
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา1

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 การทีต้่องออกมาพดูเรือ่งการปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนาในครัง้นี ้กส็บืเนือ่งจากการแถลงขาว

โดยทานผูอ้�านวยการส�านกังานพระพุทธศาสนาแหงชาตเิมือ่วนัที ่๓ มถินุายน ๒๕๕๘ วา ทางส�านกังาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ จะได้มีการนัดประชุมใหญพระสังฆาธิการเพื่อถกแนวทางปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาโดยเน้นการบริหารงานคณะสงฆ์
2

 เหตุท่ีเราก�าหนดให้การประชุมในครั้งนี้มีเรื่องปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอยูด้วย ก็เพราะวา

ทางส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) ได้บรรจุประเด็นนี้ไว้ในการท�ารายงานเสนอตอคณะ

รัฐมนตรี รายงานที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น ได้ระบุวา ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน 

จะมีการประชุมคณะสงฆ์เพื่อพูดกันเรื่องการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฉะนั้นหัวข้อนี้จึงจ�าเปน 

ต้องมี และตัวผู้พูดเองก็จ�าเปนต้องกลับมาเมื่อวานจากการไปปฏิบัติศาสนกิจอยูที่สหรัฐอเมริกาเพื่อให้

เปนไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

 เมื่อมาพูดตรงนี้ก็ขอเท้าความให้ทานทั้งหลายได้ทราบที่มาที่ไปวา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 

ที่ผานมา ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติตั้งผู้แทนมหาเถรสมาคม (มส.) ๓ รูป เพื่อรวมศึกษาข้อเสนอ

ของสภาปฏริปูแหงชาตท่ีิเกีย่วกบัแนวทางปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา ผูแ้ทน มส. ๓ รปู ประกอบด้วย

  ๑.  พระพรหมมุนี

  ๒.  พระพรหมโมลี และ

  ๓.  พระพรหมบัณฑิต

 สาเหตุที่มหาเถรสมาคมได้ตั้งผู้แทนรวมศึกษาเร่ืองนี้ ก็เพ่ือท่ีจะสงสัญญาณให้เราทานท้ังหลาย

ได้ทราบวา แนวทางในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ก�าลังพูดถึงกันอยูนี้ มหาเถรสมาคมยังไมมี

 1
 เรียบเรียงจากค�าบรรยายในท่ีประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง  

ที่มหาเถรสมาคมและส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดขึ้น ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

 2
 เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
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2 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

มติแตอยางใด คือยังไมได้ชี้น�าใด ๆ ทั้งสิ้น พูดตรง ๆ ก็คือมหาเถรสมาคมมอบให้ผู้แทนท้ังสามรูปนี ้

ไปคุยกับฝายที่เกี่ยวข้องและด�าเนินการไปตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานกลับมาที่มหาเถรสมาคม

 ขณะนีผู้แ้ทนท้ังสามรปูยงัไมได้รายงานกลบัเข้าทีป่ระชมุมหาเถรสมาคม ในการด�าเนนิการปฏริปู

กจิการพระพทุธศาสนานัน้ยงัเปดชองให้มกีารระดมความคดิกนักอน เมือ่การระดมความคดิตกผลกึแล้ว

ผู้แทนทั้งสามรูปจึงจะน�าเสนอ มส. แตตอนนี้ยังไมตกผลึก แม้จะมีการน�าเรื่องแนวทางปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาเสนอท่ีประชุม คณะรัฐมนตรีก็เปนเพียงแนวทางของ พศ. เสนอรวมกับหนวยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ยังไมใชความเห็นอันเปนที่สุดของมหาเถรสมาคม พวกกระผมสามรูปเปนแตผู้แทน มส.  

จึงติดตามดูเรื่องนี้และให้ค�าแนะน�าไปตามที่เห็นสมควร

 ในฐานะผู้แทน มส.ที่ติดตามความเคล่ือนไหวและให้ค�าแนะน�าส�านักงานพระพุทธศาสนาแหง

ชาติเพื่อประสานงานกับรัฐบาล ก็ขอประมวลสรุปประเด็นตาง ๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันโดยไมเกิดความ

สับสนและไมน�าไปสูภาวะฝุนตลบที่ท�าให้เกิดการถกเถียงกันโดยไมจ�าเปน เรื่องของเรื่องคืออะไร ก็จะ

พยายามชี้ประเด็นให้ชัดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะท�าการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากันตอไป

อ�านาจหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)

 เหตุท่ีเราต้องมาพูดถึงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาก็เนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ วา “ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อ

ให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ”
3

 ควรสังเกตวา ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ

เทานั้น ไมได้มีหน้าท่ีตัดสินช้ีขาดวาอะไรถูกอะไรผิด ไมใชเปนองค์กรที่มีอ�านาจตรากฎหมายหรือเปน

ฝายปฏบิตัแิตอยางใด สปช.เปนแตเพยีงศกึษาและให้ข้อเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีและสภานติิบญัญติั

แหงชาติ ปจจุบันเราไมมีรัฐสภา สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ท�าหน้าที่รัฐสภาคือเปนองค์กรที่ 

ตรากฎหมาย สปช. ไมได้มหีน้าทีต่รากฎหมาย แตสามารถเสนอรางกฎหมายให้สภานติิบญัญติัแหงชาติ

พิจารณา

 3
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 

๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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3การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

 ภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ สปช. คือ ชวยกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่ก�าลังยกราง 

ในปจจุบัน นั่นคือภาระกิจหลักบวกกับการศึกษาและเสนอแนะ ดังที่มาตรา ๓๑ แหงรัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราวก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ สปช. ไว้ดังตอไปนี้ 

	 	 (๑)	ศกึษา	วเิคราะห์	และจดัทาํแนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏรูิปด้านต่าง	ๆ 	ตามมาตรา	

๒๗	 เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คณะรัฐมนตรี	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

	 	 (๒)	เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน	์ 

ในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ

	 	 (๓)	พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

จัดทําขึ้น

 จะเห็นได้วา อ�านาจหน้าท่ีข้อแรกของ สปช.เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่เราก�าลังพูดถึง ก็คือศึกษา

วเิคราะห์และจดัท�าแนวทางและข้อเสนอแนะแนวทางการปฏริปูด้านตาง ๆ  ซ่ึงรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราว

ได้ก�าหนดด้านตาง ๆ  ไว้ด้วย สวนเรือ่งการปฏริปูศาสนาไมได้ก�าหนดเอาไว้ แตอาจจะรวมอยูในข้ออืน่ ๆ  

เชนการปฏิรูปสังคมก็ได้

 มีค�าถามวา เมื่อ สปช. ได้ศึกษาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

แล้วจะต้องท�าอะไรตอไป ตอบวา ให้ด�าเนินการตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑  

วรรคสอง ก�าหนดไว้วา

	 “ในการดาํเนนิการตาม	(๑)	หากเหน็ว่ากรณใีดจาํเป็นต้องตราพระราชบญัญตัหิรอืพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ	 ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดทําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป	 ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือ	 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	ให้จัดทําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการต่อไป”

 นั่นหมายความวา ถ้า สปช. เห็นวาจะต้องตราเปนกฎหมายใช้บังคับให้เกิดการปฏิรูปพระพุทธ-

ศาสนา สปช.ก็มอี�านาจยกรางกฎหมายขึน้มาแล้วเสนอตอ สนช. เพ่ือให้ สนช. พิจารณาผานเปนกฎหมาย

ตอไป การตราเปนกฎหมายไมได้ยุติเบ็ดเสร็จที่ สปช. ยังมี สนช. เปนดานสุดท้าย แตในกรณีที่เปน 

รางกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน สนช. ต้องเสนอตอคณะรัฐมนตรีกอน
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 ขอให้สังเกตวา สปช. สามารถจัดท�ารางพระราชบัญญัติเสนอสภานิติบัญญัติโดยตรงได้ และได้มี

การน�าเสนอในที่ประชุม สปช. ให้ยกรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินของวัดอีกด้วย

 เพื่อด�าเนินการไปตามอ�านาจหน้าที่ดังกลาวมา ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติได้มีค�าส่ัง ๒ ฉบับ 

ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแนวทาง

และมาตรการปกปองพทัิกษ์กจิการพระพทุธศาสนา เรยีกยอ ๆ  วาคณะกรรมการปฏริปูกจิการพระพทุธ-

ศาสนา องค์ประกอบของคณะกรรมการนี้มี ๒๐ คน โดยได้ให้เหตุผลในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดนี้

ไว้วา

	 “ปัจจบัุนเกดิปัญหาในกจิการพระพทุธศาสนามากมาย	สาเหตุส่วนหนึง่ทีสํ่าคญัมาจากพระราชบญัญตัิ

คณะสงฆ์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 ที่เน้นการปกครองภายในคณะสงฆ์เป็นส่วนใหญ่โดยขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	 ดังนั้น	 คณะสงฆ์จึงดําเนินการกิจการพระพุทธศาสนาข้ึนอย่างเอกเทศโดยปราศจากการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน	จึงเกิดปัญหาความเสื่อมถอยและความศรัทธาในคณะสงฆ์ทั้งจากภายในและ

ภายนอก	ซึ่งหากไม่ได้รับการปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งระบบ	จะส่งผลให้กิจการพระพุทธศาสนา

ในสังคมไทยเสื่อมลงตามลําดับ”

 มีการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีในค�าสั่งไว้ทั้งหมดรวม ๖ ข้อ ที่เห็นวาส�าคัญมากคือ สามข้อแรก 

ดังตอไปนี้

  ๑. ศึกษา	 วิเคราะห์	 ประเด็นปัญหาสําคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย	 เพื่อกําหนด

แนวทางปฏิรูปโครงสร้างกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 	 ๒.	พิจารณาดําเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูป

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

 	 ๓. จดัทําข้อเสนอแนะต่อประธานสภาปฏิรปูแห่งชาติเกีย่วกบัแนวทางดําเนนิการและยกร่าง

พระราชบัญญัติเพ่ือการปฏิรูปกิจการศาสนาและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการ

พระพุทธศาสนาโดยให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของพุทธบริษัท

 ตามค�าสั่งน้ี ภารกิจหลักของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามิได้อยูท่ีการศึกษา 

วิเคราะห์ ประเด็นปญหาส�าคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเทานั้น แตยังมุงเปาไปท่ีการแก้ไข 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อท�าสิ่งที่เรียกวา “ปฏิรูปโครงสร้าง”ในคณะสงฆ์นั่นเอง
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5การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

 เมื่อการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ปรากฏเปนขาวแพรหลายออกไปก็เกิดความกังวลในคณะสงฆ์วา 

วันดีคืนดีรัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติฉบับใหมมาบังคับใช้กับคณะสงฆ์แบบมัดมือชกหรืออยางไร  

เพือ่คลายความกังวลของคณะสงฆ์ในเรือ่งนี ้ดร.วษิณ ุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาให้สัมภาษณ์

เมือ่วนัที ่๕ มนีาคม ๒๕๕๘ ท่ีท�าเนียบรัฐบาล ซึง่มกีารสรปุค�าให้สมัภาษณ์นีแ้จ้งทีป่ระชมุมหาเถรสมาคม 

ตอไปนี้คือค�าให้สัมภาษณ์ของทานรองนายกรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการพระพุทธศาสนา

	 “การท่ีจะปฏิรูปวงการศาสนา	 ใครมีหน้าที่ก็ทําของท่านไป	 เมื่อสุดท้ายมีข้อสรุปว่าจะปฏิรูป 

เรื่องใดก็ต้องส่งให้รัฐบาลและเรื่องใดที่จะไปแตะคณะสงฆ์	 รัฐบาลก็ต้องส่งเร่ืองนั้นไปให้คณะสงฆ	์ 

โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมเพื่อฟังความเห็น	 จึงขอให้ไว้วางใจได้ว่ารัฐบาลจะไม่ดําเนินการโดยไม่ฟัง 

ความเห็นองค์กรผู้ปกครองสงฆ์	 จึงอยากส่งสัญญาณให้ทราบเพราะมีข่าวออกมาทํานองว่ารัฐบาล 

จะรวบรัดตัดความ	ซึ่งไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้แน่นอน”
4

ข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

 หลังจากที่ใช้เวลาด�าเนินการผานไปเพียง ๒๐ วันคือแตงตั้งวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ ๖ 

มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาได้แถลงยุติภารกิจ พร้อมสงมอบผลการ

ศึกษาให้ประธาน สปช. ด�าเนินการตอไปโดยอ้างวาที่ยุตินี้ไมเกี่ยวกับกระแสคัดค้านในชวงเวลานั้น
5

 หนังสือการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ปญหาพระพุทธศาสนาท่ีมีไปถึงประธานสภาปฏิรูป 

แหงชาติมีความยาว ๑๒ หน้ากระดาษพิมพ์เนื้อหามี ๒ สวนสวนที่ ๑ เรียกวารายงานผลการพิจารณา

ศกึษาแนวทางปฏรูิปกจิการพระพทุธศาสนาสวนที ่๒ เปนข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปกจิการพระพุทธ-

ศาสนาสวนท่ี ๒ นี้ ส�าคัญมากเพราะเปนข้อเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีให้ด�าเนินการตอไปและเปน 

ข้อเสนอแนะที่จะน�าไปสูการออกกฎหมายที่ สปช. จะยกรางเสนอไปที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ ฉะนั้น 

ผลการศึกษาสวนที่ ๒ มีนัยส�าคัญในภาคปฏิบัติ 

 วนัท่ี ๒๔ มนีาคม ๒๕๕๘ ทีป่ระชมุสภาปฏริปูแหงชาตไิด้พจิารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ปฏิรูปกจิการพระพุทธศาสนาเพื่อให้ความเห็นชอบ ที่ประชุม สปช. ได้อภิปรายกันอยางกว้างขวางและ

 4
 ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

 5
 ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

01. ��������� (1-20).indd   5 28/4/2559   10:08:41



6 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

ในทีส่ดุได้ให้ความเหน็ชอบข้อเสนอแนะ ๔ ข้อ ตามทีค่ณะกรรมการปฎริปูกจิการพระพุทธศาสนาเสนอ 

ซึ่งมีสาระส�าคัญพอสรุปได้ดังนี้
6

 ๑. เรื่องทรัพย์สินของวัดหรือของพระภิกษุ

 ให้มีการเสนอราง พ.ร.บ. การจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุ โดยอยางน้อยต้องมีกลไก

หลักในการด�าเนินงาน คือการจัดท�างบบัญชีทรัพย์สินของวัดทรัพย์สิน เงินทอง รายได้รวมถึงผล

ประโยชน์อ่ืนที่ได้มาจากการด�าเนินงานภายใต้รมกาสาวพัสตร์ยอมตกเปนของพระพุทธศาสนา ไมใช

ทรพัย์สนิสวนตวัของบคุคล พระสงฆ์ หรอืวัดใด การบริหารจัดการทรัพย์สนิ เงินทอง รายได้ของวดัและ

พระ ควรให้พุทธบริษัท ๔ มีสวนรวม เพื่อให้เกิดความโปรงใส

 ในประเด็นนี้ สมาชิก สปช. คนหนึ่งอภิปรายเสนอให้เก็บภาษีพระสงฆ์ด้วยข้อเสนอให้เก็บภาษี

พระสงฆ์น้ีไมได้อยูในข้อเสนอแนะ ๔ ข้อของคณะกรรมการปฏริปู เปนแตเพยีงข้อเสนอแนะของสมาชกิ 

สปช.บางคน

 ๒. เรื่องปัญหาพระสงฆ์ที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

 ให้ปรับปรุงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาด้วยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ

การ หรือ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยเฉพาะการปกครองสงฆ์ ควรจะมีการกระจายอ�านาจ  

แทนการปกครองแบบรวมศูนย์อ�านาจ ซึ่งจะต้องให้คณะสงฆ์ที่อยูในวัดและประชาชนรวมกันดูแลวัด

และกิจการพุทธศาสนา นอกจากน้ันควรก�าหนดให้วัดเปนศูนย์กลางในการบริหารวัด การแตงตั้งและ

ถอดถอนเจ้าอาวาสควรให้ประชาชนมีสวนรวม

 ๓. เรื่องการท�าพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติปฏิบัติที่วิปริตจากพระธรรมวินัย

 ควรมีกลไกน�าหลักการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมาบัญญัติให้เกิดความชัดเจนวาการปฏิบัติใด

เปนไปตามพระธรรมวินัยหรือไมเปนไปตามพระธรรมวินัย เพื่อให้มีการตรวจสอบปองกันการบิดเบือน

หรือแอบอ้างพระธรรมวินัย 

 ๔.  เรือ่งของฝ่ายอาณาจกัรทีจ่ะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุม้ครองกิจการของฝ่ายศาสนจกัร

 ปฏิรปูการศกึษาของคณะสงฆ์ให้ทนักบัเหตกุารณ์ เพือ่ให้พระภกิษสุามเณรมคีวามเชือ่มัน่ในระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม 

 6
 รายงานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกปองพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูป 

แหงชาติ เรื่องรายงานผลการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกปองพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา
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 ในข้อเสนอแนะเหลาน้ี ข้อท่ีกระทบคณะสงฆ์มากท่ีสุด คือข้อที่ ๑ เพราะเสนอให้มีการยกราง

พระราชบญัญตักิารจดัการทรพัย์สนิของวัดและพระภกิษ ุจนกระทัง่มกีารพดูตอ ๆ  กนัไปในสงัคมทุกวนันี้

ในเรื่องสิทธิการเปนเจ้าของทรัพย์สินที่ได้มาของพระภิกษุ เรื่องของการเก็บภาษีพระสงฆ์ในประเด็น

วาด้วย การรางพระราชบญัญัตกิารจดัการทรัพย์สินของวดัและพระภกิษนุัน้ คณะกรรมการปฏิรูปกจิการ

พระพุทธศาสนาได้ขอความเห็นชอบตอที่ประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติให้ตั้งคณะกรรมการยกราง 

พระราชบัญญัติการจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุ ที่ประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติไมเห็นด้วยที่จะ

ตัง้คณะกรรมการยกรางพระราชบญัญตันิีเ้อง แตเหน็ควรสงเร่ืองนีใ้ห้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนนิการ

 ประธานสภาปฏิรปูแหงชาตไิด้มหีนังสอืลงวนัที ่๘ เมษายน ๒๕๕๘ สงข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิรปู

กิจการพระพทุธศาสนาทัง้ ๔ ข้อไปให้้คณะรฐัมนตรดี�าเนนิการตอไป ตอมาในวนัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแหงชาติ แตยังไมได้มีมติให้ความเห็นชอบ 

จากนั้น ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ส�านักงาน 

พระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.)ทราบวาคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ส�านักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติเปนหนวยงานหลักในการจัดประชุม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อ 

เสนอแนะทัง้ ๔ ข้อของ สปช. แล้วเสนอผลการด�าเนนิการกลบัไปทีส่�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีภายใน 

๓๐ วันนับแตวันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง หากพ้นก�าหนด ๓๐ วันไปแล้วยังไมมีการด�าเนินการใด ๆ ส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะถือวาทุกหนวยงานเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ สปช.และจะเสนอเรื่อง 

ให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามนั้น

แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์

 ส�านกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตนิ�าเรือ่งนีเ้ข้าสูทีป่ระชุมมหาเถรสมาคมเมือ่วนัที ่๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ ทีป่ระชมุ มส. มมีตแิตงตัง้ผูแ้ทน มส. ๓ รูป คือ พระพรหมมนุ ีพระพรหมโมล ีและพระพรหมบณัฑติ 

ไปศึกษาประเด็นการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของ สปช. รวมกับส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อ

สรุปแนวทางการปฎิรูปที่พึงประสงค์เสนอคณะรัฐมนตรี
7

 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจ้าภาพเรียกประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหารือกัน

ในเรื่องนี้แตกอนที่จะเรียกประชุมกันนั้น ผู้แทน มส. ๓ รูปได้ปรึกษากับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลวา 

 7
 Nation TV วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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จะด�าเนินการอยางไร ในทีสุ่ดกต็กผลกึเปนข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิรปูกจิการพระพทุธศาสนาฉบบัของ 

พศ. เอง โดยค�าแนะน�าของผู้แทน มส. ๓ รูปที่คุยกับทางฝายรัฐบาลแล้วส�าเร็จออกมาเปนข้อเสนอแนะ

ฉบับ พศ. โดยข้อเสนอเนะฉบับ พศ. นี้จะไมไปโต้แย้งกับข้อเสนอแนะของ สปช.วิธีด�าเนินการก็คือ 

คณะสงฆ์มีแนวคิดในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอยูแล้ว ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปฉบับของ  

พศ. มี ๖ ด้านตามภารกิจหลักของคณะสงฆ์ ได้แก ปกครอง ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ เผยแผ 

สาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์ 

 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติได้เรียกประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันท่ี ๓ มิถุนายน 

๒๕๕๘ โดยน�าข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปฉบับ พศ. และข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปฉบับของ สปช. 

เข้าสูการพิจาณาของที่ประชุมผู้แทนจากหนวยงานตาง ๆ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธกิาร ส�านกังานการตรวจเงนิแผนดนิ 

ส�านกังานต�ารวจแหงชาต ิมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย

 ผลจากการประชมุหารอืครัง้นีก้ค็อื ท่ีประชมุให้ความเหน็ชอบตอข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏรูิปตาม

ภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติได้ยกรางเสนอที่ประชุม จากน้ัน  

ทานสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีที่ก�ากับดูแลส�านักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้น�าข้อเสนอแนะ

เพ่ือการปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนาตามภารกจิ ๖ ด้านของคณะสงฆ์เข้าทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรีตอไป 

โดยระบุวา ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้น�าเร่ืองดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรี 

ด้วยแล้ว 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฉบับที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

เสนอคณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินการไว้ ๓ ระยะรวมเวลาด�าเนินการ ๕ ปี ตั้งแต 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังตอไปนี้

  ๑. ระยะที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงธันวาคม ๒๕๕๘

   ๑) ด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาในสวนที่ท�าได้ทันที

   ๒) ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนในแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
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  ๒. ระยะที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงธันวาคม ๒๕๕๙

   ๑) ด�าเนินการตามกรอบแนวทางสงเสริมการด�าเนินงานตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง 

    ๖  ด้าน ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน

   ๒) ขบัเคลือ่นสิง่ทีย่งัท�าไมเสรจ็ส้ินและแนวทางทีเ่กดิใหมระหวางด�าเนนิการ ในระยะที ่๑

  ๓. ระยะที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงธันวาคม ๒๕๖๓

  สรุปและประเมินผลการด�าเนินการตามระยะที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงรูปแบบแนวทางในสวนที่

ยังไมเสร็จตามแผนและเพิ่มเติมในสวนอื่นที่มีความจ�าเปนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

วัฒนธรรมองค์กรในพระพุทธศาสนา

 กอนท่ีจะลงในรายละเอียดของแผนการด�าเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ ระยะ 

ที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติได้เสนอคณะรัฐมนตรีไปแล้วนั้น ขอตั้งข้อสังเกตวาท�าไมจึงเกิด

ความสบัสนในเรือ่งการปฏิรปูกจิการพระพทุธศาสนา ท�าไมจงึมกีารโต้แย้งรายวนัทางสือ่มวลชนในเรือ่งนี้

สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งมาจากความเข้าใจเร่ืองการปฏิรูปไมตรงกัน กอนอ่ืนต้องเข้าใจให้ตรงกัน

วาการปฏิรูปไมใชการปฏิวัติ แตหลายคนพูดถึงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเหมือนการปฏิวัต ิ

พระศาสนา ถ้าพูดถึงการปฏิรูปในความหมายเดียวกันคงไมมีการทะเลาะโต้เถียงกัน แตหลายคนเสนอ

ให้มีการปฏิวัติกิจการพระพุทธศาสนา ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น

 การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต้องยึดหลักที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ- 

วโรรสได้ทรงมีพระมหาสมณมติไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ความตอนหนึ่งวา“ภิกษุสงฆ์มีกฎหมายอันจะพึง

ฟังอยู่	๓	ประเภท	คือ	กฎหมายแผ่นดิน	๑	พระวินัย	๑	จารีต	๑”
8

 ตามพระมหาสมณมตินี้ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจการพระพุทธศาสนาโดยอาศัยกฎหมาย 

แผนดนิอยางเดยีวท�าไมได้ ต้องอาศยัพระวนิยัและจารตีมาประกอบด้วย จารตีคือวฒันธรรมองค์กรของ

คณะสงฆ์ ดงัทีค่ณะสงฆ์ไทยมจีารตีตางจากคณะสงฆ์ลังกาและคณะสงฆ์พมาเมือ่เร็ว ๆ  นี ้ได้ยนินกัปฏรูิป

บางคนบอกวา ท�าไมไมเขียนรัฐธรรมนูญให้พระสงฆ์ไทยมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ควรทราบวา 

พระสงฆ์ไทยมีจารีตแตโบราณท่ีวางตัวเปนกลางทางการเมืองจึงงดใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง  

 8
 บันทึกเรื่องพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๕๗ 

เลม ๒ หน้า ๗๑
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แตพระสงฆ์ศรีลังกาอยาวาแตมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเลย ยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง

เปนผู้แทนราษฎรก็ได้ พระสงฆ์ศรีลังกาสมัครลงเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีก็เคยมี จารีตของคณะสงฆ์

ศรีลังกา เปนอยางนั้น 

 นกัปฏริปูบางคนไมเข้าใจจารตีของพระสงฆ์ไทยจึงเสนอให้แก้กฎหมายให้พระสงฆ์ไทยเลือกต้ังได้ 

โดยอ้างวาท�าไมพระสงฆ์ศรีลังกายังท�าได้ เพราะฉะนั้นเวลาคิดปฏิรูปพระพุทธศาสนาทานต้องดูทั้ง  

๓ เรือ่ง คอื กฎหมาย พระวนิยั และจารตี อยาเน้นเรือ่งกฎหมายอยางเดียว โดยเฉพาะกจิการของคณะสงฆ์ 

มีพระวินัยและจารตีก�ากบัจนเปนวฒันธรรมองค์กร พระวนิยักบัจารตีสร้างความมัน่คงของพระพทุธศาสนา 

ในประเทศไทยที่ท�าให้เรียกวาเถรวาท 

 ค�าวา เถรวาท หมายถึงสายพระพุทธศาสนาท่ีปฏิบัติตามมติของพระมหากัสสปะในท้ายการ

สงัคายนาครัง้ที ่๑ ทีว่า “สงฆ์ไม่บัญญตัสิิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าไม่ได้ทรงบญัญตั	ิไม่ถอนสิง่ทีท่รงบญัญัติไว้แล้ว	

สมาทานประพฤติสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว”
9

 เวลาผานมากวา ๒,๕๐๐ ปี หลักปฏิบตัแินวอนรุกัษ์นยิมนีก้ลายเปนจารตีทีฝ่งรากลกึในพระพทุธ-

ศาสนาเถรวาท กลายเปนสิง่ท่ีภาษาสมยัใหมเรยีกวา วฒันธรรมองค์กร พระพุทธศาสนามวีฒัธรรมองค์กร

ที่เข้มแข็งชนิดที่ชาวบ้านอาจไมเข้าใจเชน ค�าประกาศของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เรื่อง ห้ามบวชหญิงเปนบรรพชิต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ในยุคที่ยังใช้พระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ถ้าพูดตามภาษากฎหมายทั่วไป เมื่อยกเลิกพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๘๔  

ค�าประกาศนี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปด้วย บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติสวนใหญมักจะเขียนไว้อยางนั้น

แตคณะสงฆ์ทุกวนันีก้ย็งัอ้างประกาศของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า

ในเรื่องนี้ แม้แตสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชก็ยังทรงอ้างประกาศนี้ในพระวรธรรมคติเมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 หากมองในแงกฎหมาย คนทั่วไปอาจจะถือวาประกาศนี้ไมอาจใช้บังคับได้ แตคณะสงฆ์ถือจารีต

หรอืวฒันธรรมองค์กรท่ีมพีระวนิยัรองรบัใครจะออกกฎหมายหกัล้างประกาศน้ีโดยอ้างหลักสิทธมินุษยชน

ก็ได้ แตเมื่อกฏหมายขัดกับหลักพระวินัยและจารีตก็เทากับท�าลายความเปนเถรวาทอันเปนความ

แข็งแกรงของพระพุทธศาสนาแบบไทย ฉะนั้น เวลาท่ีปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา อยามองแตแง 

 9
 วินย.๗/๖๒๑/๓๘๗
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กฎหมายอยางเดียว ให้มองพระวินัยและจารีตในคณะสงฆประกอบด้วยและผู้ที่จะรู้ดีในเรื่องนี้ คือ  

องค์กรสงฆ์ อะไรคือพระวินัย อะไรคือจารีต อะไรคือวัฒนธรรมองค์กรที่จะต้องปฏิรูปหรือปรับปรุง  

ถ้าคิดเอากฎหมายเข้าไปแทรกแซงอยางเดียว มันอาจจะท�าลายวัฒนธรรมอันแข็งแกรงขององค์กรสงฆ์

และท�าลายพลังศาสนาก็เปนได้

 ดงันัน้ การทีท่านรองนายกรฐัมนตรบีอกวา “เรือ่งใดทีจ่ะไปแตะคณะสงฆ์ รฐับาลกต้็องสงเรือ่งนัน้ 

ไปให้คณะสงฆ์ โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมเพื่อฟงความเห็น” นับวาถูกต้องตามโบราณราชประเพณีที่

ทานท�ากันมาอยางนี้ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในปจจุบันก็ต้องเปนไปอยางนี้ โดยยึดหลักที่

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงวางไว้เมื่อกวา ๑๐๐ ปี มาแล้ว รัฐบาลในยุค

ตอ ๆ มาก็ปฏิบัติตามนี้ มันก็ไมมีเรื่องให้ถกเถียงกันมากนัก

 ถ้าเราปฏิรูปโดยไมเคารพวัฒนธรรมองค์กรของคณะสงฆ์จะเกิดอะไรขึ้น ยกตัวอยางเชนคณะ 

กรรมการรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ก�าลังท�ากันอยูนี้ยังคงเก็บวัฒนธรรมองค์กรของคณะสงฆ์ไทยเอาไว้ 

โดยบัญญัติวา

	 “มาตรา	๑๐๙	บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปนีใ้นวนัเลอืกตัง้เป็นบคุคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สทิธิเ์ลอืกตัง้

  ๑. เป็นภิกษุ	สามเณร	นักพรต	หรือนักบวช

  ๒. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา

  ๓. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย	

  ๔. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ”

 ขนาดเขาจดัพระสงฆ์ท่ีถูกเพกิถอนสทิธิใ์นการเลอืกต้ังไว้ในกลุมเดียวกบัผูต้้องขังและคนวกิลจริต

จิตฟน่เฟือนไมสมประกอบ พระสงฆ์เรายงัไมวาอะไรเลย เพราะรฐัธรรมนญูทกุฉบบัท่ีผานกเ็ขยีนอยางนี้ 

ถ้าพระสงฆ์ไทยยอมแหวกจารตีขอสทิธ์ิเลอืกต้ังเหมอืนพระสงฆ์ศรลีงักาบ้างจะเกดิอะไรขึน้ พระสงฆ์ไทย

กจ็ะตัง้พรรคการเมอืงได้และพาคนไปชมุนมุประท้วงรัฐบาลได้ จะปฏรูิปกนัขนาดนัน้ไหม พระสงฆ์อาจจะ

ยอมจายภาษเีพือ่แลกกบัสทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้กเ็ปนได้ การเสนอให้ปฏิรปูกจิการพระพทุธศาสนา

โดยไมสนใจวฒันธรรมองค์กรของสงฆ์กจ็ะกอให้เกดิปญหามากมายตามมา แม้แตเรือ่งทีเ่สนอให้ทรพัย์สนิ 

เงินทอง รายได้รวมถงึผลประโยชน์อืน่ทีไ่ด้มาจากการเปนบรรพชติต้องตกเปนของพระพทุธศาสนากข็ดั

กับหลักการถวายทานในพระพุทธศาสนา
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12 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

 ในทักขิณาวิภังคสูตร
10

 พระพุทธเจ้าทรงแบงการถวายทานของชาวพุทธออกเปน ๒ อยาง คือ

  ๑. ปาฏิปุคคลิกทาน หมายถึงการถวายทานแกพระภิกษุที่เจาะจงตัวผู้รับถวายสิ่งของ เชน 

ถวายเฉพาะเจาะจงตัวพระภิกษุที่ตนเคารพนับถือสิ่งของที่ถวายเจาะจงเชนนี้ยอมเปนสิทธิ์สวนบุคคล

  ๒. สังฆทาน หมายถึงการถวายทานแกพระสงฆ์โดยรวม สิ่งของที่ถวายเชนนี้ยอมตกเปน 

ของสงฆ์ 

 แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ในพระสูตรนี้วา สังฆทานมีอานิสงส์มากกวาปาฏิปุคคลิกทาน พระองค์

ก็ไมทรงห้ามถวายปาฏิปุคคลิกทาน ดังนั้น ถ้านักปฏิรูปประสงค์จะให้สิ่งของถวายพระสงฆ์ทุกอยาง 

ตกเปนสมบัติของวัดก็ต้องหาทางท�าให้มีแตการถวายสังฆทานอยางเดียวด้วยการออกกฏหมายยกเลิก

การถวายปาฏิปุคคลิกทาน

 การที่มีผู้เสนอให้จัดเก็บภาษีพระสงฆ์ก็เปนเรื่องที่ไมเพียงแตขัดกับจารีตในประเทศไทย แตยัง

ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของชาวโลกอีกด้วย ท้ังนี้เพราะองค์กรได้รับการยกเว้นภาษีในทุกประเทศ 

ทัว่โลกผูพ้ดูเพิง่เดนิทางกลบัมาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา วดัไทยในสหรฐัอเมรกิาไมต้องเสยีภาษีเพราะ

จดทะเบียนเปน non-profit organization คือองค์กรที่ไมได้แสวงหาก�าไร องค์กรศาสนาจะได้รับการ

ยกเว้นภาษทีัง้หมด ถ้าประเทศไทยคดิเกบ็ภาษกีบัองค์กรพระพุทธศาสนากต้็องท�าให้เสมอกนักบัศาสนา

อ่ืน ๆ คือองค์กรและนักบวชในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามต้องเสียภาษีด้วย ทุกประเทศทั่วโลก

ยกเว้นภาษีให้กับองค์กรศาสนาซึ่งไมแสวงหาก�าไร

ปฏิรูปศาสนาไม่ใช่ปฏิวัติศาสนา 

 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการพระพุทธศาสนาท่ีท�าโดยไมค�านึงถึงพระธรรมวินัยและจารีต

แทนที่จะเปนคุณกลับเปนโทษแกพระพุทธศาสนาเพราะท�าไปโดยรู้เทาไมถึงการณ์ คือแทนที่จะปฏิรูป

ศาสนากลายเปนปฏิวัติศาสนา ค�าวา “ปฏิรูป” มีความหมายตางจากค�าวา “ปฏิวัติ” รัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแหงชาติ ไมใชสภาปฏิวัติแหงชาติ

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ค�านิยามไว้วา ค�าวาปฏิรูป หมายความวา“ปรับปรุง

ให้สมควร	เช่น	ปฏิรูปบ้านเมือง”
11

 ตรงกับค�าในภาษาอังกฤษวา “Reform” หมายถึง“ปรับปรุงหรือ

 10
 ม. อุ. ๑๔/๗๐๖/๔๕๕

 11
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๖๔๘
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13การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

แก้ไขสิ่งที่ไม่พึงประสงค์”
12

การปฏิรูปเปนการแก้ไขปรับปรุงภายในระบบหรือโครงสร้างเดิม ไมมีการ

รื้อท�าลายระบบหรือโครงสร้างแตอยางใด การปฏิรูปองค์กรศาสนาจึงไมท�าลายวัฒนธรรมองค์กร คือ

เปนการปรับปรุงภายในกรอบแหงพระธรรมวินัยและจารีต การปฏิรูปจึงเปนการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

ภายในโครงสร้างท่ีมอียูเดมิ เชน ปฏิรปูการเมอืงการปกครองของประเทศไทยภายในระบอบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนพระประมุข เราปรับปรุงการเมืองการปกครองภายในกรอบนี้เราปฏิรูป

พระพุทธศาสนาเถรวาทภายในกรอบแหงพระธรรมวินัยและจารีต แตถ้ามีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

โครงสร้างศาสนาก็กลายเปนปฏิวัติศาสนา

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้นิยามความหมายของ ค�าวา ปฏิวัติ วา หมายถึง  

“การเปลี่ยนแปลงระบบ	เช่น	ปฏิวัติอุตสาหกรรม,	การเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง	เช่น	

ปฏิวัติการปกครอง”
13

 ค�าวา ปฏิวัติ ตรงกับค�าภาษาอังกฤษ วา “Revolution” หมายถึง “การเปลี่ยน

อํานาจหรือโครงสร้างองค์กรแบบถึงรากถึงโคน	 (A	 fundamental	change	 in	power	or	organi-

zational	structures)”
14

 การปฏิวัติเปนเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างหลักขององค์กร

 ทกุวนันีเ้กดิความสับสนในเร่ืองการปรบัปรงุกจิการพระพทุธศาสนาเพราะมกีารเน้นย�า้เรือ่งปรบั

เปลี่ยนโครงสร้างระบบบริหารองค์กรคณะสงฆ์ด้วยการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู

ในปจจุบนั มกีารพูดถงึการเกบ็ภาษพีระสงฆ์โดยไมค�านงึถงึพระธรรมวนิยัและจารตี นีค่อืการเสนอแนะ

ให้ปฏิวัติไมใชปฏิรูปศาสนา เพราะฉะนั้น การทะเลาะโต้เถียงรายวันจึงเกิดตามมาเพราะผู้เสนอแนะไป

แตะโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร 

 อีกกรณีหนึ่งท่ีน�าไปสูความขัดแย้งโดยไมจ�าเปนคือเรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีการ 

ตั้งค�าถามวาท�าไมมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการทางโลก ค�าตอบมีอยูวา 

การเรียนการสอนวิชาการทางโลกในมหาวิทยาลัยสงฆ์เปนจารีตที่ได้ด�าเนินการมากวา ๑๐๐ ปี สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเปดการศกึษามหามกฏุราชวทิยาลยัทีว่ดับวรนเิวศวหิาร

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยมวีตัถปุระสงค์ “เพือ่เป็นสถานศึกษาของพระภกิษสุามเณรและเพือ่เป็นสถานศกึษา 

วิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ”
15

 12
 Reform ; Wikipedia, The Free Encyclopedia.7 May 2015

 13
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๖๔๘

 14
 Revolution ;Wikipedia, The Free Encyclopedia.16 May 2015

 15
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
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 ตอมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์“เพ่ือเป็นที่เล่าเรียนพระไตรปฎกแลวิชา 

ชั้นสูง”
16

 ค�าวาวิชาชั้นสูงหมายถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะในสมัยนั้นการศึกษาไทยแบงเปน

ชั้นต้น (ประถมศึกษา) ชั้นกลาง(มัธยมศึกษา) และช้ันสูง (อุดมศึกษา) รัชกาลที่ ๕ ทรงประสงค์ให ้

มหามกฏุราชวทิยาลยัทีว่ดับวรนเิวศวหิารและมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัทีว่ดัมหาธาตุ ฯ เปนวทิยาเขต

ของมหาวิทยาลัยแหงแรกในประเทศไทยท่ีจะทรงสถาปนาขึ้นในปีที่ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ดังที่ 

ทรงประกาศไว้ในท้ายของโครงการศึกษา รศ. ๑๑๗ (พ.ศ.๒๔๔๑) วา

	 “ได้หวังใจไว้ว่าในปีสุวรรณาภิเษก	ถ้าจะเป็นได้	จะได้รวมมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นส่วนสําหรับ

วนิยัและศาสตร์	มหาธาตวุทิยาลยัส�าหรบักฎหมาย โรงเรยีนแพทยากรเป็นวทิยาลัยสาํหรบัแพทย์และ

ตั้งโรงเรียนเป็นวิทยาลัยสําหรับวิทยาและหอสากลวิทยาขึ้นแห่งหนึ่ง	 ซึ่งรวมวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 เหล่านี ้

เข้าเป็นรัตนโกสินทรสากลวิทยาลัย”
17

 จะเห็นได้วามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา

เพือ่ให้เปนสถานศกึษาพระไตรปฎกและวชิาชัน้สงูมาเปนระยะเวลานบัร้อยปี จนออกมาเปนพระราชบญัญติั

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ถือเปนจารีตปฏิบัติของคณะสงฆ์เพื่อเผยแผ

พระพุทธศาสนาจะยังมาตั้งค�าถามกันอยูท�าไม

แนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๓ ระยะ

 เมื่อได้ปรับฐานความคิดให้ตรงกันแล้ววาปฏิรูปไมใชปฏิวัติ เราก็สามารถวางแผนปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาให้อยูภายในกรอบแหงกฎหมาย พระธรรมวินัยและจารีตหรือวัฒนธรรมองค์กรของ

พระศาสนาเมือ่มองในกรอบนี ้เรากพ็บวาภารกจิหลกัของคณะสงฆ์แบงออกเปน ๖ ด้าน ได้แก ปกครอง 

ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ เผยแผ สาธารณูปการ สาธารณสงเคราะห์
18

 ส�านักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติโดยความเห็นชอบของหนวยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนมหาเถรสมาคมทั้งสามรูปจึงได้จัดท�า

แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเสนอก็พบวา

 16
 เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระราชปรารภในการก่อพระฦกษ์สังฆิกเสนาสน์- 

ราชวิทยาลัย,	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 17
 อ้างใน พระเทพโสภณ (ประยูรธมมจิตฺโต), มหาราชนักปฏิรูป,มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘

 18
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๕ ตรี
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 คณะรฐัมนตร ีแผนปฏริปูฉบับส�านกังานพระพุทธศาสนาแหงชาตฉิบบันี ้เรยีกอยางเปนทางการวา 

“แบบรายงานผลการพจิารณาหรอืผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาปฏรูิปแหงชาติและการ

ด�าเนนิการของคณะสงฆ์ตามภารกจิทัง้ ๖ ด้าน” ถ้าได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีแบบรายงาน

นี้ก็จะกลายเปนแผนการด�าเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง ๖ ด้าน ดังนั้น ทุกฝายจึงควรท�าความ

เข้าใจแผนการด�าเนนิการนีใ้ห้ดเีพือ่สามารถด�าเนนิการได้ทันทีท่ีแผนการนีไ้ด้รับความเหน็ชอบจากคณะ

รัฐมนตรี
19

 ได้กลาวมาแล้วในตอนต้นวา แผนการด�าเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง ๖ ด้าน แบงชวง

เวลาการด�าเนินงานออกเปน ๓ ระยะ โดยระยะที่ ๑ อยูในชวงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม ๒๕๕๘  

เปนชวงทีด่�าเนนิการปรับปรงุพฒันาหรอืปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนาได้ทนัทภีายในกรอบแหงกฎหมาย 

พระธรรมวินัยและจารีตที่มีอยูโดยไมต้องแก้กฏหมายหรือกฎมหาเถรสมาคม เพราะการด�าเนินการ 

บางอยางมีกฎหมายรองรับหรือมีกฎมหาเถรสมาคมเปดชองให้ท�าได้อยูแล้ว เพียงแตต้องใช้มาตรการ

ทางการบริหารให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการกวดขันให้มีการถือปฏิบัติอยางจริงจังยิ่งขึ้นน่ีเรียกวา 

ด�าเนินการได้ทันทีภายในกรอบแหงกฎหมายที่มีอยูแล้ว ไมต้องใช ้มาตรการทางกฎหมาย คือ ไมต้อง

ออกกฎหมายใหมมาบังคับใช้เชน การกวดขันเรื่องการบริหารทรัพย์สินของวัดท่ีมุงให้เจ้าอาวาสก�ากับ

การใช้ทรพัย์สนิของวดัอยางโปรงใสกไ็มจ�าเปนต้องออกเปนพระราชบญัญตักิารจดัการทรพัย์สนิของวดั

และพระภกิษตุามท่ีสภาปฏิรปูเสนอ ท้ังนีเ้พราะในกรอบแหงกฎหมายทีใ่ช้อยู ไมวาจะเปนพระราชบญัญติั 

คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) เกี่ยวกับการ

ให้เชาทีธ่รณสีงฆ์หรอืท่ีวดั
20

 และมตมิหาเถรสมาคมคร้ังที ่๑๔/๒๕๒๑ เรือ่งการให้เชาทีว่ดัหรือทีธ่รณีสงฆ์ 

เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์
21

 ก็เพียงพอตอการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด

 19
 เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีได้แจ้ง 

ในที่ประชุมมหาเถรสมาคมทราบวาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการด�าเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง  
๖ ด้านเปนที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 20
 กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕ ตอน ๙๘ หน้า ๗๘๘ วันที่ ๒๙ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

 21
 มติที่ ๑๔/๒๕๒๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑
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16 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

 มาตรการด้านการปกครองท่ีด�าเนินการได้ทันทีคือการกวดขันความประพฤติของภิกษุสามเณร

ให้อยูในกรอบของพระธรรมวินัย นั่นคือ ด�าเนินการให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นได้เข้มงวดความ

ประพฤตขิองพระภิกษสุามเณรในสงักดัให้เปนไปตามพระธรรมวนิยั กฎ ระเบยีบ มตขิองมหาเถรสมาคม

อยางเครงครัด หากมีปญหาการประพฤติที่ไมถูกต้องเหมาะสมในเขตปกครองใดให้รีบด�าเนินการแก้ไข

ให้เรยีบร้อยอยางรวดเรว็ โดยอาศัยมตมิหาเถรสมาคมที ่๔/๒๕๔๔ ทีก่�าหนดให้เจ้าคณะใหญด�าเนนิการ

ทางการปกครองให้เปนที่ยุติในหนนั้น ๆ
22

 ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จะเพ่ิมขึ้นทันที ถ้ามีส�านักงานกลางของคณะสงฆ ์

อยูที่พุทธมณฑล ดังนั้น แผนการด�าเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง ๖ ด้านจึงเสนอให้จัดท�าแผน

แมบทเพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้เปนศูนย์กลางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งแผนแมบทในการ

พฒันาพทุธมณฑลให้เปนศูนย์กลางพระพทุธศาสนาโลก ท�าไมพทุธมณฑลจงึมตี�าหนกัสมเด็จพระสงัฆราช 

กเ็พราะประสงค์จะให้พทุธมณฑลเปนทีป่ระชมุมหาเถรสมาคมเปนการถาวร ท้ังเปนส�านกังานกลางของ

เจ้าคณะใหญและเจ้าคณะภาคทุกภาคมาท�างานรวมกันเหมือนกระทรวงของฝายบ้านเมือง เมื่อมีการ

เปลีย่นตวัเจ้าคณะ เอกสารจะได้ไมสญูหาย เจ้าคณะรูปใหมเข้าท�างานตอทีส่�านกังานนีไ้ด้ทนัท ีงานของ

คณะสงฆ์ก็จะมีความตอเนื่องอยางเปนระบบ รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพุทธมณฑล 

ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อเปนส�านักงานกลางของคณะสงฆ์ในสวนภูมิภาคมีอนุพุทธมณฑล 

ทกุจงัหวดัเพือ่ให้เปนทีต่ัง้ส�านกังานเจ้าคณะจังหวดัประชมุรวมกบัเจ้าคณะอ�าเภอ มสี�านกังานพระพุทธ-

ศาสนาจังหวัดตั้งอยูด้วยกันเพื่อชวยกันบริหารกิจการพระพุทธศาสนาแบบบริการ ณ จุดเดียว (One 

Stop Service)

 เรื่องท่ีด�าเนินการทางการปกครองได้ทันทีภายในกรอบแหงกฎหมายที่มีอยูคือข้อเสนอแนะให้มี

การกระจายอ�านาจการในการบริหารกิจการพระศาสนาโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปจจุบัน

ก�าหนดให้มหาเถรสมาคมสามารถมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ใช้อ�านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมก็ได้
23

 ทั้งมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปจจุบันได้

เปดทางไว้วา “สมเด็จพระสงัฆราชทรงแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ตามมติ

มหาเถรสมาคม	ประกอบด้วยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจํานวนหนึ่ง	มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะ

 22
 มติที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

 23
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๓๕ มาตรา ๑๕ ตรี
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17การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

เสนอต่อมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมายโดยขึ้นตรงต่อ 

มหาเถรสมาคม”
24

 อีกเรื่องหนึ่งที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติก�าลังด�าเนินการอยูและรวมไว้ในแผนการ 

ด�าเนินการระยะที่ ๑ ก็คือการจัดการทรัพย์สินของวัดที่ตั้งเปาไว้วาภายในส้ินปี ๒๕๕๘ จะสามารถ 

จัดท�ารายงานการเงินของวัดท่ัวประเทศได้ ๑๙,๐๔๖ วัด และจัดท�าฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัดได้ 

๒๔,๗๑๒ วัด สวนเรื่องธนาคารพระพุทธศาสนาในระยะที่ ๑ นี้คงท�าได้เพียงประสานงานกับธนาคาร

ของรัฐให้เปดชองทาง (หน้าตาง) เพื่อเปนตัวแทนในการท�าธุรกรรมทางการเงินของวัด

 ที่กลาวมานั้นเปนตัวอยางของเรื่องที่ด�าเนินการได้ทันทีตั้งแตบัดนี้จนถึงส้ินปี ๒๕๕๘ ยังมีอีก 

เรือ่งหนึง่ทีส่ามารถด�าเนนิการได้ทนัท ีกค็อืการระดมความคดิเห็นจากทุกภาคสวนในแนวทางการปฏรูิป

กิจการพระพุทธศาสนา โดยจัดประชุมพระสังฆาธิการ นักวิชาการพระพุทธศาสนาและหนวยงานท่ี

เกีย่วข้องเพือ่ปรกึษาหารอืแนวทางปฏริปูกจิการพระพุทธศาสนาในแบบทีเ่ราเองต้องการ อาจจะมกีาร

จดัประชมุสมัมนาเจ้าคณะพระสงัฆาธกิารและพระเลขานกุารในแตละหนเพ่ือระดมความคดิให้ตกผลกึ

เปนแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่เปนของคณะสงฆ์ จากนั้นก็จัดประชุมสัมมนาใหญสรุปจบ

ที่สวนกลางโดยจัดที่ใดที่หนึ่ง เชน ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล หอประชุมพุทธมณฑล หรือหอประชุม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ 

 ผลสรุปที่ได้จากการประชุมสัมมนาจะกลายเปนแนวทางในการด�าเนินการในระยะที่ ๒ ซึ่งจะใช้

เวลาตลอดปี ๒๕๕๙ ตัวอยางประการหนึ่งของแนวทางการด�าเนินการในระยะที่ ๒ ก็คือการผลักดันให้

มีการตราพระราชบัญญัติฉบับใหมที่รับรองวิทยฐานะเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙) ให้เทียบเทา

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทั้งนี้ เพราะการศึกษาชั้นสูงสุดของพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคือ ป.ธ. ๙ 

ในปจจบุนัเทยีบเทาปรญิญาตรเีทานัน้
25

 ขณะทีม่หาวทิยาลยัสงฆ์สามารถจดัการศกึษาได้ถงึปรญิญาเอก 

เหตทุีพ่ระราชบัญญตักิ�าหนดวิทยฐานะผูส้�าเรจ็วชิาการพระพุทธศาสนา (ฉบบัที ่๑) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก�าหนด

ให้ ป.ธ. ๙ เทียบเทาปริญญาตรีก็เพราะในสมัยนั้น ป.ธ. ๕ เทียบเทา ม.๖ เมื่อนับเวลาเรียนปกติจากชั้น 

ป.ธ.๗ ถึงชั้น ป.ธ. ๙ ได้เวลาเพียง ๔ ปี เทากับเวลาเรียนปกติในระดับปริญญาตรีพอดี รัฐจึงเทียบ ป.ธ. 

๙ ให้เทากับปริญญาตรีโดยหารู้ไมวากวาพระสงฆ์จะสอบได้ป.ธ. ๙ ต้องใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ยกี่ปี 

 24
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙

 25
 พระราชบัญญัติก�าหนดวิทยฐานะผู้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
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18 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

 สถานการณ์ปจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้วตั้งแตมีกฎกระทรวงวาด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น 

พื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ก�าหนดให้้ชั้น ป.ธ. ๓ เปน ม.๖ เมื่อนับเวลาเรียน

ปกติจากชั้น ป.ธ. ๔ จนถึงชั้น ป.ธ. ๗ ได้เวลา ๔ ปีเทากับเวลาเรียนปกติในระดับปริญญาตรี คณะสงฆ์

จึงควรผลักดันใหมให้ให้มีการตราพระราชบัญญัติฉบับใหมที่รับรองวิทยฐานะชั้น ป.ธ.๗ ให้เทียบเทา

ปริญญาตรีและรับรองวิทยฐานะชั้น ป.ธ. ๙ ให้เทียบเทาปริญญาโท ถ้าสอบได้ ป.ธ. ๙ ท�านิพนธ์เปน 

ภาษาบาลีได้ด้วยก็ให้เทียบเทาปริญญาเอก นี่เปนตัวอยางของเรื่องที่จะสัมมนากันเพื่อก�าหนดแนวทาง 

ในการปรับปรุงพัฒนาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

 แผนการด�าเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง ๖ ด้านในระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ซึ่งเปนระยะสุดท้ายที่ใช้เวลาอีก ๔ ปีเปนชวงของการสรุปและประเมินผลการด�าเนินการตามระยะที่ ๒ 

เพื่อสงตอให้รัฐบาลชุดถัดไปด�าเนินการปฏิรูปตอไป

ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วยธรรมาภิบาล

 กระแสปฏิรปูท่ีเข้ามากระทบองค์กรพระพุทธศาสนาทกุวนันีเ้กิดจากการเรยีกร้องให้ทกุภาคสวน

ของสังคมไทยต้องใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมือง แม้แตคณะสงฆ์ก็ไมได้รับการยกเว้น 

สงัคมไทยก�าลงัตืน่ตวัเรือ่งธรรมาภบิาล ดงัจะเหน็ได้วา รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ที่เพ่ิงยกเลิกไปนั้น มีค�าวาธรรมาภิบาลปรากฎเพียง ๒ ครั้ง แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ก�าลังยกรางในปจจุบันมีค�าวาธรรมาภิบาลปรากฏอยู ๑๒ คร้ัง ยกตัวอยาง เชน  

“การดาํเนนินโยบายการคลงัและงบประมาณของรฐัต้องเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล หลักประสทิธภิาพ

และความคุ้มค่า	หลักการรักษาวินัยทางการคลัง	และหลักความเป็นธรรมในสังคม”
26

 ค�าวาธรรมาภิบาลเปนศัพท์บัญญัติส�าหรับแปลค�าในภาษาอังกฤษวา “Good Governance” 

หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
27

 รัฐบาลไทยน�าเรื่องธรรมาภิบาลมาประกาศใช้ตั้งแต พ.ศ. 

๒๕๔๒
28

 ตามเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหวางประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (IMF) ท่ีให้ไทยกู้ยืมเงินมา

 26
 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับเผยแพรประชาชน) โดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๙๙

 27
 คูมือการจัดระดับการก�ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance Rating) โดยส�านักงาน ก.พ.ร.

 28
 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒
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19การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

ผอนช�าระหนี้ในยุคคาเงินบาทลอยตัว คณะสงฆ์จึงควรท�าความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลให้ดีเพื่อตามทัน

กระแสปฏิรูปที่ก�าลังถาโถมเข้าใสอยูทุกวันนี้

 องค์การสหประชาชาติก�าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้ ๘ ข้อ
29

 แตที่เห็นวาควรน�ามา

ประยุกต์ใช้กับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามี ๖ ข้อดังตอไปนี้ 

  ๑. การมีส่วนร่วม (Participation) การเปดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีสวนได้สวนเสีย 

ทกุกลุมได้เข้ามามสีวนรวมในการรบัรู ้รวมคิดรวมตัดสินใจ รวมกนัท�างาน รวมกนัแก้ไขปญหาและรวมกัน

พฒันากิจการพระพทุธศาสนา ข้อนีเ้ปนทีม่าของการเรยีกร้องให้คณะสงฆ์บรหิารงานแบบกระจายอ�านาจ

  ๒. ความโปร่งใส (Transparency) การตัดสินใจและการปฏบิติัการใด ๆ  เปนไปตามขัน้ตอน

ทีต่กลงกนัไว้หรอืมกีฎหมายและระเบยีบรองรับ ไมท�างานแบบมนีอกมใีน เมือ่ประชาชนและผู้มสีวนได้

สวนเสียขอตรวจสอบก็มีหลักฐานชี้แจงได้โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของวัด

  ๓. ความรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ

ด�าเนินการให้บรรลุเปาหมายตามท่ีก�าหนดไว้ในการปฏิบัติงานทุกอยางต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบเพื่อ 

ขับเคลื่อนภารกิจไปสูความส�าเร็จ และเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ก็ต้องมีผู้ออกมารับผิดชอบ 

ด�าเนินการแก้ปญหาอยางทันทวงที

  ๔. หลักนิติธรรม (Rule of Law) การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ  

ข้อบังคับ มีการเอื้อเฟื้อตอพระธรรมวินัยและจารีต รวมทั้งการบริหารงานด้วยความเปนธรรมไมมีการ

เลือกปฏิบัติหรือเลนพรรคเลนพวก

  ๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) การท�างานอยางมีแผนการรัดกุมเปนขั้นเปนตอนโดยใช้

ทรพัยากรท่ีได้รบัอยางคุม้คาทัง้ด้านงบประมาณ ก�าลงัคนและระยะเวลาในการท�างานเพือ่ให้ได้ประโยชน์สงู

แตประหยัดสุด หลักประสิทธิภาพชวยปองกันการท�างานแบบต�าน�้าพริกละลายแมน�้าหรือข่ีช้างจับ

ตั๊กแตน

  ๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเปาหมายที่

ตั้งไว้ทุกประการ เชนสร้างผลงานด้านการเผยแผที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกครั้ง จัดการศึกษานักธรรม

และบาลีได้ดีเพราะมีการประกันคุณภาพการศึกษา หลักประสิทธิผลเน้นท่ีคุณภาพของผลผลิตขณะท่ี

หลักประสิทธิภาพเน้นที่ความคุ้มทุนที่ลงไป

 29
 Good governance; Wikipedia, The Free Encyclopedia.8 May 2015
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20 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

 เสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทุกวันนี้มาจากอิทธิพลแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลดังกล่าวมา ดังนั้น จึงควรบรรจุเรื่องธรรมาภิบาลเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุมสัมมนา

พระสังฆาธิการและผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในการปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลต่อไป
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