์ เพ่ือไม่ให้ผูกขาด
การได้มาซึ่งสมณศักดิ์สงฆ์และผูกโยงสมณศักดิ์ไว้กับสงฆ์ฝ่ายปกครองเท่านั้น อีกทั้ง เพ่ือความเป็น
ธรรมในการยกย่องเชิดชูกับพระสงฆ์ที่ท างานทุกฝ่ายอย่างเสมอกัน การได้มาซึ่งสมณศักดิ์ควรเป็นไป
เพ่ือถวายพระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อพระศาสนา มีประพฤติดีประพฤติชอบให้ด ารงคงมั่นในสมณเพศ 
เพ่ือเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง               

3. พระสงฆ์ผู้ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ พึ่งทวนตรวจสอบตนเองและการ
ได้มาซึ่งสมณศักดิ์ ตลอดจนการน าไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมสืบไป พ่ึงระวัง
วัตรปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น ให้สมกับสงฆ์ผู้สร้างคุณงามความดีต่อพระพุทธศาสนาและสังคมประเทศ    
จนได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ และไม่ควรปลูกฝังค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ
สมณศักดิ์ เช่น การฉลองสมณศักดิ์ที่ใช้จ่ายสิ้นเปลื้องเงินทองเป็นจ านวนมาก จนกลายเป็นโลกวัชชะ 
(ข้อเสียหายที่โลกติเตียนว่า ไม่เหมาะสมกับสมณ) เป็นต้น   

    

4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการวิจัยเรื่อง การปกครองสงฆ์ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติ      
คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขครั้งนี้ ได้ข้อสรุปการวิจัยออกเป็น
ประเด็นปัญหาคือ ปัญหาที่มาจากกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 ที่มาจากภาครัฐ   
และปัญหาจากการปกครองคณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคม โดยแยกเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดจากฝ่ายรัฐ
และฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนปัญหาสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ ที่เกิดจากเงื่อนไขการพิจารณาและการ
สถาปนาสมณศักดิ์ของพระเถรานุเถระ โดยได้เสนอแนะแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ เสนอแนะในเชิง
หลักการและเชิงปฏิบัติ ตลอดจนข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
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4.31 ข้อเสนอแนะในเชิงหลักการ 

  ประเด็นที่ 1 ควรมีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์กันอย่างจริงจัง ก็คือ ควรน าข้อดี    
ของการปกครองคณะสงฆ์ตามระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 กลับมาศึกษาและน ามาปรับแก้ไข     
ข้อกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและความเหมาะสมตามยุค
ปัจจุบัน และสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ ต้องมีคณะสงฆ์หรือ      
ตัวแทนที่เป็นผู้รู้แจ้งในธรรมวินัย วัตรปฏิบัติและกฎหมายต่าง ๆ เข้าร่วมในการตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ อีกทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายต้องมีความละเอียดรอบครอบ ต้องยึดหลักพระธรรมวินัย
เป็นอันดับแรก ตามด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
บทบาทหน้าที่ของรัฐที่มีต่อสถาบันสงฆ์และต่อพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 ในมาตรา 79 (รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน) ในขณะเดียวกัน ควรแยกบทบาทหน้าที่ของสถาบันสงฆ์
ให้ชัดเจน ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน ยกเว้นภารกิจที่ท าร่วมกันและส่งผลดีต่อสังคมประเทศ  

 ประเด็นที่ 2 ควรปรับแก้กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม และความ
ประพฤติของคณะสงฆ์ ให้สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  แก้ไขกฎ              
มหาเถรสมาคม ในส่วนของการพิจารณาและเงื่อนไขการเลื่อนสมณศักดิ์พระสังฆาธิการที่ผูกขาด     
กับสงฆ์ฝ่ายปกครองฝ่ายเดียว การถวายสมณศักดิ์ควรเป็นไปเพ่ือการยกย่องเชิดชูและให้ก าลังใจ 
รวมทั้งให้รางวัลหรือการตอบแทนแก่สงฆ์ผู้มีคุณงามความดีทุกฝ่ายเท่านั้น การปกครองคณะสงฆ์ต้อง
ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักสูงสุด มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นกฏหมายส่งเสริมให้การปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น และกฏมหาเถรสมาคม ระเบียบ ค าสั่ง เป็นแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการคณะสงฆ์ 

4.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฎิบัติ 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฎิบัติ ฝ่ายรัฐและฝ่ายสงฆ์ ควรมีมาตรการในการควบคุม
และบทลงโทษเพ่ิมเติม ในกรณีที่พระสงฆ์ต้องอธิกรณ์ขั้นรุนแรง (ปราชิก) เพ่ือให้สงฆ์ได้ปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง และเพ่ือส ารวมระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งพระธรรมวินัยถือเป็นกฎหมายสูงสุด       
ที่สงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สงฆ์ควรศึกษาหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาให้ถึง
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจริง ๆ และถือปฏิบัติ เป็นการรักษาภาพลักษณ์พระภิกษุสงฆ์ที่มีความ
ประพฤติปฏิบัติดี อันเป็นหน้าที่ที่แท้จริงของพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป  

4.3.3 ข้อเสนอแนะการวิััยครั้งต่อไป 

 4.3.3.1 การวิจัยเรื่อง “การปกครองสงฆ์ในรูปแบบการมีส่วนร่วม: ศึกษากรณี      
การมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี” เป็นการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์           



Ref. code: 25595803011104JYN

81 

 

ทุกระดับชั้น ทุกนิกายและจากสงฆ์ทุกฝ่าย เช่น สงฆ์จากฝ่ายปกครอง สงฆ์จากฝ่ายวิชาการหรือสงฆ์
ฝ่ายปฏิบัติ เป็นต้น โดยศึกษาในพ้ืนที่ภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ที่มีการตั้งองค์กรสงฆ์เป็นสภาสงฆ์ เพ่ือ
เป็นต้นแบบและต่อยอดการปกครองสงฆ์ในรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

 4.3.3.2 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพุทธบริษัท 4 กับการปกครองคณะสงฆ์ : 
ศึกษากรณี การมีส่วนร่วมในการพิจาณาสมณศักดิ์ในละดับภูมิภาค” เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
พุทธบริษัท 4 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในแต่ละชุมชนตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตย          
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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สมศักดิ์การปกครองสงฆ์ไทย1 

ฝ่ายมหานิกาย )มีพระสงฆ์ 256,826 รูป( ฝ่ายธรรมยุต )มีพระสงฆ์ 33,189 รูป( 
1. เั้าคณะใหญ่  

 
1. เั้าคณะใหญ่ 

)สมเด็ัพระวันนัต วัดบวรนิเวศวิหาร( 
เจ้าคณะหนกลาง 

(สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม) 
 

เจ้าคณะหนเหนือ 
(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ า) 

 

เจ้าคณะหนตะวันออก 
(สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม) 

 

เจ้าคณะหนใต้ 
(พระพรหมจริยาจารย์ วัดกระพังสุรินทร์) 

 

 

2. เั้าคณะภาค มหานิกายมี 18 รูป  2.  เั้าคณะภาค ธรรมยุติกนิกายมี 8 รูป 
เจ้าคณะภาค 1  
(พระราชวิสุทธิเวที วัดชนะสงคราม) 

เจ้าคณะภาค 1-2-3-12-13 
(สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส) 

เจ้าคณะภาค 2  
(พระพรหมบัญฑิต วัดประยูรวงศ) 

เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 
(พระพรหมเมธี วัดสัมพันวงศ์) 

เจ้าคณะภาค 3  
(พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข) 

เจ้าคณะภาค 8 
(พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ) 

เจ้าคณะภาค 4  
(พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม) 

เจ้าคณะภาค 9 
(พระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณ) 

เจ้าคณะภาค 5 
(พระพรหมโมลี วัดปากน้ า) 

เจ้าคณะภาค 10  
(พระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพระลานชัย) 

เจ้าคณะภาค 6 
(พระธรรมราชานุวัตร วัดพระแก้ว) 

เจ้าคณะภาค 11 
(พระพรหมวิสุทาจารย์ วัดเครือวัลย์) 

เจ้าคณะภาค 7 เจ้าคณะภาค 14-15 

                                                           
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพื้นฐานทาง

พระพุทธศาสนา ปี 58, 20-22. 
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2. เั้าคณะภาค มหานิกายมี 18 รูป  2.  เั้าคณะภาค ธรรมยุติกนิกายมี 8 รูป 

(พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ า) (พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม) 
เจ้าคณะภาค 8 
(พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม) 

เจ้าคณะภาค 16-17-18 
(พระสาสนโสภณ วัดโสมนัสวิหาร) 

เจ้าคณะภาค 9 
(พระพรหมเมธี วัดอรุณราชวราราม) 

 

เจ้าคณะภาค 10 
(พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ) 

 

เจ้าคณะภาค 12 
(พระพรหมสุธี วัดสระเกศ) 

 

เจ้าคณะภาค 13 
(พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร) 

 

เจ้าคณะภาค 14 
(พระเทพสุธี วัดนิมมารดี) 

 

เจ้าคณะภาค 15 
(พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์) 

 

เจ้าคณะภาค 16 
(พระธรรมโมลี วัดไตรธรรมาราม) 

 

เจ้าคณะภาค 17 
(พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม) 

 

เจ้าคณะภาค 18 
(พระเทพสิทธิมุนี วัดดุสิตดาราม) 

 

 

3. เั้าคณะัังหวัด มหานิกายมี 77 รูป              3. เั้าคณะัังหวัด ธรรมยุติกนิกายมี 59 รูป 

  
4. เั้าคณะอ าเภอ มหานิกายมี 888 รูป              4. เั้าคณะอ าเภอ ธรรมยุติกนิกายมี 274 รูป 

 

5. เั้าคณะต าบลมหานิกายมี 6,192 รูป              5. เั้าคณะต าบลธรรมยุติกนิกายมี 694 รูป 
 

6. เั้าอาวาสมหานิกายมี 28,382 รูป              6. เั้าอาวาสธรรมยุติกนิกายมี 2,766 รูป 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาววัลทณา แสงไพศรรค์ 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 
ปีการศึกษา 2537 คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีการศึกษา 2557 พุทธศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 ที่ปรึกษา Trinal Ltd. Partnership 
ประสบการณ์ท างาน  2557-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

2552-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Trinal Ltd. Partnership 
2552 กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท Friendly    

Management  Co., Ltd  
2547 หุ้นส่วนผู้จัดการ Siam Management Partnership 
2545 วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2545 วิทยากรอบรมการบริหารการจัดการ Beauty           

and Salon และ  Spa shop 
2542 ธุรกิจการขนส่งรถบรรทุก   
2540 ธุรกิจสถานเสริมความงาม วาสนา 
2532 หจก. Trinal Ltd. Partnership 
 

  
  
  

 
 

 

 
 




