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๒  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

พระ: นี่แหละ จะตองพูดเร่ืองนี้ คือกลายเปนวา ปกครองกันไป 
ปกครองกันมา เนื้อตัวของพระพุทธศาสนาคอยๆ เลือนรางลง
ไป  จะปกค รอ งอ ะ ไ ร กั น  เ ม่ื อ ไ ม ม อ ง ว า เ นื้ อ ตั ว ข อ ง
พระพุทธศาสนาคืออะไร ถาคนที่จะปกครอง ไมรูไมเห็นวาเนื้อ
ตัวของพระพุทธศาสนาคืออะไร อยูที่ไหน เนื้อตัวของพระคือ
อะไร เนื้อตัวของคณะสงฆอยูที่ไหน การปกครองก็เลื่อนลอย 

เนื้อในของการปกครองสงฆ  
เ ร าพู ดถึ งการปกครอง  ก็ ลองมาดูหลั กการของ

พระพุทธศาสนา วาโดยพ้ืนฐาน เราไมมี พ.ร.บ.อะไรตออะไร 
เจาอาวาส เจาคณะอะไรๆ ก็ยังไมตองพูดถึง การคณะสงฆ คือ 
“สังฆะ” ที่พระพุทธเจาทรงต้ังขึ้นและมีการบวชกันมานี้ เปน
ระบบอยูในตัว ถาพูดถึงการปกครอง เร่ิมแรกก็มองกันวา
อุปชฌายเปนผูปกครอง ลองมาดูตรงนี ้ 

อุปชฌายเปนผูดูแลใกลชิด เราก็จับเอาเปนการปกครอง 
แลวที่ดูแลใกลชิดนั้น ดูแลอยางไร ดูแลเพื่ออะไรแน? 

 อุปชฌายคืออะไร? ใครจะบวช ก็ตองหาอุปชฌายกอน 
สงฆเปนผูบวชใหไมใชอุปชฌายบวชให (อุปชฌายบวชใหได
แคบวชเปนสามเณร แตถาจะบวชเปนพระภิกษุ ตองไปหาสงฆ 
ไปขออุปสมบทกะสงฆ) เด๋ียวนี้คนทั้งหลายมักเขาใจเปนวา
อุปชฌายบวชให แตที่จริง ไมใช 

แลวอุปชฌายคือใคร? อุปชฌายก็คือพระเถระที่จะมา
รับรอง ยืนยัน หรือเปนประกันใหแกผูขอบวชนั้นในที่ประชุม
สงฆวา เม่ือคนนี้ไดบวชแลว จะมีทานผูนี้เปนที่พึ่งพาอาศัย
ดูแลใหการศึกษา ใชไหม?  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓ 

  ๓

ที่ประชุมสงฆพิจารณาวาพระองคนี้เปนผูที่จะดูแลให
การศึกษาเขาไดไหม ถาตกลง ก็คือสงฆไดพิจารณาตรวจสอบ
แลว ยอมรับทั้งผูที่ขอบวช และผูที่เปนประกันวาจะดูแลให  

เม่ือใครจะบวชเปนพระ คือจะอุปสมบท เขาไปหาพระที่
จะยอมรับเปนอุปชฌายใหกอน โดยกลาวคําขอนิสสัย ขอให
ทานผูนั้นเปนอุปชฌาย โดยบอกวา “(อหํ ภนฺเต นิสฺสยํ ยาจามิ),...
อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ” แปลวา “(กระผมขอนิสสัยขอใหทาน
ยอมรับใหกระผมอยูดวยเพื่อทานจะไดเปนที่พึ่งพาอาศัยดูแล
ใหกระผมไดมีการศึกษา),...ขอใหทานจงเปนอุปชฌายของ
กระผม”  

เม่ือไดอุปชฌายแลว ผูที่จะบวชนั้นจึงไปขอบวชตอที่
ประชุมสงฆ ซึ่งมีอุปชฌายนั้นนั่งรวมอยูเปนหลักที่อางอิง โดย
ผูขอบวชนั้นกลาววา “สงฺฆ ภนฺเต อุปสมฺปท ยาจามิ” (“ขาพเจา
ขออุปสมบทกะสงฆ ขอรับ”) นี่คือขอใหสงฆอุปสมบทให  

ตอจากนั้น ที่ประชุมสงฆซึ่งดําเนินการอุปสมบท ก็ดูทั้ง
คุณสมบั ติของผูที่ ขอบวช  และความเปนหลักฐานของ
อุปชฌาย พระที่กลาวคําดําเนินการประชุม (เรียกกันมาวาพระ
คูสวด สวดกรรมวาจา) ก็จะกลาวถึงตัวผูขอบวชโดยอางอิงถึง
อุปชฌายผูจะทําหนาที่ดูแลใหการศึกษา ระบุนามกํากับไป
ดวยโดยตลอด  จนบวชเสร็จวา  “. . .บุคคลผู มีชื่อนี้  สงฆ
อุปสมบทใหแลว โดยมีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌาย, การนี้ชอบ
แกสงฆ เหตุนั้น สงฆจึงดุษณี” นี่เทากับบอกสําทับความผูกพัน
ของอุปชฌายในการทําหนาที่ตอผูที่ไดบวชเปนพระใหม  



๔  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

เอาละ เปนอันวา ถาไมมีอุปชฌายที่จะใหอยูดวยชวย
ดูแล สงฆคือที่ประชุมก็ไมอุปสมบทให ที่วาดูแลนั้นก็คือที่เรา
วาปกครอง ทีนี้ทําไมจึงใหอุปชฌายปกครองดูแล หรือวาดูแล
ปกครองเพ่ืออะไร เพื่อใหเปนอยางไร? ก็ตอบวา เพื่อใหมี
การศึกษา อยางนอยที่จะใหพระใหมนั้นดูแลปกครองตัวเองได 
หรือพูดใหยาววาใหพระใหมนั้นรูเขาใจไดประพฤติปฏิบัติพระ
ธรรมวินัยจนพอที่จะดูแลปกครองตัวเองได  

เพื่อจะใหมีการดูแลดังที่วานี้ พอบวชเขามาแลว ทันทีนั้น
ก็มีหนาที่ที่ อุปชฌายกับพระบวชใหมจะตองปฏิบัติตอกัน 
เรียกวา “วัตร” (อุปชฌายก็มีสัทธิวิหาริกวัตร คือหนาที่ตอ
สัทธิวิหาริก คือพระบวชใหมที่อยูดวยเปนลูกศิษย และพระ
ใหมที่อยูดวยเปนลูกศิษย  ก็มีหนาที่ปฏิบั ติตออุปชฌาย 
เรียกวาอุปชฌายวัตร∗)  

วัตร คือขอปฏิบัติอันเปนหนาที่ประจํานั้น มีมากมาย แต
วัตรคือหนาที่ขอหลักขอแรกตอสัทธิวิหาริกคือลูกศิษยนั้น ยก
บาลีมาอางไดวา  

อุปชฺฌาเยน ภิกฺขเว สทฺธิวิหาริโก สงฺคเหตพฺโพ 
อนุคฺคเหตพฺโพ อุทฺเทเสน ปริปุ จฺฉาย โอวาเทน      
อนุสาสนิยา  

                                                            
∗ ถาอุปชฌายมีอันเปนไปท่ีจะใหอยูดวย ทําหนาท่ีไมได เชนถึงมรณภาพ 
พระใหมก็ตองไปหาพระเถระอื่นใหเปนอาจารยท่ีตนจะอยูดวยแทน โดย
ไปขอนิสสัย เปนอันเตวาสิกอยูในสํานักของอาจารยน้ัน อาจารยก็ทํา
หนาท่ีตอลูกศิษยน้ี เรียกวาอันเตวาสิกวัตร เหมือนกับหนาท่ีของอุปชฌาย 
และลูกศิษยก็ทําหนาท่ีตออาจารยน้ัน เรียกวาอาจริยวัตร 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕ 

  ๕

[ภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายพึงสงเคราะห พึงอนุเคราะห
สัทธิวิหาริก ดวยอุเทศ (สอนพุทธพจน-หลักธรรมวินัย) ดวย    
ปริปุจฉา (ซักถามสอบคนใหรูเขาใจพุทธพจน-หลักธรรมวินัย
อยางชัดเจน ทานเนนอรรถกถา) ดวยใหโอวาท (สั่งสอนวา
กลาวตักเตือน) และดวยอนุสาสนี (แนะนําพรํ่าสอน)] 

นี่คือวัตรคือหนาที่ขอแรกขอหลักของอุปชฌายตอผูบวช
ที่ตนรับเปนนิสิตซึ่งมาอยูดวยเปนสัทธิวิหาริก พูดสั้นๆ ก็คือ 
อุปชฌายมีหนาที่หลักคือใหลูกศิษยมีการศึกษา ใหเขาเรียนรู
พระธรรมวินัย อยูในหลักพระศาสนา เจริญในไตรสิกขา  

ตอจากหนาที่หลักนี้แลว ก็มีวัตรขอยอยมากมาย ที่
อุปชฌายกับสัทธิวิหาริกจะพึงปฏิบัติตอกัน เปนการเอาใจใส
ดูแลชวยเหลือกันในเร่ืองการเปนอยูในชีวิตประจําวัน ทั้งเร่ือง
บริขารบาตรจีวร ปดกวาดเช็ดถูที่อยูที่นอน จนถึงพยาบาลยาม
เจ็บไข อยางที่วาใหปฏิบัติตอกันโดยมีจิตใจอยางพอ-ลูก  

การปฏิบัติขอวัตรปลีกยอยเหลานี้ ที่จริงก็เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษา ที่จะฝกใหมีชีวิตที่ดีงาม ใหรูจักอยูรวมกันดวย
เมตตาอยางเก้ือกูลสรางสรรคในชุมชนในสังคมที่ดีงามผาสุก 
พรอมกับที่รวมดวยกันทั้งหมด การดูแลเอาใจใสกันนั้นก็เปน
สวนประกอบที่จะหนุนใหการทําหนาที่หลักคือการศึกษาพระ
ธรรมวินัยดําเนินไปดวยดีไดผลเต็มที่ ดังที่ทานอธิบายประกอบ
ไววา บางทีพระอุปชฌายมีสัทธิวิหาริกลูกศิษยมาก ถาทาน
กลาวแกบรรดาลูกศิษยวา อุปฏฐากของฉันมี พวกเธอจงทํา
ความเพียรในการสาธยาย และมนสิการ เปนตน (คือทํา
กิจกรรมตางๆ ในการศึกษา) ของตนๆ  เถิด อยางนี้พวก
สัทธิวิหาริกไมมาดูแลทาน ก็ไมเปนความผิด  



๖  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

รวมความในขั้นพื้นฐานนี้วา  การดูแลปกครองของ
พระสงฆ เปนการจัดการความเปนอยูของชีวิตหมูหรือชุมชน ที่
จะใหการศึกษา หรือการปฏิบัติไตรสิกขา ดําเนินไปไดดวยดี 
อยางไดผลสูงสุด  

นี่ก็คือมีความหมายวา การปกครองเปนสวนประกอบ 
เปนเครื่องมือของการศึกษานั่นเอง พูดอีกอยางหน่ึงวา การ
ปกครองเปนการจัดสรรโอกาสใหแกการศึกษา การศึกษาจึง
เปนเปาประสงคของการปกครอง  

คนที่มาเปนพระอยูในชุมชนสงฆหรือสังฆะ คือบวชเขา
มานี้ เปนผูที่มีความมุงหมายมาแลวที่จะเขามาในทางของ
การศึกษา  หรือจะมารับการศึกษา  เขาสมัครใจและก็มี
คุณสมบัติที่ไดตรวจสอบหรือคัดเลือกแลววาจะเขามาอยูรวม
ไดในสถาบันแหงการศึกษา หรือเขาสูชุมชนจัดต้ังของมนุษยที่
อยูในระบบชีวิตของการพัฒนาตน  

ชุมชนสงฆนี้ไมใชหมูชนอยางชาวบานที่ใครจะเกิดมา
เปนอะไรก็ไมรู มีทั้งคนท่ีเกิดมาจะเปนโจร จะเปนนักปราชญ 
เปนคนราย เปนคนที่ปกติดี หรือเปนคนใบ เปนคนบา จึงไมใช
ถิ่นแดนที่จะตองจัดการปกครองที่การใชอํานาจมีความสําคัญ
อยางชาวบาน  

แลวก็ไมเหมือนอยางในสังคมชาวบานที่ตองมัวยุงยาก
วุนวายกับการจัดการในเร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองสถานะแตกตาง
เหลื่อมล้ําตํ่าสูง เปนตน  

ในสังฆะ มีแตเร่ืองการศึกษา เร่ืองของงานพัฒนามนุษย
วาทําอยางไรจะใหเจริญงอกงามไปดวยดี  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 

  ๗

การปกครองคณะสงฆ ที่เปนการใชอํานาจจัดการใหสงบ
เรียบรอยนั้น พอจะเปนความหมายท่ีใชไดบาง สําหรับกรณีที่
ใชเฉพาะกาลพิเศษอยางในยุคกรุงแตก เม่ืออยุธยาถูกเผา 
บานแตกสาแหรกขาด ตองจัดการปกครองที่จะต้ังตัว รวมคน
เขามา และกําราบควบคุมพอใหรักษาสถาบันสงฆใหคงอยู
รอดมาได ถึงอยางนั้นก็จะเห็นใน “กฎพระสงฆ” ใน ร. ๑ วา
ทรงจับที่พระธรรมวินัย และเนนการบวชเรียน 

กรณีเฉพาะกาลพิเศษอีกตัวอยางหน่ึง เห็นไดในสมัย ร.๕ 
ซึ่งการจัดการปกครองคณะสงฆคร้ังนั้นเปนสวนหนึ่งรวมอยูใน
การจัดการปกครองบานเมือง ในชวงเวลาที่เขาสูสมัยใหมแหง
การเผชิญหนาอารยธรรมตะวันตก และจําเปนตองเสริมสราง
ความม่ันคงในยามถูกคุกคามโดยลัทธิอาณานิคม โดยจัดการ
ปกครองใหเขาอยูในระบบรวมศูนยอํานาจ ดังที่เรียกกฎหมาย
คร้ังนั้นตรงตามสาระที่มุงหมายวา “พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
คณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑”  

ไมเหมือนกฎหมายสมัยหลังตอมาน้ี ที่มีชื่อกวางๆ โดย
ไมมีคําวา “ปกครอง” คือเปน “พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ....” แต
กลับมีสาระเปนการปกครองเพ่ือปกครอง หรือปกครองแคใช
อํานาจจัดการใหเรียบรอย  

ที่ จ ริ ง  แมแต ในสั งคมมนุษยที่ มี คนและ กิจกรรม
หลากหลายสารพัดอยางเลือกไมไดนั้น เม่ือเปนสังคมที่กาวไป
ดวยดีในอารยธรรม การปกครองก็จะมีความหมายสําคัญในแง
ที่เปนการจัดสรรโอกาสใหแกการพัฒนาตนของมนุษยทั้งหลาย 
คือเปนการปกครองที่มีการศึกษาอันเปนหนาที่ของทุกชีวิต
มนุษย เปนศูนยกลาง 



๘  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

ระบบบูรณาการงานพระพุทธศาสนา  
ดังวาแลวขางตน บุคคลมาอยูรวมในหมูสงฆ ดวยการ

บวชเขามาในสังฆะ โดยท่ีวาทั้งตนเองก็สมัครใจดวยมีเจตนา
มุงหมายจะได เลา เ รียนศึกษาเพื่อพัฒนาชี วิตในระบบ
ไตรสิกขา/ไตรศึกษา และสังฆะก็ไดตรวจคัดแลววามีคุณสมบัติ
ถูกตองจึงรับเขามา อีกทั้งยังตองมีผูทรงคุณเปนบุคคลเกา
ในสังฆะยอมเปนอุปชฌายรับใหอยูดวย โดยจะดูแลใหไดมี
การศึกษาสมจริง 

ทีนี้ ในระยะแรกเร่ิมที่พระพุทธเจาทรงประกาศธรรม ยัง
ไมไดทรงบัญญัติใหตองมีอุปชฌาย เม่ือทรงแสดงธรรมสั่งสอน 
มีผูรูเขาใจเลื่อมใสศรัทธา หลายคนก็สมัครขอบวชในสํานัก
ของพระองค บางก็ลุถึงธรรมกาวไปบางแลวในการศึกษาแหง
สิกขา เปนเสขะ บางก็จบสิกขาแลว เปนอเสขะ ผูที่ยังไมจบ
สิกขาก็ศึกษาเพิ่มในสํานักของพระพุทธเจาตอไปจนจบสิกขา  

ตอมา เม่ือทรงสงพระสาวกกระจายออกไปประกาศพระ
ศาสนา มีผูศรัทธาสมัครขอบวชในถ่ินที่ตางๆ ทรงอนุญาตให
พระสาวกบวชใหเองได สังฆะขยายใหญโตขึ้น ผูสมัครขอบวช
เขามามีจํานวนมากมาย มีทุนพื้นฐานการศึกษาตางๆ กันไป 
จึงมีภิกษุบางสวนบางพวกที่ประพฤติปฏิบัติไมเหมาะไมควรไม
นาเลื่อมใส เปนเหตุใหทรงบัญญัติใหมีอุปชฌายประจําตัวอยู
ดูแลใกลชิด ตลอดจนใหการอุปสมบทเปนสังฆกรรม คือเปน
งานของที่ประชุมสงฆสืบมา 

ที่พูดมาน้ีคงเห็นไดแลววา เน้ือตัวของพระพุทธศาสนา และ
กิจการคณะสงฆ อยูที่การศึกษาแหงไตรสิกขา หรืองานพัฒนามนุษย 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

  ๙

ทีนี้วาในทางปฏิบัติ ที่จะทําใหประชาชนไดพัฒนาชีวิต
ดวยการศึกษาอยางนี้ พระพุทธเจาทรงดําเนินพระชนมชีพของ
ผูที่ไดพัฒนาแลวซึ่งมีความเปนอิสระ เสด็จไปไดทุกหนแหง
เพื่อชวยประชาชนใหมีโอกาสศึกษาพัฒนาชีวิตของเขาให
ไดมากที่สุด ทรงต้ังสังฆะอันเปนชุมชนแหงการศึกษาข้ึนมา
เปนแกน เปนแหลงของคนที่ศึกษาพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา 
ซึ่งพรอมที่จะเปนศูนยกลางเผยแผแพรขยายการศึกษาพัฒนา
ชีวิตออกไปในสังคมที่ลอมรอบทั้งหมด  

ในงานพื้นฐานต้ังแตเร่ิมตน พระพุทธเจาทรงจาริกพระ
บาทเปลา อาศัยรุกขมูล คือโคนไม เปนเสนาสนะ (ที่นั่งที่นอน 
ที่อยูอาศัย )  พระภิกษุทั้ งหลายก็มีชี วิตงายๆ  เปนอิสระ 
คลองตัว ตามอยางพระองค มุงหนาไปในการแจกจายสั่งสอน
ธรรมแนะนําประชาชน ผูที่ยังไมจบการศึกษา ก็ศึกษาปฏิบัติ
พัฒนาตนเองพรอมไปดวย บรรดาทานเหลานี้มีศีลวัตร มีจิตใจ 
มีปญญาญาณ มีการดําเนินชีวิตเปนอยูและลักษณะอาการ
อยางอริยชน คนทั้งหลายก็ศรัทธาเชื่อถือเลื่อมใส  

เร่ิมดวยพระเจาพิมพิสารถวายพระราชอุทยานเวฬุวัน 
เปนอารามคือเปนวัด โดยยังไมมีกุฏิ ตอมา เศรษฐีเมืองราชคฤห
เห็นพระซึ่งนาเลื่อมใส แตไมมีที่อยู รุงเชาเห็นพระออกมาจาก
ลอมฟาง จากซอกเขา หลืบเขา ฯลฯ ก็บอกพระวาขอสรางกุฏิ
ถวาย พระไปทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจา จึงไดทรงอนุญาต
ใหพระมีเสนาสนะที่พักอาศัย ๕ อยาง จําพวกกุฏิวิหาร จนถึง
ถ้ํา ซึ่งถือวาเปนอดิเรกลาภ (ลาภสวนเกิน)  



๑๐  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

ตอมา อนาถบิณฑิกเศรษฐีมีศรัทธามาก ถวายพระเชตวัน 
เวลาน้ัน พระภิกษุมีจํานวนเพิ่มข้ึนมากแลว ทานเศรษฐีขออนุญาต
สรางเสนาสนะพรอมท้ังสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีเอ้ือตอความเปนอยูและ
การทํากิจหนาท่ี จึงมีวัดท่ีพรอมดวยเสนาสนะตางๆ  

สิ่งกอสรางที่ขอเลาเปนตัวอยางของการเกิดมีเสนาสนะ 
คืออุปฏฐานศาลา (หอฉัน) ตามเร่ืองวา พระนั่งฉันอาหาร
กลางแจง ลําบากดวยแดดลม พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตใหมี
อุปฏฐานศาลา เปนที่ฉัน ธรรมดาวาหอฉันเปนที่พระมาฉัน
ดวยกันจึงเปนที่โลงกวาง หลังฉันแลว บายก็เปนที่วางไมไดใช
งาน พระก็ใชเปนที่มาพบปะสนทนาซักถามปญหาธรรมกัน มา
ประชุมกัน แสดงธรรมอธิบายธรรม และเปนที่เฝาพระพุทธเจา 
มาฟงพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม ทรงตอบปญหาขอสงสัย 
และตรัสเร่ืองราวขาวสารตางๆ  

อุปฏฐานศาลาตามพื้นเดิมเปนที่ฉันอาหาร แตที่พบใน
พระไตรปฎกทั่วๆ ไป กลาวถึงในฐานะเปนที่ประชุมถกถอย
แสดงธรรมฟงธรรม (เสนาสนะช่ืออ่ืนๆ ที่เปนโรงฉัน ก็เปนที่ใช
งานในการพูดธรรมฟงธรรมเชนเดียวกัน เชน โรงกลม/มณฑล
มาฬ) จึงเปนที่เกิดของพระสูตรหลายเร่ือง บางทีพระพุทธเจา
เสด็จมา ประตูปดอยูเพราะมีพระกําลังแสดงธรรมแกที่ประชุม 
พระองคประทับยืนฟงรออยูขางนอกจนจบแลว จึงทรงเคาะ
ประตู เม่ือประตูเปดแลว เสด็จเขาไป และตรัสอนุโมทนาพระท่ี
เทศนนั้น นี่คือชีวิตและบรรยากาศของวัดในสมัยพุทธกาล        
อุปฏฐานศาลากับทั้งโรงฉันที่ประชุมอยางนี้แหละที่ในสมัย
อรรถกถานําเร่ืองมาเลาโดยเรียกวา “ธรรมสภา”  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

  ๑๑ 

เร่ืองราวความเปนไปตางๆ ของพระพุทธศาสนาและวัด
วาอารามที่ทานเลากันมา  มีจุดรวมอยูที่การศึกษาแหงสิกขาน่ี
แหละ  

กุฎีที่อยูอาศัยที่สรางขึ้นมา ก็เพื่อวาพระซึ่งมาศึกษาทั้ง
เลาเรียนปฏิบัติ จะไดมีที่อยู รอไปฟงคําสอนคําแนะนําปรึกษา
สอบถามรับกรรมฐาน แลวก็มาสาธยาย มามนสิการ มาฝก มี
หอฉัน มีศาลา มีเสนาสนะตางๆ ก็เพื่อเสริมเพื่อหนุนเพื่อ
รองรับกิจกรรมของภิกษุ ของสังฆะ ในการที่จะใหการปฏิบัติ
สิกขาดําเนินไปดวยดี ตลอดจนญาติโยมประชาชนก็จะได
มารวมกิจรวมการ ทั้งในการอุปถัมภบํารุง และสดับศึกษา ที่
จะพัฒนาทาน ศีล ภาวนาของตัว โดยนําไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิต ในครอบครัว ในชุมชนและสังคมของตน เรียกวาวัดเปน
แหลงเผยแผธรรม 

ร ว ม แ ล ว  เ ร่ื อ ง ข อ ง เ ส น า ส น ะ  ง า น ก อ ส ร า ง 
บูรณปฏิสังขรณ ตลอดจนจําพวกสถาปตยกรรม จะเรียกวา
สาธารณูปการหรืออะไร ก็เพื่อมารองรับ หรือมาหนุนมาเสริม
กิจกรรมและการปฏิบัติทั้งหลายในการศึกษาน่ันเอง จะสราง
จะเสริมเติมแตงบูรณะอะไร ก็ดูวาจะมุงใหไปใชประโยชนที่จะ
เก้ือไตรสิกขาอยางไร โดยใหหนุนการปฏิบัติในศีล คือการอยู
รวมทําตอกันใหสมที่จะเปนสังคมที่ดีงาม สมาธิ การมีจิตใจ
ของตนท่ีสุขสันตมีคุณภาพสูง และปญญา รวมทั้งบุญกิริยาที่
เปนบุพภาคทั้งหลาย  



๑๒  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

การเผยแผ ก็คือการแผขยายการศึกษาแหงสิกขาออกไป
ในวงกวางใหถึงมวลประชาชน หรือพัฒนามนุษยทั่วทั้งโลก 
พัฒนาอารยธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งก็ยิ่งเปนเร่ืองที่ย้ําเตือนให
ตองหนักแนนจริงจังในงานการศึกษา ตองเอาใจใสทํางาน
อุเทศ   ปริปุจฉา โอวาท และอนุสาสนี ใหเชี่ยวชาญ จะแจง 
แสดงสาระ ความจริง คุณคา ประโยชนของธรรมวินัยให
ประจักษที่จะใชไดผลจริง  

สวนการปกครองก็ชัดอยางวาแลว คือปกครองเพื่อดูแล
จัดการดําเนินการใหมั่นใจวาพระเณร ชุมชนวัด คนในพระ
ศาสนา ตองมีการศึกษาเจริญในสิกขา ไดพัฒนามีคุณสมบัติที่
สมควรแลวแนนอน ดังที่วาการปกครองเปนเคร่ืองมือของ
การศึกษา  

เร่ิมแตบวชเขามาก็โดยมีอุปชฌายไดรับอนุมัติจากสังฆะ
วาจะดูแลปกครองใหมีการศึกษา ตามพุทธบัญญัติวาอยาง
นอย ๕ ป จึงจะพนนิสสัยที่ตองอยูในความรับผิดชอบของ
อุปชฌายหรืออาจารย 

เ ม่ือมองภาพรวมโดยถือวาพระพุทธเจาทรงเปน
ผูปกครองสังฆะทั้งหมด สังฆะน้ันเปนชุมชนใหญซึ่งไมขึ้นตอ
ตําแหนงแหงที่ทางภูมิศาสตร แตมีความเปนหนึ่งเดียวโดยวิถี
ชีวิตความเปนอยูและการปฏิบัติกิจหนาที่ในระบบแบบแผน
ของพระวินัยเดียวกันอันเปนพุทธบัญญัติ ที่จะใหแตละบุคคล
มุงหนาพัฒนาตนคือภาวนาปฏิบัติกาวไปในการศึกษาแหง
ไตรสิกขา โดยมีผูรวมชุมชนเปนอุปชฌายเปนอาจารยเปน
กัลยาณมิตรสั่งสอนแนะนําเก้ือหนุนกันในการศึกษานั้น  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 

  ๑๓

นอกจากชวยเหลือสามัคคีกันในสังฆะแลว ก็เปนกัลยาณมิตร
ท่ีนําธรรมไปแจกจายใหความรูแนะนําสั่งสอนประชาชนใหเขารูจัก
ศึกษาพัฒนาชีวิตใหเปนอยูกันดีมีความสุข โดยมีสภาพแวดลอมท่ี
อาศัยปจจัยสี่เชนเสนาสนะวัตถุอุปกรณท่ีเกิดมีจากศรัทธาของ
ประชาชนและรูจักเลือกสรรจัดแจงใชสอยใหเปนประโยชนแกการ
เปนอยูและกิจกรรมในการศึกษาสั่งสอนเผยแผธรรมน้ัน  

เปนอันวา ไมวากิจการงานอะไรของสังฆะ ของคณะสงฆ ก็
ประสานรวมเปนหน่ึงท่ีจุดหมายเดียวกัน ท่ีมุงเพื่อใหพระเณรเจริญ
งอกงามในสิกขา ใหประชาชนมีชีวิตมีสังคมที่พัฒนาอยางถูกตอง 
กฎหมายใชไหมพาใหเขว  

ทีนี้ มาดู พ.ร.บ.คณะสงฆ ไมวาฉบับไหน อยางฉบับ 
พ .ศ .  ๒๔๘๔  ก็พร าๆ  ลอยๆ  ไม เจาะจับที่ เนื้ อ ตัวของ
พระพุทธศาสนา แยกเปนองคการปกครอง องคการศึกษา 
องคการเผยแผ องคการสาธารณูปการ งานแยกกันไป นั่นไม
วาอะไร แตไมมีจุดรวมที่ มุงเขามารวมใหแนวไปดวยกัน 
กลายเปนคนละเร่ือง แยกสวน กระจัดกระจาย ตางคนตางเดิน 
ไปคนละทิศละทาง บางทีถึงกับจะเอาดีของตัวๆ ไม รูวา
จุดหมายแทเพื่อพระศาสนาอยูที่ไหน นี่แหละที่นากลัว 

ทีนี้ ที่แยกกันไปนั้น ไปๆ มาๆ ก็มุงในแงที่จะใหดีใหเดน
ในด า นขอ ง ตั วๆ  ทํ า ให แ ข ง กั น เ ข ว ๆ  เ ฉ ๆ  เ ช น  ด า น
สาธารณูปการก็แขงกันสราง เอาใหญเอาโต ใหญที่สุด สูงที่สุด 
ไมเอาเนื้อตัวของพระศาสนา แถมแขงกันไดยศ สรางโบสถ
ใหญโต เสร็จแลว ปหนึ่งบวชพระไมกี่องค พระก็แทบไมมี 
ชาวบานก็ไมไดใชประโยชน  



๑๔  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

ถาเรารูเขาใจแลวจึงตรากฎหมายขึ้น โดยเอาการศึกษา
เปนหลัก มุงใหไตรสิกขาพากาวไปในภาวนา ใหการพัฒนา
มนุษยเปนจุดมุงจุดรวม กฎหมายก็จะมีสาระ มีความหมาย ได
ประโยชนตรงจุด กฎหมายนั้นจะตองมีเพื่อรองรับและคํ้าจุน
หนุนพระธรรมวินัย ชวยกํากับสําทับใหกฎเกณฑกติกาของ
พระธรรมวินัยออกผลแนชัดหรือมีอํานาจบังคับจริงในสังคมท่ี
อยูใตกฎหมายนั้น ไมใชบัญญัติกฎหมายขึ้นมาจัดต้ังวางระบบ
ที่แปลกแยกออกไปจากพระธรรมวินัย แตตองเจาะตรงเขาเนื้อ
ตัว เร่ิมต้ังแตมาหนุนการทําหนาที่ของพระอุปชฌายใหทาน
แมนม่ันในการเ อ้ืออวยการศึกษา  ไมหดหายกลายเปน
อุปชฌายเปดอุปชฌายไก บวชกันไปไมไดเรียนอะไร  
อ.สุลักษณ: นี่สําคัญมาก 

พระ: หลักก็บอกไวแลววาเนื้อตัวของพระศาสนาคืออะไร ก็คือ 
สัทธรรม ๓ แปลงายๆ วา ธรรมที่แท หลักหรือแกนพระศาสนา 
๓ อยาง∗ คือ 

๑. ปริยัติสัทธรรม สัทธรรมคือหลักคําสอนอันจะตองเลา
เรียน (ปริยัติที่นี่ ไมใชการเลาเรียน แตแปลวาสิ่งที่ตองเลา
เรียน) คืออะไร คือพุทธพจน ก็คือหลักธรรมวินัย  

๒ .  ปฏิบั ติสัทธรรม  สัทธรรมคือการปฏิบั ติ  ไดแก
ไตรสิกขา - ศีล สมาธิ ปญญา  
                                                            
∗  เนื้อตัวของพระศาสนาน้ี จะใชหลัก สาสน หรือ ศาสนา ๒ ในมหานิทเทส (ขุ.ม.
๒๙/๒๓๒/๑๗๕) ก็ได คือ ๑. ปริยัติศาสนา ศาสนาภาคปริยัติ ไดแก นวังคสัตถุ
สาสน พูดงายๆ คือพุทธพจน  ๒. ปฏิบัติศาสนา ศาสนาภาคปฏิบัติ ไดแก 
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ รวมทั้งธรรมปฏิบัติที่เปนบุพภาค พูดงายๆ ก็คือไตรสิกขา 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 

  ๑๕

ใหสังเกตวา  การปฏิบั ติ  คือไตรสิกขา  นี่ คือบอกวา
การศึกษาเปนการปฏิบัติ เด๋ียวนี้สับสน คนไปแยกการศึกษา
กับการปฏิบัติออกจากกัน ศึกษานี่แหละคือการปฏิบัติ หรือ
การปฏิบัตินั่นแหละจึงจะเปนเนื้อตัวของการศึกษา โดยเร่ิม
จากเลาเรียนไปใหถึงการปฏิบัติหรือฝกลงมือทํา จึงจะเปน
การศึกษา ถาพูดใหถูกก็วาใหเต็มใหตลอดวา การเรียนรูเขาใจ
และทําใหไดใหเปน คือการศึกษา หรือวาเรียนรู-เรียนทํา ตอง
ใหถึงเนื้อตัวของการปฏิบัติ คือศีล-สมาธิ-ปญญา จึงเปนเนื้อ
ตัวภาคใชการของพระพุทธศาสนา แลวก็ 

๓. ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรมคือผลอันจะพึงเขาถึงหรือ
บรรลุดวยการปฏิบัติ ไดแก มรรค ผล และนิพพาน  

ปฏิเวธนี้วาไปถึงปรมัตถ สูงสุดเลยทีเดียว ทีนี้จะให
ครอบคลุม ก็ลดหลั่นลงมาใหถึงระดับฐานตามลําดับขึ้นไป 
ต้ังแตในชีวิตและสังคมของชาวบาน  

รองจากปรมัตถที่เปนประโยชนขั้นจุดหมายสูงสดุ ก็เชื่อม
ดวยสัมปรายิกัตถ คือการมีศีล มีจิตใจและปญญาท่ีพัฒนาข้ึน
ไปๆ จนพอใหถึงมรรค ผล นิพพาน  

แลวถัดลงมาก็ถึงความมุงหมายในวิถีชีวิตของชาวบาน 
คือทิฏฐธัมมิกัตถ ไดแกประโยชนที่ตาเห็น เร่ืองความเปนอยู
ทั่วๆ ไป ต้ังแตดานเศรษฐกิจ เงินทอง การหาเลี้ยงชีพ โดยใช
ปญญาขยันหม่ันเพียรสุจริต การมีครอบครัวที่อบอุนอยูดีผาสุก 
การอยูรวมสังคมที่เอาใจใสชวยเหลือเก้ือกูล ไมเบียดเบียนกัน 
อยางนี้คือเนื้อตัวของพระศาสนา  



๑๖  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

ถาทํากฎหมายขึ้นมา โดยไมมุงไมจับที่เนื้อตัวธรรมวินัย 
ไมคํ้าจุนหนุนใหการปฏิบัติตามธรรมวินัยเปนจริงแลวจะไปทํา
อะไร อยางที่วาไปจับเอาแคการปกครอง ไมรูไมชัดวาปกครอง
เพื่ออะไร กลายเปนปกครองเพื่อปกครอง ปกครองเพ่ือมี
อํานาจใชอํานาจ ก็เลยพาอะไรๆ เฉไปหมด ต้ังแตดึงพระ
ออกไปนอกเนื้อตัวสัทธรรม 

ดูกฎหมายคณะสงฆฉบับไหนๆ ในสมัยนี้ ก็อยางวาแลว 
หมายมุงไปที่การปกครอง เอาการปกครองเปนใหญ ที่วา
ปกครองเพ่ือปกครอง ปกครองคือมีอํานาจ ใชอํานาจ การจัด
กิจการพระศาสนาแยกกันไปเปนดานโนนดานนั้น  ไม มี
จุดหมายรวมหน่ึงเดียวที่มุงไปดวยกัน  

พอเอาปกครองเปนหลัก เนนอํานาจ ก็มองกันที่ตําแหนง 
ยศศักด์ิ แลวโยงไปที่ภูมิชั้นการศึกษา มองการศึกษาในแงวา
จะเขาสูตําแหนงสูงๆ ก็เอาชั้นเปรียญสูงๆ ถาเปน ป.ธ.๙ ก็เร่ิม
ที่ตําแหนงสูงๆ ใหญๆ ไดเลย  

ทีนี้พระที่เลาเรียนก็คิดหวังวา ยิ่งไดเปรียญสูง ไดเปรียญ
เกา ก็จะกาวไปไดไวไดไกล ก็คิดจะใหไดประโยค ๙ โดยหวังวา
จะเขาสูตําแหนงในคณะสงฆ มียศศักด์ิในทางปกครอง  

เม่ือเรียนอยู ใจก็มุงไปโนน คิดวาถาเราจบประโยค ๙ 
แลวเราจะไดมีทางไปอยางนั้นๆ ใจมุงไปอยางนี้ จะเรียนเอาชั้น 
ไมใชเรียนเอาเนื้อวิชา ไมไดใฝศึกษาหาความรูสักเทาไร นอย
นักที่จะมุงหนาคนควาขยายกวางออกไปหรือเอาจริงเอาจัง
เจาะลึกละเอียดเขาไปในธรรมวินัย  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 

  ๑๗

เม่ือความใฝรูต้ังใจเรียนจริงไมคอยมี หนึ่ง ระหวางที่
เรียนอยู ใจก็ไมมุงแนวไปท่ีการศึกษา แมแตจะอานจะคนนอก
หรือเหนือไปจากแบบเรียนก็ไมคิด  

มีพระจบประโยค ๙ บางองค ทานซื่อดี เปดเผยบอกมา
ซื่ อๆ  วา  ที่ท านเ รียนจบป .ธ .  ๙  มานี้  ทานไม เคยอาน
พระไตรปฎก คือทานเรียนเพ่ือแปลบาลีใหไปสอบได   

สอง เพราะไมไดคิดจะเรียนเพ่ือเอาไปใชคนควาหา
ความรู พอไดประโยค ๙ เรียนจบแลว ก็เลิกกัน เอาคัมภีรเอา
หนังสือเรียนเก็บใสตู ไมอานไมใชอีกแลว และไมคนควาตอ
ดวย บางก็ไปรับตําแหนงทางคณะสงฆ เปนเจาคณะเปนอะไร
ตออะไรไป  

ที่วานี้ไมใชใหไปเพงโทษพระที่เลาเรียน มันเปนเร่ืองของ
ระบบ วิถีของกิจการ สภาพแวดลอม บรรยากาศ พื้นเพที่สืบ
ตอกันมา พาใหเปนกันไป แลวระบบของกิจการตามกฎหมาย
นี้ก็มาเสริมซ้ํา รวมแลวก็คือดึงพระออกไป แลวธรรมวินัยที่เปน
เนื้อตัวจะอยูดีไดอยางไร ในที่สุด ปกครองกันไปปกครองกันมา 
พระพุทธศาสนาทําทาจะหมดเนื้อหมดตัว ที่พูดนี่ไมใชใหมัว
เพงหาโทษ พระเหลานั้นในแงหนึ่งก็เปนผูรับเคราะห เร่ืองที่พูด
ก็เพื่อใหรูสภาพ และมองดูเหตุปจจัย  

รวมแลวก็อยางที่วานั้น คือ ตองใหกฎหมายมากระชับ
การปฏิบัติตามธรรมวินัย มารองรับระบบของพระพุทธเจาที่
ทรงวางไว การแบงแยกสายงานตองมาจากตนสายของเนื้อ
งานที่แท และมีจุดหมายท่ีปลายมารวมวาจะใหไดอะไรที่เปน
จุดมุงที่หมายของพระพุทธศาสนา 



๑๘  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

ระบบตามกฎหมายที่ ใหการปกครองเปนใหญนี้ ฝาย
ปกครองบางทีก็สงเสริมการศึกษา แตอาจจะพราๆ บางทีก็จะ
มองขามหรือเพลินลืมไป แมจะมอง ก็อาจไมถึงเนื้อตัวธรรมวินัย  

ในระยะหลายสิบปมาน้ี คัมภีรภาษาบาลี แมแตอรรถกถาฏี
กามากมาย ไดอาศัยเอกชน กลุมพระโยมผูศรัทธา และบางสํานัก
บางวัด จัดการตรวจชําระพิมพข้ึนมา จึงไดมีใหไดใชศึกษากัน การ
เรียนภาษาบาลี คัมภีรธรรมวินัย ภาวนาปฏิบัติ เจริญข้ึนมาดวย
แรงศรัทธาและฉันทะนอกระบบกิจการคณะสงฆ บางทีก็ตองทํา
เปะปะกันไป  

เร่ืองที่วามานี้เก่ียวถึงเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา จะตอง
ใหชัด ตองใหการปกครองมาเปนเคร่ืองมือรับใชการศึกษา รับ
ใชงานพระธรรมวินัยใหได ถามี ๔ องคการ ก็ตองประสานให
เปนหนึ่ง ใหไปถึงจุดหมายอันเดียวกัน อยางที่วาแลว ไมใช
แยกเปน ๔ เร่ือง ไปคนละทิศละทางแตกกระจัดกระจาย  

หลักก็ชัดอยูแลววาที่แทก็บวชมาเพื่อสิกขา เขามาศึกษา
พัฒนาชีวิตใหเจริญงอกงามขึ้นในศีลสมาธิปญญา ก็เทานี้เอง 
ไมวาการปกครอง การสรางเสนาสนะสาธารณูปการอะไรๆ ก็
เพื่อมารองรับเสริมหนุนเปนเคร่ืองมือที่จะใหไดอันนี้เทานั้นเอง  

ตองประสานใหได  ตองใหรวมเปนเนื้อเดียวกัน  มี
จุดหมายเดียวกัน แลวก็เผยแผแพรขยายการศึกษาออกไปใน
วงกวาง กฎหมายตองมาคํ้ามาประกันใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบของพระพุทธเจา  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 

  ๑๙

“บวชเรียน” คือเขาระบบพุทธศาสนา  
ไยกฎหมายสงฆไทยไมเอาใสเขามา  

ที่จริง ระบบการจัดกิจการวัด งานพระพุทธศาสนา ที่ถือ
การศึกษาเปนใหญ ซึ่งเปนเร่ืองของการศึกษาแหงสิกขาและ
ธรรมวินัยโดยตรงน้ี เรามีอยูแลวในประเทศไทยนี้ มีมาแต
โบราณจนเปนประเพณีใหญ เปนสถาบันหลักอันหนึ่งทีเดียว 
แตเรากลับปลอยปละละเลย ถึงขั้นที่เรียกไดวาทอดทิ้ง นี่คือ 
ประเพณี “บวชเรียน”  

การบวชเรียนนี้ เปนของจริง มีอยูจริง คนไทยทํากันมา
จริงจัง เปนกิจการที่เดนชัดของสังคมไทย เปนประโยชนของ
ประเทศชาติที่คนไทยใชการไดพรอมอยูแลว ของสําคัญสูงคา
อยางนี้ มีมามีอยูแลว ประเพณีของประเทศไทยชวยอยูแลว ให
โอกาสอยูแลว ของอยางนี้แหละที่ตองขึ้นมาเปนบทบัญญัติใน
กฎหมาย โดยถือโอกาสยืนยันทําใหม่ันใหชัด แตทําไมไมเอา 
ทําไมกลับปลอยใหเสื่อมจนแทบสลาย มันมีอยูแลว กลับไมใช 
ไปทิ้งมันเสีย ทําไมกฎหมายไมเอาเขามา ยกขึ้นประกันไว 

เด๋ียวนี้แมแตในชนบทที่เปนถ่ินหนืดหนอยของประเพณี
ไทย ประเพณีนี้ก็เหมือนใกลจะตาย การบวชเรียนแทบจะไมมี 
หลายถ่ินเหลืออยูอยางจะเปนซาก พระเองก็จะไมเอาใจใส สัก
แตวาบวชกันไป บวชแลวก็ไมไดเรียน บางแหงบวชแลวเจา
อาวาสที่ดีหนอย ไมปลอยทิ้ง ก็เอามาชวยสรางหรือซอมศาลา 
ใหปนหลังคากันไดแคนั้นก็สึก ถาไมเอาเร่ือง ก็เหลวเละไปเลย 
การบวชเรียนนี่ ตองเอาจริง ตองระบุ ตองมีบทบัญญัติไวใน 
พ.ร.บ. คณะสงฆ ใหเดนชัดเลย ใชไหม  



๒๐  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

อ.สุลักษณ: อันนี้วิเศษมากเลย 

พระ: เร่ืองบวชเรียนนี่ เม่ือ ๑๐ กวาปมาแลว ตอนนั้นอาตมา
พบกับทานเจาคุณเจาอาวาสวัดเทพธิดาฯ ทานบอกวาใน
พรรษานั้น ของทานไมมีพระบวชจําพรรษาเลย มีแตนอก
พรรษา นี่คือจะหมด  
อ.สุลักษณ: เด๋ียวนี้เปนกันแทบทั้งนั้น 

พระ: นั่นสิ ทีนี้ตองยกขึ้นมาเปนเร่ืองในกําหนด จะเรียกวา
บังคับสําหรับวัดหรือแกทองถ่ินก็ได ประเพณีบวชเรียนนี้ตอง
ใหฟนขึ้นทั้งในกรุง ทั้งในตางจังหวัด พระมีหนาที่ตองให
การศึกษาแกประชาชน การศึกษาแกประชาชนนั้นก็จับจุดแกน
ที่การศึกษาสําหรับลูกของชาวบาน ดวยการบวชเรียนนี้  

ลูกชาวบานจะเปนหนุม ประเพณีโบราณก็ใหบวชเรียน
เพื่อจะไดเปนคนสุก ใหเขารูหลักรูธรรม ใหปกครองตัวเองได 
แลวก็ดูแลครอบครัวได แลวก็สามารถเปนผูนําในหมูชน ตอง
จับจุดนี้ไว ทําใหได อยาใหตองอายพายแพแกคนโบราณ  

นี่คือตองฟนสถาบันสงฆ ที่เปนสถาบันพัฒนามนุษยของ
ประเทศ ซึ่งที่จริงก็แคใหพระมีการศึกษาแทแหงไตรสิกขา 
การศึกษาของพระก็ตองหมายถึงการศึกษาของประชาชน 
เพราะพระมีหนาที่เทศนาสั่งสอนประชาชนอยูแลว ตองเนนอัน
นี้ใหได ฉะนั้น ประเพณีบวชเรียนตองเขามาอยูในกฎหมาย 
เขาไปใน พ.ร.บ. สงฆ ก็ของมีอยูจริงแลว ทําไมไมมี กลับทิ้ง
เสีย ไปเอาของอะไรที่แทบจะนอกเร่ืองเขามาใส  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑ 

  ๒๑

แลวในการวัดผล ก็นาจะวัดกิจกรรมทุกอยางดวยคุณ
คาที่เกิดขึ้นมาแกคุณภาพมนุษย คือการศึกษานี่แหละ เชน 
คุณสรางโบสถ สรางอะไรตออะไรขึ้นมา ก็วัดวาที่คุณทํานั้นพา
ใหการศึกษาดีขึ้น พัฒนาคุณภาพประชากรขึ้นมาได ใชไหม 
ไมใชวาสรางโบสถเสร็จ ก็วา เออดีนะ เกง ก็เลยใหเปนพระครู 
เปนเจาคุณอะไรตออะไร นั่นไมไหวแลว ตองจับจุดนี้ใหได 
อ.สุลักษณ: ฟนยากนะ เพราะตอนนี้ก็ออนเปลี้ยเต็มที 
พระ :  มันจะหมดน ะสิ  ปกครองกั น ไป กันมา  เ นื้ อ ตั ว
พระพุทธศาสนาคอยๆ หมดไป ทีนี้ ถาขืนปลอย มันก็คือหมด  
อ.สุลักษณ: ถาจะเอา พ.ร.บ. ๒๔๘๔ มาใชใหม ก็ตองแก
หลักการเร่ืองนี้มากเลย 

พระ: ถาจะเอา พ.ร.บ. ๘๔ ไวบาง ก็ตองจัดใหมันเขาทางที่วา 
ต้ังจุดหมาย ต้ังแนวอะไรใหมหมด 

อ.สุลักษณ: อันนี้สําคัญเลย จับประเด็นไดไหม? 

คุณกษิดิศ: จับประเด็นได เพียงแตวาในทางความเปนจริง ผม
ไมแนใจวากระบวนการพวกน้ีจะทําอยางไรตอ ความหมายคือ 
สมมติวาในกฎหมายกําหนดวาใหกลับไปบวชเรียน โดยอาจจะ
มีผลประโยชนใหกับคน เชนวาไมตองไปเกณฑทหารแตใหบวช
เรียนแทน สมมติอยางนี้นะครับ ใหอุปชฌายดูแลพระ แต
สภาพบังคับเราจะบังคับอยางไรตอ หมายถึงวาพอเปน
กฎหมายนี่ ถาอุปชฌายไมดูแล อุปชฌายจะตองโทษหรือวา
อะไรอยางไร อยางนี้ครับ   



๒๒  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

พระ: ยังไมตองพูดถึงการบังคับแบบใชอํานาจลงโทษ ไมมุงใน
ดานลบ เอาจริงในทางบวก ควรต้ังหลักประกันในแงของตัวบท
กฎหมาย วางระบบใหชัด ใหระบบที่แนนแฟนตอนคนไปในตัว 
คือเม่ือระบบท่ีแนชัดมาแลว ตอไปแนวทางก็เปลี่ยน เพราะ
เปาหมายมีชัดขึ้นมาแลว แตกอนมันไมมี มองหาเนื้อตัวของ
พระพุทธศาสนา ก็ไม รูอยูที่ ไหน จุดหมายเพื่ออะไรก็ไม รู 
ปกครองเพ่ือปกครอง ปกครองเพ่ือใชอํานาจอยางที่วา ถาใคร
ไดปกครองก็คือไดตําแหนง ไดตําแหนงก็มีอํานาจ ตอมาเม่ือ
ไมรูวาปกครองเพื่ออะไร จุดหมายอยูไหน การปกครองเปน
จุดหมายในตัวของมันเอง ก็เลยแขงแยงอํานาจกัน แลวการ
ปกครองก็ทําอะไรใหเขาไดเปนเนื้อเปนสาระไมได ก็เหมือนไป
กดไปทับเขาไวเทานั้นเอง อยางนี้เนื้อมันก็หมดนะซิ  

ที่เปนอยูเวลานี้ก็คือวา หนึ่ง ไดตําแหนง สอง ก็ไดอํานาจ 
ก็ไปเสาะแสวง แขง หรือถึงกับแกงแยงอํานาจกัน เร่ืองของ
อํานาจ  ก็ไดยศศักด์ิ แลวก็เปนทางของลาภใชไหม ลาภ
สักการะก็มาตามยศศักด์ิ ตามกันมาหมด จากการปกครองก็
เลยไปสูยศศักด์ิ อํานาจ ลาภสักการะ 

อ.สุลักษณ: เราดูรูปแบบของสํานักทานอาจารยชาไดไหม? 
สํานักทานอาจารยชา เขาตองประชุมกันทุกปเลย 

พระ: ใช อันนั้นประชุมกัน 

อ.สุลักษณ: ทุกวัดนั่นรวมกันเลยวาจะจับเงินจับทองไมได ใช
ไสยศาสตรไมไดเลย ตัวกฎหมายนาจะเปนในรูปนี้ เนนการ
ปกครองคืออุปชฌาย เนนเพื่อใหเกิดการศึกษา ใหเปนไปได 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓ 

  ๒๓ 

พระ: ชี้ใหเห็นจุดวา หนาที่ของทานตัวแทจริง คืออยูที่นี่ 
อ.สุลักษณ: จับประเด็นได ๒๔๘๔ เราเอาอยางบานเมืองมาก
เกินไป เปนกระทรวงทบวงกรมไปหมดเลย ตองเปลี่ยนอันนี้
แลว 

พระ: ในการเขียนกฎหมายนั้น พอรูจุดหมาย รูเนื้อหาสาระ
แลว ก็จี้ไปที่จุดได เชนวาคุณสมบัติของอุปชฌายคืออะไร หรือ
ในการตั้งอุปชฌาย หรือเปนอะไร ก็ยกหนาที่ที่เปนเร่ืองของ
การศึกษาขึ้นมาระบุใหชัด เอามาประสานกับประเพณีบวช
เรียนก็ยิ่งดี 

คุณกษิดิศ: ทีนี้ ผมไมแนใจวาในทางปฏิบัติจริง เห็นวาอยาง
ปจจุบัน อุปชฌายก็เปนกันยาก ใชไหมครับ ไมไดเปนกันงายๆ 

อ.สุลักษณ: ก็สอบกําหนดกันตามรูปแบบเทานั้นเองนี ่
พระ: ดานรูปแบบ แบบแผนพิธี ถอยคํา การสวดถูกตองเปน
อยางเดียวกัน นั่นเปนดานหน่ึง ก็ดีละ แตเหนือรูปแบบนั้น ก็
คือตัวเนื้อหาสาระแท ที่ตองเนนคุณสมบัติของพระอุปชฌาย
ตามหลักไตรสิกขา และการทําหนาที่ใหมีการศึกษาจริงจังเม่ือ
พิธีบวชเสร็จแลว อยางนอยก็ใหสมชื่อวา “บวชเรียน” ไมใชจบ
แคพิธีบวช 

ตองเนนไว บอกแลววา “บวชเรียน” ไมใชแคบวช พอ 
“บวช” เสร็จแลว ก็ถึงตอนสําคัญคือตอง “เรียน” พระอุปชฌาย
ตองสามารถใหอุเทศ และปริปุจฉา ที่เขาจะเรียน 



๒๔  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

โดยเฉพาะการเรียนของพระบวชใหมนี่ สําคัญมาก เพราะ
เปนวินัย ตามพระพุทธบัญญัติ ที่ตองถือนิสสัย เปนสวนจําเปนที่
จะใหรักษาตัวพระ และใหสามารถดํารงพระศาสนาไดตอไป 
คุณกษิดิศ: ปญหาคือวา จํานวนอุปชฌายนอยไปหรือเปลา 
จึงเขาไมถึงคนที่เปนอุปชฌาย 
พระ: คือจับจุดไมได ไปเนนแคพิธี ใชไหม วาสวดอยางนี้นะ 
สวดใหถูก… 
อ.สุลักษณ: ยกตัวอยางงายๆ เวลาสอนอุปชฌาย ทําไมไมสอนวา
เจ านาคมาบวช น่ี  ถ าลมวั วลมควายกิน เหล า  ไมบวชให  เอา 
minimum เลย ตองมีศีล มีสมาธิ แสวงหาปญญา ไมพูดอยางน้ีเลย 

คุณกษิดิศ: แตคลายๆ วาอุปชฌายในปจจุบันนี้ก็จะเปนพระที่
มีตําแหนง ก็ไมมีเวลามาดูแล ถูกไหมครับ ทีนี้ถาเปนพระชั้น... 
พระ: ไมรูจุดหมายดวย ไมมองที่แกนของเร่ือง ที่บอกเม่ือกี้วา
หนาที่ตอลูกศิษยนั้น ขอแรก อุเทศ-ปริปุจฉา โอวาท-อนุสาสนี 
ตองเอาใจใสที่จะสอนหลักธรรมวินัย แตนี่มองขามขอแรกนั้น
ไปเสีย ไปยุงกับเร่ืองที่วาจะใหมาดูแลอุปชฌาย ใหมาปฏิบัติ
คอยมาเหยียบมานวด อะไรอยางนี้  

อยางที่ทานสอบอุปชฌายนั้น ถามัวไปเนนเร่ืองสวดให
ถูก อะไรอยางนั้น ถึงจะไดบาง ก็อยูแคเปนพิธีกรรมไป ตัว
เนื้อหาสาระสิที่ตองเนน เม่ือเรารูเนื้อหาสาระ จับเปาหมายให
ถึงจุดหมายแลว เราก็จะจับจุดถูก ถึงเนื้อตัวของพระศาสนา 
มิฉะนั้นเราก็จะติดอยูแคแบบแผนพิธีกรรม เร่ืองพุทธศาสนา
เด๋ียวนี้อะไรๆ ก็ไปอยูแคพิธีจะหมดแลว 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 

  ๒๕ 

อ.สุลักษณ: ของเราทั้งหมด พิธีทั้งนั้น บวชก็เปนพิธี  
พระ: ทั้งนั้นแหละ จนกระทั่งเขาใจไปวาอุปชฌายเปนคนบวช
ให 
คุณกษิดิศ: อันนี้เปนประเด็นสําคัญเลย 

อ.สุลักษณ: พอเขาใจไหม 

คุณกษิดิศ: ประเด็นเขาใจครับอาจารย เพียงแตวาในแง
กฎหมาย มันเขียนลําบาก เพราะวามันตองการสภาพบังคับ
ในทางความเปนจริงนะครับ ถาพระอุปชฌายไมดูแล ก็ตองมี
คนมาดูแลพระอุปชฌายอีกทีหนึ่งเพื่อใหดูแล 

พระ: ตรงนี้ เอาที่วาจับจุดใหได เม่ือจับจุดไดแลว ก็จะชวยนํา
แนวการเขียนใหเขาสูจุด ใหตรงจุด เขียนชี้ตัวสาระใหเดนชัด
ขึ้นมา ใหจับได และจัดต้ังวางระบบใหรัดกุมแนนแฟน เปน
ตัวนําใหมากวดขันกันเองได ปญหาอยูที่วาเวลานี้มันพรา ไมรู
วาอะไรเปนแกนเปนสาระ มันจึงเลื่อนลอย ไดแคไปเนนที่ตัว
รูปแบบพิธีกรรมอยูกันแคนั้น เพราะมัวยุงกับการปกครอง พระ
ที่เปนผูปกครองก็ไปดูวาพระในปกครอง อยางเชนที่วาเปน
อุปชฌายนี้ไมไดความเลย สวดไมถูก ตองมาจัดการสอบกัน 
สอบวิธีสวด... 
คุณกษิดิศ: สอบรูปแบบในการบวช 

พระ: เนนอยูแคนั้น ทีนี้เราตองการใหเขาถึงเนื้อหาสาระ แตตัว
เราจะเร่ิม ตองจับจุดใหไดกอน จุดหมายและเน้ือตัวของ
พระพุทธศาสนา 



๒๖  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

อ.สุลักษณ: พมาไมมีสวนกลางเลย แตเขารับการศึกษาตาม
สาย แบบอาจารยชา สายนี้เครงครัด สายนี้หละหลวม สายนี้
เนนทางอภิธรรม สายนี้เนนทางวิปสสนา เปนสายๆ แลวเขา
เลือก ครูบาศรีวิชัยก็เลือกตามสายของเขา ตอนหลังเราทําลาย
สายพวกนี้หมด สวนกลางก็ออนก็พัง อีกนัยหนึ่ง เอาสายๆ นี้
มาวาง ก็ตองยอมรับวาสามารถทําไดระยะแรก มากนอย
เพียงใดอีกเร่ืองหนึ่ง เพราะตอนนี้พูดอยางไมเกรงใจ คณะสงฆ
ก็รวนเรมากเหลือเกินแลว แตถาอุดหนุนที่ดีๆ อาจมีชองทางดี 
อยางที่โบราณทานบอก เอาน้ําฝนปนน้ําทา  
พระ: พมาไมมีการปกครองรวมศูนย วากันไปเปนสายๆ เม่ือ
สายนั้นๆ เปนสวนหนึ่งๆ ของพระธรรมวินัย กลายเปนวาเขามี
จุดหมายที่ชัด ก็เหมือนมีความชํานาญพิเศษแยกดานกัน
ออกไป สวนของเรานี้ การปกครองชวยใหรวมกัน ถาจับที่เนื้อ
ตัวพระธรรมวินัยเปนจุดหมาย ก็นาจะเขมทุกดานรวมเปนเนื้อ
เดียว แตเพราะไปมุงที่การปกครอง เลยกลายเปนวาการ
ปกครองพาพระออกไปจากเนื้อธรรมวินัย  

ปญหาเปนอยางที่วา ไมเอาท่ีสาระ จับจุดไมได ไมรูบวช
เขามาทําไม เนื้อตัวพระพุทธศาสนาอยูที่ไหน การปกครองใน
แงหนึ่งก็เหมือนกับจะรักษาพระพุทธศาสนา แตแลวที่วารักษา
พระพุทธศาสนาคือรักษาอะไร ก็ตอบไมชัดแลว ในที่สุดก็เลือน
รางเลื่อนลอยวาปกครองเพื่ออะไร 

อ.สุลักษณ: ทําอยางไรถึงจะหนุนใหเกิดอุปชฌายะและ
สัทธิ วิหาริกใหได ใหเหมาะกับสมัย  มีอันเตวาสิกเขามา
เก่ียวของ การปกครองเนนการศึกษา  ศึกษา ปกครอง แลวเผย
แผเปนเร่ืองรองขยายออกนอกแวดวง 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

  ๒๗ 

พระ: ไปที่ชาวบานอยางที่วา พอเผยแผเราก็เร่ิมที่ประเพณี
บวชเรียน 

อ.สุลักษณ: ตอนนี้เผยแผก็มีวัดไทยทั่วโลกเลย 

พระ: นั่นซิ แตวา 

อ.สุลักษณ: เผยแผวัฒนธรรมไทย ไมไดเผยแผพุทธศาสนา 

พระ: นี่แคในชนบท ถาเราฟนประเพณีบวชเรียนใหไดสาระ
ขึ้นมา อะไรตออะไรจะมีชีวิตชีวาขึ้น วัดและชนบทจะฟน 
ทรัพยากรที่มีอยูจะไมสูญเปลา เด๋ียวนี้วัดก็ต้ังอยูในถ่ินนั้น
แหละ เด็กเขามาวัด เขาไมเห็นคุณคา ไมเห็นความหมายอะไรเลย 
นี่คือจะหมด 

ขอใหนึกยอนกลับไปสักคอนศตวรรษ  ในชนบทนั้น 
อาตมาจําไดวา เม่ือยังเปนเด็กเล็กๆ ไดยินคนรุนผูใหญ เวลา
พูดถึงหรือพูดกับเจาอาวาส เขาเรียกวา “อาจารย” ลองถามคน
เกาๆ อายุ ๘๐-๙๐ ปดูสิ อยางที่ตลาดอําเภอศรีประจันตบาน
เกิดของอาตมา มีวัดของถิ่นคือวัดยาง อาตมาไดยินโยมบิดา
และชาวบานชาวตลาดพูดถึงทานเจาอาวาสวา “อาจารยนอบ” 
(ทานมีชื่อตัววา “นอบ”) และตอมาอีกนาน แมเม่ืออาจารย
นอบสิ้นแลว มีเจาอาวาสองคใหม ชาวบานก็เรียกวา “อาจารย
หวาง” (ทานมีชื่อตัววา “สวาง” ตอมามีสมณศักด์ิเปนที่พระครู
โอภาสวิสุทธิคุณ แตกอนนั้น ในยุค ๙๐ ปโนน ทั้งอําเภอจะมี
พระครูสักองคหนึ่ง ก็เปนไปไดยาก) 



๒๘  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

การที่ ในสมัยเกานั้น  คนทั่ วไปเ รียกเจาอาวาสวา 
“อาจารย” นี่ก็บอกแลววาทานเปนผูอบรมสั่งสอน โดยสอนทั้ง
พระในวัดและสอนชาวบานในถ่ิน และก็คือบอกวาการศึกษา
เปนหลักเปนแกนของความเปนเจาอาวาส (การที่มีคําเรียกเจา
อาวาสวา “สมภาร” ดวยนั้น จะนิยมกันข้ึนมาอยางไร แยกตาง
ออกไปอยางไร คงตองสืบกันอีก) การเคารพนับถืออยูที่ความ
เปนอาจารย คือการใหความรู และวากลาวสั่งสอน  

อาจารยเจาอาวาสนั้นอยูนานมา สอนชาวบานต้ังแตรุน
ปูลงมาถึงรุนพอรุนลูกหลาน ก็เปนพระผูใหญเปนที่เคารพนับ
ถือมากมายกวางขวาง คนก็มักเรียกทานวาหลวงพอ เปนที่
เคารพยําเกรงกันนัก อยางที่เลากันวา ในเทศกาลเวลามี
งานวัด มีมหรสพ คนมาเที่ยวกัน บางทีมีการทะเลาะวิวาท จะ
ตีรันฟนแทงกัน พอมีคนพูดขึ้นวาหลวงพอมาแลว เทานั้นแหละ 
ทุกคนหยุดนิ่ง เงียบสนิท ฟงหลวงพออยางเดียว เร่ืองจบแคนั้น 
นี่ไมใชอํานาจของการปกครอง แตเปนอํานาจของการศึกษาใช
ไหม ไมใชกลัวเกรง แตเคารพยําเกรง 

ในแบบของโบราณท่ีเปนอยางนี้ ก็เขากับระบบที่วามา
เ ม่ือกี้  ที่ ว า  ถาทํากฎหมายถูกตอง  การปกครองก็ เปน
สวนประกอบ เปนเครื่องมือของการศึกษา เจาอาวาสมีหนาที่
หลักคืออบรมสั่งสอน ใหอุเทศ-ปริปุจฉา โอวาท-อนุสาสนี  

ถาเจาอาวาสยังมีคุณสมบัติไมพอที่จะเปนอุปชฌาย เชน
พรรษายังไมครบ  ก็ใหมีคุณสมบัติพอที่จะทําหนาที่ เปน
อาจารยเ ร่ือยไปกอน เม่ือนิมนตพระอุปชฌายมาบวชให
กลับไปแลว เจาอาวาสก็รับมอบหมายทําหนาที่เปนอาจารย  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

  ๒๙ 

ถาอยางนี้ ก็เขาระบบของพระวินัย ตามพระพุทธบัญญัติ 
ไมใชกฎหมายกลายเปนตัวการที่สรางความแปลกแยกขึ้นมา   

วัดน้ันชัดแนนัก ตองเปนรมณีย   
อ.สุลักษณ: สาธารณูปการ ทําอยางไรใหวัดเปนวัด ทํา
อยางไรใหมีตนไมมากขึ้น ใหเปนอารามมากข้ึน ที่จอดรถ
นอยลงไป ถาทําได อันนี้เปนองคประกอบ แตหัวใจคือศึกษา 
ปกครองเพ่ือศึกษาเปนไปได ศึกษาเปนไปทั้งปริยัติ ปฏิบัติ เพื่อ
ปฏิเวธ 

พระ: อาตมาจะพูดอีกอยางหนึ่ง คือเรานี้ลืมกันไป ที่จริงใน
ประเพณีโบราณของเรา ในวิถีชีวิตเกาๆ นั้น เราก็รูกันดี เราอยู
กับมันจนชิน เหมือนกับอากาศที่หายใจ เม่ือมีอยูเปนของพื้นๆ 
สามัญ พอชินแลว เราก็เลยไมนึกถึงมัน พอมันหายไป มันหมด
ไป เราก็เลยลืมไปวาเปนของที่เคยมี นี่ก็คือสภาพวัดสภาพ
ทองถิ่นที่ควรยกขึ้นมาเนนที่สุดใหเดน ใหสนใจกันขึ้นมา คือ
สภาพรมณีย วัดตองเปนรมณีย เปนที่ร่ืนรมย 
อ.สุลักษณ: ผลหมากรากไม 
พระ: สภาพรมณียนี่ อาตมาวาเวลานี้ตองเนนมากที่สุด ใน
ระยะนี้ อาตมาก็เลยทั้งพูดทั้งเขียนยํ้าอยูเร่ือยวา สภาพหรือถิ่น
รมณีย เปนที่ต้ังตนของพระพุทธศาสนา  
  



๓๐  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

ขอใหดูตอนสําคัญของพุทธประวัติ ในตัวพระไตรปฎก
แทๆ พระพุทธเจา เม่ือยังเปนพระโพธิสัตว ออกจากสํานักของ
อุททกดาบสแลว เสด็จดําเนินไปหาถิ่นสถานอันเหมาะที่จะทรง
บําเพ็ญเพียรในวิถีทางของพระองคเอง จนไปถึงอุรุเวลาเสนา
นิคมจึงทรงพบที่เหมาะ  

ท่ีน่ันพระองคตรัสแกพระองคเองวา “รมณีโย วต ภูมิภา
โค” คือวา “ภูมิภาคพื้นถิ่นนี้ เปนที่รมณียหนอ” แลวพระองคก็
ทรงบรรยายวา ที่นั่นมีไพรสณฑที่ชื่นบานใจ มีแมน้ําไหลใสเย็น 
มีพื้นถิ่นทาน้ําราบเรียบสะอาด มีโคจรคามอยูรอบๆ นี่แหละ
เปนที่เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร แลวพระองคก็ตรัสวา เราลง
นั่งที่นั่น ตกลงวาเอาละ ที่นี่เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร แลวก็
ประทับบําเพ็ญเพียรที่นั่น ๖ ป จนไดตรัสรูที่รมตนมหาโพธิ์ ริม
ฝงแมน้ําเนรัญชรา ในถิ่นรมณียแหงอุรุเวลานั้น 

ถิ่นรมณียแหงอุรุเวลา ที่ต้ังของตนพระศรีมหาโพธิ์นี้ ทาน
ชี้ไวใหแลว ควรเปนรมณียตนแบบของวัดทั้งหลาย ซึ่งเปนที่
บําเพ็ญเพียรของพระทั้งหลาย  

ตอมา ดูเร่ืองราวในคัมภีรที่ทานเลาไว ก็จะเห็นวาเม่ือ
พระพุทธเจาเสด็จไป และพระสงฆจาริกไปตามถิ่นที่ตางๆ ก็จะ
พูดถึงสภาพรมณีย พระพุทธเจาแมเม่ือจะเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน กอนทรงปลงพระชนมายุสังขาร ก็ตรัสกับพระอานนท
โดยทรงเอยถึงแตถิ่นที่รมณียทั้งนั้นวา อานนท ที่นั่นเปนรมณีย 
ที่นี่เปนรมณีย...  

ที่รมณียนี้สําคัญนัก ทานถึงกับบอกไววา คุณสมบัติของ
ถิ่นที่รมณียมี ๔ อยาง  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑ 

  ๓๑

หนึ่ง ฉายูทกสมบัติ พรอมดวยรมไม และสายน้ํา รมไม 
ก็คือ ตนไม หมูไม ไพรสณฑ สายน้ํา ก็คือ แมน้ํา คลอง สระ 
บึง ทะเลสาบ  

สอง  ภูมิภาคสมบัติ  คือพื้ น ดิน  พื้นถนน  บริ เวณ 
เรียบรอย สะอาด อยางที่พระมีประเพณีกวาดลานวัด เปนพื้น
ถิ่นที่นาชื่นชม ชวนเดินชวนดู นาทัศนา  

สาม  คมนาคมนสมบัติ  เหมาะแกการไปมา  การ
คมนาคมไมใกลไมไกลเกินไป เดินทางสะดวก ปลอดภัย 

สี่ บุคคลสมบัติ มีความเหมาะความพรอมดานบุคคล 
อยางนอยไมมีบุคคลที่เปนภัยเปนอันตราย แตมีบุคคลท่ีสบาย
ใจ ที่เก้ือกูลหนุนกัน พรอมที่จะชวยเหลือ ชื่นชูจิตใจ เอ้ือธรรม
เอ้ือปญญา 

รมณียเปนศัพทสําคัญมาก แตเราทําไมลืมไป วัดตอง
เปนตัวอยางของถิ่นรมณีย มีน้ําอุดม มีรมไมงาม แลวก็มีพื้น
ถิ่นบริเวณที่สะอาด เรียบรอย ชวนใจใหสดชื่น แจมใส โนมใจสู
ความสงบ ความเบิกบานชื่นใจ พาใหเกิดปติปราโมทยไดงาย 

อ.สุลักษณ: ตองถอนจากกําพืดเดิมของเรา วัดสมอแครง (วัด
ราชาธิวาส) สมัยรัชกาลที่ ๒ พระเจาแผนดินจะเสด็จทอดผา
พระกฐิน มีคนจะไปลิดกิ่งไมใหขบวนเสด็จผานโดยสะดวก  
เจาอาวาสทานวา จะเสด็จก็เสด็จ มิเสด็จก็มิเสด็จ คือแตะ
ตนไมทานไมไดเลย จนในหลวงรัชกาลที่ ๒ ตรัสวา อยาไปแตะ
ของทานนะ อยาไปแตะ ขาเดินไปได พระศาสนาในเวลานั้น
เปนอยางนั้น 



๓๒  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

พระ: สภาพรมณียนี้นาอยูในกฎหมายดวย กฎหมายควรมี
ประโยชนทางบวกใหชัด 

อ.สุลักษณ: นี่แหละ ควรเขียนไวในสวนสาธารณูปการ 

พระ: ก็ไมรูแหละ มันโยงกัน เพราะวาสภาพรมณียอยางนี้จึง
เหมาะกับการศึกษา มันเขามาบรรจบเพื่อจุดหมายเดียวกัน 

อ.สุลักษณ: เขาใจหรือยัง อันนี้เปนตัวต้ังเลยนะ 

คุณกษิ ดิศ :  อย า งน อย มีองคป ระกอบตามข อที่ ว านี้ 
องคประกอบตางๆ ทั้งเร่ืองน้ํา เร่ืองพื้นที่ เร่ืองคน เร่ืองบริเวณ
คมนาคม 

พระ: ใช แลวก็ที่เปนรมณียนี้ไมใชเฉพาะสําหรับที่อยูพระ แต
มันสําหรับประชาชน 

อ.สุลักษณ: ใชๆ  
พระ: ประชาชนตองมาวัดอยูแลว เขาก็จะไดสัมผัสธรรมชาติที่
สะอาดงามสดใส มีจิตใจโนมไปสูกุศล สงบราเริงเบิกบาน ใช
ไหม แลวฟงธรรม ก็รูเร่ือง เขาใจงายขึ้น พระสาวกองคสําคัญๆ 
อยางพระสารีบุตร อาตมาเอามาเลาบอยๆ เร่ือยๆ คราวหนึ่ง
ทานอยูที่ปาสาละชื่อโคสิงคะ (โคสิงคสาลวัน) พระมหา          
โมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระอานนทก็ไปพักที่นั่นดวย  

ตอนเย็น พระมหากัสสปะ และพระมหาโมคคัลลานะ ก็
ชวนกันไปหาพระสารีบุตร ซึ่งเปนอัครสาวก  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓ 

  ๓๓ 

ทีนี้พระอานนทเห็นพระมหาสาวกองคใหญๆ ไป ก็ชวน
พระองคอ่ืนตามไปบาง คราวนั้น พระสารีบุตรมองเห็นพระ
อานนทมา ก็กลาวคําตอนรับพระอานนทวา ที่ปานี้เปนรมณีย 
ตนสาละกําลังออกดอกบานสะพร่ัง หอมฟุงไปทั่วปา นิมนต
เถิด... นี่คือรมณียใชเปนคําตอนรับพระผูมาหา  

พระเจาถิ่นจะตอนรับพระอาคันตุกะ ก็บอกวาที่นี่เปน
รมณีย หมายความวาเปนที่อันเหมาะที่ทานจะเขามาศึกษา
ภาวนาปฏิบัติ นี่ก็แสดงวาพระมีหนาที่ตองทําถ่ินของตัวเองให
เปนรมณีย ใหเปนที่เหมาะควรแกการที่จะตอนรับผูอ่ืน คนไทย
ก็ควรดูแลแผนดินไทยใหเปนถ่ินรมณีย ที่ตัวจะภูมิใจไดเม่ือ
ตอนรับชนชาวอาคันตุกะที่จะเขามาเยี่ยมเยือน 

ที่พูดถึงรมณียมาอยางนี้ก็ เปนคุณสมบัติในแงของ
สภาพแวดลอม เปนศัพทพื้นฐานมากของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ในคัมภรีพูดอยูเร่ือย พระมหากัสสปะซึ่งเปนแบบอยางของพระ
ปา ไปบิณฑบาตเสร็จ กลับจากบิณฑบาต ก็เดินไปบนทางขึ้น
เขา พลางก็ชื่นชมตนไมสายลม เสียงสัตวโนนสัตวนี้ อะไรตอ
อะไร โดยพรรณนาเปนคาถาวาถิ่นที่สิ่งแวดลอมเปนที่ร่ืนรมย
ชื่นชมนาชื่นชูใจ ฯลฯ  
อ.สุลักษณ: ของเราก็มีเหมือนกัน สมเด็จกรมพระปรมานุชิต
แตงปฐมสมโพธิ พรรณนาตนหมากรากไมวิเศษหมดเลย 
มหาชาติ จุลพน มหาพน พรรณนาปาตนไมวิเศษขนาดไหน 

พระ: เอาหลักรมณียนี้ไว ปญหาสิ่งแวดลอมจะหมด นี่คือ
พื้นฐาน แตเราไมเอาเลย 



๓๔  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

อ.สุลักษณ: นี่สําคัญมาก 

พระ: หลักในเร่ืองนี้ประสานกันหมด เปนธรรมที่สําคัญ ทาน
สอนเร่ืองสถานที่รมณียซึ่งมาสัมพันธกับการศึกษาพัฒนาตัว
บุคคล อันนี้อยูในหลักกายภาวนา ซึ่งมากคนไมรูจัก ถาดูใน
หลักศีล -สมาธิ -ปญญา  ซึ่ งแตละอยางแยกยอยออกไป
มากมาย เร่ิมดวยศีล ซึ่งเปนการประพฤติปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม 
ที่เรามาเนนศีล ๕ จนคุนชิน  

แตศีล ๕ เปนการประพฤติปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมทาง
สังคม คือตอเพื่อนมนุษยที่จะไมเบียดเบียนกัน ที่จริงยังมีศีลที่
เปนการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมที่เปนวัตถุ ตอธรรมชาติ รวมทั้ง
ปจจัยสี่ ของกินเครื่องใช แตเราไมเอามาปฏิบัติ บางทีก็ลืมอ่ืน
หมด เหลือแตศีล ๕ ซึ่งก็แสนจะกะพรองกะแพรง ปฏิบัติธรรม
กันมาแสนนาน ไมกาวไปไหนเลย 

ศีล ๕ นั้นเปนพื้นฐานแรกสุด พอใหสังคมมนุษยอยูกันได 
ไมเบียดเบียนกันนักเทานั้นเอง ยังเปนเปนศีลฝายลบ ทานให
ชาวพุทธกาวขึ้นไปในขั้นกุศลกรรมบถ หรือธรรมจริยา ที่มีศีล
ทั้งฝายลบ คูกับฝายบวก คือทั้งไมเบียดเบียนกัน และให
ชวยเหลือสงเคราะหกัน เราก็ไมสนใจที่จะกาวหนาไป  

ขอยกตัวอยาง (ทานวาไวแตละขอยาวๆ ที่นี่จะจับเอามา
สั้นๆ) เชน ขอ ๑ วาละการฆาการเบียดเบียน มีเมตตากรุณา
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ขอ ๒ วา ละอทินนาทาน เคารพกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินของผูอ่ืน (เลยจากนี่ก็ไปทาน ที่คนไทยถนัดดี) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๕ 

  ๓๕ 

เอาละ เร่ืองศีล ๕ ฝายลบ-ฝายบวก เอาไววากันตาม
โอกาส แตศีลที่เปนการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมทางวัตถุ ใน
ธรรมชาติและในเร่ืองของมนุษยนั้น ทานเนนไวแกพระภิกษุ ซึ่ง
ก็มักมองกันแคผานๆ ชาวบานแทบไมรูเร่ือง  

เร่ิมดวยขอสําคัญย่ิงของการศึกษาพัฒนามนุษย คือ 
อินทรียสังวร การใชตาหู ดูฟง รวมทั้งการเห็นไดยินถิ่นที่และส่ิง
อันเปนรมณียที่ร่ืนรมยนี่แหละ อันนี้ที่มาอยูในศีลขอนี้ก็คือเม่ือ
เห็นไดยินรมณีย ก็จะชวยพัฒนากุศล เอ้ือตอการเกิดสติมี
ปญญา นอมจิตไปในทางที่ดีงาม เม่ือเปนอยางนี้ ในทาง
ปฏิบัติ ทานก็จึงจัดจึงทําสถานที่บริเวณใหเปนรมณีย ที่
อินทรีย-ตาหู จะไดสัมผัสรับรูสิ่งที่ดีงาม ใหเจริญสติปญญา 

แลวตอไป คือปจจัยปฏิเสวนา หมายถึงการกินใชเสพ
บริโภคปจจัยสี่ เชนใหรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร กิน
เพื่อสุขภาพใหรางกายดีแข็งแรงจะไดเอากายนี้ไปใชประโยชน
ในการศึกษาและดําเนินชีวิตที่ดี นี่เรียกวามองเศรษฐกิจเปน
ปจจัย ไมใชเอาเศรษฐกิจเปนจุดหมาย เชนไมใชม่ังมีเพื่อจะ
ฟุงเฟอเสพบํารุงบําเรอแบบบริโภคนิยม แตเพื่อเอาความพร่ัง
พรอมทางวัตถุมาใชในการทําใหรางกายและสภาพทางวัตถุ
พรอมที่จะใชงานในการศึกษาพัฒนามนุษย นี่ก็อยูในขอ
ปจจัยปฏิเสวนา ซึ่งมีหัวใจอยูที่โภชเนมัตตัญุตา ที่วาใหรูจัก
ประมาณในการเสพบริโภค ใหไดประโยชนที่เปนคุณคาแท
ตามความมุงหมาย แลวอีกขอก็คือ อาชีวปาริสุทธิศีล อาชีพที่
บริสุทธิ์ดวยความขยันหม่ันเพียรสุจริต  



๓๖  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

วากันแคนี้กอน พอใหเขาใจวา ศีลไมใชแคปฏิบัติตอคน 
แตไปถึงสิ่งแวดลอมทางวัตถุธรรมชาติ ตองสัมพันธกันทั้งหมด 
เพราะอยูในระบบการศึกษาพัฒนามนุษยทั่วทั้งนั้น 

เอาเปนวา ขออินทรียสังวรที่ไดสิ่งแวดลอมดี ที่ตาหูจมูก
ลิ้นกายมาสัมผัสแลวจะเปนไปทางเจริญกุศล เปนจุดเร่ิมที่เรา
ไมคอยไดนึก  ตองถือวาสถานที่สิ่ งแวดลอมนี้ เปนปจจัย
องคประกอบสําคัญในการศึกษา ฉะนั้นจึงตองเร่ิมใหดี ให      
เขาทาง  

อยางในการสรางวัด ทานจึงบอกหลักในการสรางวัดไว 
ใหพิจารณาถ่ินสถานที่วามีคุณสมบัติเปนอยางนั้นๆ  

อยางพระเจาพิมพิสารจะถวายวัด ก็พิจารณาแลววา
สถานที่นี้ คือพระราชอุทยานเวฬุวัน ปาไผนั้น มีคุณสมบัติ
อยางนี้ๆ พูดงายๆ วาเปนรมณีย เหมาะดี จึงถวาย หรืออนาถ
บิณฑิกเศรษฐีก็เหมือนกัน ก็ตองพิจารณาถ่ินใหมีคุณสมบัติ
เหมาะอยางนั้น แลวจึงถวายที่ที่จะสรางวัด เพื่อจุดหมายให
พระมีที่อยูที่เปนรมณีย ที่ร่ืนรมย เปนรัมมะ ที่รมยะ เหมาะที่จะ
ใหพระอยูอาศัยแลวใจสงบสดชื่นมุงแนวไปในการบําเพ็ญ
สมถวิปสสนา เจริญสิกขาภาวนาปฏิบัติใหรูเห็นลุธรรมแลวจะ
ไดนําเอาธรรมมาสั่งสอนชาวบานใหมีชีวิตที่ดีงามมีความสุข
ความเจริญ  

นี่คือใหรูวาการที่สรางกุฏิถวายนั้น ไมใชจะใหพระแคอยู
เสวยสุขจากอุตุ แตเพ่ือจะใหพระไดสภาพที่เก้ือหนุนธรรม
ปฏิบัติ แลวจะไดมีธรรมไปสอนประชาชนดังที่วาเม่ือก้ี  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗ 

  ๓๗ 

นี่คือในที่สุดประโยชนแกทุกฝายโยงกันไปหมด เปน
ระบบเดียวกัน ต้ังแตสถานที่เปนรมณียไปจนกระทั่งถึงงานเผย
แผ คือเร่ืองเดียวกันทั้งหมด เปนอันหนึ่งอันเดียว ฉะนั้นเราตอง
จับตรงนี้ใหได จุดหมายรวมหมดทุกอยางโยงเปนระบบ
เดียวกัน แตเวลานี้อยางที่วาแลว มันแยกสวน อยาง พ.ร.บ. 
๒๔๘๔ ที่ไปแยกสวนเปนองคกรนี้ องคการนั้น ไปคนละทิศละ
ทาง แขงกันก็มี... 
อ.สุลักษณ: เขาใจยัง กษิดิศ 

คุณกษิดิศ: อีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย ประเด็นเร่ืองเงินทอง
กับพระนี่ครับ ไมรูมีความเห็นอยางไรบางครับ อยางเชนที่
อาจารยวาเร่ืองทําบัญชี ตรวจสอบบัญชีหรือการที่ใชจายเงิน
วัดหรืออะไรตางๆ เหลานี้ครับ 

พระ: ก็วางระบบใหดี เห็นเขาเร่ิมเอาจริงเอาจังแลว 

คุณกษิดิศ: ปลายทางของเปาหมาย 

อ .สุลักษณ :  ก็ตองปองกัน  ทําอยางไรจะให อุปชฌาย -
สัทธิวิหาริก-อันเตวาสิกจะอยูได ก็ตองกลับมาดูที่ตัวพระธรรม
วินัย เงินทองนี่มันตัวสําคัญ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย 
พระ: ไมใหเงินทองพาพระเสีย ถามันมี ก็จัดใหมันดี ใหญาติ
โยมเขาใจและรูจักจัดการ ใหมันกลายเปนเคร่ืองเกื้อกูลหนุน
กุศลหนุนธรรม ใหมันสมชื่อปจจัย ปจจัยแปลวาเคร่ืองคํ้าจุน
อุดหนุน เปนที่อาศัย พระนี่มีที่อาศัย เรียกวานิสสัย ๒ อยาง ซึ่ง
อาศัยเพื่อการศึกษา  



๓๘  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ 

เวลาบวชมีบอกเสร็จอยูแลว หนึ่ง ขอนิสสัยกับผูมาเปน
อุปชฌาย คือขอใหทานเปนที่อาศัย อาศัยเพื่ออะไร ก็เพื่อให
ทานชวยใหเรามีการศึกษา หรือถาอุปชฌายมีอันเปนไป ก็เอา
อาจารยเปนที่อาศัยอีกตอ แลว สอง นิสสัย ๔ คือปจจัย ๔ 
นี่เอง ที่เหมาะในแบบของพระ เปนนิสสัยที่อาศัยเพื่อการศึกษา 
มีหนึ่ง-ก็อาหารบิณฑบาต  สอง-จีวรผาบังสุกุล  พรอมทั้ง
อดิเรกลาภ แลวก็สาม-ที่อยูอาศัย ไดแกรุกขมูลเปนอันดับหนึ่ง 
เพิ่มอดิเรกลาภ มีกุฏิเปนตน แลวก็สี่-เภสัชคือยา พระไดนิสสัย
เปนเคร่ืองอาศัย คืออาศัยบุคคล กับอาศัยวัตถุปจจัย ๔ พวกนี้
แลว ก็จะไดเลาเรียนศึกษาพัฒนาชีวิตไป  
อ.สุลักษณ: ที่นี่รมณียมาก ตนไม... 
พระ: นี่ตองชวยกันรักษา เม่ือพระรูอยางนี้แลว จะไดชวย
ชาวบานดวย ใหชาวบานรูเขาใจประโยชน แลวทําถ่ินของตัว
ใหเปนรมณีย เพราะทานไมไดใหพระเทานั้นทําที่รมณีย แต
ชาวบานก็ตองทําถิ่นที่อยูอาศัยของตัวใหเปนที่รมณียทั้งนั้น  

ถาประเทศไทยจะตอนรับนักทองเท่ียว คนไทยก็ทําประเทศ
ถิ่นของตัวเองใหเปนรมณียซิ จะไดนาเท่ียวแบบรมณีย น่ีก็ปญหาอีก 
เด๋ียวน้ีวัดกําลังคลายๆ จะแขงกันเปนสถานที่ตอนรับนักทองเท่ียว 
อ.สุลักษณ: เปนเร่ืองธรรมดา 

พระ: เอาแลว ทีนี้ก็เลิกซิการศึกษา มุงจะหาเงินนะแหละ 
ตอนน้ี สภาพที่เราเห็นกันที่เดนขึ้นมาก็คือ หนึ่ง วัดเนนไปใน
เร่ืองการทองเที่ยว จะตอนรับนักทองเที่ยว นี่เปนไปเยอะแลว 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙ 

  ๓๙ 

อ.สุลักษณ: ที่เกาหลีเขาทําแลวครับ  Homestay ไมพอ มา
นอนพักในวัดไดเห็นพิธีกรรม เสียเงินไมมากดวย สงสัยคนไทย
จะเอาอยาง พักที่วัดเพราะวัดวางเยอะนี่ 
พระ: นั่นแหละ สอง ก็การกอสราง สรางใหใหญที่สุด แขงกัน 
ใชไหม 

ทีนี้ความรูสึกที่โยงไปหาหลักธรรมวินัยหายไปแลว ถามี
สํานึกนี้อยูบางก็จะยั้งตัว อยางนอยก็ตองพิจารณาวาอยางนี้
เปนรมณียหรือเปลา สาม ก็เร่ืองยศศักด์ิตอนน้ีก็เดนเร่ืองนี้ 
เร่ืองหายศศักด์ิ เร่ืองการกอสราง 

อ.สุลักษณ: เร่ืองนี้พมาเขาดีกวาเราเยอะ เขาไมมียศศักด์ิเลย 
เพราะเขาจน ไมมีการสรางเลย ตอนนี้รํ่ารวยแลว อาจจะเสีย
คนได พมารวยแลว 

พระ: นั่นแหละ ถาไมรีบไปยํ้าหลักไว 
อ.สุลักษณ: แตที่พมา เกลากระผมไป พระฟงเกลากระผม
มาก พระไทยเขากลัวเกลากระผมกันทั้งนั้นเลย โอย สุลักษณ
ไมเอาๆ กลัว วันนี้ตาสวางเยอะ มีอะไรจะซักทานอีกไหม ผมก็
เกรงใจกลัวทานจะเหนื่อย 

คุณกษิดิศ :  ครับ  ถาเอาตามประเด็นที่อาจารย คิดไว  ก็
ครอบคลุมประเด็น ยังไดเพิ่มไปเยอะเลยครับ โดยเฉพาะ
รมณียสถาน นาจะเปนขอสําคัญ  
อ.สุลักษณ: จับประเด็นได   




