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บทความวิจัย เรื่อง คณะสงฆไทยกับธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางใน
การสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 โดยใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลัก
ธรรมาภิบาลและพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ผลการวิจัยพบวา ในการที่จะหาแนวทางใน
การสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ นั้น จะตองศึกษา
ประวั ติการปกครองคณะสงฆ ตั้ง แตสมัย พุทธกาลจนถึ ง ปจจุ บัน เพื่อ ใหเ ห็นความเปนมาของ
กฎหมายคณะสงฆ โดยนําเอาหลักธรรมาภิบาลสากล 6 องคประกอบ คือ (1) หลักนิติธรรม (2)
หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักการมีสวนรวม (5) หลักสํานึกรับผิดชอบ และ(6)
หลักความคุมคา มาทําการศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505
จากผลการวิจัยพบวา มหาเถรสมาคมเปนองคกรสูงสุดที่สามารถตรากฎมหาเถรสมาคม
เพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ABSTRACT
Research article Thai Buddhist monk and Good Governance. Purpose to
examine ways to foster the adoption of principles of good governance to comply with
Buddhist Monk and Novice Administration Act, B.E. 2505 (1962) by means of qualitative
research. The analysis of documents and research related to the main Good
Governance and the Buddhist Monk and Novice Administration Act, B.E. 2505 (1962)
results found. In order to find ways to foster the adoption of principles of good
governance to comply with the Act, the Buddhist monk . Administration should study the
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history of monks since Buddha era to the present to see the history of the Buddhist monk
law by using the principles of good governance internationally six elements: (1) the rule
of law (2) Ethics (3) the principle of transparency (4) the principles of participation (5)
the main sense of responsibility and (6) the principles of efficiency to study the Buddhist
Monk and Novice Administration Act, B.E. 2505 (1962).
These results showed that Mahathera Association is an organization that can
seal up the rules Mahathera Association as a tool to encourage compliance with
principles of good governance in this Act efficiently and effectively.
Key Word : Good Governance, Buddhist monk.
คํานํา
ประวัติศาสตรที่ผานมาของประเทศไทยไมวาจะมีการปกครองในรูปแบบใด อุดมการณ
ทางพุทธศาสนาไดถูกตีความในทางเสริมสรางความชอบธรรมทางการเมืองใหกับกลุมตาง ๆ ผูมี
อํานาจและรัฐบาลในแตละยุคอาศัยกลไกการสรางอุดมการณทางการเมือง เพื่อเปนการสราง
ฐานรองรับความชอบธรรมของตนเองแลว รัฐบาลยังมีกลไกที่สําคัญในการบังคับใหประชาชน
ปฏิบัติตาม นั่นคือ “การออกกฎหมาย” ในแงนี้กฎหมายคือการใชอํานาจหรือความรุนแรงของรัฐ
กฎหมายยังมีผลตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน กฎหมายที่ไมเปนธรรมจะทําใหประชาชนใน
ประเทศตองยอมสยบอยูใตอํานาจที่ไมชอบธรรม และเมื่ อเวลาผานไปนานเขา ผูคนสวนใหญก็จะ
พากันเชื่อวา กฎหมายที่ใชอยูนั้นเปนกฎหมายที่เปนธรรม ทั้ง ๆ ที่ความจริงแลวก็ไมไดเปนเชนนั้น
(พิพัฒน พสุธารชาติ, 2545 : 293-294)
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนเรื่องที่ไดรับการกลาวถึงมานานแลวในสังคม
ตะวันตก แตนับวาไดมีการนํามาศึกษา และปรับใชกันอยางจริงจังในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
และตะวั น ออกเฉี ย งใต เ มื่ อ ไม น านราวหนึ่ ง ทศวรรษที่ ผ า นมานี้ โดยธรรมาภิ บ าลเป น ทั้ ง
แนวความคิดหลักการพื้นฐานและวิธีการปฏิบัติหรือการบริหารงาน ที่มุง เนนหลักการอันมิใช
หลักการที่เปนรูปแบบเชิงทฤษฎีการบริหารงาน (ชัชวาลย ทัตศิวัช, 2545 : 24)
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยในปจจุบันยังมีปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาไปสูการมี
ธรรมาภิบาลอยางแทจริง เชน วัฒนธรรมอุปถัมภ กลุมอิทธิพล และกลุมผลประโยชนตาง ๆ ที่
ตองการรักษาสถานภาพดั้งเดิมไว (สถาบันพระปกเกลา, 2549 : 9) ดังเชน การดําเนินกิจการของ
คณะสงฆไ ทยไดมีขอถกเถียงเมื่อมี ปญหาที่ เกิดขึ้นอยางมากมาย โดยเฉพาะเกี่ยวของกับการ
บังคับใชบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ในการใชอํานาจของผูปกครอง ทําใหเกิดขอ
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สงสั ย ว า ในการระงับ ข อ กรณีพิ พ าทระหว า งคณะสงฆ ด ว ยกั นเอง หรื อระหว า งคณะสงฆ กั บ
ฆราวาส เชน กรณีปญหาการจัดสรรผลประโยชนของวัดตาง ๆ วามีการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติใชในพระราชบัญญัตินี้หรือไม
ผูวิจัยเห็นวาคณะสงฆเปนองคกรที่เกี่ยวของกับหลักธรรมมากที่สุด แลวเหตุใดปญหา
ตาง ๆ เหลานี้จึงเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงไดนําเอาแนวคิดและทฤษฎีหลักธรรมาภิบาลของนักวิชาการไทย
และตางประเทศตลอดจนองคกรที่เปนสากลและมีชื่อเสียงซึ่งจะเรียกวาหลักธรรมาภิบาลสากล มา
เปนประเด็นในการศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติคณะสงฆพุทธศักราช 2505 เพราะการปกครอง
ของคณะสงฆไทยในปจจุบันถูกกํากับการปฏิบัติงานโดยพระราชบัญญัติดังกลาว และบทความ
วิจัยนี้จะชี้ใหเ ห็นถึง ชองวางที่ยัง ขาดหายไปและพรอมที่จะเติมเต็มใหกับสิ่ง ที่ยัง ขาดเหลืออยู
ระหวางคณะสงฆไทยกับธรรมาภิบาล
โดยมี คํา ถามของการวิ จัย วา ในพระราชบัญ ญัติ ค ณะสงฆพุ ท ธศั กราช2505 วา มีห ลั ก
ธรรมาภิบาลมากนอยประการใด เพื่อที่จะไดเปนแนวทางในการศึกษาในการนําหลักธรรมาภิบาล
มาปฏิบัติใชในกระบวนการปกครองของคณะสงฆตอไป นอกจากจะทําใหทราบวาพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. 2505 มีห ลัก ธรรมาภิบ าลมากนอ ยประการใดแล ว ยัง ใช เ ปน แบบอยา งใน
การศึกษาวิเคราะหกฎหมายคณะสงฆอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. 2505
ทบทวนวรรณกรรม
เอกสารและงานวิจัยทางสังคมศาสตรในระยะเวลาที่ผานมา นักวิจัยหลายทานไดหยิบยก
เอาหลักธรรมาภิบาลมาศึกษาในองคกรตาง ๆ ตัวอยางเชน สถาบันพระปกเกลา เรื่อง ทศธรรม :
ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดศึกษาเรื่อง ธรรมรัฐภาคเมือง
บทบาทภาคีเมือง ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของธรรมรัฐ 9 ประการ ตามความหมายของ
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ จากการศึกษาพบวา เพื่อทําใหธรรมรัฐเปนรูปธรรม จะตอง
เริ่มตนที่การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเปนองคประกอบเบื้องตนที่สําคัญ เพราะการมีสวนรวม
ของภาคีประชาชนทุก ๆ ภาคีอยางเต็มรูปแบบ จะสงผลใหทิศทางสูธรรมรัฐที่พึงประสงคสําเร็จเปน
จริงได (สถาบันพระปกเกลา, 2549)
เอกสารรายงานตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเปนเอกสารที่รวบรวมความเปนมาของธรรมาภิบาล
ตลอดจนการสรางเครื่องมือในการชี้วัดธรรมาภิบาล และองคประกอบของธรรมาภิบาลในองคกร
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ตาง ๆ เพื่อนํามาเปนขอมูลศึกษาในการจัดทําตัวชี้วัดธรรมาภิบาลใหเหมาะสมของแตละองคกร
(บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2550)
เอกสารธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการทางดานสิ่งแวดลอม
เปนเอกสารเผยแพรหลังการสัมมนา ซึ่ง เปนการสรุปรวบรวมองคความรูและขอคิดเห็นอันเปน
ประโยชนที่ไดจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวมสัมมนา โดยในเอกสารนี้ประกอบไปดวย
บทความจากการปาฐกถาพิเศษในการเปดสัมมนาโดย ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวนิช และ
ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ใหแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไวอยางหลากหลาย (สุธา
วัลย เสถียรไทย, 2544)
งานวิจัยเรื่องศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารงานของผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีตําบล ทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล คือการนําหลักศาสนธรรมมาบูรณาการ
กับหลักการแนวคิดทฤษฎีและหลักวิชาการ จะตองประยุกตใชศาสตรทางธรรมและศิลปะทางการ
บริหารมาบูรณาการนําไปใชจนเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับหนึ่ง (ภิญโญ หนูชื่น. 2548)
งานวิ จั ย เรื่ อ ง ธรรมาภิ บ าลในความหมายของภาครั ฐ เอกชน และประชาชน กรณี
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนถานหิน “หินกรูด” ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา รัฐยังไมมีความเขาใจใน
เรื่อง ธรรมาภิบาลภาครัฐ เพราะหลักกฎหมายและนิติธรรมที่รัฐอาง ไมไดมาจากรัฐธรรมนูญ
ใหมที่เปนกฎหมายที่ถูกกํากับโดยหลักธรรมาภิบาล (ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ, 2545)
ในสวนของงานวิจัยดานพุทธศาสนาและคณะสงฆ ไดมีผูวิจัยหลายทานไดศึกษาวิจัยใน
ดานตาง ๆ เชน งานวิจัยผลกระทบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มี
ตอการปกครองคณะสงฆตามนัยแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ผลการวิจัยพบวาหลายองคกรที่มีหนาที่ดูแลพระพุทธศาสนาได
ปรับตัวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ (รมปรางศ สวมประคํา, 2548)
งานวิจัยเรื่องปญหานโยบายการปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน ศึกษาเฉพาะกรณีวัด
พระธรรมกาย พบวา ปญหาการปกครองคณะสงฆนั้นหากไมสามารถยุติลงไดภายในคณะสงฆเอง
แลว ยอมตองอาศัยอํานาจรัฐเขามาชวยดําเนินการแกไขปญหาตลอดเสมอมา (พระมหาเฉลิม
พันธ กลิ่นลั่นทม, 2545)
งานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะหกําเนิดและพัฒนาการของพระราชบัญญัติคณะสงฆใน
สมั ย รั ต นโกสิ น ทร พบว า พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ เ ป น ภาพสะท อ นโครงสร า งอํ า นาจของ
สัง คมไทยซึ่ ง มี พั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงตามวิ วัฒ นาการของการปกครองทางฝา ยอาณาจั ก ร
ศาสนาในสังคมถูกจัดเปนหนวยทางสังคม ที่รัฐบาลเปนฝายปกครองในบทบาทผูปกปอง คุมครอง
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คณะสงฆมีสิทธิใชรูปแบบการปกครองตนเองที่ไมขัดหรือแยงกับระบอบการปกครองของฝาย
อาณาจักรในยุคนั้น ๆ (พระมหาปญญา ปฺญาสิริ, 2549)
กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 นอกจากบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปกครองการดําเนินกิจการคณะสงฆและการพระศาสนาโดยตรงแลว ยังไดบัญญัติใหรัฐมนตรีผู
รักษาการตามพระราชบัญญัติมีอํานาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ การสราง การตั้ง การรวม การ
ยาย การยุบเลิกวัดและการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการศาสน
สมบัติของวัด และเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆอื่นนอกจากคณะสงฆไทย และบัญญัติใหมหา
เถรสมาคมมีอํานาจในการตรากฎมหาเถรสมาคม (ราชกิจจานุเบกษา, 2505)
ขอบเขต และวิธีดําเนินการวิจัย
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบศึกษาเชิงวิเคราะห ( An Analytical Study) โดย
การศึกษาคนควาขอมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งขอบเขตการวิจัย มีดังนี้
1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตํารา เอกสาร และงานวิชาการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ
2. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลักสากล ที่ประกอบดวย 1. นิติธรรม 2. คุณธรรม 3. ความโปรงใส 4. การมี
สวนรวม 5. สํานึกรับผิดชอบ 6. ความคุมคา มาเปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหหลักธรรมาภิบาล
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505
3. วิเคราะหขอมูล
4. อภิปรายผล/วิจารณ
ประวัติศาสตรและความเปนมาของพระราชบัญญัติคณะสงฆ (History and Background of
Buddhist monk and novice administration)
1. ประวัติศ าสตรก ารปกครองคณะสงฆสมัยพุทธกาล (History of Buddha era
administration)
สําหรับการปกครองคณะสงฆในระยะแรกตนพุทธกาล เนื่องจากจํานวนภิกษุยังมีนอยและ
ไดบรรลุเปนพระอริยบุคคลชั้นตาง ๆ เสียเปนสวนใหญ พระพุทธเจาจึง ทรงปกครองดูแลดวย
พระองค เ องได ต อ มาเมื่ อ มี จํ า นวนภิ ก ษุ เ พิ่ ม มากขึ้ น พระพุ ท ธเจ า ได ท รงอนุ ญ าตให ภิ ก ษุ ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเปนพระอุปชฌาย ใหการอุปสมบทแกกุ ลบุตรดังกลาวไดและเพื่อมิใหเปน
ปญหาทางการปกครองที่เกิดจากการถือพระอุปชฌายตางกัน พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหมีการถือ
ปฏิบัติอุปชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร กลาวคือขอปฏิบัติที่พระอุปชฌายและภิกษุ (สัทธิวิหาริก)

5

ที่ไดรับการอุปสมทบจากพระอุปชฌายรูปนั้น ๆ จะตองประพฤติปฏิบัติตอกันดังนั้น การปกครอง
คณะสงฆในเบื้องตนนี้ พระอุปชฌายจึงนับวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุด ที่จะเปนผูแกปญหา
หรือปลอยใหปญหาขยายตัวลุกลามออกไปมากขึ้น อยางไรก็ตาม ถาปญหาของพระสงฆขยายตัว
ลุกลามออกไปมากขึ้นจนเกินอํานาจและหนา ที่ที่พระอุปชฌายจะพึงแกไขได เมื่อความทราบถึง
พระพุทธเจา พระองคก็จะทรงประชุมสงฆพรอมทั้งตรัสเรียกภิกษุรูปนั้น ๆ มาพิจารณาสอบสวนจน
ไดความจริงแลวรวมกันบัญญัติพระวินัยหรือสิกขาบทไวเปน ขอ ๆ เพื่อเปนขอหามมิใหภิกษุรูปอื่น
ๆ ทําความผิดในลักษณะเดียวกันนี้อีกตอไป (แสวง อุดมศรี, มปป : 40-41)
พระวินัยหรือสิกขาบทคือธรรมนูญการปกครอง ที่พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆพิจารณา
รวมกันบัญญัติขึ้น เพื่อใชเปนมาตรการควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาของภิกษุที่ยังเปน
ปุถุชนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ถาภิกษุรูปใดประพฤติลวงละเมิดก็จะไดรับโทษทั้งที่เปนสถาน
หลักและเบาลดหลั่นกันตามลักษณะของความผิดที่ไดทําลงไป กลาวคือ โทษสถานหนักมีการ
ประหารชีวิต คือ พนจากการเปนภิกษุและภิกษุณีและกักขัง หรือจองจํา คือ การอยูกรรมตาม
กําหนดเวลาที่ปกปดการลวงละเมิด สวนโทษสถานเบาคือการยอมรับสารภาพผิดที่ไดกระทําลงไป
จากนั้นใหกลาวคําปฏิญาณยืนยันตอหนาภิกษุผูบริสุทธิ์วา จักสํารวมระวัง และไมทํา ไมพูด ไมคิด
ลวงละเมิดอีกตอไป (แสวง อุดมศรี, มปป : 34)
การบัญญัติพระวินัย ไมวาจะเปนสวนที่มีโทษสถานหนัก หรือโทษสถานเบา พระพุทธเจา
และคณะสงฆ ใ นสมั ย นั้ น ต า งก็ อ าศัย อํ า นาจประโยชน ห รือ วั ต ถุ ป ระสงค เ สมอเหมื อ นกั น 10
ประการ (วิ.มหา. 1/20/25-26.) คือ 1. เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ 2. เพื่อความสําราญแหงสงฆ 3.
เพื่อขมบุคคลผูแกยาก 4. เพื่อการอยูสําราญของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก 5. เพื่อปองกันอาสวะอัน
จะบังเกิดในปจจุบัน 6. เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่เลื่อมใสแลว 9. เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม
10. เพื่อถือตามพระวินัยกอนที่พระพุทธเจาจะทรงปรินิพพาน พระพุทธเจาไดตรัสแกคณะสงฆมี
พระอานนทเถระผูเปนประธานวา “อานนท พระธรรมวินัยอันใด ที่เราไดแสดงและบัญญัติไว เมื่อ
เราล ว งลั บ ไปแล ว พระธรรมและพระวิ นั ย นั้ น แหละ จั ก เป น ศาสดาของเธอทั้ ง หลาย ฯลฯ ”
(ที. ม. 10/141/146.)พระพุทธดํารัสดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นไดเปนอยางดี วา พระพุทธเจามิไดทรง
แตงตั้งหรือมอบหมายใหภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเปนทายาทในการปกครองคณะสงฆ หากแตทรงมุง
หมายใหภิ กษุทุกรูปพากันเคารพนับถือและปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอยางเครง ครัดเสมอ
เหมือนกัน ซึ่งก็เทากับใหพากันยึดถือพระธรรมวินัยเปนหลักหรือเปนแมบทในการปกครองคณะ
สงฆนั่นเอง (แสวง อุดมศรี, มปป : 46)
ในเอกสารตํานานคณะสงฆของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภ าพทรง
นิพนธไว วา เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว ความแตกตางกันในการปฏิบัติของ
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พระสงฆแตละพวกแตละหมู ทําใหเกิดความไมเรียบรอยขึ้น จึงไดมีการทําปฐมสังคายนาขึ้น ณ
กรุงราชคฤห โดยมีพระมหากัสสปสังฆวุฑฒาจารยเปนประธานเทากับวาพระมหากัสสปไดรับการ
สมมติเปนสังฆปริยายกองคแรก นับแตพระพุทธองคเสด็จดับขึ้นปรินิพพานมา การปกครองคณะ
สงฆเรียบรอยมาระยะหนึ่ง ก็เกิดถือลัทธิตางกันมีความไมเรี ยบรอย ไมเปนที่เคารพเลื่อมใสของ
ประชาชน ก็มีการประชุมทําสังคายนาพระธรรมวินัยกันครั้งหนึ่ง (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2521 :
1-3)
การสังคายนาครั้งที่ 1 ภายใตการนําของพระมหากัสสปเถระ จึงไดมีการพิจารณาจัดแบง
ออกเปนหมวด ๆ เรียงลําดับความสําคัญและแบงออกเปนขอ ๆ รวมเรียกวา พระวินัยคือสิกขาบท
สําหรับพระภิกษุ 227 ขอ (วิ.มหา. 2/881/715-716) สําหรับภิกษุณี 311 ขอ (วิ.ภิกฺขุนี. 3/504/332)
สรุปไดวา พระวินัยหรือสิกขาบทที่พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆพิจารณารวมกันบัญญัติขึ้น
ในสมัยนั้น นับวาเปนธรรมนูญการปกครองเพียงฉบับเดียวที่มีอายุยืนยาวนานที่สุดในโลก ที่
สมาชิกของสังคมพุทธทั้งในสวนที่เปนนักบวชและฆราวาสตางไดประพฤติยึดมั่นสืบ ๆ ตอกันมา
โดยลําดับ จนทําใหการอยูรวมกันในสังคมพุทธดําเนินไปอยางมีสันติสุขไมมีการแบงชั้นวรรณะ กด
ขี่ บีบบังคับ หรือเอารัดเอาเปรียบกันจนเกินวินัยที่ มนุษยกับมนุษยจะพึงทําตอกัน (แสวง อุดมศรี,
มปป : 37)
2. ประวัติการปกครองคณะสงฆไทย (History of Thai Buddhist monk administration)
ประมาณ 700 ปที่แลว ไดปรากฏหลักฐานอิทธิพลของพุทธศาสนาแบบมหายานในงาน
นิพนธ เตภูมิกถา ของพระรวงเจาเมื่อเริ่มตั้งกรุงสุโขทั ยเปนนครหลวงแหงแรกของอาณาจักรไทย
(ส. ศิวรักษ , 2547 : 1-2) แตการปกครองของคณะสงฆกอนสมัยสุโขทัยนั้นเปนอยางไร ยัง ไม
ปรากฏเปนหลักฐานแนชัด มีผูสันนิฐานวา คงจะมีการปกครองแบบอาวุโส คือ นับถือผูที่มีอายุ
พรรษาสูงกวาในหมูพระสงฆ ไดรับการยกยองใหเปนพระอุปชฌาย เปนการปกครองแบบอาจารย
กับลูกศิษย (เฉลิมพล โสมอินทร, 2546 : 86)จนกระทั่งไดปรากฏเปนหลักฐานในศิลาจารึกของพอ
ขุนรามคําแหง เมื่อ พ.ศ. 1820 (แสวง อุดมศรี, มปป : 66) เปนตนมา ซึ่งจะขออธิบายรายละเอียด
เปนลําดับตอไป
กรุงสุโขทัย ในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราช (พ.ศ. 1820 – 1860) พระองคไดทรง
อาราธนาพระมหาสั ง ฆราชชาวศรี ลั ง กา ซึ่ ง เดิ น ทางมาประกาศพระพุ ท ธศาสนาอยู ที่
นครศรี ธ รรมราช ให เ ดิ น ทางไปอยู จํ า พรรษา ณ วั ด อรั ญ ญิ ก ในกรุ ง สุ โ ขทั ย จนทํ า ให
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศไดเจริญแพรหลายในอาณาจักรกรุงสุโขทัยตั้งแต บัดนั้นเปนตนมา
(แสวง อุดมศรี, มปป : 67) ตอมาถึงรัชสมัยพญาลิไท (พ.ศ. 1897 – 1919) พระองคไดแยกคณะ
สงฆออกเปน 2 ฝาย (พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2466 : 7-8) โดยมีมูลเหตุ
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มาจาก พระภิกษุสงฆผูซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับพระปริยัติธรรม การศึกษาเลาเรียน ก็จะอยูตามวัด
ในหมูบาน เรียกคณะสงฆฝายคามวาสี หรือคณะสงฆผูทําหนาที่ฝายคันถธุระ พระสงฆอีกพวก
หนึ่ง เปนพระปฏิบัติกัมมัฏฐาน ชอบอยูตามปา เรียกคณะสงฆอรัญวาสี หรือคณะสงฆผูทําหนาที่
ทางวิปสสนาธุระ(เฉลิมพล โสมอินทร, 2546 : 87)
ภายในคณะสงฆนั้น พระมหาสวามีสังฆราชหรือปูครูตํารงตําแหนงสังฆนายก ซึ่งเปรียบ
เหมื อ นกั บ เป น ประมุ ข ปกครองคณะสงฆ ใ นระดั บ สู ง สุ ด ส ว นระดั บ รองลงมาเรี ย กว า สวามี
(แสวง อุดมศรี , มปป : 67) จากหลักฐานในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง ที่พระนครสุโขทัยนั้นมี
สังฆราช ปูครู มหาเถระและเถระ โดย สังฆราชเห็นจะเปนตําแหนงสังฆนายกชั้นสูงสุด ตําแหนงปู
ครูตรงกับที่เราเรียกวาพระครูเชนปจจุบันเปนตําแหนงสังฆนายกรองลงมา ทั้งสองแบบนี้สันนิฐาน
วา เลียนแบบมาจากลังกา แตมีการเรียกคนละอยางเทานั้น โดยในประเทศลังกาในสมัยนั้นไดแบง
การปกครองสงฆออกเปน 2 ระดับ คือ มหาสวามีคือตําแหนงเทากับพระสังฆราช และสวามีเทียบ
ไดกับตําแหนงปูครูหรือพระครูนั่นเอง (เฉลิมพล โสมอินทร . 2546 : 88) แตมหาเถรระและเถระ
นาจะเปนพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอายุและทรงคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนา ตามพระธรรมวินัย
มิใชเปนตําแหนงทางสมณศักดิ์ที่พระเจาแผนดินทรงตั้ง (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2521 : 3)
พ.ศ. 1920 อาณาจักรกรุงสุโขทัยสิ้นสุดลง และถูกผนวกเขากับกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะ
ในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยาจึงรุงเรืองไปดวยพระพุทธศาสนา (เฉลิมพล โสม
อินทร . 2546 : 89) เริ่มแรกการปกครองคณะสงฆในกรุงศรีอยุธยา คงดําเนินตามรูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงสุโขทัย ทั้งนี้ เพราะในระยะแรกเริ่มนั้นนั้น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจาอูทอง) ก็ทรงจัดระบบบริหารบานเมืองตามอยางอาณาจักรกรุงสุ โขทัยเชนเดียวกัน (แสวง
อุดมศรี, มปป : 68) เมื่อเปนเชนนี้การปกครองคณะสงฆสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนแรก ก็คงคลายกับ
กรุงสุโขทัย แยกกันออกเปน 2 ฝาย คือคามวาสีกับอรัญวาสีเหมือนกัน (มหามกุฏราชวิทยาลัย ,
2521 : 4) ตอมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนครอินทราชาธิวาส (พ.ศ. 1967) พระมหากษัตริยองคที่
6 แหงกรุงศรีอยุธยา ไดเกิดคณะสงฆใหมขึ้นมาอีกหนึ่งคณะ เรียกชื่อวา คณะคามวาสีฝายขวา
ดังนั้นการปกครองคณะสงฆในยุคนี้จึงแบงออกไดเปน 3 คณะ คือ คณะคามวาสีฝายซาย คณะ
อรัญวาสี และคณะคามวาสีฝายขวา โดยแตละคณะมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆที่อยูใน
ความรับผิดชอบของตน แลทั้ง 3 คณะนี้ตองขึ้นตรงตอสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี ซึ่งเปน
ประมุขของคณะสงฆทั้งหมด และคณะสงฆทั้งหมดก็ตองขึ้นตรงตอพระมหากษัตริยแหงอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาเสมอเหมือนกัน อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ. 2310 เพราะประสบกับ
ความพายแพสงครามกับพมา และต องตกอยูในสภาพจลาจลเปนเวลานานถึง 3 ป จากนั้นจึงถูก
ผนวกเขาเปนดินแดนสวนหนึ่งของอาณาจักรกรุงธนบุรี (แสวง อุดมศรี, มปป : 69-70)
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กรุง ธนบุรีเ ปน อาณาจักรที่ 3 ของชนชาติไ ทยที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรง
สถาปนาขึ้น (พ.ศ. 2313) (แสวง อุดมศรี, มปป : 71) วัดวาอารามและสังฆมณฑลถูกทําลายยอย
ยั บ พระสงฆ บ างพวกตั้ ง ตนเป น อิ ส ระจากผู ป กครอง ทั้ ง ๆ ที่ ยั ง เป น พระสงฆ อ ยู รวมทั้ ง
พระไตรป ฎ กซึ่ ง เป น หลั กของพระพุ ท ธศาสนาก็ถู กเผาทํ า ลายสูญ หายไปมาก (มหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัย, 2521 : 7) ในที่สุดพระเจากรุงธนบุรีก็ไดเสาะแสวงหาพระภิกษุสงฆ ซึ่งทรงคุณธรรมที่
คงเหลืออยู ไดพระอาจารยดี ซึ่งเปนเพียงพระภิกษุธรรมดามาเปนพระสังฆราชองคแรกแหงกรุง
ธนบุรี (แสวง อุดมศรี, มปป : 72) อยางไรก็ตาม ก็มีขอสันนิฐานวา การปกครองคณะสงฆคงจะ
อนุโลมตามแบบแผนที่ใชในกรุงศรีอยุธยา(เฉลิมพล โสมอินทร, 2546 : 90) อีกทั้งยังไดทรงใหสืบ
แสวงหาพระไตรปฎกมารวบรวมไว เพื่อเปนหลักในการปกครองของคณะสงฆตอไป (มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2521 : 8)
กรุงรัตนโกสินทรเปนอาณาจักรที่ 4 ของชนชาติไทย ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช พรอมดวยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระอนุชา ทรงสถาปนาขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2325 (แสวง อุดมศรี, มปป : 72) ทรงแตงตั้งใหพระสังฆราชโดยมีพระสังฆราช (สี) วัด
บางหวาใหญ เปนตําแหนงสังฆปรินายก ตอไป (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2521 : 8) สภาพการณ
ของคณะสงฆนั้น พระสงฆบางพวก ไมเคารพยําเกรงตอพระธรรมวินัย ยิ่งรายกวานั้นพระภิกษุบาง
กลุมมิไดบวชดวยศรัทธาอยางแทจริง พากันคิดประทุษรายตอแผนดินและราชบัลลังกของพระองค
ถาปลอยไวนานไปพระพุทธศาสนาจะทรุดโทรม จะนําความมัวหมองมาสูพระองค สมควรที่จะตรา
กฎหมายออกมาใหเปนที่เกรงกลัว จะไมกลาที่จะลวงละเมิดพระธรรมวินัย จะหันมาเอาใจใสตอ
พระธรรมวินัยมากขึ้น โดยการตรากฎพระสงฆ 10 ขอ ขึ้นเปนขอปฏิบัติสําหรับพระภิกษุ (เฉลิมพล
โสมอินทร, 2546 : 99)
การปกครองคณะสงฆในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
รูปแบบการปกครองคณะสงฆยังคงเปนไปในรูปแบบเดิม เชนเดียวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยาและ
กรุงธนบุรี แตมีการเปลี่ยนชื่อคณะคามวาสีฝายซายมาเปนคณะเหนือ และคณะคามวาสีฝายขวา
มาเปนคณะใต สวนคณะอรัญวาสีนั้นแมจะมีจํานวนภิกษุลดนอยลงไป แตก็มิไดเปลี่ยนชื่อเปนอื่น
แตอยางใด สิ่งที่สําคัญที่สุดในรัชสมัยของพระองค คือ การทําสังคายนาพระไตรปฎกไดโปรดให
พระมหาเถระ 218 รูป และ ราชบัณฑิต 32 คน ประชุมทําสังคายนาพระไตรปฎก การปกครองของ
คณะสงฆในลักษณะนี้ไดสืบตอมาจนสิ้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
รัชกาลที่ 2 แหงราชวงศจักรี การปกครองคณะสงฆในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชยเมื่อ พ.ศ. 2367 การปกครองของคณะสงฆมีการตั้งคณะ
กลางเพิ่มขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง โดยแยกวัดตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครทั้งที่เปนพระอารามหลวงและ
อารามราษฎร ใหมาขึ้นตรงตอคณะกลาง ดังนั้นการปกครองของคณะสงฆในรัชสมั ยนี้ จึงแบง
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ออกเปน 4 คณะ คื อ คณะกลาง มี อํา นาจหน าที่ ป กครองคณะสงฆ ในกรุง เทพมหานคร และ
ปริมณฑล คณะเหนือ มีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะใต มีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆในภาคใตทั้งหมด และคณะอรัญวาสี มีอํานาจในการ
ปกครองคณะสงฆทั่วประเทศ เฉพาะวัดที่มุงเนนหลักในดานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานเปน
หลัก โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเปนประมุข เหตุการณสําคัญที่สุดของประวัติศาสตรของคณะ
สงฆ ไ ทยได เ กิ ด ขึ้ น ในรั ช สมั ย ของพระองค พ.ศ. 2372 คื อ มี ก ารเกิ ด นิ ก ายใหม ที่ เ รี ย กว า
ธรรมยุตินิกาย ซึ่งพระเจาฟามงกุฎ (ตอมาเสวยราชสมบัติเปนรัชกาลที่ 4 แหงราชวงศจักรี) เปนผู
ประดิษฐานวงศธรรมยุต ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา (แสวง อุดมศรี, มปป : 73-79)
จากเนื้อหาดังกลาวขางตน ประวัติการปกครองคณะสงฆไทย สามารถที่จะสรุปไดวา เมื่อ
พระพุทธศาสนาเจริญแพรหลายมีพ ระภิกษุสงฆบริษัทออกมาประดิษฐานในประเทศตาง ๆ ก็
จําเปนตองขอความอุปถัมภจากพระเจาแผนดินประเทศนั้น ๆ ชวยเกื้อกูลแกการปกครองคณะสงฆ
เพื่อใหสังฆมณฑลในประเทศนั้น ๆ เปนไปโดยเรียบรอยราบรื่นและมีความเจริญกาวหนา เผยแพร
พระพุทธศาสนากวางขวางออกไป แบบแผนประเพณีซึ่ง นิยมและเปนอยูในประเทศนั้น ๆ เปน
อยางไร การปกครองสัง ฆมณฑลที่มาประดิษฐานในประเทศนั้น ก็จําตองอนุโลมตามไป การ
ปกครองคณะสงฆจึงตองเนื่องดวยราชการแผนดินตั้งแตการวางแบบแผนการปกครองคณะสงฆ
ตลอดจนตั้ง สัง ฆนายกใหมีสมณศักดิ์ใหการฝายพระพุทธจักรและพระราชอาณาจักร เปนไป
โดยสะดวกดวยกัน
กิจการบานเมืองสมัยกอนแบงออกเปนพุทธจักรและอาณาจักร แตถึงแมจะแยกกันพระ
เจาแผนดินก็ตองเขาไปเกี่ยวของกับพุทธจักรเปนอัครศาสนูปถัมภก ในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร
ศาสนาหมายถึงพุทธศาสนาเทานั้น หลังพิธีบรมราชภิเษกแลวจะทรงปฏิญาณตอพระพุทธศาสนา
เทานั้น หนาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้ พระเจาแผนดินบางพระองคถือวาสําคัญมาก สืบเนื่อง
จากป ญ หาบางประการที่ ค ณะสงฆ ไ ม ส ามารถจะปฏิ บั ติ ไ ด ต อ งอาศั ย พระราชอํ า นาจของ
พระมหากษัตริย โดยเฉพาะหนาที่ที่ตองทรงรักษาความบริสุทธิ์ของพระศาสนา ตองมีกฎเกณฑใน
การปกครองสงฆ เพื่อปองกันอลัชชี ตองทรงออกพระราชกําหนด เชน กฎพระสงฆ ในกฎหมายตรา
สามดวง และบังคับกิจการทั่ว ๆ ไป แมจะอยูในภิกขุภาวะ สงฆก็ตองเปนขาแผนดินและเคารพ
กฎหมาย คือ กฎพระสงฆ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2549 : 150-151)
3. พัฒนาการพระราชบัญญัติคณะสงฆ (Development of Buddhist monk and novice
administration)
กฎหมายคณะสงฆ คือ กฎหมายวางระเบียบแบบแผนในการปกครองคณะสงฆ วัดวา
อารามและ ศาสนสมบัติ เปนกฎหมายวางหลักการบริหาร เรียกไดวา เปนธรรมนูญการปกครอง
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คณะสงฆเชนเดียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนหลักในการปกครองบริหารประเทศ ประกาศใช
มาแลว 4 ฉบับ คือ (1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 (2) พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พุทธศักราช 2484 (3) พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 (4) พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
เมื่อพิจารณาความในกฎพระสงฆโดยรวมทั้งหมดแลว อาจกลาวไดวา กฎพระสงฆเปน
ภาพสะทอนชีวิตทางศาสนาและสัง คมของคนไทยสมัยตนรัตนโกสินทร ผูปกครองจึง มีหนาที่
อุปถัมภบํารุงพระศาสนาใหยั่งยืนมั่นคงถาวร (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย . 2549 : 88)
งานพระศาสนาสําคัญอยางนี้ ซึ่งเปนงานรับผิดชอบตอเรื่องของจิตใจ ศีลธรรม คานิยม อุดมการณ
ของคนทั้งประเทศ (พระศรีปริยัติโมลี , 2548 : 82) โดยเฉพาะกฎหมายพระสงฆที่ประกาศใชใน
สมัยรัชกาลที่ 5 (พระราชบัญญัติลักษณะปกครองพระสงฆ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ซึ่งถือวาเปนยุค
สมัยแหงการปฏิรูปพระศาสนาครั้งสําคัญที่สุด กลาวคือ มีลักษณะการจัดรูปองคกรที่แตกตางไป
จากองคกรสงฆที่เกิดขึ้นหนานั้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549 : 89)
4. พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ (Buddhist
Monk and Novice Administration Act, B.E. 2505 (1962) and regulations)
ในการปกครองคณะสงฆทุกสวนทุกชั้น เจาคณะพระสัง ฆาธิการจะตองดําเนินการให
เปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับหรื อระเบียบมหาเถรสมาคม
คําสั่งมหาเถรสมาคมและพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เจาหนาที่ฝายราชอาณาจักรผูมีหนาที่
เกี่ ย วกั บ การทํ า นุ บํ า รุ ง พระพุ ท ธศาสนาและอุ ป ถั ม ภ ก ารดํ า เนิ น การของคณะสงฆ เ พื่ อ ความ
เรี ย บร อ ยดี ง าม การจั ด และดํ า เนิ น การศาสนศึ ก ษาและศึ ก ษาสงเคราะห การเผยแผ
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหอันเกี่ยวกับการคณะสงฆและการ
พระศาสนา ตองมีความรูความเขาใจกฎหมายวาดวยการคณะสงฆ กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ
และคําสั่งของมหาเถรสมาคม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่งมหาเถรสมาคมที่ใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน (กนก แสนประเสริฐ, 2549 : 1)
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
1. วิวัฒนาการและความเปนมา (Evolution and Origin)
ในชวงตน พ.ศ. 2523 นักวิชาการสวนใหญเ ห็นพองกันวาแนวทางการบริหารภาครัฐที่
เปนอยูไมสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และมีความจําเปนตองมี
การปฏิ รูปและปรับปรุง แบบการปกครองใหม ในชวงเวลาดัง กลาวมีองคกรระหวางประเทศที่
สําคัญเชน ธนาคารโลกและกองทุนนานาชาติไ ดเ ขามามีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนา
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แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดี หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “Good Governance” หรือ “ธรรมาภิ
บาล”(บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้. 2550 : 7) โดยมีการใชอยางเปนทางการครั้งแรกในป
1989 ในรายงานเรื่อง Sub Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth ซึ่งเปนรายงาน
ที่ธ นาคารโลกกลาวถึง วิกฤตการณของการดําเนินงานที่เปนอุปสรรคของรัฐ ในอัฟ ริกาในการ
พัฒนาประเทศ (World Bank, 1989 : 9)
ธรรมาภิบาล เคยมีอยูในสังคมไทย อาจยอนไปดูธรรมาภิบาลแบบไทยแท ไดในหลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนา เชน ทศพิธราชธรรม แต ธรรมาภิบาลแบบตะวันตกนั้น คอย ๆ เขามาอยู
ในสั ง คมไทยแบบค อ ยเป น ค อ ยไปในเส น ทางเดี ย วกั น กั บ วิ วั ฒ นาการของการเมื อ งระบอบ
ประชาธิปไตย (สุธาวัลย เสถียรไทย, 2544 : 124-125) ภายหลังจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนที่เชื่อกันวาหากมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช
กับการปฏิบัติงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนแลว จะทําใหเกิดความเปนธรรมในดาน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (สถาบันพระปกเกลา, 2549 : 9)
ในประเทศไทย ธรรมาภิบาลไดกลายเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับวาเปนหลักการที่
เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย ไดมีการเสนอและกลาวถึงแนวคิดนี้อยางกวางขวาง ตัวอยางที่เห็น
อยางเปนรูปธรรม คือ รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติมาตรา
ตาง ๆ ที่สัมพันธกับหลักธรรมาภิบาล ถาหากมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติอยาง
จริ ง จั ง จะทํ า ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ มี ก ารตรวจสอบการทํ า งานของรั ฐ โดย
ประชาชนและองคกรที่เกี่ยวของ และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเปนที่ เชื่อถือของทั้ง
ในและตางประเทศ อีกทั้งนําไปสูการลดการทุจริตซึ่งเปนปญหาเรื้อรังของบานเมืองได (สถาบัน
พระปกเกลา, 2549 : 10-11)
2. ความหมายของธรรมาภิบาล (Meaning of Good Governance)
จากการศึกษาสรุปไดวา “ธรรมาภิบาล ทําหนาที่เปนกลไก เครื่องมือ และแนวทางการ
ดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเนนความจําเปนของการ
สรางความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อให
ประเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพมี
โครงสรางและกระบวนการกาบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี,้ 2550 : 13)
องคประกอบหลักธรรมาภิบาล
การศึ ก ษาหลั ก ธรรมาภิ บ าลจากงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ เ ป น ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ สามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้
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ตาราง : องคประกอบหลักธรรมาภิบาล
ตารางองคประกอบ
หลักธรรมาภิบาล
1. Voice and
accountability
2. Political stability and
absence of violence
3. Government
effectiveness
4. Regulatory quality
5. Rule of law
6. Control of corruption
7. Participation
8. Decency
9. Transparency
10. Accountability
11. Fairness
12. Efficiency
13. Sustainable
Development
14. Inclusiveness and
equity
15. Subsidiary
16. Predictability

United
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20. Equity





21. Strategic Vision



22. Promoting Gender
Balance

สํานัก
นายก
รัฐมนตรี
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17.Responsiveness to
people’s need
18.Consensus
Orientation
19. Political Legitimacy

World
Bank
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3. กรอบแนวคิดหลักธรรมาภิบาล
ความหมายและคํานิยามของคําวา “ธรรมาภิบาล” มีความหลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ลักษณะการปกครอง วัฒนธรรม และ วัตถุประสงค ของประเทศและองคกรที่ผลักดันใหนําแนวคิด
นี้ไ ปใช จากการศึกษาจากเอกสารทั้งภายในและตางประเทศ พบวาแนวคิดพื้นฐาน หลักการ
กระบวนการ และผลที่คาดหวัง มีความใกลเคียงกันหลายประเด็น สามารถสรุปจากตารางไดดังนี้
1. หลักนิติธรรม ที่ประกอบไปดวย หลักการแบงแยกอํานาจ หลักการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง หลักความเปนอิสระของผู
พิพากษา และหลักความเปนกฎหมายสูง สุดของรัฐธรรมนูญการมีสวนรวมของประชาชนและ
สํานึกรับผิดชอบเปนประการสําคัญ
2. หลักคุณธรรม ที่ประกอบไปดวย ปลอดจากการทุจริต ปลอดจากการทําผิดวินัย ความ
เปนกลางของผูบริหาร ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ
3. หลั ก ความโปร ง ใส ประกอบไปด ว ยสาระสํ า คั ญ ที่ การไม ผู ก ขาดอํ า นาจหน า ที่
ความสามารถในการตรวจสอบได และการใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
4. หลักการมีสวนรวม คือ กระจายโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง
และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
5. หลั ก สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ ก ารงาน รวมทั้ ง การ
ตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ ซึ่งรวมถึง ในมิติของจริยธรรม
6. หลั กคุ ม ค า หมายถึ ง ประโยชน สู ง สุ ด แก ส วนรวมในการบริ ห ารจั ดการและการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด
อภิ ป รายผล/วิ จ ารณ แนวทางในการส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505
จากการศึกษาประวัติความเปนมาของกฎหมายคณะสงฆตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ประกอบ
ทั้งไดศึกษาหลักธรรมาภิบาล จนไดแนวทางที่จะนําอภิปรายและวิจารณแนวทางในการสงเสริม
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ดังนี้
หลักนิติธรรม
มหาเถรสมาคม สามารถใชอํานาจตามมาตรา 15 ตรี ในการตรากฎมหาเถรสมาคม ใน
การแบงอํานาจในการบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ใหคณะสงฆสวนภูมิภาคไดจัดการกันเอง
โดยใหพระภิกษุผูปกครองตามมาตรา 22 มีอํานาจถวงดุลอํานาจซึ่ งกันและกัน เพื่อไมใหมีการ
รวมศูนยอํานาจอยูที่พระภิกษุผูปกครองตามมาตรา 22 และมาตรา 23 เพียงผูเดียว ซึ่งอาจจะทํา
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ใหการบริหารงานคณะสงฆไมมีความคลองตัว เนื่องจากพระภิกษุผูปกครองจะตองรับผิดชอบ
หน า ที่ ทั้ ง หมดนี้ แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย ว อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การส ง เสริ ม ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลให เ กิ ด ตาม
พระราชบัญญัติ ฉบับนี้
ประการตอมา ความชอบธรรมของกฎมหาเถรสมาคม และกฎระเบียบขอบัง คับอื่น ๆ
กอนที่มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม ตามมาตรา 15 ตรี และมาตรา 15 จัตวา ควรที่จะ
มีการทําการศึกษา และสอบถามความคิดเห็นจากผูที่มีสวนไดสวนเสียจากการตรากฎดังกลาว
เพื่อใหกฎที่ออกมานั้น สามารถบังคับใชไดจริงและนาเชื่อถือ
ในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ ควรที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชุดใด ตาม
มาตรา 25 เพื่อทําการพิจารณาตัดสินหรือระงับอธิกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดพระ
วินัย ไมควรที่จะใหมีผูที่มีสวนไดสวนเสียเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม และกระบวนการ
ยุติธ รรมควรที่จะมีการสอบสวนในหลายชั้น ผู ที่มีสวนไดเ สียสามารถที่จะรองอุทธรณตอการ
วินิจฉัยในครั้งแรกได
หลักคุณธรรม
ในการสงเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505
มหาเถรสมาคมจะตองกระทําการตามมาตรา 34 วรรค 2โดยไดรับการยินยอมจาก คณะสงฆ
กอนที่จะกระทําการใด เพื่อปองกันการทุจริตของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะศาสนสมบัติของวัดที่ไมมี
พระภิกษุจําพรรษาอยู
ในการใชอํานาจของเจาอาวาสตาม มาตรา 38 มหาเถรสมาคมจะตองขยายความของคํา
วา โอวาทของเจาอาวาสใหมีความชัดเจน เนื่องจากอํานาจใน มาตรา 38 (2) กับอํานาจในมาตรา
38 (3) อาจมีความขัดแยงกัน เนื่องจากอํานาจใน มาตรา 38 (2) ไมไดอธิบายวา โอวาทของเจา
อาวาสนั้นเปนโอวาทที่ชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับระเบีย บหรือคําสั่งของ
มหาเถรสมาคมหรือไม เพื่อปองกันไมใหเจาอาวาสใชอํานาจที่ไมเปนธรรม อันจะสงผลใหคุณธรรม
ของผูปกครองระดับนี้บกพรองและนําความเสื่อมเสียมาสูคณะสงฆได
ในมาตรา 37 (1) มหาเถรสมาคมจะตองตรากฎมหาเถรสมาคมใหมีสภาพที่บังคับใชได
จริง เพราะใน มาตรา 37 (1) นั้น จะเกี่ยวของไปดวยเรื่องรายไดและคาใชจายของวัด ซึ่งในกรณีนี้
ถาขาดการตรวจสอบที่ดี อาจทําใหเ กิดการทุจริตขึ้นมาได ควรที่จะใหมีองคกรตรวจสอบจาก
ภายนอกเขามาทําการตรวจสอบรายรับรายจายของวัด เพื่อชวยเหลือและปองกันปญหาการทุจริต
ที่อาจจะเกิดขึ้น หลักความโปรงใส
มาตรา 32 ทวิ จะตองมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา จะไมมีผูมีสวนไดสวนเสียตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เขาไปมีสวนรวมในการจัดการผลประโยชนในที่ธรณีสงฆและทรัพยสินของ
วัด
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มาตรา 34 วรรค 2 ในกระบวนการตามวรรคสอง จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ เปนผู
ไม มี ส ว นได ส ว นเสี ย จากค า ผาติ ก รรมดั ง กล า ว เป น ผู ดํ า เนิ น การแทนมหาเถรสมาคม และ
กระบวนการทุกขั้นตอนจะตองสามารถตรวจสอบได
มาตรา 37 (1) มหาเถรสมาคมจะตองมีการตั้งองคกรจากภายนอกขึ้นมาตรวจสอบ รายได
และคาใชจายที่เกิดขึ้น เพื่อเปนการปองกันผูมีหนาที่ ตาม มาตรา 37 ทุจริตตอหนาที่
มาตรา 40 และมาตรา 41 ตองมีการจัดตั้งองคกรภายนอกขึ้นมาตรวจสอบการทํางานของ
ผูปฏิบัติหนาที่ตาม มาตรา 40 และมาตรา 41 เพื่อปองกันการทุจริตตอหนาที่
หลักการมีสวนรวม
มาตรา 15 ตรี (3) ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนร วมในการจัดตั้งเปนองคกร
ที่สนับสนุนกิจการของคณะสงฆ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงาน ไมวาจะเปนการ
สง เสริ มศาสนศึ กษา การศึ ก ษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณู ป การ และการสาธารณ
สงเคราะหของคณะสงฆ
มาตรา 23 ควรเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะมีการแตงตั้งผูที่จะ
มาดํารงตําแหนง ตาม มาตรา 23 คือ พระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส
พระภิกษุผูเกี่ยวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆตําแหนงอื่น ๆ และไวยาวัจกร
มาตรา 37 ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาวัด จัดกิจการ
และศาสนสมบัติของวัด เพราะวัดกับชุมชนนั้นจะตองพึ่งพาอาศัยกัน เปนการลดชองวางระหวาง
วัดกับชุมชน เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน
หลักสํานึกรับผิดชอบ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหอํานาจแกมหาเถรสมาคมอยางกวางขวางแตสิ่งหนึ่งที่ไมได
ระบุไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ ถามหาเถรสมาคมบริหารงานผิดพลาดแลว มหาเถรสมาคม
จะตองรับผิดชอบตอการกระทํานั้นอยางไรบาง ขอนี้เปนความคาดหวังจากทั้งองคกรภายในคณะ
สงฆเอง และองคกรภายนอกคณะสงฆ การที่มหาเถรสมาคมไมไดกําหนดความรับผิดชอบตอการ
กระทําที่ผิดพลาดของตน ทําใหมหาเถรสมาคมขาดภาพลักษณของความเปนผูนําองคกร เสมือน
เปนผูที่อยูเหนือปญหาทุกสิ่ง มหาเถรสมาคมสามารถที่จะเสริมสรางหลักสํานึกรับผิดชอบนี้ให
เกิดขึ้นไดแกตน โดยการกําหนดความรับผิดชอบทางการกระทําที่ผิดพลาดของตน เชน การลาออก
จากตําแหนง หรือการรับผิดอื่น เพื่ อเปนการสรางความเชื่อมั่นวา มหาเถรสมาคมรับผิดชอบตอ
การกระทําของตน เชน
การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ มาตรา 16 ว า การกระทํ า ของตนนั้ น จะต อ งมี ค วาม
รับผิดชอบอยางไร เชนในมาตรา 17 เมื่อมีการประชุมในเรื่องเรงดวนแตองคประชุมไมครบตามที่
พระราชบั ญญัติ กําหนด จะมีบ ทลงโทษแกกระทําเชนว านั้น อยางไร หรือ คณะกรรมการหรื อ
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อนุกรรมการฝายตาง ๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม มาตรา 19 ไดกระทําความเสียหายเกิดขึ้น ใครจะ
เปนผูรับผิดชอบ ทั้งนี้ความรับผิดชอบนี้จะเปนการสรางความชอบธรรมในการบริหารของมหาเถรสมาคมใหมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
การแสดงความรับผิดชอบตอผูปฏิบัติงานตาม มาตรา 20, มาตรา 22, มาตรา 22 วรรค 2,
มาตรา 25, มาตรา 29, มาตรา 31 วรรค 3, มาตรา 32 ทวิ, มาตรา 34 วรรค 2, มาตรา 37, มาตรา
38 ,มาตรา 39, ,มาตรา 40 วรรค 2, มาตรา 41, ผูปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวจะรับผิดชอบตอการ
กระทําในหนาที่ของตนอยางไร เมื่อเกิดความผิดพลาดในการกระทําของตน
สํานึกรับผิดชอบ เปนความคาดหวังของสังคมที่มีตอผูบริหาร มากกวาที่กฎหมายไดระบุ
ไว ความรับผิดชอบตอสิ่งที่ตนไดกระทําลงไป จะแสดงถึงความนาเชื่อถือและความไววางใจทั้งผูที่
อยูภายใตบังคับบัญชา และสาธารณชนของสังคม
หลักความคุมคา
มาตรา 32 วรรค 2 ทรัพยสินของวัดที่ถูกยุบเลิกใหเปนศาสนสมบัติกลางนั้น จะทําอยางไร
กับทรัพยสินนั้น ใหเกิดประโยชนสูงสุดระหวางที่วัดนั้นยังอยูในสถานตาม มาตรา 32 ทวิ
มาตรา 33 (1) (2) (3) จะมีการจัดการผลประโยชนและการบริหารจั ดการอยางไรใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สามารถประเมินผลไดเปนรูปธรรม
มาตรา 34 วรรค 2 คาผาติกรรมที่ไดมานั้นจะมีการจัดสรรอยางไรใหมีความคุมคา ตอการ
ดําเนินบริหารกิจการของพระศาสนา
มาตรา 37 (1) จะตองมีการบริหารจัดการที่ดี ประเมินผลได
มาตรา 40 การบริหารจัดการจะตองทําใหเกิดความคุมคา ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารเพื่อประโยชนของสวนรวม
มาตรา 41 งบประมาณที่ไดจัดทําขึ้น ควรไดรับการตรวจสอบความเหมาะสมกอนที่จะ
ประกาศใช ควรจั ดใหมีห นวยงานในการวิเ คราะหถึง ความเหมาะสมและความคุ มคา เพราะ
หนวยงานตาม มาตรานี้ เปนหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียซึ่งกันและกันอยู อาจจะเกิดความความ
ผิดพลาดในการบริหารการจัดการไดงาย
ทายที่สุดแลวนั้น มหาเถรสมาคมสามารถที่จะตรากฎมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะออกเปนกฎ
ตา ง ๆ ได โดยที่ ไ ม ต อ งทํ า การแก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ ฉ บั บ นี้ แ ต อ ย า งใด เพื่ อ ให ก าร
บริหารงานกิจการของคณะสงฆเต็มไปดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางในการทํางาน
เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีในการบริหารงานตอไป
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