


 

 

 

 

 

 

การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาว 

 
พระมหาวิรวัด  วิจกฺขโณ (วิไลจักร) 

 
วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช 2561 

 



การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาว 

 
พระมหาวิรวัด  วิจกฺขโณ (วิไลจักร) 

 
วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช 2561 



AN  ANALYTICAL STUDY OF POLITICAL PRINCIPLES IN THE LAOS 

SANGHA ADMINISTRATION 

 
PHRAMAHA VIRAVATH   VICHAKKHANO (VILAICHAK) 

 
A THESIS PEPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF MASTER POLITICAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF  GOVERNMENT 

GRADUATE SCHOOL 

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 

2018  







บทคัดย่อ 

 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ในการปกครองคณะสงฆ์ลาว 
ชื่อนักศึกษา : พระมหาวิรวัด วิจกฺขโณ (วิไลจักร) 
ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง 
ปีพุทธศักราช : 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร.จักรวาล สุขไมตร ี
   

 
วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์

หลัก 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฏีในการปกครอง 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการปกครองของ
คณะสงฆ์ลาว 3) เพ่ือวิเคราะห์ข้อเสนอแนะรูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์ลาว 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การศึกษาแนวคิดทฤษฏีในการปกครอง รับมา 2 แนวคิดคือ แบบการปกครองทาง

ตะวันตก โดยจะแบ่งเป็นยุค ๆ ได้แก่ ยุคกรีก, ซึ่งเริ่มต้นประมาณ พ.ศ. 500-300 ปีก่อนคริสตศักราช, 
จนมาถึงยุคโรมัน, ยุคกลาง, ยุคฟ้ืนฟู, ยุคใหม่, และยุคปัจจุบัน เริ่มต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนมาถึง
การปกครองของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 2 ธันวา พ.ศ.2518 และแบบการปกครองทางตะวันออก โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งในจีนอยู่ในช่วง พ.ศ.551-479 ปีก่อนคริสต์ศักราช และอินเดียอยู่ในช่วงของพระเจ้า
อโศกมหาราช พ.ศ. 237-132 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษซึ่งส่งผลต่อหลักการปกครองของคณะสงฆ์ลาว ที่มี
รูปแบบเดียวกันกับการปกครองของรัฐบาลลาวตามระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวเช่นกัน 

2. การศึกษารูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์ลาว พระพุทธเจ้ามิได้เสนอรูปแบบการ
ปกครองแบบใหม่ขึ้นมา เพียงแต่พระองค์ทรงเสนอแนะให้ปรับปรุงรูปแบบการปกครองที่มีอยู่ให้เป็น
ธรรมมากขึ้นเท่าน้ันเอง เพราะการปกครองทุกรูปแบบก็มีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งน้ัน ด้วยเหตุน้ีองค์การ 
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว จึงได้รวมเอาคณะสงฆ์ 2 นิกายคือมหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย เข้าเป็น
นิกายเดียวกัน มีสโลแกนว่า “สามัคคีพระสงฆ์ลาว ให้มีแต่นิกายเดียว” เรียกว่าพระสงฆ์ลาว เพ่ือจุด 
ประสงค์หลักคือความสามัคคี ในพระธรรมวินัยและในธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาว พ.ศ. 2540, และ
ฉบับแก้ไขพ.ศ.2547 ให้เป็นไปตามหลักรัฐศาสตร์การปกครองประเทศ ซึ่งได้แบ่งการปกครองออก 
เป็น 4 ขั้นเพ่ือให้เดินไปสู่จุดหมายคือความดีงามจะต้องอาศัยการศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือใน
เบ้ืองต้นต้องฝึกคนให้มีความประพฤติดีคือให้มี (ศีล) และปลูกฝังอุดมการณ์มีความต้ังใจแนวแน่มั่นคง
ในทางที่ดีคือให้มี (สมาธิ) และสร้างความเฉลียวฉลาดสามารถวินิจฉัยว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีที่เรียกว่ามี 
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(ปัญญา) หากทําได้ดังน้ี ก็จะเป็นระบบหรือรูปแบบในการสร้างคนดี ให้เข้ามาสู่วงจรการปกครองที่ใช้
ธรรมมากขึ้น ดังน้ันรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนากับรูปแบบการปกครองของพรรคและรัฐ
จึงต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะรูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์ลาว คณะสงฆ์ลาวยัง
ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะทํางานเป็นระบบเป็นหมู่คณะท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงเป็นสาเหตุที่เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน ทําให้ขาดความเจริญก้าวหน้าใน
การทํางานเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ลาว ย่อมมีอุปสรรค และความไม่
เพียบพร้อมจึงต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไขไปตามระบบการปกครองของฝ่ายพรรคและรัฐ ซึ่ง อ.พ.ส 
เองก็จัดระบบการปกครองของคณะสงฆ์ ต้ังแต่ส่วนกลางจนถึงขั้นบ้านก็เป็นไปตามระบบเดียวกันกับ
การทํางานของพรรคและรัฐ และธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาวด้วย ซึ่งแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ลาว 
ออกเป็น 4 หน้าที่หลักเช่น กรรมาธิการปกครอง, กรรมาธิการศึกษา, กรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรมและ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน, กรรมาธิการสาธารณูปการ และห้องการศูนย์กลาง อ.พ.สเป็นเสนาธิการใหญ่ให้ 
4 กรรมาธิการ ซึ่งทางพรรคและรัฐบาลลาวก็ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีทุกประการ 
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The objectives of this qualitative research were as follows; 1) to study the 

political principles in Lao Saghna administration, 2) to study the Buddhist 
administrative pattern in Lao Sangha administration, and 3) to analyze and propose 
an administrative model of Lao Sangha administration.  

The results of research were found that: 
1. The political principles in Lao Sangha administration were adopted from 

two ways; western style divided into different eras; Greek, 500-300 B.C., the Roman, 
Medieval, Renaissance, New Age, and the present starting from the 19th century until 
the administration of Laos PDR on December 2, 1975, and the eastern style, 
especially by China during 551-479 B.C. and by India in the period of King Ashoka the 
Great, 237-132 B.C. These two administrative styles resulted to Lao Sangha 
administration as that of the Lao government under the Lao People's Democratic 
Republic as well. 

2. The study of Buddhist administration in the Lao Sangha administration, 
the Buddha did not propose a new form of government, but he suggested that the 
existing patterns of government be justified and under good governance. Every kind 
of government forms had a mistake and weakness. For this reason, the Lao Buddhist 
Association had combined two sects of monks, Mahanikaya and Dhammayuttika 
Nikaya, together under a slogan "One Lao Sangha, One sect”.  According to 



ง 
 
constitution of Lao Sangha administration B.E. 2540, revised in B.E. 2547, the Sangha 
administration was divided into 4 steps relevant to the state government and based 
on the principles of the Threefold Training; to train people to be good (Silasikkha), to 
cultivate ideology (Samadhisikkha), and to create intellectual (Paññāsikkha). The form 
of Sangha administration and the state administration was related and dependent on 
each other.  

3. Analysis and suggestions for Lao Sangha administration,   the Lao Sangha 
still lacked of qualified personnel to work effectively and continuously. However, 
under the Lao government, these problems and obstacles were gradually solved by 
the government system and party administration. At the same time, the Lao Sangha 
improved its administration system in the same direction of the state administration. 
The Lao Sangha administration was divided into 4 main functions; Government 
Commission, Education Commission, Commission for Moral and Meditation 
Propagation, and Commission for Public Affairs.  The central office of Lao Buddhist 
Organization was to facilitate the chief staff of the 4 commissions under the support 
of Lao party and government.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ก็ดวยความชวยเหลือจากหลายๆทาน ผูวิจัยขออนุโมทนา

ขอบคุณผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยท่ีใหความสะดวกในการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณคณาจารยทุก ๆ ทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทความรูให โดยเฉพาะในภาควิชา

รัฐศาสตร สาขาการปกครองและใหคําแนะนําในการคนควาตําราตาง ๆ จนผูวิจัยสามารถนํามาใช ใน

การศึกษาคนควาขอมูล ขอขอบคุณทานอาจารย ดร.ชวลิต ไหลรินทร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ซ่ึงอาจารยไดกรุณาใหกําลังใจและใหคําแนะนําชวยเหลือ และ ดร.จักรวาล สุขไมตรี อาจารยท่ี

ปรึกษารวม ขอเจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประธานกรรมการ รองศาสตราจารย 

(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก, ดร.สมภพ ระงับทุกข, ผศ.ดร.ปญญา คลายเดช, มา ณ ท่ีนี้ดวย 

ขอขอบพระคุณหลวงพอ พระมหาทวีป กตปฺุโ, พระอาจารยใหญ มหาเหวด มะเสไน 

และพระอาจารย ดร.พวงประเสริฐ พูมะวงศ ท่ีไดชวยดานปจจัย 4, ขอขอบคุณกองทุนการศึกษาวัด

วิจิตรธรรมาราม ท่ีชวยเปนเจาภาพในการพิมพวิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณ พระอาจารยใหญมหาบัวคํา 

สาริบุตร รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส เจาอาวาสวัดขวาหลวง ท่ีเมตตาใหท่ีพักอาศัย พระลาตี พันแกว, 

พระคํายอด อินพระจัน, พระไพวัน สีสะหวัด, พระสุทะนากร สีเมืองคุณ ท่ีคอยเปนกําลังใจให พระ

อาจารยสนั่น ชาคโร ท่ีคอยถามไถและใหคําปรึกษาชวยเหลือ โยมบุดสี และโยมสิริวัฒน วิไลจักร, โยม

กันยา กุลนวงศ ผูชวยเรื่องยานพาหนะ,และท่ีขาดไมไดเลยขอขอบพระคุณพระอาจารยใหญ ดร.มหา

บุญทวี วิไลจักร ท่ีชี้แนะแนวทาง อันเก่ียวของกับงานวิจัยทานไดชวยคนหาขอมูลเกือบท้ังหมดท่ี 

ผูวิจัยตองการ ทานก็หามาใหได,ขอขอบคุณโยมพอบุญถอง และโยมแมดวงจันทร วิไลจักร บิดามารดา

ของขาพเจาเอง ผูคอยเปนแรงใจใหขาพเจาเสมอมา และพ่ีสํารวย, พ่ีลิดสมัย, พ่ีแสงดาว, พ่ีลัดดา, นอง

สุภัค, นองทัดทะสอน, นองรัตนาพอน, นองเลนู และหลานเจม รวมถึงตระกูลวิไลจักร และตระกูลแกว

หานามซ่ึงเปนกําลังใจใหเสมอมา  

สุดทายนี้ ประโยชนและคุณคาอันมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอมอบบูชาเปนกตัญู

กตเวทิตาคุณ แดพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารยทุก ๆ ทาน พรอมดวยญาติโยมท่ีเคยอุปฏฐัมภ

ทําบุญใสบาตรแกขาพเจา ท้ังท่ีไดกลาวมาแลว และยังมิไดกลาวนามก็ตามที ขอใหบุญท่ัวถึงกันทุกๆ

ทาน โดยเฉพาะทานผูอาน ท่ีจะนํางานวิจัยไปใชในการปกครองคณะสงฆลาว และเปนประโยชนอันดี

งามตอสังคม และตอพระพุทธศาสนา ขอความสุขความเจริญจงมีแดทุกทานเทอญ 

 

พระมหาวิรวัด วิจกฺขโณ (วิไลจักร) 
 
 



สารบัญคํายอ 
 

สําหรับการเขียนวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล ชุด 91 เลม ฉบับมหามกุฏ
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ภายหลังท่ีประเทศลาว ไดลบลางระบอบราชาธิปไตยท่ีพนสมัย แลวสถาปนาระบอบสังคม

นิยมคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้ึนแทนในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 คณะโฆษณา

อบรมศูนยกลางพรรคเหตุการณอันยิ่งใหญนี้ไดทําใหการปฏิวัติชาติ ประชาธิปไตยจน ไดรับชัยชนะ

อยางสงางามของการกอสรางระบอบใหม ไกรสอน พรหมวิหาร, (2519, หนา 1) นายกรัฐมนตรีของ

ลาวคนแรกหลังจากปฏิวัติ ทําใหแอก (อํานาจ) การปกครองอันโหดราย ของระบบศักดินา และระบอบ

ลาเมืองข้ึนยุติลงโดยสิ้นเชิง เปดสังกาจใหมแหงความเปนเอกราช อิสรภาพและกาวข้ึนสูสังคมนิยม 

ใหแกชาติเรานั้น จึงเปนชัยชนะในประวัติศาสตร ท่ีมีความหมายแหงยุคสมัยอันลึกซ้ึง เปนผลจากการ

ตอสูปฏิวัติท่ีเต็มไปดวยความเสียสละความยากลําบากตลอดมา การสถาปนาสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย

ประชาชนลาวก็เปนการยั่งยืน (ยืนยัน) ถึงการกอสรางและปรับปรุงโครงสรางการจัดตั้งอํานาจรัฐของ 

สปป.ลาวนับแตศูนยกลางลงมาถึงทองถ่ินใหกลายเปนระบบอํานาจการปกครองท่ีเปนประชาธิปไตย

อยางแทจริงและเขมแข็งมีกําลังเพียงพอเพ่ือคุมครองรัฐและคุมครองสังคมในขอบเขตท่ัวประเทศ  

ทางฝายคณะสงฆลาวก็ไดปฏิรูปโครงสรางการปกครองสงฆใหมท้ังหมด โดยไดยกเลิกองคการปกครอง

สงฆเกาท่ีเห็นวาการบริหารขาดประสิทธิภาพทําใหพระสงฆแตกแยกทางความคิด และมีการกระทําท่ี

ผิดตอหลักพระธรรมวินัย ไดสถาปนาองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวข้ึน ในวันท่ี 6 เดือน มิถุนายน 

พ.ศ.2519 ท่ีวัดพระธาตุหลวงเหนือ เมืองไชยเชษฐา นครหลวงเวียงจันทร  

ตามหลักรัฐศาสตรการปกครองสมัยใหม เพ่ือใหสอดคลองตามกระบวนการแบงปนความรู

และถายโอนอํานาจในการตัดสินใจรวมกันซ่ึงมีพระมหาเถระท่ัวประเทศเขารวมประชุมกันอยางพรอม

เพียงมีมติ ใหรวมคณะสงฆท้ังสองนิกาย คือธรรมยุติกนิกายและมหานิกายตามท่ีมีมากอน มาเปน

คณะสงฆลาวตามแบบของลัทธิลังกาวงศท่ีมาจากอินทปตถะนครภาคใตของประเทศลาวมีสโลแกน 

วา “สามัคคีพระสงฆลาว ใหมีแตนิกายเดียว” เห็นดีใหยกเลิกสมณศักดิ์ ทุกอยางท่ีไดรับพระราชทาน 

จากพระมหากษัตริยลาวในเม่ือกอนท้ังหมดใหมีความเสมอภาคทางพระธรรมวินัย พระมหาวิจิตร 

สิงหราช, (2540, หนา 2) หากจะมีการใชสมณศักดิ์แทนชื่อเดิมของตนเอง ก็สามารถทําไดแตจะไมมี 

ผลใด ๆ เลย ทางการปกครองสงฆ ใหเคารพกันตามอายุพรรษายึดถือพระธรรมวินัยเปนหลักในการ

ปกครองคณะสงฆ ใหสอดคลองและเดินไปในทิศทางเดียวกันกับฝายบานเมืองคือพรรคประชาชน

ปฏิวัติลาวผูนําพรรครวมอํานาจสูงสุด เปนแกนนําในระบบการเมืองแหงระบบประชาธิปไตยประชาชน 

พรรคเปนผูนําพา และวางแนวทางแผนนโยบายกําหนดทิศทางการขยายตัวของประเทศ ใหสอดคลอง
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กับกฏเกณฑขยายตัวของสังคม ความโนมเอียงของยุคสมัย ตอบสนองความมุงมาดปรารถนาอันแรง

กลาของประชาชนลาวท้ังชาติ พรรคเปนผูนําพาเสริมขยายบทบาทและความศักดิ์สิทธิ์ในการคุมครอง

รัฐบาล ความเปนเจาขององคการแนวลาวสรางชาติองคการจัดตั้งมหาชนและองคการจัดตั้งสังคม การ

เคลื่อนไหวใหยึดถือเอาการเมืองกับพระพุทธศาสนา สัมพันธเขาในการศึกษาอบรมตอประชาชนใหมี

ความเขาใจตอแนวทางนโยบายของพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย กลางพรรคและศูนยกลางแนวลาว

สรางชาติ, (2552, หนา 25)  

รัฐชวยกันปฏิบัติกิจเพ่ือประโยชนสุขของพหุชนตามหนาท่ีของตน พรรคประชาชนปฏิวัติ

ลาวไดยึดม่ันอุดมการณสังคมนิยมของตนทําทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือผลประโยชนของชาติและของ

ประชาชนลาว บรรดาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไดทุมเทความสามารถทางสติปญญาและความ

รับผิดชอบเอาใจใส การชี้นําพาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในดานการปกครองท้ังฝายบานเมืองและองค 

การพุทธศาสนาสัมพันธลาว เปนองคการปกครองสูงสุดเพียงองคการเดียวท่ีพรรคและรัฐบาลได

ไววางใจใหจัดตั้งข้ึน อยางเปนทางการเปนองคการท่ีดูแลการปกครองคณะสงฆลาว ใหดําเนินกิจการ

ตามหลักพระธรรมวินัยไมใหแบงแยกลัทธินิกายมีภาระบทบาทสิทธิและหนาท่ีในการคุมครองบริหาร 

และเคลื่อนไหวเผยแผหลักธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาภายใตขอบเขตของรัฐธรรมนูญ  

พระมหาบุญทวี วิไลจักร, (2545, หนา 41) เพ่ือเตาโฮมความสามัคคีของพระสงฆและพุทธศาสน 

นิกชนลาวบรรดาเผาเพราะวาพระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญตอประชาชนลาวท้ังในอดีตและปจจุบัน

มีความเก่ียวของกับประชาชนลาวบรรดาเผาไมสามารถแยกออกจากกันได ธรรมนูญปกครองคณะ

สงฆลาว, (2547, หนา 1) เพราะวาเปนเรื่องเก่ียวของ กับประชาชนและรัฐบาลก็ปกครองประชาชน

อยู ถาเก่ียวของกับประชาชนก็ตองเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาอยูดีหนีไปไหนไมพน พระธรรมปฏก 

(ป.อ.ปยุตฺโต), (2532, หนา 25)  

ไมสามารถตัดแยกออกจากชีวิตและจิตวิญญาณของประชาชนลาวไดเพราะอยูคูกับระบบ

การปกครองบานเมืองเพ่ือประสานสมทบกับแนวทาง การเมืองอยางถูกตอง และลึกซ้ึงเนื้อในจิตใจอัน

แทจริงก็คือ ศีลสมาธิปญญา คําตัน, (มปพ., หนา 45) องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวหรือ อ.พ.ส 

เปนองคกรสูงสุดของคณะสงฆลาวท่ีมีบทบาทในการปกครองและคุมครองพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง  

มหาขาวพอน วันนะบุด, (2554, หนา 59) มีระบบการบริหารการปกครองและรูปแบบการจัดตั้ง 4 

ข้ันเพ่ือใหเดินไปสูจุดหมายของการปกครองสูงสุดตามรูปแบบของฝายบานเมืองทุกประการใน 4 

กรรมาธิการในการปกครองคณะสงฆลาวนี้ดําเนินกิจจการคณะสงฆเปนไปในกรอบของพระธรรมวินัย

และหลักรัฐศาสตรการบริหารประเทศ ระบอบวิธีการทํางานของอ.พ.ส ก็ใชหลักการเดียวกันกับคณะ

บริหารงานศูนยกลางพรรคคือทํางานตามหลักการรวมศูนยประชาธิปไตยนําพาเปนหมูคณะรับผิด 

ชอบเปนบุคคลบุคคลตองปฏิบัติตามการจัดตั้ง พรรคประชาชนปฏิวัติลาว 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครอง

คณะสงฆลาวซ่ึงมีบทบาทตอการปกครองและพัฒนาบานเมืองอยางตอเนื่องท้ังสวนท่ีเปนทฤษฏีการ



 3 

 
 

ปกครอง หลักการปกครองรูปแบบการปกครองของรัฐและสวนท่ีเปนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ

ลาววามีความสอดคลองหรือแตกตางกันอยางใดตามแนวทางหลักรัฐศาสตรซ่ึงถือวาเปนการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการใหแพรหลายยิ่งข้ึนไปอีกทางหนึ่งดวย 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปกครอง 

1.2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว 

1.2.3 เพ่ือวิเคราะหขอเสนอแนะรูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีประเด็นขอบเขตดังนี้คือ 

1.3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปกครอง 

1.3.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว 

1.3.3 ศึกษาวิเคราะหขอเสนอแนะรูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว 

 

1.4 วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัย เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาวในครั้งนี้

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสารและนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห

และนําเสนอโดยวิธีการพรรณนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.1 รวบรวมขอมูลจากหนังสือบทความท่ีเก่ียวของจากเอกสารงานวิจัยเอกสารวิชาการ

ตาง ๆ เชนจากองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวเปนตน 

1.4.2 คนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิมีพระไตรปฏกฉบับภาษาไทยรวบรวม

ขอมูลจากเอกสารทุติยภูมิไดแกคัมภีรอรรถกถา ฏีกา อนุฏีกาและเอกสารท่ีเปนตติยภูมิไดแกงานวิจัย

ตําราเรียนหนังสอืคูมืออินเตอรเน็ต เปนตน 

1.4.3 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลดังกลาวแลวมาทําการวิเคราะห 

ใหเห็นประโยชนของการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาวตามท่ีตั้งเอาไว 

1.4.4 สรุปผลของการศึกษาวิจัยและนําเสนอในรูปแบบพรรณนา 

 



 4 

 
 

1.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

จากการไดศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีสอดคลองกับเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห

หลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาวมีเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางใน

การศึกษาดังนี้ 

ธรรมนูญการปกครองสงฆลาว (2541, หนา 4) ไดเขียนไวในหมวดท่ี 4 มีความวา การจัด 

ตั้งคณะบริหารสงฆโดยการนําขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวหรือเรียกตัวยอวา อ.พ.ส ไดวาง

หลักการบริหารคณะสงฆลาวไว 4 ดานคือดานการปกครองคณะสงฆ ดานการศึกษา ดานการเผยแผ

พระพุทธศาสนา และดานการสาธารณสงเคราะห 

สรุปไดวา การปกครองคือการกําหนดกฎธรรมนูญท่ีมีเหตุผล ชัดเจนไมโอนเอนไปตามหลัก

อคติ 4 เพ่ือการใชความรูความสามารถและทักษะการบริหารงานในการปกครองใหเปนไปตามทิศทาง

เปาหมาย ใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งเอาไว โดยมุงประโยชนสุข ของคณะสงฆและประชาชน 

โดยสวนรวม พรอมแผขยายหลักการอันเปนธรรมนี้ แผไปสูประชาคมโลกใหไดรับสันติสุข 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต) (2548, หนา 15) ไดกลาวไวใน “บทบาทสงฆใน

สังคมยุคโลกาภิวัฒน” วาการปกครองสงฆจะเปนการบริหารจัดการตามหลักการแหงพระธรรมวินัย

อุปชฌายกับศิษยมากกวาใชอํานาจตามกฏหมาย คณะสงฆหรือกฏอ่ืนใดการปกครองเพ่ือสนับสนุนกัน

และกันใหไดฝกฝนพัฒนาตนใหเจริญกาวหนาทางการเรียนรูและจิตวิญญาณมากกวาจะเปนเรื่อง

ควบคุมจับผิดและลงโทษทัณฑ 

สรุปไดวา จากเรื่องนี้เราพอจะมีแนวคิดและดวยจิตเมตตาวาเราจะปกครองใครใหเขา 

ไปนั่งอยูในหัวใจคนไดนั้นจะตองทําอะไรก็ประกอบดวยเมตตาทางกาย เมตตาทางวาจา และเมตตา 

ทางใจ กฎระเบียบเปนสิ่งท่ีจะตองมี แตธรรมะคือความมีน้ําใจตอการผอนสั้นผอนยาวไมยึดหลักการ

เกินไปจนแกไขอะไรไมได อันนี้ก็จะทําใหการบริหารงานทางการปกครองดําเนินไปดวยความยาก 

ลําบาก ขัดตอการพัฒนาอยางยิ่ง ฉะนั้นหากตองการความเจริญทางบทบาทการปกครองจึงตองใสใจ

เรื่องหัวใจของผูถูกปกครองแลวงานและคนจะเดินมาหาเราเอง 

ธนภร รัตติกาลสุขะ (2557, หนา 108) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหระบอบ

ประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธ”ี วาการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธศาสนา จะเนนการ

ปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในหลักการปกครอง 3 ประเภท คือ อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย และ

โลกาธิปไตย เพ่ือใชเปนหลักของความดีความถูกตอง ความเสมอภาคเปนหลักในการปกครอง เพ่ือให

สังคมสวนรวมมีความเปนปกติสุขไมมีการแบงพรรคแบงพวก หรือชนชั้นวรรณะ สี ผิว ชาติ ตระกูล มี

ความสมานฉันท และคุมครองสิทธิเสรีภาพของทุกคนใหไดรับความเปนธรรม ความเสมอภาค อยาง

เทาเทียมกัน หลักการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา จะยึดหลักการปกครองทางสายกลาง ไม

เบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน ยึดหลักความถูกตอง คือ หลักธรรมาธิปไตย 
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สรุปไดวา ไมวาจะปกครองในหลักการปกครองใดใน 3 ประเภท คือ อัตตาธิปไตย ถือ

ตนเองเปนใหญอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็จขาดชี้สั่งการคนเดียว ธรรมาธิปไตยยึดกฏนิติรัฐ กฎประเพณี 

และกฏความมีน้ําใจผอนผันไดตามความเหมาะสมไมยึดหลักการตายตัวเหมือนหุนยนตท่ีไรหัวใจ  

ไดแตทําตามคําสั่งการอยางเดียวลักษณะอยางนี้เรียกวามีแตหลักการ แตไรหลักความมีน้ําใจเมตตา

และโลกาธิปไตย จะยึดเสียงการใหคะแนนของกลุมประชาชนท่ีไดเขามาประชุมกันในท่ีแหงใดแหง

หนึ่ง วามีเสียงมากหรือนอย หากไดคะแนนมากก็ชนะหากไดคะแนนนอยก็แพการแตงตั้งท่ีจะเปน 

นักปกครอง 

พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโ, ดร. (2555, หนา140-141) เขียนไวในเรื่อง “พระพุทธ 

ศาสนาในลาว” มีใจความวาการปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาลเปนการปกครองตามลําดับพรรษา

โดยใหความเคารพตามพรรษายกเวนแตพระผูมีพระคุณพิเศษจริง ๆ เทานั้นตอมาเม่ือพระพุทธศาสนา

เขามาถึงเกาะลังกาพระมหากษัตริยลังกาปรารถนาจะยกยองพระเถระผูใหญจึงมีการถวายสมณศักดิ์

พัดยศข้ึนในเบื้องตนตําแหนงสมณศักดิ์มีไมก่ีข้ันครั้นประเทศลาวไดรับพระพุทธศาสนามาจากลังกา 

จึงนําแบบแผนสมณศักดิ์นํามาใชท่ีประเทศลาว ซ่ึงการรับสมณศักดิ์ในประเทศลาวแตกอนนี้ เม่ือ

กุลบุตรเขามาบวชแลวเรียกวา จัว (สามเณร) มาจากคําวาเจาหรือเจาหัว เม่ือบวชพระแลวเรียกวาผู

อาวุโสอาจจะเรียกพระบวชใหมวาหมอมตอมาพ.ศ. 2502 ไดตราบัญญัติการปกครองคณะสงฆโดย 

มีพระสังฆราชเปนประมุขมีสังฆนายกและสังฆมนตรีวาการปกครอง องคการศึกษา องคการเผยแผ

และองคการปฏิสังขรณนอกจากนั้นยังมีเจาคณะแขวง (จังหวัด) เจาคณะเมือง (อําเภอ) เจาคณะตา

แสง (ตําบล) เจาอธิการวัด (เจาอาวาส) บังคับบัญชาตามลําดับในสวนแตงตั้งยศสมณศักดิ์มี 8 ข้ัน 

1. พระสมเด็จ หรือสําเร็จมีพรรษา 3 ข้ึนไป (ตรงขามกับสมณศักดิ์ไทยท่ีสมเด็จตองมีพรรษา

ไมต่ํากวา 40 พรรษา) ตองศึกเลาเรียนสวดมนต มูลกัจจายนะพระวินัยท้ัง 5 คัมภีร ธรรมบท ทศชาติ 

มงคลทีปนี วิสุทธิมรรค และอภิธรรมมัตถสังคหะ ตามลําดับ  

2. พระซา คํานี้นาจะมาจากคําวา ปรีชาคือมีความสามารถมี พรรษา 5 ข้ึนไป 

3. พระคู มาจากคําวาครูนั่นเองมีคุณสมบัติ 2 อยาง คือพนจากนวกภูมิและมัชฌิมภูมิ เปน

พหูสูตรมีพรรษา 10 ข้ึนไป จะไดรับใหเปนเจาหัวคู 

4. พระฝาย เปนตําแหนงคณะสงฆผูปกครองหมูสวนหนึ่ง ผูจะไดรับตําแหนงนี้ไดยอมเปน

เจาหัวคูมากอน คือเปนผูสามารถในการสั่งสอน คุมครองสงฆตลอดท้ังประชาชนพลเมือง จึงจะเปน

เจาหัวคูฝายตองมีพรรษา 15 ข้ึนไป 

5. พระดาน เปนตําแหนงผูปกครองหมูสวนหนึ่งเหมือนฝายตองไดรับตําแหนงฝายกอน 

จากนั้นตองมีพรรษา 18 ข้ึนไป 

6. พระราชาคณะ เรียกวาพระหลักคํา 20 พรรษาข้ึนไป 

7. พระลูกแกว ตองมีพรรษา 25 ข้ึนไป มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ จึงจะไดรับตําแหนง 
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8. สมเด็จพระสังฆราช เรียกวาพระยอดแกวตองมี 30 พรรษาข้ึนไปตําแหนงนี้จะดํารง

ตําแหนงจนมรณภาพ หรือตลอดชีวิต 

สรุปไดวา การแตงตั้งสมณศักดิ์ยังเปนอุปกรณในการปกครองคณะสงฆดวย ตําแหนง

ประธานองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ถูกแตงตั้งข้ึนแทนตําแหนงพระสังฆราชเดิมท่ีถูกยกเลิกไป 

โดยคัดเลือกจากพระมหาเถระท่ีมีพรรษากาลมากมีความสามารถ และทําตามนโยบายพรรครัฐ มี

วาระดํารงตําแหนงครั้งละ 5 ป ถากองประชุมประจําปของคณะสงฆท่ัวประเทศเห็นสมควร สามารถ

ดํารงตําแหนงตอไปไดอีกเรื่อย ๆ แมตําแหนงนี้จะเทียบเทาพระสังฆราช แตควรเรียกวาประธาน 

อ.พ.ส จะถูกตองกวาเรียกวา พระสังฆราช อันนี้คือระบบท่ีมาของการปกครองและการแตงตั้งสมณ

ศักดิ์ ตามงานเขียนพระพุทธศาสนาในลาว 

พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยอดขุน), (2543, หนา 183) ไดกลาวถึงการปกครองในพระ

ไตรปฏกไวในวิทยานิพนธเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรท่ีมีในพระไตรปฏก วา หลัก

รัฐศาสตรตามแนวพุทธนั้น เนนและใหความสําคัญกับผูปกครองเปนอยางมากก็เนื่องจากวาถา

ผูปกครองมีคุณธรรม ธรรมก็จะเปนเครื่องมือสงเสริมใหอํานาจทางการเมืองมีความม่ันคง และอํานวย

ประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชนไดมากยิ่งข้ึน เพราะธรรมเปรียบเหมือนเกาะปองกันมิใหผูมีอํานาจใช

อํานาจตามอําเภอใจเพราะอํานาจนั้นถาใชไปอยางไมถูกตองไมอยูในขอบเขตของศีลธรรมแลว อํานาจ

ก็จะยอนกลับมาทําลายตัวผูมีอํานาจเองการใชอํานาจของผูปกครอง เพ่ือใหผลของการใชอํานาจนั้น

บรรลุถึงจุดหมาย คือธรรมเพราะไมวาสภาพสังคม การเมืองจะเปลี่ยนไปอยางไรก็ตาม แตในทุกยุค

ทุกสมัยประชาชนยังตองการท่ีจะใหผูปกครองรวมท้ังขาราชการทุกระดับชั้น ทําหนาท่ีในการบําบัด

ทุกขบํารุงสุขแกพวกเขาอยางถูกตองเปนธรรมตลอดมา 

สรุปไดวา ระบบการปกครองในทางหลักรัฐศาสตรในพระไตรปฏก คือมุงธรรม คือความถูก 

ตองดีงาม สันติภาพ ภราดรภาพ ใหเกิดข้ึนแกประชาชน แตการท่ีจะบรรลุถึงเปาหมายนั้นพระพุทธเจา

มิไดเสนอรูปแบบการปกครองแบบใหมข้ึนมาเลย แตทรงเสนอแนะใหปรับรูปแบบการปกครองท่ีใชอยู

ใหเปนธรรม เพราะการปกครองทุกระบบมีขอผิดพลาดบกพรองดวยกันท้ังนั้น การท่ีจะแกไขขอ 

บกพรองนั้นใหเปนธรรมก็จะตองแกไขท่ีตัวบุคคลซ่ึงเปนผูสรางระบบข้ึนมา มิใชท่ีจะไปมุงแกไขท่ีตัว

ระบบอยางเดียว การท่ีจะแกไขข้ึนมาไดในเบื้องตนตองมุงเนนใหเปนผูท่ีมีความประพฤติดีท่ีพระเรียก 

วา มีศีล คือมีระเบียบในชีวิต และปลูกฝงอุดมการณ ความตั้งใจแนวแนม่ันคงในทางท่ีดี คือมีสมาธิ ใน

การทํางานและเพ่ือใหมีความเฉลียวฉลาดสามารถวินิจฉัยวาสิ่งใดดีหรือไมดี เปนธรรมหรือมิใชธรรม

ตองอาศัยสติปญญาของตนท่ีไดศึกษามาประกอบกับตั้งจิตมีเมตตานําหนา 

ปรีชา ชางขวัญยืน (2540, หนา 63) ไดกลาวถึงการท่ีจะนําหลักธรรมมาใชกับการเมืองไว

ในในเรื่อง “ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา” ไววาเม่ือพิจารณาธรรมสําคัญ ๆ ท่ีเก่ียว กับ

การเมืองการปกครองดังกลาวมาแลวจึงเห็นไดวาคําสอนของพระพุทธองคมิไดปรากฏเปนระบบ

ชัดเจน เปนแตสอนเฉพาะคราวดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวาพระพุทธองคมิไดทรงตั้งพระทัยท่ีจะสอน
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ปรัชญาการเมือง แตเนื่องจากรัฐมีไวเพ่ือความสุขของประชาชนและความสุขท่ีแทตองเปนความดีงาม

ตามหลักพระพุทธศาสนาดังนั้นคําสอนท่ีเก่ียวกับการเมืองของพระพุทธองคจะตองเปนไปในแนว

เดียวกันกับคําสอนอ่ืน ๆ และมุงไปสูจุดหมายของชีวิตจุดเดียวกันการประเมินคาวาอะไรดีอะไรชั่ว 

ก็จะตองเปนไปในแนวเดียวกันจะขัดแยงกันไมได 

สรุปไดวา แนวคําสอนของพระพุทธองคไมเนนท่ีระบบมากนัก แตเนนการสอนในสิ่งท่ีเห็น

วามีประโยชนใชไดในขณะนั้น ในเวลานั้นในเหตุการณอันนั้น และเห็นวาหากระบบหรือหลักการณท่ี

ไมสมสมัยก็สามารถแกไขได ไมติดยึดกับสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนา แตจะเนนใหคนอยูดวยกัน

อยางไมเบียดเบียนทําประโยชนตนและประโยชนของคนอ่ืนใหดี ชีวิตของทุกคนก็จะมีจุดหมายคือ

ความสุขในการอยูรวมกันในสังคม 

แกรนท อีแวนส (2549, หนา 13) ไดกลาวถึงการท่ีพระสงฆลาวใชหลักรัฐศาสตรท่ีมี

บทบาทการปกครองสงฆขณะนั้นทําหนาท่ีท่ีมีประโยชนตอสังคมประเทศลาวไวในหนังสือ “ประวัติ 

ศาสตรสังเขปประเทศลาวประเทศกลางแผนดินใหญเอเชียอาคเนย” วาความสําคัญของพระพุทธ 

ศาสนาคือแนวคิดท่ีเปนสากล ท่ีสามารถดึงดูดผูคนตางชาติ ตางภาษาใหเขามาอยูในกรอบวัฒนธรรม

เดียวกัน นอกเหนือจากนั้นคณะสงฆยังมีประโยชนตอกษัตริยผูมีบทบาทเปนองคอุปถัมภเนื่องจาก 

คณะสงฆเปนแหลงของอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีแขงกับพระภูมิเจาท่ีตาง ๆ ท่ีสิงสถิตอยูในหลักเมือง  

ดังนั้น คณะสงฆจึงชวยใหกษัตริยสามารถลดอํานาจของพระภูมิ หรืออํานาจศักดิ์สิทธิ์ของเจาเมืองเล็ก

เมืองนอยได พระพุทธศาสนารับเอาความเชื่อเก่ียวกับผีเหลานี้เขามา ถึงขนาดกลาวไดวาเขามาไวภาย 

ในกําแพงของวัดอยางแทจริง ยกตัวอยางเชน หลักเมืองเวียงจันทรประดิษฐานอยูภายในอุโบสถของวัด

ศรีเมือง ทํานองเดียวกันการท่ีชนกลุมนอยตาง ๆ ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ทําใหวัดเขามาแทนท่ี

บานของหัวหนาหมูบาน หรือบานเรือนแถวของญาติพ่ีนองหัวหนาหมูบานสําหรับพวกชาวไท ในอดีต

วัดสวนใหญสรางดวยไมและมุงจาก พระพุทธก็เปนไมแกะสลัก สวนสถาปตยกรรมก็มิไดโดดเดนจาก

สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ใกลเคียงเหมือนในปจจุบัน สวนใหญเปนอาคารกออิฐฉาบปูนเพียงหลังเดียวใน

หมูบานชนบท แตเดิมวัดของเมืองท่ีเปนศูนยกลางทางการเมืองท่ีสําคัญเทานั้นท่ีมีโบสถและอาคาร 

อ่ืน ๆ ท่ีกอสรางอยางโอโถง ท้ังพระประธานก็หลอจากโลหะ หรือแกะสลักจากหิน 

สรุปไดวา จากความสําคัญท่ีพระสงฆไดมีสวนชวยใหสถาบันการปกครองนี้อยูได ก็ดวย

อํานาจสิทธิ์ขาดทางความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระสงฆท่ีทําใหนักปกครองตั้งแตเบื้องบนลงมาถึงเบื้อง

ลางไดรับการยอมรับ ก็ดวยการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีนั้นเอง ทําใหความศักดิ์สิทธิ์นี้ มีคุณคา

ตอการท่ีประชาชนทุกหมูเหลา นอบนอมดวยศรัทธาสาธุการดวยใจจริง 

ธรรมนูญปกครองคณะสงฆลาว (2547, หนา 5) เปนหลักรัฐศาสตรตามการปกครองสมัย

นิยมท่ีไดรับการรับรองเอาจากพรรคและรัฐบาลโดยไดเขียนไวมีใจความวาการเปลี่ยนแปลงระบบ

ปกครองคณะสงฆและการเคลื่อนไหวของคณะสงฆลาวนับตั้งแตภายหลังยุคปฏิวัติ พ.ศ.2518 เปนตน

มาเนื่องดวยความพยายามฟนฟู พระพุทธศาสนาโดยรวมมือระหวางคณะสงฆและผูนําทางการเมือง 
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จนกระท่ังใน พ.ศ.2534 ก็สามารถประกาศใชธรรมนูญปกครองสงฆลาว ไดอยางเปนทางการ โดย

ธรรมนูญปกครองสงฆลาว แบงรูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวออกเปน 4 ข้ันคือ 1) องคการพุทธ

ศาสนาสัมพันธลาวข้ันศูนยกลาง 2) องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวข้ันแขวง, นครหลวง, และเขต

พิเศษ 3) องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวข้ันเมือง 4) องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวข้ันวัด สวนการ

บริหารงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ตามธรรมนูญปกครองสงฆลาวแบงออกเปน 4 

กรรมาธิการหลักคือ 1) กรรมาธิการปกครองสงฆ 2) กรรมาธิการศึกษาสงฆ 3) กรรมาธิการเผยแผ

ศีลธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน 4) กรรมธิการสาธารณูปการ 

สรุปไดวา การท่ีพระสงฆสามารถจะปกครองกันดวยดีใหท่ัวถึงตามพระธรรมวินัยและตาม

ระบอบการปกครองตามแนวทางของฝายบานเมือง ก็จําเปนตองมีการตรารัฐธรรมนูญเพ่ือความ

ยุติธรรมและชอบธรรมตามระบบการปกครองสมัยใหมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คืออยู

ดวยกันอยางสันติและความสามัคคีกันดวยดีไมมีความขัดแยงตางฝายตางประสานกันดวยดีท้ัง 4 

กรรมาธิการ ใหดําเนินงานไปสูจุดหมาย คือความสงบสุขท้ังฝายบานเมืองและทางฝายคณะสงฆเอง 

มาตรติน สจ็วต ฟอกซ (Martin stuart fox), (2548, หนา 10) (อางถึงใน พระพูลาตี ขนฺ

ติโก) วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆในการเผยแผพระพุทธศาสนาในเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก 

สาธารณรัฐประชาธิไตย ประชาชนลาว” ไดเขียนไวถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก

เฉียงใตไวในหนังสือ “Buddhism and political in laos, Cambodia, Myanmar and Thailand” 

ไดระบุวาบริบทของประเทศลาว ในสมัยลาอาณานิคมของฝรั่งเศษนั้นพระสงฆ และผูรักชาติไดทําการ

เคลื่อนไหวทางการเมือง จนมีการประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขาเปนหลักสังคมนิยม หรือ

อาจจะเรียกไดวา เปนสังคมนิยมพระพุทธศาสนา“Buddhist socialism) นักการเมืองมีสวนรวมใน

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และประกาศยกเลิกความเชื่อเรื่องผี ใหความสําคัญตอบุญบั้งไฟนอยลง 

ท่ีสําคัญพรรคคอมมิวนิสตประชาชนลาว (Bommunist lao people’party) มีทาท่ีอยางชัดเจนตอ

พระพุทธศาสนาในเชิง “เคารพและปกปองพระพุทธศาสนา” ซ่ึงพระสงฆสวนใหญใหความสนับสนุน

เพ่ือตอตานรัฐบาลหนุนหลังโดยสหรัฐอเมริกา 

สรุปไดวา จากเรื่องนี้ทําใหเราเห็นไดวาพรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีทาทีตอพระพุทธ 

ศาสนาในลาวอยางไร และไดปฏิบัติตนเหมาะสมกับพระพุทธศาสนามากนอยเพียงใด เพราะชีวิตของ

นักปฏิวัติสวนใหญก็มีบรรพบุรุษสวนใหญท่ีนับถือศาสนาพุทธมากอนท้ังนั้น เม่ือทานเหลานั้นไดเขามา

เปลี่ยนแปลงการเมืองก็แนนอนวาทานเหลานั้นจะไมละท้ิงศาสนาท่ีพอแมตนสรางมาและสืบทอด 

นับถือกันมาอยางเด็ดขาด  

พระธรรมปฏก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2541, หนา 192-193) ไดเขียนถึงหนาท่ีของฝายบาน 

เมืองหรือฝายนักปกครองบานเมืองท่ีจะปฏิบัติตน ตอระบบการปกครองคณะสงฆเพ่ือรักษาทรงไวซ่ึง

ศาสนาไวในหนังสือ “พระพุทธศาสนาในเอเชีย” วาเม่ือญาติโยมอุปถัมภบํารุงพระสงฆพอดีก็ทําให

พระสงฆสามารถทํากิจ คือ เลาเรียนปฏิบัติและเผยแผสั่งสอนไดเต็มท่ีเม่ือพระสงฆทําหนาท่ีของตนดี
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แลวพระศาสนาดํารงอยูก็ทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ฉะนั้นญาติโยมท่ีอุปถัมภบํารุงพระสงฆ

ก็คือไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาจึงถือวามีสวนในการสืบตออายุพระพุทธศาสนาดวย 

สรุปไดวา ท้ังฝายประชาชนและฝายพระสงฆตางทําหนาท่ีของตนตามความสามารถ คือ

ทางฝายบานเมืองมีหนาท่ีปกครองและออกกฏหมายใหประชาชนไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด สวน

พระสงฆก็มีแนวทางในการฝกจิตคนใหเขาหลักศาสนาคือ ทําดียอมไดรับผลดี ทําความชั่วยอมไดรับ

ผลชั่วตามกรรมท่ีไดทําไว ใหเห็นเหตุและผลวาทําไมจึงมีกฏหมาย และทําไมจริงมีการลงโทษผูทําผิด 

และศาสนามีไวเพ่ือฝกจิตใจคนใหออนโยนมีปญญาเขาใจตนและผูอ่ืน คนอ่ืนรักสุขเกลียดทุกขฉันใด

ตนก็มีเชนนั้น จงถือคติวา อยากใหคนอ่ืนปฏิบัติตอตนเองอยางไร ก็จงปฏิบัติตอคนอ่ืนแบบนั้นดวย 

ไกรสร พรหมวิหาร (2519, หนา 1) การสนับสนุนและสงเสริมงานทางพระพุทธศาสนาจาก

รัฐบาลลาวนั้นไดมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเห็นไดจาก “คําสั่งของนายกรัฐมนตรี” วาการจัดตั้งและ

การดําเนินการปฏิบัติประเพณีทางพระพุทธศาสนาฯพณฯ ไกรสร พรหมวิหาร ไดกลาววาพระพุทธ 

ศาสนาในประเทศลาวนับไดวาเปนศาสนาอันดีงามซ่ึงประชาชนลาวบรรดาเผาไดมีความเคารพนับถือ

เปนเวลายาวนาน พระพุทธศาสนานั้นไดมีมูลเชื้อรักชาติและไดประกอบสวนอันสําคัญในการตอสู 

และรักษาในการกอสรางประเทศชาติ ในสมัยจักรพรรดิฝรั่งเศส และอเมริกาท่ีเขามาแทรกแซงและ

รุกรานประเทศชาติ พระสงฆสามเณรก็ไดเสริมขยายมูลเชื้อรักชาติประกอบสวนในการดําเนินการตอสู

กูชาติหลังจาก พ.ศ.2518 ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครอง รัฐบาลลาวก็ไดสงเสริม

พุทธศาสนาท้ังนี้ก็เพ่ือรักษาความผองใสในการปฏิบัติธรรมวินัยของพระสงฆใหศาสนาและประเทศ 

ชาติไดรับการพัฒนาควบคูกันไป 

สรุปไดวา จากบทวิจัยท่ีไดนําเสนอมาท้ังหมดนี้ ไดความวาการศึกษาเชิงวิเคราะหหลัก

รัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาวคือการท่ี อ.พ.ส นําบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปกครองคณะสงฆ

ลาว ท่ียึดถือพระธรรมวินัยเปนหลักอยูแลว และก็ปรับใหเขากับทิศทางการปกครองตามรูปแบบ ของ

ฝายบานเมืองท่ีปกครองในระบอบสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหเปนไปโดยไมขัดกัน 

เพราะวาทางฝายรัฐก็ปกครองประชาชนอยู และศาสนาก็เปนเรื่องของประชาชนทุกคน เม่ือท้ังสอง

ฝายทําดวยประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนแลว ก็เก่ียวของกันอยางหนีจากกันไมพน 

สาเหตุท่ีรัฐใน สปป.ลาวไมแยกศาสนาออกจากรัฐเปนเพราะเหตุวาพระพุทธศาสนาในลาวท่ี อ.พ.ส 

ปกครองกันอยูนี้ไดมีความรวมแรงรวมใจปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎรัฐธรรมนูญทางฝายรัฐและ

รัฐธรรมนูญคณะสงฆ เชื่อมเขาหากันไดอยางกลมกลืน ในกิจการของรัฐท่ีปกครอง ตามลําดับข้ันคือ 

ข้ันศูนยกลางข้ันนครหลวงข้ันแขวงข้ันเมืองและข้ันบานจึงทําใหรัฐใน สปป.ลาวกับ อ.พ.ส ดําเนินงาน

ไปดวยกันอยางไมติดขัด เปนไปดวยดีเสมอมาและตลอดไป  
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1.6.1 ทําใหทราบแนวคิดทฤษฎีการปกครอง 

1.6.2 ทําใหทราบรูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว 

1.6.3 ทําใหสามารถวิเคราะหขอเสนอแนะรูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาวได 

1.6.4 สามารถนําผลการวิจัยไปเผยแผในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปกครองท้ังฝายคดี

โลกและคดีธรรมแกคนผูสนใจท่ัวไปและปรับใชตามสมัยนิยม 

 

1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 

การศึกษาเชิงวิเคราะห หมายถึง การศึกษาเชิงวิเคราหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะ

สงฆลาวและศึกษารูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆลาว 

หลักรัฐศาสตร หมายถึง การศึกษาเก่ียวกับการเมืองการปกครองและการบริหารงานของรัฐ 

การปกครองคณะสงฆลาว หมายถึง การปกครองเพ่ือใหเปนไปตามกฏขององคการพุทธ

ศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวท่ีแบงออกเปน 4 คณะกรรมาธิการไดแกคณะกรรมาธิการการปกครอง, 

คณะกรรมาธิการการศึกษา, คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน และคณะ 

กรรมาธิการสาธารณูปการ 

การปกครอง หมายถึง การคุมครอง ดูแล การรักษา การควบคุม การปฏิบัติการของ

ผูปกครองในการจัดระเบียบทางสังคม ใหอยูรวมกันอยางมีความสุข 

รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีกําหนดถือเปนหลักเกณฑ และแบบแผนหรือแนวทางปฏิบัติ 

รัฐ หมายถึง ประเทศหรือแวนแควนรัฐบาลและมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเอง ประกอบ 

ดวย ประชาชน, ดินแดน, รัฐบาล, อํานาจอธิปไตย 

พระพุทธศาสนา หมายถึง พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทท่ีมีคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซ่ึง

แนะแนวทางยกฐานะของมนุษยชาติใหสูงข้ึนสูความบริสุทธิ์ผุดผอง ตามแนวทาง การละความชั่ว การ

ทําแตความดี และการกระทําจิตใหผองใส 

พระไตรปฏก หมายถึง คัมภีรพระไตรปฏก อรรถกถา ฏีกา ของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ระบอบสังคมนิยม หมายถึง การปกครองของ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

พรรคประชาชนปฏิวัติลาว หมายถึง ผูมีอํานาจสูงสุด เปนแกนนําในระบบการเมืองแหง

ระบอบประชาธิปไตย ประชาชน พรรคเปนผูนําพา และวางแนวทาง แผนนโยบาย กําหนดทิศทางการ 

ขยายตัวของประเทศชาติใหสอดคลองกับ กฏเกณฑ ขยายตัวของสังคมของยุคสมัย ตอบสนองความ

ปรารถนาอันแรงกลาของประชาชนลาวท้ังชาติ พรรคเปนผูนําพาเสริมขยายบทบาท และความศักดิ์ 
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สิทธิ์ในการคุมครองรัฐ ความเปนเจาขององคการแนวลาวสรางชาติองคการจัดตั้งมหาชนและองคการ

จัดตั้งสังคม พรรคเคารพ และเคลื่อนไหวในขอบเขตรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

ประชาธิปไตยประชาชน หมายถึง ระบอบการปกครองประชาชนหรือสาธารณชนท่ัวไป 

คือ การปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชนโดยถือวาอํานาจหนาท่ีในการปกครอง

ประเทศจะตองมาจากประชาชนหรือไดรับความยินยอมจากประชาชนคนสวนใหญ 

องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว (อ.พ.ส) หมายถึง องคการจัดตั้งสูงสุดเพียงองคการเดียว

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีพรรครัฐไดไววางใจใหเปนองคการท่ีดูแล พระพุทธศาสนา

และเคลื่อนไหวเผยแผหลักศีลธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ภายใตขอบเขตรัฐธรรมนูญ 

สปป.ลาว หมายถึง ระบอบปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กองประชุม หมายถึง วาระการประชุมของคณะสงฆภายใตองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว 

ประธานสงฆ หมายถึง ตําแหนงประธานองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวท่ีมีหนาท่ีเปน

ประธานบริหารกิจการคณะสงฆลาว (เทียบเทากับสมเด็จพระสังฆราชไทย)  

คณะสงฆลาว หมายถึง พระภิกษุสามเณรท่ีบวชเขามาตามพระธรรมวินัยนิกายลังกาวงศ 

ในประเทศลาว รัฐบาลลาว และอยูภายใตรัฐธรรมนูญปกครองสงฆลาว 



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฏีในการปกครอง 
 

การศึกษาคนควา องคความรูเก่ียวกับทฤษฏีการปกครองทางรัฐศาสตร ท่ีไดวิวัฒนาการมา

จากอดีตถึงปจจุบัน จนมาถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองในปพ.ศ. 2518 สูระบอบการปกครองสาธารณ 

รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การอธิบายถึงแนวคิดทฤษฏีทางรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆ

ลาวนั้น จะตองอาศัยการศึกษาวิเคราะหจากหลาย ๆ ดานดวยกัน เพราะรัฐศาสตรนั้นเปนศาสตรสมัย 

ใหม และทางคําสอนของศาสนาหรือในระบบการปกครองคณะสงฆในสมัยพระพุทธเจา ก็ไมไดกลาว 

ถึงโดยตรง เพียงแตพยายามท่ีจะนําเอา แนวคิดทางการเมืองการปกครอง มาวิเคราะหกับการ

ปกครองคณะสงฆลาว การท่ีจะนําเอาแนวคิดทฤษฏีทางโลก มาเก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆนั้น 

บางครั้งก็เปนเรื่องข้ึนอยูกับความตองการของผูท่ีศึกษาวิจัยวา จะนําเอาแนวคิดทฤษฏีในการปกครอง

ของฝายบานเมือง มาอธิบายสนับสนุนหรือคัดคานการปกครองคณะสงฆเองหรือไมอยางไร ซ่ึงหลัก 

การอันนี้ถือวาเปนกลาง ๆ เพราะตามเปาหมายของการจัดการปกครองแลวก็เพ่ืออํานวยประโยชนสุข

ใหแกประชาชน และประเทศชาติในการศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดทฤษฏีในการปกครองคณะสงฆลาว

นี้ ผูวิจัยมุงจะกลาวถึงประเด็นตอไปนี้คือ  

1) แนวคิดทฤษฏใีนการปกครอง  

2) ความเปนมาของการปกครองทางตะวันตกและทางตะวันออก  

3) ความเปนมาของการปกครองคณะสงฆตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 

2.1 ทฤษฏีการปกครองทางหลักรัฐศาสตร 

 

2.1.1 แนวคิดทฤษฏีการปกครองท่ัวไป 

ปจจุบันนี้มีการปกครองอยูมากมายหลายรูปแบบ ในการศึกษาครั้งนี้ขอเลือกสรรรูปแบบ 

การปกครองท่ีนักวิชาการดานรัฐศาสตรสวนใหญยอมรับ มีอยู 2 รูปแบบ สยาม ดําปรีดา, (2517, 

หนา 56) คือ 1) รูปแบบการปกครองดั้งเดิมของอริสโตเติ้ล ซ่ึงพิจารณาจํานวนผูปกครอง และจุด  

มุงหมายในการปกครองเปนเกณฑในการแบงและ 2) พิจารณาการมีสวนรวมในการใชอํานาจอธิปไตย

ของประชาชนเปนเกณฑในการแบงเชน รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและรูปแบบการ

ปกครองแบบเผด็จการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก. รูปแบบการปกครองของอริสโตเติ้ล ๆ แบงรูปแบบการปกครองโดยพิจารณาจาก

จํานวนผูปกครอง และจุดมุงหมายในการปกครอง เพ่ือประชาชนหรือเพ่ือตนเอง โดยแบงรูปแบบการ
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ปกครองท่ีดี 3 รูปแบบ ท่ีใชอํานาจการปกครองตามกฎหมายและเพ่ือประโยชนสวนรวมกับอีก 3 

รูปแบบท่ีไมดี ท่ีใชอํานาจการปกครองเพ่ือประโยชนตนเองและพวกพอง (Michael G.Roskin and 

others, Political Science: AnIntroduction, (New Jersey: Prentic-hall international. 2541, 

p. 39) รูปแบบการปกครองของเพลโต (Plato) นักปราชญชาวกรีก ไดกลาวถึงรูปแบบการปกครองไว

ในหนังสือรัฐบุรุษ (Statement) ซ่ึงไดแบงการปกครองออกเปนสองประเภทโดยใชกฎหมายมาเปน

เง่ือนไขสําคัญในการพิจารณา เพราะมองเห็นวากฏหมายสามารถสรางเสถียรภาพและความม่ันคง

ใหแกรัฐได ตลอดจนสามารถปองกันความเลวรายของผูปกครองได โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือผูปกครอง

เปนผูท่ีขาดความยุติธรรม ซ่ึงกฏหมายจะชวยเหนี่ยวรั้งผูปกครองไมใหใชอํานาจในทางท่ีเสื่อมทรามลง 

ดังนั้น เพลโตจึงไดแบงการปกครองออกเปน 2 ประเภท ชรินทร สันประเสริญ, (2538, หนา 116)  

 1. การปกครองท่ีใชกฎหมายเปนหลักในการปกครอง ประกอบดวย  

 - ราชาธิปไตย (Monarchy) คือการปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายและปกครองตาม

กฎหมาย โดยคน ๆ เดียว ซ่ึงถือวาเปนการปกครองของรัฐท่ีดีท่ีสุดตามความเห็นของเพลโต 

 - อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) คือการปกครองท่ีชอบดวยกฏหมายโดยคนสวนนอย

ของรัฐจัดไดวาเปนการปกครองของรัฐท่ีมีการปกครองดีท่ีสุดในระดับรองลงมา 

 - ประชาธิปไตยภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Democracy) คือการปกครองท่ีชอบ

ดวยกฎหมายโดยคนสวนมากของรัฐหรือประเทศ จัดไดวาเปนการปกครองของรัฐท่ีมีการปกครองเลว

ท่ีสุด ในบรรดารัฐท่ีใชกฏหมายเปนหลักในการปกครอง แตก็ยังถือวาดีกวารัฐท่ีไมใชกฏหมายเปนหลัก

ในการปกครองในทุกประเภท โกวิท วงศสุรวัฒน, (2534, หนา 47)  

 2. การปกครองท่ีไมใชกฎหมายเปนหลักในการปกครองประกอบดวย 

 - ทรราช (Tyranny) คือการปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และปกครองโดยไม

คํานึงถึงกฎหมายโดยคน ๆ เดียว ซ่ึงถือวาเปนการปกครองท่ีเลวท่ีสุดตามความเห็นของเพลโต 

 - ทรชนาธิปไตยหรือคณาธิปไตย (Oligarchy) คือการปกครองท่ีไมชอบดวยกฏหมาย 

โดยคนสวนนอยของรัฐหรือ จัดไดวาเปนการปกครองท่ีเลวถัดไปจากการปกครองท่ีเลวท่ีสุด 

 - ประชาธิปไตยท่ีไมอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ คือการปกครองโดยพลการและ

แบบรุนแรงโดยคนจํานวนมากของรัฐหรือของประเทศ เปนการท่ีไมชอบดวยกฎหมายจึงเปนการ

ปกครองท่ีถือวาเลวอยู แตก็ยังเปนอันตรายนอยกวาการปกครองตามแบบทรราชและทรชนาธิปไตย 

โกวิท วงศสุรวัฒน, (2534, หนา 47)  

ข. รูปแบบการปกครองท้ัง 6 นี้มาจากรูปแบบการปกครอง 3 ประเภท คือ ประเภทท่ี

บุคคลคนเดียวเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง ไดแก ราชาธิปไตย และทุชนาธิปไตย ประเภทคณะ

บุคคลเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง ไดแก อภิชนาธิปไตยและคณาธิปไตย และประเภทท่ีคน

สวนมากเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง ไดแก โปลิตี้หรือมัชฌิมวิถีอธิปไตยและประชาธิปไตย 
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ค. รูปแบบการปกครองในปจจุบัน ท่ีไดรับความนิยมมาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันสามารถ

แบงออกเปนสองประเภทใหญคือ สุรพล สุยะพรหม, (2548, หนา 9)  

 1. รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการคําวาเผด็จการ (Dictatorship) ตามความหมาย

ท่ัวไป คือการปกครองโดยคน ๆ เดียวหรือโดยกลุมบุคคลเล็ก ๆ กลุมเดียว เผด็จการซ่ึงเกิดข้ึนสมัยท่ี 

โรม ปกครองโดยระบบสาธารณรัฐ โดยการท่ีประชาชนมอบอํานาจใหแกผูนําเพียงคนเดียวในระยะ เวลา

ไมเกิน 6 เดือน เพ่ือใหทําหนาท่ีจัดระเบียบสังคมหรือสรางความม่ันคงทางการทหาร ในสถานการณท่ี

บานเมืองอยูในภาวะฉุกเฉิน หลังจากนั้นผูนําจะตองลาออกและการปกครองแบบมีรัฐธรรมนูญก็จะได 

รับการสถาปนาข้ึนมาใหม สยาม ดําปรีชา, (2517, หนา 64)  

 ความคิดเห็นของนักเผด็จการท่ัวไปนั้นมีอยูวา ประชาชนสวนใหญจะตองตั้งหนาตั้งตา

ทํามาหากิน เนื่องจากประชาชนไมคอยมีความรู หรือไมสนใจ หรือไมมีความรับผิดชอบในการ

ปกครองบานเมืองเทาไรนัก และเกรงวาถามอบอํานาจการปกครองไวในมือประชาชนแลว ประชาชน

ก็จะใชอํานาจไปในทางท่ีไมถูกตอง ซ่ึงจะกอใหเกิดความซุนมุนวุนวายข้ึนในสังคม และทําประเทศชาติ

ใหประสบหายนะจึงจําเปนท่ีจะตองรวบอํานาจไวท่ีคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งสัญชาติ

หรือเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนะมีจุดยืนดีกวาคนกลุม

อ่ืน ๆ สังคมจึงจะพัฒนาไปในทางท่ีดีได และประเทศชาติจะรอดพนจากหายนะในขณะเดียวกัน นัก

เผด็จการก็เห็นวาการท่ีจะใหการศึกษาแกประชาชนนั้นควรจะใหประชาชนศึกษา หาความรูไดในขอบ 

เขตหนึ่ง ซ่ึงไมขัดกับอุดมการณของตนเทานั้น จึงจะเปนผลผลักดันสังคมไปในแนวทางท่ีตนกําหนด

ข้ึนได นันทา โชติกะพุกกณะ, (2541, หนา 230)  

 2. รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย คําวา ประชาธิปไตยมาจาก Democracy ซ่ึง

มาจากคําวา Demokration ในภาษากรีกแปลวาการปกครองของประชาชน ดังท่ีอดีตประธานาธิบดี 

ลินคอน ของสหรัฐอเมริกาเคยกลาวไววารัฐบาลประชาธิปไตยคือรัฐบาลของประชาชนเพ่ือประชาชน 

และโดยประชาชนซ่ึงหมายถึงระบบการปกครองตามอุดมคติระบบหนึ่งท่ีรัฐบาลในระบบประชาธิปไตย

จะใหโอกาสอันเทาเทียมกันในการดํารงชีวิตการแสวงหาความสุขเปนตน อุทัย หิรัญโต, (2534, หนา 2) 

ดังนั้นลักษณะท่ีสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยประมวลไดเปน 4 ประการ พระธรรมปฏก 

(ป.อ.ปยุตฺโต), (2538, หนา 50) ดังตอไปนี้ 

 1. ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย คือ ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในรัฐ อาจใช

อํานาจทางตรงหรือทางออมก็ได 

 2. ประชาชนทุกคนในรัฐ มีความเสมอภาคเทาเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมี

สิทธิเสรีภาพ ในขอบเขตของกฏหมายอยางเทาเทียมกัน 

 3. การดําเนินการตาง ๆ ของรัฐนั้น ถือเอามติของเสียงขางมากเปนเครื่องตัดสิน แต

ในขณะเดียวกันเสียงขางนอยหรือคนสวนนอยของรัฐจะไดรับความคุมครองทางกฏหมาย ท่ีปองกันมิ

ให ประชาชนสวนใหญกดข่ีขมเหงอยางผิดกฏหมายและผิดทํานองคลองธรรม 
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 4. กระบวนการของประชาธิปไตย คือ วิธีการปกครองซ่ึงไดรับความยินยอมพรอมใจ

ของประชาชนสวนใหญ ซ่ึงแสดงออกในรูปของการเลือกตั้ง การอภิปราย การออกเสียงประชามติ 

การเสนอรางกฎหมายของประชาชน เปนตน 

ซ่ึงรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นเราสามารถแยกออกไดเปน 3 ระบบ สยาม 

ดําปรีชา, (2517, หนา 59-63) ใหญ ๆ ดวยกันคือ 

1. ระบบรัฐสภา (Parliamentary system) ระบบรัฐสภาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ซ่ึงถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ดังนั้น จึงเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเลือก

ผูแทนในเขตของตนเขาไปนั่งในรัฐสภา อันเปนสภานิติบัญญัติ มีหนาท่ีออกกฎหมายและเลือกบุคคลท่ี

เหมาะสมจากสมาชิกสภาผูแทนราษฏรเปนหัวหนารัฐบาล และพิจารณาเห็นชอบบุคคลท่ีจะรวมกับ

รัฐบาลเพ่ือทําหนาท่ีบริหารประเทศการปกครองระบบรัฐสภานี้ถือหลักการวารัฐสภาเปนผูมีอํานาจสูงสุด 

(Supremacy of the Parliament) เพราะเปนสถาบันท่ีเปนตัวแทนของประชาชน 

2. ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ซ่ึงถือวาอํานาจอธิปไตยมาจากประชาชนประมุขของรัฐกับประมุขของฝายบริหารเปนคน ๆ เดียวกัน

และไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเรียกวาประธานาธิบดี การปกครองในระบบนี้เปนการปกครอง

แบบสาธารณรัฐ (Republic) และแยกอํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารออกจากกัน (Separation 

of Powers) นอกจากนั้นผูใชอํานาจท้ังสองฝายยังเปนอิสระไมข้ึนตอกันอีกดวย ดังนั้น จึงใหผูใช

อํานาจท้ังสองฝายตางก็ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง เพ่ือใหมีฐานะเปนตัวแทนของเจาของ

อํานาจรัฐสูงสุดโดยเทาเทียมกัน นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญของระบบการปกครองแบบนี้ยังถือวาศาลซ่ึง

เปนสถาบันอิสระมีฐานะเทาเทียมกับสถาบันอ่ืน ๆ อีกดวย 

3. ระบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี (Semi-Presidential or Semi Parliamentary) การ

ปกครองรูปแบบนี้ไดเกิดข้ึนในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแตมีการปฏิรูปในป พ.ศ.2505 เปนตนมา การ

ปกครองระบบนี้รัฐสภาจะไปใชอํานาจบริหารในขณะเดียวกันไมได สวนประธานาธิบดีในระบบนี้ มี

อํานาจมากกวาประธานาธิบดีในระบบรัฐสภา เพราะสามารถใชการอํานาจบริหารไดอยางกวางขวาง

แบบเดียวกัน กับระบบประธานาธิบดี และเนื่องจากระบบนี้เปนระบบก่ึงรัฐสภาดังนั้น จึงมีตําแหนง

นายกรัฐมนตรีอยูดวย แตนายกรัฐมนตรีมักไมมีบทบาทสําคัญนัก  

การบริหารรัฐกิจการบริหารภาครัฐการบริหารราชการแผนดินเปนวิชาวาดวยการบริหาร

และการปกครองประเทศ เพ่ือใหสัมฤทธิผลตามนโยบายของรัฐอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด ดัง

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทรัฐศาสตรอังกฤษ-ไทย, (2552, หนา 210) กลาวไววาโดยศึกษา

ถึงประวัติการบริหารวิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฏี ทางการบริหารเปรียบเทียบการพัฒนา 

การบริหารรวมท้ังการกําหนดนโยบายและการวางแผนในการบริหารรัฐกิจ รศ.ดร.มานพ นักการเรียน, 

(2557, หนา 9) ทฤษฏีการปกครองวาดวยลัทธิหรืออุดมการณ หมายถึงความเชื่อถือหรือจุดมุงหมาย

ในการปกครองลัทธิสําคัญ ๆ ท่ีเปนเปาหมายหรืออุดมการณในการปกครอง มีดังนี้ 
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1. ลัทธิฟาสซิสตและคอมมิวนิสต เปนรูปการปกครองแบบเผด็จการโดยคณะบุคคลและมี

ลักษณะการใชอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ ลัทธิคอมมิวนิสตเปนลัทธิท่ีเคยทําใหเกิดสงครามประชาชนใน

ประเทศไทย ในชวงระหวางป พ.ศ. 2507-2526 โดยพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ไดจัดตั้งกอง

กําลังติดอาวุธข้ึน และเรียกตัวเองวากองทัพปลดแอกประชาชนไทย ทําการตอสูกับฝายรัฐบาล 

2. ลัทธิสังคมนิยม เปนลัทธิทางเศรษฐกิจท่ีรัฐเขามาควบคุมเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

โดยรูปการปกครองจะเปนประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็ไดระบบนี้ยึดเอาแนวความคิดของคารล

มารกซเปนแนวทางในการจัดระเบียบทางเศษฐกิจ คือทรัพยสินทุกอยางเปนของรัฐท้ังสิ้นเอกชนไมมี

สิทธิ์เปนเจาของทรัพยสินใด ๆ การดําเนินงานทางเศษฐกิจ เชน จะผลิตอะไรผลิตอยางไร ผลิตเพ่ือ

ใคร รัฐจะเปนผูวางแผนดําเนินการเองท้ังสิ้น ประชาชนอยูในฐานะเปนเจาของแรงงาน เทานั้น ระบบ

เศษฐกิจแบบสังคมนิยม เกิดข้ึนจากความคิดท่ีจะพยายามแกไขปญหาของสังคม ท่ีเกิดจากระบบเสรี

นิยม หรือทุนนิยม แตเม่ือระบบสังคมนิยมถูกนํามาปฏิบัติก็ทําใหเกิดปญหาข้ึนหลายประการเชน 

 1) เม่ือรัฐเปนเจาของปจจัยการผลิต จํากัดเสรีภาพของประชาชนในการผลิต ทําใหแรง 

จูงใจในการสรางสรรคของเอกชนมีนอยลง ประดิษฐกรรมแปลก ๆ ใหม ๆ จึงเกิดข้ึนนอยกวาระบบ

ทุนนิยม 

 2) รัฐเปนนายทุนผูกขาดเพียงผูเดียว ทําใหประชาชนไมมีโอกาสเลือกสินคาท่ีดีกวา 

 3) ไมมีหลักประกันอันใดท่ีจะใหกับประชาชนไดวารัฐจะเปนองคการท่ีจะอํานวยประโยชน 

ใหกับประชาชนอยางเปนธรรม แผนการทางเศรษฐกิจของรัฐอาจผิดพลาดไดและผลเสียหายก็จะตก

อยูกับประชาชน (อางในนางสาวสุมาลัย กาญจนะ) วิทยานิพนธเรื่อง “แนวคิดเรื่องสังคมนิยมตาม

แนวพุทธปรัชญาเถรวาท”, (2558, หนา 16-17)  

3. ลัทธิเสรีนิยม จะมีรูปการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย และมีลักษณะการใชอํานาจ

แบบอิสระนิยม สุกัญญา มกราวุธ, (2557, หนา 14) เสรีนิยม (Liberalism) ใหความสําคัญกับมนุษย 

โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพ สวนใหญเกิดข้ึนในโลกตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฯลฯ 

สถานะของคนข้ึนอยูกับความสามารถของบุคคลนั้น เชน ความสําเร็จทางการศึกษา อาชีพรายไดการ

เปนผูนําทางสังคมรัฐสงเสริมความแข็งแกรงของประชาชน สงเสริมการเรียนรูและการแขงขัน เชื่อวา

การทําใหคนพัฒนาจะทําใหประเทศพัฒนาตามไปดวย และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการ

เมืองมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น 

4. ลัทธิชาตินิยม เนนในเรื่องความม่ันคงของชาติ เปนอุดมการณหรือเปนลัทธิท่ีครอบงํา 

บรรยากาศการเมืองไทยในระยะแรก ๆ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยจะเห็นได

จากการปฏิวัติรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนแตละครั้งจะอางสาเหตุประการหนึ่งวามีภัยคุกคามความสงบเรียบ 

รอยของบานเมืองหรือมีภัยคุกคามม่ันคงของชาติ สงผลใหรูปการปกครองเปนแบบเผด็จการและมี

ลักณะใชอํานาจเปนแบบนิยมปดก้ันเสรีภาพทางการเมือง 
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5. ลัทธิเทวสิทธิ์ เปนลัทธิท่ีเปนรากฐานการปกครองของไทยในอดีตกอนการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ.2475 ซ่ึงความเชื่อในลัทธินี้เปนผลใหประชาชนยอมอยูภายใตอํานาจเด็ดขาดของ

กษัตริยยอมรับวากษัตริยเปนเสมือนสมมุติเทพ ไดรับมอบอํานาจมาจากสวรรคประชาชนไมมีสิทธิ

ตอตานหรือโตแยงตองยอมรับความเปน “ไพรฟาขาแผนดิน” ชีวิตความเปนอยูของประชาชนข้ึนอยู

กับการกําหนดของผูปกครอง 

ทฤษฏีเทวสิทธิ์ (Divine right theory) ทฤษฏีนี้มีจุดกําเนิดมาจากสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์ 

(Divine Origin) คือเทพยดาหรือผูอยูเหนือมนุษย ทฤษฏีนี้มีหลักการ 3 ประการ ไดแก 

1. รูปแบบการปกครองไดรับการสถาปนาข้ึนโดยเทวโองการ หรือโดยเทวประสงค 

2. ผูปกครองหรือผูเปนประมุข (Head of state) ไดรับการแตงตั้งโดยผูมีสภาวะเหนือ

มนุษย คือโดยพระผูเปนเจาหรือเทพยดาผูทรงฤทธิ์ 

3. ความรับผิดชอบหรือภารกิจท่ีผูนําหรือประมุขชนกระทํานั้นข้ึนอยูกับอํานาจอันศักดิ์ 

สิทธิ์ (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช และพันเอกหญิงนิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2551, หนา 25)  

ทฤษฏีสัญญาประชาคมหรือลัทธิประชาธิปไตย (Popular sovereign) ทฤษฏีนี้เชื่อกันวา 

อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ซ่ึงเปนท่ีนิยมกันมากในปจจุบัน และมีอิทธิพลแทนท่ีทฤษฏีเทวสิทธิ์ 

(Divine right theory) มากข้ึนทุกที แนวความคิดนี้มีรากฐานมาจากความคิดท่ีวา มนุษยเปนผูสราง

รัฐ โดยท่ีประชาชนในสังคม จะมาทําสัญญาประชาชาคม (Social contract) เพ่ือมอบใหผูปกครองซ่ึง

อาจจะเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคล คณะใดคณะหนึ่งทําหนาท่ีปกครองประเทศ โดย

ผูปกครองจะทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชนในการใชอํานาจตามเจตจํานงของประชาชน หาก

ผูปกครองละเมิดเจตจํานงของประชาชน ประชาชนจะมีสิทธิถอดถอนผูปกครองนั้นไดทฤษฏีสัญญา

ประชาคมหรือลัทธิประชาธิปไตยมีขอสรุปไดดังนี้ 

1. รัฐเกิดมาจากมนุษย หรือประชาชนท่ีมีเจตจํานงรวมกัน โดยรัฐไมไดเกิดจากพระเจา

หรือการสรางของผูนํา หรือบุคคลคนเดียว แตรัฐมาจากความจํานงของมนุษยเพ่ืออยูรวมกัน 

2. มนุษยท่ีรวมกันทําสัญญาประชาคม เปนผลทําใหเกิดรัฐ ดวยเหตุนี้รัฐจึงเปนสมบัติของ

ประชาชนทุกคนท่ีเขามาทําสัญญารวมกัน ซ่ึงจะแตกตางจากทฤษฏีเทวสิทธิ์ เพราะทฤษฏีเทวสิทธิ์จะ

มองวามนุษยเปนแคองคประกอบ ไมใชปจจัยหลักในการสรางรัฐเหมือนในทฤษฏีสัญญาประชาคมนี้ 

3. สัญญามีผลผูกพันกับประชาชนและผูปกครองดวยเหตุท่ีประชาชนเปนเจาของรัฐเอง 

ประชาชนจึงรวมกันเลือกผูปกครอง ซ่ึงเปนสัญญาระหวางประชาชนกับผูปกครอง 

4. สัญญาทําใหเกิดรัฐ และรัฐบาลโดยสัญญาท่ีประชาชนทําจะผูกมัดผูปกครองและมีสวน

ทําใหเกิดรัฐ และรัฐบาล 

5. รัฐและรัฐบาลตองใชอํานาจอธิปไตยตามเจตจํานงของประชาชนผูรวมทําสัญญา ท้ังนี้

หากผูปกครองไมทําตามเจตจํานงของประชาชนผูเปนเจาของรัฐ ประชาชนสามารถปลดผูปกครอง

ออกได เนื่องจากละเมิดสัญญา จรูญ สุภาพ, (2533, หนา 189)  
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สรุปไดวา อุดมการณ พัฒนามาเปนลัทธิ และลัทธิก็พัฒนามาเปนทฤษฏีการปกครองอีกที

หนึ่ง และการปกครองท่ีไดกลาวมานี้เอง มีดวยกัน 2 ทฤษฏี ไดแก 1) ทฤษฏีเทวสิทธิ์ (Divine right 

theory) ทฤษฏีนี้มีจุดกําเนิดมาจากสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์ (Divine Origin) คือเทพยดาหรือผูอยูเหนือ

มนุษย 2) ทฤษฏีสัญญาประชาคมหรือลัทธิประชาธิปไตย (Popular sovereign) ทฤษฏีนี้เชื่อกันวา 

อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ซ่ึงเปนท่ีนิยมกันมากในปจจุบันแนวคิดทางการปกครองโดยท่ัว ๆ ไป 

มีนักวิชาการท่ีเปนนักปราชญระดับโลกและไดรับการยอมรับ ไดกลาวไวหลายทัศนะ ซ่ึงจะเปนแนว 

ทางในการศึกษาและประกอบเขากับแนวคิดทฤษฏีเปนอยางดีมีดังนี้ 

เพลโต กลาววาการปกครองท่ีดีท่ีสุดอันเปนสังคมการเมืองในอุดมคติ หรืออุดมรัฐโดยเขา

เชื่อวา มนุษยไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางโดดเดี่ยว ตองอยูรวมกันเปนสังคมเพ่ือสรางความดีและ

ความสุขข้ึนในสังคม ดังนั้นรัฐจึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน หลังจากมนุษยมีการอยูรวมกันเปนสังคม รัฐเปนสิ่งท่ี

มนุษยสรางข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสรางความสมบูรณใหเกิดข้ึน จึงเรียกไดวา รัฐมีรากฐาน 

เกิดมาจากความไมสมบูรณของมนุษย เพลโตมีความคิดเสมอวา การเมืองเปนศิลปะอยางหนึ่ง เชน 

เดียวกับศิลปะท้ังหลาย ผูท่ีจะประสบความสําเร็จทางการเมืองจําเปนตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญ 

ผูมีคุณวิเศษเทานั้นท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีปกครอง หนาท่ีใหญของอุดมรัฐ คือจัดระเบียบ

สงเสริมการปกครองโดยชนชั้นผูนําท่ีมีคุณธรรม 

อริสโตเติ้ล กลาววา มนุษยเปนสัตวการเมือง เพราะตลอดชีวิตของมนุษยจะเก่ียวของกับ

การเมืองตลอดเวลา ถึงแมวาอริสโตเติ้ลจะเปนศิษยแหงสํานักอะคาเดม่ีของเพลโต แตสิ่งท่ีแตกตางกัน 

ก็คือ อริสโตเติ้ลเนนถึงความสําคัญของการปกครองโดยมีกฎหมายสูงสุดเปนอํานาจสูงสุด โดยมี

เหตุผลสําคัญก็เพ่ือไมใหผูปกครอง ใชอํานาจดําเนินการปกครองไดตามอําเภอใจ การปกครองท่ีมี

กฏหมายสูงสุดจะทําใหเกิดความม่ันคงและมีเสรีภาพในการดําเนินชีวิต อริสโตเติ้ลใหความสําคัญกับ

ความจริงท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน และปฏิเสธโลกแมแบบท่ีแยกออกจากปรากฏการณในโลกแหง

ประสบการณ นอกจากการปกครองแลวยังมีคําท่ีใกลกันอีกคําวาระบบการเมือง (Political systems) 

หรือ ระบอบการเมือง (Political regimes) สองคําหลังนี้เปนคําท่ีใหญกวา เพราะไมไดหมายถึงกลไก

การปกครองอยางเดียว แตยังรวมถึงโครงสรางและกระบวนการทางการเมืองท่ีมีความสัมพันธโตตอบ

กับสังคมท่ีใหญกวาดวย ระบบหรือระบอบการเมืองจะดีหรือไมดีก็อยูท่ีกระบวนการทางการเมือง ท่ีมี

ผลกระทบตอชีวิตของผูคนในแงมุมตาง ๆ เชน ดานชีวิตความเปนอยู ดานเสรีภาพ อิสรภาพ เปนตน 

ระบอบการปกครองจึงเปนลักษณะท่ีแสดงภาพแทนความจริงของการปฏิบัติของรัฐบาลชุดตาง ๆ 

ระบอบการปกครองตางจากรัฐบาล ตรงท่ีรัฐบาลอาจเปลี่ยนทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้ง แตระบอบการ

ปกครองจะเปลี่ยนไดก็เฉพาะกรณีท่ีเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร หรือการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอน

โคนแบบอ่ืน ๆ เชน การกอการจลาจล เรืองวิทย เกษสุวรรณ, รศ.ดร., (2549, หนา 61)  
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สรุปไดวา การปกครองจําเปนตองมีแนวคิด และแนวคิดตองเปนแนวทางท่ีทําเพ่ือ

ประโยชนสุขของตนเองและเพ่ือสวนรวม การเมืองคือการสรางฐานอํานาจใหตนมีบทบาทในการทําให

คนยําเกรงและไมกลาท่ีจะมาตอกรกับตน สวนการปกครองคือทําใหคนอ่ืนเชื่อฟงและรักษาอํานาจ

ของตนไวใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และการปกครองท่ีดีตองใหคนอ่ืนไดมีสิทธิเสรีภาพเทากับตนท่ี

ปกครองคนอ่ืนนั้นเอง นักปกครองเปนเพียงตัวแทนรับหนาท่ีในการรักษากฎเปนแบบอยาง ในการ

รักษาความยุติธรรม แทนผูถูกปกครอง ก็ใหทําหนาท่ีอยางถูกตองใหเปนไปตามกฎกติกา 

 

2.1.2 รูปแบบการปกครองท่ัวไป 

มนุษยในโลกนี้ ไมวาจะสังกัดอยู ในการปกครองระบอบใด ๆ ก็ตาม คือจะเปนเสรี

ประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต หรือราชาธิปไตยก็ตามที เม่ือกลาวโดยยอแลวก็แบงชนชั้นออกเปน 2 

พวก คือเปนพวกชนชั้นปกครองพวกหนึ่งกับชนชั้นท่ีถูกปกครอง อีกพวกหนึ่ง นับตั้งแตสมัยดึกดํา

บรรพมาจนถึงปจจุบันและยังจะตอไปในอนาคตภายภาคหนาอีก ก็หาพนไปจากสองพวกนี้ไม แตละ

ลัทธิ แตละระบอบ ตางก็โฆษณาตัวเองวา ลัทธิของฉันระบอบของฉันเทานั้นดี ลัทธิอ่ืน ระบอบอ่ืนไมดี 

เหมือนกันหมด การท่ีจะตัดสินวาระบอบใดลัทธิใดดีนั้นเปนเรื่องลําบากมาก เพราะแตละลัทธิแตละ

ระบอบตางก็มีท้ังสวนดีสวนเสียดวยกันท้ังนั้น ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับความเหมาะสมและกาละเทศะดวย 

ไมใชเห็นเขาทําอยางไรก็จะตองเอาอยางเขาตะพึดตะพือไป จงถือคติท่ีวา “จงตัดเกือกใหเหมาะกับ

เทา อยาตัดเทาใหเหมาะกับเกือบเลย” ทุกลัทธิทุกระบอบตางก็แฝงไวซ่ึงความดีดวยกันท้ังสิ้น  

แมแตลัทธิหรือระบอบนั้นจะดีเพียงใดก็ตาม ถาผูใชไมดีแลว ลัทธิหรือระบอบนั้นก็ยอมไม

อํานวยสุขใหเลย เหมือนกับไฟ ถาเราเอามาใชสําหรับหุงอาหารหรือเพ่ือสรางความอบอุนแลว ไฟก็

นับวามีประโยชนอยางมหาศาล แตถาเราเอาไฟไปใชในทางเผาบานเผาเมือง ไฟก็นับวามีโทษอยาง

มากมายเชนกัน การท่ีไฟจะเปนคุณหรือโทษนั้น มิไดข้ึนอยูกับตัวไฟเอง แตข้ึนอยูกับผูท่ีใชไฟเอง

ตางหาก ลัทธิหรือระบอบใด ๆ ก็ตาม คุณหรือโทษมิไดข้ึนอยูกับตัวระบอบหรือลัทธิเลย แตข้ึนอยูกับ

ผูใชลัทธิหรือระบอบนั้น ๆ ตางหากวาจะเอาระบอบหรือลัทธินั้นมาใชใหเปนประโยชนหรือโทษแก

สังคม ถาผูใชเปนผูมีคุณธรรมในจิตใจสูง ก็ยอมนําระบอบหรือลัทธินั้น ๆ ไปใชในทางท่ีจะกอ

ประโยชนและอํานวยสุขใหแกโลก แตถาผูใชเปนผูปราศจากคุณธรรมประจําใจแลว เขายอมนําเอา

ระบอบหรือลัทธินั้น ๆ ไปใชในทางท่ีจะกอความหายนะใหแกโลกอยางแนแท จํานง ทองประเสริฐ, 

(2539, หนา 229-300) ดังจะเห็นไดจากท่ี 

เพลโต และอริสโตเติ้ล ปรมาจารยทางทฤษฏีการเมืองชาวกรีก ไดแบงรูปแบบการปกครอง

โดยพิจารณาจากจํานวนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , (2540, 

หนา 266-267) ไวดังนี ้
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1. การปกครองโดยคน ๆ เดียวหรือ”เผด็จการ”หมายถึง ระบบการปกครองท่ีคน ๆ เดียวมี

อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดเหนือบุคคลท้ังหลาย ซ่ึงประชาชนไมสามารถควบคุมและถอดถอน

ผูปกครองไดโดยในระยะแรกมักมีรูปแบบการปกครองแบบ”ราชาธิปไตย” (Monarchy) ท่ีมีจุด มุง

หมายเพ่ือประชาชนแตตอมามักจะแปรเปลี่ยนเปน “ทุชนาธิปไตย” หรือ “ทรราช” ท่ีมีจุดมุงหมาย

เพ่ือผูปกครองจึงเปนการปกครองโดยเผด็จการท่ีฉอฉล 

2. การปกครองโดยคณะบุคคลหรือ “เผด็จการโดยคณะบุคคล” หมายถึง ระบบ การ

ปกครองบุคคลคณะหนึ่งสามารถวางหรือกําหนดกฏเกณฑ การบริหารประเทศไดตามท่ีกลุมของตน

ปรารถนา หากมีจุดหมายเพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหราษฏรก็จะเปนรูปการปกครองแบบ “อภิชนาธิป

ไตย” หากมีจุดมุงหมายเพ่ือประโยชนของพรรคพวกก็จะเปนรูปการปกครองแบบ “คณาธิปไตย” 

3. การปกครองโดยคนท้ังหมดหรือเสียงสวนใหญ หมายถึง ระบบการปกครองท่ีประชาชน

เปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดแกรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือ

ประชาชนแตหากมีจุดมุงหมายเพ่ือผูปกครองรูปแบบการปกครองก็จะแปรเปลี่ยนเปนการปกครอง

โดยฝูงชน ซ่ึงมีสภาพใกลเคียงกับคณาอธิปไตย คือ สภาพแหงการไมมีรัฐบาลหรือไมมีกฏหมายและ

สังคมมีแตความระส่ําระสายไมมีความสงบสุข นอกจากนี้ อริสโตเติ้ลยังไดจําแนกรูปแบบการปกครอง

ไว 6 แบบอีก ไดแก 

1. ราชาธิปไตย (Royalty) เปนการปกครองโดยบุคคลคนเดียวผูมีปญญา และความ 

สามารถเหนือคนท้ังหลาย เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนท้ังหมด ผูปกครองทรงธรรมิกราชา 

2. ทรราช (Tyranny) เปนการปกครองโดยบุคคลคนเดียว ผูใชอํานาจตามอําเภอใจเพ่ือผล 

ประโยชนของเขาเพียงคนเดียว จัดเปนระบอบท่ีเลวท่ีสุด 

3. อภิชนาธิปไตย (Aristrocracy) เปนการปกครองโดยอภิชนตั้งแตสองคนข้ึนไป เพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชนท้ังหมด อภิชน คือ คณะบุคคลจํานวนนอยท่ีฉลาดและดี ท้ังมีฐานะทาง

สังคมเหนือผูอ่ืน การปกครองระบอบนี้ดีท่ีสุดรองจากราชาธิปไตย 

4. คณาธิปไตย (Oligarchy) เปนการปกครองโดยคนกลุมนอยท่ีม่ังค่ังและมีอํานาจเพ่ือ

ประโยชนของพวกตนเพียงกลุมเดียว จัดเปนระบอบท่ีเลวรองจากทรราช 

5. มัชฌิมชนาธิปไตย (Polity) เปนการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ เพ่ือประชาชนท้ังหมด 

ผูปกครองใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนรวมกับประชาชนท้ังหมดมีสิทธิเลือกผูปกครอง ผูมีสิทธิรับ

เลือกตั้งตองเปนคนมีทรัพยสมบัติจํานวนหนึ่ง อยูในระดับชนชั้นกลาง ระบอบการปกครองนี้ดีนอย

ท่ีสุด สวนระบอบท่ีคลายกันคือ 

6. ประชาธิปไตย (Democracy) เปนการปกครองโดยคนจน ซ่ึงเปนเสียงสวนใหญในสังคม 

เพ่ือประโยชนของคนจนเทานั้น อริสโตเติ้ลใชคําวา ประชาธิปไตยในความหมายท่ีวา เปนการปกครอง

โดยคนจน เพ่ือคนจน และตามปกติคนจนเปนเสียงสวนใหญในรัฐ ดังท่ีอริสโตเติ้ลกลาววา มี
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ประชาธิปไตยเม่ือคนจนเปนผูปกครอง หาใชคนม่ังมีเปนผูปกครองไม ประชาธิปไตยเปนระบอบการ

ปกครองท่ีเลวนอยท่ีสุด  

สรุปไดวา การปกครองท่ีเปนหลักและท่ีเห็นกันชัดเจนก็มีอยู 3 แบบคือ 1) การปกครอง

แบบคนเดียวเปนการปกครองท่ีคน ๆ เดียวมีอํานาจสูงสุดเชนกษัตริยในระบอบสมบูรณาสิทธิราช  

2) การปกครองแบบคนกลุมนอยเปนการปกครองท่ีประกอบดวยคนกลุมเดียวท่ีไดอํานาจมาดวยการ

ปฏิวัติรัฐประหาร และทําหนาท่ีเปนรัฐบาล ผูกขาดอํานาจแตเพียงคนกลุมเดียว เชน การปกครอง

แบบ คณาธิปไตย อภิชนาธิปไตย ทรราช 3) การปกครองแบบกลุมคนจํานวนมากเปนการปกครองท่ี

คนกลุมใหญมีสวนรวมในทางการเมือง เชน การปกครองในระบบประชาธิปไตย 

 

2.1.3 หลักการปกครองท่ัวไป 

หลักการปกครองท่ัวไป แนวคิดเก่ียวกับหลักการปกครองตาง ๆ ในโลกนี้มีมากมายหลาย

หลักการ บางหลักการมีความคลายคลึงกัน บางหลักการก็นําเอาขอดีมาผสมผสานดัดแปลงใหดียิ่งข้ึน

ตามความเชื่อของตนแตถา กลาวโดยสรุปแลว หลักการปกครองท่ัวไปนั้นมีเพียง 2 ประการใหญ ๆ 

เทานั้น คือ หลักการปกครองแบบประชาธิปไตยและหลักการปกครองแบบเผด็จการ ท่ีมีทัศนะท่ีแตก 

ตางกันไปดังความหมายท่ีนักวิชาการตาง ๆ ไดใหตัวอยางตอไปนี้ 

 2.1.3.1 ความหมายประชาธิปไตย 

 คําวาประชาธิประไตย นักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายไวตาง ๆ กันดังนี้  

 ลิขิต ธีรเวคิน (ศาสตราจารย ดร.), (2546, หนา 8) คําวา ประชาธิปไตย เปนศัพท 

ท่ีบัญญัติข้ึนโดยมีรากศัพทมาจากภาษาตางประเทศภาษาอังกฤษท่ีใชคําวา Democracy ซ่ึงมีราก

ศัพทมาจากภาษากรีกคือ Demos หมายถึงประชาชนกับคําวาKratiaหมายถึงการปกครอง คําวา

ประชาธิปไตย จึงหมายถึง การปกครองท่ีประชาชนเปนใหญมีรากศัพทมาจาคําวา ประชาชน บวก 

อธิปไตย 

 วิทยากร เชียงกูล, (2532, หนา 4) ไดใหความหมายวา ประชาธิปไตยคืออํานาจ

หรือการปกครองโดยประชาชน เปนระบบทางการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมในการปกครองโดยผาน

ผูแทนของตน ท้ังโดยตรงและทางออม 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), (2535, หนา 17) กลาววา”การปกครอง

ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนท่ีแตละคนปกครองตนเองได  

 สุชีพ ปุญญานุภาพ, (2528, หนา 18) ใหความหมายประชาธิปไตยไววา 

ประชาธิปไตย คือ คือรูปแบบปกครองท่ีชนทุกชั้นมีอํานาจสูงสุด และใชอํานาจนั้นทางผูแทนของตน 

 กมล ทองธรรมชาติ, (2521, หนา 129) ไดใหความหมายไววาประชาธิปไตยคือการ

ปกครองท่ีถือเสียงขางมากเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการ โดยมีกฏหมายหรือขอบังคับตาง ๆ ซ่ึง

สภานิติบัญญัติตราข้ึนโดยรัฐบาลเปนผูวางรายละเอียดกฏหมายนั้น ๆ ใชบังคับกับบุคคลท้ังหมด 
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 อมร รักษาสัตย และคณะ, (2539, หนา 29) กลาวถึงวิลเลียม ริเคอร ไดใหความ 

หมายของประชาธิปไตย คือ รูปของรัฐบาลท่ีพลเมืองท่ีมีสัดสวนมากพอสมควรมีสวนรวมในการ

ปกครอง ประเทศโดยตรงหรือโดยออม จึงแตกตางชัดเจนจากรัฐบาลท่ีคนชนชั้นหนึ่งหรือกลุมหนึ่ง

ควบคุมหรือ โดยคนคนเดียว ในประชาธิปไตยโดยตรง พลเมืองออกเสียงลงมติออกกฎหมายในท่ี

ประชุมใหญ ดังท่ีเคยทําในนครรัฐกรีกโบราณ และในเมืองแถบนิวอิงแลนด ปจจุบันประชาธิปไตย

พลเมืองจะเลือกเจาหนาท่ีมาเปนตัวแทนตนในรัฐบาล การมีผูแทนจึงเปนแบบอยางของประเทศ

ประชาธิปไตยในขอท่ีวา พลเมืองตองมีอิสระในการพูด และการประชุม เปนตน เพ่ือกอตั้งพรรค

การเมืองตาง ๆ มารณรงคใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง สามารถจะเลือกผูสมัครจากพรรคเหลานี้ในการเลือกตั้งท่ี

ทํากันอยูเปนปกติ 

 สรุปไดวา ความหมายของการปกครองประชาธิปไตย ตามทัศนะของนักวิชาการ 

ตาง ๆ นั้นไดแนวคิดวาประชาธิปไตยตองเนนแนวคิด สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคการมีสวนรวม

เปนการปกครองโดยประชาชนพลเมืองเลือกผูแทนของตน และนักปกครองตองฟงเสียงสวนใหญผาน

กฏกติของกฏหมายท่ีไดตั้งเอาไว เคารพนับถือกัน มีเกณฑการอยูรวมกันอยางถูกหลัก ประเพณี 

กฎหมาย และกฎแหงความยุติธรรม 

 2.1.3.2 หลักการปกครองประชาธิปไตย 

 หลักแนวคิดการปกครองประชาธิปไตยเปนแนวคิดการเมืองการปกครองอยางหนึ่งท่ี

ถือ กําเนิดข้ึนจากนครรัฐเอเธนส เปนแหงแรกท่ีสังคมท่ัวโลกเห็นวา เปนระบบการปกครองท่ีนิยมมาก

ในปจจุบัน แมจะยังไมเปนระบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด ตามแนวคิดของนักรัฐศาสตรสํานักตาง ๆ แตก็

ถือไดวาเปนความคิดท่ีมีผลเลวนอยท่ีสุดหากเปรียบกับ หลักการปกครองแบบอ่ืน ๆ หลักการปกครอง

แนวนี้ก็ถือวาเปนท่ียอมรับของนานาประเทศพอสมควร เพราะเม่ือมนุษยอยูรวมกันจนเกิดสังคมหรือ

กลุมข้ึนการดํารงอยูตองอาศัยความรวมมือรวมใจ จากสมาชิกท้ังมวลในสังคม เพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ 

ฉะนั้นการปกครองจึงเปนสิ่งจําเปนในสังคมมนุษยดังท่ีนักวิชาการใหเหตุผลไว ยุทธ ศักดิ์เดชยนต, 

(2541, หนา 44-45) กลาววา 

 1. การกําหนดเปาหมายของสังคม ไดแกการดํารงอยูของสังคม คือสมาชิกสามารถ

ดํารงอยูไดอยางปกติสุข มีความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางราบรื่น ปลอดภัยจากท้ังทาง

ธรรมชาติและการรุกรานในรูปแบบตาง ๆ  

 2. การระดมและจัดสรรทรัพยกรของสังคม ไดแกการมีผูปกครองกําหนดเปาหมาย

ตาง ๆ ของสังคมไวแลวดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวโดยการใชทรัพยากรตาง ๆ ท่ีสังคมมี

อยู จัดสรรใหดํารงอยูอยางเหมาะสม 

 3. การกระจายทรัพยากรแกสมาชิกของสังคม ไดแก การแบงสรรการใชทรัพยากรท่ี

มีอยูในสังคมอยางเสมอภาคเพ่ือไมใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบซ่ึงกันและกันได การชวยลดชองวาง
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ทางเศรษฐกิจระหวางคนรวยกับคนจนซ่ึงอาจทําไดในรูปแบบการเก็บภาษีจากคนรวยและกระจาย

ผลประโยชนไปสูคนจนในรูปของสวัสดิการตาง ๆ  

 4. การควบคุมสังคม ไดแกผูปกครองหรือรัฐบาลตองมีอํานาจในการสั่งการตัดสิน

สังคมใหเปนไป หรือดําเนินไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ในรูปแบบการควบคุมคนใหปฏิบัติตามกฏหมาย

ระเบียบ นโยบายตาง ๆ ของรัฐ 

 เอนรี่ เมโย ไดเสนอแนวคิดหลักการของประชาธิปไตยไว 4 ประการ ดังนี้  

 1. การควบคุมผูวางนโยบายโดยประชาชน 

 2. ความเสมอภาคทางการเมือง 

 3. เสรีภาพทางการเมืองหรือประสิทธิผลในการควบคุมโดยประชาชน 

 4. หลักแหงเสียงขางมาก อางใน จิรโชค วีระชัย, (2540, หนา 282)  

 อมร รักษาสัตว, (2541, หนา 7-9) ไดเสนอแนวคิดหลักประชาธิปไตยนั้นมีสาระ

และหลักการท่ีสําคัญดังนี้  

 1. ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยและประชาชนเปนผูทรงอํานาจสูงสุด 

 2. รัฐบาลไดอํานาจมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน 

 3. ในประเทศขนาดใหญท่ีใชประชาธิปไตยทางออม จะตองมีการเลือกตั้งผูแทนและ

พนักงานของรัฐอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยประชาชนสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดโดยอิสระ  

 4. สถาบันทางการเมืองท่ีทําหนาท่ีในการตัดสินใจทางการเมืองหรือกําหนดนโยบาย

สาธารณะ ตองตั้งข้ึนโดยวิถีทางแหงการแขงขัน เพ่ือใหไดรับคะแนนเสียงของประชาชน 

 5. ประชาชนตองมีสวนรวมในการปกครองประเทศตลอดเวลา โดยกระทําผานกลไก

ตาง ๆ หรือใชสิทธิแสดงบทบาทตาง ๆ ไดโดยตรง 

 6. รัฐบาลตองรับผิดชอบตอประชาชน ประชาชนมีสิทธิในการติชมควบคุมการ

ทํางานของรัฐบาลตลอดเวลา และมีสทิธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการท่ีกําหนดไว 

 7. อํานาจการปกครองประเทศตองไมอยูในกํามือของคนคนเดียว หรือกลุม ๆ เดียว 

ตองมีการแบงอํานาจปกครองประเทศอยางนอยก็ในระดับหนึ่ง  

 8. รัฐบาลตองมีอํานาจจํากัด มีการแบงและกระจายอํานาจ มีการตรวจสอบและ

ถวงดุลหรือคานอํานาจซ่ึงกันและกัน 

 9. รัฐบาลควรสงเสริมปจเจกชน เสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพของ

พลเมือง 

 10. การตัดสินใจตองเปนไปตามเสียงขางมาก โดยคํานึงถึงสิทธิของเสียงขางนอย 

 11. ประชาชนมีความเสมอภาคในดานตาง ๆ โดยเฉพาะความเสมอภาคทางกฎหมาย 

และความมีโอกาสเทาเทียมกันในทุกดาน ทุกคนมีศักดิ์ศรีและไมมีผูใดมีอภิสิทธิ์เหนือผูอ่ืน 
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 12. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอยางกวางขวางโดยรัฐบาลใหหลักประกันและคุมครอง

สิทธิเสรีภาพเหลานั้น อยางนอยก็ในดานสิทธิข้ันพ้ืนฐานเปนสําคัญ 

 13. ประชาชนตองมีอิสระในการพูด การพิมพการแสดงความคิดเห็นการรวมชุมนุม 

การตั้งพรรคการเมืองเพ่ือใหสามารถมีสวนรวมในการปกครองปะเทศไดจริง 

 14. รัฐบาลตองใชหลักการปกครองโดยกฎหมายไมใชอํานาจตามอําเภอใจ 

 อานนท อาภาภิรม, (2528, หนา 119) ไดชี้ใหเห็นถึงหลักการประชาธิปไตยดังนี้ 

 1. หลักปจเจกชนนิยม คือการยกยองนับถือสิทธิเสรีภาพ ของบุคคลโดยรัฐจะไมเขา

ไปแทรกแซงในกิจการงานของปจเจกชนแตรัฐจะมีหนาท่ีในการรักษาความสงบภายใน และตัดสินขอ

พิพาทระหวางบุคคลกับบุคคล 

 2. หลักเสรีภาพ คืออุดมการณท่ีสําคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ี

มัก จะกําหนดไวในรัฐธรรมนูญอันไดแก เสรีภาพ ในการพูดการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการ

พิมพ เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการศึกษาเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการ

จัดตั้งสมาคม เปนตน 

 3. หลักความเสมอภาค คืออุดมการณพ้ืนฐานอีกขอหนึ่งซ่ึงประกอบไปดวยความ

เสมอภาคในความเปนมนุษยอันไดแก ศักดิ์ศรีเกียรติยศ คุณคาความเปนมนุษย เปนตน ความเสมอ

ภาคทางดานกฏหมาย ความเสมอภาคในโอกาส ความเสมอภาคทางดานการเมืองเปนตน จะเห็นไดวา

ประชาธิปไตยโดยท่ัวไปแลว มักจะคํานึงถึงเฉพาะแตเรื่องรูปแบบท่ีเปนระบบ หรือรูปธรรม เชน มี

ผูแทนราษฏร คณะรัฐมนตรี มีรัฐบาลเปนตน แตสิ่งท่ีเปนเนื้อหาสาระของหลักประชาธิปไตยอันไดแก 

สารธรรมอันเปนเนื้อในหรือแกนของหลักประชาธิปไตยมักถูกมองขามไป ซ่ึงถาปราศจากแกนสารเสีย

แลว รูปแบบก็ไมมีความหมาย 

 สรุปไดวา แนวคิดทฤษฏีในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครอง

ประชาชนคือใหเขาสามารถใชความรูความเขาใจและความสามารถในการปกครองตนเองได ในขอบ 

เขตของกฏหมายท่ีไดตกลงกันเอาไวและประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพความเสมอภาคเทาเทียมกันหมดใน

ขอบเขตของกฏหมาย ภายใตกฏหมายรัฐธรรมนูญ การคัดเลือกคัดสรรบุคคลเขามาบริหารประเทศ

และเปนตัวแทนของประชาชน ตองใหผานกระบวนการยุติธรรมตามระบอบประชาธิปไตย ถือ

ประโยชนสุขของประชาชนเปนหลักสําคัญ 

 2.1.3.3 ความหมายของเผด็จการ 

 มีนักวิชาการไดใหความหมายของเผด็จการตาง ๆ กันไปดังนี้คือ 

 สุลักษณ ศิวรักษ, (2525, หนา 53) ไดกลาววา “เผด็จการ” หมายถึงการปกครอง

โดยคน ๆ เดียวหรือคณะบุคคล โดยไมไดคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 



 25 

 
 

 พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), (2539, หนา 23) ในแงหลักการก็เปนธรรมดาอยูเอง

เปนนักปกครองก็ควรจะพยายามทําใหปกครองงาย นักปกครองคนไหนพยายามทําใหประชาชน

ปกครองไดยาก เห็นจะเปนนักปกครองท่ีวิปริต การปกครองท่ีอยากใหปกครองงาย หรือยากเปนเรื่อง

ธรรมดา ปญหามันอยูท่ีวาปกครองงายคืออะไรและเพ่ืออะไรถาหากวาการปกครองท่ีงายนั้นมีความ 

หมายในแงท่ีวา ปกครองใหไดผลดีจะไดเปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนนั้นเองจะไดเกิดความ

ถูกตอง ความชอบธรรม เปนตน อะไรอยางนี้ มันก็เปนเรื่องของสิ่งท่ีดีงาม การปฏิบัติท่ีถูกตองแตถา

ปกครองใหงายเพ่ือตัวเอง คือผูปกครองจะไดเสวยผลประโยชนไดสะดวกสบาย ถาอยางนี้เปนไปเพ่ือ

ความมุงหมายสวนตัว เปนไปเพ่ือเห็นแกตน ก็เปนการปฏิบัติท่ีไมชอบ เพราะฉะนั้น จะตองมีเง่ือนไข

วา ปกครองใหงายเพ่ืออะไร อาจจะเปนไปไดท่ีนักปกครองบางคนหรือบางยุคบางสมัยตองการให

ประชาชาชนปกครองงาย ตัวเองจะไดเสวยผลประโยชนอยูไดอยางสบาย จะไดมีความสุข ครอง

อํานาจอยูไดยั่งยืน นี้ก็ถือวาเปนความมุงหมายท่ีไมชอบธรรม แตวาถาเขาปกครองใหงายโดยท่ีวาเพ่ือ

ประโยชนสุขแกประชาชนเองและการปกครองใหงายก็คือการทําใหเกิดความชอบธรรมข้ึนอยางท่ี

เรียกวาปกครองใหไดผลดีนั่นเอง ในแงนี้ก็ตรงกับหลักการท่ีกลาวมาขางตน 

 กมล สมวิเชียร, (2525, หนา 42) ไดกลาววา “เผด็จการ” หมายถึงเปนลัทธิ

การเมืองท่ีมอบอํานาจในการปกครองสูงสุดท้ังหมดใหแกผูปกครอง ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะมีบุคคล ๆ คน

เดียวหรือกลุมบุคคลทําหนาท่ีและใชอํานาจในการปกครองทุก ๆ อยางในชาติ เชน ทางศาลฝายนิติ

บัญญัติ บริหาร 

 ธานี สุขเกษม, (ม.ป.พ, หนา 101) ไดอาง Dahl ไดกลาววา “เผด็จการ” หมายถึง

ระบอบการเมืองท่ีมีโอกาสของการมีสวนรวมในการตัดสินใจถูกจํากัดอยูในบุคคลเพียงไมก่ีคน คือมี

บุคคลกลุมหนึ่งท่ีมีโอกาสจะตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ทุกเรื่องโดยใชอํานาจเผด็จการปดก้ันประชาชน 

 สมัยรบ สุทธิวาทนฤพุฒิ, (2526, หนา 221) ไดกลาววา”เผด็จการ” หมายถึง

ระบอบการปกครองท่ีอํานาจรัฐบาลมิไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน อันเปนการเลือกตั้งท่ัวไปท่ี

บริสุทธิ์ยุติธรรมระบอบการปกครองแบบนี้ประชาชนไมมีโอกาสถอดถอนรัฐบาลท่ีตนไมพอใจ และไม

เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษวิจารณการบริหารประเทศของรัฐบาล 

 สรุปไดวา หลักการของเผด็จการคือ จะไมยอมใหอํานาจนั้นหลุดไปจากตน หรือ

กลุมของตน ผูนําแบบเผด็จการมักทําอะไรจะใชอํานาจตน หรือคณะกลุมบุคคลพรรคการเมืองเดียว 

ซ่ึงจะถือประโยชนของรัฐมากกวาของประชาชนคนท่ัวไป ไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทาง 

การเมือง หรือหากจะมีบางก็เปนแบบในนาม ท่ีเขียนไวในกฎหมาย แตการปฏิบัติทําไมได เผด็จการ

คอมมิวนิสต นี้เปนหลักการท่ีนําเสนอโดย คารก มารกซ และตอมา เลนิน ไดนําเอาไปใชปฏิวัติใน

รัสเซีย และเหมาเจอตุง นําไปใชในการปฏิวัติในจีน ไดสําเร็จ เปนตน 
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 2.1.3.4 หลักการปกครองของเผด็จการ 

 แนวคิดหลักการปกครองเผด็จการ เปนระบอบท่ียึดอุดมการณท่ีจะสรางความเปน

หนึ่งใหเกิดข้ึนในชาติเปนการปกครองท่ีรัฐบาลมีอํานาจสั่งการท้ังหมด รวมถึงการควบคุมทรัพยากร

ของประเทศดวย และเปนผูกําหนดการผลิตของสังคม มากกวาจะใหเปนหนาท่ีของกลไกตลาด 

ตลอดจนเปนผูกําหนดคานิยมของสังคมดังท่ี จรูญ สุภาพ, (2528, หนา 18) กลาววา เปนการปกครอง

ท่ีเนนความเด็ดขาดและรุนแรง มีการยกยองและใหความสําคัญกับอํานาจของรัฐท่ีผูปกครองเปนผูใช

อํานาจและอยูเหนือเสรีภาพของบุคคลผูถูกปกครอง ดังนั้นเผด็จการมีพ้ืนฐานท่ีไมยอมรับความเสมอ

ภาคของมนุษย เพราะฉะนั้นบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความรูและความเหมาะสมท่ีสุดเทานั้นท่ีควรจะ

เปนผูปกครอง และเม่ือมีผูปกครองแลว ประชาชนจะตองใหการยอมรับและเคารพเชื่อฟงผูปกครอง

ในทุกกรณีประชาชนท่ีดีคือประชาชนท่ีเชื่อฟงและยอมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลโดยดุษฏี การ

ปกครองแบบเผด็จการถือวาอํานาจรัฐอยูเหนือสิ่งอ่ืนใดและไมมีบุคคลใดหรือองคกรใดท่ีจะขัดแยงตอ

เจตนารมณของรัฐได ประเทศท่ีมีการปกครองแบบเผด็จการจึงไมยอมใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ 

โดยเฉพาะทางดานการเมืองการปกครอง หลักของเผด็จการพอนําเสนอตามเนื้อหาไดดังตอไปนี้ 

 1. ไมตองการใหประชาชนมีสวนรวม ในการเมือง ในการปกครองของประเทศ หรือ

ระบบปองกันและควบคุมทางสังคม ผูปกครองจะเพียรพยามท่ีจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูใตบังคับ 

บัญชาใหมีสิทธิและเสรีภาพต่ําท่ีสุด จะไมยอมใหใชสิทธิและเสรีภาพใด ๆ ขัดขวางการดําเนินงานของ

ชนชั้นผูปกครอง ดวยเหตุนี้จึงมีมาตรการควบคุมทางสังคม โดยการควบคุมและลิดรอนฐานะอํานาจ

ของผูท่ีนาจะเปนอันตรายทางการเมือง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 1) ผูท่ีมีสถานภาพทางสังคม 

 2) ผูท่ีมีอุดมการณ หรือความเชื่อ ความศรัทธา ความคิดทางการเมืองอ่ืน 

 3) ผูท่ีติดตอกับรัฐอ่ืน และเขาขายนาสงสัย 

 4) เผาพันธุบางเผาท่ีกระดางกระเดื่องตอการปกครอง 

 5) ความสัมพันธทางครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมีความสัมพันธกับผูท่ีเปน

ศัตรูกับการปกครอง นาจะเปนบุคคลท่ีเปนอันตรายในรัฐโอกาสตอไป 

 2. หลักความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกรทางสังคม ตามหลักการนี้ระบอบ

เผด็จการตองการใหมีศูนยอํานาจ ณ ท่ีแหงเดียวท่ีจะเปนหนวยกําหนดวางแผนตาง ๆ เก่ียวกับสังคม 

เชน กําหนดรูปของครอบครัววิถีชีวิตจุดหมายปลายทางของมนุษย ขนบประเพณี คานิยม รวมท้ัง

ความผูกพันระหวางกัน โดยมีจุดหมายคือการวางแผนใหเกิดสังคมท่ีดีตามความหมายหรือความ

ปรารถนาของชนชั้นนํา 

 3. เผด็จการถือหลักของความลี้ลับ ระบอบเผด็จการพยายามท่ีจะยึดและยกยอง

ความลี้ลับบางประการ เพ่ือจะโนมนาวใหประชาชนยึดม่ัน เพ่ือประโยชนในการสรางพฤติกรรมใหมท่ี

สอดคลองกับอํานาจและนโยบายปกครองรัฐ 
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 4. หลักของการเสื่อมโทรมภายในองคกร ระบอบเผด็จการจะเพงเล็ง ผูท่ีทําตัวเปน

อุปสรรคตอความกาวหนาหรือประสิทธิภาพของสังคม ภายในกลุมบุคคลหรือกลุมชนภายในรัฐ โดย

เพงเล็งวาบุคคลเหลานี้เปนเปาหมายท่ีตองกําจัดใหหมดสิ้น 

 5. หลักการปกครองโดยชนชั้นนํา มีชนชั้นนํากลุมหนึ่งควบคุมบริหารประเทศ ผูท่ี

เปนหัวหนามักจะมีอํานาจเด็ดขาด และดําเนินการทุกอยางโดยมิตองคํานึงถึงขนบประเพณี ความ

ยินยอมพรอมใจจากประชาชน หรือหลักกฎหมายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 6. การบอนทําลายองคการอิสระหรือศูนยอํานาจ ไดแก การกวาดลางองคกรอิสระ 

หรือศูนยแหงอํานาจตาง ๆ ท่ีจะนําอันตรายมาสูอํานาจตาง ๆ ท่ีจะนําอันตรายมาสูกลุมชั้นนํา 

 7. หลักการเปลี่ยนความรูสึก และอารมณใหเปนผลประโยชนตอรัฐระบอบเผด็จการ

ตองการใหการแสดงออกแหงอารมณของมนุษย มีความรูสึกท้ังรักท้ังเกลียดมีความปรารถนา 

และความทะเยอทะยานไมมีประมาณ เปนประโยชนตอการปกครองตออุดมการณ และเจตนารมณ

ของผูนํา 

 8. การใชสื่อมวลชนใหเปนประโยชน ระบอบเผด็จการท่ัวไปถือวา สื่อมวลชนเปน

เครื่องมือสําคัญในการสรางอํานาจ ดังนั้นกิจการดานนี้จึงตองดําเนินการโดยชนชั้นปกครองหลักการท่ี

เปนแนวทางปฏิบัติ ก็คือจะตองใชสื่อมวลชน โฆษณาเก่ียวกับความเชื่อและอุดมการณ ของชนชั้นนํา 

และจะตองทําใหประชาชนมีความจงรักภักดีตอผูปกครอง 

 9. ระบอบเผด็จการตองการสรางความกังวลใจ ความประหวั่นพรั่นพรึง ความไม

แนใจในหมูประชาชน เพ่ือใหประชาชนเกิดความยับยั้งชั่งใจไมกลาทําในสิ่งท่ีไมแนในวาจะสอดคลอง

กับความตองการของรัฐหรือไม ไมอาจแสดงออกใด ๆ ท่ีเปนปฏิปกษตอชนชั้นนํา ผศ.ไพศาล สรรสร

วิสุทธิ,์ (2537, หนา189-190)  

สรุปไดวา หลักการปกครองในระบอบเผด็จการจะเนนการปกครองผูกขาดอํานาจอยูกับ

ผูนําเพียงคนเดียว หรือโดยกลุมผูนํา วิธีใดท่ีจะทําใหอํานาจของผูปกครองเขมแข็ง ยอมเปนสิ่งท่ี

ผูปกครองในระบอบเผด็จการกระทําท้ังสิ้น โดยมิไดคํานึงถึงความเดือดรอนหรือขอเรียกรองของผูใต

ปกครอง แมแตสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนก็จะถูกลิดรอน เผด็จการแบบนี้ เรียกวาเผด็จ

การแบบอํานาจนิยม หมายถึง รัฐบาลท่ีมุงใชอํานาจปกครองประชาชน แตประชาชนยังมีสิทธิเสรีภาพ

ตามสมควร เชนเสรีภาพทางสังคม เสรีภาพทางเศรษฐกิจ และ เสรีภาพทางการนับถือศาสนา เปนตน 

ระบบเผด็จการอํานาจนิยมมักจะใชวิธีการลงโทษอยางรุนแรง เพ่ือปราบปรามบุคคลใหอยูในกติกา

ทางการเมืองท่ีผูมีอํานาจกําหนดแตถึงอยางไรก็ยังมีการใชกระบวนการทางกฏหมายหรือกระบวนการ

ยุติธรรมกอนท่ีจะมีการลงโทษ เชน เผด็จการฟาสซิสต นาซี สมบูรณาญาสิทธิราชย ใชอํานาจของศาล

ในการพิพากษาคดี และนอกจากนี้ยังมีเผด็จการอีกแบบหนึ่งเรียกวา เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ซ่ึงมีอยู 

2 ข้ัวคือ เผด็จการขวาจัดท่ีเนนเรื่องชาตินิยมและตอตานตางชาติเปนหลัก และเผด็จการซายจัดท่ีเนน
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ความสําคัญและชัยชนะของชนชั้นกรรมกร เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมนี้ ก็คลาย ๆ กันกับเผด็จการ

อํานาจนิยม แตท่ีตางกันหนอยก็ตรงท่ี เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม จะไมสนใจกระบวนการยุติธรรม จะ

บังคับใหประชาชนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐก็พอจึงเปนสิ่งท่ีไมพึงพอใจสําหรับประชาชนท่ัวไปเผด็จ

การเบ็ดเสร็จนิยมนี้ผูปกครองจะปฏิบัติตอประชาชนในฐานะท่ีเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งของรัฐเทานั้น 

 

2.1.4 เปาหมายการปกครองท่ัวไป 

เม่ือเราทานท้ังหลายกลาวถึงเปาหมายในการปกครองโดยท่ัวไปแลวนั้น ก็คือการนําเอา

แนวคิดนักปราชญและนักการเมืองการปกครอง มากําหนดเปนแนวคิดศึกษา เชนนักคิดท่ีเปนท่ีนิยม

มากและมีชื่อเสียงระดับโลกมาแลว ก็คือ อริสโตเติ้ล และ มาเคียเวลลี ซ่ึงจะไดนํามาอธิบายขยาย

ความ โดยทานไดใหทัศนะดังนี้ 

อริสโตเติ้ล (Aristotle) เปนนักปรัชญาการเมืองตะวันตกมีทัศนะเก่ียวกับเปาหมายการ

ปกครองไววา เปาหมายสุดทายของรัฐ คือ การมีชีวิตท่ีดี ซ่ึงตองประกอบดวยความสุข 3 ประการ 

1. สุขภายนอก คือ มีฐานะทางเศรษฐกิจม่ันคง 

2. สุขภาพรางกาย คือมีความแข็งแกรงทางทหาร 

3. สุขภาพภายใน คือมีคุณธรรมในการปกครอง สุลักษณ ศิวรักษ, (2538, หนา 167)  

 2.1.4.1 สวนวิธีการไดมาซ่ึงเปาหมายตองประกอบดวย  

  1.  ความรอบคอบ (Prudence) ซ่ึงเพลโตเรียกวาปรีชาญาณ คุณธรรมนี้

หมายถึงการเล็งเห็นหรือหยั่งรูไดงายและชัดเจนวาอะไรควรหรือไมควรประพฤติ ความรอบคอบ

สวนมากเกิดจากการคิดคํานึงและประสบการณ 

  2.  ความกลาหาญ (Courage) ทางจิตใจไดแก กลาเสี่ยงการถูกเขาใจผิด 

กลาเผชิญ การใสราย การเยาะเยย เม่ือม่ันใจวาตนกระทําความดี กลาหาญทางกายภาพ คือกลาเสี่ยง

ความยากลําบาก อันตรายและความตายเพ่ืออุดมการณ 

  3.  การรูจักประมาณ (Temperance) มนุษยมีสัญชาตญาณกระตุนให

กระทํากิจกรรมบางอยาง และมีความสํานึก สามารถสํานึกและปลุกสัญชาตญาณไดตามใจ จึงอดท่ีจะ

ใชสัญชาตญาณเลยเถิดเกินความจําเปนตามธรรมชาติไมไดปลุกสัญชาตญาณเพ่ือความพึงพอใจไมใช

ความสํานึกควบคุมพลังในตัวใหอยูในขอบเขตจริยธรรม ใชพลังเลยขอบเขตอยางไมถูกตอง กาวกาย

สิทธิอันชอบธรรมของผูอ่ืน จึงกอใหเกิดปญหายุงยากแกสังคมและตนเองอยางมากมาย 

  4. ความยุติธรรม (Justics) อริสโตเติ้ลเห็นวา ความยุติธรรมเปนพ้ืนฐาน

ของคุณธรรมทุกอยาง คุณธรรมอ่ืน ๆ เปนเพียงแงตาง ๆ ของความยุติธรรม ความยุติธรรมเปนแมบท 

เปนสารัตถะ เปนแกนของคุณธรรมทุกชนิด คนท่ีมีความยุติธรรมสูง เปนคนท่ีมีคุณธรรมเพียบพรอม

ทุกแงมุม เปนคนท่ีมีความเปนระเบียบเรียบรอยในตัว สังคมมีความยุติธรรม สมาชิกจึงสงบสุข เพราะ
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ม่ันใจวาเขาจะไดรับสิทธิอันชอบธรรม เพ่ือไมใหละเมิดสิทธิ ตองลงโทษตามสมควรแกโทษ จาก

แนวคิดอริสโตเติ้ล พยายามเสนอทฤษฏีจริยศาสตร โดยมุงเนนถึงการกระทําความดี ดวยคุณธรรม

หรือ ความยุติธรรมโดยเฉพาะความดีในตัวมนุษยเปนความดีท่ีแทจริงมีคุณคาแทจริงจะตองเกิดจาก

กิจกรรมทางกายและจิตใจหากการกระทํากิจกรรมสงผลเกิดเปนความดีโดยผูกระทําตองเปนคนดีตาม

คุณธรรมศีลธรรมมีความรอบรูปฏิบัติจึงจะมีชีวิตท่ีดีได พระมนตรี สุปุตูติโตโก (บุตรดี), (2537, หนา

58-59) การปกครองของอริสโตเติ้ลเนนไปท่ีความดีมีเปาหมายเพ่ือความดีแตความดีจะมีไดตองอาศัย

ผูปกครองท่ีมีความรู ความสามารถและตองมีความกลาท่ีจะรักษาความยุติธรรมแมชีวิตก็สละไดเพ่ือ

ความยุติธรรมนั้นเอง 

 สรุปไดวา แนวคิดเปาหมายการปกครองของอริสโตเติ้ล จะเนนไปท่ีการกระทําท้ัง

สามดาน คือทําอะไรแลวตองมีความสุขทางเศรษฐกิจ มีความเปนอยูท่ีดี มีรางกายท่ีแข็งแรงไมเจ็บปวย 

และมีความสุขในใจอันเกิดจากการมีคุณธรรมและความยุติธรรม ท้ังหมดนี้ก็คือเปาหมายในการ

ปกครอง แนวคิดเปาหมายการปกครอง ของทานตอไปนี้ ซ่ึงมีชื่อเสียงไมแพ อริสโตเติ้ล 

 ทานนี้ คือ มาเคียเวลลี คุณธรรมประการหนึ่งท่ีเขานําเสนอเพ่ือเปาหมายในการ

ปกครอง นั่นก็คือ เจาผูครองนครตองระลึกอยูเสมอวาสวัสดิภาพของรัฐข้ึนอยูกับประชาชนมากกวา

ขุนนาง ประชาชนตองการเพียงความเสมอภาคหรืออิสรภาพจากการกดข่ี และความผาสุกใน

บานเมืองใน ขณะท่ีผูข้ึนมาเปนขุนนาง ท้ังท่ีมาจากตระกูลขุนนางเกา และขุนนางใหมท่ีมาจากสามัญ

ชนนั้นมุงแตอํานาจและความม่ังค่ังและไมอาจไววางใจโดยสมบูรณการครองอํานาจใหม่ันคงตองให

ความสําคัญแกประชาชน เพ่ือแสวงหาการสนับสนุนโดยความจงรักภักดีจากพวกเขา มิใชปลอยให

เหลาขุนนางถือประโยชนจากประชาชนผูดอยกวาในทุกทาง อันเปนกรณีท่ีเกิดข้ึนจากกิเลสและความ

โลภของมนุษยทุกยุคทุกสมัย นิกโกโล มาเคียเวลลี, (2559, หนา32-33) มาเคียเวลลี (Niccolo 

Machiavelli) พ.ศ. 2012-2070 นักปรัชญาชาวอีตาลี เปนลูกของทนายความ เคยเขียนงานแสดง

ความไมเห็นดวยกับการปกครองของตระกูลเมดิชีผูครองเวนิสท่ีใชกําลังทหารในทางไมถูกตอง ทํา

สงครามและทําใหเปนภัยแกประชาชน เขาถูกทรมานและคุมขัง  

 ภายหลังเม่ือไดรับการปลอยตัว มาเคียเวลลีก็ไดเขียนงานท่ีโดงดังท่ีสุดของเขา The 

prince (เจาผูปกครอง) มาเคียเวลลีไดชื่อวาเปนผูเปลี่ยนวิธีอธิบายแนวคิดทางการเมือง เพราะนัก

ปรัชญาการเมืองกอนหนาเขา เชน เพลโตและอริสโตเติ้ล จะพูดเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเปนหลัก มา

เปนเรื่องอัตถประโยชน เชน ความปลอดภัย การกินดีอยูดี วิธีคิดเชนนี้เรียกวาลัทธิสัจจนิยม (realism) 

การมองทุกอยางตามสถานการณเปนจริง และมนุษยในความคิดของมาเคียเวลลี เชื่อวาโดยธรรมชาติ

แลวมนุษยมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดและเห็นแกตัว แตถาตกอยูในสถานการณท่ียาก ลําบากหรือถูก

กดข่ีจะแสดงออกอยางกลาหาญ ขยัน และใหความรวมมือ เขามองวาคนในสังคมท่ีเปนภัยตอรัฐมี 4 

ประเภท ไดแก คนท่ีเชื่อคนงายคนท่ีเห็นแกตัวมาก ๆ คนท่ีขาดความเปนตัวเอง และคนท่ีแปรปรวน 
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ผูนําจึงตองทําหนาท่ีชักจูงคนเหลานี้ใหเดินไปในทางท่ีถูก คลายกับสุนัขตอนแกะ มาเคียเวลลี เชื่อวา

คนเราจะเปลี่ยนแปลงไดเพราะหนึ่ง โครงสรางทางสังคม และสอง ผูนําท่ีรอบคอบ (Prudent leader) 

ผูนําของมาเคียเวลลีจึงหมายถึงคนท่ีทําใหรัฐรุงเรือง ประชาชนมีความปลอดภัยและกินดีอยูดี แตผูนํา

จะมีคุณธรรมหรือไม ไมสําคัญสําหรับเขาผูนําทําอะไรก็ไดเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย สุกัญญา มกราวุธ, 

(2557, หนา 40-41) นอกจากนี้มาเคียเวลลี (Machiavelli) ไดเสนอแนวคิดเปา หมายการปกครองไว

อีกวา “การมุงไปสูจุดหมายไมวากรณีใด ๆ ใหไดเปนผลสําเร็จนั้น ตองคํานึงถึงเปาหมายไวเปนสําคัญ

เพียงหลักเดียวเทานั้น และเพ่ือท่ีจะบรรลุไปสูเปาหมายใหสําเร็จนั้น ก็ไมจําเปนท่ีจะตองคํานึงวิธีการ

ใด ๆ ท่ีนํามาใชท้ังสิ้น ไมวาวิธีการนั้นจะเปนวิธีการท่ีรุนแรงหรือมากดวยเลหเหลี่ยมก็ตาม”ดาณุภา 

ไชยพรธรรม, (2537, หนา 116)  

 2.1.4.2 สวนวิธีการนําไปสูเปาหมายของมาเคียเวลลี มีดังนี้ 

 1. แยกการเมืองออกจากศาสนา สําหรับมาเคียเวลลีศาสนาและการเมือง

เปนคนละเรื่องกัน การเลนการเมืองไมจําเปนตองคํานึงถึงศีลธรรมจรรยา ซ่ึงไมเคยมีใครเสนอ

แนวความคิดอันนี้มากอน 

 2.  รัฐเปนสิ่งสูงสุด ความตองการของแตละคนท่ีเขามารวมตัวเปนรัฐคือ

ประโยชนรัฐจึงเปนตัวแทนของบุคคลในการหาและรักษาผลประโยชน ดังนั้นการคงอยูของรัฐและ

เจตจํานงของรัฐจะตองอยูเหนือสิ่งอ่ืนใด แมกระท่ังปจเจกบุคคล 

 3.  ตองแยกรัฐออกจากศีลธรรมจรรยาจึงไมอาจพูดไดวารัฐทําผิดหรือทํา

ถูกเชน เดียวกับบุคคลท่ีเปนตัวแทนของรัฐ (รัฐบาล กษัตริย ผูปกครอง) จะวินิจฉัยวาเขาทําผิดหรือถูก

ไมได เชนกัน เพราะผลประโยชนของรัฐยอมเหนือความถูกผิดท้ังปวง 

 4.  ผูครองนครหรือนักการเมืองเปนนักฉวยโอกาสทุกคนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิด

การเมืองคือผลประโยชน ดังนั้นผูปกครองนคร ตองกระทําทุกอยางเม่ือมีโอกาส เพ่ือผลประโยชนของรัฐ 

 5.  อยากลัวถาจะตองทําผิดบาง ผูปกครองท่ีประสบความสําเร็จตองทําผิด

บาง และควรใชประโยชนจากการทําผิดนั้นดวย เพราะบางสิ่งบางอยางท่ีคนภายนอกมองเห็นวาดี แต

ใน ทางปฏิบัติกลับไมไดผลดีตามท่ีเห็นในขณะท่ีของดูไมดีก็อาจใชการได ดังนั้นผูปกครองไม

จําเปนตองเลือกแตสิ่งท่ีดี ๆ แตควรดูวาสิ่ง ๆ นั้นเม่ือนําไปปฏิบัติแลวไดประโยชนหรือไมเพราะเม่ือจุด

หมาปลาย ทาง หรือผลท่ีไดมันไดประโยชนจะถือวาสิ่ง ๆ นั้นเปนสิ่งท่ีดี 

 6.  ผูปกครองไมจําเปนตองเปนคนดี แตควรแสรงแสดงใหคนอ่ืนคิดวาเปน

คนดี ดวยวิธีการตาง ๆ เพราะเปนสิ่งท่ีสําคัญกวาการเปนคนดีเสียเองซ่ึงไมมีประโยชนอะไร 

 7.  ผูปกครองควรใหคนกลัวมากกวาคนรัก เพราะความรักอาจกลายเปน

ความเกลียดได แตความกลัวนั้นจะไมรักจะไมเกลียด ผูปกครองจึงควรใชอํานาจและความรุนแรง

เพ่ือใหผูอ่ืนกลัว 
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 8.  ผูมีอํานาจยอมเปนผูถูกเพราะคนมีอํานาจจะทําอะไรก็ได โดยไมมีใคร

กลาวาผิด จุดมุงหมายยอมสําคัญกวาวิธีการ จะทําอะไรก็ไดเพ่ือใหบรรลุจุดหมาย 

 9.  ผูมีอํานาจไมควรอยูสายกลาง เม่ือจะทําอะไรทําใหเต็มท่ีและเปดเผย 

มาเคียเวลลีกลาววาเราไมสามารถรับใชพระเจาซีซารไดขณะเดียวกัน หรือเราไมสามารถถือดาบกับไบ

เบิลไดพรอม ๆ กัน รศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ, (2544, หนา 99-115)  

สรุปไดวา มาเคียเวลลีจะใหความสําคัญกับตัวผูนํามากและเขาไมเห็นดวยกับศาสนาท่ีตอง

มาเก่ียวของกับรัฐหรือการเมือง เพราะแนวคิดเปาหมายของเขาเนนเปาหมายในการใชอํานาจในการ

ปกครอง ตางจากอริสโตเติ้ลจะเนนเปาหมายการปกครองไปท่ีความสุขหรือคุณธรรมคือเนนเปาหมาย

ปกครองดวยคุณธรรม 

 

2.2 ความเปนมาของการปกครองทางตะวันตก และทางตะวันออก 

 

2.2.1 ความหมายของการปกครอง ทางตะวันตก และทางตะวันออก 

นักวิชาการทางรัฐศาสตรหลายทาน ไดใหความหมาย และคํานิยามของการปกครองไว

หลากหลายความหมายดังตอไปนี ้

สุขุม นวลสกุล ไดใหทัศนะเก่ียวกับการเมืองการปกครองไววา คําวาการเมือง (Politics) 

และการปกครอง (Government) นั้นมีความหมายทางรัฐศาสตรแตกตางกัน การเมืองหมายถึงเรื่อง

การแขงขันและการแสวงหาอํานาจ ซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมท้ังสังคม หรือสวนใหญของสังคม สวนการ

ปกครองมีความหมายเก่ียวกับการบริหาร วางระเบียบกฎเกณฑสําหรับสังคมเพ่ือใหสังคมมีความสุข

สุขุม นวลสกุล และวิศิษฐ ทวีเศรษฐ, (2541, หนา 1)  

ดร.ทองคํา ออนมะนีสอน, (2551, หนา672) กลาววาระบอบแบบอยาง ธรรมเนียม

ระเบียบการปกครองการปกครองประชาธิปไตย ประชาชน โดยแมนอํานาจมาจากประชาชนโดย

ประชาชน และเพ่ือประชาชน 

รายงานการประชุมเทศาภิบาล (ร.ศ.126 ร.ศ.126, หนา 138 ) “การปกครองทุกวันนี้ก็

ผิดกับแตกอนเหมือนกัน ความสําเร็จในสิ่งท้ังปวงอยูท่ีเงิน ๆ เปนใหญ รวมความวา รัฐบาลก็ตองการ

เงินท่ีดินท่ีรกรางวางเปลาอยูนั้น ไมมีประโยชนอะไร เม่ือมีผูทําเปนเรือกสวนไรนาข้ึน ภาษีอากร

เฉพาะท่ีดินก็ได และยังไดภาษีชาออกอีกดวยและยังมีภาษีจากกุลี  

วัดจะนานุกรมภาษาลาวของกระทรวงศึกษาธิการ, (2548, หนา 95) ไดใหทัศนะวาคําวา

การเมืองเวียก (งาน) ท่ีเก่ียวกับประเทศชาติ เก่ียวกับรัฏฐ หรือแผนดิน ดังวิชาการเมืองแมน (เปน) วิชา

ท่ีเก่ียวของกับรัฐการจัดสวนแหงรัฏฐออกเปนแขวงและการดําเนินของรัฏฐการบริหารประเทศ เปนตน

แมนนโยบายบริหารประเทศ นโยบายการเมืองระหวางประเทศ การอํานวยหรือการควบคุมการบริหาร

ราชกาลแผนดิน  
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William P.scott. อางใน การปกครองคณะสงฆไทยคณะจารย มจร, (2558, หนา 4) ได

ใหความหมายของการปกครอง (Government) ใน Dictionary of sociology วาคือ องคกรกลาง

หรือศูนยรวมของหนวยงานท่ีซับซอน ซ่ึงมีความสัมพันธกับการใชอํานาจควบคุมสังคมท้ังหมด หรือ

หนวยงานของสังคม หนวยงานปกครอง ดํารงอยูในสังคมท่ีซับซอนในรูปแบบขององคกรท่ีควบคุม

สังคม ซ่ึงในบางครั้งทําใหเห็นความแตกตางในรูปประเพณีท่ีไมเปนทางการของการควบคุมในสังคม

ธรรมดาไมซับซอน WilliamP.scott, (2542, P175)  

เดโช สวนานนท ไดใหความหมายของการปกครองไวในพจนานุกรมศัพททางการเมืองวา 

การปกครอง (Government) ไดแก การดูแล การใหความคุมครองหรือการบริหาร เปนคําท่ีใชในการ

บริหารบานเมืองในลักษณะท่ีมีผูปกครอง ผูมีอํานาจในการปกครองบานเมืองสูงสุดเรียกกันวาพอเมือง 

การท่ีมีหนาท่ีดูแลในเรื่องการปกครองบานเมืองใหมีความสุขและมีหนาท่ีดูแลทุกขสุขของประชาชน

เปนสําคัญ เรียกวา กรมการปกครอง เดโช สวนานนท, (2545, หนา 27-28)  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวถึง ความหมายการปกครองตามทัศนะของ

พระพุทธศาสนาวา การปกครองในพระพุทธศาสนาเปนการปกครองเพ่ือการศึกษาและความสงบ

เรียบรอยท่ีเกิดจากการปกครองนั้นมิใชจุดหมายในตัว แตเปนเพียงปจจัยคือสภาพเอ้ือ เพ่ือชวยใหแต

ละบุคคลบรรลุจุดมุงหมายแหงการศึกษา หรือเพ่ือเปนหลักประกันของการศึกษา จึงถือคติไดวาการ

ปกครองท่ีมีข้ึน เปนเรื่องของการศึกษาและเพ่ือการศึกษาท้ังสิ้น ถาไมปกครองดวยการศึกษา ก็ตอง

ปกครองดวยอํานาจ เม่ือปกครองดวยอํานาจก็เกิดความรูสึกในเชิงปฏิปกษท่ีเอียงไปในทางท่ีจะขัด 

แยงกัน ดวยเหตุนี้การปกครองแบบใชอํานาจจึงกอใหเกิดปญหา เริ่มตั้งแตเกิดความขัดแยงในจิตใจ

เปนตนไป ทําใหยิ่งตองเพ่ิมการใชอํานาจ ใชอาญา และจะเนนลงโทษมากยิ่งข้ึนตามลําดับ ไมใชการ

ปกครองแบบพยายามสรางคนดี แตเปนการปกครองแบบพยายามกําจัดคนเลว พระธรรมปฏก 

(ป.อ.ปยุตฺโต), (2539, หนา 55-56)  

แสวง อุดมศรี ไดใหความหมายของการปกครองไววา การปกครองคือการจัดทํากฎหมาย

การบังคับใชกฎหมาย และการตัดสินกรณีขัดแยงเก่ียวกับการตีความหมายและการใชกฎหมาย ซ่ึงทุก

คนในสังคมจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม หากมีใครขัดขืน ไมยอมรับหรือทําการบางอยางในลักษณะ

ท่ีจะนําความเดือดรอนมาสูคนอ่ืน ยอมจะไดรับโทษทัณฑบางประการตามควรแกกรณีท้ังนี้เพ่ือการ

ปกปองมิใหมีใครมาทําความเดือดรอนวุนวายใหเกิดข้ึนแกสังคม และเพ่ือใหเปนการคุมครองคนท่ี

ยอมรับปฏิบัติตนตามกฎเกณฑทางสังคม หรือกฎหมายใหดํารงอยูไดอยางสงบสุข แสวง อุดมศร ี

(2549, หนา 2)  

จํานง เทพหัสดิน ณ อยุธยา, (2537, หนา 136) ไดกลาวถึงทัศนะทางการเมืองการ

ปกครองของ ขงจื้อ, จอนล็อค, และแอนดรู เฮรวูด ไวดังนี้ 
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ขงจื้อ นักปรัชญาของจีน ไดใหความหมายไววา “การปกครองเม่ือเปนเจานายก็ขอใหเปน

ใหดี เปนเสนาบดีก็ขอใหเปนเสนาบดี เปนพอก็ขอใหเปนพอ เปนลูกก็ขอใหเปนลูก หากทุกคนทํา

หนาท่ีของตัวใหดีแลว ก็ไดชื่อวาเปนนักปกครองท่ีดี” 

จอนล็อค กลาววา “การปกครอง หมายถึง คนมารวมกันอยูใตการปกครองก็เพ่ือ 

สงวนรักษาทรัพยสินของพวกเขาและเปนสิทธิตามธรรมชาติ ล็อค เชื่อวาการปกครองเปนตัวแทน 

ท่ีเกิดจากการตกลงกันระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครอง ซ่ึงผูถูกปกครองจะสนับสนุนผูปกครอง

ตราบท่ีการปกครองชวยรักษาผลประโยชนของตัวเอง การปกครองเปนการกําหนดกฏเกณฑออก 

มาและบังคับแกพลเมือง ผูปกครองเปนผูมีอํานาจสูงสุดตามท่ีไดรับมอบจากผูถูกปกครองและเปน 

การผูกขาดการใชอํานาจตามกฏหมาย ผูปกครองอยูในอํานาจไดตราบท่ีไดรับความสนับสนุนจาก

ประชาชน วิธีหนึ่งท่ีจะรักษาความชอบธรรมเอาไวก็คือ การสรางชาติใหประสบความสําเร็จตาม

เปาหมาย” 

แอนดรู เฮรวูด กลาววา “การปกครองหมายถึงกระบวนการเชิงสถาบันของสังคมท่ีมีการ

ตัดสินใจรวมกัน หรือมีผลผูกพันตอสวนรวมดวยกัน ผูมีบทบาทในกระบวนการนี้ คือ สถาบันการเมือง

ตามท่ีรัฐธรรมนูญ หรือกลไกการปกครอง ตัวอยางรัฐบาลสมัยใหมกําหนดนโยบายตามเจตจํานงของ

ประชาชน สวนระบบราชการเปนผูนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ โดยมีตํารวจและทหารคอยใช

กําลังบังคับใหสังคมอยูในระเบียบและรัฐสภามีหนาท่ีพิจารณารางกฏหมายและ ควบคุมรัฐบาล ดาน

ศาลก็คอยตีความกฏหมายและพิจารณาพิพากษาอรรถคดี” 

สรุปไดวา การปกครองคือการสรางหลักเกณฑขอกําหนดกลไกข้ันตอนกระบวนการตาง ๆ 

การบริหารจัดการเพ่ือควบคุมดูแลคุมครองรักษาทรัพยสินสิทธิประโยชนตอประชาชนการปกครอง 

ไดเริ่มตนเม่ือมนุษยเริ่มอยูรวมกันในสังคมท่ีเปนกลุมเล็ก ๆ แลวขยายใหญข้ึนเรื่อย ๆ ตอนแรกอาจอยู

ในรูปแบบชนเผาเม่ือจํานวนสมาชิกในกลุมมีมากข้ึน สังคมหมูก็ใหญไปตามเม่ือคนอยูดวยกันเปน

จํานวนมากก็ทําใหสถานท่ีอยูคับแคบจําเปนตองขยายบริเวณท่ีตั้งท่ีอยูอาศัยจากชนกลุมนอยเปนชน

กลุมใหญจากกลุมชนเล็ก ๆ เปนชนกลุมใหญตอมาก็กลายเปนนครรัฐและขยายไปเปนระดับชาติหรือ

ระดับประเทศท่ีเรารูกันดีในปจจุบันความเปนมาของแนวคิดทฤษฏีการปกครองนั้นเราจะเริ่มการ 

ศึกษาทางฝงตะวันตกและฝงตะวันออกไปพรอม ๆ กันดังรายละเอียดดังนี้ 

 

2.2.2 หลักการปกครองของทางตะวันตก  

เริ่มมาตั้งแตอดีตโบราณกาลหลักการปกครองนั้นดูยังไมเปนศาสตรปรากฏเดนชัดมาก 

นักแตจะปรากฏในรูปแบบของบทกวีตาง ๆ และมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบัน การปกครอง

ของตะวันตกจะแบงเปนยุค ๆ ไดแก ยุคกรีก, ยุคโรมัน, ยุคกลาง, ยุคฟนฟู, ยุคใหม, และมาถึงยุค

ปจจุบัน 
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  2.2.2.1 ยุคกรีก  

  เริ่มตนประมาณ พ.ศ.500-300 ปกอนคริสตศักราช ในสมัยนั้นแตละรัฐมีความเปน

อิสระตอกัน ไมพ่ึงพารัฐอ่ืน ๆ มีสวนรวมทางการเมืองอยางมาก จะยึดหลักเหตุผลมากกวาศรัทธา นัก

ปรัชญาคนแรกท่ีกลาวถึงเรื่องการปกครอง คือ โสเครตีส 

  โสเครตีส เปนนักปรัชญาคนแรกท่ีกลาวถึงเรื่องการปกครองแตยังไมไดแยกออกเปน

องคความรูเฉพาะเขาเชื่อวาความรูเปนสิ่งสากลและมนุษยสามารถเรียนรูไดหากใชวิธีแสวงหาความรูท่ี

ถูกตอง นั่นคือการแลกเปลี่ยนและวิเคราะหความเห็นของกันและกันในรูปแบบของการถกเถียงอยางมี

เหตุผลตอขอเสนอและคํานิยามตาง ๆ เก่ียวกับประเด็นทางการปกครอง โสเครตีสเชื่อในความดีอยู

ของการปกครองท่ีเปนสากล และเพ่ือสืบคนความรูท่ีเปนสากลจึงควรใชวิธีการถกเถียงในขอเสนอ

แทนการสั่งสอนดวยความคิดของตน การถกเถียงจะเริ่มตนดวยการตั้งคําถามนั้น พรอมกับถามแยงใน

คําตอบท่ีได จนสุดทายของการสนทนาจะเผยใหเห็นถึงความไมสมบูรณในคําตอบเหลานั้น นั่นก็

หมายความวาคําตอบเหลานั้นไมไดเปนความรูสมบูรณท่ีมีความเปนสากล ประยงค สุวรรณบุปผา, 

(2535, หนา 28-29) ในโลกนี้มีการปกครองอยูมากมายหลายระบอบดวยกัน ระบอบราชาธิปไตยก็มี 

ระบอบคณาธิปไตยก็มี ระบอบประชาธิปไตยก็มีและยังมีระบอบอ่ืน ๆ อีกมากมายแตละระบอบมักจะ

ไมมีความสมบูรณในตัวมักจะมีขาดตกบกพรองอยูเสมอมากบางนอยบาง ดวยเหตุนี้เองจึงทําให  

  เพลโต ตองคิดระบอบการปกครองข้ึนมาใหม นั่นคือ การปกครองแบบ Repulic ซ่ึง

ทานไดแบงบุคคลออกเปน 3 ชั้นดวยกัน คือ 

  1. ปรัชญาเมธีผูเปนนักปกครอง (Philosophers-kings)  

  2. กองทัพ (Army)  

  3. คนงานรวมท้ังชางฝมือตาง (Workers)  

  เพลโต เห็นวาผูท่ีจะเปนปรัชญาเมธีนักปกครองนั้น จะตองเปนผูท่ีไมมีความเห็นแก

ตัว เพราะถาหากคนเรามีความเห็นแกตัว เห็นแกลูกเมียแลว ยอมเปนนักปกครองท่ีดีไมได และนั่น

เปนชองทางท่ีจะทําใหเกิดการฉอราษฏรบังหลวงอีกดวย ดังนั้นเพลโตจึงเสนอวิธีสรางปรัชญาเมธีนัก

ปกครองข้ึนมาโดยจะตองใชเวลาถึง 50 ปจึงจะเปนปรัชญาเมธีนักปกครองได จํานงค ทองประเสริฐ, 

(2539, หนา 93-94)  

  อริสโตเติ้ล เกิดพ.ศ. 382 ปกอนคริสตศักราชท่ีเมืองสตากิลุส ในแวนแควนแดนมาร

ซิโดเนีย บิดาเปนแพทยหลวง ประจําราชสํานักพระเจาอมินตัส ซ่ึงครองราชสมบัติกอนพระเจาฟลิ

ปพระเจาแผนดินองคใหมนี้พยายามขยายพระราชานุภาพและพระราชอาณาเขตออกไปจนมีอํานาจ

เหนือนครรัฐตาง ๆ ของกรีกท้ังสิ้นจริงอยูจําเดิมแตอริสโตเติ้ลเขียนเรื่อง Politics มาเม่ือ 2,300 ป

เศษมานี้ ไดมีตําราทางรัฐศาสตรเกิดข้ึนมิใชนอย แตก็อาจสรุปไดวามีเพียง 2 ประเภท คือ 1) ประเภท

ท่ีเสนอ แนะทางออกเพ่ือแกไขสภาพหรือสถานการณทางการเมืองท่ีเปนอยูเพ่ือไปสูรูปแบบของรัฐใน
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อุดมคติ 2) ประเภทท่ีรวบรวมขอมูลทางการเมืองพิจารณาบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญและวิเคราะห

วิธีการปกครองของประเทศนั้น ๆ แลวชี้ลูทางวาอนาคตจะเปนไปในรูปแบบใดโดยไมมีเปาหมายท่ีจะ

เรียก รองตองการใหเกิดรัฐในอุดมคติหรือรัฐธรรมนูญการปกครองอยางวิเศษสุด อริสโตเติ้ลมี

ความเห็นวา 1) ศิลปะแหงการปกครองรัฐก็ดุจดังศิลปะศาสตรอ่ืน ๆ เชน วิชาพลศึกษา เราตองรูวา

การฝกปรืออยางไรจึงถือไดวาดีท่ีสุดในทางการปกครอง เราตองหาทางท่ีจะรูวารัฐท่ีดีท่ีสุดตามสภาพ

ความจริงควรเปนเชนไร 2) เราตองพิจารสภาพรัฐตามท่ีเปนอยู และดูวาเหตุปจจัยอันใดทําใหรัฐมี

สภาพเชนนั้น และในสถานะนั้นจะปรับใหรัฐนั้น ๆ ดีท่ีสุดไดอยางไร 3) เราตองถามตัวเองวา มีแบบใด

ไหมท่ีจะถือไดวานี่คือรัฐท่ีดีท่ีสุดในสถานภาพท่ัว ๆ ไปโดยปรับแบบอยางนี้ใหเขากันไดกับสถานการณี

อันแตกตางกันตามสภาพความเปนจริงอยางหลากหลาย 4) เราตองคนใหพบวิธีท่ีจะสรางและธํารง

รักษาไวซ่ึงรัฐดังกลาวไวแลวนั้นในขอ 3 ศิวรักษ, (2543, หนา 9-65) ดังแนวคิดของ Aristotle 

ชี้ใหเห็นชัดเจนวารัฐไมใชสถาบันท่ีจําเปนแตเปนสถาบันท่ีเปดโอกาสใหปจเจกชนพัฒนาตัวเองใหดี

ท่ีสุดในทางศีลธรรมและสติปญญา เพราะฉะนั้นการมีบานและการมีฐานะทางเศรษฐกิจทําใหชีวิต

มนุษยดํารงอยูอยางปกติสุข นี่คือวิธีการท่ีอริสโตเติ้ลพิสูจนใหเห็นวา หากมนุษยไมมีรัฐจักเปนมนุษย

ธรรมดาเทานั้น รองศาสตรยจารยดนัย ไชยโยธา, (2552, หนา 33) เพราะอริสโตเติ้ลเห็นวาคนท่ีไมได

มีสวนรวมทาง การเมืองมี 2 ประเภทคือคนปา (beast) และเทพ (God) เทานั้น สุกัญญา มกราวุธ, 

(2557, หนา 36)  

  2.2.2.2 ยุคโรมัน  

  เริ่มกอนคริสตศักราช 300-200 เกิดหลังยุคกรีกลมสลาย เนื่องจากกรีกแพสงคราม

ชาวโรมันท่ีตองการขยายดินแดนชาวโรมัน จะยึดระเบียบวินัย เคารพกฏหมายและเชื่อฟงผูปกครอง 

นักทฤษฏีการเมืองคนแรกของโรมันไดแก 

  โพลิบิอุส ไดนําเสนอรูปแบบการบริหารปกครองและรัฐธรรมนูญใหแกโรมัน เขาชื่น

ชอบนโยบายของโรมันท่ีสามารถทําใหโรมกลายเปนรัฐท่ีเปนมหาอํานาจทางการเมือง แนวคิดทาง

การเมืองของโพลิบิอุส เริ่มจากการกลาวถึงการกําเนิดรัฐเชนเดียวกับอริสโตเติ้ลท่ีไดนําเสนอรูปแบบ

การปกครองรัฐไว โพลิบิอุส ยอมรับวัฏจักรแหงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในระบบการปกครองรัฐ 

ประยงค สุวรรณบุบผา, (2535, หนา 62) โพลิบิอุส ไดสนับสนุนรูปแบบการปกครองท่ีผสมกันวาเปน

รูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด และกลาววา ระบอบราชาธิปไตย อภิชนาธิไตย หรือ ประชาธิปไตย โดย

ตัวมันเองยังไมมีความสมบูรณ จะตองผสมผสานกันจึงจะสมบูรณการปกครองแบบรวมอํานาจไวใน

สวนกลางของระบอบราชาธิปไตย การปกครองแบบกระจายอํานาจสวนกลางไปสูสวนทองถ่ินของ

ระบอบอภิชนาธิปไตยและรากฐานอันกวางขวางของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหากนําระบอบ

การปกครองท้ังสามนี้มาผสมกันจะชวยใหไดระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุดระบอบหนึ่ง (Polybius) รอง

ศาสตราจารยดนัย ไชยโยธา, (2552, หนา 69-70)  
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  2.2.2.3 ยุคกลาง  

  เริ่มหลังคริสตศักราช 200 เปนตนมา เปนยุคมืด ถือวาเปนยุคแหงศาสนาคริสต 

เพราะคริสตศาสนามีอิทธิพลตอความเชื่อศรัทธา และวิถีปฏิบัติของประชาชนสวนใหญ เปนอยางมาก 

จักร พันธชูเพชร, (2548, หนา 42)  

  เชนต ออกัสติน เปนนักปรัชญาการเมืองในเพศของนักบวช ลักษณะของการไดรับ

อํานาจการปกครองจากพระเจา ระบบและรูปแบบการปกครองตลอดจนนักปกครองนักการเมือง

ท้ังหลายถูกกําหนดโดยพระเจา เพราะทุกอยางเกิดจากพระเจา โดยออกัสตินไดนําเอาปรัชญาเรื่อง

โลกแหงแม แบบของเพลโตมาเปนพ้ืนฐาน ในการอธิบายถึงการสรางมนุษยและโลกของพระเจา โดย

อธิบายวามนุษยถูกสรางข้ึนตามแบบท่ีพระเจาทรงกําหนดไว ในพระปญญาของพระองคมนุษยตาม

แบบของพระเจาจึงเปนมนุษยท่ีแสวงหาพระเจาและปฏิบัติตนตามกฏแหงศีลธรรม แตเพราะมนุษยมี

เสรีภาพจึงสามารถปฏิเสธพระเจาได เม่ือเปนเชนนั้นมนุษยจึงตองตอสูระหวางการรักพระเจาท่ีจะ

ปฏิบัติตามกฏแหงศีลธรรม กับการรักตนเองท่ีปรารถนาจะกระทําในสิ่งท่ีตนเองตองการ จักร พันธชู

เพชร, (2548, หนา 43) อันท่ีจริง ออกัสติน (Augustin) ไมไดพิสูจนวาคริสตศาสนากับอาณาจักรพระ

เจาเปนอยางเดียวกันแตท้ังสองอยางเก่ียวเนื่องกันอยางใกลชิดเพราะตามปกติการท่ีจะเปนสมาชิกใน

อาณาจักรพระเปนเจาไดตองผานการยอมรับตามศาสนพิธีดวยคริสตศาสนาเปนรูปแบบของ

อาณาจักรพระเปนเจาท่ีปรากฏชัดเจน รองศาสตราจารยดนัย ไชยโยธา, (2552, หนา 80)   

  2.2.2.4 ยุคฟนฟู  

  เปนยุคท่ีฟนฟูศิลปะวิทยาการของยุโรปในระหวางคริสตศตวรรษท่ี 14-16 หลังจาก

ตะวันตกไดผานยุคกรีก โรมัน และยุคกลางมาแลวจนมาถึงยุคฟนฟูซ่ึงในยุคกลางนั้นรัฐมีความสําคัญ

นอยกวาศาสนา เพราะศาสนาเขามามีอิทธิพลในระบบการเมืองการปกครองของรัฐ เชน การแตงตั้ง

และถอดถอนกษัตริย หรือประมุขของรัฐตลอดถึงการกําหนดนโยบายของประเทศ การเมืองการ

ปกครองของรัฐหรือรัฐศาสตรในยุคนั้นเปนสาขาหนึ่งของวิชาเทววิทยาแหงศาสนศาสตร ปญหาทาง

การเมืองถูกแกไขโดยหลักการและเหตุผลของฝายศาสนจักรหลักจริยธรรมของศาสนาเปนเครื่องคอย

ยับยั้งการดําเนินการทางการเมืองการปกครองการท่ีศาสนจักรสายตะวันตกมีอิทธิพลเหนืออาณาจักร

มีความแตกตางจากศาสนจักรสายตะวันออกมาก อานนท อาภาภิรม, (2528, หนา 7) นักการเมืองท่ี

เปนตน คิดแหงการปฏิรูปครั้งนี้ คือ นิคโคโล มาเคียเวลลี 

  นิคโคโล มาเคียเวลลี ไดจําแนกรูปแบบการปกครองโดยนําแนวคิดของอริสโตเต้ิล

ดัดแปลงใหม โดยเขากลาววา รูปแบบการปกครองนั้นแบงออกเปน 3 รูปแบบคือ  

  1. กษัตริยาธิปไตย (Monarcy)  

  2. อภิชนาธิปไตย (Aristocracy)  
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  3.  ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional democracy) แนวคิดของมา

เคียเวลลี คลายกับโพลิบิอุส และ ชิเชโร ท่ีคิดวาการปกครองแบบผสมผสานของรูปแบบการปกครอง

ท้ัง 3 รูปแบบเขากัน เปนรูปการปกครองท่ีดีท่ีสุด จักร พันธชูเพชร, (2548, หนา 45)  

  2.2.2.5 ยุคใหม  

  เริ่มตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 16 ไดพัฒนาการมาจากยุคกอน ในยุคนี้เปนยุคเจริญ 

  จอหน ล็อก (John locke, 2175-2247) ผลงานชิ้นเอกของเขา (An essay 

concerning human understanding.Two treatises of civil Government) ล็อกเปนชาวอังกฤษ 

เปนท้ังแพทยและนักปรัชญา เขาเคยสอนท่ีมหาวิทยาลัยออกซฟอรดและไดหันมาทํางานการเมืองโดย

เปนท่ีปรึกษาของเอิรลแหงชาฟตสเบอรี หัวหนาพรรควิกส (whigs party) ตั้งแตพ.ศ. 2226 หนังสือ

เรื่อง Two treatises of civil Government เปนการวางรากฐานทางปญญาท่ีนําไปสูการปฏิวัติอัน

รุงโรจนในพ.ศ. 2231ซ่ึงเปลี่ยนระบอบการปกครองของอังกฤษจากสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการ

ถวงดุลอํานาจระหวางกษัตริยและรัฐสภา สิ่งท่ีล็อกเปนหวงคือ รัฐอาจหักหลังหรือทรยศประชาชนได

ดวย จึงตองมีการกําหนดวารัฐหรือรัฐบาลควรมีอํานาจแคไหน ทวากลไกในการจํากัดอํานาจของรัฐ

นั้นล็อกไมไดพูดใหชัดเจน แตเชื่อวารัฐบาลเกิดข้ึนดวยเหตุผลบางอยาง ดังนั้นการท่ีใครสักคนอยูใน

ตําแหนงไปนาน ๆ จึงแยงกับเหตุผลการมีอยูของรัฐบาล สุกัญญา มกราวุธ, (2557, หนา 44-45)  

  จอหน ล็อค แนวคิดของล็อคเห็นวามนุษยในสภาวะธรรมชาติ ตองมาทําสัญญา

รวมกันเพ่ือจัดตั้งสังคมโดยกระบวนการจัดตั้งตัวแทนหรือรัฐบาลแบบทรัสตเพ่ือทําหนาท่ีในการดูแล

รักษาผล ประโยชนและรักษาเสรีภาพของประชาชนในเรื่องตาง ๆ และประชาชนก็มีสิทธิในการโคน

ลมรัฐบาล เสถียร หอมขจร และคนอ่ืน ๆ (2528, หนา 45) เพราะจอหน ล็อกเชื่อวาคนเราเลือกผูเปน

หัวหนาข้ึน มาเปนผูปกครองบานเมือง แลวมอบสิทธิบางประการใหผูปกครองบานเมืองเปนผูใช

เพ่ือใหเกิดความผาสุกข้ึนในสังคมแหงนั้น ๆ สวนผูคนท่ีอยูในปกครองนั้นก็ยังมีสิทธิบางประการท่ี

ไมไดมอบใหผูปกครองบานเมือง เปนตนวาสิทธิในการท่ีจะมีสิทธิอยู สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน

สมบัติตาง ๆ ของตนหากวาผูปกครองบานเมืองคนใดพวกใดละเมิดสิทธิตาง ๆ ท่ียังเปนของราษฏรอยู 

ก็เทากับวาผูปกครองบานเมืองคนนั้นหรือพวกนั้นไมทําตามสัญญาท่ีไดใหไวตอกัน บรรดาชาวเมือง

ท้ังหลายก็ยอมมีสิทธิท่ีจะรวมกันปลดผูปกครองบานเมืองคนนั้นหรือพวกนั้นเสียและเลือกคนใหมท่ี

พิจารณาเห็นวาจะไมละเมิดสิทธิของราษฏรข้ึนเปนผูปกครองบานเมืองแทน จอหน ล็อกไดปลุกชาว

อังกฤษใหสํานึกถึงสิทธิในเสรีภาพของตนอยางกวางขวางสงครามชิงราชบัลลังกระหวาง พระเจา 

James 2 กับ William 3 ในชวงเวลานั้นมีสวนชวยกระตุนใหชาวอังกฤษตรึกตรองคําสอนของ จอหน 

ล็อก อยางมากและไดเรียกรองใหรัฐบาลจัดระเบียบการเมืองการปกครองจนเปนผลสําเร็จ รอง

ศาสตราจารยดนัย ไชยโยธา, (2552, หนา 167-168)  
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  2.2.2.6 ยุคปจจุบัน  

  เริ่มตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 มีแนวคิดเรื่องรัฐอันเปนโครงสรางและกฏเกณฑท่ีเปน

ทาง การตามรัฐธรรมนูญ 

  คารล มารซ เปนบิดานักกฎหมาย แนวคิดทางการเมืองของมารล เปนปรัชญา

การเมืองท่ีเรียกวา มารกซิสม เปนการวิเคราะหประวัติศาสตรของมนุษยชาติ โดยพิจารณาถึง

ความสัมพันธระหวางสถาบันทางสังคมกับพลังทางเศรษฐกิจ โดยใชทฤษฏีวิภาษวิธี วัตถุนิยม ซ่ึงเขา

ไดรับอิทธิพลจาก เฮเกลเปนเครื่องมือในการวิเคราะห ดังนั้น มารกซิสมจึงเปนท้ังปรัชญาการเมือง

ปรัชญาเศรษฐกิจ และกลยุทธในการปฏิวัติสังคม คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาปรัชญาการเมือง, 

(2528, หนา 506) จากแนวคิดดังกลาวผูคนจึงรูจักคารล มารกซ ในฐานะนักคิดนักเคลื่อนไหวทางเศษฐ

กิจการเมืองภาย ใตอุดมการณคอมมิวนิสต เพราะถามีการสลายเสนแบงทางชนชั้นระหวางกรรมกร

และนายทุนเพ่ือ กอเกิดความเทาเทียมกันได ก็ถือไดวาความยุติธรรมเกิดข้ึนแลวภายในสังคม เพราะ

เกณฑหรือมาตร ฐานทางสังคมอยูท่ีการสรางความเทาเทียมกันระหวางชนชั้นกรรมาชีพและนายทุน 

รวมไปถึงอํานาจทางเศรษฐกิจเพราะในทฤษฏีของคารล มารกซ มาตรฐานทางสังคมคืออํานาจทาง

เศรษฐกิจ (Eco-nomic force) เปนการแสดงถึงการปฏิเสธหลักจริยธรรมท่ีแนนอนตายตัว (Absolute 

ethics) เพราะจริยธรรมจะตองปรับเปลี่ยนไปตามแรงเศษฐกิจเกณฑการตัดสินดี ชั่ว ถูก ผิดเปนเรื่อง

สมมติสัจจะ (therelative) สามารถแปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณ (Circumstances) โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นอย พงษสนิท, (2520, หนา 68)  

  วาลาดีมีร เลนิน พ.ศ.2413-2467 ผลงานชิ้นเอกของเขาคือ what is to be done 

เลนิน นักปฏิวัติชาวรัสเซีย เปนคนท่ีนํามารกซิสม มาเปนแนวคิดหลักในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองของจักรวรรดิรัสเซียจากสมบูรณาสิทธิราชยมาเปนสังคมนิยมคอมมิวนิสต เลนิน

ไมเหมือนมารกซิสมตรงท่ีมารกซิสมบอกวาควรปฏิวัติเม่ือเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเจริญถึงขีดสุด

และมีชนชั้นแรงงานมากท่ีสุด เลนินเห็นวาไมจําเปนตองรอขนาดนั้นนอกจากนี้เลนินก็เชื่อวาชาวไร

ชาวนาสามารถนําการปฏิวัติได สรางกองทัพได ไมจําเปนตองเปนชนชั้นแรงงานเทานั้น เลนินเปนผู

คิดคนระบบการสั่งการทุกอยางจากกรรมการกลางของพรรค มีสายการบังคับบัญชาเปนลําดับชั้น 

และกอตั้งพรรค บอลเซวิค (Bolshevik) อีกท้ังสรางเครื่อขายคอมมิวนิสตสากลเผยแพรท้ังอุดมการณ 

เงิน ทหาร และอาวุธแกประเทศท่ีใชแนวทางมารกซิสมในการปลดแอกตัวเอง เชน จีน เวียดนาม ลาว 

กัมพูชา ซ่ึงในท่ีสุดก็ทําไดสําเร็จ เลนินพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยยอมผอนปรนใหกับเจาของกิจการ

และยอมใหมีการแขงขันไดบางสวน แตยังไมทันเห็นความสําเร็จเขาก็เสียชีวิตไปเสียกอน ผูนําท่ีมา

แทนเขาคือนายพลโจเซพ สตาลิน ท่ีเนนการขยายอํานาจ และการพัฒนาอาวุธมากกวาการปรับปรุง

ชีวิตความเปนอยูของประชาชน ทําใหโซเวียตขัดแยงดานอุดมการณ กับซีกโลกตะวันตกและทําใหเกิด

ความขัดแยงในประเทศมากข้ึน จนในท่ีสุดนําไปสู การลมสลายของสหภาพโซเวียตในป พ.ศ.2534 สุ

กัญญา มกราวุธ, (2557, หนา 54-55)  
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  เหมาเจอตง พ.ศ.2436-2519 งานชิ้นเอกสําคัญคือหนังสือปกแดงรวมคําขวัญของ

ประธานเหมา เปนนักปฏิวัติชาวจีน เปนลูกชาวนา แมเปนชาวพุทธ แตตัวเขาเลิกสนใจพุทธศาสนา

ตั้งแตสมัยเปนวัยรุน ชวงเรียนมหาวิทยาลัยก็ฝกใฝ ลัทธิมารกซ-เลนิน เต็มตัวและดําเนินนโยบายตาม

แนวทางนี้เพ่ือปลดแอกประชาชน เหมาชวยกอตั้งกองทัพแดง กอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีนในปพ.ศ.

2492 เหมาเห็นวาจีนเปนประเทศเกษตรกรรม ตางจากชาติอุตสาหกรรมอยางโซเวียต ชนชั้นต่ําสุด

ของจีนคือชาวนา ไมใชคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางในตะวันตกเขาจึงปลุกระดมชาวนาใหมา

เปนฐานในการปฏิวัติ และเลือกวิธีการปฏิวัติท่ีรุนแรง เพราะเห็นวาชาวนาไมมีท้ังเงินและอํานาจใน

การตอกรกับผูนําทุนนิยม สิ่งท่ีเหมาแตกตางจาก มารกซิสม-เลนินคือผูนําการปฏิวัติคือชาวนาซ่ึงมี

จํานวนมากท่ีสุดของประเทศ เนนการปฏิรูปท่ีดิน การแกปญหาปากทอง และความเทาเทียมมากกวา

การสั่งสมอาวุธ ปลุกระดมเด็กและวัยรุนใหมาเปนทหาร ทําใหกลุมคนท่ีถืออาวุธหรือกองทัพแดง

จงรักภักดีกับผูนําเพียงคนเดียว ลมลางระบบชนชั้นดวยการปฏิวัติวัฒนธรรมยอมสูญเสียการสนับสนุน

จากปญญาชน (เรื่องเดียวกันอางแลว, หนา 56)  

  โฮจิมิน นายวีระ ถาจ เขียนไวในวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหแนวคิด

ปรัชญาการเมืองของโฮจิมินห” (2555, หนา 45-48) โฮจิมินห ชื่อเดิมคือ เงวียน ชิน กุง (Nguyen 

sinhcung) สวนคําวา โฮจิมินห เปนชื่อจัดตั้งของรัฐบุรุษชาวเวียดนาม เกิดเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 

พ.ศ.2433 ท่ีหมูบานฮองตู พ.ศ.2473 ไดรวบรวมพรรคคอมมิวนิสตเวียตนาม 3 พรรครวมเปนพรรค

เดียวโดยใชชื่อวา พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม เคลื่อนไหวอยูท่ีฮองกงซ่ึงเปนอาณานิคมของอังกฤษซ่ึงมี

ชาวเวียดนามอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เดินทางกลับมาเวียดนามอีกครั้งดวยการท่ีรวบรวมชาวเวียดนาม

สวนใหญแลวตั้งเปนฝายเวียดมินหเตรียมแผนท่ีจะประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสใหประชาชนชาว

เวียดนาม พ.ศ.2512 โฮจิมินหถึงแกอสัญกรรม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามมีอายุ 79 พ.ศ.2518 

ฝายเวียดนามเหนือชนะสงครามรัฐบาลเวียดนามใต และกองทัพสหรัฐ เปนผลใหรวบรวมประเทศท้ัง

สองเขาดวยกันไดในท่ีสุดและกอตั้งประเทศเวียดนามใหมข้ึนโดยใชชื่อวาสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม พ.ศ.2497  

หลังจากท่ีฝรั่งเศสพายแพในสมรภูมิเดียนเบียนฟู เวียดนามก็ไดประกาศเอกราชอยางเปน

ทางการ เชิดเกียรติ อัตถากร, (2540, หนา 137) วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2488 กลายเปนวันสําคัญใน

ประวัติศาสตรเวียดนาม เม่ือโฮจิมินหประกาศเอกราชโดยมีใจความตอนหนึ่งวา “ฝรั่งเศสหนีไปแลว 

ญี่ปุนยอมจํานน จักรพรรดิบาวไดสละราชสมบัติประชาชนของเราไดทําลายโซตรวนท่ีพันธนาการเรา

ไวเกือบศตวรรษและมีชัยชนะไดเอกราชคืนสูปตุภูมิของเราขณะเดียวกัน ประชาชนของเราไดโคนลม

ระบบจักรพรรดิซ่ึงใชอํานาจปกครองเรามาประมาณ 12 ศตวรรษ ณ ท่ีนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

เวียดนามไดสถาปนาข้ึนแลว”เชิดเกียรติ อัตถากร, (2540, หนา 148) การรับอุดมการณคอมมิวนิสตก็

เปนเพียงสวนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนั้นหรืออีกนัยหนึ่งหากอุดมการณดังกลาวไมสามารถตอบ 
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สนองตอการดํารงอยูของชาติก็อาจถูกปฏิเสธจากสังคมเวียดนามได แตเปาหมายในเรื่อง เอกราช 

และอิสรภาพ เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญไมเคยเปลี่ยนแปลงดังคํากลาวของโฮจิมินหท่ีวา”ไมมีอะไรมีคายิ่ง

กวาเอกราชและเสรีภาพ” (เรื่องเดียวกัน, หนา 81) การจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต โฮจิมินหเคยกลาวไว

ในผลงานท่ีมีชื่อเสียงของเขาเรื่อง “เสนทางการปฏิวัติ” (Duong Cachmenh) เม่ือพ.ศ.2469 วาหลัก

สําคัญของการปฏิวัติคือ 

1. การปฏิวัติคืองานอันหนักยิ่งของมวลชน กรรมกร และชาวนา มิใชมีเพียงวีรบุรุษเพียง 

2-3 คน ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดตั้งมวลชนเพ่ือการปฏิวัติ 

2. การปฏิวัติจะสําเร็จไดก็ตอเม่ือดําเนินการภายใตแนวทางอุดมการณมารกซ-เลนิน ดังนั้น

จึงจัดตั้งพรรครูปแบบใหม 

3. การปฏิวัติแหงชาติคือสวนหนึ่งของการปฏิวัติโลก ดังนั้นชาวเวียดนามจะตองรวมกับ

กรรมาชีพท่ัวโลกกอการปฏิวัติตามแนวนโยบายของสากลนิยมท่ี 3 

สรุปไดวา โฮจิมินห ชื่อเดิมคือ เงวียน ชิน กุง (Nguyen sinhcung) สวนคําวา โฮจิมินห 

เปนชื่อจัดตั้งของรัฐบุรุษชาวเวียดนาม เกิดเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.2433 ข้ึนดํารงตําแหนง

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม เปนประธานาธิบดี 10 ป สังกัดพรรคคอมมิวนิสต

เวียดนาม พ.ศ.2512 และถึงแกอสัญกรรม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามรวมอายุ 79 ป เขาคือนัก

ปฏิวัติชาวเวียดนามผูยิ่งใหญไมมีวันตายความสําเร็จของการปฏิวัติเวียดนามเริ่มตนท่ีการเปลี่ยนแปลง

ทางภูมิปญญาของนักชาตินิยมเวียดนามจากท่ีเคยตอสูแบบลุกฮือโดยไมมีการจัดองคกรอยางเปน

ระบบเพ้ือฟนฟู ประชาคมแบบดั้งเดิมท่ีมีจักรพรรดิเปนผูปกครองมาสูการตอสูแบบใหมท่ีมีการจัด 

ระบบดีข้ึนตลอดจนความตองการแสวงหาประชาคมรูปแบบใหมท่ีมีความเข็มแข็งท้ังทางเศรษฐกิจ

การเมืองและสังคมมากกวาประชาคมเดิมโลกทัศนท่ีกวางข้ึนทําใหชาวเวียดนามมุงแสวงหาแนวทาง 

การตอสูจากภายนอกโดยเฉพาะชาติตะวันตกซ่ึงไดรับการยกยองวาเปนชาติศิวิไลซ ความสามารถและ

ความสําเร็จอีกอยางหนึ่งในเวียดนามคือสามารถนําอุมดมการณมารกซ-เลนิน ซ่ึงมีรากฐานมาจาก

สังคมตะวันตกมาใชใหเปนผลในทางปฏิบัติ โดยปรับใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพสังคม

เวียดนาม แนวทางปฏิบัติ คือการจัดตั้งองคกรในระดับลาง เชน โรงเรียน โรงงาน หมูบาน เขตนิคม

การเกษตรเปนตน 

ประธานสุภานุวงศ (เจาชายแดง) ในหนังสือเรื่อง “เจาสุพานุวง ผูนําปฏิวัติ” (2532, หนา 

1-10) เขียนไววา สหายสุภานุวงศประสูติในวันท่ี 13 กรกฏาคม พ.ศ.2452 ท่ีพระบางราชธานี (หลวง

พระบาง) ในครอบครัวเชื้อเจาท่ีมีพ่ีนองดวยกันหลายคน เปนโอรสของเจามหาอุปราชบุญคง และ

หมอมคําอวน ในสมัยท่ียังเยาว สหายไดสําเร็จประถมศึกษา ท่ีหลวงพระบาง และวิทยาลัยท่ีฮาโนย 

สหายไดเดินทางไปฝรั่ง เพ่ือสืบตอศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยวิศวกรรมกอสรางทางและสะพานท่ีปารีสในป 

พ.ศ.2480 สหายไดสําเร็จการศึกษา และไดรับประกาศนียบัตร วิศวกรทางดานสพานและถนน สหาย
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ไดเปนท่ีนิยมเบอรหนึ่งในจํานวนวิศวกรคนแรกของประเทศเรา เม่ือกลับคืนสูอินโดจีน สหายไดรับ

ราชการในแขนงโยธาธิการและไดปฏิบัติงานในหลายแหงเขาในการสรางกิจการตาง ๆ ในลาว 

เวียตนาม กําพูชา ท้ังสามประเทศ 

ในตั้นป พ.ศ.2483 สหายไดมีการพัวพันธกับขบวนการรักชาติอยูในลาว การปฏิวัติเดือน

สิงหาคมไดรับผลสําเร็จ เวียดนามไดประกาศเอกราช สหายสุภานุวงศ (เวลานั้นอยูเมืองวิน) ไดรับคํา

เชิญมาฮานอย เพ่ือพบกับลุงโฮจิมินห ประธานรัฐบาลชั่วคราว แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย

เวียดนาม เดือนตุลาป พ.ศ.2488 สหายไดเดินทางกับคืนประเทศตามทาง เลข 9 ไปถึง สะหวันนะเขต 

ข้ึนมาอยูทาแขก เพ่ือกอสรางกําลัง ปรับปรุงขบวนการ เวลานั้น โดยสมทบอยางแนนหนากับการลุก

ฮือข้ึนท่ัวไปในเดือนสิงหาคม ของประเทศเวียดนามพ่ีนอง ประชาชนเราภายใตการนําพาของพรรค 

ไดลุกฮือข้ึน โคนลมอํานาจการปกครองเกาสรางตั้งอํานาจการปกครองปฏิวัติข้ึนในบรรดาตัวเมือง ท่ี

สําคัญจํานวนคนสวนใหญ ในวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2488 รัฐบาลลาวอิสระไดปรากฏตัวตอสายตาพ่ี

นองรวมชาติท่ีนครหลวงเวียงจันทร สหายสุภานุวงศ ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีกระทรวงการตาง 

ประเทศในรัฐบาลชุดนี้ และนับตั้งแตวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2488 เปนตนมา ไดดํารงตําแหงผูบัญชา 

การสูงสุด ของบรรดา กําลังประกอบอาวุธอิสระดวย วันท่ี 1 และ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 กองประชุม

ใหญผูแทนประชาชนท่ัวประเทศ ท่ีเปดข้ึนอยูนครหลวงเวียงจันทรไดมีมติตกลง ท่ีมีลักษณะประวัติ 

ศาสตร เชน ลบลางระบอบราชาธิปไตยสถาปนาระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนสรางตั้ง

สภาประชาชนสูงสุด และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนข้ึนกองประชุมใหญ ไดมีมติเปน

เอกฉันทกันแตงตั้ง สหายสุภานุวงศเปนประธานประเทศและเปนประธานสภาประชาชนสูงสุด (เรื่อง

เดียวกัน, หนา 9) ในกองประชุมใหญครั้งท่ี 3 และท่ี 4 พ.ศ.2529 ของพรรค สหายสุภานุวงศ ไดรับ

เลือกตั้งเขาในคณะบริหารงานศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และกรมการเมืองอีกครั้ง สหาย

ไกรสอน พรหมวิหาร เลขาธิการใหญคณะบริหารงานศูนยกลางพรรค ประธานสภารัฐมนตรีไดพูดถึง 

สหายสุภานุวงศวา ชื่อเสียงเรียงนามของ สหาย ไดปรากฏเดนข้ึนในฐานะท่ีเปนนักรักชาติรุนแรกท่ีได

เอาชีวิตของตนผูกพันธกับการปฏิวัติตลอดมาโดยไมยอทอตอความลําบากความเสียสละใด ๆ กระท้ัง

ถึงไมหวาดหวั่นตอการถูกจับคุมขังของศัตรู ยามใดก็ตอสูเพ่ืออุดมคติปฏิวัติอันสูงสง เพ่ือความเปนเอก

ราชและความวัฒนถาวรของประเทศ เพ่ืออิสรภาพ และความอยูดีกินดีของประชาชนเรา  

เจาสุภานุวงศไดรับการศึกษาจากอาจารยชาวฝรั่งเศสในหลวงพระบาง แลวเสด็จไปศึกษา

ตอท่ีสถาบันลีเซอัลแบรซาโร ท่ีฮานอยทําใหพระองคมีความสัมพันธอยางแนนแฟนกับเวียดนามไป

ตลอดพระชนมชีพ พระองคตรัสภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษไดดีเยี่ยมหลังจากจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิศวกรรมการกอสรางทางและสะพานท่ีปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได

เสด็จกลับมาลาวและไดอภิเษกกับสตรีชาวเวียดนามชื่อเหวียนธิเปนหลานสาวของโฮจิมินห ภายหลัง

ไดเปลี่ยนชื่อเปนภาษาลาววา เวียงคํา สุภานุวงศ มีบุตรธิดารวม 10 คน เปนชาย 8 คน และหญิง 2 คน 
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พระองคทรงเขารวมขบวนการตอตานฝรั่งเศสเพ่ือเอกราช จนไดรับบาดเจ็บในการตอสูกับฝรั่งเศสท่ี

เมืองทาแขก ระหวางหนีขามแมน้ําโขงเขามายังฝงไทย ในป พ.ศ. 2489 ทรงกอตั้งกองทัพปลดปลอย

ประชาชนลาวในพ้ืนท่ีซําเหนือ ในป พ.ศ. 2492 ภายใตการสนับสนุนของโฮจิมินห ซ่ึงตอมาเปนขบวน 

การคอมมิวนิสตประเทศลาว ตอมาอีกสองป ขบวนการประเทศลาวก็สามารถครองพ้ืนท่ี 1 ใน 3 ของ

ประเทศไดและตั้งฐานท่ีม่ันท่ียากแกการทําลายในถํ้าหินปูนท่ีแขวงหัวพันกับพงสาลีพ.ศ. 2496 ฝรั่งเศส

ไดจัดตั้งรัฐบาลลาวข้ึน อยูภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีหลายทานท่ีเปนพวกอนุรักษนิยม ไดแกเจา

สุวรรณภูมาสวนพระองคนิยมลัทธิคอมมิวนิสตจนไดสมญานามวา “เจาชายแดง” ในป พ.ศ.2517 

พระองคเสด็จกลับเวียงจันทน ทรงดํารงตําแหนงประธานสภาท่ีปรึกษาแหงชาติอยู 18เดือน จน

สถาปนาประเทศเปน “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” พระองคไดรับเลือกเปนประธาน

ประเทศ และประธานสภาประชาชนสูงสุดคนแรก พรอมกันนั้นพระองคไดสละฐานันดรศักดิ์ท้ังปวงใน

สมัยระบอบเกาเจาสุภานุวงศเปนท่ีรักของประชาชนชาวลาวจนเรียกขานกันวา “ลุงประธาน” 

สรุปไดวา เจาสุภานุวงศประสูติเม่ือวันท่ี 13กรกฎาคม พ.ศ.2452 เปนโอรส 1 ใน 23

พระองค ของสมเด็จเจามหาอุปราชบุญคงแหงหลวงพระบาง กับหมอมคําอวน หมอมลําดับท่ี 11เปน

พระอนุชาตางชนนีกับเจาเพชรราช และเจาสุวรรณภูมาโอรสท่ีประสูติจากพระชายาเอกเปนประธาน

ประเทศ (ประธานาธิบดี) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนแรกหลังจากลาวเปลี่ยนแปลง

การปกครองจากราชอาณาจักรมาเปนสาธารณรัฐเม่ือปพ.ศ. 2518 ท่ัวโลกรูจักในสมญานาม”เจาชาย

แดง” หรือ “The Red Prince” 

ประธานไกรสอน พรหมวิหารในหนังสือเรื่อง ไกรสอน พรหมวิหารลูกของประชาชน 

(2534, หนา 19-20) ไดเขียนไววาสหายไกรสอน พรหมวิหาร เกิดเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2463 ท่ี

บานนาเซง เมืองคันทะบูลี แขวงสะหวันนะเขต เปนลูกชายของนายลวน ท่ีเปนขาราชการและ นางดก 

ท่ีเปนชาวนา ภายหลังท่ีเรียนจบชั้นประถม ภาษาลาว และชั้นประถม ภาษาฝรั่ง ท่ีสะหวันนะเขต 

สหาย ไดไปเรียนตอท่ีโรงเรียน โปเต็กโตลา ท่ีฮานอย (เวียดนาม) ใน 

พ.ศ. 2479-2482 ไดมีขบวนการ ของชาวหนุมเวียดนาม ตอสูเพ่ือสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย 

สหายไดเขารวมขบวนการนี ้

พ.ศ. 2487 สหายไดเขาเปนสมาชิก ของสมาคมชาวหนุมกูชาติ 

พ.ศ. 2488 ไดเขารวมการยึดอํานาจการปกครอง จากพวกฟาสซิสญี่ปุน อยูสะหวันนะเขต 

พ.ศ. 2492 สหายไดเปนผูบัญชาการกองทัพลาวอิสระในปเดียวกันนี้ ในวันท่ี 6 มกราคม 

ไดสมัครเขาพรรค คอมมิวนิสอินดูจีน และไดเปนสมาชิกสมบูรณ ใน วันท่ี 28 กรกฏาคม พ.ศ.2492 

พ.ศ. 2498 สหายไดพรอมกับบรรดาสหาย สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตอินดูจีน ท่ีเปนคนลาว 

สรางตั้งพรรคประชาชนลาวข้ึน และสหายไดรับเลือกตั้งเปนเลขาธิการใหญ คณะนําของพรรคเปน

เลขาธิการของคณะพรรคทหาร พรอมท้ังเปนผูบรรชาการ ทหารสูงสุด 
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ในประยะหลังพ.ศ.2518 หนังสือพิมพตางประเทศเคยไดพูดถึงวาทานเปนผูใหกําเนิด

บทบาทกาวใหมท่ีสําคัญ ท่ีเรียกวา จินตนาการใหม 

พ.ศ.2529 สหายไดรับเลือกตั้งเปนเลขาธิการใหญคณะบริหารงานศูนยกลางพรรค

ประชาชนปฏิวัติลาว จากกองประชุมใหญพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งท่ี 3  

ปพ.ศ.2534 สหายไดรับเลือกตั้งเปน ประธานคณะบริหารงานศูนยกลางพรรคประชาชน

ปฏิวัติลาวจากกองประชุมใหญพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2534 กองประชุมครั้งท่ี 6 ของสภาประชาชนชุดท่ีสองไดเลือกตั้ง

สหายเปนประธานประเทศ แหงสปป.ลาว (เรื่องเดียวกัน, หนา 206) ทานไกรสอน พรหมวิหาร เห็นวา

เก่ียวกับการสรางประเทศลาว สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ และวัฒนถาวร นั้น ทาน

ไกรสร ไดเขียนวา “มันมีความจําเปนท่ีทุกแขนงการทุก ๆ ภาคสวนจะตองนําเอาบรรดาเผาเขาเปน

พากสวนหนึ่ง ในการเคลื่อนไหวของตน เพ่ือรับประกันการปรับปรุงความเปนเอกภาพแหงชาติ เพ่ือ

บรรลุเปาหมายนี้ จําเปนจะตองเอาใจใสอยางเปนประจําตอปญหาดังกลาว และใชมาตการท่ีมีประสิทธิ 

ผลสําหรับในการยกระดับการเมือง และแนวคิดของประชาชนทุกชนเผา ตองสงเสริม และขยาย

วัฒนธรรม ขยายการศึกษา สาธารณสุข ขยายการผลิต และจัดระบบชีวิตการเปนอยูหลายวิธี โดยเอา

ใจใสพิเศษตอประชาชน ท่ีอาศัยอยูในทองถ่ินทางหางไกล คนท่ีมีชีวิตท่ีลําบากตองเอาใจใสเปนพิเศษ 

พวกเราตองเขาใจ และคํานึงถึงความมุงมาดปรารถนา ฮีตครองประเพณี และความเชื่อถือของแตละ 

ชนเผา แตละก็ก เพ่ือนําพาและชวยเหลือเขาเหลานั้น ใหข้ึนในภาระกิจสรางสาระบอบใหม 

นับตั้งแตเขารวมการปฏิวัติเปนตนมา สหายไกรสอน พรหมวิหาร กับคณะบริหารงาน

ศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว อุทิศกําลังสติปญญา อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย เขาในการจัดตั้ง

นําพาการตอสูกูชาติ การปกปกษรักษาและสรางประเทศ และในปจจุบันไดนําพาเปนหัวหนาทํา

ภารกิจ แหงการเปลี่ยนแปลงใหม ท่ีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไดวางเปนแนวอยางตั้งหนา และชวงชิง

เอาชัยชนะมาได (อางแลว, หนา 60) ไดเขียนไววา ในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2540 นั้นก็เปนผลงาน

อันล้ําเลิศแหงการมีปฏิภาณพริบไหวทันการ ของสหายไกสอน พรหมวิหาร ท่ีไดพรอมกันกับกรมการ

เมืองศูนยกลางพรรคไดวางออกอยางทันการ ตั้งแตวันท่ี 2 ธันวา เปนตนมา พรรคประชาชนปฏิวัติ

ลาวอันมี สหาย ไกรสอน พรหมวิหาร เปนเลขาธิการใหญ เปนผูนําพาการปกปกรักษาและการสราง

สาประเทศลาวสหาย สุภานุวงศไดถูกแตงตั้งเปนประธานสภาประชาชนสูงสุด ประธานแนวลาวรัก

ชาติและประธานประเทศ สหายไกรสอน พรหมวิหาร ถูกเลือกตั้งเปนประธานสภารัฐมนตรี แหง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 

สรุปไดวา นับแต พ.ศ. 2518 อันเปนการยึดอํานาจเปนตนมารัฐบาลของ สปป.ลาว นําโดย

ประธานไกรสร พรหมวิหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายอันชาญฉลาดท่ีมีปรีชาสามารถตอบรรดาประชาชน

ลาวบรรดาเผา เห็นไดวาการพัฒนาท่ีไมกาวหนานั้น ก็ดวยการขาดทุนทรัพยในการพัฒนาประเทศ แต

ถึงอยางไรก็ตามคณะนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ไดวางนโยบายท่ีมองเห็น การรวมกันใหเกิด
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ความสามัคคีในการพัฒนาประเทศ โดยใหทุกฝายมีสวนรวม ในแนววัฒนธรรมการเมือง สังคมใน

องคการปกครองตาง ๆ ทุกฝายตองมีสวนประกอบในแนวการจัดตั้งอยางอยางสามัคคีกัน  

2.2.3 หลักการปกครองของทางตะวันออก  

แนวคิดการปกครองสายตะวันออกมักจะปรากฏอยูในคัมภีรทางศาสนาเปนสวนมากเพราะ

ประเทศตะวันออกโดยเฉพาะอยางยิ่งจีนและอินเดียมีความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนาปรัชญาและ

วัฒนธรรมยาวนานศาสนากับการเมืองการปกครองสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธใกลชิดกัน 

สมบูรณ สุขสําราญ, (2527, หนา 1)  

  2.2.3.1 ยุคจีน  

  อยูในชวง พ.ศ.551-479 ปกอนคริสตศักราช มีความเชื่อไมแตกตางจากกรีก อินเดีย

นักปรัชญาของจีนมีแนวคิดทางการปกครองมากมายหลายแนวคิด เชน 

  เหลาจื้อ พ.ศ.571-484 กอน ค.ศ.เปนนักปรัชญาท่ีสถาปนาลัทธินิยมเตา เปนผูเขียน

คัมภีรเตาเต็กเก็งท่ีเกาแกเปนคัมภีรสอนเรื่องคุณธรรม แนวคิดการเมืองการปกครองของเหลาจื้อจึง

เปนแบบเสรีนิยมผสมธรรมชาตินิยม เหลาจื้อ ถือวากฏธรรมชาติเปนกฏท่ีศักดิ์สิทธิ์ แนวคิดเก่ียวกับ

รูปแบบการปกครองของเหลาจื้อ มี 3 แบบ เสถียร โพธินันทะ, (2532, หนา 118) คือ 

  1. รูปแบบอุดมคติเสรีนิยมผสมธรรมชาตินิยม คือใชการปกครองนอยท่ีสุด ให

ประชาชนมีอิสระภายในขอบเขตของกฏหมายมากท่ีสุด 

  2. รูปแบบท่ีนักปกครองสรางความดีใหประชาชน ๆ ก็จะปฏิบัติตามและสดุดีนัก

ปกครองเอง 

  3. รูปแบบการปกครองท่ีกดข่ีประชาชนรูปแบบนี้เหลาจื้อ กลาววา เปนรูปแบบการ

ปกครองท่ีรายท่ีสุดควรละเวนเสีย นอกจากนี้ รองศาสตราจารยดนัย ไชยโยธา, (2552, หนา 408-409) 

ไดเขียนไววาคัมภีร เตา เต็ก เก็งแบงออกเปน 2 ภาคกลาวถึงปรัชญาชีวิตปรัชญาการปกครองและ

ปรัชญาสังคมโดยมีตัวอยางบางบทบางตอนดังตอไปนี้ 

   1) ปรัชญาชีวิต ตัวอยางปรัชญาชีวิตมีลักษณะดังนี้ 

  -  เม่ือไมมีความซ่ือสัตวเพียงพอ ก็ตองมีคนไมเชื่อถือ 

  -  ผู ท่ี เขาใจคนอ่ืนเรียกวาผู มีสติปญญา แตผู ท่ีเขาใจตนเองเรียกวาผู มี

ความเห็นแจง 

  - ผูท่ีชนะคนอ่ืนคือผูมีพลัง แตผูท่ีชนะตนเองคือผูมีความสามารถ 

  - ผูท่ีรูจักพอคือผูม่ังมี 

  - ผูท่ีมีความขยันคือผูท่ีมีอุดมคติอันดีงาม 

   2) ปรัชญาการปกครองและสังคม ตัวอยางมีลักษณะดังนี้ 

  - กฎหมายยิ่งมากราษฏรยิ่งยากจน ฝายปกครองมีเลหเหลี่ยมมากข้ึนบานเมือง

ยิ่งยุงยาก ฝายปกครองยิ่งมีชั้นเชิงมากเรื่องทุจริตยิ่งมาก กฎหมายยิ่งเขมงวดโจรผูรายยิ่งซุกชุม 
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  - การปกครองบานเมืองโดยไมใชเลหเหลี่ยมเปนบุญวาสนาของบานเมือง 

  - การปกครองประเทศใหญเหมือนทอดปลาตัวเล็ก พิถีพิถันระมัดระวัง แตไม

จําเปน ตองทอดนาน ปลาก็จะสุกไดท่ี ทอดปลาตัวนอยจึงเปนหลักใหญในการปกครองประเทศใหญ 

  - คนท่ีเขยงเทา เพ่ือจะอยูเหนือคนอ่ืน คนผูนั้นยอมยืนอยูไดไมนาน 

  - คนท่ีกาวเทายาวเกินไป เพ่ือใหล้ําหนาคนอ่ืน ยอมไปไมไดไกล 

  - คนท่ีแสดงตนวามีพระเดชพระคุณจะกลับกลายเปนคนถูกเนรคุณ ไมมีผูนับถือ 

  ขงจื้อ พ.ศ.551-479 กอน ค.ศ. เปนนักปรัชญาการเมืองนักจริยศาสตรการเมือง 

นักปฏิรูปสังคมของจีน มีความรูดานอักษรศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

และดนตรี นับวาเปนนักปราชญอัจฉริยะทานหนึ่ง แนวคิดการปกครอง ซ่ึงเรียกวา สูตรในการ

ปกครองรัฐของขงจื้อ เสถียร โพธินันทะ, (2532, หนา 84-85) ดังนี้ 

  1. การฝกอบรมตนใหมีคุณธรรม 

  2. เคารพยกยองผูมีความรูความสามารถ 

  3. ปฏิบัติหนาท่ีตอบุคคลในสังคมอยางดีท่ีสุด 

  4. ยกยองผูมีประสบการณมากหลายในสังคม และไมดูหม่ิน 

  5. มีความกรุณาในหมูขาราชการท่ัวไป 

  6. มีเมตตาในราษฏรเหมือนบุตรในอุทร 

  7. สงเสริมศิลปะวิทยาสาขาตาง ๆ ใหเจริญ 

  8. ใหการตอนรับผูตางแดนท่ีมาคาขายหรือมาสวามิภักดิ์ 

  9. ผูกสัมพันธไมตรีกับรัฐอ่ืน ๆ  

  2.2.3.2 ยุคอินเดีย 

  มีความเจริญรุงเรืองมาหลายพันป มีศาสนาและลัทธิตาง ๆ เกิดข้ึน มากมายมี

วัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาความหลุดพนในชวงนี้มีนักปกครองท่ีมีชื่อเสียงมากท้ังฝายอาณาจักรและ

ฝายศาสนจักรคือ พระเจาอโศกมหาราช กอนคริสตศตวรรษท่ี 237-132 พระเจาอโศกมหาราชเปน

จักรพรรดิแหงจักรวรรดิโมริยะพระองคสุดทายของราชวงศ ปกครองแควนมคธ พระเจาอโศกมหาราช

ตองการขยายราชอาณาจักร จึงไดทรงกอสงครามนองเลือดท่ีสุดในประวัติศาสตร โดยอาศัยความท่ี

พระองคมีแสน ยานุภาพมาก โดยเขาตีแควนกลิงคะซ่ึงเปนแควนเพ่ือนบานจนพินาศยอยยับ หลังจาก

ไดรับชัยชนะ มีผูบาดเจ็บลมตายจํานวนมาก พระองคเสด็จไปพบสังเวชนียสถาน 4 แหงเปนองคแรก 

และทรงสถาปนา ใหเปนสถานท่ีสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนในเวลาตอมา ดังนั้นตอมาพระองคจึง

ทรงไดสมญานามวา ธรรมาโศก แปลวา อโศกผูทรงธรรม ส. ศิวรักษ, (2547, หนา 11)  

  มหาตมะ คานธี พ.ศ.2412-2491 เปนนักปรัชญาการเมืองของประเทศอินเดีย ท่ี

เกิดในวรรณะแพศย ไดรับการศึกษาวิชากฏหมายในประเทศอังกฤษ เคยไปอยูอาฟริกาใตเปนเวลา

ประมาณ 20 ป และกลับมาเปนทนายความ คานธี เสนอแนวคิดเก่ียวกับเสรีภาพ ทางการเมืองการ
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ปกครองวา การท่ีจะทําใหรัฐและสังคมอยูดวยกันอยางสงบสุข คานธีไดนําเอาหลักธรรมทางศาสนา 

มาประยุกตใชกับอุดมการณทางการเมือง ไมนิยมความรุนแรงถือ หลักความรัก ถือหลักความเมตตา 

หลักสันติ หลักเสมอภาค หลักยุติธรรมการปกครองของคานธี ตองประกอบไปดวยหลัก 15 ประการ 

ประยงค สุวรรณบุบผา, (2535, หนา 169-170) คือ 

  1. สันโดษ มัธยัสถ ไมสะสม และไมกอบโกย 

  2. นิยมความไมรุนแรง นิยมแกปญหาดวยสันติวิธี 

  3. ใชหลักอหิงสา คือ ความไมเบียดเบียน 

  4. ใชความรักความเมตตา 

  5. มีขันติคือความอดทน 

  6. ใชหลักสัตยาเคราะห คือ ยึดถือสัจจะความจริงเปนท่ีพ่ึง 

  7. ถือความเสมอภาคทางกฎหมาย 

  8. ถือความยุติธรรม 

  9. ยึดม่ันและศรัทธาในหลักการของศาสนา 

  10. ถือเสรีภาพทางการเมืองเปนชีวิตจิตใจ 

  11. ถือหลักการกระจายอํานาจทางการเมือง 

  12. สนับสนุนอุตสาหกรรมเบาท่ีสามารถผลิตไดในครัวเรือน 

  13. ยึดหลักการรูจักประมาณตน 

  14. ยึดหลักชาตินิยม 

  15. ยึดถือหลักความสามัคคี 

  สรุปไดวา ความเปนมาของการปกครองเริ่มมาตั้งแตมนุษยรวมตัวอยูดวยกันเปน

กลุมในอดีตกาล จะปรากฏในรูปแบบขอเขียนตาง ๆ เชนบทความวิชาการ บทกวี บทนิทาน บทละคร

เปนตน การปกครองตามแนวคิดทางดานตะวันตก ไดแก ยุคกรีก ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟนฟู ยุคใหม 

จนยุคปจจุบัน สวนแนวคิดทางดานการปกครองของตะวันออก ไดแก ยุคจีน ยุคอินเดีย และยุค

ปจจุบันของลาว การปกครองมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ จนเปนการปกครองเขารูปแบบไปในประเทศตาง ๆ 

แลวปรับ การปกครองนั้นใหเขากับประเทศของตนตามความเหมาะสมของสภาพการเมืองในเวลานั้น

วาประชาชนตองการนักปกครองแบบใดและรูปแบบการปกครองแบบใดนั้นเอง 

 

2.3 ความเปนมาของการปกครองคณะสงฆตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
  

2.3.1 ความหมายการปกครองคณะสงฆ 

ศาสตราจารยพิเศษจํานง ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (2556, หนา 115-161) กลาววาใน

การปกครองของพระพุทธเจานั้นพระองคไมตองการเปนนักเผด็จการเปนแตเพียงการวางพ้ืนฐาน 
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พระพุทธเจาไดผานการปกครองในระบอบเอกาธิปไตยมาชั่วระยะหนึ่ง แตก็ไมนานเพราะพระองคไม

ตองการยึดอํานาจตลอดไป เม่ือมีลูกศิษยลูกหามากพอสมควรก็ทรงมอบอํานาจใหสาวก ทําใหการ

ทํางานคลองตัวหรือทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ ตอมาพระองคก็ทรงอนุญาตให

บรรดาสาวกท้ังหลายใหการอุปสมบท แกบรรดากุลบุตรท้ังหลายโดยไมตองนํามาเฝาพระองคซ่ึงตอง

เสียเวลานาน ในสมัยพุทธกาลพระพุทธศาสนาไมไดยุงเก่ียวกับการเมืองเลย พระพุทธเจาไดทรง

ดําเนินการพระศาสนาอยางอิสระ ไมข้ึนตอพรรคการเมืองใด ๆ หรือตอระบอบการปกครองใด ๆ 

ท้ังสิ้น เพราะฉะนั้นพระองคจึงทรงสามารถประกาศพระศาสนาไปไดทุกประเทศแวนแควน ไมเลือกวา

แควนนั้น ๆ จะมีการปกครองในระบบใด พระศาสนาสามารถชําแรกเขาสูจิตใจของประชาชนไดทุก

ชาติชั้นวรรณะและทุกเพศทุกวัย ในระยะเวลา 45 ปท่ีพระพุทธองคทรงประกาศพระศาสนา พระองค

ไดเสด็จจาริกจากแควนโนนมาสูแควนนี้ จากแควนนี้ไปสูแควนนั้นอยูตลอดเวลา การดําเนินการเผย

แผพระศาสนาของพระองคและบรรดาสาวกท้ังหลายมิไดถูกแทรกแซงจากผูปกครอง ประเทศและ

นักการเมืองใด ๆ ท้ังสิ้น พระองคทรงทํางานอยางเปนอิสระจริง ๆ ท้ังนี้ก็ไดรับความอุปถัมภจากบรรดา

ผูปกครองประเทศและประชาชนดวยดี แตเปนการใหความอุปถัมภอยางบริสุทธิ์ใจมิไดมีการเมืองมา

ปะปนเลย การเผยแผพระศาสนาจึงดําเนินไปดวยดีและบริสุทธิ์ผุดผองยิ่ง ในสมัยนั้นไมมีนักการเมือง

ใดท่ีพระศาสนาเปนเครื่องมือในการรักษาอํานาจหรือในการหาเสียงเลย พระศาสนาจึงสามารถทรงตัว

อยูไดดวยดี และอยางบริสุทธิ์ผุดผองตลอดมา 

รองศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม อางใน พิพัฒน พสุธารชาติ (2553, หนา 266) 

กลาววา การปกครองและวัฒนธรรมก็จะผานคณะสงฆท่ีวัด เพ่ือใหสื่อกับผูคนในชุมชนทองถ่ินอีกท่ี

หนึ่ง ดังนั้นสถาบันพระมหากษัตริยกับสถาบันสงฆจึงเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออก ถาไมมีพระมหากษัตริย 

คณะสงฆก็คงไมมี และวัดก็คงไมไดเกิดการสรางวัดคือกิจกรรมท่ีเปนบุญกุศล ดังนั้นใครทํารายหรือคิด 

รายตอสถาบันก็คือการทํารายวัดและพระศาสนา ซ่ึงถามองลึก ๆ แลวเปนสิ่งท่ีผอนคลายความเหิน

หางหรือชองวางระหวางชนชั้น เพราะหนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งของพระศาสนานั้น ก็คือทําใหคนทุกชน

ชั้นทุกวรรณะมีความรูสึกในชวงเวลาหนึ่งวา ทุกคนตางเทากันในเบื้องหนาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นพระ

ราชพิธีทางการกุศลตาง ๆ ในสังคมท่ีมีมาแตโบราณนั้น คือสิ่งท่ีชวยประสานความสัมพันธระหวาง

สังคมและลดความตึงเครียดระหวางชนชั้นไดเปนอยางดี 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2533, หนา 40-46) กลาวไววา

การปกครอง ครั้งเม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยู พระองคทรงปกครองคณะสงฆดวย

พระองคเอง พระมหาสาวกท้ังหลายก็ไดชวยเปนกําลังปกครองกันเปนหมูเปนหมวดมา เม่ือพระองค

เสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระเถระผูใหญมีพระมหากัสสปะเปนตน ก็ชวยปกครองคณะสงฆเปน

ลําดับมา ภิกษุเหลาใดประพฤติผิดธรรมวินัย เหลือวิสัยท่ีจะสั่งสอนใหกลับเปนคนดีได ก็ชวยกันกําจัด

ภิกษุเหลานั้นเสีย พระพุทธศาสนาจึงไดเจริญตลอดมาจนถึงกาลบัดนี้ ถาขาดพระเถระผูใหญเปน



 48 

 
 

ผูปกครอง อลัชชีก็จะไดโอกาส ย่ํายีพระศาสนาใหเสื่อมสูญเสียเร็วพลัน เวลานี้การปกครองยิ่งเปนสิ่ง

สําคัญ เพราะภิกษุเชนนั้นมักเขาแอบอิงประพฤติอนาจาร ตองชวยกันปกครอง 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2555, หนา 43) กลาววา การปกครองท่ีแทและ

กฎหมายท่ีถูก ตองมีจุดหมายสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย เม่ือสังฆะ คือสงฆขยายใหญข้ึน  

มีพระภิกษุจํานวนมากข้ึน ในการปกครองตอมา พระพุทธเจาก็ทรงบัญญัติใหพระภิกษุผูบวชใหมแต

ละรูปมีอุปชฌาย คือเม่ือจะบวชตองมีอุปชฌาย ๆ แปลวา ผูดูแล ซ่ึงเรามักจะมองในแงวาเปน

ผูปกครองแตเม่ือมองใหตรงแทตามความหมายของพระพุทธศาสนา จะเห็นวาอุปชฌายมีข้ึนเพราะวา 

บุคคลใดก็ตามเม่ือสมัครเขาบวชมีชีวิตเปนภิกษุอยูในชุมชนนี้ ก็ถือเปนการตกลงวา จะเขามารับการ

ฝกฝน มาเรียนรู มาสิกขาคือศึกษา โดยเฉพาะผูท่ีบวชเขามาใหม ยังไมรูหลักการ แนวทางและวิธี 

การในการ ศึกษาปฏิบัติ จําเปนจะตองไดผูดูแลแนะนําใหความรูพ้ืนฐานเบื้องตน ยิ่งเม่ือมาอยูรวมกัน

มาก ๆ ข้ึน ก็มีปญหาวา ผูเขามาใหมนั้นบางบุคคลเขามาแลวอาจจะเควงควางเลื่อนลอย ไมไดรับ 

การแนะนําใหฝกฝนศึกษา เรียนรู แลวก็จะไมไดประโยชนจากสังฆะท่ีพระพุทธเจาตั้งข้ึนเทาท่ีควร 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติใหมีอุปชฌายข้ึนมาอุปชฌาย เปนเหมือนผูคํ้าประกันตัว 

ผูบวชตอท่ีประชุมสงฆในการบวชกลาวคือแมวาท่ีประชุมสงฆจะพิจารณาเห็นวาบุคคลท่ีประชุมสงฆ 

ในการบวช กลาวคือ แมวาท่ีประชุมสงฆจะพิจารณาเห็นวาบุคคลท่ีสมัครเขามามีคุณสมบัติ ควรรับ 

เขาบวชได แตท่ีประชุมสงฆก็ตองการใหมีคนท่ีจะรับผิดชอบชวยดูแลผูทีบวชใหมนั้น ก็จึงมีอุปชฌาย

มาเปนผูประกันตอสงฆ ท่ีจะใหความม่ันใจแกสงฆหรือท่ีประชุมวา บุคคลนี้เม่ือบวชเขาไปแลวจะไม

เควงควาง ขาพเจาจะเปนผูดูแล เพ่ือใหม่ันใจวาเขาจะไดรับการศึกษา โดยนัยนี้ จึงเหมือนวาไดเกิด

การปกครองข้ึนเปนระดับข้ันตั้งแตพระพุทธเจาผูทรงปกครองสงฆใหชุมชนท้ังหมดดําเนินไปในระบบ

แหงไตรสิกขาจนถึงพระอุปชฌายผูแลใหพระภิกษุท่ีบวชเขามาใหมในปกครองของตนแตละรูปไดรับ

การศึกษา เพราะฉะนั้นการปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนาจึงเปนการปกครองเพ่ือ

การศึกษา หมายความวา การปกครองและความสงบเรียบรอยท่ีเกิดจากการปกครองนั้นมิใชเปน

จุดหมายในตัว แตเปนเพียงปจจัยคือสภาพเอ้ือ เพ่ือชวยใหแตละบุคคลบรรลุจุดหมายแหงการศึกษา 

หรือเพ่ือเปนหลักประกันของการศึกษาจึงถือเปนคติไดวา การปกครองท่ีมีข้ึนเปนเรื่องของการศึกษา

และเพ่ือการศึกษาท้ังสิ้น 

วิรัช ถิรพันธุเมธี, (ม.ป.พ, หนา 3-8) ในดานการปกครอง หลังจากโมเห็นโจ ดาโรและฮา

รับปาเสื่อมลง กอนท่ีพระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนชมพูทวีปแบงการปกครองออกเปน 2 สวนคือ สวนกลาง

หรือเขตชั้นในเรียกวา มัชฌิมประเทศและสวนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกวาปจจันตประเทศ 

มัชฌิมประเทศเปนเขตท่ีมีประชาชนอาศัยอยูมากมีความเจริญเปนศูนยกลางธุรกิจการคาและการ 

ศึกษา มีนักปราชญราชบัณฑิตมากในพุทธประวัติไดกลาวถึงพ้ืนท่ีในสวนนี้วา ทิศเหนือจดภูเขาอุสี

ระธะชะ ทิศตะวันออกจรดสากลนคร ทิศตะวันออกเฉียงใตจรดแมน้ําสัลวดี ทิศใตจรดเสตกัณณิกนิคม 

และถูนคาม เลยเขตดังกลาวนี้ออกไปจัดเปนหัวเมืองชั้นนอกหรือปจจันตประเทศ 
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พันเอก (พิเศษ) นวม สงวนทรัพย, (2543, หนา 24-25) กลาววาสถาบันการปกครองใน

ยุคแรก ชาวอารยันอยูรวมกันเปน เผาแตละเผามี หัวหนา ควบคุมการปกครองเปนลักษณะพอบาน

ปกครองลูกบาน กาลผานไป ๆ ชุมชนขยายปริมาณมากข้ึน ดินแดนท่ีอยูอาศัยยอมขยายออกไปตาม

ปริมาณชุมชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนความจําเปนในการ สรางสวัสดิภาพ ความม่ันคงของชุมชน ความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพยสมบัติก็เกิดข้ึน ชาวอารยันแตละเผาจึงคัดเลือกบุคคลผูมี ความสามารถ กลาหาญ 

เกงกลาในการสูรบข้ึนมาทําหนาท่ีในการปกครอง ในยุคพระเวท การปกครองมีดังนี้ 

1. กุละ มีบิดาเปนหัวหนา 

2. คามะ หลายกุละ- ครอบครัว เปนคามะ-หมูบาน มี คามณี หรือ คามินะเปนผูปกครอง 

ทําหนาท้ังฝายพลเรือนและทหาร 

3. วิศยะ หลายหมูบานรวมเปน วิศยะ มีวิศยบดี เปนผูปกครอง 

4. ชะนะ หลายวิศยะรวมกันเปน ชะนะ มีราชัน หรือ กษัตริย เปนผูปกครอง 

พระภาวนาวิริยคุณ (2546, หนา 15) กลาวไวในกูฏทันตสูตรวา เปนพระสูตรเชิงรัฐศาสตร 

ซ่ึงเกิดจากการสนทนาธรรมะระหวางพระผูมีพระภาคกับกูฏทันตพราหมณ โดยกูฏทันตพราหมณเขา 

ไปเฝาเพ่ือทูลขอคําอธิบายจากพระผูมีพระภาค โดยท่ีพระองคไดทรงอธิบายดวยการยกตัวอยาง 

รูปแบบการบริหารบานเมืองของอดีตมหาราชองคหนึ่งคือพระเจามหาวิชิตราช ซ่ึงประสบความสําเร็จ

ในการปกครองบานเมืองจนพสกนิกรมีความรวมเย็นเปนสุข ตลอดประวัติศาสตรท่ีผานมาของ 

การปกครอง ไมวาจะมีการปกครองในรูปแบบใด อุดมการณทางพุทธศาสนาไดถูกตีความในทางเสริม 

สรางความชอบธรรมทางการเมืองใหกับกลุมตาง ๆ ในสังคมในยุคนั้น ๆ นอกจากนี้การควบคุมของรัฐ

ตอคณะสงฆก็มีเพ่ิมมากข้ึน และการปราบปรามอยางเปนระบบตอแนวคิดและพฤติกรรมทางศาสนา 

ท่ีผิดแผกไปจากแนวทางท่ีกําหนดไว ไดหลอหลอมสถานะของสถาบันพุทธศาสนาใหมีเอกลักษณ 

ดังท่ีเปนอยูในปจจุบันประวัติศาสตริยของอุดมการณทางพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการปกครองจึง 

เปนประวัติศาสตรของความพยายามของกลุมตาง ๆ ท่ีเขาควบคุมการตีความคําสอนทางพุทธศาสนา

เพ่ือใชเปนสัญลักษณในการสรางความชอบธรรมทางการเมืองใหกับกลุมของตน ทีนี้หากวาคิดจะให

พระอยูเฉย ๆ เปนพระประธานอยางนี้แลว ทานไมไดทําประโยชนใหแกสังคมเลยเราก็จะบอกวาพระ 

นี่เบียดเบียนสังคม หนักสังคม ทําใหสังคมตองรับภาระเราก็จะตองมาเลนงานพระอีกถาหากวาพระไป

ทําประโยชนใหแกสังคมบาง ชาวบานบางพวกก็ตอวาอีกหาวาพระนี่ไปยุงกับสังคมเกินไป  

สรุปไดวา พระสงฆนี่ควรจะชวยสังคมแตวาใหเหมาะกับสมณวิสัยของตน ดั่งคําวา “เวลา

เปนพระอยากจะพูดการเมือง ถาสึกออกไปแลวการเมืองก็จะไมพูดก็จะไปเทศนแทนพระสงฆเสียอีก”

จวบจนปจจุบันกลุมทางการเมืองทุกกลุมท่ีตอสูกันอยูในสังคมสวนใหญตางก็อางถึงศรัทธาในพุทธ

ศาสนาดวยกันท้ังสิ้น ไมวาจะเปนการโตแยงทางความคิดระหวางทุนิยมกับสังคมนิยม การโตแยง

ระหวางเผด็จการกับประชาธิปไตย หรือรูปแบบพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ มักจะแสดงดวย

ถอยคําและความหมายท่ีมีรากฐานมาจากพุทธศาสนาแทบท้ังสิ้น 
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1. แบบจักรวรรดินิยมไดแกรัฐท่ีมีแสนยานุภาพมาก มีอํานาจเหนือรัฐอ่ืน กลาวคือใชอํานาจ

ยึดครองรัฐอ่ืนมาเปนเมืองข้ึนของตนประมุขของรัฐ เรียกวามหาราชา หรือ พระจักรพรรดิ  

2. แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ไดแกรัฐท่ีใหอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองบานเมืองข้ึน 

อยูกับพระมหากษัตริยโดยตรง แตอาจทรงมอบหมายอํานาจนั้นใหพระบรมศานุวงศหรือปุโรหิต  

ขาราชบริพารไปปฏิบัติแทนได ประมุขของรัฐท่ีปกครองแบบนี้ เรียกวา ราชา รัฐท่ีปกครองดวยระบบ

ราชาธิปไตย เชน รัฐมคธ ปกครองโดยพระเจาพิมพิสาร รัฐโกศลปกครองโดยพระเจาปเสนทิโกศล  

รฐัวังสะปกครองโดยพระเจาอุเทน และรัฐอวันตี ปกครองโดยพระเจาจัณฑปชโชติ ระบบการปกครอง 

แบบนี้เปนคูแขงขันในการตอสูแยงชิงอํานาจกับระบบสามัคคีธรรม แตรัฐท่ีปกครองดวยระบบราชาธิป

ไตยจะมีความเขมแข็งมาก กวาและไดปราบรัฐท่ีปกครองดวยระบบสามัคคีธรรมไวในอํานาจเกือบ

หมด คงเหลือแตรัฐวัชชีรัฐเดียวท่ียังคงเขมแข็งอยู แตหลังจากพุทธปรินิพพานไมนานรัฐวัชชีก็ตก 

อยูใตอํานาจของรัฐมคธ ซ่ึงปกครองโดยระบบราชาธิปไตย การท่ีระบบราชาธิปไตยมีความเข็มแข็ง

กวาระบบสามัคคีธรรมนั้น พระธรรมปฏก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2532, หนา 30-31) กลาววา “ระบบ

สมบูรณาญาสิทธิราช เปนระบบของผูตองการมีอํานาจอยูแลว คือจุดมุงหมายอยูท่ีอํานาจและจะเผย

แผอํานาจออกไป สวนระบบสามัคคีธรรม หรือ ระบบประชาธิปไตยสมัยโบราณมุงแตวาจะจัดการ

ปกครองอยางไร ประชาชนถึงจะอยูดีกินดี มีความผาสุกในบานเมือง ก็มุงไปเทานั้น แลวก็มีปจจัยท่ี

สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ระเบียบวินัยเปนเครื่องดํารงความสามัคคี เม่ือใดไมมีระเบียบวินัย เม่ือใดความ

สามัคคีหมดไป ระบบสามัคคีธรรมหรือประชาธิปไตยแบบสมัยโบราณก็ตองพังพินาศ” 

3. แบบประชาธิปไตย ไดแกรัฐท่ีมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิไดข้ึนอยูกับประมุขแหง

รัฐแตเพียงผูเดียว จะมี สภา หรือ สังฆะ เปนผูกําหนดนโยบาย และมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับกิจการ

บานเมือง สังฆะจะทําหนาท่ีเลือกสมาชิกข้ึนมาคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนหัวหนาฝายบริหารเรียกวา ราชา 

ในสมัยโนน เรียกการปกครอง แบบนี้วา สามัคคีธรรม 

 

 



ตารางท่ี 3.1 แสดงการปกครองคณะสงฆลาวตั้งแตสมัยท่ี 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
หมายเหตุ  โครงสรางการปกครองคณะสงฆลาวท่ัวประเทศ มีท้ังหมด 4 ข้ันคือ 1. ข้ันศูนยกลาง 2. ข้ันนครหลวงและแขวง 3. ข้ันเมือง และ 4. ข้ันวัด ซึ่งโครงสรางตามท่ีกลาวมาน้ีจะใชเหมือนกันหมดท่ัวประเทศลาว 

(ตารางการปกครองคณะสงฆลาว ข้ันศูนยกลางสมัยปจจุบัน พ.ศ. 2560) 
 

สํานักงานพนักงานประจําหองการ สํานักงานพนักงานประจําหองการ สํานักงานพนักงานประจําหองการ สํานักงานพนักงานประจําหองการ 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส. 

คณะกรรมาธิการปกครองสงฆ 

 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส. 

คณะกรรมาธิการปกครองสงฆ 

 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส. 

คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน 

 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส  

คณะกรรมาธิการสาธารณูปการ 

 

คณะประจําศูนยกลาง  อ.พ.ส 

รองหัวหนากรรมาธิการปกครองสงฆ 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส 

รองหัวหนาคณะกรรมาธิการศึกษาสงฆ 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส 

รองหัวหนากรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส 

รองหัวหนาคณะกรรมาธิการสาธารณูปการ 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส 

หัวหนาคณะกรรมาธิการปกครองสงฆ 

 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส  

หัวหนาคณะกรรมาธิการศึกษาสงฆ 

 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส  

หัวหนาคณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน 

 

คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส 

หัวหนาคณะกรรมาธิการสาธารณูปการ 

 

คณะผูสนองงานให 4 กรรมาธิการ คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส  

หัวหนาหองการศูนยกลาง อ.พ.ส รองหัวหนาและคณะ 

 

ประธานสงฆลาว คณะบริหารงานศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวผูช้ืนําเวียกงานรวม 

รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส 

ผูชี้นําการงานคณะกรรมาธิการศึกษาสงฆ 

 

รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส. 

ผูชี้นําการงานการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากมัมัฏฐาน 

 

รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส 

ผูชี้นําการงานคณะกรรมาธิการสาธารณูปการ 

 

รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส 

ผูชี้นําการงานกรรมาธิการปกครอง 

 



บทท่ี 3 

รูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว 
 

ผูวิจัยไดศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาว 

โดยไดทําการศึกษาถึง รูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆลาวและรูปแบบการ

ปกครองของคณะสงฆลาวตั้งแตอดีตถึงปจจุบันเปนประเด็นหัวขอใหญดังนี้ 

 

3.1 รูปแบบการปกครองคณะสงฆในพระพุทธศาสนา 

 

3.1.1 แนวคิดทฤษฏีในการปกครองของฝายอาณาจักร 

การกําเนิดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวชาติลาวแมน (เปน) ชาติหนึ่งท่ีมีประวัติแหงการ

กําเนิด คงตัวและขยายตัวยาวนานมาหลายพันป มีประวัติศาสตรอันเกาแก มีมูลเชื้อท่ีสงาองคอาจ 

และจบงาม (สวยงาม) มาแตโบราณกาลเชน มูลเชื้อดุม่ันในการออกแรงงาน มูลเชื้อ (ประวัติ) สามัคคี 

ปรองดอง มูลเชื้อรักแพงชาติ มูลเชื้อวัฒนธรรมท่ีเปนเอกราชอันดีงาม และ อันโลดเลนกวาเพ่ือนก็

เปนมูลเชื้อแหงการตอสูไมยอมจํานน ตานการรุกรานของศัตรูอยางเด็ดเดี่ยวเหนี่ยวแนนของบรรดา

บรรพบุรุษลาวเราในการตอนโฮมปกปกรักษา และสรางสาประเทศชาติ เพ่ือความอยูเย็นเปนสุข ของ

ประชาชนลาวบันดาเผาในแตละยุค แตละสมัยสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบันคณะโฆษณาอบรม

ศูนยกลางพรรค, (2558, หนา 1) การกําเนิดของชาติลาวการปรากฏตัวของชาติลาว บนดินแดนลาว

ไดมีคนลาว สรางตั้งเปนบานเปนเมืองลาวตั้งแตโบราณ ปกครองกันดวยเจาก็กเจาเหลา พรอมกันทํา

มาหากิน ปกปกรักษาและพัฒนาตลอดมาหลายยุคหลายสมัย นับแต ปพ.ศ.1896 เจาฟางุมมหาราช 

ไดเปนผูรวบรวมบรรดาเมืองลาวโบราณ กลายเปนรัฐเอกภาพ รัฐแหงแรกของชาติลาว ตั้งประเทศ 

ชาติลาว ไดเปนรัฐเอกภาพ และไดมีสมัยท่ีเจริญรุงเรือง บางระยะตองตกต่ํา แตประชาชนลาวบรรดา

เผาตาง ๆ และ บรรดาบรรพบุรุษลาวไดเสียสละเลือดเนื้อตอสู แกไขปญหาความยุงยากตาง ๆ ของ

ชาติ สามารถปกปกรักษา และพัฒนามาตลอดกาล ถึงป พ.ศ. 2436 ลัทธิลาเมืองข้ึนแบบเกา (ฝรั่ง) 

มารุกราน ยึดครองประเทศชาติเรา ตอมาลัทธิลาเมืองข้ึนแบบใหม (อเมริกา) ก็ไดมาปกครองประเทศ

เราอีก การตอสูของประชาชนลาวบรรดาเผาไดเด็ดเดี่ยว ตอสูตานการรุกรานจากภายนอก โดยการนํา 

พาของเจาก็กเจาเหลาท่ีรักชาติคือ พอกะดวด (เผาลาวลุม) องคแกว องคกรมมะดํา (เผาลาวเทิงเขตใต) 

เจาฟาปดไจ (เผามงภาคเหนือ) ดวยเหตุวา สามประเทศคือ ลาว เวียดนาม และกําพูชา ลวนแตเปน

อาณานิคมของฝรั่งเรียกวา “อินโดจีน” ฉะนั้นถึง พ.ศ.2473 จึงไดสรางตั้งคอมมิวนิสตอินโดจีน เพ่ือ

รวมกันตอสูเพ่ือชาติ ผานการตอสูมาหลาย 10 ป ถึงวันท่ี 12 ตุลา พ.ศ.2488 ลาวไดประกาศเอกราช 

ท่ีไดมีอํานาจอธิปไตยอยางครบถวนสมบูรณ 
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พรรคประชาชนปฏิวัติลาว สรางตั้งข้ึน 22/03/พ.ศ.2498 โดยมีทานประธานไกรสอน 

พรหมวิหาร เปนหัวหนา ไดนําพาประชาชนลาวตอสูตานสงครามรุกรานท่ีรายแรงของลัทธิลาเมือง 

ข้ึนแบบใหม วันท่ี 2 ธันวา พ.ศ.2518 ไดปลดปลอยท่ัวประเทศชาติ สรางตั้งระบอบใหม ระบอบ

ประชาธิปไตยประชาชน เปนระบอบประชาชนลาวทุกชนเผา ทุกชั้นคนท่ีไดปกปกรักษา และพัฒนา

มาไดหลายสิบปแลวคณะโฆษณาอบรมศูนยกลางพรรค และศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ, (2551, 

หนา 7-9) การพัฒนาจะกาวหนาก็ดวยเหตุแหงคนมีคุณธรรมภายใน คุณธรรมสะทอนออกมาทาง

ความประพฤติท่ีเราทราบกันดีวา จริยธรรมผูนํารัฐ การเปนผูนํารัฐ มิใชเพียงเพราะมีทรัพยสินเงินทอง

มากมายมหาศาล หรือมีสติปญญาฉลาดปราดเปรื่องเกินมนุษย เพราะหากมีเพียงแคนี้ผูนํารัฐก็อาจใช

ทรัพยสินเงินทองเปนฐานกาวข้ึนไปเปนผูนํารัฐ หรือใชสติปญญาแกไขกฏหมายใหตนเอง และพวก

พองเขาไปแสวงหาผลประโยชนไดแนบเนียนข้ึน โดยท่ีประชาชนคนสวนใหญไมอาจทักทวงหรือ

เสนอแนะอะไรไดเลย นอกจากจะตองรอตอไปอีกสี่ปกระนั้นหรือ แลวเม่ือถึงเวลานั้นประเทศชาติและ

ประชาชน จะเหลืออะไรไวเปนสมบัติใหลูกหลานไดภาคภูมิใจบาง ตลอดระยะเวลาท่ีผานมายาวนาน

เราจะเห็นวาผูนํารัฐหลายทานแมจะหมดอํานาจวาสนาหรือลวงลับไปแลว แตก็ยังมีคนพูดถึงดวย

ความชื่นชมอยูเสมอ ตรงกันขามกับผูนํารัฐบางทาน แมจะยังมีอํานาจวาสนาใหญโตอยูคับบานคับ

เมือง แตกลับถูกติฉินนินทาหรือถูกขับไลไสสงแบบไมเวนแตละวันจนแทบไมรูวาจะเอาหนาไปไวท่ีไหน 

แสวง อุดมศรี, (2549, หนา 1) ฉะนั้นแนวคิดทฤษฏีฝายรัฐนั้นจะทําใหเห็นภาพหลักการบริหารการ

ปกครองใหเปนไปตามหลักรัฐศาสตรในการปกครองท่ัวประเทศ ตองดูทางภูมิศาสตรตอไปนี้ 

 3.1.1.1 สภาพภูมิศาสตรโดยรวมของปะเทศลาว 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีชื่อในภาษาอังกฤษวา Lao 

People’s democratic republic. (Lao P.D.R) มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 148 ลานไรเทียบไดกับครึ่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยูในเขตภูมิอากาศรอนชื้น มีเทือกเขา

สูงก้ัน ทางดานตะวันออกและตะวันตก ทําใหไดรับผลกระทบจากลมมรสุมไมรุนแรง ปาธรรมชาติมี

พอสมควรทําใหมีปริมาณฝนตกอยางสมํ่าเสมอและมีแมน้ําหลายสายไหลผานพ้ืนท่ีทุกภาคของ

ประเทศอุณภูมิสะสมเฉลี่ยประจําปประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ฤดูกาลมีเพียง 2 ฤดูหลัก ไดแก 

ฤดูฝน (ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) ฤดูแลง (ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-เมษายน) และเปนประเทศ

เดียวในประชาคมอาเซียนท่ีไมมีทางออกสูทะเล เนื่องดวยตลอดชายแดนท่ีมีความยาวรวม 5,083 

กิโลเมตรลอมรอบดวยชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน 5 ประเทศ ดังนี้ ทิศเหนือติดกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทิศใตติดกับกัมพูชา ทิศตะวันตกติด

กับประเทศพมา สวนทิศตะวันตกกับทิศใตติดกับประเทศไทย ซ่ึงมีแนวชายแดนติดตอกับ สปป.ลาว 

ถึง 12 จังหวัด ไดแก เชียงราย, พะเยา, นาน, อุตรดิตถ, พิษณุโลก, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, 

นครพนม, มุกดาหาร, อํานาจเจริญ, และอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังถือไดวาสภาพทางภูมิศาสตรของ 
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สปป.ลาว มีลักษณะเปนรัฐกันชนระหวางไทยกับเวียดนามอีกดวย ดารารัตน เมตตาริกานนท, (2555, 

หนา 164)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แสดงแผนท่ีและอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีมา. https://www.google.la/search.03/02/2561 

 

 3.1.1.2 ประวัติศาสตร 

 ความเปนมาของชาติลาวจากอดีตสูปจจุบัน ถูกนําเสนอตั้งแตแรกเริ่มเปนอาณาจักร

ลานชางจนถึงสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีไดเปลี่ยนผานเปนยุคสมัยตาง ๆ อันเปน

ผลจากสภาวการณทางการเมืองภายในและอิทธิพลจากตางประเทศ รวมถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและ

การกาวสูการเปนสวนหนึ่งในประชาคมระดับตาง ๆ ของโลก ท่ีสงผลทาทายตอการดํารงอยูและความ

เปนไปของ สปป.ลาว ในปจจุบันดังนี้ 

 ในชวงแรกของประวัติศาสตรราวคริสตศตวรรษท่ี 13-14 ของชาติพันธุลาวท่ีตั้งถ่ิน

ฐานอยูบริเวณตอนกลางลุมแมน้ําโขง ภายใตผูนําท่ีนําความเชื่อแบบวิญญาณนิยมผสมฮินดูและพุทธ
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ศาสนามาสรางความชอบธรรมในชื่อของ “อาณาจักรลานชาง” โดยมีเจาฟางุมเปนกษัตริยปกครอง  

มีเมืองเชียงของหรือเมืองหลวงพระบาง เปนศูนยกลางทางการเมือง จนถึงคริสตรศตวรรษท่ี 16 ใน

สมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชเมืองเวียงจันทรจึงไดกลายเปนศูนยกลางทางการเมืองแหงใหมและเปน

ยุคสมัยท่ีมีสัมพันธไมตรีตอกษัตริยในสมัยอยุธยาโดยความรุงเรื่องสูงสุดของอาณาจักรนี้คือยุคของ 

พระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช ตอมาเกิดการแยงชิงอํานาจกันในหมูผูนํา ทําใหอาณาจักรลานชาง

ออนแอและแตกเปน 3 แคนบนความตางทางสภาพภูมิศาสตร คือลานชางหลวงพระบางลานชางเวียง

จันทร และลานชางจําปาศักดิ์ ซ่ึงสถานการณดังกลาวเปนปจจัยท่ีสําคัญในการชักนําใหท้ังสยามและ

อันนัม (annam) หรือเวียดนามตอนกลางท่ีโอบลอมอยูเขาแทรกแซงจนในท่ีสุดท้ังสามแควนตกเปน

ประเทศราชของสยามในป พ.ศ. 2322 กอนท่ีวิกฤตการณ ร.ศ. 112 จะนําไปสูการท่ีสยามตองสละ

ดินแดนฝงซายของแมน้ําโขงและเสียดินแดนท้ังหมดใหแกฝรั่งเศสในเวลาตอมาเม่ือ พ.ศ.2450 กลาว

ไดวาภายใตการเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสระหวาง พ.ศ.2436-2488 รวมระยะเวลาถึง 52 ปนั้น 

ฝรั่งเศสปกครองลาวดวยความเขมงวดและไมไดมีความจริงใจท่ีจะพัฒนาลาวดังเชนอาณานิคมอ่ืน ๆ 

เพราะถือวาลาวเปนเพียงดินแดนเชื่อมตอของการแผขยายอาณาเขตของตนในเวียดนามเทานั้น ดังนั้น

ฝรั่งเศสจึงมีสวนท่ีทําใหความรูสึกชาตินิยมในหมูชนชั้นนําในลาวเกิดข้ึนชากวาในประเทศอ่ืน ๆ 

กาญจนี ละอองศรี, (2553, หนา145)  

 ตอมาในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 กองทัพญี่ปุนไดรุกเขามาในดินแดนอินโดจีน ทําให

ลาวตกอยูภายใตอํานาจของจักรวรรดิญีปุนอยูในระยะหนึ่ง แตเม่ือญี่ปุนใกลแพสงคราม ขบวนการ

ประเทศลาวหรือแนวลาวอิสระ นําโดยเจาสุภานุวงศซ่ึงเปนขบวนการเรียกรองเอกราชของฝาย

คอมมิวนิสตไดประกาศเอกราชภายหลังฝรั่งเศสกลับเขามามีอํานาจในอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งแตไดพาย

แพแกเวียดมินหในยุทธการเดียนเบียนฟู ลาวจึงไดรวมอาณาจักรท้ังสามแหง ไดแก หลวงพระบาง 

เวียงจันทร และ จําปาศักดิ์ เขาดวยกันเปนราชอาณาจักรลาว โดยสมบูรณ เม่ือป พ.ศ.2497 ท้ังนี้ 

ความผันผวน (แปรผัน) ทางการเมืองของลาวในชวงเวลาตอมาเปนผล มาจากปจจัยความขัดแยงภาย 

ในประเทศและสถานการณในชวงสงครามอินโดจีนครั้งท่ี 2 ลาวเกิดสงครามกลางเมืองและรัฐประหาร

หลายครั้งเปนระยะเวลาราว 30 ปภายใตการแทรกแซงของประเทศตาง ๆ ท้ังฝายคอมนิสตและฝาย

เสรีประชาธิปไตยจนถึงป พ.ศ.2518 ขบวนการประเทศลาวซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต 

และคอมมิวนิสตเวียดนามโดยการนําของเจาสุภานุวงศไดยึดอํานาจจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรลาว

ท่ีเจามหาชีวิตศรีสวางวัฒนา ทรงเปนประมุขซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส และสหรัฐ 

อเมริกาโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ ถือไดวารัฐบาลของลาวในชวง 

เวลานี้มีภารกิจหลักในการตอสูกับมหาอํานาจเพ่ือกอบกูเอกราช รวมถึงการจัดการกับกลุมตาง ๆ ใน

ประเทศเปนสําคัญ ศรีประภา เพชรมีศรี, (2547, หนา 217) จากนั้นเม่ือสงครามในลาวสิ้นสุดลงใน

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 ตัวแทนประชาชนจากท่ัวประเทศไดเขารวมประชุมสภาประชาชน
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แหงชาติท่ีนครเวียงจันทร ไดมีการจัดตั้งรัฐบาลสังคมนิยมภายใตการนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

และเปลี่ยนชื่อประเทศใหมเปน “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” จนถึงปจจุบัน ซ่ึงถือเปน

การกําหนดจุดเปลี่ยนสําคัญของอาณาจักรแหงนี้มารติน สจ็วต-ฟอกซ, (2553, หนา 344) และกําหนด 

ใหวันท่ี 2 ธันวาคมของทุกป เปนวันชาติลาว 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2518 ความจําเปนอยางยิ่งยวดของ

ระบอบใหม คือ การสรางความชอบธรรมและความม่ันใจใหแกการผูกขาดอํานาจทางการเมืองโดย

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพ่ือปองกันการคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงมุงเนนความ

ตอเนื่องทางประวัติศาสตรและเอกภาพใหแกชาติ (National unity) โดยผูนําสูงสุดในฐานะ “สาม 

เหลี่ยมเหล็ก” ไดแก นายไกรสอน พรหมวิหาร, นายหนูฮัก, พูมสะหวัน, และพลเอกคําไต สีพันดอน 

สุรชัย ศิริไกร, (2548, หนา 68) ซ่ึงไดจัดใหมีการเลือกตั้งครั้งแรกในป พ.ศ.2532 และไดมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรกเม่ือป พ.ศ.2534 ท้ังนี้ ผลจากการปฏิรูปประเทศและการไดรับการ

ยอมรับใหเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ในป พ.ศ.2540 ไดชี้ใหเห็นถึงความพยายามในการนําเอกภาพ

กลับสูประเทศทามกลางความรูสึกอันเปราะบางเรื่องอัตลักษณของชาติ ในขณะท่ีลาวตองเปดรับ

กระแสโลกาภิวัตน ท่ีกระทบกระเทือนทางวัฒนธรรม ปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการดํารง

อยูทามกลางการปรับตัวของบริบทโลกหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียดการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี

ทาทายประเทศสังคมนิยมอยาง สปป.ลาว กาญจนี ละอองศรี, (อางแลว, หนา 145)  

 3.1.1.3 สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

 จากของมูลในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555 ลาวมีประชากรประมาณ 6.59 ลานคน 

ประกอบดวยชนชาติตาง ๆ หลากหลายเชื้อชาติ ซ่ึงในภาษาลาวจะเรียกรวมกันวา “ประชาชนบรรดา

เผา” สามารถจําแนกไดเปน 68 ชนเผาโดยประมาณ แบงเปน 3 กลุม ใหญตามถ่ินท่ีอยูอาศัยดังนี้ 

  1) ลาวลุม หมายถึง กลุมท่ีอาศัยอยูในเขตท่ีราบ สวนใหญไดแก คนเชื้อ

ชาติลาว ภูไท ไทดํา ฯลฯ ใชภาษาลาว หรือภาษาตระกูลภาษาไทเปนภาษาหลัก ประชาชนกลุมนี้มีอยู

รอยละ 68 ของจํานวนประชากรท้ังหมดและอาศัยกระจายอยูท่ัวประเทศ ถือวาเปนกลุมชาวลาวท่ีมี

จํานวนมากท่ีสุดในประเทศ 

  2) ลาวเทิง หมายถึง กลุมท่ีอาศัยอยูในเขตท่ีราบสูง เชน ชาวบรู มะกอง 

งวน ตะโอย ตาเลียง ละเม็ด ละเวน กะตัง ฯลฯ สวนใหญอาศัยอยูทางภาคใตของประเทศ เชน แขวง

จําปาศักดิ์ แขวงเซกอง แขวงอัตตะปอ คิดเปนรอยละ 22 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

  3) ลาวสูง หมายถึง กลุมท่ีอาศัยอยูในเขตภูเขาสูง เชนชาวมง เยา มูเซอ 

ผูนอย และชาวเขาเผาตาง ๆ สวนมากอาศัยอยูในเขตภาคเหนือของลาว เชน แขวงหลวงพระบาง 

แขวงเชียงขวาง และตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือ ชาวลาวกลุมนี้คิดเปนจํานวนรอยละ 9 ของ

ประชากรท้ังหมด 



   56 

 นอกจากนี้ยังมีชาวลาวเชื้อสายเวียดนาม ชาวลาวเชื้อสายจีน รวมท้ังชาวตางชาติ 

อ่ืน ๆ ดวย ถึงแมวาสภาพสังคมโดยรวมของสปป.ลาว จะมีขอจํากัดทางดานโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบคมนาคมขนสงอยูบางแตก็ถือไดวาเปนสังคมท่ีพ่ึงพาตนเอง (Self-reliance) และมีความโดด

เดนทางวัฒนธรรมประเพณีในแตละชนเผา ดังปรากฏในลายผาและสีสันของลายผาไหมท่ีมีความเปน

เอกลักษณและสะทอนถึงศิลปะท่ีแตกตางกันไป วิพร เกตุแกว, (อางแลว, หนา 11)  

 3.1.1.4 วันชาติ ธงชาติและตราประจําแผนดิน 

 วันสถาปนาหรือวันชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือวันท่ี 2 

เดือนธันวาคม พ.ศ.2518 ในดานสัญลักษณของประเทศนั้นปรากฏอยูในธงประจําชาติท่ีใชมาตั้งแต 

พ.ศ. 2518 ออกแบบนี้ข้ึนในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยผูมีสวนรวมคนสําคัญ คือมหาสิลา วีระวงศ

นักปราชญชาวลาว สุวิทย ตราสุวรรณ, (2555, หนา 9) และไดใหความหมายของธงชาติไววา “สี

แดง” หมายถึงเลือดแหงการตอสูเพ่ืออิสรภาพของชาวลาว“สีน้ําเงิน”หมายถึง ความม่ังค่ังอุดม

สมบูรณของชาติสวน “รูปพระจันทรสีขาว” เปนสัญญาลักษณของดวงจันทรลอยเดนเหนือลําน้ําโขง 

และยังหมายถึงเอกภาพของชาติภายใตการปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือการ

กลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝงโขงอีกดวยสัญลักษณท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ ตราประจํา

ชาติหรือตราแผนดิน ดังภาพท่ี 2 ไดนําเสนอลักษณะของความเปนลาวสมัยใหมซ่ึงเริ่มใชมาตั้งแต 

พ.ศ.2534 ตามบทบัญญัติท่ีตราไวในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาวมาตรา 90

วา “เครื่องหมายชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนรูปวงกลม ดานลางมีรูปครึ่ง

กงจักรเปนฟนเฟองและแถบอักษร สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สองขางลอมดวยรวง

ขาวสุกเปนรูปวงพระจันทรและแถบสีแดงเขียนอักษร สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ 

วัฒนาถาวร ระหวางกลางของสองปลายรวงขาวมีรูปพระธาตุหลวงอยูกลางรูป วงกลมมีหนทาง ทุงนา 

ปาไม และเข่ือนไฟฟาน้ําตก” นอกจากนี้ยังมีดอกจําปา เปนดอกไมประจําชาติท่ีแสดงถึงความเจริญ 

รุงเรอืงและความอุดมสมบูรณของปาไมและธรรมชาติตราแผนดินลาว 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แสดงภาพธงประจําชาติและตราแผนดินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีมา. https://th.wikipedia.org/wiki/media/File: EmblemofLaos.svg 03/02/2561 
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 3.1.1.5 ศาสนา 

 ชาวลาวสวนใหญนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซ่ึงเปนศาสนาประจําชาติ ท่ีเคารพ

นับถือมาแตโบราณกาล ซ่ึงพระพุทธศาสนาเขามาสูลาวนั้นมี 4 สมัยดวยกันคือ 

 สมัยท่ี 1) แบบเถรวาท เขามาสมัยพระเจาอโศกมหาราชพระองคทรงนําพระพุทธ 

ศาสนาเขาสูอาณาจักรลาวพรอมกับบรรดาประเทศในสุวรรณภูมิ พ.ศ. 218 พระเจาอโศกมหาราช

ทรงอุปฏฐัมภในการทําสังคายนาครั้งท่ี 3 ท่ีนครปาฏลีบุตร และไดสงสมณทูตไปประกาศพระพุทธ 

ศาสนาในแดนตาง ๆ รวม 9 สาย (ประเทศลาวก็ถือไดวาจัดอยูในเขต 9 สาย) ท่ีเรียกวาเปนเขตแดน

สุวรรณภูมิ 

 สมัยท่ี 2) แบบมหายาน เขามาสูอาณาจักรลาวครั้งนี้ ในสมัยขุนหลวงลิเมาเจาผูครอง

นครอายลาว เม่ือ พ.ศ. 612 อยูไดไมนานก็เสื่อมลง เหตุเพราะนิกายหรือพุทธศาสนาแบบมหายานนี้เขา

มาแลวไมสามารถติดพันธเชื่อมโยงปฏิสัมพันธเขากับสังคมลาวในสมัยนั้นได และอีกอยางก็มีการ

โยกยายท่ีอยูเรื่อย ๆ ขาดการอุปฏฐัมภคํ้าชูจากประชาชน จึงทําใหพระพุทธศาสนาเสื่อมลงได 

 สมัยท่ี 3) เถรวาทแบบพุกาม (อิทธิพลมอล) พ.ศ. 1600 พระเจาอนุรุทธมหาราช 

หรือ พระเจาอโนราธามังชอ กษัตริยแหงพุกาม เรืองอํานาจ ทรงปรามรามัญ แลวรวมอาณาจักรนอย

ใหญ เขากัน แลวก็ทรงสรางอาณาจักรเดียวเรียกวาอาณาจักรพุกาม ในดานพระพุทธศาสนา พระองค

ทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา จึงทรงทํานุบํารุงและเผยแผพระพุทธศาสนาดวยศรัทธา พระองคได

ชําระพระธรรมคําสั่งสอนใหบริสุทธิ์ โดยอาศัยคัมภีรตาง ๆ ท่ีไดจากเมืองมอญเปนหลัก โดยเอาไป

เทียบกับคัมภีรท่ีไดมาจากลังกาและไดสรางวัดข้ึนหลายแหง จากนั้นพระองคจึงได สงสมณทูตออก

เผยแผ พระพุทธศาสนา อาณาจักรลาวในสมัยนั้นก็ไดรับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไปดวย แต

หลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาเถรวาทในลาวแบบพุกาม แทบไมเหลือใหเห็นเลยใน

ปจจุบัน 

 สมัยท่ี 4) แบบเถรวาท แตถือวาเปนครั้งท่ี 3 แบบเถรวาท นิกายลังกาวงศ เขาสู

อาณาจักรลานชางเม่ือ พ.ศ. 1902 (ศตวรรษท่ี 19) โดยการนําของสมณะทูตแหงอินทะปตถนคร ทาง

ทิศใตอาณาจักรศรีโครตตะบูร โดยมีพระมหาปสสมันตะเถระ เปนหัวหนาคณะนํามา ภายใตการอุ

ปฏฐัมภของ สมเด็จพระเจาฟางุมมหาราช เจาผูครองอาณาจักรลานชาง พระพุทธศาสนาไดเขามามี

บทบาท และมีอิทธิพลในการดําเนินชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผา พระพุทธศาสนาท่ีเขามาใหมได

ประสมประสานเขากับพระพุทธศาสนาท่ีมีอยูเกาใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยขาวบริสุทธิ์ยิ่งข้ึน 

สมเด็จพระเจาฟางุมมหาราช ทรงครองราชย พ.ศ.1896 ถึง พ.ศ.1915 รวม 20 ป พระองคทรงยึดม่ัน 

หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทาง และเปนพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบาย และระเบียบ

กฎหมายในการปกครองบานเมือง ในสมัยเริ่มตนอาณาจักรลานชาง เหตุนี้เองจึงทําใหกุลบุตรเขามา

บวชในพระพุทธศาสนามากมาย และไดสงเสริมใหพระสงฆเผยแผพระพุทธศาสนาอยางกวางไกล และ
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ไดรับสั่งใหเจาหัวเมืองตาง ๆ พรอมดวยประชาชน สรางวัดวาอารามข้ึนหลายแหงไปท่ัวพระราช 

อาณาจักร นับตั้งแตพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศเขามาก็ไดกอความเจริญรุงเรืองอยูใน

อาณาจักรลานชางและไดมามีสวนเก่ียวพันธกับวิถีชีวิตของประชาชนลาว พระมหาบุญทวี วิไลจักร, 

(2559, หนา 9-10) จะเห็นไดวา พระพุทธศาสนามิใชจะใหประโยชนแกประเพณีวัฒนธรรมของ

ประเทศชาตินั้น ๆ ก็หาไม แตเปนเพราะวาประชาชนในประเทศนั้น ๆ เชนประชาชนลาวก็ไดตอบรับ

แทนคุณศาสนาพุทธดวยการปรับพุทธศาสนาใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาติตนไป

ดวยควบคูไปกับลัทธินับถือผีบรรพบุรุษของชนชาติตน ซ่ึงมีสวนนอยในแถบภูเขาสูง และสวนชาวลาว

ท่ีนับถือศาสนาคริสตและศาสนาอิสลามมีจํานวนท่ีคอนขางนอยมากในประเทศลาว 

 3.1.1.6 ภาษาและอัตราการรูหนังสือ 

 ภาษาลาวเปนภาษาทางการท้ังในสวนภาษาพูดและระบบการเขียนสวนในกลุมชาว

ลาวเทิงและชาวลาวสูงยังคงมีการใชภาษาประจําเผาของตนควบคูกับภาษาลาวนอกจากนี้ยังมีภาษา 

ตางประเทศอ่ืนไดแกภาษาฝรั่งเศษซ่ึงมีการใชมาตั้งแตสมัยอาณานิคมปจจุบันยังคงใชในทางราชการ

และการติดตอคาขายบาง อีกภาษาหนึ่งท่ีสําคัญคือภาษาอังกฤษท่ีใชในการติดตอกับตางประเทศและ

การคาโดยมีอัตราการใชภาษาขยายตัวมากข้ึน โดยมีอัตราการรูหนังสือของประชากรในชวงอายุ

ระหวาง 15-24 ปท่ีไดทําการสํารวจในป พ.ศ. 2554 โดยเฉลี่ยรอยละ 84 แบงเปนเพศชายรอยละ 89 

และเพศหญิงรอยละ79 (Uniter Nations Statistics Division, online) นอกจากนี้ ประเทศตาง ๆ 

ไดใหทุนการศึกษาแก สปป.ลาวเปนจํานวนมาก ทําใหประชากรมีความรูทางภาษาท่ีหลากหลาย 

วีรวรรณ ภิญญรัตนและคณะ, (2554, หนา 180)  

 

3.1.2 แนวคิดทฤษฏีในการปกครองของฝายพุทธจักร 

ทฤษฏีองคการตามแนวทางพระพุทธศาสนา เปนระบบเปด ซ่ึงสัมพันธกับองคการตาง ๆ ใน

สังคม คือองคการศาสนา (นักบวช) และองคการปกครอง (กษัตริย) และองคการเศรษฐกิจ (พอคา

เศรษฐี) พระพุทธเจาและสาวกมีความสัมพันธกับนักบวชในสมัยพุทธกาลหรือเรียกวาอัญญเดียรถีย 

เชน ชฏิล อาชีวก อเจลก ปริพาชก ในฐานะเปนสมาชิกขององคการทางศาสนา ไมไดมุงหวังท่ีจะใหหัน

มานับถือพระพุทธศาสนา บางครั้ง พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหนักบวชนอกศาสนาถามปญหาในลัทธิ

อาจารยของตนขอความขางตนนี้แสดงถึงความรอบรูในลัทธิคําสอนของลัทธิอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในยุค นั้น อัน

เปนผลมาจากการศึกษาของพระองคเม่ือครั้งยังเปนสิทธัตถดาบสและเปนผลมาจากการตรัสรูของ

พระองคเองดังนั้นในอินเดียครั้งพุทธกาล การเผยแผศาสนาและแสดงความเห็นทางปรัชญา มีอิสระเสรี

อยางสุดขีด ไมมีการกดข่ีบังคับ พระพุทธศาสนาไมมีการบังคับใหคนนับถือ ยังไมปรากฏวา มีผูใดถูก

บังคับใหเปลี่ยนศาสนาเดิมมาเปนพุทธศาสนิกชน ไมเคยมีเลือดตกยางออกแมแตหยดเดียว ในการ 

เผยแผพุทธธรรม ท้ังองคการพระพุทธศาสนาและองคการปกครอง (กษัตริย, ระบบราชการ) ลวนมี
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ความสัมพันธเนื่องถึงกันเพ่ือประโยชนสุขของกันและกัน โดยท่ีตางคนตางให และตางคนก็ตางไดรับ 

ผลของการให คือพระพุทธศาสนาไดรับความสะดวกดวยปจจัย 4 จากทางอาณาจักร และไดประกาศ

พระศาสนาไดอยางสะดวกมากข้ึนในสวนของอาณาจักรก็ไดรับผลจากการ เขามาของพระพุทธศาสนา 

เชน พระราชาไดมีผูคนท่ีมีศีลมีธรรมในรัฐของตนมากข้ึน ไมกอปญหาข้ึน ทําใหบานเมืองเกิดความสงบ

สุข พระพุทธเจาสั่งสอนธรรมะ แกเศรษฐี เพ่ือจะไดนําหลักธรรมไปปฏิบัติ ใหไดประโยชนท้ังตนเอง 

สังคม และสรางวัดถวายไวใน พระพุทธศาสนา เชน อนาถปณฑิกเศรษฐี แปลวา เศรษฐีผูเปนท่ีพ่ึงของ

คนยาก แปลตามศัพทวา เศรษฐีผูมีกอนขาวใหกับคนยากจน เปนชาวเมืองสาวัตถี ในสมัยพุทธกาล มี

ชีวิตรวมสมัยกับพระพุทธเจา เดิมทานมีนามวา สุทัตตะเศรษฐี ทานเปนเศรษฐีท่ีใจบุญชอบชวยเหลือ

คนตกยาก ทําใหทานถูกเรียกจากชาวเมืองสาวัตถีวา อนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐีไดคาขาย

และไดฟงธรรมจากพระพุทธเจาท่ีเมืองราชคฤหจนบรรลุเปนพระโสดาบันทานจึงมีศรัทธาสรางวัดเช

ตวันมหาวิหารถวายแกพระพุทธเจา ดวยเงินจํานวนมาก ทานไดเปนผลใหความอุปถัมภบํารุงพระพุทธ 

เจาและพระสงฆอยางดีมาก เปนสาเหตุหนึ่งท่ี ทําใหพระพุทธเจาเสด็จประทับจําพรรษาท่ี วัดพระเช

ตวันมหาวิหารท่ีทานสรางมามากกวาท่ีประทับใด ๆ ถึง 19 พรรษา รศ.ดร.มานพ นักการเรียน, (2557, 

หนา 11-12)  

ดังท่ีพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, (2546, หนา 594-596) เขียนไววา เชตวันมหาวิหาร เปน

ท่ีสําคัญท่ีสุด ไมเฉพาะแตจะปรากฏขอความพรรณนาอยูในคัมภีรเทานั้น ยังมีเครื่องหมายอ่ืน ๆ เชน 

รูปปนตามกําแพง และ สถูปตาง ๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา สิ่งท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายแกพระพุทธเจา

นั้น ไมใชของเล็กนอย ชั้นเดิมสวนเชตวันนี้ไมใชของอนาถบิณฑิกะเปนของเจาองคหนึ่ง ทรงพระนาม

วา เชต, อนาถบิณฑิกะเห็นเปนท่ีเหมาะสําหรับจะถวายพระพุทธเจาจึงขอซ้ือจาก “เจาเชต” แตเจา

เชตไมยอมขายใหงาย ๆ ยิ่งรูวาจะซ้ือถวายพระพุทธเจาก็ยิ่งโกงราคาแพงเหลือหลาย ถึงกับวาถาจะ

ซ้ือใหได ก็ตองใหราคาเทากับเอาทองไปปูลงใหเต็มสวนนั้น อนาถบิณฑิกะก็ยอม จึงไดสวนนี้ถวาย

พระพุทธเจา อนาถบิณฑิกะไดสราง กุฏิ วิหาร หองประชุม หองเก็บของชุดสระใหญปลูกบัวและปลูก

มะมวงเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูแลวเพราะมะมวงเปนอาหารสําคัญสําหรับพระภิกษุมีตนไมใหญ ๆ รมเย็น

สมเปนท่ีพักผอนคิดตรองถึงพระธรรมอันลึกซ้ึงของพระพุทธเจา  

ท่ีพระองคประทับนานท่ีสุด เห็นจะเปนพระเชตวัน เพราะไดประทับอยูถึง 19 พรรษา 

นอกนั้นประทับท่ี เวฬุวันและท่ีอ่ืน ๆ จํานวนท่ีกลาวขางตนนี้ ไมใชวาประทับอยูติดตอกันไป ท่ีจริง

ทรงยายท่ีประทับทุกป ในท่ีประทับอันมีลักษณะดังกลาวนี้ พระพุทธเจาไดทรงดําเนินพระพุทธกิจ

อยางเปนระเบียบ สมํ่าเสมอทุก ๆ วัน มีคนไปชุมนุมมากมาย เพ่ือฟงพุทธพจนซ่ึงเปนท่ีจับใจของ

ประชาชน ภิกษุท่ีบวชในท่ีอ่ืนก็ทําความพยายามเดินจากทางไกล มาเฝาพระพุทธเจา เพ่ือไดฟงพระ

ธรรมเทศนาเฉพาะพระพักตร การท่ีพระสงฆเดินทางไกลมาเฝาพระพุทธเจานั้น ถือเปนกิจวัตรอันหนึ่ง 

และเปนความปรารถนาอยางยิ่งของภิกษุท่ีอยูไกล ภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อ โสณะ อยูถึงเมืองอวันตี ซ่ึงเปน
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เมืองใต คือ มาลวะ เวลาท่ีไดยินและไดทราบถึงพระธรรมของพระพุทธเจามาตั้ง 3 ป โดยมีคนมาเลา

ใหฟง แตไมมีโอกาสไดบวช ตองรอจนกระท่ังมีภิกษุมาถึงเมืองนั้นจึงไดบวช แตก็ไมนึกหวังวาจะเดิน 

ทางมาถึงพระพุทธเจาได วันหนึ่งปรารภถึงพระพุทธเจา ตอหนาภิกษุท่ีเปนอุปชฌายาจารย ภิกษุผูเปน 

อาจารยนั้นกลาววา “ดีแลว โสณะ ไปเถิด ไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนผูทรงทําความเบิก

บาน ใหแกคนท่ีไดพบเห็น ใครไดเห็นพระพุทธเจา ยอมจะมีหัวใจสุขสงบและปลาบปลื้ม เพราะพระ 

องคเปนผูชนะสิ่งท้ังหลายท้ังปวง” เม่ือไดฟงคําอาจารยอยางนี้ พระโสณะก็ทําความพยายามเดินทาง

มาเฝาพระพุทธเจาจนได โดยเหตุท่ีพระพุทธเจาสามารถประทานความปลาบปลื้มเบิกบานใจ ใหแก

บุคคลแมแตเพียงไดเห็นดังนี้การไปเฝาพระพุทธเจาจึงเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาถึงแมจะตองเดินทางไกล

สักเพียงใด ก็ไดประโยชนคุมความเหนื่อยยากลําบาก สวนภิกษุท่ีอยูกับพระพุทธเจา ก็ตองมีหนาท่ี

ระวังจัดการตอนรับภิกษุผูจรมา การเปนผูจรมา ซ่ึงเรียกวา“อาคันตุกะ”นั้น มีความสําคัญมากภิกษุท่ี

อยูกับท่ี ตองเตียมท่ีหลับนอน อาหาร น้ําลางหนากระท่ังถึงตองนวดหนาเทาภิกษุผูมาใหม การตอน 

รับอาคันตุกะ ถือเปนกิจสําคัญอันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา  

แนวคิดดังกลาวนี้จึงทําใหมีการจัดระบบการปกครองคณะสงฆเกิดข้ึน เพ่ือจะไดชวยเหลือ

ตอนรับทํากิจ แบงเบาชวยเหลือพระพุทธองคและชวยงานพระศาสนา โดยเฉพาะชวยชาวโลกใหพน

จากทุกขโศกวิโยกภัยท้ังหลาย จะเห็นแนวคิดการปกครองชัดเจนข้ึน ก็ตอเม่ือไดฟงความคิดเห็นจาก

ทานผูรูตาง ๆ ท่ีไดใหความหมายการปกครองไวดั่งนี้ 

 

3.2 รูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาวตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 

3.2.1 ความหมายการปกครองคณะสงฆ 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, (2537, หนา 1) การปกครอง การ

สนิทสนมกับพระและชาวบานของเจาคณะมณฑลสังเกตอาการในคราวนี้วายังขาด การท่ีใครไมคอย

รูจักก็ดี การท่ีทานไมรูจักใครและไมคอยสนิทสนมกับใครก็ดี คงจะเปนดวยเหตุ 2 อยาง อยางหนึ่ง

ทานไมคอยไดไปตรวจท่ีไหนหรือไมคอยแวะดูตามวัดนั้น ๆ เปนแตมาคราวหนึ่งเพียง 2-3 วันพอ

ประชุมแลวก็กลับ ท้ังไมไดข้ึนมาทุกป อีกอยางหนึ่ง กิจท่ีจะทําเพ่ือความกวางขวางเห็นเปนการไม

สําคัญ แลวละเลยเสียตองการอยูเงียบ ๆ เฉย ๆ  

 3.2.1.1 การปกครองอาณาจักรกับศาสนจักร 

 การปกครอง ถือเปนกลไกทางสังคม ท่ีสามารถแยกออกเปน 2 รูปแบบ คือ การ

ปกครองฝายอาณาจักรและการปกครองฝายศาสนจักร ในสมัยพุทธกาลการปกครองฝายอาณาจักร

แบงออกไวเปน 2 ประเภท ปรีชา ชางขวัญยืน, (2540, หนา 4-6) คือ 
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 1) รัฐแบบราชาธิปไตย  

 ในสมัยพุทธกาล การเมืองการปกครองของอินเดียโบราณไดพัฒนาข้ึนอีกข้ันหนึ่ง คือ

บรรดารัฐหรือแควนอิสระซ่ึงทําสงครามแยงชิงอํานาจกันลดจํานวนลงเพราะถูกผนวกเขากับแควน

ชนะสงคราม แควนท่ีชนะสงครามเหลานี้จึงมีเขตขยายออกไปและมีแควนท่ีแพสงครามเปนแควนใน

ความปกครอง เกิดเปนอาณาจักรข้ึน 4 อาณาจักร คือโกสัมพีหรือวัตสะ อวันตี โกศล และมคธ 

อาณาจักรเหลานี้ตางก็ตองการมีอํานาจเหนืออาณาจักรอ่ืน ๆ จึงเกิดการแขงขันกันในการสรางเสริม

กําลังดังนี้ 

 1. อาณาจักรวัตสะ เมืองหลวงคือโกสัมพี ในสมัยพุทธกาลกษัตริยท่ีปกครองเมือง

นี้คือพระเจาอุเทนหรืออุทยนะ โอรสพระเจาศตานีกะปรันตปะ แหงราชวงศภรตะ หลังรัชสมัยของ

พระองคอาณาจักรถูกผนวกเขากับอาณาจักรอวันตีในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาสงพระสาวกมา

เผยแพรพระพุทธศาสนาในกรุงโกสัมพี แรกพระเจาอุเทนไมทรงพอพระทัย แตเม่ือไดสนทนากับ

พระปณโฑลภารทวาชะแลวก็ทรงพอพระทัยในคําสอนใหมนั้น 

 2. อาณาจักรอวันตี พระเจาจัณฑปชโชตเปนกษัตริย มีอุชเชนีเปนเมืองหลวง ทรง

เปนกษัตริ์ท่ีมีพระทัยโหดเหี้ยม ทรงมีอํานาจมากถึงกับครั้งหนึ่งพระเจาอชาตศัตรูตองเตรียมปองกัน

พระนครของพระองคอยางแข็งแรงเพ่ือเตรียมรับศึก อาณาจักรอวันตีเปนศูนยกลางสําคัญชอง

พระพุทธศาสนาอีกแหงหนึ่ง เปนบานเกิดของพระสาวกสําคัญ ๆ เชน พระมหากัจจานะ พระโสณะ 

อภัยกุมาร เปนตน 

 3.  อาณาจักรโกศล ในสมัยพุทธกาลนั้น อาณาจักรโกศลสามารถยึดอาณาจักรกา

สีไดสําเร็จ พวกศากยะก็อยูในอํานาจของแควนโกศลและพระเจาปเสนทิโกศล ทรงไดชื่อวาเปน

หัวหนาของพระราชาท้ังหา พระขนิษฐาของพระองคทรงอภิเษกกับพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธ

ภายหลังพระเจาพิมพิสารถูกพระเจาอชาตศัตรูพระโอรสจับขังทรมานจนสิ้นพระชนม พระนางโกศล

เทวีทรงเสียพระทัยจนสิ้นพระชนมตามไป พระเจาปเสนทิโกศลพิโรธจึงยึดแควนกาสี ทําใหเกิดศึก

ระหวาง แควนโกศลกับแควนมคธ 

 4. อาณาจักรมคธ ในสมัยพุทธกาลกษัตริยท่ีปกครองแควนนี้ คือพระเจาพิมพิสาร 

เดิมมีเมืองหลวงอยูท่ีศิริวรัชชะ ภายหลังขยายออกโดยสราง กําแพงเมืองใหมและเปลี่ยนชื่อใหม เปน

นครราชคฤห ทรงมีมเหสีหลายพระองค ไดแก โกศลเทวีพระขนิษฐาของพระเจาปเสนทิโกศล เจลลนา 

พระธิดาของเจาชายเจฏกะแหงลิจฉวี เกษมาทัทระ เจาหญิงแหงแควนปญจาบ การมีพระมเหสีซ่ึงเปน

เจาหญิงจากแควนตาง ๆ นี้นอกจากแสดงวาทรงมีพระราชอํานาจแลว ยังเปนชองทางใหแควนมคธ

สามารถขยายอํานาจไดอีกดวย 

 2) สมาพันธรัฐ สาธารณรัฐหรือสามัคคีธรรม 

 คําขางตนท้ังสามคํานี้เปนคําท่ีมีผูใชเรียกระบบการปกคองของรัฐเล็ก ๆ ทางตอน

เหนือของอินเดีย ผูท่ีเรียกวาสมาพันธรัฐ เชน รามะ ศังกร ตริปถิ เรียกตามลักษณะของรัฐซ่ึงเกิดจาการ
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รวมตัวกันอยางหลวม ๆ ของรัฐเล็ก ๆ ผูท่ีเรียกวาสาธารณรัฐ เชน อัลเตการ เรียกตามลักษณะการ

ปกครอง ซ่ึงประชาชนเปนผูเลือกผูปกครอง สวนคําวาสามัคคีธรรมนั้นเรียกตามความนิยมของ

พุทธศาสนิกชนในเมืองไทยเพราะพระพุทธเจาตรัสถึงเหตุท่ีทําใหรัฐเหลานี้เขมแข็ง โดยตรัสอปริหานิย

ธรรมซ่ึงเปนธรรมท่ีทําใหเกิดความสามัคคีในรัฐ 

 ในบรรดารัฐเหลานี้ เรามารูรายละเอียดเก่ียวกับการปกครองของพวกศากยะ มาก

ท่ีสุด เพราะพระพุทธเจามาจากเผานี้ ในรัฐนี้มีผูปกครองเรียกวา ราชา ซ่ึงบางสมัยมาจากคนตระกูลสูง 

บางสมัยมาจากการเลือกของประชาชน พระเจาสุทโธทนะพระบิดาของพระพุทธเจาทรงเปนราชา

พระองคหนึ่ง กิจการของรัฐดําเนินไปโดยผานท่ีประชุมซ่ึงประชุมกันในรัฐสภาซ่ึงเรียกวา สันถาคารผูท่ี

เขาประชุมมีท้ังคนหนุม คนแก คนรวย คนจน เชื่อกันวาสันถาคารนี้อาจเปนท่ีมาของรูปแบบการทํา

สังฆกรรม ผูจัดท่ีนั่งในท่ีประชุมมีตําแหนงเรียกวา อาสนปญญาปกะ ประธานท่ีประชุมเรียกวาวินัยธร 

ไมมีสิทธิออกเสียง หนาท่ีเรียกคนเขาประชุมใหครบองคเปนของคณปูรกะ มีการเสนอหัวขอการประชุม

ซ่ึงเรียกวา ญัตติ ซ่ึงจะตองมีการประกาศเรียกวา อนุสสาวะนัง การอภิปรายจะดําเนินไปตามญัตติและ

ตรงประเด็น ขอสรุปหรือปฏิญญา จะประกาศตอท่ีประชุม หากท่ีประชุมเงียบถือวามีมติรับรองเปนเอก

ฉันท หากมีผูคานใหออกเสียงโดยเขียนลงในแผนไมท่ีเรียกวา สลากา สีตาง ๆ ซ่ึงแทนความเห็นตาง ๆ 

ผูรวมคะแนนเสียงเรียกวา สลากา-คาหาปกะ ตองเปนผูปราศจากอคติตาง ๆ เสียงขางมาก (เย ภุยยะสิ

กัง) จะเปนฝายชนะและมีเจาหนาท่ีจดบันทึกไว เม่ือลงมติแลวหามยกข้ึนพูดใหมอีก 

 เห็นไดวาสวนการปกครองของอาณาจักรเปนท่ีทราบกันดีวาในปจจุบันนี้มีการแบง

การปกครองออกเปน 2 ระบบใหญ ๆ คือ 

 1. การปกครองแบบเผด็จการ (Dictatorship) แบงออกเปน 2 ระบบ คือ 

  ก. การปกครองแบบเผด็จการอํานาจนิยม (Authoritarianism)  

  ข. การปกครองแบบเผด็จการอํานาจนิยมเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism)  

 2. การปกครองแบบประชาธิปไตย (Democracy) สามารถแบงออกเปน 3 ระบบ

ใหญ คือ 

  ก. ระบบรัฐสภา (Parliamentary)  

  ข. ระบบประธานาธิบดี (Presidential)  

  ค. ระบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี (Semi-Presidential or semi-Parlia 

mentary)  

 3.2.2.3 การปกครองศาสนจักร 

 เม่ือเห็นคําวาศาสนจักร ก็คือลอแหงศาสนา หรือ ลอท่ีหมุนไปสูความเจริญของ

ศาสนา ไมวาจะเปนชนชาติใดในโลก ก็จะนึกไปถึง “ของสูง” ท่ีอยูเหนือดวงจิตของทุกคน ดังท่ีพลตรี

หลวงวิจิตรวาทการ, (2546, หนา 12-13) ไดใหคํานิยาม เก่ียวกับเรื่องศาสนาไวอยางสมบูรณวา 

“เปนวิชาท่ีมีคุณคาอยางสูง สมควรจะสละเวลาเพ่ือศึกษา เพราะศาสนาเปนเครื่องสั่งสอนใหมนุษย
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ประพฤติ ปฏิบัติในทางท่ีดี เปนบอเกิดแหงธรรมจรรยาและขนบประเพณีท่ีชอบ เปนเครืองดับทุกข 

และนําความสุขมาใหแกมนุษย เปนดวงประทีปสองโลก ใหแสงสวางแกทางดําเนินชีวิตของมนุษยทุก

รูปนาม ตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ กอนประวัติศาสตร ตราบจนทุกวันนี้ การศึกษาเรื่องศาสนา จะชวยย้ํา

ความเขาใจของเราท่ีวาคําสอนของศาสนาดําเนินไปในเสนทางเดียวกันคือสอนใหเปนคนดีใหดําเนิน

ชีวิตโดยไมเบียดเบียนกัน เพ่ือใหโลกนี้มีความสงบสุข หากจะมีความไมสงบเกิดข้ึน โดยมีศาสนาเปน

ตนเหตุ ก็เพราะมนุษยไมเขาใจคําสอนของพระศาสดาตาง ๆ ไดอยางถองแท เพราะจุดหมายอันสูงสุด

ของทุกศาสนา คือการสอนใหรูจักยึดศาสนา เปนแสงสวางสองทางชีวิต ใหมนุษยสามารถอยูรวมกัน

ดวยความผาสุก บนพ้ืนพิภพนี้ การปกครองศาสนจักร มุงเนนการปกครองของศาสนจักรในแตละ

ศาสนาเปนหลัก แตในการศึกษาครั้งนี้ มุงประเด็นการศึกษาเฉพาะศาสนาพุทธเปนหลัก การปกครอง

ในศาสนาพุทธนั้นเปนการปกครองในรูปแบบท่ีเกิดข้ึนใหม เม่ือมองรูปแบบการปกครองศาสนจักรใน

สมัยพุทธกาลมี 2 ประเภท ปรีชา ชางขวัญยืน, (2538, หนา 102-108) คือ 

 1. แบบราชาธิปไตย หรือสมบูรณาญาสิทธิราชยประกอบดวยรัฐใหญ ๆ มีอํานาจ

ทางการทหารมาก มักรุกรานรัฐเล็ก ๆ  

 2. แบบสมาพันธรัฐ สาธารณรัฐหรือสามัคคีธรรม ประกอบดวยรัฐเล็ก ๆ ขาดความ

รวมมือกัน และขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในรัฐ มักจะเดือดรอนจากการบุกรุกของรัฐ

ใหญ ๆ ระบบสังคมในสมัยนั้น เปนระบบสังคมของศาสนาพราหมณมีความเชื่อและปฏิบัติเก่ียวกับ

ระบบวรรณะ (Caste System) สุจิตรา ออนคอม, (2547, หนา 18) ดังนี้ 

  1)  วรรณะพราหมณ มีหนาท่ีติดตอกับเทพพระเจา สั่งสอนศาสนาประกอบพิธีกรรม

แกประชาชนทุกวรรณะ 

  2) วรรณะกษัตริย ไดแก พวกนักรบ ทําหนาท่ีปองกันชาติบานเมือง และทําศึก

สงครามขยายเขตแดน 

  3) วรรณะแพทย เปนวรรณะของคนสวนใหญในสังคมไดแกผูประกอบพาณิชยก

รรม เกษตรกรรม และศิลปหัตถกรรมตาง ๆ  

  4) วรรณะศูทร เปนวรรณะของพวกกรรมกรผูทํางานรับจางท่ีตองใชแรงแบกหาม

และใหบริการแกวรรณะอ่ืน ๆ  

 การปกครองของศาสนพุทธเกิดข้ึนมาเพ่ือตอตานระบบสังคมนี้ โดยทุกคนมีสิทธิ

เสรีภาพในการทําอาชีพ มุงเนนคุณธรรมหรือปฏิบัติตนไมใหเกิดความเดือดรอนแกผูอ่ืนหรือการทําดี

เปนหลักปรีชา ชางขวัญยืน, (2538, หนา 107) ไดอธิบายวา พระพุทธองคมิไดทรงสอนระบบการเมือง

ใหม แตสอนธรรมท่ีจะทําใหระบบการเมืองท่ีมีอยูแลวท้ังสองระบบ ดําเนินไปเพ่ือความสุขแก

ประชาชนและ ไมรุกรานกันในระหวางรัฐ และดวยเหตุท่ีทรงตองการเอาธรรมเปนหลักปกครองจึง

ตองทรงชี้วาระบบวรรณะนั้นไมถูกตองในสองลักษณะ คือ ลักษณะแรกความสูงต่ําของคน ลักษณะท่ี
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สอง หนาท่ีตามวรรณะนั้นทรงชี้วาเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แตพราหมณนํามาอธิบายผิดโดยเฉพาะ

วรรณะกษัตริย ซ่ึงพราหมณเนนท่ีการทําสงคราม การสูรบซ่ึงเปนเหตุแหงการรุกรานนั้น ทรงอธิบาย

วา แทท่ีจริงแลวกษัตริยมีหนาท่ีระงับขอพิพาทของประชาชน และทํานุบํารุงประชาชนใหมีความสุข 

ดังระบบการบริหารการปกครอง ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเปนขอ ๆ ตอไปนี้ 

 1. ระบบราชการตามแนวทางพระพุทธศาสนา ระบบราชการมาจากคําภาษา 

อังกฤษวา “Bureau” ท่ีแปลวา สํานักงาน และ “Cracy” ท่ีแปลวา “นิยมชมชอบ” ดังนั้น เม่ือรวม

ความแลวจึง หมายถึง การบริหารท่ีเนนจัดโครงสรางใหเปนสํานักงาน โดยท่ี แมกซเวเบอร (Max 

weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันท่ีไดรับการยกยองใหเปนบิดาของระบบราชการไดกําหนดลักษณะ

ของระบบราชการวาเปนองคกรขนาดใหญและอาณาจักรของเจาหนาท่ีภาครัฐโดยมีลักษณะดังนี้  

(Max weber, “EssaysinSociology” inIdeaandIssuesinPublicAdministration: ABookofReading, 

Editedby Dwight waldo, (Connecticut: Greenwood Press, 2496), pp. 41-43) ดังนี้ 

  1. ทํางานโดยอาศัยหลักการเจาหนาท่ีท่ีแนนอนและไดรับสิทธิตามกฏหมายให

ดําเนินการ 

  2. มีลําดับชั้นการบังคับบัญชาอยางชัดเจนเพ่ือบงบอกสถานภาพของผูบังคับบัญชา 

  3. เนนลายลักษณอักษรและมีหลักฐานในการบริหารราชการ (Written Document)  

  4. การบริหารภายในเนนความชํานาญเฉพาะดาน (Specializaton)  

  5. ยึดกฎระเบียบในการทํางานเปนหลัก (Rule and Regulation)  

  6. การทํางานเปนลักษณะจางระยะยาว (Life Tenure)  

  7. ความเจริญกาวหนาข้ึนอยูกับอาชีพในสายตาการบังคับบัญชา (Careerism) 

เวเบอรไดคิดตัวแบบระบบราชการข้ึนมาเพ่ือตองการแสวงหาประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน ซ่ึงเขา

เชื่อวา ตัวแบบของเขามีความเปนสุดยอดเลิศเลอ (IdealType) ท่ีพยายามจําแนกลักษณะการบริหาร 

งาน ขนาดใหญของสังคม 

 2. ระบบราชการในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา เปนความสัมพันธระหวางกษัตริยกับ

ขาราชการ พระราชาหรือกษัตริยเปนบุคคลระดับผูปกครองรัฐหรือแควนมีบุคคลคอยรับใชในกิจการ

งานตาง ๆ เรียกวาขาราชกบริพารราชบุรุษอํามาตยปุโรหิตเสวกเสนาบดีขาหลวงเรือนใน ขาหลวงเรือน

นอก ผูประเมินราคาสิ่งของผูกระทําหนาท่ีเก็บภาษีคือผูชวยกระทํากิจของพระราชา คือเปนผูสนองงาน

ของพระราชาซ่ึงในปจจุบันก็คือ ขาราชการนั้นเอง  

 3. การไดรับตําแหนงขาราชการในอรรถกถาชาดก ในอรรถกถาชาดกไดแสดงเหตุ 

การณการไดรับตําแหนงขาราชการในตําแหนงตาง ๆ โดยพระราชาทรงแตงตั้งจากสาเหตุตาง ๆ ดัง

กรณีตัวอยางตอไปนี้ (ขุ.ชา.อ. 4/351-355. ทรงพอพระทัยในมโหสถชาดกปรากฏมีเรื่องท่ีพระราชา

ทรงแตงตั้งเพราะทรงพอพระทัยในการตอบปญหาคือมโหสถบัณฑิตเขาเฝาพระเจาวิเทหราชตรัสถาม
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ปญหาแลวทรงพอพระทัยคําวิสัชนาของมโหสถบัณฑิตแตงตั้งมโหสถเปนราชบัณฑิตเปนขาหลวงเรือน

ตั้งแตนั้นมโหสถบัณฑิตก็บํารุงพระราชา (เปนขาราชการ) (ขุ.ชา.อ. 4/8-12) การเปนอาจารยในติล

มุฏฐิชาดกปรากฏมีเรื่องท่ีพระราชาทรงแตงตั้งเพราะเคยเปนอาจารยท่ีประสาทศิลปวิทยาของราช

กุมารท่ีไดไปศึกษาศิลปวิทยาท่ีกรุงตักสิลาตอมาเม่ือพระบิดาเสด็จสวรรคตไดรับการอภิเษกเปน

พระราชาพระองคไดเชิญอาจารยใหมาท่ีแวนแควนของพระองคแลวทรงแตงตั้งเปนปุโรหิต (ขุ.ชา.อ. 

5/190) การเปนสหายในสุสีมชาดกปรากฏมีเรื่องท่ีพระราชาทรงแตงตั้งเพราะเคยเปนสหายคือสุสีมะ

เปนสหายกับพระโอรสของพระเจาพรหมทัตเม่ือพระราชบิดาสวรรคตแลวไดรับการอภิเษกเปนพระ 

ราชาไดทรงแตงตั้งสุสีมะไวในตําแหนงปุโรหิต (ขุ.ชา.อ. 2/264) การสืบทอดตําแหนงแทนบิดาในพัน

ธนโมกขชาดก ปรากฏมีเรื่องท่ีบุตรท่ีสืบทอดตําแหนงเม่ือบิดาท่ีถึงแกกรรม คือบุตรของปุโรหิตของ

พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยู ณ กรุงพาราณสี เจริญวัย เม่ือบิดาถึงแกกรรมไดรับตําแหนง

ปุโรหิตแทนบิดา จากการศึกษาขอความตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้การไดรับตําแหนงขาราชการนั้นพระราชา

เปนผูทรงแตงตั้งข้ึนตามความพอพระทัยของพระราชาเชนทรงพอพระทัยในการตอบปญหาจากการ

เขาเฝา เคยเปนอาจารย เปนสหายกันมาหรือการสืบทอดตําแหนงแทนบิดา เปนตน 

 4. บทบาทและหนาท่ีของขาราชการ บทบาทและหนาท่ีของขาราชการนั้นคือ หนาท่ี

ท่ีถูกกําหนดไวของขาราชการหรือบทบาทท่ีขาราชการแสดงออกซ่ึงปรากฏในอรรถกถาชาดก ท้ังใน

หนาท่ีตามกาลเวลาสถานท่ีและเหตุการณระหวางขาราชการกับพระราชาและประชาราษฏร ในอรรถ

กถาชาดกไดแบงบทบาทและหนาท่ีของขาราชการไวเปน 10 ฝายคือประพัฒน ปญญาชาติรักษ, 

(2553, หนา 104-112)  

  1. ฝายท่ีปรึกษา มีหนาท่ีใหคําปรึกษาแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในราชสํานักคอย

ถวายคําแนะนําท่ีควรประพฤติปฏิบัติเชน ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิ ธรรมแดพระราชาและคอยอบรม

ใหความรูหลักปฏิบัติราชการแกขาราชการบริพารฝายอ่ืน ๆ  

  2. ฝายอบรมสั่งสอนมีหนาท่ีสอนวิชาและศีลธรรมแดพระราชาและราชบริพาร 

ท้ังหลายและเปนผูสําเร็จราชการ 

  3. ฝายถวายงานสวนพระองคมีมหาดเล็ก ขับมาประจําพระองค กษัตริยหรือราช

กุมารในเวลาเสด็จเปนการสวนพระองค มีฝายการทหารหรือสารถีประจํารถพระท่ีนั่งติดตามพระราชา 

มีหนาท่ีถวายการแตงเครื่องทรงฉลองพระองคกษัตริยและมีหนาท่ีแสดงนาฏลีลาฟอนรําขับรอง

ประโคมดนตรีถวายพระราชา 

  4. ฝายดูแลทรัพยสิน มีหนาท่ีประเมินราคาสินคาขาเขาและขาออก มีการตั้งดาน

ท่ีทาเรือและท่ีชองภูเขาขาดซ่ึงทางกองเกวียนสินคาผานเรียกเก็บภาษีมาใชสอยและนําทูลเกลาถวาย

พระราชา 



   66 

  5. ฝายรักษาความสงบภายในมีหนาท่ีจับโจรผูรายท่ีกอความไมสงบในเมืองหลวง 

คอยตรวจตาคนเขา และออก เปนการปองกันพวกขาศึกท่ีจะแอบแฝงเขามาสืบราชการลับและสํารวจ

ตรวจตราอาวุธยุทโธปกรณท่ีจะใชในการทําศึกสงคราม 

  6. ฝายทหาร มีหนาท่ีออกสูรบเวลาเกิดศึกสงครามท้ังในเมืองหลวงเม่ือมีขาศึก

เขามาประชิดท้ังในชายแดนเม่ือมีขาศึกมากอกวนโดยมีกองทัพกําลังพลประกอบดวยพลชางพลมาพล

รถพลเดินเทา 

  7. ฝายตุลาการ มีหนาท่ีตัดสินคดีความผูตัดสินคดีความนี้มีท้ังพระราชาทรงตัดสิน

เอง มีผูพิพากษาตัดสินคดีโดยตรงก็มี เสนาบดีเปนผูตัดสินก็มีหัวหนาหมูบานเปนผูตัดสินบาง มีการรับ

สินบนในการตัดสินคดีดวย 

  8. ฝายพิธีกรรม มีหนาท่ีกระทํามงคลชางหลวงและพิธีการตาง ๆ เชน อภิเษก

พระราชกุมารเปนพระราชา 

  9. ฝายยานพาหนะ มีหนาท่ีคอยดูแลชางหลวง มาหลวงและราชรถ มีนาย

หัตถาจารย คอยฝกชางมาและเปนผูคุมเจาหนาท่ีเลี้ยงชางมาอีกที 

  10. ฝายอุทยานและปาไม มีหนาท่ีคอยดูแลรักษาไมของหลวงเก็บไวซอมแซม

พระนครและดูแลราชอุทยานบํารุงรักษาตนไมเพาะชําขยายพันธุตนไม 

 3.2.2.4 ความสัมพันธของการปกครองอาณาจักรกับศาสนจักร 

 อาณาจักรกับศาสนจักรตางมีรูปแบบการปกครองท่ีมีเอกลักษณมีกฎระเบียบแบบ

แผนเปนของตัวเอง ซ่ึงสถาบันเกิดข้ึนในสังคมมนุษย มีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันมีหนาท่ีในการขัด

เกลาทางสังคมคนละหนาท่ีมีรูปแบบความสัมพันธอยู 2 รูปแบบแสวง อุดมศรี, (2550, หนา 6-7) คือ 

  1. ความสัมพันธลักษณะสนับสนุนสงเสริม (Support) ความสัมพันธรูปแบบ

นี้เกิดข้ึนโดยการแบงกันทําหนาท่ี โดยมีวัตถุประสงคเดียวกันคือการนําสันติสุขมาสูสังคม เพ่ือให

สมาชิกในสังคมดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสงบสุขเชน อาณาจักรมีกษัตริยเปนผูนํามีหนาท่ีปองกัน

คุมครองประเทศชาติไมใหมีการรุกราน ขัดแยง หรือแกปญหามิใหเกิดข้ึนแกประชาชน สงเสริมให

ประชาชนประกอบ อาชีพตามความเหมาะสม สวนศาสนจักรทําหนาท่ีในการอบรมสั่งสอนประชาชน

ใหมีศีลธรรม จริยธรรมรูจักรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง เพ่ือเปนการลดหรือแกไขปญหาใหแก

ผูปกครองอาณาจักร ตางฝายตางสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

  2. ความสัมพันธลักษณะขัดแยง (Conflict) ความสัมพันธอีกรูปแบบหนึ่ง 

คือ ความไมลงรอยกันหรือขัดแยงเปนปฏิปกษซ่ึงกันและกัน ตางฝายตางพยายามชิงกันเปนแกนนํา

สังคม หรือ ทําลักษณะครอบงําซ่ึงกันและกัน เชน พระศรีปริยัติโมลี, (สมชัย กุสลจิตฺโต), (2546, หนา 

48) การทําลายพุทธศาสนาของพระเจาปุษยมิตร กษัตริยราชวงศศุงคะ คือ เม่ือถึงรัชสมัยของกษัตริย

องคสุดทายแหงราชวงศโมระ หรือ เมารยะ คือ ราชวงศของพระเจาอโศกมหาราช มีอํามาตยคนหนึ่ง
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ชื่อปุษยมิตร อํามาตยคนนี้เปนพราหมณไดทํารัฐประหารโคนลมราชวงศโมริยะลงแลวตั้งราชวงศใหม 

ชื่อ ราชวงศศุงคะ แลวก็ข้ึนครองราชย (พ.ศ.356-393) ตอจากนั้นปุษยมิตรก็เริ่มแผนการทําลายลาง

พระพุทธศาสนาทันที โดยสั่งใหเผาวัดวาอารามและสังหารพระภิกษุโดยไดตั้งคาหัวไว รูปละ 100 ทินาร 

(อัตราเงินอินเดียโบราณ) พรอมกับรื้อฟนพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชน อัศวเมธ คือฆามา

บูชายัญข้ึนอีก หลังจากซบเซาไปเพราะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเสียนานเม่ือเกิดการขัดแยงกันข้ึน 

ฝายศาสนจักรมักจะเสียเปรียบทางฝายอาณาจักรมากกวาเพราะเนื่องดวยในเรื่องกําลังการตอสู 

สรุปไดวา แนวทฤษฏีในการปกครองฝายพุทธจักร ความหมายการปกครอง การปกครอง

อาณาจักรกับศาสนจักร การปกครองศาสนจักร ความสัมพันธของการปกครองอาณาจักรกับศาสนจักร 

เห็นไดวาการปกครองคือ การบริหาร วางระเบียบกฏเกณฑของสังคมใหอยูรวมกันเพ่ือทําหนาท่ีอยาง

ปกติสุขรวมท้ังหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการใหการปกครองแกประชาชน ใหอยูรวมกันและปฏิบัติ

ตามนโยบายของรัฐอยางถูกตอง ผูวิจัยเห็นวาคณะสงฆลาวเองนําโดย ประธาน อ.พ.ส ศูนยกลาง ก็ได

นําแนวคิดท่ีจะจัดระบบตาง ๆ ใหสอดคลองกับ แนวคิดทฤษฏีของฝายบานเมือง เพ่ือการทํางานท่ีเปน

ระบบเดียวกันเชนกัน 

 

3.2.3 รูปแบบในการปกครองของคณะสงฆลาวในปจจุบัน 

ภายหลังท่ีประเทศลาวไดรับการปลดปลอยจากการปกครองของตางชาติการเมืองการ

ปกครองไดเปลี่ยนแปลงจากราชอาณาจักร สูระบอบสังคมนิยมพระบาทสมเด็จพระเจามหาชีวิต 

ศรีสวางวัฒนาพระเจาแผนดินแหงพระราชอาณาจักรลาวประกาศสละราชบัลลังกในวันที 29 

พฤศจิกายน พ.ศ.2518 นับเปนการสิ้นสุดของราชวงศลาว เสด็จเจาสุภานุวงศ ผูนําการปฏิวัติลาวอาน

คําประกาศสถาปนาประเทศใหม เปนประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวในวันท่ี 2 

ธันวาคม พ.ศ. 2518 ท่ีประชุมใหญผูแทนท่ัวประเทศถือวา เปนวันสิ้นสุดระบอบศักดินาและเมืองข้ึน

ของตางชาติกลายเปนประเทศเอกราชเสด็จเจาสุภานุวงศไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธาน

ประเทศและเปนประธานสภาประชาชนสูงสุด พระบาทสมเด็จพระเจามหาชีวิตศรีสวางวัฒนา

พระองคไดถูกแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษาประธานประเทศ พระพุทธศาสนาก็มีการปรับตัวไปตามอาณา 

จักรเพราะพุทธจักรเปนของคูกันมายาวนาน ไมสามารถตัดแยกจากกันได ประวัติศาสตรของชาติลาว

ท่ีผานมาไดกลาวไววา พระสงฆลาวทุกยุคทุกสมัยลวนถือคันธงชาติเปนชีวิตจิตใจ และยึดถือหลักของ

ศีลธรรมประจําอยูในใจตลอดมา สวนในการกอบกูเอกราชท่ัวแผนดินลาวและการสนับสนุนพรรค-รัฐ

การพัฒนาบานเมืองความสงบสุขของบรรดาเผาและเพ่ือความศิวิไลซ ของประเทศชาติเม่ือประเทศ 

ชาติไดรับการปลดปลอยอยางสมบูรณ ตอมาทางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวภายใตแสงสวางของการ

ปฏิวัติพระสงฆสามเณรและพุทธศาสนิกชน ไดยึดม่ันในหลักศีลธรรมของพระพุทธเจา เขารวมขบวน 

การรักชาติ ตอสูตานพวกจักรพรรดิลาเมืองข้ึน เพ่ือปลดปลอยประเทศชาติ มติของคณะบริหารงาน

ศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเก่ียวกับปญหาศาสนา, (2535, หนา 1)  
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เก่ียวกับระบบการจัดตั้งขององคการศาสนาตาง ๆ อยู สปป. ลาว ระบบการจัดตั้งของ

องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว องคการปกครองสงฆลาวในปจจุบันเรียกวา องคการพุทธศาสนา

สัมพันธลาว ซ่ึงไดสืบทอดมูลเชื้ออันสงาองคอาจ มาจากองคการพุทธศาสนสัมพันธแหงประเทศลาว

ในเม่ือกอน ท่ีมีบทบาทตนตอในการปกครอง และคุมครองพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง ในวันท่ี 

6/6/2519 ไดเรียกโฮม (เรียกประชุม) กองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศ ครั้งประถมฤกษข้ึน 

ท่ีนครหลวงเวียงจันทร มติของกองประชุมดังกลาวไดเปนเอกภาพกัน เตาโฮม เอาพระสงฆ 2 นิกาย

คือ มหานิกาย และธรรมยุติ กนิกาย เขาเปนนิกายเดียวกันเรียกวา พระสงฆลาวเพ่ือจุดประสงคหลัก 

คํ้าประกันทําใหการปกปกรักษาพุทธศาสนา และการปกครองสงฆเปนเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกัน 

บนพ้ืนฐานระเบียบวินัย หลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาและระเบียบกฎหมายบานเมืองเคียงคูกันไป 

สกัดก้ันการแซกชึมของนิกายอ่ืนจากภายนอกเขามา ในดานอ่ืนเพ่ือปกปกรักษาธาตุแทความบริสุทธิ์

ผุดผอง ของพุทธศาสนาอยูใน สปป. ลาว ใหคงอยูตลอดไป การเมืองท่ีสําคัญก็เปนหลักการนํา

พระสงฆลาวกับการปฏิวัติ พ.ศ.2518 ท่ีพูดถึงการประกอบสวนการตอสูของพระสงฆลาว การเมืองกับ

ศาสนาพุทธสําคัญ 2519 ก็เปนเอกสารการเมืองท่ีสําคัญท่ีบอก 

1. เหตุผลและแนวทางของศาสนาพุทธ  

2. ศาสนาพุทธในระบอบ สปป.ลาว 

3. ศาสนาพุทธดํารงศคงตัวขยายตัวมาตามสังคมท่ีตางกันคือในระบอบศักดินา  

4. การเมืองในสองทัศนะของสองชนชั้นท่ีตางกันชนชั้นขุดรีดและชนชั้นชาวนา ทัศนะของ

พรรคตอศาสนาพูดโดยสรุปมีดังนี้  

 1) เคารพสิทธิ์ในการเชื่อถือและไมเชื่อถือของพลเมืองลาว ไมอนุญาตใหมีการกระทํา

ซ้ือจางหรือใหสินบนหรือบังคับการนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเลิกนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 

 2) เคารพและปกปองสิทธิ์ในเคลื่อนไหวอันถูกตองตามกฏหมายของทุกศาสนา และปุก

ระดมใหนักบวชของศาสนาเขารวมเคลื่อนไหวเพ่ือประโยชนตอชาติศาสนาและประชาชน  

 3) หามทุกการกระทําแบงแยกศาสนา แบงแยกความสามัคคีปรองดองชาติในการปฏิบัติ

พันธะแหงชาติการพัฒนาสรางประเทศชาติ  

 4) สงเสริมศาสนาท่ีมีลักษณะวิทยาศาสตรมหาชนแทนท่ีจะไดพักผอนกับไมไดพัก แต

ทานไดเชิญนักปราชญโซเวียดมาพูดเรื่อง ศาสนาคือยาฝนใหฟงทานพูดแลว ทานคิดวาไปพูดแบบนี้

กับประชาชนคนลาวไมไดแนนอน เพราะคนลาวจะรับไมไดคือไมรับเอาแบบกลจักรแตจะใชความคิด

กอน สุดทายก็ไมเห็นมีการเผยแผคําสอนนี้ จะเห็นพูดกันมากก็มีแตพวกฉวยโอกาส ยกเอามาพูดเปน

ประจําเพ่ือตอตานคอมมิวนิสต แตในลาวไมแพรหลาย ฉะนั้นคําสอนวา ศาสนาเปนยาเสพติดจึงไม

หมายความวาเปนพระพุทธศาสนา อันนี้เปนขาพระเจาเปนผูเสนอแนวทางนี้  

ฉะนั้นทานไกรสอน พรหมวิหาร ก็คือผูนําลาวท่ีเหมือนคนอ่ืน ๆ จึงไมเห็น พวกทานโจมตี

พุทธศาสนาการเปรียบเทียบกับเขมรเราจึงจะเห็นชัดเจนวาเม่ือพรพตยึดกําพูชาไดในวันท่ี 13 เมษายน 
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พ.ศ.2518 นั้นพุทธศาสนาไดถูกทําลายไมนอย ท้ังวัดวาอารามและศาสนาบุคคลก็ถูกทําลาย สมเด็จ

พระสังฆราชถูกปลงพระชน ตลอดเวลา 3 ป 6 เดือนท่ีเขมรแดงครองอํานาจนั้น พระสงฆท่ีมีเม่ือกอน

ถึง 60,000 องคนั้นเกือบไมเหลือ แตท่ีลาวนั้นถึงมีการกระทบอยูแตไมรุนแรง เพราะนโยบายของลาว

เปนของนุมนวลตอศาสนา สวนกระทบก็เปนผลทางอ่ืน เชนความฝดเครื่องทางเศษฐกิจซ่ึงก็กระทบ

โดยรวมท่ัวประเทศ เม่ือเปรียบเทียบใสประเทศสังคมนิยม ท้ัง 5 ประเทศ (จีน เวียดนาม กูบา เกาหลี

เหนือ ลาว) จะเห็นวาลาวก็มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา เพราะนโยบายของพรรค รัฐไมไดหาม และ

ท้ังผูนําลาวก็เปนชาวพุทธท่ีเคารพนับถือพระพุทธศาสนามาโดยกําเนิด ฉะนั้นพระพุทธศาสนากับ

สังคมนิยมจึงไปดวยกันดวยดี 

ทานพูมี วงศวิจิตร ก็ไดเคยปรารพกับพระอาจารย ชาลี วัดโสกปาหลวงเก่ียวกับศาสนา

เปนยาเสพติดวาไมไดหมายถึงศาสนาพุทธ แตหมายถึงศาสนาท่ีงมงายและ ทานพูมี วงศวิจิตรก็ไดพูด

ถึง วิปสสนากัมมัฏฐานวา สมควรไดรับการสงเสริมวิปสสนากรรมมัฏฐานใหขยายตัว จากนั้นพระ

อาจารยชาลี จึงไดสืบตอปรับปรุงงานดานวิปสสนาธุระนี้อยูหลาย ๆ แหง พิเศษอยูท่ีวัดปานาคูนนอย 

เปนการปฏิบัติกัมมัฏฐานอยางเปนกิจวัตร ฉะนั้น ดวยผูนําลาวรูแจงเห็นจริงสภาพการของลาว ทาน

ไกรสอนและทานผูนําลาวอ่ืน ๆ จึงไมพูดเรื่องศาสนาเปนยาเสพติด กลัววาคนลาวจะรับไมไดจึงหยุด

พูดอันนี้ และก็เพราะทานผูนําลาวเอง ก็เปนนักสังคมนิยมแบบพุทธ พระพุทธศาสนากับสังคมนิยมจึง

ไปดวยกันไดในลาวอยางไมตองสงสัยและพระพุทธศาสนาเลิกพิธีกรรมท่ีงมงาย ไรเหตุผลในสังคม 

รัฐธรรมนูญแหง สปป.ลาว ปพ.ศ.2534 มาตรา 30 บัญญัติวา พลเมืองลาวมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือ

หรือไมนับถือศาสนา ตามทัศนะของขาพเจาแลว เห็นวาพระพุทธศาสนากับระบอบสังคมนิยมในลาว

เปนเรื่องท่ีไปดวยกันได ท้ังนี้ก็ดวยเหตุวาผูนําลาวเปนชาวพุทธ และเครงครัดตอหลักคําสอนเบื้องตน

ของพระพุทธเจา ก็คือหลักศีล 5 เห็นวาพวกทาน ก็หม่ันทําบุญใหทานเปนประจํา โดยเฉพาะพระสงฆ

ลาวจํานวนมากก็เปนนักปฏิวัติ เคยรวมการปฏิวัติและรวมเดินทางตามเสนทางในการปฏิวัติ 

สวนในดานอุดมการณพุทธกับลัทธิมารก ขาพระเจาเองเห็นวาไปดวยกันได ซ่ึงอันนี้เปน

ความเขาใจตางจากความเขาใจของหลายทานท่ีวาอุดมการณพุทธศาสนากับลัทธิมารกเปนศัตรูกัน  

ขาพระเจามีบางเหตุผลดังนี้คือ จุดประสงคของท้ังพระพุทธศาสนา และลัทธิมารกเปนของตรงกันเชน

สอนใหลบลางการแบงชั้นวรรณะ การกดข่ีขุดรีดเหมือนกัน จะเห็นวาสังคมอินเดียในยุคนั้น มี 4 ชน

ชั้นแตพระพุทธเจาใหลบลางโดยใหทุกคนเขามาสูพระพุทธศาสนาอยางเทาเทียมกัน สวนดานทรัพยสิน 

สวนตัวนั้น พระพุทธเจาอนุญาตใหมีได 8 อยาง คืออัฐบริขารเทานั้น เหลือนั้นเปนสวนรวมหมด คลาย

ระบบสหกรณในสังคมนิยม สวนมารกสอนวาศาสนาเปนยาเสพติดนั้น ขาพเจาคิดวาเปนคําสอนเดียว 

กับพระพุทธศาสนาท่ีใหเชื่อถือแบบมีเหตุผล โดยเฉพาะคําสอนขอนี้ของมารกนั้นในเบื้องตนขาพเจาก็

คิดวารวมถึงพระพุทธศาสนาดวยแตเม่ือไดศึกษาอยางละเอียดเลื่อง Atheism ตามหลักสูตรปริญญา

ตรีแลว เห็นวาทิฤษฏีมารกหมายถึงศาสนาท่ีสอนใหคนงมงายใหนับถือพระเจา จึงถือวาเปนยาเสพติด 
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อันนี้ตามท่ีขาพเจาไดเรียนใน อเทวนิยม หมายถึงศาสนาท่ีนับถือดวยศรัทธาเปนหลัก สวนศาสนา

พุทธนั้นสวนใหคนมีศรัทธาดวยเหตุผลไมเชื่อถืองมงายทุกอยาง  

ฉะนั้นคําสอนนี้ ขาพเจาจึงคิดวาทิฤษฏีมารก กับพระพุทธศาสนาจึงไปดวยกันได โดย 

เฉพาะอยูท่ีลาว ขาพเจาก็ไมเห็นวาการนําเอาทฤษฏีนี้ไปใชจะเปนการเกินเลยขอบเขต จะนําเอามาใชก็

เฉพาะในบางประเทศท่ีตองการตานลัทธิคอมมิวนิสตเทานั้น ซ่ึงเปนการฉวยใชท่ีผิดและไมรอบครอบ 

และเพ่ือหวังผลในทางลบเทานั้น ขาพเจาไดฟงปาฐกถาของทาน เจือง สมบูรณขัน ท่ีไดปาฐกถาในวันท่ี 

10/12/2542 ท่ีหองประชุมกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรมในวันเกิดทานไกรสอน พรหมวิหาร 

ครบรอบ 79 ป ในแบบแผนคุณสมบัติของทานไกรสอน ขอ 5 ท่ีทานชอบเรียนมากและเรียนอยางลึก 

ซ้ึง เชนเม่ือทานถูกเชิญไปพักผอนอยูโซเวียด ศาสนาใน สปป.ลาวปจจุบันไดรับการสงเสริมท้ังทางดาน

ปริยัติและปฏิบัติอยางเปนหลัก และมีทางขยายตอไป ดร. สุเนตร โพธิสาร, (2549, หนา 122-125)  

ดังนั้นองคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวนับแตม้ือ (วัน) จัดตั้งข้ึนจนถึงวันปฎิวัติ

ชาติประชาธิปไตยสําเร็จผลในขอบเขตท่ัวประเทศ ไดดําเนินกิจการของตนอยางอิสระภาพเปนตัวของ

ตัวเองไดยกฐานะบทบาทเทิดทูลเกียรติและศักดิ์ศรีแหงพุทธศาสนาในลาว ใหสูงเดนอยูภายใน 

ประเทศก็คือสากล องคการนี้ไดรับการไวเนื้อเชื่อใจของประชาชนลาวท้ังมวล สาเหตุท่ีพาใหองคการนี้

ไดรับความไวเนื้อเชื่อใจของมหาชนก็ดวยวาแนวทางนโยบายของพรรค ถูกตองสอดคลองกับสิทธิ์ผล 

ประโยชนของพุทธศาสนาในลาว ดวยวาองคการนี้รูการนําใช และรูประสานสมทบศีลธรรมทางพระ

พุทธสาสนาเขากับการเมืองอยางงถูกตอง และคลองแคลว ดวยความสามัคคีบนพ้ืนฐานจิตใจ รักชาติ

รักพุทธศาสนาของพระสงฆสามเณรท่ัวประเทศ ดวยสภาพภาวะวิสัยไดเปนปจจัยสองแสง สะทอนให

เห็นเสนทางอันแจงสวางและเห็นอนาคตอันสดใส โดยผานการตอสูอันดุเดือด และแหลมคมในทาม 

กลางสงคามกูชาตินั้น องคการนี้ไดมีบทเรียนอยางหลวงหลาย ไดวางทิศทางการตอสูแตละระยะและ

วางเปาหมายการตอสูอยางจะแจง โดยยกแนนคันธงชาติประชาธิปไตย ยืนอยูในหลักม่ัน พระสงฆไม

ตัดแยกจากประชาชน พุทธศาสนาไมตัดแยกจากชาติ ศีลธรรมไมตัดแยกจากการเมือง ชาติไดวาง 

เปาหมายการตอสูแนวใด พุทธศาสนาก็ไดถือเอาเปาหมายนั้นเปนของตนเอง การเมืองในระบอบใหม

ตัวจริงก็คือศีลธรรม มีแตรูการนําใชศีลธรรมทางพุทธศาสนา ใหสอดคลองกับการเมืองเทานั้นพุทธ

ศาสนาในลาวก็มีเง่ือนไขเพียงพอท่ีจะเดินตามเสนทางสันติภาพ เอกราชประชาธิประไตย เอกภาพ

และความกาวหนาทางสังคมโดยไมมีอะไรจะขัดใจกัน 

การท่ีอยากทําใหพุทธศาสนาในลาวกาวไปตามบาทกาวขยายตัวของสังคมลาวนั้น ชาวพุทธ

ลาวก็ตองรู และกําไดเนื้อในจิตใจของพุทธศาสนาเพ่ือประสารสมทบกับแนวทางการเมืองอยางถูกตอง 

และถูกตอง เนื้อในจิตใจอันแทจริงก็คือหลัก ศีล สมาธิ ปญญาหมายความวา ระเบียบวินัยทางสังคม 

หลักม่ันพ่ึงตนเองเจาตนเอง และความรอบรูวัตถุเหตุการณเปนภาววิสัย การนําขององคการพุทธ

ศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาว เปนการนํารวมศูนยแบบประชาธิปไตยดังนั้นจึงอิงใส ความคิดเห็น
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ของมหาชนเปนพ้ืนฐาน อิงใสสภาพ ภาววิสัยเปนสิ่งชี้นําเพ่ือทําให ชาวพุทธทุกคน กําสภาพตัวจริงได 

รูหนาการงานท่ีตนตองทํา และเห็นอนาคตอันสดใสดังนั้นทางองคการจึงไดวางโครงการดําเนินงาน

ออกเพ่ือเปนเข็มทิศ และเปนแสงสวางสองทาง ใหแกพวกเรา โครงการดําเนินงานขององคการนี้ มี

เนื้อในละเอียดพอสมควร จากเนื้อในเหลานั้นทําใหพวกเราตองกําเนื้อในจิตใจของโครงการไดคือ 

1. จิตใจหมุนใชศีลธรรมทางพุทธศาสนาเขากับแนวทางการเมือง อยางเหมาะสม กับทุก

ระยะและทุกสภาพการ ในนั้นก็คือยึดม่ันแนววางการเมืองเปนพ้ืนฐาน 

2. จิตใจปกปกรักฟนฟูและเสริมขยายบทบาทธาตุแทแหงศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา

พรอมกันนี้ก็ตองออกแรงชําระสิ่งท่ีทําใหพุทธศาสนาในลาวสกปรกเศราหมองใหไดดังกลาว กอนอ่ืน

นั้นตองรูจักแยกแยะใหรูไปพรอม ๆ กันคือ อันใดเปนศาสนาพุทธ อันใดเปนศาสนาพราหมณ อันใด

เปนศาสนาผี อันใดเปนฮิตครองประเพณี อันใดเปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแท อันใดเปนเปลือก

นอก อันเปนการโฆษณาหลอกใชพุทธศาสนาเปนเครื่องมือของชนชั้นขูดรีด อันใดเปนเลหกลของจัก

พรรดิและศักดินาฉาบฉวยใชศาสนาเปนเครื่องมือ จําแนกสิ่งเหลานี้ไดแจงแลว จึงจะรูวางยุทธอุบาย

ใหคลองแคลวแตวาพวกเราก็ตองกําแนนยุทธศาสตรอันไดแกจุดหมาย ดั่งมีแจงในวงศเล็บหนึ่งและ

สองนั้น เม่ือกําพุทธศาสนานั้น ไดแนนแลว ตอปญหาอ่ืน ๆ ก็ตองมียุทโธบายอันเหมาะสม พวกเรา รู

นํากันแลววาการยึดถือก็ดี การปลอยปะก็ดี ลวนแตข้ึนกับความตื่นตัว ของประชาชน ถาวาประชาชน 

ไมตื่นตัวพวกเราจะบังคับขมเหงก็ไมไดผล ตรงกันขามถาวาประชาชนตื่นตัวเจาเหลานั้นก็จะปะละเอา

เองดั่งนั้นหนาท่ีของพระสงฆสามเณรเรา มีแตทําการขนขวายประชาชนอยางถูกตองเทานั้น จึง

สามารถทําใหจุดประสงค 5 อันแทจริงของพวกเราสําเร็จผลอยางแทจริง เฉพาะหนานี้ หนาท่ีขนขวา

ยของพวกเราแมน เอาการใจแยกระหวางความถูก กับความผิด ระหวางการไรสาระกับเหตุผล พรอม

กันคนหาสัจธรรมของยุคสมัยพวกเราตองเชื่อม่ันตอการนําพาอันฉลาดสองใสของพรรค เชื่อม่ันตอการ

ชี้นําอันใกลชิด ขององคการพุทธศาสนาสําเร็จม่ัน เชื่อม่ันตอตนเองและเชื่อม่ันตออนาคตอันสดใสของ

ประเทศชาติ และศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาในลาว คําตัน, (มปพ, หนา 23-28)  

รูปแบบการการปกครองคณะสงฆลาวไดแบงออกเปนคณะ ท่ีเรียกวาคณะกรรมาธิการ 

หมายถึง หนาท่ีการงานของการบริหารคณะสงฆซ่ึงประกอบ เขาดวยกันเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสําคัญ ใหกับ

องคการภายในคณะสงฆลาว ท่ีมีพระมหาเถระผูทรงคุณวุฒิ สมควรไดรับคัดเลือกตั้งจากผูแทนพระ 

สงฆลาวท่ัวประเทศและสมาชิกองคการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามการมอบหมายเพ่ือทําใหหนาท่ีใน

การปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความชอบธรรม การตั้งคณะกรรมาธิการข้ันตาง ๆ ก็เพ่ือแบงเบา

ภาระหนาท่ีของการปกครองสงฆนั้นเอง  

การสิ้นสุดวาระการปกครองคณะสงฆลาว วาระการเปนคณะบริหารงาน ศูนยกลาง

องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ทุก 5 ป ตองไดเปดกองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศ เขา

รวมอยางครบคณะ ภายใตการเห็นดี ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว โดยผานศูนยกลางแนวลาวสราง
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ชาติ เม่ือเห็นดีใหเปดกองประชุมใหญ ครบ 5 ปแลว ทางคณะบริหารชุดเกาก็จะมีการทบทวนผลงาน 

5 ป ของตนท่ีไดทําผานมา เรียกวาเอกสารกองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศ เอกสารนี้มี

ความสําคัญหลายถือวาเปนเอกสารผลงานอยางแทจริง จากนั้น ทางคณะชุดเกาก็จะสรรหาบุคคลากร

ทางสงฆ เพ่ือเขาเปนคณะบริหารงานชุดใหม เชน ผูท่ีจะมาเปนประธานองคการ คณะประธานท่ี

ปรึกษา ในขอบเขตท่ัวประเทศเม่ือไดรายชื่ออยางละเอียดชัดเจนแลว ทางคณะกรรมการท่ีถูกแตงตั้ง

ใหเปนคณะจัดสรรหาบุคคลากร นําเสนอตอศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ เพ่ือสงตอคณะรัฐบาลเห็นดี

เห็นงามไปดวย 

ถือวาการปกครองคณะสงฆลาวผานการเห็นดีจากพรรครัฐ และองคการจัดตั้งท่ีเก่ียวของ 

ใหไดรับรู จึงสามารถดําเนินการจัดการของตนไดดี พระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนรากเหงาของความ

เปนชาติ และเปนเอกลักษของชาติท้ังทางดานสังคม วัฒนธรรมและการเมือง การพิจารณาวาศาสนามี

ความสัมพันธกับแนวคิดทางการเมืองอยางใดนั้น จะขอใชหลักของพุทธศาสนาในลาวเปนหลัก คํา

สอนของพระพุทธศาสนามีอยูหลายหมวด และจําแนกออกเปนหลายหมวดหมู แตละหลักคําสอนแต

ละหมวดหมูมีจุดมุงหมายท่ีจะอธิบายปรากฏการท่ีเกิดข้ึนท้ังเหตุผลและทางท่ีจะแกปญหาแตละอยาง

นอกจากนี้ละดับของกลุมลึกและความกวางไกลของแตละหลักคําสอนยังมีจุดหมายเพ่ือสนองตอบ

ความตองการท่ีแตกตางกัน  

ประเทศลาวมีการปกครองแบบระบบสังคมนิยม มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปนแกนนํา

สูงสุด แตแนวคิดทางดานการเมืองแบบสังคมนิยมตองยึดหลักสําคัญ 5 ประการคือ อํานาจ

ประชาธิปตไตยของประชาชน เสรีภาพของบุคคล ความเสมอภาพ หลักนิติธรรม และหลักยุติธรรม

ความสงบสุขของประชาชน หากผูนําประเทศขาดซ่ึงคุณธรรมไมมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

การไดมาซ่ึงอํานาจอาจไมเปนผลดีตอประชาชน แตในทางท่ีเปนจริงแลว ในสังคมลาวตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน ผูนําประเทศทุกคนมีการใชหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประกอบการกําหนด

นโยบาย และถือปฏิบัติตามความสามารถตามแตลักษณะของผูนํา องคประมุขของประเทศยังไดใช

หลักศาสนาเปนแนวมาปฏิบัติตั้งแตการข้ึนปกครองประเทศ ตองยึดหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ

ในการดูแลบานเมืองในฐานะประมุขของประเทศ 

สวนองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีรูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวและสายใยการ

จัดตั้ง 4 ข้ันคือ ข้ันศูนยกลาง, ข้ันแขวงข้ันนครหลวง, ข้ันเมืองและข้ันรากฐานอธิการวัด ในท่ัวประเทศ 

มีพระสงฆสามเณรท้ังหมด 20,192 องค ในนั้นพระสงฆ 7,495 องค แมขาว 405 ตน และสังฆการี 

(สังฆการี หรือเด็กวัด) 523 คน ท่ัวประเทศมีวัด 4,139 วัด มีพระสงฆสามเณรอาศัยอยู 3,621 วัด วัด

ราง 769 วัด องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว แบงการปกครองออกเปน 4 กรรมาธิการ 

1. กรรมาธิการคุมครองพุทธศาสนา และปกครองสงฆ 

2. กรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน 
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3. กรรมาธิการศึกษาสงฆ 

4. กรรมาธิการสาธารณูประการ (ปกปกรักษาและสรางสาวัดวาอาราม นอกจากนี้นั้นยังมี

กรรมการธรรมาธร และวินัยธร เพ่ือดําเนินอธิกร (คดี) ตอพระสงฆผูละเมิดพระธรรมวินัยของสงฆ 

ปจจุบันองคการพุทธศาสนสัมพันธลาว มีกรรมการ อ.พ.ส ท้ังหมด 4,349 องค ข้ันศูนยกลาง 15 องค, 

คณะท่ีปรึกษา 9 องค, ข้ันแขวาง, นครหลวง 109 องค, ข้ันเมือง 595 องค, และข้ันเจาอธิการวัด 

3,621 องค, เฉพาะอยูในนครหลวงเวียงจันทร มีพระสงฆสามเณรทังหมด 4,995 องค สามเณร 2,787 

องค แมขาว 155 ตน สังฆการี (เด็กวัด) 174 วัดท้ังหมด 350 วัด วัดราง 17 วัด มหาขาวพอน วันนะ

บุตร, (2554, หนา 59-60)  

นําสูงสุดของพระพุทธศาสนามีชื่อวาองคการณพุทธศาสนาสัมพันธลาว (อ.พ.ส) มีคณะท่ี

ปรึกษา อ.พ.ส 9 องค มีคณะประจํา อ.พ.ส 11 องค ในนี้ประธาน 1 องค รองประทาน 4 องคท้ังรับ

ตําแหนงเปนหัวหนา กรรมาธิการฝายปกครอง กรรมาธิการศึกษา กรรมาธิการสาธารณูประการ และ

กรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน หัวหนาคณะวินัยธร 1 องคหัวหนาคณะธรรมธร 

1 องค หัวหนาสํานักงาน อ.พ.ส 1 องค มีประธานและรองประธานใน 17 แขวง จึงรวมกับกรรมการ 

11 เปน 40 องค ดังตัวอยางรายชื่อการจัดตั้งการปกครองตอไปนี้ 

1. พระอาจารยใหญมหาคําตัน เทพบัวลี พ.ศ. 2519-2523 

2. พระอาจารยใหญมหาทองคูน อนันตสุนทร พ.ศ. 2523-2532 

3. พระอาจารยใหญมหาวิจิตร สิงหราช พ.ศ. 2540-2554 

ในดานการปกครองสงฆนั้น ไดมีดํารัสของนายกรัฐมนตรีวาดวย การประกาศใชธรรมนูญ

ปกครองสงฆ เลขท่ี 182/สนย.ลงวันท่ี 3 เมษา พ.ศ. 2541 มี 10 หมวด และ 35 มาตราพระสงฆมี

บทบาทสําคัญอยางยิ่งตอประชาชนลาวท้ังในอดีตและปจจุบัน ประวัติศาสตรลาวไดกลาวถึงบทบาท

และวีรกรรมของพระสงฆลาวท่ีไดอุทิศกําลังกายกําลังจิตใจและภูมิปญญาในการพัฒนาชาติท้ังใน

ภาวะสงครามและยามสงบศึกพระสงฆลาวไดเริ่มมีบทบาทตอสังคมลาว ธรรมนูญปกครองคณะสงฆ

ลาว, (2547, หนา 1) พระสงฆลาวในทุกยุคสมัย ก็ลวนแตใหความสําคัญตอหลักการดั่งกลาว และถือ 

เอาหลักพระพุทธศาสนาเปนปจจัยสําคัญในการกอบกูเอกราชท้ังสิ้น ธรรมนูญปกครองคณะสงฆลาว, 

(2541, หนาท่ี 2)  
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  3.2.3.1 รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวสมัยท่ี 1 (พ.ศ. 2519-2523)   

  ประวัติชีวิตและผลงาน พระอาจารยใหญ มหาคําตัน เทพบัวลี  

  (ประธานศูนยกลางองค การพุทธศาสนาสัมพันลาวรูปท่ี 1)   

  1. กําเนิด วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน 2465 ท่ีบานโน เมืองจําปาศักดิ์ แขวงจําปาศักดิ์ 

  2. บรรพชา เม่ืออายุ 12 ปท่ีวัดละครวนารามเมืองจําปาศักดิ์ แขวงจําปาศักดิ์ 

  3. อุปสมบท เม่ืออายุ 21 ท่ีวัดทาแตง เมืองจําปาศักดิ์ แขวงจําปาศักดิ์ โดยมีพระ

อาจารยใหญคูพา เปนพระอุปชฌาย  

  4. การศึกษา จบนักธรรมเอกเปรียญธรรม 8 ประโยค ทีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ 

กรุงเทพมหานคร สังกัดวัดกัลยานมิตร จบเปรียญธรรม 9 ประโยคเปนพระหนุมท่ีเขารวมขบวนการ

ปฏิวัติ วัดสันติภาพ เมืองแปก แขวงเซียงขวาง ราชอาณาจักรลาว ทานยังไดศึกษาแนวทางระบบ

สังคมนิยมอีกดวย 

  5. ตําแหนง ดํารงศตําแหนง ประธานศูนยกลางองคกลางองคการพุทธศาสนา

สัมพันธลาว 1 สมัย จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันทร 

  6. ผลงานทางวิชาการ 

   1. คําตัน พระสงฆลาว กับการปฏิวัติ พิมพออกเผยแผ 3 ครั้ง (โรงพิมพแนวโฮม)  

   2. คําตัน พุทธศาสนากับสังคมลาว พิมพเผยแผ 1 ครั้ง 

   3. คําตัน พุทธศาสนาในลาว พิมพแจก 1 ครั้ง 

  คณะประจําสมัยท่ี 1 กองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศ 

  1. พระอาจารยใหญมหาคําตัน เทพบัวลี 

  2. พระอาจารยใหญมหาปรีชา สุทัมมะโกสาน 

  3. พระอาจารยใหญมหาทองคูณ อะนันตะสูนทร 

  4. พระอาจารยใหญมหาผอง สมาเลิก 

  5. พระอาจารยใหญมหาวิจิตร สิงหราช 

  6. พระอาจารยใหญมหาสีทน วิสิทถะธัมโม 

  7. พระอาจายใหญชาลี กันตะสีโล 

  8. พระอาจารยใหญมหานวนตา ลัดถะสัมพัน 

  9. พระอาจารยใหญมหาเกียนตา ลัดถะจัก 

  10. พระอาจารยใหญมหาบัวคํา สาริบุตร 

  11. พระอาจารยใหญมหา จรูญ วะชิระรังสี 

  12. พระอาจารยใหญมหา สีโห สีหะวงศ 

  กองประชุมใหญข้ึน ในวันท่ี 6 เดือน 6 พ.ศ.2519 ท่ีหองประชุมวัดพระธาตุหลวง

เหนือ เมืองไชยเชษฐา นครหลวงเวียงจันทร โดยมีเสด็จเจาสุภานุวงศ ประธานประเทศ และเสด็จเจา
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สุวรรณภูมิมา ท่ีปรึกษารัฐบาลไดเขารวมประชุม และ ไดนิมนตผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศเขารวมกอง

ประชุม รวมท้ังหมด 79 องคจัดตั้งคณะบริหารงานคณะสงฆชุดใหม ประชุมเปนเวลา 6 วัน ตกลงการ

จัดตั้งการบริหาร ศาสนกิจ เปนองคการนําพาของพระสงฆลาวข้ึนเรียกวา องคการพุทธศาสนา

สัมพันธแหงประเทศลาว ใชเรียกและเขียน ยอวา อ.พ.ส ใหถือเอาตราธรรมจักรเปนเครื่องหมาย 

จัดต้ังข้ึนตามการรวมศูนยประชาธิปไตย นําพาเปนคณะ รับผิดชอบ เปนบุคคล ทุกคนข้ึนกับการ

แตงตั้ง เสียงสวนนอยข้ึนกับเสียงสวนใหญ ข้ันลางข้ึนกับข้ันเบื้องบน ท้ังหมดข้ึนกับกองประชุมใหญ 

เพ่ือปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี เปลี่ยนแปลงใหมของบานเมือง พระอาจารยใหญมหาคําตัน 

เทพบัวลี ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว  

  และแตงตั้งคณะบริหารงานชุดใหม แตงตั้งประธานกิตติมศักดิ์ 7 องค ยกสมเด็จพระ

ยอดแกวพุทธชิโนรสสกลมหาสังฆปาโมกข (บุญทัน บุบผาลัด) สมเด็จพระสังฆราช องคการปกครอง

สงฆลาวแหงพระราชอาณาจักรลาว รวมคณะสงฆลาวท้ังสองนิกาย คือ ธรรมยุติกนิกาย และ 

มหานิกาย ในสมัยกอนใหมีความสามัคคีเปนเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกวา คณะสงฆลาวเถร

วาทแบบลังกาวงศ ท่ีมาจากอินธปตถะนคร ใหพระสงฆยกเลิกใชสมณศักดิ์ ท่ีมีชนชั้นขุนนางตามการ

ปกครอง คงไวแตประเพณีเถราภิเษกท่ียังปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน สําหรับพระมหาเถระท่ีไดรับ

พระราชทานสมณศักดิ์ จากพระมหากษัตริยในสมัยกอนใหยกเลิก แตถาตองการใช สมณศักดิ์นั้นเปน

ชื่อของตนก็ใชไดแตไมมีผลอภิสิทธิ์ใด ๆ ในศักดิ์นั้น พระมหาดร.บุญทวี วิไลจักร, (2559, หนา 41) 

องคการพุทธศาสนาสําพันธแหงประเทศลาวภายใตการชี้นําอันถูกตองสองใสของพรรคประชาชน

ปฏิวัติลาวรัฐบาล สปป.ลาวและแนวลาวสรางชาติองคการนี้ไดสรางผลงานประกอบสวนของตนเขาใน

ภาระกิจของชาติดังนี้ 

  1. ไดจัดตั้งเทศนาเผยแผธรรม อบรมออกตนญาติโยมพุทธศาสนิกชนลาว ใหมีความ

สามัคคีรักแพงกัน ใหมีความดุม่ันขยันเพียร ใหมีความความอดทน ใหมีสติตอการจัดตั้ง และเผยแผ

ศีลธรรมธรรมทางพุทธศาสนาหมุนใชเขากับแนวทาง นโยบายของพรรคและรัฐวางออกใหสอดคลอง

เหมาะสมตามยุคสมัยตานทุกกลอุบายทําลายของศัตรู 

  2. ไดจัดตั้งโรงเรียนพระสงฆเพ่ือศึกษาหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาและหลัก

การศึกษาในระยะใหม ของการปฏิวัติตามหลักศูนยการศึกษาของ กระทรวงศึกษา วางออก เพ่ือให

พระสงฆสามเณร ไดศึกษาร่ําเรียน แลวประกอบสวนเปนครูสอนหนังสือใหประชาชน บรรดาเผา 

ประกอบสวนเขาในการลบลางความไมรูหนังสือ รวมกับประชาชนสรางโรงเรียน ทําโตะกระดานให

โรงเรียนตาง ๆ  

  3. จัดตั้งและขยายหมอยาพ้ืนเมืองสงฆเพ่ือรักษาโรคาพยาธิใหประชาชนบรรดาเผา 

สมทบกับหมอยาพ้ืนเมืองของกระทรวงสาธารณสุข และสมทบกับยาแผนปจจุบัน ไดรับผลดี

พอสมควร พรอมนั้นก็ไดชวยประชาชนสรางโรงหมอ (โรงพยาบาล) ชวยบริจากเลือดใหธนาคารเลือด

แตละป และ ชวยเงินพรอมวัตถุเครื่องใชในโรงหมอ ตานไขยุง ลายตามความเรียกรองตองการ 
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  4. จัดตั้งคณะสอมแปง ปกปกรักษาโบราณวัตถุ ซ่ึงเปนศิลปกรรมอันดีของประชาชนลาว 

  5. ไดประกอบสวนอยางตั้งหนา (อยางมีหลักการ) เขาในการเคลื่อนไหวสากลเพ่ือ

สันติภาพคือ ไดเขาเปนคณะกรรมการประจําเปนรองประธานในสภาบริหารขององคการชาวพุทธอาชี

เพ่ือสันติภาพซ่ึงมีสํานักงานใหญตั้งอยู สป.มงโกเลีย แตละปไดสงคณะผูแทนชาวพุทธ ออกไปรวม

ประชุมเพ่ือสันติภาพ ตามคําเชิญของตางประเทศ ในปพ.ศ.2529 ไดเปนเจาภาพจัดกองประชุมพบปะ

ระหวางหัวหนาพระสงฆ 5 ประเทศสังคมนิยม มี สสส. โซเวียด, สป. มงโกเลีย, สส. เวียดนาม, สป.

กัมพูชา เพ่ือปรึกษาการงานสันติภาพในขงเขตอาชีอาคะเนก็คือในสามชาติอินโดจีน ในป พ.ศ.2529 

ไดเปนเจาภาพจัดกอง ประชุม ใหญครั้งท่ี 3 ขององคการชาวพุทธอาชีเพ่ือสันติภาพ ท่ีนครเวียงจันทร 

มีผูแทนจาก 5 ทวีป มี 22 ประเทศ และสองรอยกวาคนมาเขารวมประชุม เพ่ือประกอบสวนเขาใน

การปกปกรักษา สันติภาพ ในขงเขตอาชีอาคเน อาชีปาชีฟก  

  และในท่ัวพิภพโลกได สนับสนุน ขอเสนอริเริ่มเก่ียวกับปญหาขงเขต รัฐมนตรีการ

ตางประเทศ สามชาติอินดูจีน ไดเสนอออก กองประชุมครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง จาก

บรรดาประเทศ และมวลมนุษยผูรักหอมศีลธรรม รักหอมสันติภาพในท่ัวโลก ทําใหฐานะบทบาทของ

ประเทศชาติและพุทธศาสนาในลาวสูงเดนข้ึนในเวทีสากล จะเห็นบทบาทหลักการปกครองคณะสงฆ

ลาวในปจจุบันท่ีไดรวมกันกับฝายรัฐบาลลาวและองคกรตาง ๆ ชัดเจนหัวใจสําคัญในการจัดประชุม

ครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงและจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆลาวใหเกิดความสมานสามัคคีข้ึนเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือพัฒนาพระพุทธศาสนาในลาวใหมีความเจริญรุงเรื่องยิ่งข้ึนปรับปรุงสิ่งท่ีไมดีไม

งามใหขาวสะอาด แกปมปญหาท่ียังมีอยูใหหมดไป คณะประชุมจึงไดมีมติรับรองเอาแนวทางการ

ปกครองคณะสงฆลาว ซ่ึงมีโครงสรางการปกครองท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝายบานเมือง ประกอบ 

ดวย กลุมตาง ๆ มีท้ังหมด 3 กลุมใหญคือ 

  1. กลุมหนวยงานการเมือง  

  2. กลุมหนวยงานเศษฐกิจ 

  3. กลุมหนวยงานวัฒนธรรม กฎระเบียบขององคการพุทธศาสนาสัมพันธแหง

ประเทศลาว, (ม.ป.พ, หนา 15-16) ใน 3 กลุมหนวยงานนี้ คือมีหนาท่ีในการปกครองสงฆลาวท่ัวท้ัง

ประเทศ 

  รูปแบบการปกครองของศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีดังนี้  

  1. ประธานองคการ มี 1 รูป 

  2. รองประธานองคการมี 2 รูป 

  3. เลขาธิการ 1 รูป  

  4. รองเลขาธิการ 1 รูป 

  5. คณะกรรมการมี 5-7 รูป 
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  6. คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส มีท้ังหมด 13 ถึง 15 รูป 

  7. คณะกรรมาธิการปกครองศูนยกลาง อ.พ.ส 35 รูป 

  หนาท่ีรับผิดชอบของการบริหารงานปกครอง 

  1. กลุมหนวยงานการเมือง คําวาการเมืองหมายถึงจะตองทําหนาท่ีเผยแผ

ประชาสัมพันธเรื่องการปกครอง กลุมหนวยงานการเมืองนี้ มีหนาท่ี ในดานการปกครองคณะสงฆ ท่ัว

ท้ังประเทศ ดูแลความเรียบรอย (ธรรมวินัย การโฆษณาเผยแผ การปกครองการปฏิบัติกิจวัตร การ

ตางประเทศ) เปนผูรับผิดชอบโฆษณาประชาสัมพันธเก่ียวกับแนวทางของพรรคและรัฐท่ีไดประกาศไว

แลวเพ่ือใหท้ังสองแนวทางคือแนวทางการปกครองฝายบานเมือง กับพระพุทธศาสนา ซ่ึงท้ังสอง

แนวทางไปดวยกันได ไมสามารถตัดแยกออกจากกันไดเพ่ือใหเกิดความสามัคคีระหวางรัฐกับศาสนา 

รัฐปกครองประชาชน ใหอยูดีกินดีมีความสุข สวนศาสนาเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณควบคุมใจ ใหมี

ความออนโยนคือมีธรรมเกิดข้ึนในใจโดยไมมีใครบังคับใหทําแตเกิดจากจิตสํานึกวาทําไปแลวมันจะมี

ผลสะทอนยอนกลับมาหาตนอยางไร และใหรูขนมธรรมเนียมแบบแผน ในการดําเนินชีวิตไปในทางท่ี

ถูกตอง พรอมกันนี้ยังใหรูอีกวา ใครคือกัลยาณมิตร ใครคือมิตรแทมิตรเทียม ตามแนวทางหลัก

รัฐศาสตรโดยพรรครัฐยึดการปกครองถือเอาประโยชนประชาชนเปนท่ีตั้ง 

  มีคนจํานวนหนึ่งเขาใจวา พระสงฆท่ีเขามาบวชในพระพุทธศาสนา คือผูท่ีประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อยูแบบสมถะ ไมสนใจกับโลก

ภายนอกใด ๆ เลย แตในความเปนจริงแลว พระสงฆมีชีวิตท่ีเก่ียวของกับประชาชนกับสังคมทุกยุคทุก

สมัย อยางแยกจากกันไมออก เพราะปจจัยการดํารงศชีวิตของพระสงฆนั้น ก็ข้ึนอยูกับสังคม การเลี้ยง

ชีวิตของพระสงฆตองอาศัยคนอ่ืน ดวยชีวิตท่ียังตองเก่ียวของกับชาวบาน หรือคฤหัสคนี้เอง จึงเปน

ความจริงท่ีตองยอมรับวา พระสงฆไมหนีไปจากสังคมเลย แตการไมหนีของพระสงฆ ตองมาพรอมกับ

การทําหนาท่ีของตน คือการทําตนเองใหเปนแบบอยางตามพระธรรมวินัย และกฎหมายบานเมือง 

และกฎประเพณีนิยมของชาวบาน และสั่งสอนประชาชนคนในประเทศใหมีชีวิตอยูดวยความชอบ

ธรรม คือทางฝายรัฐก็มีหนาท่ีมารับฟงธรรมจากคณะสงฆ และคอยอุปฏฐัมภในกิจการของพระศาสนา

พรอมกันนั้นพระสงฆก็มีการจัดตั้งรูปแบบการปกครองท่ีไมขัดตอกฏหมายบานเมือง เม่ือเก้ือกูลกัน

ตามแบบแผนนี้ พระกับสังคมจึงอยูดวยกันอยางมีความหมาย และมีเปาหมายคลายคลึงกัน 

  ดังนั้น บทบาทหนาท่ีสําคัญ คือการตอบแทนแกสังคม ซ่ึงการตอบแทนแกสังคมนั้น 

พระสงฆ จะทําการตอบแทนอยางใด เพียงใดจึงจะเหมาะสม พอดี และพองาม ในสวนของสังคมท่ี

เก่ียวของกับ พระสงฆ หรือ เรื่องท่ีเก่ียวของกับการทําใหบานเมืองสงบสุขนั้น พระสงฆไดวางตน

ดํารงศสถานะอยางใด ตอเรื่องดั่งกลาว เพราะความหมายหนึ่งท่ีพระสงฆใหความสําคัญ คือการเมือง 

หมายถึงการจัดการทําใหคนท่ีอยูรวมกันเปนจํานวนมากใหเปนไปเพ่ือประโยชนและความสุขกันท่ัว

หนา ดังบทบาทดานการเมืองการปกครองซ่ึง เปนบทบาทท่ีพระสงฆในสมัยกรุงศรีอยุทธยา เขาไปมี
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สวนรวมในการจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจทางการเมือง การปกครองในพระราชอาณาจักร ซ่ึงมี

ปรากฏอยูหลายครั้ง ไมวาจะเปนสมเด็จพระพนรัตน แหงวัดปาแกว ดูฤกษใหแกพระศรีศิลปวาจะมี

โอกาสเปนพระเจาแผนดินในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จนเปนเหตุใหถูกจับประหารชีวิตท้ังคู

พรอมดวยบริวารเปนจํานวนมาก พระราชพงศวดารกรุงศรีอยุทธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 

(หนา 14-15) และฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), (2557, หนา 57-78) พระมหาเถระคันฉองนําเอา

ความลับท่ีพระเจากรุงหงษาวดี (นันทบุเรง) วางแผนจะลอบปลงพระชนมมาแจงแกพระนเรศวรใหระวัง

พระองค ซ่ึงทําใหพระองคประกาศ อิสรภาพจากพมาในป พ.ศ. 2126 การท่ีพระพิมลธรรมอนันต

ปรีชา ไดซองสุม กําลังทหารเปนจํานวนมากขณะเปนพระสงฆอยูวัดระฆัง จนสามารถสําเร็จโทษ

สมเด็จพระศรีเสวภาคยแลวปราบดา ภิเษกตนเองเปนพระเจาแผนดินนามวา พระเจาทรงธรรม พระ

ราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), (2557, หนา291-292 ฉบับริชมิวเซียม, หนา 332-333) 

ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 66 เทศนาจุลยุทธกรวงศ, หนา 112)  

  เพราะฉะนั้น ดานการเมืองการปกครอง พระสงฆจึงไดเขาไปมีสวนรวมเพ่ือใหไดมา

ซ่ึงอํานาจทางการเมืองหรือเพ่ือสนับสนุนบุคคลท่ีตนเขาไปเก่ียวของใหข้ึนสูอํานาจทางการปกครอง 

เชน กรณีของสมเด็จพระพนรัตน ท่ีสนับสนุนพระศรีศิลป หรือพระพิมลธรรมอนันตปรีชา ท่ีลาสิกขา

แลวสถาปนาตนเองเปนพระเจาแผนดิน เปนตน ซ่ึงเง่ือนไขสําคัญท่ีผลักดันใหพระสงฆเขาไปเก่ียวของ

กับการเมืองการปกครองมีหลายอยาง โดยสรุปมี 4 เง่ือนไขไดแก 

  1. การอางสิทธิชอบธรรมในความเปนรัชทายาท  

  2. ความมักใหญใฝสูงและเปนนักแสวงหาโอกาสในภาวะเกิดสุญญากาศท่ีศูนยกลาง

อํานาจ 

  3. การผลักดันการครองราชยของพระเจาแผนดินเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม  

  4. การปกปองและรักษาความม่ันคงของสถาบันสําคัญของชาติพระมหายุทธนา 

นรเชฏโฐ ป.ธ.9 ดร., (2557, หนา 35-36)  

  สิ่งท่ีกลาวมานี้ทําใหเห็นวาเหตุใด พระสงฆลาวจึงเขาไปยุงเก่ียวกับการเมือง ก็เพราะ

เพ่ือไปแกปญหาชี้ทางสวางตามแนวทางสันติวิธี ชวยใหเขาเขาใจในหลักความไมเบียดเบียน มิใช

พระสงฆเขาไปยุงการเมืองแลวยิ่งทําใหเขาเกลียดชังกันมากข้ึน หากเปนแบบนี้ สัญญาลักษแหงสันติท่ี

แสดงออกมาทางผากาสาวพัสดของพระสงฆในการดํารงศคงอยูมาหลายพันป คงจะไมมีความหมาย

ทางการแกปญหาของสังคมอีกเลยก็เปนได  

  2. กลุมหนวยงานเศษฐกิจ คําวาเศรษฐกิจหมายถึงกลุม ท่ีมีหนาท่ีทํางบประมาณ

การบริหารงานองคการและ ประสานงานกับศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ และกระทรวงการเงิน เพ่ือ

ข้ึนแผนงบประมาณประจําป เพ่ือบริหารกิจการคณะสงฆลาว ใหมีประสิทธิภาพ (การเงินแรงงานการ

สรางสา) โดยประสานงานกับรัฐบาลคือจะตองแจงรายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณการประชุม การ
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ปฏิบัติหนาท่ีในการเผยแผศาสนาจะตองลงพ้ืนท่ีในแตละพ้ืนท่ี พรอมกันนั้นก็จะตองมีงบประมาณใน

การประชุม การเลือกตั้งเจาคณะจังหวัดท่ัวประเทศตามมติของการประชุมใหญ พ.ศ.2518 

  3. กลุมวัฒนธรรม คําวาวัฒนธรรม พระมหาวิจิตร สิงหราช พระสงฆกับการพัฒนา

วัฒนธรรมลาว เอกสารประกอบการบรรยาย ท่ีกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรมกลาววา กลุม

วัฒนธรรม มีหนาท่ีรับผิดชอบการศึกษา วรรณคดี ตํารา หลักสูตรการศึกษาศึกษาสงฆ ขององคการพุทธ

ศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาว (ศึกษา ฮีตครองประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา สาธารณสุข วรรณคดี 

ตํารายาพ้ืนเมือง) กฎระเบียบขององคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาว, (มปพ, หนา 15-16) ซ่ึง

แบงเปนขอ ๆ ตอไปนี ้

   1. หนาท่ีของสมาชิก 

    ขององคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวมี 3 ประเพศคือ 

    1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ (พระเถระท่ีเปนท่ีปรึกษาอายุมากแลว)  

    2. สมาชิกแกนสาร (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทนพระมหาเถระ)  

    3. สมาชิกสามัญ (กรรมการท่ัวไป)  

   องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาว ไดวางโครงการดําเนินงานไวอยาง

ชัดเจน คือดานการปกครองพระภิกษุสามเณรตองเคารพพระธรรมวินัยปฏิบัติสิทธิเสรีภาพ

ประชาธิประไตยในขอบเขต ของพระธรรมวินัยเคารพพระมหาเถระตามลําดับอายุพรรษา ดําเนินการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยมีความยุติธรรมความเสมอภาพโดยยึดถือความสามัคคีบนพ้ืนฐานความรัก

ชาติ และรักพระพุทธศาสนา ในดานการเมืองโดยยึดม่ันทัศนะท่ีถูกตอง พระสงฆสามเณรลาวตอง

ไดรับสิทธิผลประโยชนทางการเมืองเสมอภาคกัน ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย ยกระดับความรู

ทางการเมืองอยางตอเนื่อง ติดตามสภาพการภายในและตางประเทศ ปฏิบัติงานตามกําลัง

ความสามารถเพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติภาระกิจของชาติ มีสิทธิเขารวมขบวนการมหาชนท่ีกาวหนา 

ในดานการตาง ประเทศจะตองยึดหลัก 5 ประการอยูรวมกันอยางสันตินั้น  

   1) สรางความสามัคคีพัวพันธอันดีกับองคการจัดตั้งพุทธศาสนา และบรรดา

องคการจัดตั้งอ่ืน ๆ ท่ีกาวหนาในโลก เพ่ือพรอมกันกับชาวโลกเคลื่อนไหวการงานตัวจริง ประกอบสวน

รักษาสันติภาพในภาคพ้ืน อาชีอาคเนและในโลก 2) สนับสนุนองคการจัดตั้ง และทุกขบวนการท่ีรัก

หอมสันติภาพ รักหอมศีลธรรม และ รักความกาวหนาทางสังคม 3) พรอมกันนั้นก็ออกแรงเคลื่อนไหวทุกรูป การ

เพ่ือคัดคาน และกลาวประณามสงครามอธรรม และ แบบใหม 4) และตั้งหนาปฏิบัติตามธรรมนูญของ

องคการชาวพุทธอาชี เพ่ือสันติภาพวางออก เง่ือนไขท่ีตนเปนเปนสมาชิก ในคณะกรรม การภายในของ

องคการนั้น 5) พรอมกันนี้ก็ตั้งหนาเผยแผหลักการ และ หมากผล (เปาหมาย) ขององคการนี้ ใน

ประเทศของตนอยางกวางขวาง ดวยการจัดตั้งการชุมนุมสนับสนุนสันติภาพตามรายงานของศูนยกลาง

วางออกรวมกันโดยสันติวิธีสรางความสัมพันธอันดีกับองคการจัดตั้งพุทธศาสนาและบรรดาองคการ

จัดตั้งอ่ืน ๆ ท่ีกาวหนาในโลก มีสวนรวมในการปกครองปกปกรักษาสันติภาพในภาคพ้ืนอาซีและในโลก 
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   2. หลักการเขาเปนสมาชิก 

   พระภิกษุสมาชิกและคฤหัสถ ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาลวนแตมีสิทธิสมัครเขาเปน

สมาชิกขององคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวได ทางองคการได มีระเบียบการเขาเปน

สมาชิกไววา ผูท่ีจะเขารวมเปนสมาชิกจะตองอายุ 14 ปข้ึนไป มีสัญชาติลาว มีชีวประวัติอยางชัดเจน 

มีจิตใจรักชาติรักพระพุทธศาสนา จึงสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกองคการพุทธศาสนาสัมพันธแหง

ประเทศลาวได (องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว กฏระเบียบ พ.ศ.2519, 18-22) สมาชิกองคการพุทธ

ศาสนาสัมพันธประเทศลาว องคใดละเมิดกฎระเบียบ มติคําสั่ง ไมปฏิบัติตอนโยบายของพรรค และ

ขององคการหรือผิดตอหลักพระธรรมวินัย จะตองถูกลงโทษตามความเหมาะสม อิงตามสภาพเง่ือนไข 

   3. อายุการทํางานของคณะประจํา 

   องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวแบงการปกครอง และอายุการ

ทํางานของคณะประจํา ออกเปน 5 ข้ันคือ 

   1. ข้ันศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม)  

   2. ข้ันแขวงหรือกําแพงนคร (จังหวัด)  

   3. ข้ันเมืองหรือเทศบาลเมือง (อําเภอ)  

   4. ข้ันหนวยรากฐานหรือตาแสง (ตําบล)  

   5. ข้ันวัดรากฐาน วัด (บาน)  

   4. การปกครองคณะสงฆตามหลักรัฐศาสตรมีมาตราตาง ๆ ดังนี้ 

   มาตรา 24 ปฏิบัติหลักการทํางานเปนคณะแบงหนาท่ีรับผิดชอบเปนบุคคลนั้น 

คณะประจําทุกข้ัน จะแบงบุคคลรับผิดชอบเปนแตละกลุม หรือ แตละประเภทการงานก็ไดตามความ

เหมาะสมของแตละข้ัน หนาท่ีงานเดี่ยวหลายคนรับผิดชอบ คนผูเดียวรับผิดชอบหลายหนาท่ีก็ได 

   มาตรา 25 คณะประจําทุกข้ัน รับผิดชอบรวมทุกการงาน นําพาปฏิบัติมติคําสั่ง

ของข้ันบน และมติกองประชุมทําหนาท่ีการงานในขอบเขตของตนรับผิดชอบตอผูแทนของกอง

ประชุมข้ันของตน 

   มาตรา 26 คณะประจําทุกข้ัน คือติดตามจดจําผลงาน ของสมาชิก รายงานข้ึนข้ัน

บน ชี้นําลงข้ันลาง สรุปการงานรอบดานติดตามงานตัวจริงติดตามสมาชิกในข้ันของตน ติดตามหาชน 

ประสานการงาน กับอํานาจการปกครองของฝายบานเมือง 

   5. หมวด อายุประจําการของคณะประจํา 

   มาตรา 27 คณะหนวยงานข้ันพ้ืนฐาน มีอายุประจําการ 3 ป คณะ อ.พ.ส ข้ัน

เมืองมีอายุประจําการ 4 ป คณะบริหารศูนยกลาง อ.พ.ส มีอายุประจําการ 5 ป บุคคลในคณะประจํา

เกาท่ีหมด อายุประจําการแลวมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม 

   มาตรา 48 ในกรณีสมาชิกคณะประจําข้ันใดข้ันหนึ่งขาดลงเปนรายบุคคลนั้น ข้ัน

บนสามารถเลือกตั้งสลับแทนได แตผูท่ีเลือกตั้งเขาใหม มีอายุประจําการเทาอายุประจําการของคณะ
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เดิม ในกรณีคณะประจําขาดลงหมดคณะกอนอายุประจําการนั้น ข้ันบนมีสิทธิสั่งใหสมาชิกคนใดคน

หนึ่งรักษาการไว จนถึงวันเลือกตั้งใหม คณะบริหารศูนยกลางขาดลงเปนรายบุคคล หรือขาดลงหมด

วาระดวยกรณีใดก็ตาม มีแตกองประชุมใหญผูแทนสงฆท่ัวประเทศเทานั้น จึงมีสิทธิเลือกตั้งการรักษา

ตําแหนงท่ีวางลงเปนรายบุคคลนั้น เปนหนาท่ีของคณะประจําท่ียังดํารงอยู 

   มาตรา 29 สมาชิกประจําทุกข้ันขาดลงดวยเหตุผลคือ ตาย ลาออก ถูกกอง

ประชุมลงมติใหออกสมาชิกท่ัวไปขาดความเปนสมาชิกคือ ตาย ลาออก ถูกไลออก ไมเขารวมเปนเวลา 

6 เดือน เวนเสียแตเจ็บปวย หรือถูกสงไปทํางานในท่ีท่ีไมมีสมาชิกอยูในองคการนี้ 

   6. หมวด การยกยองและปฏิบัติระเบียบวินัย 

   มาตรา 30 สมาชิกผูใด กลุมใด หมวดใดมีคุณสมบัติดี ปฏิบัติกฏระเบียบวินัย

เครงครัด มีผลงานมาก ปฏิบัติมติคําสั่งอยางมีหัวคิดประดิษสราง เพ่ิมทวีเกียรติและ ศักดิ์สิทธิ์ใหแก

องคการจะไดรับการยกยอง และ จารึกชีวประวัติ ไวในหนังสือประวัติการเปนคนดีขององคการ 

   มาตรา 31 สมาชิกผูใด กลุมใด หนวยใดระเมิดกฎระเบียบ เสียคุณสมบัติ ฝาฝน

มติคําสั่ง มีเจตนาทําใหองคการเสื่อมเสีย มีเจตนาทําลายความสามัคคีภายใน  

   มาตรา 32 พระสงฆสามเณรองคใด ภายในสมาชิก หรือนอกจากสมาชิกแอบอาง

เอาเกียรติ และ ชื่อขององคการเพ่ือกิจกรรม สวนตัวอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม ฝาฝนมติคําสั่งของ

องคการก็ตามฝาฝนแนวทางนโยบายขององคการก็ตาม ฝาฝนธรรมวินัย หรือกฎหมายฝายบานเมืองก็

ตาม จะไดถูกพิจารณาโทษตามเหมาะสม 

   7. บทสงทาย 

   มาตรา 33 อิงใสกฎระเบียบนี้ กองประชุมใหญผูแทนสงฆท่ัวประเทศ สามารถ

รางระเบียบการอ่ืนออกใชอยางเหมาะสม สิ่งใดท่ีไมไดชี้แจงในระเบียบนี้ มีแตกองประชุมใหญผูแทน

สงฆท่ัวประเทศเทานั้น จึงสามารถทํามติตกลง 

   มาตรา 34 การเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมขอ ความใด ๆ แหงกฎระเบียบนี้ เปน

หนาท่ีกองประชุมใหญผูแทนสงฆท่ัวประเทศเทานั้น 

   มาตรา 35 การตีความหมาย ของกฎระเบียบและโครงการดําเนินงานของ

องคการนี้เปนหนาท่ี ชี้ขาดของคณะบริหารศูนยกลาง 

   มาตรา 36 กฎระเบียบฉบับนี้ มีผลใชไดนับแตกองประชุมใหญผูแทนสงฆท่ัง

ประเทศไดผานกองประชุมใหญผูแทนท่ัวประเทศ องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ซ่ึงไดสืบทอดมูล

เชื้ออันสงาองคอาจ มาจากองคการพุทธศาสนสัมพันธแหงประเทศลาวในเม่ือกอน ท่ีมีบทบาทตนตอ

ในการปกครอง และคุมครองพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง ในวันท่ี 6/6/2519 ไดเรียกรวมกองประชุม

ใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศ ครั้งประฐมฤกษข้ึน ท่ีนครหลวงเวียงจันทร มติของกองประชุม

ดังกลาวไดเปนเอกภาพกัน เตาโฮม เอาพระสงฆ 2 นิกายคือ มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย เขาเปน

นิกายเดียวกันเรียกวา พระสงฆลาว เพ่ือจุดประสงคหลัก คํ้าประกันทําใหการปกปกรักษาพุทธศาสนา 
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และการปกครองสงฆเปนเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกัน บนพ้ืนฐานระเบียบวินัย หลักศีลธรรมทางพุทธ

ศาสนา และระเบียบกฎหมายบานเมืองเคียงคูกันไปสมาชิกท่ีเขามาบริหารในองคการ อ.พ.ส มีสมาชิก

กิตติมาศักดิ์ สมาชิกแกนสารสมาชิกสามัญหลักการเขาเปนสมาชิกอายุการทํางานของคณะตาง ๆ การ

ปกครองคณะสงฆตามมาตราตาง ๆ ตามหลักรัฐศาสตร 

  สรุปไดวา องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวมีโครงสรางการปกครองท่ี

ชัดเจนครอบคลุมไปท้ังหมดถึงวาโครงสรางจะมีเพียง 3 กลุมก็ตามแตก็สามารถปกครองไดอยางมีประ

สิทธิ ภาพท้ังทางโลกและทางธรรมทางโลกพรรครัฐใหความไววางใจ เดินไปสูเสนทางสังคมนิยม

ดวยกันได หากดูตามรูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวในชวงนี้แลว เห็นไดวาจัดระบบดีมาก ถูกกับ

ยุคสมัย และยังมีความทันสมัยอยูตลอดกาล เพราะการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เปนของคูกันไม

สามารถแยกดานใดดานหนึ่งออกจากกันได รวมกันอยูมีแตจะทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองกาวหนา 

ทางธรรมทําใหพระสงฆมีความประพฤติปฏิบัติ มีระเบียบวินัยมากข้ึน เปนการกลั่นกรองเอาแตเพชร

เมล็ดงามของพระพุทธศาสนาในลาวอยางแทจริงท้ัง 3 กลุม 5 ข้ันคือ 1) ข้ันศูนยกลาง (มหาเถร

สมาคม) 2) ข้ันแขวง หรือกําแพงนคร (จังหวัด) 3) ข้ันเมืองหรือเทศบาลเมือง (อําเภอ) 4) ข้ันหนวย

รากฐานหรือตาแสง (ตําบล) 5) ข้ันวัดรากฐาน (บาน) และ 1) กลุมการเมือง 2) กลุมเศรษฐกิจ 3) กลุม

วัฒนธรรม คณะสงฆ ไดใหความสําคัญกับเสาหลักใหญ เพราะเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในการ

ปกครองคณะสงฆ โดยมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน 

  3.2.3.2 รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวสมัยท่ี 2-3 พ.ศ.2523-2532 

  ประวัติชีวิตและผลงาน พระอาจารยใหญมหาทองคูณ อะนันตะสูนทอน  

  (ประธานศูนย กลางองคการพุทธศาสนาสัมพันลาวรูปท่ี 2)  

  1. กําเนิด เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2466 ท่ีบานสมโฮง เมืองโขง แขวงจําปาศักดิ์ 

บิดาชื่อ ทาวผาน มารดาชื่นางกอง อะนันตะสูนทอน พ่ีนองรวมอุธรเดียวกัน 6 คน ผูหญิง 4 ผูชาย 2 

  2. การศึกษา พ.ศ.2476-2482 เรียนจบประถมศึกษา ทานมีความสนใจท่ีจะเรียน

ตอบิดาจึงไดนําไปฝากไวกับเจาอธิการวัดอุณณาโลม ท่ีบานสมโฮง เมืองโขง แขวงจําปาศักดิ์ (สีทัน

ดอน)  

  3. บรรพชา ไดเขาบรรพชาเปนสามเณร เม่ือ พ.ศ.2482 อายุ 16 ป ท่ีวัดบานสมโฮง 

เมืองโขง แขวงจําปาศักดิ์ (สีทันดอน) พระอุปชฌาย และเจาอธิการไดสอนอักษรธรรม อักษรขอม 

เห็นวาสามเณรเรียนไดดี เลยเอาหนังสือผูกใบลานให ก็อานไดหมด พระอาจารยจึงสงใหเรียนท่ี

โรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดกลางโขง เมืองโขง แขวงสีทันดอน สามเณรตั้งใจเรียนเพียรศึกษา ท้ัง

กิจวัตรของวัดจนสําเร็จเปาหมาย  

  4. อุปสมบท พ.ศ.2486 เม่ืออายุ 21 สามเณรทองคูณจึงไดอุปสมบท เปนพระภิกษุ 

เวลา 16.30 น. ท่ีพระอุโบสถวัดอุณณาโลม บานสมโฮง เมืองโขง แขวงจําปาศักดิ์ (สีทันดอน) โดยมี
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พระครูหลักคําธรรมมุนี สีลาเพ็ด (คําแดง สิริจันโท) เจาคณะเมืองโขง วัดกลางโขง แขวงสีทันดอน 

เปนพระอุปชฌาย 

  5. การศึกษา พ.ศ.2484-2486 จบนักธรรมเอก พ.ศ.2499-2502 จบเปรียญธรรม 4 

ประโยคสถาบันพระพุทธศาสนาแหงพระราชอาณาจักรลาว พ.ศ.2482 พระอาจารยไดเดินทางไป

ศึกษาตอท่ีประเทศไทย โดยเขาสังกัดวัดสีตาราม (คอกหมู) กรุงเทพมหานคร สํานักเรียนวัดมหาธาตุ

ยุวราชรังสฤษฏและจบ เปรียญธรรม 6 ประโยค จากประเทศกําพูชาโดยในป พ.ศ.2510 สอบได

เปรียญธรรม 7 ประโยค พ.ศ.2511 สอบไดเปรียญธรรม 8 ประโยค พ.ศ.2512 สอบไดเปรียญธรรม 9 

ประโยค นอกจากนี้ทานยังไดมีโอกาสไดศึกษาทางฝายโลกคือ พ.ศ.2509-2513 จบปริญญาตรี จาก

มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาสีหนุราช ประเทศกําพูชา 

  6. ตําแหนง พ.ศ. 2495 ไดเคลื่อนไหวทําการปฏิวัติสนับสนุน ขบวนการ กูชาติลาว

อิสระโดยมีเจาเพชรราช รัตตนวงศสา เจาสุภานุวงศ และ เจาสุวรรณภูมิมา เปนผูนํา พระอาจารย

ทานไดชวยทําการเคลื่อนไหว คือชวยสอนหนังสือ และเทศนสอนออกตนญาติโยม จากเวียงจันทรลง

ไปทางภาคใต พ.ศ.2509 หลบภัยการเมืองไปอยูท่ี เซียงแตง กะแจะ พอดีไดไปรูจักกับพระภิกษุท่ีนั้น 

เลยไดอยูท่ีวัดพนมเปนนั้นเลย 

  พ.ศ. 2515 กลับคืนสูประเทศลาว ชวงนี้คณะผูแทนแนวลาวรักชาติไดเขามาเจรจา

เพ่ือสรางสันติภาพโฮมลาวครั้งท่ี 3 จากนั้นก็เคลื่อนไหวสนับสนุน เพ่ือใหลาวมีความสามัคคีโฮมกัน

เปนเอกภาพ 

  พ.ศ. 2518 วันท่ี 2 ธันวาคม ไดเปนตัวแทนคณะสงฆแขวงเวียงจันทรเขารวมกอง

ประชุมใหญผูแทนประชาชนท่ัวประเทศ เพ่ือลบลางระบอบราชาธิประไตยแลวสรางตั้งระบอบ

สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชาชนลาว 

  พ.ศ. 2519 ไดรับแตงตั้งใหเปน เลขาธิการ องคการพุทธศาสนาสัมพันแหงประเทศ

ลาว สมัยท่ี 1 ดํารงศตําแหนง ประธานศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันแหงประเทศลาว 2 สมัย 

พ.ศ.2523-2532 ประจําท่ีวัดพระธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันทร  

  7. ผลงานทางวิชาการ 

   1. พระธรรมเทศนา 12 กัณฑ 

   2. ประเพณีฮีตสิบสอง 

   3. บทเทศนาวาดวยแมโพโสม 

   4. บทเทศนาวาดวยบุญเขาสลาก 

   5. บทเทศนาวาดวยงัว และหนังสือวิชาการอ่ืน ๆ อีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องการ

ตางประเทศนี้ทานจะเกงมากในการใชความสามารถเผยแผศาสนาไปยังตางประเทศ 

 



   85 

  8. มรณภาพ 

  ทานมรณภาพ วันท่ี 9 มีนาคม 2534 รวมอายุได 66 ป 45 พรรษา 

  คณะประจําสมัยท่ี 2 พ.ศ.2523-2527 กองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัว

ประเทศ 

  1. พระอาจารยใหญมหาทองคูณ อะนันตะสูนทอน 

  2. พระอาจารยใหญมหาปรีชา สุทัมมะโกสาน 

  3. พระอาจารยใหญมหาผอง สมาเลิก 

  4. พระอาจารยใหญมหาวิจิตร สิงหราช 

  5. พระอาจารยใหญมหาสีทน วิสิทถะธัมโม 

  6. พระอาจายใหญชาลี กันตะสีโล 

  7. พระอาจารยใหญมหานวนตา ลัดถะสัมพัน 

  8. พระอาจารยใหญมหาเกียนตา ลัดถะจัก 

  9. พระอาจารยใหญมหาบัวคํา สาริบุตร 

  สมัยท่ี 3 พ.ศ.2527-2532 กองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศ 

  1. พระอาจารยใหญมหาทองคูณ อะนันตะสูนทอน 

  2. พระอาจารยใหญมหาปรีชา สุทัมมะโกสาน 

  3. พระอาจารยใหญมหาผอง สมาเลิก 

  4. พระอาจารยใหญมหาวิจิตร สิงหราช 

  5. พระอาจารยใหญมหาสีทน วิสิทถะธัมโม 

  6. พระอาจายใหญชาลี กันตะสีโล 

  7. พระอาจารยใหญมหานวนตา ลัดถะสัมพัน 

  8. พระอาจารยใหญมหาเกียนตา ลัดถะจัก 

  9.  พระอาจารยใหญมหาบัวคํา สาริบุตร, ชีวิตและผลงาน ของพระมหาเถระ 5 องค, 

(2544, หนา 99-102)  

  คณะประธานกองประชุมใหญผูแทนสงฆท่ัวประเทศครั้งท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 22-23 

เดือน กุมภาพันธ (2532, หนา 11-13) โดย พระอาจารย บัวคํา วอละเพ็ด ประธานกิตติมาศักดิ์ 

อ.พ.ส ในทามกลางบรรยากาศอันแจมใส ท่ีปวงชนลาวทุกเพศ ทุกเผาและศาสนากําลังตื่นตัว ออกแรง

แขงขันกันปฏิบัติเนื้อในจิตใจในมติ 4-7 สมัยท่ี 4 ของศูนยกลางพรรค และแผนการ 5 ปแหงรัฐครั้งท่ี 

2 อยางเขมขน ในขอบเขตท่ัวประเทศ กองประชุมใหญผูแทนสงฆท่ัวประเทศครั้งท่ี 3 ขององคการ

พุทธศาสนาสัมพันธลาวแหงประเทศลาว ก็ไดเปดกองประชุมข้ึนเปนทางการท้ังนี้ก็ตอบสนองการรอ
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คอยของพระสงฆสามเณรและพุทธศาสนิกชนในท่ัวประเทศ และก็สอดของท่ีสุดกับแผนนโยบายของ

รัฐบาลท่ีกําลังดําเนินทิศทางจากจินตนาการเกาไปสูจินตนาการใหมในท่ัวประเทศ 

  กองประชุมใหญผูแทนสงฆท่ัวประเทศครั้งท่ี 3 นี้ มีความหมายและความสําคัญท่ีสุด 

เพราะไดเปดข้ึนภายใตเง่ือนไขใหมและปจจัยใหมคือดังท่ีขาพเจาไดกลาวมาแลววากองประชุมของ

พวกเราไดเปดข้ึนในท่ัวประเทศพรอมดําเนินการปรับเปลี่ยนตามนโยบายจินตนาการใหมในทุกพ้ืนท่ี

อยางรอบดานอันนี้เปนเหตุการณการเมืองใหมซ่ึงบงบอกถึงระยะใหมแหงการปฏิวัติกาวข้ึนสังคมนิยม

ของประเทศชาติพวกเราและบงบอกวาพระสงฆลาวเราก็ตองกาวไปกับความกาวหนาของประเทศ 

ชาติพวกเราสิ่งสําคัญท่ีสุดก็คือกองประชุมใหญครั้งนี้จะไดฟงบทสรุปการงานในระยะท่ีผานมา จะได

วางโครงการดําเนินงานในระยะใหมและกฏระเบียบเปลี่ยนแปลงใหมใหเหมาะสมกับสภาพการใหม 

และจะไดทําการคัดเลือกเอาพระเถรานุเถระผูมีคุณสมบัติและความสามารถเขามาเปนคณะบริหาร 

งานศูนยกลาง อ.พ.ส เพ่ือทําใหคณะบริหารชุดใหมของพระสงฆท่ัวประเทศนับวันยิ่งเขมแข็ง และมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คณะประธานกองประชุมใหญผูแทนสงฆท่ัวประเทศครั้งท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 22-23 

เดือน กุมภาพันธ (2532, หนา 89-91) ความเรียกรองตองการของหนาท่ีการเมืองใหมท่ีไดกลาวไวใน

มติกองประชุมใหญครั้งท่ี 4 ของพรรค พวกเราไดคนควาเห็นวาโครงการดําเนินงานขององคการพุทธ

ศาสนาสัมพันแหงประเทศลาว ท่ีไดวางออกในกองประชุมใหญครั้งท่ี 2 นั้นไมสอดคลองกับสภาพตัว

จริงอีกแลว ดังนั้นพวกเราจึงไดดัดแปลงองคการจัดตั้ง โดยใหชื่อวา “พุทธศาสนาสัมพันลาว เขียนยอ

วา” พ.ส.ล พรอมท้ังดําเนินงานของตนใหสอดคลองกับระยะใหมของการปฏิวัติ ดังในเอกสารองคการ

พุทธศาสนาสัมพันธลาว กองประชุมใหญ ผูแทนสงฆท่ัวประเทศครั้งท่ี 3/22 กุมภาพันธ (2532, หนา

20-26) กลาวถึงความสําคัญของพระสงฆลาวไวอยางนาสนใจไววา 

  1. ภาระบทบาท และความสําคัญของพระสงฆลาวระยะกอนป พ.ศ.2518 

   1. พระสงฆลาวไดพรอมกันปฏิบัติภาระหนาท่ีของตนตามหลักศีลธรรมทางพระ

พุทธ ศาสนา ปกปกรักษาความงดงามของพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ผองใส ไปตามยุคสมัยของสังคม

ลาวตลอดมา โดยใชการศึกษาอบรมศีลธรรมใหแกประชาชนบรรดาเผาในท่ัวประเทศ ทําใหประชาชน

มีศีลธรรมอันดีงามประจําจิตใจ ทําใหประเทศลาวมีอารยธรรมท่ีสูงสง มีบทบาทตอสังคมลาว และตอ

ชาวโลก 

   2.  ในระยะพวกจักรพรรดิฝรั่งลาเมืองข้ึนผูรุกราน และจักรพรรดิอเมริกา ไดเขา

รุกราน และยึดครองประเทศลาว พระสงฆลาวจํานวนมากในท่ัวประเทศก็ไดเอาใจใสเขารวมการตอสู

ในแตละบุคคลจนมีการจัดตั้ง เปนองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวข้ึน ภายใตการอุปฏฐัมภบํารุงของ

ขบวนการแนวลาวรักชาติในเม่ือกอน จนถึงวันท่ีปลดปลอยท่ัวประเทศ และสถาปนาประเทศชาติ เปน

สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้ึน ในวันท่ี 2 ธันวา 2518 พระสงฆลาวท้ังสองเขตไดใชทุก

รูปแบบเพ่ือเขารวมทําใหการปฏิวัติปลดปลอยชาติ และปลดปลอยพุทธศาสนาลาวอยางสมเกียรติ. 
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  2. ภาระบทบาทของพระสงฆลาวในระยะกอรางและสรางสังคมนิยม 

   1. ภายหลังการปลดปลอยชาติในท่ัวประเทศแลว องคการพุทธศาสนาสัมพันธ

แหงประเทศลาว ไดรวบรวมเอาพระสงฆลาว ในท่ัวประเทศเขากันอยางรวดเร็ว และไดรวบรวมเอา

พระ สงฆฝายมหานิกาย และธรรมยุติกนิกายในเม่ือกอน เขากันเปนพระสงฆอันหนึ่งอันเดียวกัน ได

อยางสําเร็จผล 

   2. องคการนี้ ไดจัดตั้งนําพาพระสงฆลาว และพุทธศาสนิกชนลาวใหดําเนินกิจ

จการของตนอยางมีอิสรภาพ ไดรับความไววางใจและไดรับการดูแลพิเศษจากแนวโฮมแหงชาติ จาก

พรรคและรัฐ ไดรับความนิยมชมชอบจากมหาชน และไดรับเกียรติสูงในเวทีสากล 

   3. พระสงฆสามเณร และชาวลาว ไดสรางผลงานตามภารบทบาทของตน

ประกอบสวนเขาในภารกิจของชาติพอสมควร ซ่ึงพรรคและรัฐบาล และประชาชนไดยกยองชมเชย

เรื่อย ๆ มา 

  3. แผนการ 5 ป แตป 2523-2528 ของ อ.พ.ส แหงประเทศลาว 

  องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาว ไดวางแผนการ 5 ป ของตนออกบน

พ้ืนฐานแผนการ 5 ปของรัฐ ครั้งแรกโครงการดําเนินงาน 10 ขอและกฎระเบียบของแนวลาวสราง

ชาติ พรอมท้ังไดจัดตั้งปบปรุงคณะศูนยกลาง อ.พ.ส เพ่ือชี้นําการปฏิวัติของตน ใน 10 กวาปท่ีผานมา 

โดยปฏิบัติตามแผนการ 5 ป ครั้งท่ี 1 ของ อ.พ.ส รวมใสกับแผนการ 5 ปแหงรัฐและโครงการดําเนิน 

งานของกองประชุมใหญครั้งท่ี 1 ของแนวลาวสรางชาติ ภายใตแสงสวางของมติของกองประชุมใหญ

ครั้งท่ี 3 ของพรรค อ.พ.ส แหงประเทศลาว ไดเสริมขยายมูลเชื้ออันดีงามของตน และผลงานอัน

ประเสริฐของพระสงฆสามเณรและประชาชนลาว เสริมขยายและปรับปรุง อ.พ.ส แหงประเทศลาว 

ใหกวางขวาง หนักแนนประกอบสวนเขาในการปฏิบัติหนาท่ียุทธศาสตรของพรรคซ่ึงแสดงออกใหเห็น

ในผลงานอันเดนชัดดงัตอไปนี้ 

  1.  ไดจัดตั้ง ปรับปรุงองคการสมทบกับแนวโฮม (แนวรวม) เพ่ือเปดกวางเตาโฮม 

(รวบ รวม) กอนกําลังมหาสามัคคีปวงชนเผาตาง ๆ ชนชั้นแหงคนตาง ๆ เสริมขยายกําลัง แรงสังรวม

อันยิ่ง ใหญของชาติเราในปแรก ๆ แหงระยะใหมของการปฏิวัติในประเทศเรา อ.พ.ส ไดปรับปรุงการ

จัดตั้งองคการของตน โดยสมทบกับแนวโฮมแหงชาติ ตัดสินใจนําพาพุทธศาสนา ก็คือพระสงฆสามเณร

ลาวในท่ัวประเทศ สรางสังคมนิยม ภายใตการนําพาของพรรค และรัฐบาลอยางสูงสุดตั้งแตตนจนปลาย 

สืบตอเพ่ิมการงานการร่ําเรียนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา สมทบการปรับปรุงแนวคิดการเมือง เนนการ 

ศึกษาวัฒนธรรมเปนตนใหแกพระสงฆสามเณร พุทธศาสนิกชนเผาตาง ๆ ออกแรงปรับปรุงและรวบ 

รวมความสามัคคีของปวงชนลาวท้ังมวล ของนักศาสนาตาง ๆ องคการจัดตั้งของรัฐ และมหาชนบรรดา

เผาในท่ัวประเทศ. 

   -  อ.พ.ส จัดตั้งการเทศนา เผยแผศีลธรรมของพระพุทธเจา แนวทางนโยบายของ

พรรคและรัฐ และเทศนาอบรมประชาชนใหมีความขยันม่ันเพียร มีความเชื่อ ความเลื่อมใสในศีลธรรม
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ของพระพุทธศาสนา และศีลธรรมของยุคสมัยใหมีความอดทนตอการประกอบการงาน ใหมีสติตอการ

จัดตั้ง สามารถตานกลอุบายแบงแยก และทําลายศัตรูไดจํานวนหนึ่ง และสามารถขวนขวายประชาชน

ใหลบลางฮีตครองประเพณีลาหลังงมงายไดจํานวนหนึ่ง 

  2.  อ.พ.สไดจัดตั้งโรงเรียนพระสงฆตามระบบการศึกษาใหม ลบลางการไมรูหนังสือ 

และบํารุงวัฒนธรรมใหพระสงฆสามเณร และประชาชน ใหมีความรูความฉลาดกาวหนาขยายตัวตาม

ระยะใหมของการปฏิบัต ิ

   -  โดยอิงใสการศึกษาในระยะใหม ของการปฏิวัติ อ.พ.ส แหงประเทศลาว ไดจัดตั้ง

โรงเรียนพระสงฆข้ึนโดยใหเรียนตามหลักสูตรของการศึกษา ของกระทรวงศึกษาและเรียนหลักศีลธรรม

ทางพระพุทธ ศาสนา และ หลักวิชาการอ่ืนของโลก เคียงคูกันไปตั้งแตชั้นประถมถึงชั้นอุดม เกือบทุก

แขวงในท่ัวประเทศ พรอมกันนั้น ก็ไดมีโรงเรียนสรางครูชั้นตน ชั้นกลาง อยูเวียงจันทร และหลวงพระ

บาง แตละปมีจํานวนนักเรียนท่ีสอบไดเปนจํานวนมากมาย และไดสงไปรับใชเปนครูสอนอยูตาม

โรงเรียนสงฆ และโรงเรียนรัฐ ในท่ัวประเทศตามความตองการของการงาน 

   -  อ.พ.ส ไดจัดต้ังใหพระสงฆสามเณรลงไปสบทบกับอํานาจการปกครองแหงรัฐ 

เพ่ือชวย เหลือคนไมรูหนังสือใหพระสงฆสามเณร และประชาชนเผาตาง ๆ และชวยบํารุงวัฒนธรรมให 

พนักงาน ตํารวจ ทหาร ประกอบสวนกับบรรดาครู และอาจารยของโรงเรียนรัฐ ตามความเรียกรอง

ตองการสรางโรงเรียนประถม และมัธยม สรางโตะ กระดาน และเกาอ้ี เพ่ือใหลูกหลานมีท่ีสําหรับนั่ง

เรียน ตามเง่ือนไขในแตละทองถ่ิน 

  3.  อ.พ.ส ไดจัดตั้งคณะปกปกรักษาซอมแซมวัดวาอาราม ปูชนียสถาน และ

วัฒนธรรม 

   -  อ่ิงใสมติ และแผนการแหงรัฐเพ่ือปกปกรักษาวัตถุโบราณ วัดวาอาราม อ.พ.ส 

ไดจัดตั้งคณะปกปกรักษาโบราณวัตถุเปนสองข้ันคือ ข้ันคณะกรรมการ และข้ันอนุกรรมการ เพ่ือปก

ปกรักษาและซอมแซมวัดวาอาราม และพระธาตุเจดียหลายแหง ในระยะ 5 ปท่ีผานมา อ.พ.ส ได

พรอมกับญาติโยม ซอมพระธาตุศรีธรรมหายโศก กรมเรียน (วิหารคด) ไดจํานวนหนึ่ง และดําเนินการ

ซอม แซมมหากุฏิวัดพระธาตุหลวงเหนือ และวัดตาง ๆ ในกําแพงนครหลวง สวนอยูในวัดตางแขวง 

การซอมแซมวัดวาอาราม และโบราณวัตถุ ก็ไดดําเนินไปตามเง่ือนไขบางแขวงทําใหวัดวาอารามมี

ความสงาราศรีในระบอบสังคมนิยมใหม ยังแตวัดวาอาราม 10 กวาแขวงท่ีถูกลูกระเบิดอเมริกายิง

ทําลายเกือบหมดทุกแหงนั้น ยังไมไดซอมบํารุงใหหมดสิ้น ดวยความไมสะดวกทางการดําเนินงานของ

ประชาชน 

  4. อ.พ.ส ไดจัดตั้งคณะหมอยาพ้ืนเมืองสงฆ ปกปกรักษามูลเชื้ออันดีงามของ

พระสงฆลาว ในเม่ือกอน เพ่ือรักษาอาการเจ็บไขของประชาชนบรรดาเผา ทําใหวัดเปนโรงพยาบาล

พ้ืนเมือง ท่ีรักษาประชาชนโดยไมไดคิดคารักษาแตอยางใดเลย 
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   -  อิงตามแผนการแหงรัฐใหมีอนามัย 3 สะอาดในหมูประชาชนบรรดาเผา โดย

การสมทบกับสถาบันพ้ืนเมืองของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะท่ีผานมา อ.พ.ส ไดผลิตยาเปนผง 

เปนน้ํา เปนเมล็ด และประกอบยาตม ยาฝน ยาอบ เพ่ือรักษาพยาธิโรคาใหประชาชนบรรดาเผาผูออก

แรงงานการผลิตอยูตามทองถ่ิน ตานไขยุงลายได ผลดีเกือบถึง 90% โดยไมไดใชยาหลวงเลย 

นอกจากนั้น อ.พ.ส ก็ไดพิมพตํารายาแจกใหประชาชนท้ังภายใน และตางประเทศ ไดปลูกตนไมเปน

ยา ตนไมเปนดอก เปนผล และตนไมอุตสาหกรรม โดยไดเอาดินวัด และดินรกรางเปนสวนในการปลูก

ยา และปลูกตนไมประเพศตาง ๆ ในแตละป อ.พ.ส ไดระดมพระเณร บริจาคเลือดใหธนาคารเลือดได

หลายพันซี ๆ แตในบางกรณีท่ีพระสงฆสามเณร และประชาชน ญาติโยม เจ็บเปนอยางกระทันหัน ก็

ไดระดมพระเณร บริจาคเลือดใหตามคํารองเรียกตามตองการ 

  การคุมครองพุทธศาสนา และการปกครองสงฆโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเปน

พ้ืนฐานบวกกับการปฏิบัติตามหลักสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และ ขอบเขตกฏหมายฝายบานเมือง 

  1. พุทธศาสนาในลาวข้ึนอยูในข้ันสูงสุดอยูภายในประเทศ โดยมี (องคการพุทธ

ศาสนาสัมพันธลาว) เปนองคกรจัดตั้งนําพาองคกรเดียว ซ่ึงติดพันเก่ียวโยงกับแนวลาวสรางชาติ 

  2. พุทธศาสนาสัมพันธลาว ไมตัดแยกจากประเทศสังคมนิยม และไมมีการแบงแยก

ลัทธินิกาย เปนพุทธศาสนาท่ีบริสุทธิ์ผุดผอง และเปนเอกภาพกันดํารงศคงตัวอยูภายใตระบอบสังคม

นิยม 

  3. ดําเนินการปกครองสงฆ โดยยึดหลักวินัยสงฆเปนตนแบบประสานการปกครอง

ตามแบบประชาธิปไตยมีความยุติธรรม ความเสมอภาคความสามัคคีและเคารพนับถือตามลําดับ

พรรษา 

  4. การบวชและการลาสิกขา เปนสิทธิหนาท่ีของผูนั้น แตตองไดรับความเห็นชอบ

ดวย คือไดรับอนุญาต คือ กอนจะเขามาบวชในพระพุทธศาสนาตองไดรับอนุญาติจากการจัดตั้งท่ีผูนั้น

สังกัดอยู กอนจะลาสิกขาจากพระพุทธศาสนาก็ตองมีเหตุผลเพียงพอ และปฏิบัติตามจารีตประเพณี

ของพระพุทธศาสนา อยางใดก็ตามพุทธศาสนาสัมพันธลาว ก็ไมไดจํากัดความเชื่อถือความเลื่อมใส

ของประชาชนแตมีสิทธิตัดสินการงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวจึงได

วางโครงการดําเนินงาน 9 ขอดังนี้ 1) ดานการปกครอง 2) ดานการศึกษา 3) ดานสังคม 4) ดาน

โฆษณาอบรมเผยแผ 5) ดานศาสนสมบัติ 6) ดานการกอสราง 7) ดานสาธารณะสุข 8) ดานการเมือง 

9) ดานการตาง ประเทศ รัฐบาลไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชน

ลาว ในป พ.ศ.2534 คณะสงฆก็ไดปรับปรุงพุทธศาสนาใหเปนไปตามกฎหมายและ การอนุญาตของ

ฝายบานเมือง คณะสงฆมีแนวโนม ในการกระจายอํานาจในการบริหาร รวมท้ังมีอิสระในการปฏิบัติ

ตามอํานาจหนาท่ีของตนเปนไปตามระเบียบการดังนี้ 
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  1. โครงสรางการปกครองแบงออกเปน 5 ข้ัน 

   1) ข้ันศูนยกลาง 

   2) ข้ันแขวง (จังหวัด) หรือ กําแพงนครหลวง 

   3) ข้ันเมือง (อําเภอ)  

   4) ข้ันตาแสง (ตําบล)  

   5) ข้ันวัด (บาน)  

  แตละข้ัน มีการปกครองคณะสงฆในรูปแบบเดียวกัน มีการเลือกตั้งคณะบริหารงาน 

เพ่ือทํางานของการปกครองคณะสงฆลาว มีการเคารพ และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของรัฐ รักษา

ความสงบเรียบรอย ศาสนาสมบัติใหเปนระเบียบเรียบรอย และสงเสริมความสามัคคี จะเห็นไดจาก

พระธรรมเทศนา (บทเทศนาวาดวยความสามัคคีธรรมกถา มีตอนหนึ่งวา ความสามัคคีเปนธรรมเปน

แนวทางพาใหเกิดความเจริญรุงเรืองและกาวหนาในการปฏิบัติภาระหนาท่ีตาง ๆ ใหสําเร็จไดตาม

ปรารถนา หนังสือพระธรรมเทศนา 10 กัณฑ, (2528, หนา 3) อีกบางตอนความสามัคคี ไดแกความ

พรอมเพียงกัน ความปองดองกัน ความชวยเหลือกัน ทํางานตาง ๆ ใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรื่อง 

ดังนั้นความสามัคคี เม่ือวาโดยประเภทแลวก็มีอยู 3 ประการคือ 

  1. กายสามัคคี ความพรอมเพียงทํางานทางกาย 

  2. วจีสามัคคี ความพรอมเพียงทางวาจา คือการเจรจาปรึกษาหาลือในการงาน 

  3. จิตตสามัคคี ความพรอมเพียงกันนึกคิด ใหถูกตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พรอม

กันคิดคนหาแนวทางอันถูกตองตามพระธรรมวินัยตามธรรมนองครองธรรม (เรื่องเดียวกัน หนา 4) 

แสดงใหเห็นวาในยุคนี้ คณะสงฆพยายามสรางความสามัคคีข้ึนอยางมากในหมูคณะสงฆ และ 

พุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผา องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาว จึงไดวางโครงการ

ดําเนินงานของตนเพ่ือเปนเข็มทิศในการดําเนินงาน เฉพาะหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  2. หนาท่ีรับผิดชอบของการบริหารงาน 

   1) ดานการปกครองสงฆ  เคารพนับถือธรรมวินัย ปฏิบัติสิทธิ เสรีภาพ

ประชาธิปไตย ขอบเขตธรรมวินัย, เคารพพระเถระตามระดับอาวุโส เคารพสิทธิเสรีภาพทางรางกาย 

และทรัพยสินสวนตัวของบุคคลดําเนินการปกครองแบบประชาธิไตยมีความยุติธรรม มีความเสมอ

ภาพ โดยยึดถือความสามัคคีบนพ้ืนฐานจิตใจรักชาติรักพุทธศาสนารักระบอบใหมสังคมนิยมการจัดตั้ง

ตามกฎระเบียบของ อ.พ.ส มีหนังสือเขียนอยูขางบนวา องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวขอบลางเขียน

เปนตําแหนง และใจกลางมีตราธรรมจักร องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว กฎระเบียบ ขององคการ

พุทธศาสนาสัมพันธลาว, 2545, หนา 10)  

   2) ดานการศึกษา ดําเนินการศึกษาตามหลักประชาธิประไตยของประชาชน โดย

ยึดถือการศึกษาเปนเอก การยกระดับความรูท่ัวไปและวิชาเฉพาะใหแกสมาชิกนั้นเปนงานอันดับแรก 
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การศึกษาพระสงฆสามเณร นอกจากศึกษาพระธรรมวินัยแลว ยังตองศึกษาหาความรูรอบตัวท่ีมี

ลักษณะชาติกาวหนาวิทยาศาสตร และสมสวน การศึกษาทุกข้ัน มุงตรงเพ่ือคุณภาพเปนอันดับแรก 

ปริมาณเปนอันดับรอง เก่ียวกับการศึกษาตองมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย ๆ เพ่ือใหทัน

กับความกาวหนาทางสังคม พยายามสุดความสามารถ เพ่ือใหพระสงฆสามเณรไดรับการศึกษา และ มี

ความรูความสามารถอยูเรื่อย ๆ คณะ อ.พ.ส ทุกข้ันตองเอาใจใสหนาท่ีงานการศึกษา ตามทิศทางงาน

การศึกษาใหม ของการปฏิวัติสังคมนิยม 

   3) ดานสังคม โดยยึดถือประเพณีอันดีงามของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของ

ศาสนานั้น ดานหนึ่งญาติโยมออกแรงงานกําจัดปดเปาฮิตครองประเพณีและสังคมอันหลาหลังท่ีเปน

สิ่งเสพติดมาจากระบอบเกาสังคมเกาลบลางสังคมอันสกกระปก เปอะเปอนเสื่อมทราม เปนอบายมุข 

ชําระลาง สะสางความเชื่อถือท่ีไมถูกตองฝนตอการพัฒนาของชาติ ฝนตอวิทยาศาสตร และฝนตอ

ความกาวหนานั้นใหหมดสิ้นไป อีกดานหนึ่งก็ตั้งหนาตั้งตาฟนฟูสงเสริมประเพณีอันงดงามของชาติ 

และศีลธรรมอันงดงามของพุทธศาสนา พรอมกับประชาชนท้ังชาติทําใหสังคมลาวนับวันยิ่งโปรงใส

นับวันยิ่งศิวิไลซ ทําใหศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาสดใสสามารถพิสูจน และทดสอบได คอย ๆ ทําให

สังคมคนขุดรีดคนนั้นหมดสิ้นไปท่ีละกาว พรอมการนําศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาเขากับศีลธรรมการ

ปฏิวัติอยางถูกตองคลองแคลว กาวไปตามเสนทางสังคมนิยม เพ่ือตอนรับศาสนาพระศรีอริยเมตไตร 

   4) ดานโฆษณาอบรมเผยแผ เปนพ้ืนฐานของพระสงฆสามเณรท่ัวไป โดยยึดม่ัน

ศีลธรรมพุทธศาสนานั้น ตองมีการกลั่นกลองเนื้อในแหงศีลธรรมพากตัวจริง เสริมขยายบทบาทธาตุ

แท แหงพระพุทธศาสนา นําพาประชาชนปฏิบัติศีลธรรมในการลงภาคปฏิบัติลงตัวจริง รูการปรับใช

ศีลธรรม รูประสานสมทบศีลธรรมทางพระพุทธศาสนากับแนวทางการเมืองอยางคลองแคลว รูการใช

ศีลธรรมทางพุทธศาสนาใหเปนประโยชนเก้ือกูลใหแกสังคม นําพาสังคมกาวไปสูยุคใหมท่ีมีความ

ศิวิไลซ และกาวหนา การโฆษณาอบรมเผยแผ ก็เลงใสปกปกรักษาศีลธรรมภาคตัวจริง และขนขวาย 

มวลชน ใหหลุดพนจากความทุกขไปถึงสุข และทําใหหลุดพนจากความโงเขลาหลาหลัง ไปถึงความ 

กาวหนาอันยั่งยืน มีสันติภาพ เสถียรภาพและ รวมมือกันกับมวลมนุษยในพิภพโลก ดวยความสามัคคี 

รักแพงอยางลึกซ่ึง และแนนแฟนยิ่ง ๆ ข้ึน 

   5) ดานศาสนสมบัต ิโดยถือตามพระวินัยบัญญัติ และฮีตครองประเพณีทางพุทธ

ศาสนา เก่ียวกับวัตถุสมบัติของพระสงฆในพระพุทธศาสนา หรือเรียกวา ศาสนาสมบัติ นั้นก็แบง

ออกเปน 3 ประการคือ 1) ของสงฆ 2) ของพระธาตุเจดีย หรือเปนพระพุทธรูป 3) ของสวนบุคคล 

    1. ของสงฆ คือของท่ีบุคคลและญาติโยมพุทธศาสนิกชนไดถวายใหทานให

พระสงฆสามเณร ดวยศรัทธาอันบริสุทธิ์เพ่ือเปนสาธารณะประโยชน แกพระสงฆสามเณรก็ดี หรือ

คณะสงฆในวัด ไดแสวงหามาได และไดปกปกรักษาไวเปนของสงฆก็ดี วัตถุสิ่งของเหลานี้แบงเปน 2 

อยางคือ 
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     ก. ของลหุภัณฑ มีราคานอย (สังหาริมทรัพย) ไดแกปจจัย 4 และบริขาร 

8 มีเงิน (ธนบัตร) อาหาร ผานุง ผาหม ยารักษาโรคเหลานี้เปนตน ใหพระสงฆแบงถวายกันใชสอยตาม

ความเหมาะสม แตตองทําบัญชีการใชจายใหอยางถูกตอง และไวยาวัจกร หรือ กรรมการบานรับรู

นําเสนอ และปฏิบัติตาม ตามนโยบายคลังประหยัดขององคการไดวางแนวทางเอาไว 

     ข. ของครุภัณฑ มีราคามาก (อสังหาริมทรัพย) ไดแกท่ีดินวัด กุฏิ วิหาร 

สีมา ศาลโรงธรรม ตลอดถึงตนไมพระพุทธรูปเงิน ทองคํา ท่ีมีราคาสูง เครื่องของเหลานี้ไมใหแจก

ถวายเปนการสวนตัว 

    2. ของพระธาตุเจดีย ในสวนท่ีเปนพระพุทธรูปบาง ไดแกวัตถุตาง ๆ ท่ีญาติ

โยมได มาถวายทานเอาไว เพ่ือบูรณะซอมแซมพระธาตุเจดียและเพ่ือผลประโยชนของพระธาตุเจดีย 

และพระพุทธรูป ถาเปนของละหุภัณฑมีราคานอย (สังหาริมทรัพย) มีผาสบง จีวร อาหารบิณฑบาต 

เสื่อ หมอน มุงเหลานี้ใหพระสงฆผูปกปกรักษาแบงถวายกันใชสอย ตามความเหมาะสม ถาเปนของ

ครุภัณฑ มีราคามาก (อสังหาริมทรัพย) หามไมใหแบงแจกถวายเปนการสวนตัว แตมีความจําเปนเพ่ือ

จะทําการซอมแซมพระธาตุเจดีย ก็ใหเอาไปแลกเปลี่ยนมาปรับใชใหเขากับสภาพการซอมแซมพระ

ธาตุเจดีย ก็ไดตามความเหมาะสม ดวยเห็นพรอมคณะสงฆและกรรมการผลประโยชนของพระพุทธรูป

พระธาตุเจดีย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ท่ีมีคนนิยมนับถือเขาไปสักการะบูชาบอย ๆ นั้นใหทําสรุป

งบประมาณรายไดทุก ๆ เดือนใน 6 เดือนใดหรือทายปใดใหทํารายงานข้ึนใหข้ันเบื้องบน ของตน

รับทราบดวย 

    3.  เปนของสวนบุคคล คือไดแกวัตถุสิ่งของวัตถุทุกอยางท้ังเปนละหุภัณฑของ

มีราคานอย (สังหาริมทรัพย) และครุภัณฑของมีราคามาก (อสังหาริมทรัพย) ท่ีเปนมรดกของพระภิกษุ

รูปใดรูปหนึ่ง โดยเฉพาะหรือวา พระภิกษุหามาไดดวยตนเองก็ดี มีญาติโยมนํามาถวายใหเฉพาะ 

พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ดี หรือหากวาของนั้นคณะสงฆไดแบงถวายใหพระภิกษุรูปหนึ่ง ไดเก็บไวเปน

ของสวนตัวก็ดี ชื่อวาเปนของบุคคล ของเหลานี้ เปนของพระภิกษุมีสิทธิใชสอยตามความชอบใจ ถา

พระภิกษุรูปนั้นมรณภาพดวยไมไดทําพินัยกรรมมอบหมายใหผูใดผูหนึ่ง สิ่งของนั้นตองเอาเขาเปน

สมบัติของสงฆในวัดนั้น ถาของเหลานั้นพระภิกษุองคนั้น ไดมอบใหพระภิกษุสามเณร และญาติพ่ีนอง 

ไดเอาเก็บไวแลว ก็เปนของพระภิกษุสามเณรและญาติพ่ีนองของบุคคลนั้น หากวายังไมไดเอาไป เม่ือ

เวลาพระสงฆ นั้นถึงแกมรณภาพไปแลว ตองใหพระสงฆผูรูเห็นดวยกันใหแจกแบงถวายให 

   6)  ดานการกอสราง ออกแรงงานสรางประเทศชาติ ก็เปนการงานมหาชน โดย

ยืนอยูในหลักพ่ึงตนเองได เปนหลัก พระสงฆสามเณรก็ไดประกอบสวนเหมาะสม ในการฟนฟูบูรณะ

วัตถุโบราณสถาน ปูชนียสถาน และวัดวาอารามใหเปนท่ีเลื่อมใสศรัทธา ของญาติโยมพรอมกันนั้นก็

ตองปกปกรักษาศิลปะวัฒนธรรม วรรณคดี เสริมขยายศิลปหัตถกรรม ชางลวดลาย ชางปน และอ่ืน ๆ 

ท่ีเหมาะสม ปกปกรักษา และ ซอมแซมวัดวาอารามใหสวยงามโดยเฉพาะสถานท่ีวางเปลา ควรทําให
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เกิดประโยชนโดยปลูกผักผลไม ใหเปนเครื่องประดับวัดวาอารามและ ใหเอาใจใสการซอมแซม และให

ถือเอาการกอสรางโรงเรียน โรงพยาบาล ศาลา ถนนหนทาง สิ่งท่ีจําเปนแกชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนเปนหลัก การสรางวัดใหมตองไดรับอนุญาตจากศูนยกลาง 

   7) ดานสาธารณสุข เพ่ือปกปกรักษาฮิตครองประเพณีอันสวยงาม ของครูบา

อาจารย ท่ีมีมาแตโบราณกาลนั้น พระสงฆสามเณร ตองไดฟนฟูคืนตํารายาพ้ืนเมืองเพ่ือประกอบสวน

การรักษาโรคตาง ๆ ใหพระสงฆสามเณร และ ประชาชนตอบสนองใหแกความเรียกรองตองการของ

ประชาชน พรอมกันนั้น ก็เอาใจใสสั่งสอนหลักอนามัยปองกันโรคพยาธิตาง ๆ แกประชาชน เอาใจใส

ทําความสะอาดในวัดของแตละวัด ใหเปนตัวอยาง ของประชาชน ตั้งใจใฝศึกษาคนควาตํารับตําราตาง 

ๆ และสนใจนําวิธีการรักษาโรคตาง ๆ และวิธีอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยเหลือเพ่ือนกัลยาณมิตร และญาติโยม

ประชาชนท่ัวไปใหไดรับความสุขใจกันท่ัวหนา ดูแลเขาเม่ือยามเจ็บปวย และเม่ือยามตายของเขา

เหลานั้น เราเองผูเปนพระก็ตองจัดท่ีฉันใหสะอาด อาหารท่ีจะฉันก็ใหถูกหลักอนามัย นุงหมก็ให

เรียบรอยสะอาดสะอาน ปรับปรุงคนมีความรูเรื่องหมอยาพ้ืนเมืองสงตั้งแตข้ันศูนยกลางลงไปถึงข้ัน

รากฐาน ใหมีระเบียบ อันดีงามระวังการชื้อขายยาในลักษณะการคาแบบไมถูกตอง ตามแนวทาง

นโยบายของศาสนาพุทธ และแนวทางของ อ.พ.ส และแนวทางของบานเมือง 

   8) ดานการเมือง โดยยืนอยูในหลักม่ัน และ ทัศนะอันถูกตองนั้น พระสงฆ

สามเณรตองร่ําเรียนธรรมวินัยรับผิดชอบผลประโยชน ทางการเมืองเสมอภาคกัน ปฏิบัติระบอบ

ประชาธิปไตย ยึดเอาสิทธิการเปนเจาของประเทศชาติ และของพระพุทธศาสนาใหแกตนเอง 

ยกระดับความรับรูทาง ดานการเมืองอยูเรื่อย ๆ ติดตามเก็บกําสภาพภายในและตางประเทศอยาง

ละเอียด ตั้งหนาตอสูกับสิ่งท่ีไมเปนธรรม ตั้งแตแกไขแนวคิดผิดพลาดของตน ตั้งหนากอสรางหลอ

หลอมผูอ่ืนสรางความสามัคคีรักชาติและ ความสามัคคีสากล ออกแรงเคลื่อนไหวในรูปการท่ีเหมาะสม

เพ่ือสรางผลงานประกอบสวนของตน เขาในภาระกิจของชาติ เขารวมในขบวนการเคลื่อนไหวของ

มหาชนท่ีกาวหนา ตัดสินใจลบลางทุกรองรอยของระบอบเกาท่ีลาหลัง ทําลายทุกเลหกลของศัตรู ท่ี

หวังอยากทําลายชาติ และ พระพุทธศาสนา ยึดหลักยุทธศาสตรสองอยางคือ ยึดม่ันแนวทางนโยบาย

ของพรรคและรัฐท่ีวางออกแตละระยะแตละสภาพการ และแผนการ 5 ปแหงรัฐวางออกแตละระยะ

เพ่ือเทศนาเผยแผใหออกตนญาติโยมซ่ึงรัฐศาสตรแนวพุทธ พระพุทธศาสนาบัญญัติ หลักธรรมตาง ๆ 

ท่ีสามารถนํามาใชกับการปกครองวัด ในอันท่ีจะกอใหเกิดความผาสุกของประชาชนอันเปนจุดหมาย 

ปลายทางของการศึกษาเก่ียวกับรัฐ  

   หลักธรรมตาง ๆ ในพระพุทธศาสนานํามาประยุกตกับวิชารัฐศาสตรในทุก

ลักษณะไมวาจะเปนทฤษฏี รัฐศาสตร สถาบันการเมืองกฎหมาย ขบวนการเมือง ความสัมพันธ

ระหวางประเทศเปนตน ท้ังนี้ก็เพราะพระพุทธศาสนาเนนถึงการใชธรรมะท่ีสามารถนํามาประยุกตใช

กับการศึกษาเก่ียวกับรัฐ และการปกครองรัฐไดเปนอยางดี วิชารัฐศาสตรในสวนท่ีเก่ียวกับลัทธิ
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การเมืองนั้น ศึกษาเก่ียวกับลัทธิการเมืองทุกลัทธิไมวาจะเปนลัทธิเผด็จการหรือประชาธิประไตย 

สําหรับพระพุทธศาสนาก็เชน เดียวกัน สามารถนําไปใชกับรูปแบบ การปกครองไดทุกประเภท ไมวา

จะเปนรูปแบบการปกครองท่ีเปนเผด็จการหรือประชาธิไตย เชนรูปการปกครองแบบเผด็จการถา

ผูปกครองท่ีเปนเผด็จการมีทศพิธ ราชธรรมก็สามารถทําใหการปกครองมีประสิทธิภาพและบังเกิด

ผลดี แกประชาชนเปนตน ในทํานองเดียวกัน เราสามารถนําเอาทศพิธราชธรรมนํามาใชกับการ

ปกครองในรูปแบบประชาธิไตยไดดวยเชนถารูปแบบประธานาธิบดีผูเปนประมุขของรัฐและหัวหนา

ฝายบริหารถาประธานาธิบดีเปนทศพิธ ราชธรรม แลวก็จะทําใหประชาชนไดรับความผาสุก แมระบบ

การปกครองแบบเผด็จการรูปอ่ืน ท่ีไมปฏิเสธพระพุทธศาสนาและ นําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไป

ใชกับการบริหารของตนก็จะสามารถสรางประโยชนและความผาสุขใหแกประชาชนไดเชนเดียวกัน 

พระสัมมาสัมพุทธเจาในสมัยท่ียังไมไดเสด็จออกแสวงหา พระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณไดทรงศึกษา 

ไดรูระบบการปกครอง ตาง ๆ ในครั้งพุทธกาลทุกรูปแบบ เม่ือทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนาจึงทรงสอน

นักปกครองใหสรางความผาสุกสมบูรณแกประชาชนอยางกวางขวางอยางลึกซ้ึง ในการปกครองนั้น

พระพุทธศาสนาแสดงคุณธรรมท้ังของผูปกครองและของประชาชนรวมท้ังการจัดกิจการของรัฐ 

แนวทางท่ีกํากับการปฏิบัติแหงกลไกลของรัฐ เชน ระบบรัฐการ สถาบันการเมืองและสถาบันตุลาการ

เปนตนระดับโลกทรงแสดงหลักธรรมในการปกครองโลก ซ่ึงนับวากวางขวางท่ีสุด ไมจํากัดเพียง

บานเมืองหรือประเทศใด ๆ ประเทศหนึ่งหลักธรรมนี้เรียกวา โลกบาล แปลวา ธรรมคุมครองโลก ซ่ึง

นับวากวางขวางกวาคําวา รัฐบาลเทศบาลและสุขาภิบาล อยางเทียบกันไมได หลักธรรมท่ีเปนโลกบาล

ไมซับซอนมีเพียง 2 ขอเทานั้นคือ 1) หิริ คือความละอายตอบาป 2) โอตตัปปะ คือความเกรงกลัวตอ

บาปความชั่วความไมดีไมงามท้ังหลาย คุณธรรมท้ัง 2 ขอนี้เปนท้ังผูปกครองและผูอยูใตปกครองหรือ

กลาวอีกอยางหนึ่งจําเปนสําหรับผูอยูในโลกทุกคน 

   9)  ดานการตางประเทศ ยืนอยูในหลัก 5 ประการอยูรวมกันอยางสันตินั้น 1) 

สรางความสามัคคีพัวพันธอันดีกับองคการจัดตั้งพุทธศาสนา และบรรดาองคการจัดตั้งอ่ืน ๆ ท่ี

กาวหนาในโลก เพ่ือพรอมกันกับชาวโลกเคลื่อนไหวการงานตัวจริง ประกอบสวนรักษาสันติภาพใน

ภาคพ้ืน อาชีอาคเนและในโลก 2) สนับสนุนองคการจัดตั้ง และทุกขบวนการท่ีรักหอมสันติภาพ รัก

หอมศีลธรรม และ รักความกาวหนาทางสังคม 3) พรอมกันนั้นก็ออกแรงเคลื่อนไหวทุกรูปการเพ่ือ

คัดคาน และกลาวประณามสงครามอธรรม และ แบบใหม 4) และตั้งหนาปฏิบัติตามธรรมนูญของ

องคการชาวพุทธอาชีอาคเน เพ่ือสันติภาพวางออก เง่ือนไขท่ีตนเปนเปนสมาชิก ในคณะกรรมการ

ภายในขององคการนั้น 5) พรอมกันนี้ก็ตั้งหนาเผยแผหลักการ และ หมากผลขององคการนี้ ใน

ประเทศของตนอยางกวางขวาง ดวยการจัดตั้งการชุมนุมสนับสนุนสันติภาพตามรายงานของ

ศูนยกลางวางออก 

   สรุปไดวา รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวสมัยท่ี 2-3 ป พ.ศ.2523-2532 

องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวไดปรับปรุงใหม เพ่ือใหทันกับยุคสมัย ตามโครงการ
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ดําเนินงานของรัฐบาล และแผนการ 5 ปองคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวจึงได

วางโครงการดําเนินงาน ดังนี้ 1) ดานการปกครอง 2) ดานการศึกษา 3) ดานสังคม 4) ดานโฆษณา

อบรมเผยแผ 5) ดานศาสนสมบัติ 6) ดานการกอสราง 7) ดานสาธารณะสุข 8) ดานการเมือง 9) ดาน

การตางประเทศ และแบงโครง สรางการปกครองแบงออกเปน 5 ข้ัน 1) ข้ัน ศูนยกลาง 2) ข้ันแขวง 

(จังหวัด) หรือกําแพงนครหลวง 3) ข้ันเมือง (อําเภอ) 4) ข้ันตาแสง (ตําบล) 5) ข้ันวัด (บาน) แตละข้ัน 

มีการปกครองคณะสงฆในรูป แบบเดียวกัน มีการเลือกตั้งคณะบริหารงาน เพ่ือทํางานของการ

ปกครองคณะสงฆลาว มีการเคารพ และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของรัฐธรรมนูญของประเทศชาติ 

รักษาความสงบเรียบรอยศาสนสมบัติใหเปนระเบียบเรียบรอยและสงเสริมความสามัคคีทุกถวนหนา 

  3.2.3.3 รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาว สมัยท่ี 4-5 พ.ศ. 2533-2554 

  ประวัติชีวิตและผลงาน พระอาจารยใหญ มหาวิจิตร สิงหราช  

  (ประธานศูนยกลางองค การพุทธศาสนาสัมพันลาวรูปท่ี 3)  

  1. กําเนิด วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2478 ท่ีบานอุทุม เมืองสุขุมา แขวงจําปาศักดิ์ เปน

บุตรของพอจานเนียม และแมหมอมกอนคํา มีพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน 

  2. เขาเรียน 14 ปไดเขาเรียนประถมตน อยูวัดศาลาเย็น ท่ีจังหวัดนครราชสีมา 16ป 

ไดเขาศึกษาตอมัธยมปลาย ท่ีโรงเรียนขัตติยศึกษา ธนบุรีกรุงเทพฯ  

  3. บรรพชา เม่ืออายุ 19 ป ท่ีวัดตะกุด อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

  4. อุปสมบท เม่ืออายุ 20 จากนั้นจึงไดยายไปอยูกับทานเจาคุณ พระคัมภีรระญาณ 

วัดประสิทธิ์ ท่ีวัดอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระครูบุญมี เปนพระอุปชฌาย  

  5. การศึกษา จบนักธรรมเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค ทีวัดอนงคาราม กรุงเทพ- 

มหานคร สังกัดวัดพิชัยยาติการาม จบเปรียญธรรม 9 ประโยค ทีวัดสันติภาพ เมืองแปก แขวงเซียงขวาง 

ราชอาณาจักรลาว  

   -  จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสันสกฤต เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย  

   -  จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรวมมิตร สันตินิเกตัน ประเทศอินเดีย  

   -  ดุษฏีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ประเทศไทย 

  6. ตําแหนง ไดรับแตงตั้งใหเปน เลขาธิการ องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหง

ประเทศลาว สมัยท่ี 2และสมัยท่ี 3 ไดรับการแตงตั้งใหรักษาการประธานองคการพุทธศาสนาสัมพันธ

แหงประเทศลาว พ.ศ. 2534 ดํารงศตําแหนง ประธานศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว 2 

สมัย พ.ศ. 2540-2554 จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันทร  

  7. ผลงานทางวิชาการ 1) พระพุทธศาสนาในลาว 2) พระธรรมเทศนา 3) พิธี

บรรพชาและ อุปสมบท 4) บทปาฐกถาผานวิทยุ และออกทีวีตาง ๆ  
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  8. มรณภาพ ทานมรณภาพวันท่ี 16 เดือนมิถุนายนพ.ศ.2553 รวมอายุได 85 ป 65 

พรรษา 

  คณะประจําสมัยท่ี 4 พ.ศ.2534-2540 กองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัว

ประเทศ 

  1. พระอาจารยใหญดร. มหาวิจิตร สิงหราช 

  2. พระอาจารยใหญมหาผอง สมาเลิก 

  3. พระอาจายใหญชาลี กันตะสีโล 

  4. พระอาจารยใหญมหาบัวคํา สาริบุตร 

  5. พระอาจารยใหญมหานวนตา ลัดถะสัมพัน 

  6. พระอาจารยใหญมหาจะรุน วะชิระรังสี 

  7. พระอาจารยใหญมหา สิยา ขุนเดด 

  8. พระอาจารยใหญมหาบุญมา สิมมาพรหม 

  9. พระอาจารยใหญมหาเหวด มะเสไน 

  10. พระอาจารยใหญมหาบุญสี วงศพูมี 

  11. พระอาจารยใหญบัวแกว แสงสุริยา 

  งานกองเลขาธิการใหญศูนยกลาง อ.พ.ส 

  1. พระอาจารยบุญทัน ขันติสัก 

  2. พระอาจารยชายคํา จําปาอุทุม 

  3. พระอาจารยกงแสง วงศพูมี 

  4. พระมหาบุญทวี วิไลจักร 

  คณะประจําสมัยท่ี 5 พ.ศ.2547-2554 กองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัว

ประเทศ 

  1. พระอาจารยใหญดร. มหาวิจิตร สิงหราช 

  2. พระอาจารยใหญมหาผอง สมาเลิก 

  3. พระอาจายใหญชาลี กันตะสีโล 

  4. พระอาจารยใหญมหาบัวคํา สาริบุตร 

  5. พระอาจารยใหญมหาบัวคํา บุบผาวงศ 

  6. พระอาจารยใหญมหาจะรุน วะชิระรังสี 

  7. พระอาจารยใหญมหาคํามา ปญญาวิจิตร 

  8. พระอาจารยใหญมหาบุญมา สิมมาพรหม 

  9. พระอาจารยใหญมหาเหวด มะเสไน 
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  10. พระอาจารยใหญมหาบุญสี วงศพูมี 

  11. พระอาจารยใหญบัวแกว แสงสุริยา 

  12. พระอาจารยบุญทัน ขันติสัก 

  13. พระอาจารยวัฒนา ดาราสมบัติ 

  14. พระอาจารยมหาพูสะหวัน พันทะบัวลี 

  15. พระมหาบุญทวี วิไลจักร ท่ีวัดโสกปาหลวง วันท่ี 12 มิถุนายน 2547 กอง

ประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 5 

  นับแตนี้ถึงปพ.ศ. 2533 องคการ อ.พ.ส และ พ.ส.ล ก็จะไดดําเนินตามทิศทางหนาท่ี

ของตนใหถูกตอง และจะไดปรับปรุงบูรณะการจัดตั้ง ดัดแปงแบบวิธีการเคลื่อนไหวขององคการ 

อ.พ.ส และพ.ส.ล ใหสอดคลองกับสภาพการ และหนาท่ีใหมตามจินตนาการใหม ดวยความเชื่อม่ัน

อยางตายใจตอพรรค ตอรัฐบาลและตอแนวลาวสรางชาติ พระสงฆสามเณรลาวในท่ัวประเทศ ขอ

ปฏิญาณ ขานเปนเสียงเดียวกันวา จะสืบตอเพ่ิมทวีรักหอมศีลธรรม รักหอมประเทศชาติรักหอมเอก

ราช สันติภาพ และระบอบใหมสังคมนิยม สามัคคีกับประชาชนลาว บรรดาเผาในท่ัวประเทศ เพ่ือ

ประกอบสวนเขาในภาระกิจรวมของชาติเรา ในท่ีสุดนี้ ขออวยพรชัยอันประเสริฐใหบรรดา คณะ

ประธานและบรรดาคณะผูแทนท้ังหลายท้ังภายในและสากล ทุกเพศทุกวัย จงมี สุขภาพแขมแข็ง อายุ

ม่ันขวัญยืน สุขภาพดีอยางท่ัวถึงกันเทอญ ขออวยพรชัยอันประเสริฐใหกองประชุมท่ัวประเทศครั้งท่ี 2 

ของแนวลาวสรางชาติ จงประสบผลสําเร็จอยางสงางามขอใหสันติภาพโลกม่ันยืน กองประชุมใหญ

ผูแทนท่ัวประเทศของแนวลาวสรางชาต,ิ (2530, หนา 227-230) พระสงฆองคเจาอันเปนสัญญลักษณ

แหงกอนกําลัง สามัคคีปวงชนท้ังชาติ ท้ังเปนการเพ่ิมทวีความเขมแข็งขององคการแนวโฮมพวกเราข้ึน

อีก (เรื่องเดียวกัน หนา 70) เพ่ือกําหนดโครงสรางการปกครองดังนี้ 

  1. โครงสรางการปกครองแบงออกเปน 4 ข้ันคือ 

   1) ข้ันศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม)  

   2) ข้ันแขวงหรือกําแพงนคร เขตพิเศษ เทศบาล (จังหวัด)  

   3) ข้ันเมืองหรือเทศบาลเมือง (อําเภอ)  

   4) ข้ันวัดรากฐาน (บาน)  

  การประชุมใหญครั้งท่ี 3 ขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดรับรองเอาการ

แตงตั้ง 

  1.  คณะกรรมาธิการปกครอง มี 2 รูป 

  2.  คณะกรรมการศูนยกลาง 42 รูป  

  3.  คณะกรรมการประจําศูนยกลางองคการพุทธศาสนา 9 รูป พรอมกันนี้ยังไดรับ

รองขอกําหนดวาดวยการจัดตั้งการปฏิบัติงานท่ีไดแบงออกเปน 4 กรรมาธิการ   
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  2. มีหนาท่ีรับผิดชอบของการบริหารงานดังนี ้

   1)  สั่งการพระสงฆสามเณรในท่ัวประเทศใหปฏิบัติธรรมวินัยอยางเครงครัด 

   2)  รักษาบูรณะปูชนียวัตถุและวัตถุโบราณตาง ๆ พรอมดวยกอสรางใหมีศิลปะลาว 

   3)  คุมครองศาสนสมบัติ 

   4)  รับผิดชอบสํานักงานองคการใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย องคการพุทธ

ศาสนาสัมพันธลาว, (2533, หนา 102-103)  

  หลังจากการประชุมใหญครั้งท่ี 3 นี้และในปพ.ศ. 2535 พระมหาทองคูณ อนันต

สุนทร ประธานองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดมรณภาพลง ทําใหองคการปกครองคณะสงฆ

จะตองไดจัดการประชุม เพ่ือเลือกตั้งประธานองคการสงฆรูปใหมเพ่ือบริหารการปกครองคณะสงฆ 

ผลการประชุมในครั้งนี้ไดมีมติเลือกตั้ง เอาพระมหาวิจิตร สิงหราช รองประธานองคการพุทธศาสนา

สัมพันธลาว ข้ึนมารับหนาท่ีรักษาการประธานองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว และใน 5 ปตอมาเม่ือ

ถึงกําหนดการประชุมสงฆองคการพุทธศาสนาก็ไมสามารถท่ีจะจัดการประชุมสงฆข้ึนไดเนื่องจากขาด

ความพรอมทางดานเอกสารและงบประมาณ จึงไดเลื่อนมาจัดการประชุมในป พ.ศ.2540 

  พระมหาวิจิตร สิงหราช ไดกลาวสรุปรายงานการปกครอง ของ อ.พ.ส ในปท่ีผานมาวา 

  1. สมาชิกองคการท่ัวประเทศมีจํานวน 1,840 รูป  

  2. กรรมการศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม) มีจํานวน 42 รูป 

  3. คณะกรรมการปกครองระดับนครหลวง แขวง (จังหวัด) มีท้ังหมด 165 รูป  

  4. กรรมการบริหารระดับเมือง (อําเภอ) 458 รูป 

  5. คณะกรรมการ ตาแสง (ตําบล) มีจํานวนท้ังหมด 1,178 รูป 

  สถิติการปกครองคณะสงฆในท่ัวประเทศมีจํานวนพระสงฆท้ังหมด 17,990 รูป 

จํานวนพระสงฆ 6,897 รูป สามเณร 11,093 รูปแมชีจํานวน 495 คน วัดท่ีมีพระสงฆอยู 2,823 วัด มี

วัดราง 618 วัดท่ัวประเทศ สําหรับการปกครองคณะสงฆนั้นถึงแมวาจะมีแนวทางนโยบายและ

โครงการดําเนินงานท่ีไดรับมาจากการประชุมใหญครั้งท่ี 3 แลวก็ตาม หลังจากไดบริหารงานแลวทาง

คณะสงฆยังเห็นวายังขาดหลักการใหญในการทํางาน ในการปกครองภายในยังขาดธรรมนูญการ

ปกครองคณะสงฆยังไมมีสังฆบัญญัติกฏระเบียบตาง ๆ และการจัดตั้งคณะวินัย การจัดตั้งคณะสงฆจาก

ศูนยกลางถึงทองถ่ินยังไมไดรับการบริหารการปกครองอยางเปนระบบตามหลักรัฐศาสตรสมัยใหมแบบ

รัฐ การกําหนดสิทธิ์และหนาท่ีของคณะปกครองระดับตาง ๆ ยังไมชัดเจน พระมหาวิจิตร สิงหราช, 

(2540, หนา 6-12)  การประชุมครั้งใหญในครั้งนี้ยังไดเสนอแนวทางนโยบายการปกครองดังนี้ 

  1. คณะปกครองทุกระดับจะตองจัดเก็บขอมูลทางพระพุทธศาสนาทําสถิติของ

พระสงฆสามเณร ใหถูกตองและครบถวนตามสภาพความเปนจริง จากนั้นก็ตองรายงานถึง

ผูบังคับบัญชาใหรับทราบตามความเปนจริง 
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  2. คุมครองศาสนสมบัติและการปกครองสงฆใหดีข้ึนบนพ้ืนฐานธรรมนูญปกครอง

สงฆลาว 

  3. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวจําเปนตองประสานสมทบรวมมือกับแนวลาว

สรางชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของของรัฐบาลเพ่ือความสะดวกในการเสนองบประมาณและแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึน (เรื่องเดียวกัน, หนา 29-30) ทานอุดม ขัดทิยะ กรรมการกรมการเมืองศูนยกลาง

พรรค รองประธานประเทศ ประธานศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ ไดกลาวเสนอความคิดตอการ

ประชุมวา การปกครองคณะสงฆจะตองสืบตอปรับปรุงธรรมนูญการปกครองคณะสงฆใหสอดคลอง

กับสภาพท่ีเปลี่ยนแปลง และสรางสังฆาณัติปกครองสงฆและปรับปรุงการบริหารงานทุกระดับ 

พระสงฆสามเณรลาวจะตองอุทิศตนทางดานสติปญญา เพ่ือรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติท่ี

ผานมา ถือไดวาพระ สงฆสามเณรลาวไดมีผลงานในการปฏิวัติตอสูเอาเอกราชและยัง เขารวมในแนว

ทางการตางประเทศของพรรคและรัฐบาลลาว ตามภาระบทบาทของตนไดเปนอยางดี อุดม ขัดทิยะ, 

(2540, หนา 54-59) สําหรับการปกครองคณะสงฆนั้นตามธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.2541 

ไดแบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

  1. การปกครองระดับศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม) ประกอบดวยผูแทนพระสงฆ 

ท่ัวประเทศอยางต่ําไมนอยกวา 30 รูป อยางมากไมเกิน 45 รูป คือ 1) ประธาน 1 รูป 2) รองประธาน 

4 รูป 3) คณะประจํา 11 รูป 

  2. การปกครองระดับแขวง (จังหวัด) อยางนอย 11 รูป อยางมากไมเกิน 25 รูป 

  ในคณะนั้น 5 ถึง 7 รูป เปนคณะประจํา 

  3. การปกครองระดับเมือง (อําเภอ) ประกอบดวยกรรมการ 7 ถึง 15 รูป  

  ในคณะนั้น 3 ถึง 5 รูปเปนคณะประจํา 

  4. การปกครองระดับวัด (บาน) อยางนอย ใหมีคณะประจํา 3 ถึง 5 รูป 

  ธรรมนูญการปกครองคณะสงฆฉบับนี้ไดกําหนดภาระหนาท่ีของการปกครองคณะ

สงฆไวชัดเจนคือ 

 1. กรรมาธิการปกครองสงฆ 

 ยังรับหนาท่ีเปนรองประธานพุทธศาสนาสัมพันธลาว ปฏิบัติหนาท่ีใหประธานหรือ

เม่ือประธานหมดวาระไปเปนประธานในกรรมาธิการท่ีตนรับผิดชอบ มีหนาท่ีสรางสังฆบัญญัติ 

สังฆาณัติระเบียบและออกคําสั่งอ่ืน ๆ กํากับการปกครองคณะสงฆอยางใกลชิด และถูกตองตามธรรม

วินัย โดยเฉพาะในทองถ่ินชนบทจะตองไดเพ่ิมความเอาใจใสในการปกครองคณะสงฆใหมีความเปน

ระเบียบเรียบรอยและเสถียรภาพของบานเมือง ธรรมนูญการปกครองคณะสงฆฉบับนี้ยังไดจัดตั้งคณะ

วินัยธรและธรรมธรข้ึน คณะวินัยธรนั้นเปนนิติบัญญัติสงฆ มีหนาท่ีเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

หลักพระธรรมวินัยและกฏหมายของปราศจากอคติในการพิจารณาตัดสินอธิกรณนั้น ไดแบงออกเปน 3 
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ชั้น คือ ชั้นตน ชั้นอุทธรณ ชั้นลบลาง (ชั้นสูงสุด) มีคณะพระวินัยธร 3 หรือ 5 รูป ธรรมนูญปกครอง

สงฆ, (2541, หนา 9-18)  

 นอกจากธรรมนูญปกครองสงฆท่ีไดกําหนดภาระหนาท่ีอยางชัดเจนเก่ียวกับคณะ 

กรรมาธิการปกครองสงฆ องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวยังไดประกาศใชสังฆบัญญัติ

การปกครองคณะสงฆ ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ สังฆบัญญัตินี้ไดกําหนดเก่ียว 

กับการปกครองคณะสงฆในสวนกลางและสวนทองถ่ินอยางชัดเจน เชน ใน มาตรา 5 ได กําหนดสิทธิ์

และหนาท่ีเจาคณะจังหวัดไวอยางชัดเจน คือ 

 1. ปกครองบริหารใหเปนไปตามคําสั่งของ 4 กรรมาธิการ 

 2. ควบคุมดูแลการเดินทางของพระภิกษุสามเณร ใหอยูในความเปนระเบียบเรียบรอย 

 3. ควบคุมดูแลพระสงฆสามเณรท่ีอยูภายใตการปกครองของตน ใหปฏิบัติตามพระ

ธรรมวินัยและกฏระเบียบอยางเครงครัด 

 4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติในพระธรรมวินัยและขอกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีบัญญัติ 

ไวในสังฆบัญญัตินี้องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว บทสรุปการบริหารงานคณะสงฆ, (2546, หนา 1-2)  

 สรุปไดวา การปกครองคณะสงฆในระยะนี้ไดมีการประกาศใชสังฆบัญญัติในการ

ปกครอง และธรรมนูญปกครองสงฆ พรอมดวยกฎระเบียบตาง ๆ ทําใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติ

หนาท่ีการปกครองคณะสงฆ จากสวนกลางถึงระดับทองถ่ิน ถึงวาการปกครองคณะสงฆจะมีขอ 

บกพรองอยูบางเล็กนอยก็สามารถแกไขไดทันทวงที เนื่องจากอาศัยพระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาเปนหลักในการปกครองและอาศัยธรรมนูญปกครองสงฆลาว และกฎหมายบานเมือง

เปนเครื่องดูแลอีกดวย 

 2. คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ 

 คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ มีหนาท่ีจัดการศึกษาอบรมพระภิกษุสามเณรในท่ัว

ประเทศใหเจริญกาวหนา และสงพระเณรไปศึกษาตอในตางประเทศภายหลังประเทศชาติไดรับการ

ปลดปลอยอยางสมบูรณ โรงเรียนพระสงฆไดสืบตอดําเนินการเปนปกติแตมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรและโครงสรางการบริหารการศึกษาใหมเพ่ือใหสอดคลองกับระยะปลดปลอยและความ

เรียกรองตองการทางดานบุคลากรโรงเรียนบาลีชั้นสูงแหงเดียวของพระสงฆซ่ึงในเม่ือกอนเรียกวา 

สถาบันการศึกษาพุทธศาสนาถูกเปลี่ยนแปลงเปนโรงเรียนสรางครูสงฆชั้นกลางสวนหลักสูตรการ 

ศึกษาสงฆเม่ือกอนเนนหลักวิชาทางดานศาสนาก็ถูกเปลี่ยนมาเนนหลักวิชาในทางโลกการเปลี่ยน 

แปลงอยางนี้ คือเปนไปตามจุดหมายและความเรียกรองตองการ ของการศึกษาในระยะใหม มาถึง

ปจจุบันนี้เห็นวาหลักสูตรก็คือโครงสรางการจัดตั้งการศึกษาสงฆ ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง

ของสังคมปจจุบัน ดังนั้นในการประชุมใหญครั้งท่ี 5 ของศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว จึงมติ

เก่ียวกับการศึกษาและขยายการศึกษาสงฆเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหมของ

พรรคและคณะรัฐบาลโครงประกอบการบริหารการจัดตั้งของการศึกษาสงฆข้ึนกับศูนยกลางองคการ
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พุทธศาสนาสัมพันธลาวคณะกรรมาธิการศึกษาสงฆศูนยกลางโดยอยูในความดูแลของกระทรวง 

ศึกษาธิการ พระมหาดร. บุญทวี วิไลจักร, (2561, หนา 54)  

 แผนพัฒนาการศึกษาสงฆ 

 ทิศทางรวมในแตละระยะท่ีผานมา ก็คือปจจุบันพรรคและรัฐบาลไดใหความสําคัญ

แกการศึกษาสงฆโดยถือวาการศึกษาสงฆ คือการประกอบสวนในภาระกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ให แกสังคม ดังนั้นในมติกองประชุมใหญครั้งท่ี 5 ของศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงกําหนด

ไววารัฐบาลจะสืบตอกับพุทธศาสนิกชนท้ังหลายปรับปรุงและขยายโรงเรียนสงฆเพ่ือยกคุณภาพ

การศึกษาใหดีข้ึน โดยมีเนื้อหาในทางธรรมและทางโลก พรอมกันก็สืบตอสรางเง่ือนไขใหพระภิกษุสงฆ

สามเณรและนักบวชท้ังหลาย ไดอุทิศสวนในภาระกิจสาธารณประโยชนตาง ๆ และภาระกิจรวมของ

บานเมือง มติวาดวยทรัพยากรมนุษยของศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไดระบุวาปรับปรุงการ 

ศึกษาสงฆไปตามทิศทางความรูดานธรรมะ ภาษาศาสตรวรรณคดีและวางนโยบายการศึกษาสงฆให

ชัดเจน เพ่ือปฏิบัติตามทิศทางศูนยรวมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว กระทรวงศึกษาธิการไดวางทิศ 

ทางในการคนควาเก่ียวกับองคประกอบการศึกษาสงฆ เปนสองภาคคือ ภาคสามัญศึกษาสงฆ และ

ภาควิทยาลัยสงฆ แตละภาคมีดังนี้  

  1. องคประกอบภาคสามัญศึกสงฆ ภาคระดับมัธยมและระดับมหาวิทยาลัย 

   1) ข้ันประถมศึกษาสงฆ มี 3 ข้ัน 

   2) ข้ันมัธยมศึกษาสงฆ มี 3 ข้ัน ตอนตน 

   3) ข้ันมัธยมศึกษาสงฆ 3 ข้ัน ตอนปลายมี 

   หมายเหตุ ปฐมศึกษาสงฆเรียน 3 ป ดวยผูท่ีจะเขาเรียนปหนึ่ง ของโรงเรียนสงฆ

นั้นตองเปนผูอานออกเขียนเปนในระดับท่ีแนนอนแลว 

  เนื้อในภาคสามัญศึกษาสงฆ 

  1. เรียนความรูดาน พุทธธรรม และวินัย  

  2. เรียนภาษาลาว ภาษาบาลี และ วรรณคดี ตามลําดับชั้น  

  3. เรียนคณิตศาสตรพ้ึนฐาน วิทยาศาสตรท่ัวไปเพ่ือชีวิตและการพัฒนาหมวดมนุษย

เชนวิชาชางพ้ึนฐาน การแพทยและยาพ้ืนเมือง 

  4. บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน 

  5. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับปฏิบัติการสอน 

  6. เลือกเรียนภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขตัวจริง 

  2. โครงประกอบภาควิทยาลัยสงฆ 

  วิทยาลัยสงฆนั้นตั้งอยู ณวัดองคตื้อราชวรมหามหาวิหารนครหลวงเวียงจันทเปน

สถาบัน การศึกษาชั้นสูงของพระภิกษุสามเณรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มี

ฐานะเทียบเทา สถาบันการศึกษาชั้นสูงแหงตาง ๆ ของรัฐบาล เปนหนวยวิชาการ และ ปฏิบัติหนาท่ี

สงเสริมการศึกษาสงฆชั้นสูง 
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   2.1 โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ 

    1) เพ่ือสรางพระสงฆ สามเณรใหมีความรูความสามรถ ในดานพระพุทธ 

ศาสนา ดานอักษรศาสตร ดานวรรณคดี ครุศาสตร และวิทยาการพ้ืนฐาน อันจําเปนในการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ตามแนวทางของรัฐบาลลาว 

    2) เพ่ือสรางพระสงฆสามเณรใหมีวิชาการทางโลกกับหลักธรรมทางพระพุทธ 

ศาสนาอยางลึกซ้ึงเพ่ือนําไปสั่งสอนใหเกิดประโยชนแกสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนา 

    3) เพ่ือสรางพระสงฆสามเณรใหมีความตื่นตัวประกอบสวนชวยเหลือสังคม

และ ประเทศชาติ ดวยการเผยแผศีลธรรมอยางกวางขวาง ปลุกระดมประชาชนใหมีความขยัน  

  3. เกณฑการรับนักศึกษา 

   3.1 วิทยาลัยสงฆเรียนระดับ 3 ปโดยไมนับปเตรียม 1 ปดังนี้  

    1) วิทยาลัยสงฆปท่ี 1 เรียน 2 เทอม 1 ป 

    2) วิทยาลัยสงฆปท่ี 2 เรียน 2 เทอม 1 ป  

    3) วิทยาลัยสงฆปท่ี 3 เรียน 2 เทอม 1 ป 

    4) รับเอานักเรียนท่ีเรียนจบมัธยมสงฆ หรือเทียบเทา 

    5) มีวิทยาฐานะเทียบเทาประกาศนียบัติชั้นสูงสายวิชาชีพของโรงเรียน

วิชาชีพชั้นสูงอ่ืน ๆ ท่ีข้ึนกับกระทรวงศึกษาธิการ 

   3.2 การบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ 

    1) คณะอํานวยการ 

     - ผูอํานวยการ 1 รูป 

     - รองผูอํานวยการ ท่ีเปนพระสงฆ 1 รูป 

     - รองผูอํานวยการ ท่ีเปน คฤหัสถ 2 นาย 

    2) สภาวิทยาลัยสงฆ  

    3) สภาวิชาการ 

   3.3 สํานักงานของวิทยาลัยสงฆ มีท้ังหมด 3 สํานักงานคือ 

    1) สํานักงานวิชาการ ประกอบดวย 5 หนวยงานคือ 

     (1) หนวยงานวิชา พ้ืนฐานท่ัวไป   

     (2) หนวยงานวิชา พุทธศาสตร   

     (3) หนวยงานวิชา อักษรศาสตร  

     (4) หนวยงานวิชา ครุศาสตร 

     (5) หนวยงานสงเสริมวิชาการ สังคม กองทะเบียน และวัดผล 
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   3.4 สํานักงานบริหารประกอบดวย 3 หนวยงานคือ 

    1) หนวยงานบริหาร คุมครอง 

    2) หนวยงานงบประมาณ และ บัญชีการเงิน  

    3) หนวยงานจัดตั้งพนักงาน และ นโยบาย  

   3.5 หนวยงานกิจการนักศึกษา ประกอบดวย 3 หนวยงานคือ  

    1) หนวยงานสงเสริมการปฎิบัติระเบียบวินัยสงฆ  

    2) หนวยงานเผยแผพุทธธรรม และวัฒนธรรม 

    3) หนวยงานสงเสริมกองทุนมูลนิธิ และสวัสดิการ โครงหลักสูตร ของวิทยาลัย

สงฆ 

   3.6 แบงเปน 2 ระดับ คือระดับอนุปริญญา จะเรียนอักษรศาสตร สายครู

วิทยาศาสตร สายธรรมชาติ และระดับปริญญาตรี จะเรียนสายครูพุทธศาสตร และครูภาษาอังกฤษ ซ่ึง

มีรายละเอียดดังนี้ 1. สายวิชาพ้ึนฐาน 2. สายวิชาเลือก 

    1) สายวิชาพ้ืนฐาน ชึ่งรวมเอาทักษะความรู พ้ึนฐานดานเศรษฐศาสตร 

การเมือง การปกครอง สังคมวิทยา ภาษาอังกฤษ บรรณาลักษณศาสตร วัฒนธรรมลาว ศาสนาท่ัวไป 

วาทศาสตรกฏหมายท่ัวไปตรรกศาสตรเบื้องตนการพัฒนาชุมชนประวัติอารยธรรมและอารยธรรม

ตะวันออก 

    2) สายวิชาพุทธศาสตร (วิชาเลือก) พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฏก พระ

อภิธรรมปฏก ธรรมวิภาค พุทธประวัติ วินัยมุข ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในลาว พุทธศาสนาในเอเชีย 

ศาสนาสากล การเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ เรียนระบบ 3 ป (11+3) ของกรมกอสราง และบํารุงครู 

แตละปจะรับเอานักศึกษาท่ีเรียนจบชั้นมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเทาเขาเรียน โดยมีการคัดเลือก

ของคณะศึกษาสงฆประจําจังหวัดในท่ัวประเทศ ปหนึ่งรับพระสงฆท่ีสอบคัดเลือกจํานวน 100-120 รูป 

เวลาเรียน เฉพาะภาคบาย วันละ 6 ชั่วโมง หยุดวันพระและวันเทศกาลสําคัญ เรียนจบแลวออกปฎิบัติ

ศาสนกิจ 1 ป 10 เดือนจึงสามารถรับวุฒิบัติได นับตั้งแตกอตั้งวิทยาลัยสงฆมาถึงปจจุบัน เปนระยะ 

เวลา 9 ป มีนักศึกษาจบไปแลว 5 รุนดวยกัน บทรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของ อ.พ.ส, 

(2554, หนา 15)  

  สรุปไดวา คณะกรรมาธิการศึกษาสงฆก็พัฒนาคอย ๆ กาวไปเรื่อย ๆ ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย คณะสงฆสวนใหญมีความหวังในการพัฒนาการศึกษาของพระสงฆอยาง

มากโดยเฉพาะทางดานพระพุทธศาสนา ใหมีความเจริญกาวหนาทาง วิชาการ ท้ังปริยัติ ปฏิบัติ และ

ปฏิเวธ เผยแผศาสนาผสมผสานแลกเปลี่ยนเรียนรูใหโลกไดรูภูมิวัฒนธรรมลาวไปในตัวดวย และมีความ

ตองการจะพัฒนาใหดีข้ึนไปกวาเดิมแตยังขาดบุคลากรท่ีเกงมีความรูความสามารถเขาไปบริหารทาง

การศึกษาในสถาบันสงฆเทาท่ีควรเพราะขาดการคัดเลือกสรรเอาพระท่ีมีความสามารถในการบริหาร
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ทางการศึกษาตามระบบการปกครองแบบสมัยนิยม เพ่ือใหทันกับยุคสมัยแหงความเจริญกาวหนาของ

ประเทศชาติ และประชาชนลาว 

 3. คณะกรรมาธิการการเผยแผศีลธรรม และวิปสสนากรรมฐาน  

 คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากรรมฐานมีหนาท่ีดําเนินการเผยแผ

ศีลธรรมใหแผหลายใหเคลื่อนไหวอยูหลายท่ีและทําหลายวิธี พระสงฆสามเณรไดเทศนาเผยแผ

ศีลธรรมออกทางสื่อมวลชนหลายประเภทเชนทีวีชองแหงชาติออกทุกวันพระติดตอกันมาหลายปและ

ทีวีชอง 3 รายการเมตตาธรรมรายการนี้นับเปนรายการท่ีมีคนชมมากท่ีสุดในประเทศเพราะได

นําเสนอธรรมแบบทันเหตุการณพรอมท้ังสารคดีเก่ียวกับวัดดวยวิทยุกระจายเสียงแหงชาติเอ็มเอม

และเอเอมรายการคุณธรรมประจําใจออกทุกวันอาทิตยเขียนบทความธรรมะลงวารสารหนังสือพิมพ

เกือบทุกฉบับในลาวเหลานี้เปนตนและในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาทุก ๆ เดือนจะมีการจัด

กิจกรรมตามฮีต ครองประเพณีของลาวท่ีมีมาแตโบราณกาลนอกนั้นยังไดเทศนาและเผยแผศีลธรรม

ในงานทําบุญตามบาน นอกจากนี้ยังไดจัดพิมพหนังสือธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือแจกใหกับชาว

พุทธ คณะอ.พ.ส แตละข้ันไดเอาใจใสไปเทศนาเผยแผศีลธรรมตามโรงเรียนสถานท่ีรัฐการ และศูนย

ฟนฟูผูติดยาเสพติด นอกนั้นยังไดดําเนินกิจกรรมฝกอบรมวิปสสนากรรมฐานใหแกเด็กนักเรียนในยาม

ปดเทอม ไดสรางตั้งศูนยฝกอบรมวิปสสนากรรมฐานข้ึนท่ีวัดโสกปาหลวง และไดขยายไปยังวัดปานา

คูณนอย เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันท นับวาเปนศูนยฝกอบรมขององคการพุทธศาสนา

สัมพันธลาวในยุคใหม ศูนยแหงท่ีสองนี้เปนศูนยรองรับพระภิกษุสามเณรในท่ัวประเทศเขารับการ

ฝกอบรมเปนเวลา 3 ปเพ่ือสรางใหเปนพระนักเทศนธรรมะนักเผยแผพุทธศาสนา 

 หลักสูตรในการสอนปท่ี 1) จะเรียนหลักการเทศนาความรูพ้ืนฐานพุทธศาสนา ธรรมะ

วิภาค พุทธประวัติ วินัยปฎก ศาสนพิธี อภิธรรมเบื้องตน แนวทางการปฎิบัติธรรมเบื้องตน ประเพณี

ลาว วัฒนธรรมลาว ทําปุยชีวภาพ เกษตรปลอดสารพิษ สาธิตการปลูกพืช และปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานภาคตัวจริง 3 เดือน เขียนผลการปฏิบัติธรรมเสนอพระอาจารย 

 หลักสูตรในการสอนปท่ี 2) หลักการเทศนาศาสนาปริทัศน วินัยภาค 2 อนุพุทธ

ประวัติ ศาสนาพระเจาหลายพระองค พระอภิธรรมปริเฉทท่ี 1-8 บาลีไวยากรณเบื้องตน หลักการ

เจริญสมาธิภาวนาและปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานภาคตัวจริง 6 เดือนและเขียนผลการปฎิบัติธรรมดวย 

 หลักสูตรในการสอนปท่ี 3) การบริหารคณะสงฆการทําหนาท่ีเลขานุการ วินัยภาค 3 

หลัก การเทศนปฏิภาณ ระบบศาสนาพระเจาหลายพระองค ในชมพูทวีปและสุวรรณภูมิ พระสุต

ตันตปฏก พุทธศาสนาในเอเชีย ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในลาว หลักสมถะ และวิปสสนา

กัมมัฏฐาน หลักสมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตัวจริง 6 เดือน เขียนผลการปฏิบัติ

ธรรมเสนออาจารย แลวออกไปตามบานนอยบานใหญเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาเปนเวลา 3 เดือน 

แลวจริงกลับมายังสํานักเรียนเพ่ือสอบผานการฝกอบรมในการเรียนการสอนของสํานักนี้จะมีแหงเดียว

ในประเทศท่ีไมมีการพักจะเรียนใหครบ 12 เดือนไมมีภาคฤดูรอนอนุญาตใหพักไดเฉพาะวันพระเทานั้น 
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พระสงฆท่ีเขาเรียนไดตองผานการกลั่นกรองแตละแขวง และคัดอีกครั้งท่ีศูนยกลางพุทธศาสนาจึงเขาเรียน

ได ในอนาคตศูนยฝกอบรมวิปสสนากรรมฐานแหงนี้จะจัดตั้งเปน สถาบันการศึกษาผูนําพระสงฆลาว  

 จากนั้นคณะกรรมธิการเผยแผศีลธรรม และ วิปสสนากรรมฐานยังไดจัดพิธีบรรพชา

สามเณรเพ่ืออบรมศีลธรรมในระยะปดเทอมโดยเคลื่อนไหวไปแตละแขวงท่ัวประเทศ ปจจุบันนี้ทําได

แลว ในนครหลวง เชน นครหลวงเวียงจันท เปนตน นับวาเปนโครงการท่ีไดรับผลดี ทําใหเยาวชน 

ของชาติดีข้ึน ไดจัดโครงการนี้มาแลว 8 ครั้ง มีผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น 6800 คน และยังจะสืบตอ

โครงการนี้ไปเรื่อย ๆ เพราะเปนโครงการท่ีไดรับผลดีมาก คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรม และ วิปสสนา 

กรรมฐาน ไดจัดตั้งโครงการเมตตาธรรมข้ึน เพ่ือเทศนาอบรมใหแกผูติดเชื้อโรคเอดส ไดเขาใจ

หลักธรรม นําไปปฎิบัติในชีวิตประจําวัน และโครงการอบรมการใชสมุนไพร 

  3.1 โครงการเมตตาธรรม 

   1. หลักการและเหตุผล 

   โครงการเมตตาธรรม สรางตั้งข้ึนเม่ือวันที 11 มีนาคม พ.ศ. 2542 เปน

โครงการหนึ่งท่ีตั้งข้ึนภายใตองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว โดยมีพระสงฆเปนผูบริหาร กรมศาสนา

ศูนยกลางแนวลาวสรางชาติเปนผูรับผิดชอบรวมตั้งโครงการนี้ข้ึนมาเปนเจตนารมณอันบริสุทธิ์ของ

พระสงฆเพ่ือสกัดก้ัน และชวยเหลือผูปวยเปนโรคเอดส และนําธรรมอันเปนคําสั่งสอนของพระ

สัมมาสัมพุทธเจามาใชกับผูปวยเปนโรคเอดส เพ่ือใหรูจักธรรม และชีวิตอันแทจริงของตน  

   2. จุดประสงคในการตั้งโครงการ 

    1. เพ่ือใหกําลังใจ ปองกัน และชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 

    2. เพ่ือลดผอนการแผขยายของเชื่อโรคเอดส ในหมูสาธุชนลาวบรรดาเผา 

    3. เพ่ือใหสังคมลาวไดอยูรวมกันอยางสันติสุข สมกลับท่ีเปนสังคมชาวพุทธ 

   3. ลักษณะการดําเนินงาน 

    1. ตั้งคณะกรรมการข้ึน เพ่ือบริหารงาน มีพระสงฆในองคการพุทธ

ศาสนาจํานวน 4 รูป กรมศาสนา ศูนยแนวลาวสรางชาติจํานวน 3 ทาน เพ่ือเคลื่อนไหวตามจุดตาง 

    2. จัดตั้งคณะกรรมการเขียนเอกสาร ขาวสาร เพ่ือเผยแผใหพระสงฆ 

และญาติโยมไดนําไปอานใหเขาใจ และนําไปจัดตั้งปฎิบัติ 

    3. ฝกอบรมพระสงฆ ตามโรงเรียนและตางแขวงตามเง่ือนไขพอทําไดเพ่ือ

นําไปเผยแผหลักคําสั่งสอนใหอุบาสกอุบาสิกา 

   4. ผูใหการอุปถัมภ 

   โครงการเมตตา ไดรับการอุปถัมภเบื้องตนจาก องคการยูนิเชพ ประจําลาว 

   5. สถานท่ีตั้งโครงการ 

   หองการศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว วัดพระธาตุหลวงเหนือ 

นครเวียงจันท โทรศัพท (00785621) 412193 



   106 

   6. เหตุท่ีใสช่ือวาโครงการเมตตาธรรม 

   สายเหตุท่ีใสชื่อวาเมตตาธรรมนั้นเพาะมีพุทธพจนท่ีวา โลโก ปฏฐัมภิกา 

เมตตาฯ แปลวาเมตตาธรรมคํ้าจูนโลก (โลกเราอยูไดเพราะอาศัยเมตตาคือความรักท่ีเก้ือกูลกัน)  

   7. ผลคาดวาจะไดรับ 

    1. ผูติดเชื่อ ผูปวยเอดส สามารถอยูรวมกันไดกับคนปกติในสังคม 

    2. ทําใหผูติดเชื้อ ผูปวยเอดสมีกําลังใจสามารถตอสูกับชีวิต 

    3. เปนการเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาใหเขาสูจิตใจของประชาชน นับตั้งแตไดจัดตั้งโครงการนี้ข้ึนมา คณะกรรมการบริหารโครงการนี้ได

ฝกอบรมปลุกระดม พระนักเผยแผ ฝกอบรมผูนําชุมชน พระสงฆสามเณร แมชี พุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

และ ศาสนิกชนอ่ืน ทุกชนชาติชนเผาในท่ัวประเทศใหหันมาใหความสนใจ ผูท่ีไดรับผลกระทบ เรื่อง

โรคเอดส นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารโครงการยังไดเคลื่อนไหวเพ่ือแลกเปลี่ยนบทเรียนจาก

ประเทศตาง ๆ เชน จีน, มงโกเลีย, เมียนมาร , เวียตนาม, และไทย เปนตน โครงการนี้ยังจะดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนกับสังคม ใหการชวยเหลือสังคมลาวทุกรูปแบบ อยูเคียงคูกับสังคมลาว

ตลอดไป โครงการเมตตาธรรม เปนกะบอกเสียงในการเผยแผพุทธธรรมใหกับองคการพุทธศาสนา

สัมพันธลาว ปลุกระดมคนทุกสังคมใหหันมาชวยเหลือชึ่งกันและกัน ไมวาทางดานวัตถุและทาง

ความรูสึก ก็คือจิตใจ นําความผาสุกมาใหท้ังฝายพระสงฆ และประชาชนชาวลาว โครงการเมตตา

ธรรมเปนองคกรเล็ก ๆ ท่ีเคียงบาเคียงไลกับองคกรภาครัฐและเอกชน เคลื่อนไหวปลุกระดมการ

ปองกันโรคเอดส และ ลดผอนผลกระทบตอเด็กและผูใหญธรรมนูญปกครองสงฆลาว, (2541, หนา 

14-15)  

 สรุปไดวา คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากรรมฐานไดปฏิบัติ

ศาสนกิจเคลื่อนไหวหนาท่ีของตนตามหนาท่ี ท่ีมีในธรรมนูนปกครองสงฆลาว อยางสมบูรณ ท้ังศึกษา

ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยนําผลจากการศึกษานั้นนําไปปฏิบัติกับตัวจริง โดยผลงานเดน ไปอบรม

สั่งสอนประชาชน โดยเฉพาะเทศนาอบรมคนใหหางไกลเชื้อโรคเอดส และนําโครงการสรางชีพการใช

สมุนไพรรักษาโรค ใหเกิดผลกับชีวิตประจําวันของประชาชนลาวบรรดาเผาอยางสมเกียรติสงางาม 

 4. คณะกรรมาธิการการสาธารณูประการ 

 คณะกรรมาธิการการสาธารณูประการมีหนาท่ีบูรณะปฎิสังขรณเสนาสนะถาวรวัตถุ

และควบคุมการก็สรางศาสนาสถานในท่ัวประเทศใหเปนไปดวยความเรียบรอยตลอดระยะท่ีผานมานี้ 

คณะกรรมาธิการสาธารณูปการในท่ัวประเทศ ไดประสานงานกับบรรดาองคการจัดตั้งรัฐบาลและภาค

สวนเก่ียวของ นําพาพระสงฆสามเณรและพุทธศาสนิกชนบูรณะสรางวัดวาอารามในท่ัวประเทศ ท้ัง

บูรณะวัดเกาและสรางข้ึนใหมในหมูบานท่ีเห็นวาเหมาะสมในการสราง การกอสรางท่ีเห็นวายิ่งใหญใน

ขณะนี้คือหอธรรมสภา ณ วัดพระธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันท ปจจุบันนี้หอธรรมสภาไดสําเร็จ

ไปแลว 70% มูลคาท้ังหมด 3 ลานดอลลาสหรัฐ นอกจากนี้แลวพระอาจารยใหญคําตัน วรราช คณะท่ี
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ปรึกษาองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดนําพาพระสงฆสามเณรและพุทธศาสนิกชนสรางวัดข้ึนใหมมี

นามวา วัดปาภูเขาควาย เขตนายาง เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทวัดนี้จะสรางจําลองจากสังเวชนีย

สถาน 4 ตําบล คลาย ๆ กับประเทศอินเดีย คือสถานท่ีประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และ

ปรินิพพาน ถือวาเปนวัดท่ีมีเนื้อท่ีกวางเปนอันดับหนึ่งในประเทศลาว มาถึงปจจุบันนี้ไดใชงบประมาณ

ในการก็สรางไปท้ังหมด รอยลานบาท กฎระเบียบคุมครองพระสงฆ-สามเณร, (2555, หนา 11-14)  

 นอกจากนี้พระอาจารยหลายรูปอยูในแตละทองถ่ินยังไดนําพาพระสงฆสามเณรและ

พุทธ ศาสนิกชนสรางวัดใหม สรางหอระฆัง สรางศาลาโรงธรรม และ หลอพระพุทธรูป เปนมูลคากวา

หลาย รอยลานบาท และจะพยายามก็สรางและรักษาโบราณวัตถุใหดีข้ึนกวาเกา นอกจากการพัฒนา

แลวคณะ อ.พ.ส แตละรูปยังไดเอาใจใสในการปกปกรักษาวัตถุโบราณ ปูชนียสถาน เชน พระพุทธรูป 

สถูปเจดีย คําภีรฎีกา หนังสือผูกใบลาน และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งโครงการอบรมยาสมุนไพร

ใหแกพระสังฆาธิการ ในท่ัวประเทศมาแลวหลายครั้ง และไดกอสรางศาสนสถานท่ีเปนรูปรางเปนท่ี

ประจักษเดนชัด คือการสรางหอธรรมสภา ซ่ึงมีประวัติการสรางดังนี้ 

  4.1 ประวัติการกอสรางหอธรรมสภา การสรางหอธรรมสภาหลังนี้เปนเจตนารมณ

ของพระอาจารยใหญดร.มหาวิจิตร สิงหราช ประธานศูนยกลางองศการพุทธศาสนาสัมพันธลาว 

(อ.พ.ส) ไดเริ่มลงมือกอสรางวันที 21 เมษายน พ.ศ 2540  

   1. วัตถุประสงคในการกอสรางของทางรัฐบาล และคณะสงฆ 

    1) เพ่ือเปนสํานักงานใหญขององศการพุทธศาสนาสัมพันธลาว 

    2) เพ่ือเปนสถานท่ีรับแขก ภายใน และตางประเทศ 

    3) เพ่ือเปนสถานท่ีประชุมของพระสงฆ 

    4) เพ่ือเปนสถานท่ีทําบุญ ใหทาน และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

   2.  ลักษณสถาปตยกรรม เปนอาคารสองชั้นโครงสรางสวนใหญเปนการเสริม

เหล็ก สถาปตยกรรมลาวลานชาง หลังคามุงดวยชีแฟก ตกแตงดวยดอกดวงรังผึ้ง ชอฟาใบระกา แขน

นางแบบ ทําตามแบบ พุทธศิลปลาวท้ังหมด ขนาดของอาคารกวาง 50 เมตร ยาว 75 .60 เมตร เนื้อท่ี

ท้ังหมดรวมสองชั้น 3.128 เมตรมนทน 

   3. มูลคาในการก็สราง มูลคาในการก็สราง คิดเปนเงินดอลลาสหะรัฐ 

3,018,751,2 (สามลานสิบแปดพันเจ็ดรอยหาสิบเอ็ดดอลลากับสองเชนถอน)  

   4.  ท่ีมาของงบประมาณการก็สรางจากรัฐบาลพระสงฆหางรานบริษัทและพุทธ  

ศาสนิกกชน ท่ัวไปท้ังภายใน และตางประเทศ 

   5. บริษัทรับเหมาก็สราง บริษัทสมประสงค 

  4.2 โครงการรักษาส่ิงแวดลอม โครงการรักษาสิ่งแวดลอมเปนโครงการหนึ่งท่ี

ตั้งข้ึนภายใตองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวโดยมีพระสงฆในองคการพุทธศาสนาสําพันธลาว เปน

ผูรับผิดชอบ มีพระสังฆาธิการแตละวัดเขารวมเปนสมาชิก โดยประสานสมทบกับองคการสิ่งแวดลอม 
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สํานักงานนายกรัฐมนตรี ไดสรางตั้งข้ึนในป พ.ศ.2545 อันเนื่องมาจากวาปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมมาก อยางเชนการท่ีโอโซนถูกทําลายจนอากาศรอน ซ่ึงมีผลกระทบทําใหคนเปนโรคมะเร็ง

ผิวหนังกันมากข้ึนในปหนึ่ง ๆ และปญหาน้ําเสียจนทําใหมีสัตวน้ําหลายชนิดตองเสียชีวิต และสัตวน้ํา

ก็เปนอาหารของมนุษย เม่ือไมมีอาหารมนุษยก็ไมสามารถดํารงชีวิตไดเชนกันดั่งนั้นคณะสงฆจึงเห็น

ปญหาจุดนี้จึงไดจัดตั้งโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือชวยแบงเบาภารทางสังคม เพ่ือใหสังคมไดมีสุขภาพท่ีดีพระ

มหาบุญทวี วิไลจักรและคณะ (2544, หนา12-26)  

  4.3 โครงการปกปกรักษาหนังสือผูกใบลานลาว (หนังสือฉบับอักษรธรรม-อักษร

ลาวเดิม) โครงการปกปกรักษาหนังสือผูกใบลานลาว (ฉบับอักษรธรรม ลาวเดิม) โดยการรวมมือของ

รัฐบาลลาว และรัฐบาล ส.ส เยรมัน เพ่ือปกปกรักษาและเผยแผวัฒนธรรมอันดีงามของชาติโครงการ

ดั่งกลาวไดดําเนินงานมาเปนเวลา 15 ปแลว ชึ่งเริ่มแตป พ.ศ.2535-2547 พระมหาเถระลาวอุมคัมภีร

ใบลานประทักษิณ เพ่ือเคารพคัมภีร ท่ีวัดนาชอน นครหลวงเวียงจันท โครงการนี้ พระสงฆลาวในแต

ละแขวงไดใหความสนใจ และไดรวมทํางานในโครงการนี้ดวยเพราะพระสงฆเปนผูท่ีเขาใจอักษรธรรม 

เปนอยางดี สวนฆราวาสลวนแตอดีตมหาเกา ๆ ท่ีมีความรูดานอรรถบาลี เขาทํางาน เพ่ือรักษาไวซ่ึง

วัฒนธรรมลาว  

  สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวคืออดีตของอาณาจักรลานชาง ประกอบ 

ดวยมรดกวัฒนธรรมอันล้ําคาคูบานคูเมืองมาเปนเวลาชานาน ในนี้วัฒนธรรมลาวนับเปนหนึ่งในหลาย 

ๆ ดานยังคงตัวอยูในรูปแบบหนังสือผูกใบลานอายุเกาแกคืนหลัง ศตวรรษท่ี 15-16 หนังสือผูกใบลาน

ลาว (อักษรบันทึกธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา) เปนหนังสือลาวเดิมท่ีบันทืกพระธรรมคําสั่งสอน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจานอกจากหลักคําสอนแลวก็จะบันทึกประวัติศาสตรกฎหมายบูราญ ฮีตครอง

ประเพณี โหราศาสตร ตํารายาพ้ืนเมือง (สมุนไพร) กราบกลอนโครงสาร นิทานพ้ืนเมือง เปนตน กลาว

ไดวาโครงการนี้เปนการรักษาไวซ่ึงหนังสือธรรมโบราณลาวท่ีบรรจุหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

สํานักงานศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสําพันลาว (อ.พ.ส) ทําหนาท่ีเปนเสนาธิการ สนองงาน อํานวย 

ความสะดวกและสรางสรรคงานให 4 กรรมมาธิการใหญ เชน กรรมมาธิการปกครองสงฆ กรรมมาธิ

การศึกษาสงฆ กรรมมาธิการเผยแผศีลธรรม และวิปสนากรรมฐานกรรมมาธิการสาธารณูประการ 

และเปนศูนยกลางประสานงานคณะสงฆภายในและตางประเทศสิลา วีรวงศ, (2516, หนา 4)  

  4.4 งานดานการตางประเทศพระสงฆลาว ในเวทีสากล ในระยะผานมา

ศูนยกลางองค การพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดจัดตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายการตางประเทศ 

สันติภาพ เอกราช มิตรภาพ และการรวมมือของพรรคและรัฐบาลลาวตลอดระยะท่ีผานมาองคการ

พุทธศาสนาสัมพันธลาว ไดมีสัมพันธไมตรีกลับคณะสงฆตางประเทศโดยไมแยกลัทธินิกาย มีดังนี้ 

   1. ไดสัมพันธไมตรีกับคณะสงฆไทยท้ัง คณะธรรมยุติกนิกาย และคณะ

มหานิกาย  
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   2. ไดสัมพันธไมตรีกับคณะสงฆกัมพูชา ท้ังคณะธรรมยุติกนิกาย และคณะ

มหานิกาย  

   3. ไดสัมพันธกับคณะสงฆสหภาพเมียนมาร และไดจัดสงนักศึกษาลาวไป

ศึกษา  

   4. ไดสัมพันธกับคณะสงฆประเทศสีลังกาเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา 

   5. ไดสัมพันธกับคณะสงฆญี่ปุนและไดเขารวมการประชุมการบริหารงานชาว

พุทธ เอเชียเพ่ือสันติภาพ คณะสงฆลาวและคณะสงฆเขากวางซานใตหวัน พระอาจารยซิงหวินตาซือ 

ไดสัมพันธไมตรี และชวยเหลือคณะสงฆลาว ในดานการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาในลาวผาน

มาองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดกองประชุมใหญ ขององคการชาวพุทธ

เอเชียเพ่ือสันติภาพโดยมีผูแทนสงฆจาก 16 ประเทศมารวมไดรับผลสําเร็จ แตนับเปนครั้งท่ีสองท่ีจัด

ข้ึนในประเทศลาว องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดเคลื่อนไหวในเวทีสากลหลายครั้งเชนไดสงคณะ

ผูแทนของตนเขารวมกองประชุมสากลและภาคพ้ืนรวม 100 กวาคณะพระมหาบุญทวี วิไลจักร, 

(2559, หนา114-115)  

  4.5 พระสงฆลาวกับการศึกษาในตางประเทศคณะสงฆลาว ไดสงนักศึกษาลาว

ท่ีจบการ ศึกษาระดับมัธยมไปศึกษาตอในตางประเทศ ปละไมนอยกวา 100 รูป เขาศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ในประเทศ สหภาพเมียนมาร อินเดีย สีลังกา ไทย สําหรับประเทศไทยไดเขาเรียนใน

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในสวนกลาง และวิทยาเขตตาง ๆ ในท่ัวประเทศ บางรูปไมได รับทุนการศึกษา 

ก็ตัดสินใจหาวัดอยูดวยตนเองและบางรูปไดรับทุนการศึกษาจากญาติโยมอุปฏฐากในประเทศของตน

หรือในเมืองไทย และเดินทางไปเรียนตอในประเทศอินเดียได 

  นอกจากเขาเรียนทางสายสามัญแลวก็ มีพระสงฆลาวหลายรูปท่ีนําศิษยานุศิษย

ของตนเขามาฝากเรียนในเมืองไทย เชน เรียนนักธรรม บาลี สอบไลไดประโยคสูง ๆ หลายรูป เรียน

พระอภิธรรม จบอภิธรรมบัญฑิตหลายรูป พระสงฆเหลานั้นเม่ือจบการศึกษาแลวก็กลับไปยังประเทศ

ของตนชวยงานการคณะสงฆ สอนหนังสือท่ีวิทยาลัยสงฆลาวเปนพระนักเทศน นักเผยแผ บางรูปก็ลา

สิกขาไปเปนราชการชวยประเทศชาติของตน พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญดร., (2555, หนา 222-

223)  

  4.6 พระมหาเถระผูใหญของลาวไดรับเกียรฐานะพิเศษจากตางประเทศมี

รายนามดังนี ้

   1. พระอาจารย ดร.มหาวิจิตร สิงหราช ประธานศูนยกลางองคการพุทธ

ศาสนาสัมพันธลาววัดพระธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันท ทานมีผลงาน ไดรับเกียรติดุษฎีบัญฑิต

กิติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป พ.ศ.2543 
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   2. พระอาจารยมหาปรีชา สุธรรมโกศาล, วัดเทพนิมิต นครหลวงเวียงจันท 

ไดรับอัครมหาสัทธรรมโชติกะทะชะ พ.ศ.2543 

   3. พระอาจารยมหาผอง สมาเลิก, วัดองคตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันท, 

ไดรับอัครมหาสัทธรรมโชติกะทะชะ พ.ศ.2544 

   4. พระอาจารยคําจัน วิรจิตตเถระ, วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง ไดรับ

อัครมหาสัทธรรมโชติกะทะชะ พ.ศ.2545 

   5. พระอาจารยมหางอน ดํารงบุญ, วัดไชยภูมิ แขวงสวรรณเขต ไดรับอัคร

มหาสัท ธรรมโชติกะทะชะ พ.ศ.2546 

   6. พระอาจารยมหากาว พุทธวงศ, วัดเชียงยืนธาราม นครหลวงเวียงจันท 

ไดรับอัครมหาสัทธรรมโชติกะทะชะ พ.ศ.2547 

   7. พระอาจารยนอย ชูเสน วัดศรีอําพร นครหลวงเวียงจันท ไดรับ พ.ศ.

2547 

   8. พระอาจารยใหญมหาจรูญ วชีรรังษี, วัดโพนพะเนา นครหลวงเวียงจันท 

อัครมหาสัทธรรมโชติกะทะชะ พ.ศ.2548  

   9. พระอาจารยใหญมหาวิจิตร สิงหราช, อภิทะชะมหารัฐคุรุ (อัคร

มหาบณัฑิต) พ.ศ. 2549 จากรัฐบาลของประเทศเมียนมาร 

  4.7 การรับพระอาคันตุกะรูปสําคัญ ศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว 

ไดรับแขกอาคันตุกะตางประเทศหลายคณะเชน ไทย พมา กัมพูชา เวียตนาม จีน ใตหวัน ญี่ปุน เปน

ตน องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวแตละข้ันไดประสานสมทบและรวมมือกับองคการจัดตั้งตาง ๆ ท้ัง

ภายในและตางประเทศเพ่ือทําโครงการชวยเหลือเชน โครงการรักษาหนังสือใบลานจากรัฐบาลเยรมัน 

โครงการเผยแผศีลธรรมจากคณะสงฆญี่ปุน โครงการตานยาเสพติดและโครงการเมตตาธรรมจาก

องคการ ยูนิเซฟ ประจําลาวและประจําภาคพ้ืน จากนั้นพระสงฆและพุทธศาสนิกชนของประเทศ

เพ่ือนมิตรท้ังใกลและไกลมีความสามัคคี มิตรภาพมากข้ึนพระสงฆลาวไดมีบทบาทมากข้ึนในเวทีสากล 

  4.8 ประวัติองคการชาวพุทธอาชีเพ่ือสันติภาพ องคการชาวพุทธอาชีเพ่ือ

สันติภาพ เปนองคการระหวางประเทศทางพุทธศาสนาตั้งข้ึนในป พ.ศ.2519 โดยการรวมชาวพุทธใน

เอเชียเขาเปนหนึ่งเดียว เพ่ือเผยแผพุทธศาสนาไดเคลื่อนไหวจัดกองประชุม ท่ัวภาคพ้ืนทวีปเอเชีย โดยมี

สมาชิก 20 กวาประเทศมารวมประชุมพรอมกัน ผูแทนชาวพุทธจากท่ัวทวีปเอเชียท้ังนิกายเถรวาท 

มหายาน และ วัชรยาน ตางมารวมกัน อยางพรอมเพียง สําหรับประเทศลาวไดเขาเปนสมาชิกของ

องคการชาวพุทธนี้แตป พ.ศ. 2515 ไดเปนเจาภาพจัดกรองประชุม จํานวน 2 ครั้ง ป พ.ศ. 2529 ครั้ง

หนึ่ง และเปนเจาภาพ จัดกองประชุมใหญ ครั้งที 5 ป พ.ศ. 2546 ครั้งท่ีสอง ไดรับคําชมจากพระสงฆ 

นานาชาติวาจัดไดรับผลดีองคการระหวางประเทศของชาวพุทธแหงนี้ ไดกอใหเกิดเอกภาพและความ

เขาใจ กันและกันข้ึนในระหวางชุมชนชาวพุทธท่ัวเอเชียอาจจะกลาวไดวาองคการนี้ ไดประสบ
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ความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค อันสําคัญท่ีสุดคือเอกภาพระหวางชาวพุทธท่ัวเอเชีย ซ่ึงเปนมูลฐานแหง

ความรวมมือ เพ่ือใหเกิดความ กาวหนาและเสถียรภาพของพระพุทธศาสนาสืบไป พระมหาบุญทวี วิไล

จักร, (2559, หนา 116-117)  

  4.9 สารชมเชยของพณฯทานคําไต สีพันดอนประธานประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ตอกองประชุมชาวพุทธอาชีเพ่ือสันติภาพ ครั้งท่ี 9 (ท่ี นครหลวงเวียง

จันท วันที 19 กุมพาพันธ 2546), หนา 118 (พิมพตามสํานวนเดิม) บรรดาทานผูแทนกองประชุมชาว

พุทธอาชี เพ่ือสันติภาพทีฮักแพงตางหนา (ตัวแทน) ใหรัฐบาล และประชาชนลาวบรรดาเผาก็คือชาว

พุทธลาวท่ัวประเทศ และในนามสวนตัว ขาพเจา มีความปติยินดีเปนอยางยิ่งสงคําชมเชยอันอบอุน 

มายังบรรดาทานผูแทนกองประชุมชาวพุทธอาชี เพ่ือสันติภาพเท่ือท่ี ก็คือแขกท่ีมีเกียรติท่ีเขาฮวมกอง

ประชุมในเท่ือนี้ 

  นับแตไดฮับการสรางตั้งข้ึนเปนตนมาผูนําชาวพุทธ และพระสงฆเถระประเทศ

สมาชิก ไดนําเอามติของกองประชุมชาวพุทธอาชีเพ่ือสันติภาพแตละครั้งก็คือคําสั่งสอนของพุทธ

ศาสนาไปเผยแผใหแกประชาชนในประเทศของตนและในโลกอยางกวางขวางตอเนื่องอันเปนการ

ประกอบสวนอยางสําคัญเขาในการปลุกระดม พุทธศาสนิกชน และประชาสามัญชนใหเขาฮวมอยาง

หาวหันในภารกิจปกปกฮักษาสันติภาพพรอมกันตอตานการก็สงครามการชวงชิงประกอบอาวุธ ตาน

การกอการฮายในทุกฮูปแบบพรอมกันนั้นก็ใหความสําคัญแกการปุกระดมมวลชนใหเขาฮวมอยาง

กวางขวางหลวงหลายในการลบลางไฟอึดหิว และความทุกขอยากเฮ็ดใหประชาชนมีชีวิตอันอยูเย็น

เปนสุขสามัคคีกัน และฮวมมือกันเพ่ือเฮ็ดใหโลกของพวกเฮากายเปนท่ีอยูอาใสฮอมกันอยางสงบสุข 

  ขาพเจาเชื่อหม่ันวา กองประชุมชาวพุทธอาชีเพ่ือสันติภาพเท่ือนี้จะฮับฮองเอามติ

ซ่ึงสองแสงเถิงความมุงมาดปรารถนาอันแฮงกลาของชาวพุทธก็คือบรรดาประชาชาติในทวีปอาชีก็คือ

ในท่ัวโลกท่ีตองการเพ่ิมทวีความสามัคคี มิตรภาพ และการฮวมมือกันใหแนนแฝนยิ่ง ๆ ข้ึน แนใส

นําเอาความผาสุข และความยุติธรรมสูมวลมนุษยในโลก 

  ขออวยพรใหกองประชมชาวพุทธอาชี เพ่ือสันติภาพเท่ือ 9 นี้จงประสบผลสําเร็จ

อยางจบงาม 

ขอขอบใจ 

คําไต สีพันดอน 

  4.10 ประวัติองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก หรือท่ีเรียกโดยยอวา พ.ส.ล 

เปนองคการระหวางประเทศทางพุทธศาสนาตั้งข้ึน เม่ือป พ.ศ.2493 ในประเทศศรีลังกาซ่ึง ณ ท่ีนั้น

ไดมีผูแทนจาก27 ประเทศจากทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือมารวมประชุมพรอมกันเปนครั้งแรก

ในประวัติศาสตรผูแทนชาวพุทธจากท่ัวโลก ท้ังนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยานตางมารวมกันอยู

ใตรม ธงฉัพพรรณรังษีองคการระหวางประเทศของชาวพุทธแหงนี้ ไดกอใหเกิดเอกภาพ และความ

เขาใจกันและกันข้ึนในระหวางชุมชนชาวพุทธท่ัวโลกอาจจะกลาวไดวาองคการ พ.ส.ล ไดประสบความ 
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สําเร็จตามวัตถุประสงคอันสําคัญท่ีสุดคือเอกภาพระหวางชาวพุทธท่ัวโลก ซ่ึงเปนมูลฐานแหงความ

รวมมือ เพ่ือใหเกิดความกาวหนาและเสถียรภาพของพระพุทธศาสนาสืบไป 

  ธงสัญลักษณของพระพุทธศาสนาท่ีเรียกกันวา ธงฉัพพรรณรังสี (พระรัศมี 6 สี) 

ซ่ึงองคการ พ.ส.ล ไดประกาศใชเปนธงสัญลักษณของพระพุทธศาสนาในการประชุมเม่ือปพ.ศ.

2493 นั้น มี 6 สีเรียงตามแนวนอนดังนี้ คือน้ําเงิน เหลืองแดง ขาว สม และสีซ่ึงเรียกตามภาษาบาลีวา 

“ประภัสสร” ธง 6 สีนี ้เดิมพันเอกเฮนรี เอส ออลคอ พุทธศาสนิกชนชาวอเมริกันเปนผูออกแบบและ

ชาวพุทธศรีลังกาไดใชตอมาอยางไรก็ตามธงนี้เริ่มมีผูนิยมใชมากข้ึน เม่ือไดใชเปนธงทางการของ

องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกในป พ.ศ.2493 การออกแบบธงนี้ไดอาศัยความเชื่อวาไมวาองค

พระสัมมาสัมพุทธเจาจะเสด็จ ไป ณ แหงใดพระองคจะเปลงพระรัศมี ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนแสงแหง

ปญญาและสันติสุขไปสูมวลมนุษยท้ัง 6 ทิศ คือตะวันออกตะวันตกเหนือใตเบื้องบนและเบื้องลาง 

  4.11 พระสงฆลาวกับการเผยแผพุทธศาสนาในตางประเทศ ปจจุบันนี้คณะ

สงฆลาวยังไมมีนโยบาย และแผนการออกเผยแผพุทธศาสนาในตางประเทศ เพราะตองปรับปรุงการ

บริหารคณะสงฆ และการเผยแพรภายในประเทศกอน แตก็มีพระมหาเถระบางรูปท่ีมีความคิดริเริ่มใน

การออกเผยแผในตางประเทศ สําหรับวัดลาวในตางประเทศนั้นก็มีท่ัว ๆ ไป แตก็ไมไดข้ึนกับการดูแล

ของคณะสงฆลาวแตอยางใดมีพระสงฆลาวหลายรูปท่ีเดินทางจากประเทศลาวไปเผยแพร

พระพุทธศาสนาในตางระเทศเปนการ สวนตัวและไมยอมกลับประเทศปกหลักสรางฐาน ถือสัญชาติท่ี

ตนอยูนั้นเลย มีนอยมากท่ีกลับคืนสูประเทศของตน โดยมีศูนยกลาง ณ วัดลาวพุทธวงศชานดีเอโก 

สําหรับคณะสงฆลาวในประเทศสหรัฐอเมลิกา ก็คือคณะสงฆหนึ่งท่ีอพยพไปแลวตั้งวัดข้ึนปกครองพระ

มหาบุญทวี วิไลจักร, อางแลว, (2559, หนา 118)  

  4.12 ศาลาการเปรียญ (หอแจก) วัดลาวพุทธวงศ ประเทศสหรัฐอาเมริกา 

ศิลปลาวลานชางประยุกต สหรัฐอเมริกามีวัดท้ังหมดเฉพาะประเทศสหรัฐอาเมลิกา 60 วัด สวน

ประเทศอ่ืน ๆ เชน ฝรั่งเศษ เคนาดา ออสเตเลยในเอเชยก็มี สิงคโป เวียดนาม (วัดเวฬุวัน ไชงอน) 

และไทย โดยเฉพาะอยูในภาคอิสานเลียบตามริมฝงแมน้ําโขง และภาคเหนึอ (พระสายปฎิบัติ และ

เกจิอาจารย) แตข้ึนกับการปกครองของคณะสงฆไทย เจาอาวาสเปนพระสงฆไทย ผูสรางวัดเปน

พระสงฆลาว และประเทศอ่ืน ๆ ไมนอยกวา 100 กวาวัดพระมหาดาวสยาม วชิรปญโญดร., (2555, 

หนา 183)  

 สรุปไดวา การปกครองสมัยท่ี 4-5 นี้มีความหมายสําคัญท่ีสุดเพราะไดเกิดข้ึนภายใต

เง่ือนไขใหมและปจจัยใหม ความเรียกรองตองการของหนาท่ีการเมืองใหมท่ีไดกลาวไวในมติกอง

ประชุมใหญครั้งท่ี 4 การคุมครองพุทธศาสนา และการปกครองสงฆโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเปน

พ้ืนฐานบวกกับการปฏิบัติตามหลักสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และขอบเขตกฎหมายฝายบานเมือง

โดยมีหลักคือทุกคนมีสิทธินับถือหรือไมนับถือ พระพุทธศาสนาสัมพันธลาวถวนหนาโดยยืนอยูบนหลัก
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เมตตาธรรม ประเพณีและหลักนิติธรรมทางกฎหมายบานเมืองใหสอดคลองกับการปกครองตามระบบ

รัฐสมัยใหม 

  3.2.3.4 รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวสมัยท่ี 6 พ.ศ. 2554-2559 

  ประวัติชีวิตและผลงาน พระอาจารยใหญมหาผอง สมาเลิก  

  (ประธานศูนยกลางองค การพุทธศาสนาสัมพันลาวรูปท่ี 4)  

  1. กําเนิด วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2459 ท่ีบานโนนกุงนอย หมูท่ี 6 ตําบลกุสกร 

อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (ดินแดนลาวในอดีต) มีพ่ีนองรวมมารดาบิดาเดียวกัน 10 คน 

ชาย 6 คน หญิง 4 คน 

  2. เขาเรียน เขาเรียนท่ีโรงเรียนประถมท่ีบานโนนกุงนอย 

  3. บรรพชา พ.ศ.2474 เม่ืออายุได 15 ป พอแมไดนําเขาไปฝากท่ีวัดโนนกุงนอย 

บวชได 1 ปกับ 3 เดือน เนื่องจากสุขภาพไมอํานวย จึงไดลาสิกขาออกไปเปนคฤหัสถ 

  4. อุปสมบท พ.ศ.2479 วันท่ี 1 ตุลาคม พระอาจารยไดอุปสมบท เปนพระภิกษุ 

ท่ีพัทธสีมา วัดโพธิ์ศรี ตําบล กุสกร อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระอาจารยชาลิด 

เปนพระอุปชฌาย พระอาจารยชู พระอาจารยสวน พระอาจารยพูน เปนพระอาจารยสวดพรอมดวย

คณะสงฆจํานวน 41 รูปไดรับฉายาวา ปยธีโร เม่ือบวชแลว อยูจําพรรษาท่ีวัดสีโพนทอง บานกุงนอย 

เปนเวลา 6 เดือน เม่ือวันท่ี 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2480 ไดกราบลาพระอุปชฌาย เพ่ือไปศึกษาตอท่ี

กรุงเทพมหานคร สังกัดอยูท่ีวัดชนะสงคราม และเรียนอยูท่ีวัดชนะสงคราม 

  5. การศึกษา  

  พ.ศ. 2483 เรียนจบนักธรรมชั้นเอก 

  พ.ศ. 2488 เรียนจบเปรียญธรรมประโยค 6 

  พ.ศ. 2495 ไดรับการแตงตั้งเปนครูสอนพระปริยัติธรรมวัดชนะสงคราม กทม. 

  พ.ศ. 2495 ไดยายจากวัดชนะสงครามมาอยูท่ีวัดหลวงปากเซ (ประเทศลาว)  

  6. ตําแหนง  

  พ.ศ. 2495 ไดรับการแตงตั้งเปนครูสอนมัธยมสงฆ วัดหลวงปากเซ แขวงจําปาศักดิ์  

  พ.ศ. 2498 เปนครูสอนท่ีวิทยาลัยสงฆองคตื้อ นครหลวงเวียงจันทร 2 ป 

  พ.ศ. 5013 ไดรับการแตงตั้งเปนเจาคณะเมืองโพนทอง แขวงจําปาศักดิ์ 

  พ.ศ. 2518 ไดรับการแตงตั้งเปนเจาคณะเมืองแขวงจําปาศักดิ์ 

  พ.ศ. 2519 ไดรับการแตงตั้งเปนรองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส 

  พ.ศ. 2522 เปนหัวหนาอํานวยการ โรงเรียนสรางครูสงฆ ประจําวัดองคตื้อ 

  พ.ศ. 2536 ไดรับการแตงตั้งเปนรองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส 
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  พ.ศ. 2542 ไดรับการแตงตั้งเปนรองประธานศูนยกลาง เปนหัวหนากรรมาธิการ

คุมครองพระพุทธศาสนา และปกครองสงฆลาวท่ัวประเทศ 

  พ.ศ. 2544 ไดรับตําแหนง อัครมหาสัทธรรมโชติกธชะ จากรัฐบาลสหภาพเมียนมา 

  พ.ศ. 2489-2518 ไดเคลื่อนไหวทางการเมืองกูชาติกับเจาเพชรราช รัตตนวงฆสา 

  พ.ศ.2522-2540 ไดไปดูงานตางประเทศ มีประเทศสหภาพโซเวียด เปนตน 

  7. ผลงานทางวิชาการ 

   1. ประวัติพระธาตุหลวง 

   2. ประวัติวัดองคตื้อ  

   3. พระธรรมเทศนาและหนังสืออ่ืน ๆ  

  8. มรณภาพ ทานมรณภาพ วันท่ี 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 รวมอายุได 100 ป 80 

พรรษา ชีวิตและผลงานของ พระอาจารยใหญมหาผอง สมาเลิก (2544, หนา 14-23)  

  กองประชุมใหญผูแทนท่ัวประเทศสมัยท่ี 6 ไดเลือกตั้งคณะบริหารงานสงฆ

ศูนยกลาง องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาววิธีเปดเผย โดยการจัดตั้ง 4 ข้ันตามธรรมนูญปกครองสงฆ

ลาว มาตราท่ี 13-14 ซ่ึงมีโครงสรางการปกครองแบงออกเปน 4 ข้ันดังนี้ 

  1. ข้ันศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม)  

  2. ข้ันแขวง, นครหลวง (จังหวัด)  

  3. ข้ันเมือง (อําเภอ)  

  4.  ข้ันวัด (ขัอกําหนดของกรรมาธิการและหองการ อ.พ.ส หนา 11/2555 อ.พ.ส

จัดพิมพ) โดยมีการจัดขอบัญญัติกฎหมายใหเปนไปตามกฏหมายการปกครองของบานเมือง 

  หมวดท่ี 4 สิทธิ์และพันธะพ้ืนฐานของพลเมืองลาว หนา 16 มาตรา 43 พลเมืองลาว มี

สิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือหรือไมเชื่อถือศาสนา มหาคําเผย วันนะโสพา, (2548, หนา 5-30) รัฐบาลลาว

เคารพสิทธิ์ในการเชื่อถือหรือ ไมเชื่อถือ ของพลเมืองลาว ซ่ึงถือวาเปนสิทธิ์อันชอบธรรม ของบุคคล 

ศาสนาไดมีบทบาทสําคัญ ในการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ ของชาติ นโยบาย 

กฎหมาย และขอกําหนดตาง ๆ ของรัฐบาล ท่ีวางออกลวนแลวแต สอดคลองเหมาะสม กับสังคม ในการ

ปกปกรักษา และ สรางสาพัฒนาประเทศชาติ ซ่ึงสามารถยกระดับชีวิตการเปนอยู ของประชาชนบรรดา

เผา ใหนับวันยิ่งจะดีข้ึนกวาเดิม เปนการสงเสริมคุณธรรม และ จริยธรรมอันดีงาม ของศาสนิกชน ทําให

สังคมมีความสงบสุข และมีสันติภาพ รัฐบาลเราจึงไดวางนโยบายเก่ียวกับศาสนา ในป พ.ศ.2535 และ 

ไดออกดํารัสเก่ียวกับการคุมครอง และ ปกปอง การเคลื่อนไหวศาสนา ในสปป.ลาว. (05/07/2545)  

  องคการเกี่ยวกับกิจการศาสนา 

  เปนเวลาหลายป แหงการปฏิวัติและการสรางสาพัฒนาประเทศชาติ ประชาชนลาว 

ไดสรางตั้งแนวลาวรักชาติข้ึน ปจจุบันเรียกวาแนวลาวสรางชาติ อยูภายใตการนําพาของพรรค
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ประชาชนปฏิวัติลาว ในปจจุบันองคการจัดตั้งนี้มีความหมายสําคัญตอระบบการเมืองใน สปป.ลาว เปน

องคการท่ีมีบทบาทสําคัญ ในการเตาโฮมความสามัคคี ประชนบรรดาเผาทุกชั้นชั้นคนในศาสนา ทุกเพศ

ทุกวัย และสัมพันธกับบรรดาองคการจัดตั้งอ่ืน ๆ แนวลาวสรางชาติ เปนองคการจัดตั้งสังคมการเมืองท่ี

กวาง ขวางอยูในประเทศลาว ซ่ึงไดสถาปนาข้ึน ในระยะแหงการปฏิวัติชาติประชาธิปไตย นับตั้งแตไดมี

การกอตั้งข้ึน องคการแนวลาวสรางชาติ ไดสรางผลงานเปนประวัติศาสตรอันใหญหลวงเขาในการปลด 

ปลอยชาติ (นโยบายของพรรค ระเบียบกฎหมายของรัฐ เก่ียวกับกิจการศาสนา คําแนะนํา ของคณะ 

กรรมาธิการศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ และ โครงการเผยแผดํารัสของนายกรัฐมนตรี เลกท่ี 92/นย. 

วาดวยการจดทะเบียน และ ประกอบการจัดตั้งศาสนา นิกาย และ ศาสนาตาง ๆ อยู สปป.ลาวนอกนั้น 

กรมศาสนา ซ่ึงเปนกรมวิชาการ ดานศาสนา ท่ีสงกัดอยูศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ ก็ไดสรางโครงการ

เผยแผดํารัส 92/นย.และตรวจตราการปฏิบัติดํารัฐดังกลาว อยูในขอบเขตท่ัวประเทศตอไปนี้ ก็เปน

เนื้อหารายละเอียดของบรรดาเอกสารดังกลาว กอนหนานี้หลายรอยป ศาสนาพุทธไดเผยแผเขามา

ประเทศเรา และเคยมีบทบาทเปนปจจัยสําคัญ ในภาระกิจกวาดตอนความสามัคคีชาติในสมัยกอน 

พรอมกันนั้นศาสนาพุทธก็ไดมีคุณประโยชนอันใหญหลวงในการปกปกรักษาและ พัฒนาพ้ืนฐาน

วัฒนธรรมแหงชาติของพวกเรา วัดเคยมีบทบาทอันใหญหลวงในการสั่งสอนหนังสือ เปนท่ีศึกษาอบรม

ประชาชนใหอยูในศีลธรรม มีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผกันใหละเวนการกระทําท่ีเปนบาปกรรม 

ดวยเหตุนั้นประชนลาวบรรดาเผาลาวลุมจึงมีความเชื่อถือในศาสนาพุทธ 

  ภายใตแสงสะหวางของการปฏิวัติ พระสงฆสามเณร และพุทธศาสนิกชนไดยึดม่ันใน

หลัก ศีลธรรมของพระพุทธเจา เขารวมขบวนการรักชาติ ตอสูตานพวกจักรพรรดิลาเมืองข้ึน เพ่ือ

ปลดปลอย ประเทศชาติ ใน 10 กวาปท่ีผานมา พระสงฆสามเณร ไดเสริมขยายมูลเชื้อรักชาติ เขารวม

ในภารกิจปกปกรักษาและสรางสาบานเมือง เฉพาะอยางยิ่งก็เปนการประกอบสวน เขาในการเผยแผ

แนวทางนโยบายของพรรค และรัฐ ปกปกรักษา และปฏิสังขรปูชนียสถาน วัดวาอาราม และ

โบราณวัตถุมีคา พรอมกันนั้น ก็ยังได เขารวมภาระกิจการศึกษา สาธารณะสุข และกิจกรรมสาธารณะ

ประโยชนอ่ืน ๆ ในดานอ่ืน องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวยังไดเขารวมการเคลื่อนไหว เพ่ือสันติภาพ

และความปลอดภัยในโลกอีกดวยมติของคณะบริหารงานศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 

เก่ียวกับปญหาศาสนา ป (2535, หนา 1-2) กองประชุมใหญของพระสงฆลาวท่ัวประเทศจึงถือเอามติ

ของพรรคดําเนินงานกําหนดทิศทางการปกครองคณะสงฆดังตอไปนี้ 

  1. จุดพิเศษสภาพการรวม และมูลเช่ือขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว 

  องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ซ่ึงเปนองคการจัดตั้งท่ีเปนตัวแทนใหแกพระสงฆ

สามเณร ก็คือพุทธศาสนิกสัมพันธลาวบรรดาเผา มีศรัทธาและความเลื่อมใสตอพระธรรม คําสั่งสอน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจา มีผูเชื่อถือรวม 75 % ของพลเมืองท่ัวประเทศ ศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ี

เกาแกศาสนาหนึ่ง ในบรรดาศาสนาท้ังหลายในโลก และมีประวัติศาสตร ยาวนาน มีความยิ่งใหญ
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ขยายตัว และมีความสนิทติดพันธผูกพันกับประวัติศาสตลาว มาแตสมัยโบราณกาล กองประชุมใหญ 

ผูแทนพระสงฆลาวท่ัวประเทศ สมัยท่ี 5 ท่ีหอธรรมสภา วัดพระธาตุหลวงเหนือ เมืองไชเชษฐา นคร

หลวงเวียงจันทร วันท่ี 08-10 มีนาคม, (2554, หนา 9)  

  2. เวียกงานปรับปรุงการปกครองสงฆและแบบแผนวิธีทํางาน 

  ศูนยกลาง อ.พ.ส ไดลงเคลื่อนไหวการงานพุทธศาสนา อยางเอาใสใจ เปาหมายก็คือ

การปรับปรุงกอสราง การปกครองสงฆ และแบบแผนวิธีทํางานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว 

แตละข้ันในขอบเขตท่ัวประเทศ ไดปฏิบัติตามภาระบทบาท หนาท่ีของตน เพ่ือเอาใจใสตอระเบียบ

วินัย และการจัดตั้งใหดีข้ึน ตอเวียกงาน การปรับปรุงระเบียบการจัดตั้ง ตามเนื้อในจิตใจ จัดตั้งขยาย 

มติกองประชุมใหญพระสงฆท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4 ไดสําเร็จผลตามเปาหมาย และในบางแขวง ก็ยังปรับ 

ปรุงไมเสร็จเรียบรอยดี แตจะไดรับการสืบตอ จัดตั้งปฏิบัติในปถัดไป เวียกงานตนตอ ก็คือไดเอาใจใส

ตอการปรับปรุงระบบการจัดตั้ง อ.พ.ส แตข้ันศูนยกลางลงมาจนถึงระดับวัด และการปกครองสงฆ ได 

รับการปรับปรุงใหดีข้ึนท่ีละกาว เชน ไดเนนหนักตอการเอาใจใสตอการคุมครอง พระสงฆสามเณร ให

เอาใจใส และยึดม่ันในกิจวัตร และระเบียบวินัยของตน อยางเครงครัด โดยอิงใสรัฐธรรมนูญปกครอง

สงฆเปนหลัก ในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริง พรอมกันนั้น ก็ไดมีการสมทบกับอํานาจการปกครองฝาย

บานเมือง แกไขปญหาเก่ียวกับ พระสงฆสามเณรบางรูป ท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมตอสมณะเพศ และ

กฎหมายของบานเมือง เพ่ือปกปกรักษา พระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ผองใส รางบทสรุปการเคลื่อนไหว 

เวียกงานของศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ปพ.ศ.2547-2548 และแผนการดําเนินงาน

ของศูนยกลางพุทธศาสนาสัมพันธลาวปพ.ศ.2548-2549 

  3. เวียกงานของกรรมาธิการปกครองสงฆ 

  ในหนึ่งปผานมา ศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ไดเคลื่อนไหวการงาน

พระพุทธ ศาสนาอยางตั้งใจ เปาหมายก็คือการปรับปรุงการปกครองสงฆ และแบบแผนวิธีทํางานของ

องคการ ในขอบเขตท่ัวประเทศ ใหปฏิบัติตามภารบทบาท หนาท่ีของตน เพ่ือเอาใจใสตอระเบียบวินัย 

พรอมกันน ก็ไดมีการสบทบกับอํานาจการปกครองฝายบานเมืองแกไขปญหาพระสงฆ สามเณรบางรูป 

ท่ีประพฤติ ตนไมเหมาะสมกับสมณะวิสัย และประพฤติตนผิดตอระเบียบกฏหมายของบานเมือง ท้ังนี้ 

ก็เพ่ือปกปกรักษา พระพุทธศาสนา ไวใหบริสุทธิ์ผองใส กรรมาธิการปกครองสงฆ ไดเอาใจใสในการ

แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมูบรรดาพระสงฆสามเณร และตานปญหาการเสื่อมศรัทธาสังคมของ

พระสงฆสามเณรบางรูป ท่ีไดรับผลกกระทบจากสังคมภายนอก มีการเสพยาเสพติด คาขายยาเสพติด 

เลนกินฟูมเฟอย และติดภัยสังคม พรอมกันนั้น ปญหาความขัดแยงในวงศการพระสงฆบางท่ี ก็ไดรับ

การแกไขใหดีข้ึนอยางรวดเร็ว และทันสภาพการ 

  กรรมาธิการปกครองสงฆ ไดเอาใจใสเก็บกําสถิติ จํานวนของพระสงฆสามเณร คณะ 

อ.พ.ส แตละข้ัน จํานวนพอขาว แมขาว สังฆการี (เด็กวัด) และจํานวนวัดท่ีอยูในขอบเขตท่ัวประเทศ 

ไดอยางครบถวน ในปพ.ศ.2550-2551 นี้ ในท่ัวประเทศ มีพระสงฆสามเณรท้ังหมด 21,216 องค ใน
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นั้นมีพระสงฆ 7,783 องค สามเณร 13,443 รูป พอขาว แมขาวทังหมด 416 คน ในนั้นมีพอขาว 54 

คน แมขาว 362 คน มีสังฆการีวัดท้ังหมด 375 คน วัดทังหมดในท่ัวประเทศมี 4,515 วัด วัดมีพระ

อาศัยอยู 3,678 วัด วัดราง 837 วัด, มีพระบวชใหม 857 รูป, พระลาสิกขา 693 รูป, สามเณรบวชใหม 

2,657 รูป, สามเณรลาสิกขา 886 รูป, พระสงฆถึงแกมรณภาพ 37 รูป, และสามเณรถึงแกมรณภาพ 

14 รูป, ในปพ.ศ.2550-2551 นี้ องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว มีคณะ อ.พ.ส ท้ังหมดท่ัวประเทศ 

4,406 รูป, ในนั้น มีคณะ อพส. ศูนยกลาง 15 รูป, คณะท่ีปรึกษา 9 รูป, อ.พ.ส แขวง หรือ นครหลวง 

109 รูป, อ.พ.ส เมือง 595 รูป, และเจาอธิการวัดท่ัวประเทศมี 3,678 รูป, นอกจากดั่งกลาวมาแลวนี้ 

ทางคณะ กรรมาธิการปกครองสงฆท่ัวประเทศ ก็ไดลงเคลื่อนไหวงานของตนเปนประจํา โดยเฉพาะ

ข้ันศูนย กลาง อ.พ.ส ไดลงเคลื่อนไหวงาน ใหการพูดคุย เยี่ยมยามอยูแขวงสวรรคนะเขต จําปาศักดิ์ 

สาละวัน คํามวน บริคําไช เวียงจันทร หลวงพระบาง ไชยะบูรี และในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทร 

ตลอด 1 ปท่ีผานมานี้ คณะกรรมาธิการปกครองสงฆ ไดเอาใจใสตอเวียกงานการกอสรางและปรับปรุง

การปกครองสงฆไดดีข้ึนเปนกาว ๆ องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวบทสรุปรายงาน สภาพการ

เคลื่อนไหวเวียกงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ปพ.ศ.2550-2551 และแผนการดําเนินงาน

ขององคการ พุทธศาสนาสัมพันธลาว. ปพ.ศ.2551-2552 ป (2551, หนา 3-4) จะเห็นไดวารูปแบบ

การปกครองคณะสงฆของอ.พ.สข้ันศูนยกลางมี 4 กรรมาธิการ 

  1. กรรมาธิการฝายปกครองสงฆ 

  2. กรรมาธิการฝายศึกษาสงฆ 

  3. กรรมาธิการฝายเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  4. กรรมาธิการฝายสาธาณูปการ 

  ใหประธานแตงตั้ง 1 รูปเปนหัวหนาหองการศูนยกลาง อ.พ.ส และเลือกเอาคณะ

วินัยธร 3-5 รูป พระคณะธรรมธร 3-5 รูป ใหมีรูปแบบการแตงตั้งชัดเจนใหเปนไปตามกฏธรรมนูญ

ปกครองสงฆลาวท่ีระบุไวชัดเจนดังตอไปนี้ 

  1. ตามกําหนดของธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดระบุไววา  

   1. อ.พ.ส ข้ันศูนยกลาง ประกอบดวยผูแทนสงฆ ท่ัวประเทศอยางนอยไมต่ํากวา 

30 รูป อยางมากไมเกิน 40 องคในนั้นเปนคณะประจํา 11 องค ประกอบดวยประธาน 1 องค รอง

ประธาน 4 รูป นอกนั้นเปนคณะประจํา 

    2. อ.พ.ส ข้ันแขวง กําแพงนคร หรือเขตพิเศษ ประกอบดวยกรรมาธิการอยาง

นอย 11 องค อยางมากไมเกิน 45 รูป ในนั้น 5 ถึง 7 รูปเปนคณะประจํา ประกอบดวยประธาน 1 รูป

ท้ังเปนผูประจําการ รองประธาน 4 รูป นอกนั้นเปนคณะ 3 เดือนรายงานสภาพการ ใหเบื้องบน

รับทราบครั้งหนึ่ง 1 ปมีการประชุมสามัญครั้งท่ีหนึ่ง เพ่ือสรุปผลการทํางาน 1 ปผานมาและวางทิศ
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ทางการทํางานตอไป การจัดตั้งอยูของข้ันแขวง หรือ เมืองใหจัดตั้งเปนกรรมการรับผิดชอบงานตาง ๆ 

ตามความเหมาะสมกับทองถ่ิน 

   3.  อ.พ.ส ปกครองเมือง หรือเทศบาลเมือง ประกอบดวยกรรมาธิการ 7 ถึง 15 รูป 

ในนั้น 3-5 รูป เปนคณะประจํา 1 รูป เปนประธานท้ังเปนผูประจําการ 3-4 รูปเปนรองประธานนอกนั้น

เปนคณะ หนึ่งปใดประชุมสามัญครั้งท่ีหนึ่ง เพ่ือสรุปการทํางานจุดดี จุดออน บทเรียน 3 เดือนใด 

รายงานสภาพการใหข้ันบน ในกรณีรีบดวนใหรายงานทันที 

   4.  อ.พ.ส ข้ันวัด ก็ดําเนินการตามข้ันเมือง 

  2. สิทธิ หนาท่ี ของ อ.พ.ส 

   2.1 มาตรา 15 สิทธิ หนาท่ี ศูนยกลาง อ.พ.ส ประธานศูนยกลาง อ.พ.ส 

    1. ประกาศใชธรรมนูญปกครองสงฆ ท่ีกองประชุมใหญแทนสงฆท่ัวประเทศ 

ไดผานมติรับรองเอาแลว นําเสนอตอมานายกรัฐมนตรี เพ่ือออกดํารัสรับรองเอา และประกาศใชเปน

ทางการ และประกาศใชสังฆบัญญัติ สังฆาณัติระเบียบสงฆ หรือมติตาง ๆ ท่ีกองประชุมคณะประจํา

หรือกองประชุมสามัญรับรองเอาแลว เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือรับเอาและประกาศใชเปนทางการ 

    2.  แตงตั้ง ยกยองหรือปลดตําแหนงประธานกรรมาธิการ อ.พ.ส ประธาน

วินัยธร ประธานธรรมธร ประธาน อ.พ.ส แขวง กําแพงนคร และเขตพิเศษตามแตละกรณี 

    3. ชี้นําและนําพาการการปฏิบัติทุกศาสนากิจอยางตั้งหนาในภาคปฏิบัติและ

การบริหารสงฆ 

    4. ออกคําสั่ง คําแนะนํา และลงลายเช็นในทุกเอกสาร บริหารศาสนากิจรวม

ในท่ัวประเทศ และเปนเอกสารพัวพันธกับตางประเทศของหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

    5. นั่งเปนประธานประชุมในทุกกองประชุม กรรมาธิการสรุปการงานประจํา

แตละเดือนและในทุกป กองประชุมใหญพระสงฆ ท่ัวประเทศ นั่งเปนประธานรวมกับประธานวินัยธร 

เพ่ือพิจารณาชําระวินิจฉัย อธิกรพิเศษสําคัญในข้ันลบลาง 

   2.2 มาตรา 16 หนาท่ีรองประธานและ อ.พ.ส ฝายปกครองสงฆ 

    1. ปฏิบัติหนาท่ีประธาน เม่ือประธานมอบหมาย หรือ พนตําแหนงไป 

    2. เปนประธานในคณะกรรมาธิการท่ีตนรับผิดชอบ มีหนาท่ีสรางสังฆบัญญัติ 

สังฆาณัติระบอบสงฆ และคําสั่งอ่ืน ๆ เม่ือผานมติกองประชุมบรรดาเผาคณะกรรมาธิการ หรือ กอง

ประชุมสามัญประจําปแลวนําเสนอประธานศูนยกลาง อ.พ.ส ดําเนินงานตอไป แตการสรางทุก

กฎระเบียบสงฆและปรึกษากับองคการฝายบานเมือง เพ่ือสอดคลองระหวางธรรมะวินัยและกฎหมาย 

    3. กํากับการบริหารสงฆอยางใกลชิด และถูกตองตามธรรมวินัย ธรรมนูญ

ปกครองสงฆ สังฆบัญญัติ กฎหมาย และ กฎระเบียบสงฆ โดยจําเพาะในทองถ่ินเรียบชายแดนตองได

เพ่ีมทวีความเอาใจใสในความเปนระเบียบเรียบรอย และเสถียรภาพของบานเมือง 
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   2.3 มาตราท่ี 17 หนาท่ี อ.พ.ส ศึกษาสงฆ 

    1. ปรับปรุงการศึกษาสงฆใหไดศึกษาพระธรรมวินัย ภาษาบาลี สันสกฤษ 

ภาษา สากล และการศึกษาประสมประสานกับวิชาการทางโลก ท่ีพัวพันธกับสังคมอยางเหมาะสม 

และกาวหนา 

    2. จัดใหมีกองวิชาการแตงแบบเรียนธรรมวินัยภาษาบาลี สันสกฤษแบบงาย ๆ 

รับรูไดไว และนําใชไดอยางถูกตองเหมาะสม และแบบเรียนวิชาอ่ืน ๆ  

    3. ใหมีหองสมุดคนควาศึกษา ไปพรอม ๆ กับการขยายขอบขายการศึกษา

ใหได อยางนอยแขวงละ 1 ถึง 2 แหง และทุกเมืองใหญ 

    4. ตั้งหนาจัดตั้งใหมีโรงเรียนพุทธยุวชน วันอาทิตยเนนนัก การปลูกฝง

ศีลธรรม ประสานกับวิชารับใชสังคม และภาษาสากล 

    5. สรางครูสงฆ ใหมีปริมาณมาก ๆ และคุณภาพโดยจัดใหมีข้ึนในท่ัว สปป.ลาว 

    6 . จัดสงพระเณรท่ีเรียนจบมัธยม หรือจบมหาวิทยาลัย ทุกป ๆ ไป

ประจําการอยูในแตละแขวง หรือเมือง หรือวัดท่ีขาดพระเณรในท่ัวประเทศเพ่ือการปกครองและ

บริหารศาสนากิจ ตามกฎระเบียบของโรงเรียนสงฆอยางเขมงวด 

   2.4 มาตรา 18 หนาท่ี อ.พ.ส เผยแผศีลธรรม และปฏิบัติกรรมมัฏฐาน 

    1. จัดตั้งสังฆบัญญัติ สังฆาณัติกฎระเบียบสงฆ ในการดําเนินการเผยแผ

ศีลธรรม ฝกอบรมธรรมกถึกในหลายรูปการ และปฏิบัติกรรมฐานใหกวางขวางท่ัวประเทศ 

    2. ชี้นําการกอสรางวิทยากร และวิปสสนาจารยอยางแทจริง ใหไดท้ัง

ปริมาณและท้ังคุณภาพปละไมนอยกวา 10 รูป เม่ือถึงป พ.ศ.2543 ตองใหไดทุกแขวง  

    3. พยายามใชพระวิทยากร ผูมีประสบการสูงท้ังฝายสงฆ และคฤหัสถอยาง

เหมาะสมตามทิศทางของศูนยกลาง อ.พ.ส เพ่ือใหวิชาการท้ังในภาคปฏิบัติและเผยแผทิศนําของ

ศูนยกลาง อ.พ.ส เพ่ือใหวิชาการท้ังในภาคปฏิบัติ และเผยแผศีลธรรมไปในตัว และวิชาการอ่ืน ๆ 

ดําเนินไปพรอม ๆ กัน 

    4. รับศรัทธาอุปฏฐากจากทุกการจัดตั้ง หรือ บุคคลท่ีบริสุทธิ์ใจ หวัง

คุณประโยชนแกสังคมและความสันติสุข แกโลกตามพุทธประสงค ปราศจากนี้บุญคุณใด ๆ ท้ังหมด 

    5. ชี้นําพาใหรวบรวมทุกเอกสารเกาแกท้ังใบลานหนังสือและวัตถุท่ีเปน

ประโยชนแกการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผศีลธรรมอันจักใหเปนประโยชนแกฝายศึกษา และฝายอ่ืน ๆ  

   2.5 มาตรา 19 หนาท่ี อ.พ.ส สาธารณูปการ 

    1. จัดวางกฎระเบียบในการปกปกรักษาพัฒนาวัด ถาวรวัตถุศาสนาสมบัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทีธรณีสงฆ และอ่ืน ๆ ใหเหมาะสมกาวหนาถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
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    2. จัดตั้งระเบียบการแตงตั้ง กองทุนการรักปกปกรักษา พุทธศาสนาข้ึนเพ่ือรวบ 

รวมรายไดจากปูชนียวัตถุ จากการกุศล จากศรัทธาของสวนบุคคล หรือ การแตงตั้งจากสงฆ ท่ีถวายเปน

ของสงฆ เงินมูลนิธิเงินสะสมเพ่ือศาสนกิจศูนยกลางเปนตน 

    3. เดินหนาสรางขบวนการฟนฟูยาพ้ืนเมือง ปลูกตนไมเปนยา ไมท่ีเค้ียวหมาก

ได ไมอุตสาหกรรม บมเพราะเมล็ดพันธไม การรักษาอนามัย 3 สะอาด ปกปกรักษาสิ่งแวดลอม การ

ตอตานโรคพยาธิและสิ่งเสพติด บนพ้ืนฐานคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีสอดคลองกับสังคมในปจจุบัน 

   2.6 มาตรา 41 หนาท่ีหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

    1. ใหมีพนักงานสงฆ เลขานุการสงฆ หรือพนักงาน เม่ือเห็นวาจําเปน เปน

ประจําหองการศูนยกลาง อ.พ.ส เพ่ือชวยงานหัวหนาหองการศูนยกลาง อ.พ.ส องคเปนเสนาธิการ ใหแก

พระอาจารยประธานศูนยกลาง อ.พ.ส พระอาจารยประธานกรรมาธิการ คณะวินัยธร และคณะธรรมาธร 

    2. ศาสนากิจสัมพันธตางประเทศของศูนยกลาง อ.พ.ส ใหสังกัดอยูกับหองการ

ศูนย กลาง อ.พ.ส. ตองปฏิบัติตามนโยการตางประเทศของรัฐบาล สปป.ลาว ภายใตการชี้นําของพระ

อาจารย ประธานศูนยกลาง อ.พ.ส โดยประสานสมทบกับองคการสัมพันธภาพของตน 

    3. ทุกกิจกรรมจะพัวพันธกับตางประเทศ ระหวางสงฆกับสงฆ หรือ ระหวาง

สงฆกับฝายบานเมืองท้ังในและตางประเทศตองคนควาอยางละเอียดในหองการ แลวนําเสนอขอคําคิดเห็น 

จากพระอาจารยประธานศูนยกลาง อ.พ.ส แลวสงองคการท่ีเก่ียวของเพ่ืออุปถัมภทางดานหลักการ และ

ความสะดวก 

  3. หมวดคณะวินัยธรและธรรมาธร 

   -  มาตรา 22 คณะวินัยธรเปนนิติบัญญัติสงฆ มีหนาท่ีเปนเอกราช ปฏิบัติหนาท่ี

ตามหลักศีลธรรมและกฎหมายปราศจากอคติเชนในการวินิจฉัยตัดสินอธิกรแบงเปน 3 ข้ัน ของข้ัน

ศูนยกลาง 

   -  คณะวินัยธรประกอบดวย พระวินัยธร 3 หรือ 5 รูป ใหมีอายุพรรษาและ

คุณวุฒิท่ีสูง เปนประธาน ใหผูมีพรรษารองลงมา และฉลาดเฉลียวทางพระวินัย เปนรองประธาน หรือ

สุดแตประธานจะคัดเลือกเอา ดังกลาวไวในมาตรา 14 แหงธรรมนูญนี้และมีท่ีตั้งอยูศูนยกลาง 

   - สําหรับคณะวินัยธรทองถ่ิน ใหแตละทองถ่ิน แขวง กําแพง เขตพิเศษ และเมือง

คัดเลือก เอาคณะวินัยธรข้ันตนในจํานวน 3-5 รูป อยางเดียวกับข้ันศูนยกลาง ใหมีท่ีตั้งอยูสํานัก

ปกครองสงฆ 

   - มาตรา 23 ใหถือการจัดตั้งคณะธรรมาธร โดยอนุโลมตามความในมาตรา 22 

ของธรรมนูญปกครองสงฆ 

   - มาตรา 24 คณะวินัยธร และธรรมาธร มีสิทธิและหนาท่ีดังนี้ 

   - มาตรา 24/1 ดําเนินพิจารณาสอบสวนวินิจฉัยตัดสินอธิกรท่ีพระธรรมาธรเสนอ

มา เฉพาะคณะวินัยธร องคเปนประธานจะเปนท้ังผูบริหารงานทุกงาน โดยใหคําสั่งแนะนํา นําพาใน
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ทุกเขตการทํางานของการดําเนินงานอธิกร และการคุมครองบริหารมีสิทธิแตงตั้งพระวินัยธรทุกข้ันตน 

หรือกรรมการนั้น มีสิทธิสั่งปลดพระวินัยธรออกจากตําแหนง โดยใหสิทธิอุทธรณรองขอไดใน 15 วัน 

ข้ึนหาประธานศูนยกลาง อ.พ.ส เกิน วันแลว ถือวาหมดสิทธิอุทธรณ 

   -  มาตรา 24/2 ในการพิจารณาใหญพิเศษ ท่ีพัวพันธถึงแนวทางนโยบายสวนรวม

สงฆ หรือพรรครัฐ ท่ีเก่ียวกับพระสงฆตางประเทศ พระอาจารยประธานคณะวินัยธร จะตองนิมนต

ประธานศูนยกลาง อ.พ.ส มานั่งเปนประธานคูกับตน เพ่ือวินิจฉัยตัดสินอธิกรนั้นใหสําเร็จลงเด็ดขาด 

ไมใหอุทธรณ ในกรณีนี้ จะเชิญฝายปกครองบานเมืองข้ันเก่ียวของ หรือ ข้ันพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ

มารวมพิจารณา มาใหความคิดเห็นดวยกันก็ได แตไมมีสิทธิลงคะแนนชี้ขาด 

   -  มาตรา 24/3 คณะธรรมาธรสําหรับข้ันศูนยกลาง จะมีสํานักงานตั้งอยูนคร

หลวงประเทศ มีสิทธิ หนาท่ีคนควาตรวจตราเสนออธิกรณข้ึนหาพระวินัยธรทุกข้ัน 

   -  มาตรา 24/4 สิทธิหนาท่ีองคประธานคณะธรรมาธรศูนยกลาง ใหขออนุโลม

ปฏิบัติสิทธิหนาท่ีขององคประธานคณะวินัยธรศูนยกลางทุกอยาง ก็มีระเบียบการงานบริหารเหมือน

อันเดียวกัน 

   -  มาตรา 25 สิทธิ หนาท่ีของคณะวินัยธร และคณะธรรมาธรข้ันลางตอง ทํา

รายงานสถิติอธิกรณ หรือสภาพการเสนอตามลําดับข้ัน ข้ึนหาประธานคณะวินัยธร หรือ ธรรมาธรใน

ทุก 6 เดือน ในกรณีรีบดวน ตองรายงานทันทีเพ่ือการการแกไข ตางตั้งใจปรับปรุงองคการพุทธ

ศาสนาสัมพันธลาวใหนักแนนเขมแข็งบูรณาการขอกําหนดระเบียบการตางในการปกครองสงฆและ

คุมครองพุทธศาสนาใหดีและรับประกันศักดิ์สิทธิในการปกครองสงฆ เอาใจใสผักดันการปรับปรุง

ยกระดับคุณภาพในการศึกษาสงฆทางระบบฝายธรรม และฝายโลกใหมีคุณภาพดีข้ึน ประกอบสวน

เขาในการพัฒนาทรัพยากรณมนุษยใหมากกวาเดิม เอาใจใสในการเผยแผศีลธรรมคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจาเพ่ือปกปกรักษา และเสริมขยายมูลเชื้ออันดีงามของพระพุทธศาสนา ทําใหศาสนาติด

พันธกับชาติ ศีลธรรมติดกับแนวทางนโยบาย และแผนนโยบายพัฒนาเศษฐกิจ สังคมของพรรคและรัฐ

เรา เพ่ิมทวีในการปกปกรักษาวัตถุโบราณ ปูชนียสถานท่ีเปนมูลมรดกท่ีหายากของชาติ ประกอบสวน

เขาในการักษาสุขภาพ รักษาสิ่งแวดลอมของสังคม ประกอบสวนสรางความศิวิไลซ และยุติธรรมใน

สังคมปรับ ปรุงระบอบวิธีทํางาน วิธีเคลื่อนไหวเทศนาธรรมคําสั่งสอนใหออกตนญาติโยมท้ังหลาย 

สรางทุกเง่ือนไขจัดตั้งกองทุนเพ่ือปกปกรักษา และปฏิสังขรวัดวาอาราม และประกอบสวนอยาง

สมเกียรติกับชาวพุทธนา ๆ ชาติ เพ่ือรักษาสันติภาพของโลกก็คือความมีเสถียรภาพไวอยางม่ันคง 

ธรรมนูญปกครองสงฆลาว, (2541, หนา17-20)  

  4. หนาท่ีการงานตนตอ (เบ้ืองตน) มีดังนี ้

  เพ่ือบรรลุทิศทางหนาท่ีรวมดั่งกลาวขางบนนั้น คณะ อ.พ.ส แตละข้ันตองบุกบืน (ฝาฝน) 

และสุม (ทุมเท) ทุกความพยายามปฏิบัติหนาท่ีงานตนตอดั่งนี้ 
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  1. เกี่ยวกับการงานคุมครองพุทธศาสนาและการปกครองสงฆ 

   -  คณะ อ.พ.ส ทุกข้ันตองเอาใจใสคนควาเก็บกําสภาพขอมูลตาง ๆ ทางดานพุทธ

ศาสนา เก็บกําทําสถิติของพระสงฆ สามเณร พอขาวแมขาว ตลอดถึงศาสนา สมบัติท่ีมีคาอ่ืน ๆ อยาง

ครบถวนถูกตองกับความเปนจริงจากนั้นรายงานใหการจัดตั้งข้ันบนถัดตนไดรับทราบเปนระบบใน 

แตละป 

   - ในระยะปนี้ คณะ อ.พ.ส ทุกข้ันตองเอาใจใสเสริมขยายมูลเชื้อ และบทบาท 

อันตั้งหนาขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ในคุมครองพุทธศาสนา และปกครองสงฆใหดีข้ึน 

กวาเดิมบนพ้ืนฐานธรรมนูญปกครองสงฆลาว ท้ังนี้ก็เพ่ือรักษาไวซ่ึงความบริสุทธิ์ผุดผองของพระพุทธ 

ศาสนา 

   - เอาใจใสปกปกรักษา และเสริมขยายมูลเชื้อรักหอมศีลธรรมทางพุทธศาสนา มูล

เชื้อสามัคคีรักประเทศชาติของพระสงฆ สามเณร พุทธศาสนิกชน และศาสนิกชนลาวบรรดาเผา เพ่ือ

เปนกําลังแรงสังรวมประกอบสวนเขาในภารกิจรวมของชาต ิ

   - คณะอ.พ.ส นับตั้งแตข้ันศูนยกลางลงถึงข้ันรากฐาน (เจาอธิการวัด) ตองสืบตอ

ดําเนินศาสนกิจ ท่ีสําคัญทางพุทธศาสนาเปนตน การตรวจตราพฤติกรรมตอพระธรรมวินัย ของคณะ 

อ.พ.ส ก็คือของพระสงฆสามเณรท่ัวไป 

   - เอาใจใสปรึกษาหาหรือ และประสานสมทบการงานกับแนวลาวสรางชาติกับ

อํานาจการปกครองของฝายบานเมืองท่ีเก่ียวของ ในการคนควาวางระเบียบการและการแกไขปญหา

ตาง ๆ ท่ีพระสงฆ สามเณร ละเมิดระเบียบวินัยของสงฆ หมายความวาอันใดควรใหฝายสงฆแกไข 

   - บุคคลท่ีจะเขาขบวนเรียนในพระพุทธศาสนา ตองมีเง่ือนไขครบถวน พระสงฆ

กอนจะลาสิกขา ก็ตองปฏิบัติตามหลักการทุกอยางท่ีไดกําหนดไว ในธรรมนูญปกครองสงฆ เวนไวแต

การบวชชั่วคราว (บวชแกบน)  

  2.  งานดานการศึกษา เพ่ือทําใหแผนพัฒนาทรัพยกรมนุษย และ แผนยุทธศาสตร

การศึกษาของรัฐเราบรรลุผลนั้น คณะ อ.พ.ส และคณะศึกษาสงฆทุกข้ันตองเอาใจใสแนะนําใหพระสงฆ 

สามเณร เรียนตามหลักสูตรท่ีการจัดตั้งสองฝายวางออกเปนตน 

   -  ทางฝายธรรม ใหเรียนตามหลักสูตรท่ีคณะศึกษาสงฆศูนยกลางวางออก 

   -  ทางฝายโลก ใหเรียนตามหลักสูตรท่ีกระทรงศึกษาธิการวางออก 

   -  คณะ อ.พ.ส แตข้ันตองเอาใจใสแนะนําเจาอธิการวัดใหสิทธิสอนพระสงฆ 

   -  สามเณรภายในวัดของตน ใหเรียนการสูตรการเทศนและเรียนกิจกรรมอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหมีความความรูเบื้องตน เขากับหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาแลวจึ่งสงใหเขาเรียนในโรงเรียน

สงฆแหงตาง ๆ  

   -  เอาใจใสพัวพันธประสานสมทบกับ ภาคสวนการศึกษาของรัฐการปรับปรุงเนื้อ

ในหลัก สูตรการศึกษาสงฆแตละข้ัน ใหสอดคลองกับความเรียกรองตองการ ของประเทศชาติในระยะ
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ใหม เนื้อในหลักสูตรใหถือเอาหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ภาษาศาสตร วิชาชีพ และวิชา

หัตถกรรม วิจิตรกรรม เปนหลักวิชาชีพตนตอ 

   - สืบตอสมทบองคการณจัดตั้งพรรค รัฐเก่ียวของคนควาและพิมพหนังสือ

หลักสูตรการศึกษาออกใหทันกับเวลา เพ่ือสงใหโรงเรียนสงฆอยูบรรดาทองถ่ิน 

   - รากฐานไดคนควาร่ําเรียนอยางท่ัวถึง 

   - เอาใจใสขยายโรงเรียนสงฆออกสูตัวเมือง และสูบานท่ีมีเง่ือนไข จะขยายมูลนิธิ

การ ศึกษาสงฆ เลงใสกระตุนพักดันการงานการศึกษาสงฆใหมีทางกาวหนาขยายตัวใหม และคุณภาพดี 

   - เอาใจใสสรางบุคลากรสงฆและทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองดีรักหอม

ประเทศชาติ มีความรูทางดานแท็กเน็ค วิทยาศาสตร มีความสามารถ มีวิชาชีพ และความทางดาน

ตาง ๆ กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ฉบับปรับปรุง, (2551, 

หนา 3-5)  

  3. งานดานเผยแผศีลธรรม นานมาแลวพระสงฆสามเณร นอกจากเรียนรูดวย

ตนเองแลว ยังไดนําเอาหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีตนไดเรียนรูนั้น ไปเทศนาเผยแผเขาในจิตใจ

ของออกตน ญาติโยมลาวบรรดาเผา เพ่ือความมีประสิทธิภาพของงานนี้ไดดี คณะอ.พ.ส ทุกข้ันตอง

เอาใจใสคือ 

   - คนควาธาตุแทหลักศีลธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ประสานสมทบใส

แนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหมในแตละระยะ และศีลธรรมของยุคสมัยเพ่ือนําไปเทศนาเผยแผให

ออกตนญาติโยมเขาใจ รับรูเพ่ือจะไดปฏิบัติตนใหถูกตอง งานเผยแผศีลธรรม และงานดานศึกษาอบรม

นี้ตองถือเปนสําคัญทําเปนประจํา หลีกเวนหนาท่ีไมได หากทําไดจึงสมเปนสาวกของพระพุทธเจา 

   - เอาใจใสศึกษาอบรมบมนิสัยพระสงฆ สามเณร ใหเปนแบบอยางในการประพฤติ

ปฏิบัติพระธรรมวินัย และฮีตครองประเพณีทางพระพุทธศาสนาปกปกรักษาวัฒนธรรมของชาติ และให

รูการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผสมทบใส ความเปนจริงของแตละเขตของชั้นคนใหสังคม 

   - เอาใจใสปรับปรุงการวิธีการเผยแผศีลธรรม และศึกษาอบรมใหถูกตองสอดคลอง

กับกาละเทศะ หมายวาการเผยแผศีลธรรมตองมีจุดประสงคอยากใหญาติโยมเขาใจหลักศีลธรรมทาง

พระพุทธศาสนา และหลักศีลธรรมของยุคสมัยเลงใสความละชั่ว ละบาปบําเพ็ญบุญกุศล เพ่ือความผอง

ใสของแนวคิดจิตใจ 

   - ศูนยกลาง อ.พ.ส ตองเปนเจาการคนควา ออกบทเทศนาแตละระยะเพ่ือสงให 

คณะ อ.พ.ส บรรดาทองถ่ิน รากฐาน เนื้อในของบทเทศนาตองใหเหมาะสมกับกาละเทศะ 

   - ศูนยกลาง อ.พ.ส ตองเอาใจใสสืบตอจัดตั้งการศึกษาอบรม ทางคันธะธุระและ

วิปสสนาธุระ 

   - คณะ อ.พ.ส ข้ันตาง ๆ ตองผลักดันการงานเผยแผศีลธรรมใหถึงโรงเรียน 

โรงพยาบาล จัดตั้งการปาฐกถา การเทศนาสนทนาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน แลว



   124 

ดวยวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมทําใหทุกรุน ทุกชนชั้น รูบุญ รูคุณ และโทษ กฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ฉบับปรับปรุง (2551, หนา11-14)  

  4. งานปกปกรักษาวัดวาอาราม ปูชนียสถานวัตถุ และการสรางพัฒนา เพ่ือปกปก

รักษาวัตถุท่ีเปนมูลมรดกทางดานวัฒนธรรม ฮีตครองประเพณีอันดีงาม และสถานท่ีเคารพบูชาไวให

ม่ันคงนั้น คณะ อ.พ.ส ข้ันตาง ๆ ตองเอาใจใสดังนี้ 

   -  คณะ อ.พ.ส ข้ันตาง ๆ เฉพาะข้ันรากฐานเจาอธิการวัดตองศึกษาอบรม

พระสงฆ สามเณรภายในวัดของตนใหเห็นความสําคัญมูลเชื้อทางดานศิลปะวัฒนะธรรม และมูลมรดก

อันล้ําคาของประเทศชาติเรา ซ่ึงตกสืบทอดมาหลายอายุคนแลว เพ่ือคุมครองและปกปกรักษาไวใหดี 

   -  เอาใจใสผสมผสานสมทบการงานอํานาจการปกครองของฝายบานเมืองและ

องคการเก่ียวของ ปกปกรักษาวัดวาอาราม วัตถุโบราณ ปูชนียสถาน ท่ีเคารพบูชา หนังสือผูกใบลาน 

คัมภีรตาง ๆ พระพุทธรูปทองและเงิน อ่ืน ๆ รวมท้ังรองรอยรวดรายศิลปะวรรณกรรม พรอมนั้นก็เก็บ

กําบรรดาขอมูลข้ึนบัญชีอยางละเอียด ปกปกรักษารวบรวมไวในท่ีท่ีปลอดภัยจากธรรมชาติและ

โจรกรรม 

   -  วัดใดท่ีไดสรางข้ึนแลวยังไมสําเร็จ อ.พ.ส ตองไดเอาใจสืบตอกอสรางใหสําเร็จ

ตามเง่ือนไข และศรัทธาออกตนญาติโยม และควรมีแผนการท่ีแนนอนและไมควรลอกแบบศิลปะ

ประเทศอ่ืน 

   - วัดวาอาราม กุฏิวิหาร ศาลาโรงธรรมวิหารกอนจะทําลายหรือบูรณะปฏิสังขร 

และสรางใหมตองไดรับอนุญาตจากองคการ อ.พ.ส อํานาจการปกครองและองคการท่ีเก่ียวของนั้น 

   -  คณะ อ.พ.ส ทุกข้ันตองไดเอาใจใส ตรวจตราพ้ืนท่ีดินภายในขอบเขตของตน 

ถาพบเห็นมีวัดรางใหถือวาธรณีสงฆ (ดินของสงฆ) และใหสมทบทุนกับเจาหนาท่ี องคการเก่ียวของลง

ตรวจตรา วัดขนาด และจดเขาทะเบียนของรัฐ เพ่ือหลีกเวนไมใหคนไมดีนําเอาไปใชในทางท่ีไมถูก

กฎหมาย 

  5. งานจัดตั้งกองทุนปกปกรักษาพุทธศาสนา เพ่ือเสริมขยายบทบาทขององคการ

พุทธศาสนาสัมพันธลาวเขาในภาระกิจรวมของชาตินั้น อ.พ.ส แตละข้ันตองเอาใจใสบางหนาท่ี 

   - เอาใจใสคนควาและสรางเง่ือนไขเพ่ือจัดตั้งกองทุนคุมครองและสงเสริมงานเผย

แผพุทธศาสนาใหมีการขยายตวั 

   - งานนี้เปนงานใหญคณะ อ.พ.ส ศูนยกลางตองคนวิธีทางปรึกษาหารือกับหลาย

ฝายเพ่ือจัดตั้งกองทุนดังกลาวนี้ข้ึนแลวหากเห็นวามีผลดี ก็ควรขยายถึงบรรดาทองถ่ิน และรากฐาน 

   - เอาใจใสจัดต้ังคณะรับผิดชอบคณะหนึ่งข้ัน โดยคุมครอง และนําใชกองทุนดั่ง

กลาว เขาในการงานท่ีถูกตอง และมีประสิทธิผลสูง อันสําคัญตองประสานสมทบกับองคการแนวลาว

สรางชาติ อํานาจการปกครองจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกองทุน กฎระเบียบคุมครองพระสงฆ-

สามเณร, (2555, หนา 10-11)  
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  สรุปไดวา จากการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาว 

ผูวิจัยเห็นวากองประชุมใหญผูแทนสงฆท่ัวประเทศสมัยท่ี 6 นี้ทาง อ.พ.ส ไดเลือกตั้งคณะบริหารงาน

และปกครองคณะสงฆศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว โดยมีการจัดตั้งใหเปนไปตามแนว

การปกครองของฝายรัฐบาลทุกประการดังนี้คือ 1) ข้ันศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม) 2) ข้ันแขวง, นคร

หลวง (จังหวัด) 3) ข้ันเมือง (อําเภอ) 4) ข้ันวัด (บาน) ซ่ึงมีการบังคับใชกฎธรรมสงฆอยางเครงครัด 

  3.2.3.5 รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวสมัยท่ี 7 (พ.ศ.2559-ปจจุบัน)  

  ประวัติชีวิตและผลงานพระอาจารยใหญมหางอน ดํารงศบุญ  

  (ประธานศูนยกลางองค การพุทธศาสนาสัมพันลาวรูปท่ี 5)  

  1. กําเนิด 10 กุมภาพันธ 2574 ท่ีบานนากาลา ตาแสง นากาลา เมืองสองแขวง 

จังหวัดสะหวันนะเขต ชนเผาพูไท ชนชาติลาว เชื้อชาติลาวบิดาชื่อทาวเมก มารดาสุน ดํารงศบุญ มีพ่ี

นองรวมมารดาบิดาเดียวกัน 11 คน 

  2. การศึกษาท่ีบานนากาลา 

  3. บรรพชา ตอนอายุ 13 กับพระอาจารยใหญจี กันตะสีโล พ.ศ.2486 

  4. อุปสมบท ตอนอายุ 20 กับพระอาจารยใหญเคน เปนอุปชฌายป พ.ศ.2495 

  5. การศึกษา จบนักธรรมเอกและสอบไดเปรียญธรรม 6-7 ประโยค ในพ.ศ.2500 

  6. ตําแหนง 2521-2546 เปนรองประธานฝายการศึกษา อ.พ.ส จังหวัดสะหวันนะ

เขต, 2546-2554 เปนประธาน อ.พ.ส จังหวัดสะหวันนะเขต, 2554-2559 เปนรองประธาน อ.พ.ส 

ศูนย กลาง, 2559-2560 เปนประธาน อ.พ.ส ศูนยกลาง 

  7. ผลงานทางวิชาการ เปนพระนักเผยแผและนักบรรยายธรรมและเทศนาสั่งสอน

พุทธศาสนิกชน อยูท่ีวัดใหญไชยะภูมิดานสาธารณูปการทานพัฒนาโรงเรียน และกอสรางศาลาการ

เปรียญ สรางพระพุทธรูปองคใหญจํานวน 1,250 องคประดิษฐานไวท่ีพระธาตุอิงอัง และรวมกอสราง

พระอุโบสถไปดวย 

  อิงตามขอตกลงของกองประชุม วาดวยการแตงตั้งคณะบริหารงานศูนยกลาง 

องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ชุดท่ี 7 นครหลวงเวียงจันทร วันท่ี 24/02/2560) ในการประชุมครั้ง

นี้ท่ีประชุมไดอิงอาศัย ธรรมนูญปกครองสงฆลาว ฉบับเลขท่ี 22/นย ลงวันท่ี 02/02/2547 เพ่ือเปนท่ี

อางอิงในการประชุมและแตงตั้งคณะบริหารและอิงอาศัย มติตกลงของกองประชุมใหญ ผูแทน

พระสงฆท่ัวประเทศ สมัยท่ี 7 ของศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ครั้งวันท่ี 19-20 

กันยายน พ.ศ.2559 ในการแตงตั้งครั้งนี้ กองประชุมไดมีมติเห็นชอบแตงตั้ง และรับรองเอาคณะ

บริหารงานศูนยกลาง อ.พ.ส 75 รูป ประกอบดวย 

  1. ข้ันคณะประจําศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม) 17 รูปโดยการคัดเลือกมาจากพระ

มหาเถระ ในท่ัวประเทศเพ่ือบริหารกิจการคณะสงฆ ในระดับสูง 

  2. ข้ันกรรมการศูนยกลาง 58 รูป 
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  3. สําหรับกรรมการศูนยกลางนั้นก็ไดคัดเลือกมาจากประธาน อ.พ.สแขวง รอง

ประธาน อ.พ.สแขวง และพระมหาเถระผูทรงคุณวุฒิ 

  4. ในการประชุมครั้งนี้ ทางกองประชุม ไดมีมติรับรองเอา พระมหาเถระข้ึนเปนท่ี

ปรึกษาจํานวน 12 รูป ซ่ึงเปนพระมหาเถระท่ีมีอายุพรรษาสูงสุดในประเทศ 

  มติกองประชุมไดแบงข้ันการปกครองออกมาดงันี้ 

  1. ประธานศูนยกลาง อ.พ.ส รับผิดชอบชี้นํารวม และลงเลิกเวียกงานตางประเทศ 

  2. รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส รูปท่ี 1 ผูชี้นําเวียกกรรมาธิการศึกษาสงฆท่ัว

ประเทศ 

  3. รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส รูปท่ี 2 ผูชี้นําเวียกกรรมธิการปกครองสงฆท่ัว

ประเทศ 

  4. รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส รูปท่ี 3 ผูชี้นําเวียกกรรมาธิการเผยแผศีลธรรม 

และปฏิบัติกรรมมัฏฐานท่ัวประเทศ 

  5. รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส รูปท่ี 4 ผูชี้นําเวียกกรรมาธิการสาธารณูปการท่ัว

ประเทศ 

  1.1 หนาท่ีรับผิดชอบของประธาน 

    -  แตงตั้ง ยกยองหรือปลดตําแหนงหัวหนากรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ 

หัวหนาหองการ ประธานวินัยธร ประธานธรรมธร ประธาน อ.พ.ส แขวง นครหลวงหลวง และเขต

พิเศษตามการเสนอของคณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส 

   -  ออกคําสั่ง คําแนะนํา มติขอตกลงขอกําหนดกฎระเบียบอ่ืน ๆ และลงลายเซ็น 

ในทุกเอกสาร เก่ียวกับการบริหารศาสนากิจในท่ัวประเทศและเอกสารพัวพันธตางประเทศของศูนย  

กลางอ.พ.ส 

    -  นั่งเปนประธานในทุกกองประชุมและประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศ 

  1.2 หนาท่ีรับผิดชอบของรองประธาน 

    -  มีสิทธิรับผิดชอบหนาท่ีแทนประธานศูนยกลาง อ.พ.ส ในเม่ือประธานไมอยู 

และมอบหมายสิทธิและหนาท่ีให 

   -  รับผิดชอบกรรมาธิการอันใดอันหนึ่ง ตามความเห็นดี ของคณะกรรมาธิการ

บริหาร งานประจํา และแตงตั้งและรับรองเอา กรรมาธิการปกครองสงฆ ประกอบดวย 7 รูป 

    1. หัวหนากรรมาธิการปกครองสงฆ 

    2. รองหัวหนากรรมาธิการปกครองสงฆ 

    3. รองหัวหนากรรมาธิการปกครองสงฆ 

    4. คณะกรรมาธิการปกครองสงฆ 

    5. คณะกรรมาธิการปกครองสงฆ 
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    6. คณะกรรมาธิการปกครองสงฆ 

    7. คณะกรรมาธิการปกครองสงฆ 

  1.3 หนาท่ีรับผิดชอบ 

    - เปนประธานในคณะกรรมาธิการท่ีตนรับผิดชอบมีสิทธิและหนาท่ีสราง

ขอกําหนด กฎระเบียบสงฆมติขอตกลงและคําสั่งอ่ืน ๆ ท่ีถูกตองตามพระธรรมวินัยและระเบียบ

กฎหมายของบานเมืองในเขตรับผิดชอบของตนและเสนอตอกองประชุมคณะประจํา 

    - กํากับการคุมครองดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของพระสงฆสามเณร พอ

ขาว แมขาว ทางดานการไปมาการนุงหม สังฆกรรม พิธีกรรมและอ่ืน ๆ ท่ีถูกตองตามหลักพระธรรม

วินัยและกฎหมายบานเมือง 

    - เอาใจใสคุมครองดูแล พระสงฆ สามเณร พอขาวแมขาว เก่ียวกับขอหาม ใน

การเคลื่อนไหวธุรกิจ และการแผวัตถุปจจัย ท่ีขัดตอพระธรรมวินัยและกฎหมายของบานเมือง 

    - คนควาบุคลากรประกอบเปนคณะพระวินัยธร และพระธรรมธร เสนอขอ

ความเห็นจากคณะบริหารงานประจํา แลวนําเสนอขออนุมัติแตงตั้งจากองคประธาน พรอมกันนั้นยังมี

สิทธิ และหนาท่ีชี้นําพา อยางใกลชิดตอคณะพระวินัยธร และพระธรรมธร ซ่ึงมีระเบียบการเก่ียวกับ

การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ 

    - รับผิดชอบตอคําเสนอคํารองขอความเปนธรรม บทสนเท และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของกับ ศูนยกลาง อ.พ.ส พระสงฆสามเณร พอขาว แมขาว ศาสนสถาน ปูชนียสถาน ธรณีสงฆ 

และอ่ืน ๆ ตามสิทธิของเขตของตน โดยจัดมอบเรื่องดั่งกลาว ใหแกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ทําการ

สืบสวน สอบสวน และดําเนินการแกไขอยางเหมาสม ตามสถานหนักหรือเบา ในทุกอธิกรณของ

พระสงฆสามเณร พอขาวแมขาว ตองไดผานการตัดสินจากคณะสงฆกอน จึงมอบหมายใหภาคสวนอ่ืน 

    - เฮัดหนาทีขนขวาย เตาโฮมความสามัคคี ระหวางสมณะเพศ และออกตนญาติ

โยมลาวบรรดาเผา เพ่ือภารกิจของชาติ และพระพุทธศาสนาอยู สปป.ลาว 

   - คนควาบุคลากรสงฆท่ีมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถดี ทางพระธรรมวินัย ฮีต 

ครองประเพณีอันดีงามของชาตินําเสนอตอข้ันเทิง (ข้ันบน) เพ่ือไปเผยแผพระพุทธศาสนในตางประเทศ 

 2.  มติกองประชุมแตงตั้งและรับรองเอากรรมาธิการศึกษาสงฆ ประกอบดวย 

  1. หัวหนากรรมาธิการศึกษาสงฆ 

  2. รองหัวหนากรรมาธิการศึกษาสงฆ 

  3. รองหัวหนากรรมาธิการศึกษาสงฆ 

  4. คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ 

  5. คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ 

  6. คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ 

  7. คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ 
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  2.1 หนาท่ีรับผิดชอบ 

    - ปรับปรุงการศึกษาสงฆ ใหไดศึกษาพระธรรมวินัย ภาษาบาลี สันสกฤ 

ภาษาสากล และการศึกษาประสมประสานกับวิชาการทางโลก ท่ีพัวพันธกับสังคมอยางเหมาะสม และ

กาวหนา 

   - จัดใหมีกองวิชาการ แตงแบบเรียนพระธรรมวินัย ภาษาบาลี สันสกฤแบบ

งาย และเรียนแบบวิชาอ่ืนท่ีรับรูไดไว และมีวิธีใชอยางถูกตองเหมาะกับการขยายกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

    - จัดใหมีหองสมุดในแตละวัด เมือง แขวง เขตพิเศษ นครหลวง และ

ศูนยกลาง อ.พ.ส เพ่ือศึกษาคนควาความรูดานตาง ๆ ไปพรอม ๆ กันกับการขยายตางหนางการศึกษา 

    - จัดใหมีโรงเรียนพุทธเยาวชน ในสถานท่ีวัดท่ีเหมาะสมโดยการนําวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนาประสานสมทบกับวิชารับใชสังคม และภาษาสากล บรรจุเขาในการเรียนการสอน 

เพ่ือสั่งสอนและ ปลุกระดมศีลธรรมใหแกเยาวชน ของชาติ ใหมีศีลธรรมประจําใจ และเปน

พุทธศาสนิกชนท่ีดีของชาติและศาสนา 

    - สรางครูพระสงฆใหไดท้ังประมาณและคุณภาพเพ่ือรับใชใหแกการสั่งสอน

โรงเรียนสงฆ  

    - ติดตามคุมครองนักศึกษาสงฆท้ังภายในและตางประเทศ 

 3. มติแตงตั้งและรับรองเอากรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ประกอบดวย 

  1. หัวหนากรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  2. รองหัวหนากรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  3. รองหัวหนากรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  4. คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  5. คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  6. คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  7. คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  8. คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  9. คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  10. คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

  3.1 หนาท่ีรับผิดชอบ 

    - คนควา สรางขอกําหนด และกฎระเบียบสงฆในการดําเนินการเผยแผ

ศีลธรรม ฝกอบรมธรรมกถึกในหลายรูปการ และปฏิบัติกรรมมัฏฐานใหกวางขวางท่ัวประเทศ โดย

ผานความ เห็นดีของคณะบริหารงานประจําแลวนําเสนอประธานเซ็นอนุมัตินําใชเปนทางการ 
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    - กอสรางวิทยากร และวิปสสนากรข้ึน โดยรับประกันใหไดท้ังปริมาณและ

คุณภาพ 

   - นําใชวิทยากรผูมีประสบการสูงท้ังฝายสงฆ และฝายคฤหัสถอยางเหมาะสม

ตามการ ชี้นําของศูนยกลาง อ.พ.ส เพ่ือใหวิชาการท้ังภาคทฤษฏี ปฏิบัติ เผยแผศีลธรรม ดําเนินไป

พรอม ๆ กัน 

    - รับผิดชอบการจัดตั้งหนวยการศึกษา อบรมเผยแผศีลธรรม ใหแกเยาวชน 

และอนุชน ตลอดญาติโยมลาวบรรดาเผา 

   - คนควาจัดสงวิทยากรและวิปสสนากรไปทัศนศึกษาเรียนตอและเผยแผพระ

พุทธ ศาสนาในตางประเทศตามความเห็นดีของคณะบริหารงานประจําศูนยกลาง อ.พ.ส 

 4.  มติกองประชุม แตงตั้งรับรองเอา กรรมาธิการสาธารณูปการ ประกอบดวย 

  1. หัวหนากรรมาธิการสาธารณูปการ 

  2. รองหัวหนากรรมาธิการสาธารณูปการ 

  3. รองหัวหนากรรมาธิการสาธารณูปการ 

  4. คณะกรรมาธิการสาธารณูปการ 

  5. คณะกรรมาธิการสาธารณูปการ 

  6. คณะกรรมาธิการสาธารณูปการ 

  7. คณะกรรมาธิการสาธารณูปการ 

  4.1 หนาท่ีรับผิดชอบ 

    - คนควาสรางขอกําหนด และกฎระเบียบเก่ียวกับการปกปกรักษา สรางสา

การพัฒนาถาวรวัตถุศาสนสมบัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปูชนียวัตถุ ท่ีธรณีสงฆและทรัพยสินอ่ืน ๆ 

ท่ีถูกตองตามระเบียบกฎหมายและตามหลักความปลอดภัย 

    - คนควาสรางขอกําหนด และกฎระเบียบในการสรางวัดยายวัด ยุบเลิกวัด 

สรางพระพุทธรูป สรางกุฏิ สรางศาลาโรงธรรม สรางพัทสีมา ของพัทธสีมา และอ่ืน ๆ ใหถูกตามหลัก

พระธรรมวินัย และความเอกลักษณของชาติบานเมือง 

   - คนควาสรางขอกําหนดเก่ียวกับการสรางตั้งกองทุน มูลนิธิแผนงาน 

แผนการดําเนินงาน เพ่ือดําเนินงาน ปกปกรักษา ศาสนวัตถุใหม่ันคง เจริญสืบไป 

    - นําพาและฮีบโฮม (รวบรวม) เอกสารเกาแกใบลานปม (หนังสือ) และวัตถุท่ี

เปนประโยชนใหแกพระพุทธศาสนาและชาติบานเมือง  

 5. มติกองประชุม แตงตั้ง และรับรองเอาคณะหองการศูนยกลาง อ.พ .ส 

ประกอบดวย 

  1. หัวหนาหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

  2. รองหัวหนาหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 
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  3. คณะหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

  4. คณะหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

  5. คณะหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

  6. คณะทํางานหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

  7. คณะทํางานหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

  8. คณะทํางานหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

  9. คณะทํางานหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

  10. คณะทํางานหองการศูนยกลาง อ.พ.ส 

  5.1 หนาท่ีรับผิดชอบ 

    - ปฏิบัติหนาท่ีเปนเสนาธิการ ใหแกคณะประธานศูนยกลาง อ.พ.ส ประสาน

สมทบ และอํานวยความสะดวกใหแกกรรมาธิการตาง ๆ ในการเคลื่อนไหวเวียกงาน 

    - จัดตั้ง คนควาวางแผนข้ึนงบประมาณ และการนําใชงบประมาณของ

ศูนยกลาง อ.พ.ส 

    - รับผิดชอบ เอกสารขาออก ขาเขา และสรางบทเอกสารตาง ๆ ใหแกคณะ

ประธาน 

    - สรุปและวางแผนการดําเนินงานของศูนยกลาง อ.พ.สประจําเดือนประจําป

และ 5 ป 

    - คนควาและสลับเปลี่ยนพนักงานศูนยกลาง อ.พ.ส แลวเสนอขอความเห็นดี 

จากคณะบริหารงานประจําศูนยกลาง อ.พ.ส เพ่ือนุมัติ แตงตั้งรับผิดชอบเวียกงานตาง ๆ  

    - รับผิดชอบศาสนกิจสัมพันธตางประเทศ ของศูนยกลาง อ.พ.ส ท่ีพัวพันธ

ระหวางสงฆตอสงฆ พระสงฆกับฝายปกครองบานเมือง ตามนโยบายการตางประเทศ ของรัฐบาล 

แหง สปป.ลาว และเปนไปตามระเบียบวินัยทางพระพุทธศาสนา โดยนําเสนอขอความเห็นดี และทิศ

ชี้นําจากประธานศูนยกลาง อ.พ.ส เพ่ือตัดสินปญหา มติกองประชุมใหญ 19-20 กันยายน, (2559, 

หนา 1-15)  

สรุปไดวา จากการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาว สมัยท่ี 7 

(ชุดท่ี 7) มีการปรับปรุงระบบการทํางานการปกครองคณะสงฆลาวมากข้ึน มีการจัดโครงสรางเปน

ลําดับแบงชั้นการปกครอง ตั้งแตศูนยกลาง, นครหลวง, แขวง เมือง, และ วัด ซ่ึงโครงสรางการปกครอง

เชนนี้ ไดกอรูป และปรับเปลี่ยนไปเพ่ือใหมีความสอดคลอง เหมาะสมกับระดับการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ และสังคมพระสงฆ รวมถึงเง่ือนไขทางการเมือง การปกครองภายใตบทบาทขอกําหนดของ

พรรคประชาชนปฏิวัติลาว องคการแนวลาวสรางชาติ และองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว  

 

 



   131 

3.2.4 หลักในการปกครองของคณะสงฆลาวในปจจุบัน 

หลักการปกครองในทางพระพุทธศาสนามีหลักการพ้ืนฐานคลายกับระบอบประชาธิปไตย

ไดแกหลักการมีสวนรวมในการปกครองในพระพุทธศาสนาจะเห็นไดวาพระสงฆมีสวนรวมในการ

ปกครองหมูคณะมาตั้งแตสมัยพุทธกาลเริ่มตนตั้งแตการบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจาพระองคทรง

บัญญัติในทามกลางสงฆ ทรงบอกถึงเหตุผลของการบัญญัติสิกขาบทเม่ือพระสงฆท้ังหมดยอมรับวา

ถูกตองดีงามก็ทรงบัญญัติเปนสิกขาบทหลักความเสมอภาคพระพุทธศาสนาใหโอกาสทุกเพศทุก

วรรณะทุกเชื้อชาติในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรมพระองคไมไดกําหนดคุณคาความ

เปนมนุษยท่ีชั้นวรรณะแตสิ่งท่ีกําหนดคือกรรมหรือการกระทําของแตละคนหลักเสรีภาพพระพุทธ 

ศาสนาไดใหเสรีภาพแกบุคคลในการกระทําโดยสอนใหทุกคนรับผิดชอบการกระทําของตัวเองใครทํา

กรรมดีก็ไดรับกรรมดี ใครทํากรรมชั่วก็ไดรับกรรมชั่ว ไมบังคับใหบุคคลมานับถือโดยไมเต็มใจหลัก

เสียงขางมาก ในทางพระพุทธศาสนา ถือการดําเนินการของคณะสงฆในการปกครองก็มีการใชเสียง

สวนมากเชนเดียวกัน ท่ีเรียกวา เยภุยยสิกา  

ใชหลักอปริหานิยธรรมท่ีทรงแสดงแกชาววัชชีวาใหหม่ันประชุมกันบอย ๆ ก็เปนการแสดง

ใหเห็นวาเปนหลักธรรมสําหรับการปกครอง โดยใชเสียงขางมาก เพราะการประชุมนั้นเปนการแสดง

ความคิดเห็น หลักกฎหมายของพระพุทธเจา มีลักษณะเหมือนกับการปกครองรัฐโดยใชรัฐธรรมนูญใน

ปจจุบัน พระพุทธเจาทรงถือวา พระธรรม (คําสอน) และพระวินัย (คําสั่ง) เปนเหมือนกับกฎหมายหลัก 

นอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนายังมีวิธีการใชหลักประนีประนอมกันตามหลักติณวัตถารกวิธี คือเม่ือ

เกิดความขัดแยงในองคกรหรือในหมูคณะถาหากวาจะตัดสินใครผิดใครถูกบางครั้งเหตุการณนั้น ๆ จะ

ยิ่งทวีความรุนแรง หรือถึงกอใหเกิดความแตกแยกกันไดพระองคจึงอนุญาตใหใชวิธีการประนีประนอม

หรือเลิกแลวตอกันเรียกวาระงับอธิกรณ ดวยติณวัตถารกวิธีทรงสอนใหดําเนินทางสายกลาง ไม

เครงเครียดหรือหยอนยานจนเกินไปใหรูจักถอยทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกันดังท่ี 

พระอาจารยใหญมหาบัวคํา สาริบุตร, (2542, หนา17) กลาวถึง หลักในการปกครองสงฆ

ลาวในปจจุบันท่ีอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเปนคําสั่งสอนอันเปนพ้ืนฐานทางจิตใจและ

แนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนกลาวคือหลักคําสอนท่ีเปนแกนของพระพุทธศาสนา และหลักคํา

สอนโดยท่ัว ๆ ไปหลักคําสอนท่ีเปนแกนของพระพุทธศาสนา ไดแกหลักโอวาทปาฏิโมกข คือการงด

เวนทําบาปอกุศล การประกอบการกุศล และการทําจิตใหใสสะอาดบริสุทธิ์ จากอาสาวะกิเลสไดแก

หลักอริยสัจสี่ คือความทุกข เหตุเกิดทุกขความดับทุกข และขอปฏิบัติใหเกิดความดับทุกขหลักไตร

ลักษณ ๆ คือความเปนของไมเท่ียงความเปนทุกข และความเปนของไมใชตัวตัวตนหลักกรรม หรือกฎ

แหงกรรมคือทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว หลักสังสารวัฏคือการเวียนวายตายเกิดของผูท่ียังมีกิเลส และ

ศรัทธาคือ ความเชื่อความเลื่อมใสดวยเหตุผล และมีปญญาหลักท้ัง 6 ประการนี้ถือวาเปนหลักพ้ืนฐาน

อันเปนแกนของพระพุทธศาสนาท่ีจะชวยใหประพฤติปฏิบัติตามพนทุกขไดอยางแทจริง 
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สวนหลักคําสอนโดยท่ัวไปแลวเปนหลักท่ีพุทธศาสนิกชนสามารถนํามาเปนแนวทาง ปฏิบัติ

ในการดํารงศ และดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุขเชน หลักการปกครองสงฆ คือการท่ี

พระพุทธเจาทรงประทานความเปนใหญใหแกคณะสงฆการสงเสริมสิทธิเสรีภาพ สวนบุกคนอันเปน

หลักเสรีภาพ การถือความประพฤติของบุคคลเปนสําคัญไมถือถือชั้นวรรณะ เผาพันธุ หรือชาติกูล อัน

เปนหลักเสมอภาพ หรือเสรีภาพ และการใหบุคคลประพฤติตอกันฉันทพ่ีนองอันเปนภาระดรภาพ ซ่ึง

ท้ังหมดนี้เทียมไดกับ หลักประชาธิประไตยของโลกในปจจุบันหลักธรรมาธิประไตยคือใหถือธรรมเปน

ใหญในการปฏิบัติตอกันและกันทางสังคม หลักการกับตัว คือการถือวาบุคคลมีโอกาสท่ีจะประพฤติชั่ว

หรือทําผิดพลาดเสียหายไดเพราะดวยสิ่งแวดลอม ชักจูงใหเกิดกิเลสถาบุคคลนั้นสํานึกผิดมีปญญามี

สติก็จะเปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบตอไปได ก็จะเปนคนดีหลักการพ่ึงตน และกุมตนเอง (พ่ึงตนเอง) 

คือการประกอบคุณงามความดีท่ีจะยกระดับแหงชีวิตของตนใหข้ึนสูงไมไดคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยวิธี

ออนวอนบวงสรวง เทวดาฟาแถนสอนใหพ่ึงตนเองดวยการออกแรงงานตามกฏแหงกรรมหลักธรรมขอ

ปฏิบัติสําหรับผูครองเรือนคือการประพฤติท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน 4 ประการอันไดแก 

การถึงพรอมดวยความม่ัน ขยันเพียรในกิจการงาน การถึงพรอมดวยการรักษาโภคะทรัพย

สมบัติ การคบคนดีเปนมิตร และการมีความเปนอยูท่ีเหมาะสม หลักการทําบุญคือการใหทานการ

รักษากายวาจาใจ ใหเรียบรอยเรียกวาการรักศีล การฝกฝนหลอหลอมจิตใจใหใสสะอาด และก็จะเกิด

ปญญา การออนนอมถอมตนตอผูเจริญกวาโดยชาติ โดยวุฒิ และวัยตามความเหมาะสมการขนขวาย

ในกิจการท่ีดีของสวนรวม การฟงธรรมคําชี้แจงธรรมแกผูอ่ืนการเผยแผความดีแกผูอ่ืน การยินดีใน

การท่ีผูอ่ืนทําคุณงามความดี และความคิดอันถูกตองสอดคลองกับหลักการใหทานคือการเสียสละวัตถุ 

และบริจาคใหแกผูอ่ืนเพ่ือประโยชนสุขแกผูอ่ืน และสวนรวมหลักการไมเบียดเบียนและ ไมผูกกรรม 

จองเวรคือการไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน และไมมีความคิดอิจฉาริษยาพระยาบาทผูอ่ืน หลักเมตตากรุณา

คือความรักแพง ปารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข ความเจริญ ความสงสารคิดอยากชวยเหลือผูอ่ืนอันเปน

การยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูชนไวในความสามัคคีหลักกตัญูกตเวทีคือการรูบุญคุณผูท่ีได

ใหอุปการะแกตน และการตอบแทนคุณ หลักท้ัง 10 ประการนี้ เปนหลักการปกครองคณะสงฆและคํา

สอนของพระพุทธเจาโดยท่ัวไป ท่ีจะสามรถชวยใหผูประพฤติปฏิบัติตามอยูไดอยางมีความสุขในสังคม 

หลักพระพุทธศาสนาอันเปนหลักพ้ืนฐาน และระเบียบการท่ัว ๆ ไป ดั่งกลาวมานี้เปนเพียงสวนเสี้ยว

นอย ๆ ของพระพุทธเจาท่ีไดทรงใหทัศนพจนในระยะ 45 พรรษาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงพระ

กรุณาแนะนําสั่งสอนประชนมีหลวงหลายอันนี้เปนหลักพระพุทธศาสนาไดมีบทบาทเคามูนกับรัฐ 

หลักการปกครองคณะสงฆ ในสมัยครั้งพุทธกาลนั้น ไมไดออกขอกําหนดกฎระเบียบหลัก 

การอันใดหลวงหลาย (มากมาย) ใหสับสน มีแตอาศัยหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ี

วางไวเทานั้นเปนตัวกําหนด สิ่งสําคัญท่ีทรงกระทําในการปกครองก็คือ พระพุทธองคทรงกําหนด

ระเบียบปฏิบัติสําหรับพระสงฆ ซ่ึงถือไดวา พระองคทรงบัญญัติพระวินัยเปนหลักการ ในการปกครอง 
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และ บริหารงานกิจจการคณะสงฆนอกจาก พระวินัยแลว ก็ทรงใชธรรมเปนหลักในการบริหารการ

ปกครองอีกดวย เพราะพระธรรมวินัยครอบคลุมหมดทุกสิ่งแลวหากผูมีจิตศรัทธาเขามาบวช ยึดถือ

พระธรรมวินัยอยางเครงครัดการปกครองคณะสงฆ ก็ไมจําเปนตองมีขอกําหนด กฏระเบียบ คําสั่ง 

แจงการ อันใดอีกเลย ธรรมเปนคําสอน วินัยเปนคําสั่ง รวมท้ังคําสอน คําสั่งของพระพุทธองค เรียกวา 

พระธรรมวินัย สังฆประศาสโนบาย คือการติดตอประสานงานกับคณะสงฆ ดวยวิธีการของสงฆ

ระเบียบของสงฆ อุบายในการปกครองสงฆ ไดแก 

การปรับปรุงความคิด เห็นของปจเจกชน ใหถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย ใหพระธรรม

วินัยปรากฏในตัวบุคคลหรือ ในตัวปจเจกชน ดวยการ มอบกายไวภายใตพระวินัย แลว มอบใจไวภาย 

ใตพระธรรม หมายความวา เอาพระธรรมวินัย ปกครอง ตัวเองข้ันหนึ่งกอน แลวคอยปกครองหมูคณะ 

หรือ บุคคลอ่ืนในภายหลัง เม่ือพิจารณาดูแลวเห็นวา เปนวิธีการปกครองสงฆท่ีดีท่ีสุด ยอดท่ีสุดในโลก 

สิ่งท่ีจะตัดสินไดวา อะไรคือธรรม อะไรคือวินัย พระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคทรงแสดงไวในโคตรมี

สูตร โดยมีใจความสําคัญวาดั่งนี้คือ 1) เปนไปเพ่ือคายความกํานัด 2) ปราศจากความทุกข 3) ไมพอก

พูลกิเลส 4) ความอยากนอยลง 5) มีความสันโดษ 6) มีความสงัด 7) ประกอบความเพียร 8) เลี้ยงงาย 

พระมหาบุญทวี วิไลจักร, (2544, หนา 11-13) ท้ัง 8 ขอตามท่ีกลาวมานี้เอง จึงทําใหหลักการปกครอง 

หรือเปาหมายการปกครองคณะสงฆลาวท่ีปรับเปลี่ยนแนวทางปกครองหรือวิธีการปฏิบัติแตไมขัดกับ

หลักพระธรรมวินัย ดังฝายรัฐอนุญาติสิทธิตามกฏหมายในหมวดตอไปนี้  

1. หมวดท่ี 2 การจัดตั้งและการคุมครองศาสนาหนา 4 มาตรา 7 ศาสนาใดหรือศาสนา

หนึ่งใน สปป.ลาวท่ีมีจุดประสงคอยากจดทะเบียน และประกอบการจัดตั้งของตนข้ึน ตองไดประกอบ

เอกสารครบถวนตามระเบียบการ เสนอตอศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ โดยผานอํานาจการปกครอง

ข้ันทองถ่ินตามลําดับ สําหรับระเบียบการเก่ียวกับการจดทะเบียนและการประกอบการจัดตั้งนั้น ให

ศูนยกลางแนวลาวสรางชาติกําหนดไวตางหาก 

2. หมวดท่ี 3 การเคลื่อนไหวหนา 5 มาตรา 11 องคการศาสนาหรือศาสนิกชนของแตละ

ศาสนาอยู สปป.ลาว มีสิทธิ์รวบรวมศาสนิกชนของตนเพ่ือรับฟงการเทศนาธรรม การเผยแผคําสอน

ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาจัดงานบุญศีลทาน หรือปฏิบัติธรรมในวันสําคัญตาง ๆ ของแตละ

ศาสนาไดในฐานะท่ีวัด หรือโบสถของตนตั้งอยู ดํารัสวาดวยการคุมครอง และ ปกปองการเคลื่อนไหว

ศาสนาอยู สปป.ลาว, (2555, หนา 2) ยกสูงน้ําใจรักชาติ สมัคสมานความสามัคคีในวงศคณาญาติแหง 

ชาติ เพ่ิมทวีการงานแนวการจัดตั้งใหกวางขวาง และลึกซ่ึงเพ่ือปุกระดมกําลังแรงของท่ัวปวงชนเขาใน

ภาระกิจปกปกรักษา และสรางสาประเทศชาติ เอกสารกองประชุมใหญผูแทนท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 7

ของแนวลาวสรางชาติ, หนา 30) องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว เปนองคการจัดตั้งท่ีเปนภาคีของ

แนวลาวสรางชาติ ผานมาศูนยกลาง อ.พ.ส ไดเคลื่อนไหวการงานในการศึกษาอบรมประชาชนใหอยู

ในศีลกินในธรรม เห็นวาทําไดดี และเปนรูปธรรมพอสมควร เพราะการงานดั่งกลาวเปนงานหลักของ
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พระสงฆอยูแลว อีกอยางหนึ่งพระสงฆของพวกเรา ก็มีชีวิตเนื่องดวยออกตนญาติโยม เม่ือใดออกตน

ญาติโยมมีความสุข พระสงฆก็มีความสุข เม่ือใดออกตนญาติโยมมีความทุกข พระสงฆก็มีความทุกข

เชนเดียวกัน (เรื่องเดียวกัน, หนา 68)  

ดั่งคําปราศรัยของทานพูมี วงศวิจิตร, (2519, หนา 3-9) พูดถึงทางดานการเชื่อถือศาสนา

ตาง ๆ พวกเราไดใหอิสรภาพอันกวางขวางท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนพลเมืองลาว มีสิทธิ์เชื่อถือศาสนา

ตาง ๆ ไดตามใจชอบ สําหรับพวกท่ีเชื่อถือพุทธศาสนานั้น พวกเราไดพรอมกันคนควา วิจัยแยกแยะ

เนื้อในอันสดใส ของพระพุทธศาสนา โดยชวยเหลือใหพระสงฆองคเจาร่ําเรียน และเทศนา เผยแผ

ศีลธรรมในหมูประชาชนอยางตั้งใจ และขยันขันแข็งท่ีสุด ปฏิบัติตามความเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ

องคเจาดั่งกลาวนั้น พวกเราไดพรอมกันจัดตั้งบุญศีลกินทานใหเปนไปตามรูปใหม รูปท่ีซ่ือสัตยตอ

คําสั่งสอนของพระพุทธเจา รูปท่ีมีเนื้อในชาติและสดใส รูปท่ีไมสิ้นเปลืองเงินทอง ไมสิ้นเปลืองแรงงาน 

และไมสิ้นเปลืองเวลา ทําใหประชาชนพลเมืองทุกถวนหนานิยมชมชอบ และรวมมือนับวันยิ่งมากข้ึน 

พรอมกันนั้นพวกเราก็ไดอาศัยท้ังการเทศนาสั่งสอนของพระสงฆองคเจาและใชท้ังการโฆษณาอบรม

ของพนักงานทุกชั้นทุกแผนก เพ่ือปลุกระดมประชาชนลบลางภัยสังคมคือ การลักขโมย ปลน การเลน

การพนัน การจรจนอันธพาล ฮิบปจิกโกะ แมจางนางเลง คนเกียจครานท่ีคอยหวังแตจะกินกับคนอ่ืน 

และคนดูดยาฝนกินชา หรือยาเสพติดอ่ืน ๆ มาถึงปจจุบันนี้ความชั่วชาลาหลังของสังคมเกาไดสูญสิ้น

ไป และชีวิตสดใสสงบสุขไดเขามาแทน ทําใหประชาชนพลเมืองท้ังหลายหมดสิ้นความกังวล และไมมี

ความกังวลในชีวิตของตนเอง และอนาคตของลูกหลาน 

การงานใหญท่ีพวกเราจะตองทําตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

1. ปลุกระดมประชาชนใหตื่นตัวทางดานการเมืองนับวันยิ่งใหสูงข้ึนเรื่อย ๆ ทําให

ประชาชนเปนเจาในทุกขงเขตในการทํางาน เปนเจาประเทศชาติ เปนเจาทางสังคม เปนเจาตนเอง

อยางแทจริง พระสงฆสามเณร ขารัฐการของรัฐบาล และพนักงานของพรรคในทุกชั้นจะตองรวมแรง

กันทํางานสําคัญอันนี้ตามหนาท่ี และความสามารถของใครของมันเพ่ือใหไดผลเปนอยางยิ่ง 

2. ท้ังพระสงฆและคฤหัสถจะตองพรอมกันออกแรงปรับปรุงระบบอํานาจการปกครองของ

รัฐและองคการปกครองพระสงฆในทุกชั้นใหแนนหนา และรับปฏิบัติหนาท่ีของตนใหถูกตองตาม

นโยบายแนวทางของพรรค ของรัฐบาล และตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 

3. ท้ังพระสงฆและคฤหัสถจะตองพรอมแรง (พรอมใจกัน) กันเอาใจใสเขาแกปญหาความ

ยุงยากทางเศษฐกิจการเงิน ทําใหประเทศชาติบานเมืองร่ํารวยเขมแข็ง เพ่ือแกไขชีวิตการเปนอยูของ

ประชาชนลาวใหดีกวาเกาเรื่อย ๆ สิ่งใดท่ีพระสงฆทําโดยตรงไมไดก็ควรใชการเทศนาสั่งสอนอบรม

ประชาชน ทุมเทหยาดเง่ือแรงงานใสเพ่ิมพูนผลิตผลท้ังทางดานการศึกษา และอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิม 

พูลทวีรายไดของชาตินับวันยิ่งมากข้ึนเรื่อย ๆ  

4. ท้ังพระสงฆและคฤหัสถจะตองพรอมกันออกแรงขยายการศึกษาและวัฒนธรรม  

และสาธารณสุขใหกวางขวาง และผลศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือรับประกันใหประชาชนพลเมืองลาวมีความรู 
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นับวันยิ่งสูงข้ึน มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัตินับวันยิ่งดีข้ึน และมีรางกายแข็งแรงข้ึนเรื่อย ๆ ในการงาน 

อันนี้พระสงฆสามเณรมีความสามารถประกอบสวนอยางงกวางขวางได เปนตนก็คือการชวยสั่ง 

สอนประชาชนใหลบลางความไมรูหนังสือ เทศนาสั่งสอนศีลธรรมใหประชาชนประพฤติปฏิบัติ 

จนมีคุณสมบัติอันดี คนควาหายาพ้ืนเมืองมาประกอบสวนเขาทําใหการงานสาธารณะสุขเปน 

ความผาสุก  

5. พระสงฆและคฤหัสถจะตองพรอมกันออกแรงใชทุกวิธีการท่ีตนจะสามารถทําไดเพ่ือ

เพ่ิมพูนการงานปองกันชาติ และปองกันใหเกิดความสงบสุขของประชาชนใหนับวันยิ่งแนนข้ึน เปนตน

ก็คือดานการสอดแนม และตานการโฆษณาของสงครามจิตตศาสตรของศัตรู 

6. ท้ังพระสงฆและคฤหัสถจะตองตั้งหนาปรับปรุงตนเองใหมีลักษณะปฏิวัติลักษณะวิทยา 

ศาสตร ลักษณะตัวจริงรักประเทศชาติรักศีลธรรมและรักความกาวหนาเปนแบบอยางอันดีใหผูอ่ืนรัก

และเชื่อถือและนับถือ พรอมกันนั้นก็เอาใจใสปรับปรุงองคการการจัดตั้งของตนในทุกข้ันใหโปงใส 

ซ่ือสัตยสุจริตตอประเทศชาติและศีลธรรม ขยันกลาหาญกระตือรือรนรับใชประเทศชาติและประชาชน 

ในฐานะท่ีเปนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา กิฬา และธรรมการ ขาพเจาจะตั้งใจพยายามใชความสามารถ

ของตน อํานวยความสะดวกทุกดานใหแกองคการพุทธศาสนาสัมพันธ เพ่ือใหรวมกันกับประชาชน

พลเมืองลาวปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางไดผลดี และทายสุดนี้ ขาพเจาขออวยพรใหพระเถรานุเถระทุก

องคจงมีสุขภาพเขมแข็งประกอบสวนเขาทําใหกองประชุมสามัญครั้งนี้ไดรับผลสําเร็จเปนอยางดี และ

ขออวยพรใหบรรดาทานผูมีเกียรติท้ังหลายจงมีสุขภาพเข็มแข็ง รวมมือกับรัฐบาลสาธารณะรัฐ

ประชาธิประไตยประชาชนลาวอํานวยความสะดวกใหการงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธไดรับ

ผลดีข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ือประกอบสวนเขาในการสรางสาประเทศสาธารณะรัฐประชาธิประไตยประชาชน

ลาว ใหมีสันติภาพเปนเอกราช ประชาธิประไตยเอกภาพวัฒนถาวรและกาวหนาทางสังคมขอขอบใจ

จากคําปราศรัยของทาน พูมี วงศวิจิตร สะทอนใหเห็นหลักการในการปกครองคณะสงฆลาวเองวาจะ

ปรับตัวเองและสรางความเข็มแข็งใหกับองคการอ.พ.ส ท่ีตั้งข้ึนใหเปนไปตามนโยบายพรรคและรัฐเพียง

ไหนก็ตองดูวา 

มติของคณะบริหารงานศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเก่ียวกับปญหาศาสนา ปพ.ศ.

2535 องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาว ไดเปนองคการจัดตั้งนําพาพระสงฆสามเณรลาว

ตอสูเพ่ือปกปกรักษาศีลธรรมประกอบสวนของตนเขาในภารกิจตอสูกูชาติตานจักพรรดิอเมริกา และ

พวกปฏิการขายชาติจนไดผลสําเร็จ ไดทําใหประเทศชาติมีเพ่ือสิทธิผลประโยชนเอกราชอยางแทจริง 

พระพุทธศาสนาในลาวถึงวาระยะผานมาไมมีเอกภาพกัน ทางดานฮีตครองประเพณีก็ตามแตก็มี

เอกภาพกันอยูท่ีมีจิตใจรักชาติ และรักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ดวยเหตุนั้นนับแตมีขบวนตอสูกู

ชาติ พระสงฆลาวก็ไดออกแรงประกอบสวน และทําทุกวิธีทาง ของชาติ แตวาทําดวยจิตใจรักชาติทํา

ตามความสามารถอยูแตละท่ีเขตแขวงของใครของมัน โดยไมมีการจัดตั้งท่ีแนนอน บางท่ีการตอสูนั้นก็

ไดมี พระสงฆสามเณรทําเปนขบวนแท แตวาขบวนนั้นก็ยังมีลักษณะ กระจาย ไมไดมีการนําพาอัน
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รวมศูนย ตัวอยาง การเดินแสดงกําลังการเตาโฮมเปนกลุมเปนกอน เพ่ือตอสูเอาอิสรภาพบางอยางก็

ทําไปแตละระยะใดระยะหนึ่งเทานั้น ยังเปนการตอสูยังไมถูกแท 

สรุปไดวา หลักในการปกครองคณะสงฆลาวในปจจุบัน อ.พ.ส ถือหลักการปกครองตาม

พระธรรมวินัย พรอมกันนั้น ก็ถือหลักธรรมนูญปกครองสงฆลาว และท่ีขาดไมไดคือการถือหลัก

กฏหมายบานเมืองและมติการประชุมของพรรคและรัฐเชน 1. ปลุกระดมประชาชนใหตื่นตัวทาง

การเมือง 2. พระสงฆปฏิบัติตนเองใหถูกตองตามนโยบายพรรครัฐ 3. พระสงฆแกปญหาความยากจน 

4. พระสงฆขยายการเผยแผทางวัฒนธรรม 5. ปองกันความสงบ 6. ปรับปรุงตนเองใหเปนลักษณะ

วิทยาศาสตรบูรณาการคําสอนทางศีลธรรมใหเขากับยุคสมัยแยกแยะคําสอนท่ีเปนฮีตครองประเพณี

และคําสอนตามศาสนาพุทธใหเขาใจและปฏิบัติใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ผูปกครองตองมีหลักการมี

สวนรวมในการปกครอง หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพ หลักเสียงขางมาก หลักพระวินัย อํานาจ

การตัดสินเปนของสวนรวม จะเห็นไดวาแมกาลเวลาจะผานไปนานแสนนานเพียงใด แตหลักการ

ปกครองของพระพุทธองคนั้น หากนํามาปฏิบัติก็สามารถแกไขปญหาไดอยางจีรังและยั่งยืน 

 

3.2.5 เปาหมายในการปกครองของคณะสงฆลาวในปจจุบัน 

ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2518 ขบวนการประเทศลาวก็กวาดลางอํานาจ ของฝายอ่ืนใน

รัฐบาลลงท้ังหมด พระเจาศรีสวางวัฒนา กษัตริยองคสุดทายของลาวทรงสละราชสมบัติในวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2518 และนายกรัฐมนตรีลาวเจาสุวรรณภูมาก็ลาออกจากตําแหนงเชนเดียวกัน ขบวน 

การประเทศลาว จึงเขาควบคุมการบริหารประเทศท้ังหมด ครั้นถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2518 ก็ประกาศ

เปลี่ยน พระราชอาณาจักรลาวเปน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปกครองประเทศดวย

ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตสืบตอไป พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2548, หนา 212) ภาย 

หลัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดรับการสถาปนาข้ึนมานี้ ประชาชนเราไดเสริมขยาย

จิตใจเปน เจาของประเทศชาติบทสุนทรพจน ของประธานไกรสอน พรหมวิหาร, (2530, หนา 32) 

ระบบการเมืองประชาธิปไตยประชาชน มีความหนักแนนและสืบตอไดรับการปรับปรุง ในแขนงการ

และทองถ่ินรากฐานตามทิศหันใหแขนงการข้ันศูนยกลาง ทําบทบาทมหาภาคเปนตนตอ เอาการงาน

ตัวจริงลงใหทองถ่ิน และรากฐาน อยางเปนรูปธรรม นับวันยิ่งเพ่ีมทวี ความสามัคคีปองดองกันระหวาง 

ประชาชนบรรดาเผา ชั้นคนตาง ๆ มีความเปนปรึกแผน พ่ีนองรวมชาติเราทุกเผา ทุกชั้นคน ไดพรอม

เพียงเรียงหนารวมแรงรวมใจกันเดินตามแนวทางของพรรคพรอมกันปกปกรักษาและสรางสาพัฒนา

ประเทศชาติ บทสุนทรพจน ของทานคําไต สีพันดอน, (2544, หนา 49) พระสงฆองคเจาอันเปน

สัญญาลักษณแหงกอนกําลัง สามัคคีปวงชนท้ังชาติ ท้ังเปนการเพ่ิมทวีความเขมแข็งขององคการแนว

โฮมพวกเราข้ึนอีก ลายงานการเมือง ของทานภูมี วงศวิจิตร, (2530, หนา 70)  

ชาติลาว ก็เปนชาติหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตรแหงการกําเนิดคงตัว และขยายตัวอยางยาวนาน

มาหลายพันป มีประวัติศาสตรอันเกาแก มีมูลเชื้อท่ีสงาองอาจและดีงามมาแตโบราณกาล เชน มูลเชื้อ
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ดุม่ันในการออกแรงงาน มูลเชื้อสามัคคีปองดอง มูลเชื้อรักเชื้อแพงชาติ มูลเชื้อวัฒนธรรมท่ีเปน

เอกลักษณอันดีงาม และอันโดดเดนกวาเพ่ือน แมนมูลเชื้อแหงการตอสูไมยอมจํานวนตานการรุกราน

ของศัตรูจากภายนอกอยางเด็ดเดี่ยวเหนียวแนน ของบรรดาบรรพบุรุษลาวเราในการตอนโฮม ปกปก

รักษา และสรางสาประเทศชาติเพ่ือความอยูเย็น เปนสุขของประชาชนลาวบรรดาเผาในแตละยุคแต

ละสมัยสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน 60 ปพรรคประชาชนปฏิวัติลาว, (2015, หนา 4) ประเทศชาติ

ของพวกเราไดรับการปลดปลอยอยางสมบูรณ สิทธิและความเปนเอกราชไดคืนมาสูกํามือของประชาชน 

ผูออกแรงงานเปนเจาของโดยอยูใตการนําพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ท่ีจะพาประเทศชาติอัน

แสนรักของพวกเรากาวข้ึนสังคมนิยม ทําใหประชนลาวทุกคนในทุกชนชั้นชาติมีความอยูดีกินดี 

สามัคคีรักแพงกันและพรอมกันสรางสาบานเมืองใหรุงเรืองเจริญศิวิไลซ ฉะนั้นเพ่ืออยากใหยุคสมัย

ของประเทศลาวใหมอันเปนผืนแผนดินแหงวีรชนของเรานี้กาวเดินไปตามอุดมคติของพรรคอยาง

แทจริง มันจําเปนตองทําใหประชาชนบรรดาชนชาติ ในท่ัวประเทศมีระดับความรู ความสามารถ มี

วิทยาศาสตรวิทยาการสูง เพ่ือใชเขาในการผลิตผลแกไขดัดแปลงชีวิตการเปนอยูของประชาชนให

นับวันยิ่งดีข้ึน องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาว (จดหมายถึงองคการพุทธศาสนาสัมพันธ

ทุก ๆ แขวงในท่ัวประเทศ เลขท่ี 54) บางมาตราของรัฐธรรมนูญแหง สปป.ลาว เก่ียวกับปญหา ศาสนา 

รัฐธรรมนูญ แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับจัดพิมพ ป 2546 หมวดท่ี 1 มาตรา 9 

รัฐเคารพ และ ปกปองการเคลื่อนไหวอันถูกตองตามกฎหมาย ของพุทธศาสนิกชน และ ศาสนิกชนอ่ืน 

ปลุกระดม สงเสริมพระภิกษุสามเณร และนักบวช ของศาสนา ใหเขารวมการเคลื่อนไหวท่ีเปนผล 

ประโยชน แกประเทศชาติ และ ประชาชน หามทุกการกระทําท่ี เปนการแบงแยกศาสนา แบงแยก

ประชนอยูในหมวดท่ี 14 มาตรา 43 พลเมืองลาวมีสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือหรือไมเชื่อถือศาสนา ดัง 

สีสะหวาด แกวบุนพัน, กลาวถึงท่ีตั้งภาระบทบาทของแนวลาวสรางชาติข้ันเมือง-ข้ันบาน, (2545, 

หนา 14-16) เก่ียวกับเวียกงานศาสนาไววา 

1. แนวลาวสรางชาติ เปนฝายบานสัมพันธกับองคการพุทธศาสนาลาว ภายในบาน ถาวา

อยูในบานหากมีพระสงฆ ก็พรอมกันปรึกษาหารือนโยบายในการปกปกรักษา และ เสริมขยาย

คุณประโยชนดานตั้งหนา ของศาสนาพุทธเขาในการเตาโฮมความสามัคคีประชาชนทุกชนเผา ภายใน

บาน พรอมกันนั้นก็แนะนําเคารพสิทธิ์เชื่อถือ หรือ ไมเชื่อถือศาสนาตาง ๆ ของพลเมืองของชาวบาน

ตน ศึกษาอบรมใหทุกคนไมวาศาสนาใดก็ตามใหมีน้ําใจรักชาติ รักระบอบใหม ปฏิบัติตามแนวทาง

นโยบายของพรรค เคารพ และปฏิบัติระเบียบกฎหมาย ประกอบสวนในเวียกงาน ซุกยู (ผักดัน) การ

พัฒนา และปกปกรักษาบานเมืองอยางอยางดี 

2. แนะนําพลเมืองในการอุปฏฐัมภ การทําบุญศีลกินทานใหสอดคลองกับหลักศีลธรรมทาง

ศาสนา สอดคลองกับระเบียบกฏหมายและกับสภาพเศษฐกิจ สังคม ตองหลีกเวนการกระทําท่ีเกิน

ขอบเขตสมควรและการฟุมเฟอย 
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3. แนะนําการปกปกรักษาโบราณวัตถุ ปูชนียสถานเครื่องวัตถุโบราณท่ีมีคาอยูในพระธาตุ 

กุฏิวิหาร โบสถอยางเขมงวดเขารวมการตานปรากฏการอันทดถอยตาง ๆ เชน ตานยาเสพติด ยาบา 

ตานโรคเอดส และอ่ืน ๆ  

4. ประสานสมทบกับอํานาจการปกครองบาน คุมครองการเคลื่อนไหวของศาสนาตาง ๆ 

ศาสนิกชนใหสอดคลองตามระเบียบกฎหมาย เด็ดขาดไมอนุญาตใหพวกคนไมดีฉวยใชศาสนาในทาง

ผิดระเบียบกฏหมาย และผิดตอหลักธรรมวินัย 

องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว หรือ อ.พ.ส เปนองคกรสูงสุดของคณะสงฆลาว ชี้นํานําพา

บริหารสมณกิจของพระสงฆลาว เปนองคการจัดตั้งท่ีเปนตัวแทนใหแกพระสงฆสามเณร และ 

พุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผา ท่ีมีศรัทธาเลื่อมใสตอพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

(องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว เอกสารกองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศสมัยท่ี 7 หนา 9) 

มีระบบการบริหารการปกครองและสายใยการแตงตั้ง 4 ข้ันตามรูปแบบของฝายบานเมืองดังนี้ 

1. ข้ันศูนยกลาง สํานักงานใหญ ตั้งอยูนครหลวงของประเทศหรือสํานักงานศูนยกลางของ

รัฐตั้งอยู (องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวธรรมนูญปกครองสงฆลาว, (2541, หนา 10-11) ท่ีวัดพระ

ธาตุหลวงเหนือ เมืองไชยเชษฐานครหลวงเวียงจันทร เปนการบริหารระดับสูง มีคณะบริหารงานศูนย 

กลาง 15 รูป แตคณะกรรมการประจํา 72 รูปในท่ัวประเทศ บางสมัยก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามความ

เหมาะสมอาจเพ่ิมหรืออาจตัดตามเหมาะสมพระมหาบุญทวี วิไลจักร, (มปพ, หนา18-19)  

2. ข้ันแขวง หรือ นครหลวง มีสํานักงานใหญตั้งอยู วัดสําคัญของแขวง เชน วัดหลวงเปนตน 

มีคณะบริหารงาน ระบบเดียวกันกับศูนยกลาง อ.พ.ส 

3. ข้ันเมือง มีสํานักงานใหญตั้งอยู วัดสําคัญของเมือง เชน วัดหลวงในเมือง เปนตนมี คณะ

บริหารงานระบบเดียวกันกับ อ.พ.ส แขวง คณะ อ.พ.ส เมือง เปนหนวยการปกครองคณะสงฆสวน

ทองถ่ิน ท่ีอยูระหวางแขวงหรือนครหลวงกับวัดโดยการสรางตั้งหรือยุบเลิกเมืองจะตองพิจารณา

ประเด็นเรื่องประชากรวัด การบริหารงานและเง่ือนไขเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนท่ีนั้น กฏหมายวาดวยการ

ปกครองทองถ่ิน ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2558 โครงสรางของ คณะ อ.พ.ส เมือง มีประธาน คณะ อ.พ.ส 

เมือง เปนผูปกครองสูงสุด โดยมีคณะประจํา อ.พ.ส ปฏิบัติหนาท่ีนั้น ตําแหนงประธาน อ.พ.ส เมือง 

และคณะ ไดรับการเลือกตั้งทุก 5 ป ภายหลังกองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวเมือง ดานการจัดโครง 

สรางการบริหารองคกรข้ันเมืองประกอบดวย 4 กรรมาธิการ และหองการ บุคลากรภายในองคกรข้ัน

เมือง ประกอบดวย ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และพนักงานชวยงาน (องคการพุทธศาสนา

สัมพันธลาว.หนา16) ในดานอํานาจหนาท่ีของประธาน อ.พ.ส เมืองนั้นมีภาระกิจเชนเดียวกับ ประธาน

อ.พ.ส แขวงตามธรรมนูญปกครองสงฆลาว พ.ศ.2541 และ ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ.2547 

4. ข้ันรากฐาน วัด มีเจาอธิการวัด และ รองเจาอธิการวัดเปนคณะบริหารงานระบบเดียว 

กันกับ อ.พ.ส เมือง วัดเปนหนวยการปกครองทองถ่ินข้ันตน และ มีขนาดเล็กนอยท่ีสุด เปนผลมาจาก
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เปาหมายในการ จัดหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ี เพ่ือขยายการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของ การ

ปกครองคณะสงฆระดับวัดอยูในพ้ืนท่ีในขอบเขตของตน นอกจากการมีฐานะเปนหนวยทางการ

ปกครองแลว ยังถือวา วัดเปนท่ีดํารงชีวิตของพระสงฆสามเณร พอขาว แมขาว สังฆการี และ เปน

สถานท่ีประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผาอีกดวย พระมหาบุญทวี วิไลจักร, 

(2545, หนา18-19) หนาท่ีเจาอธิการวัด โครงสรางสําคัญสวนอ่ืน ๆ ของการปกครองข้ันวัด ยัง

ประกอบดวย คณะบริหารงานซ่ึงแบงออกเปนดานตาง ๆ เพ่ือชวย เจาอธิการวัด ดังพระธรรมปญญา

บดี (ตอมาเปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) แหงวัดสามพระยาไดยกหลักทางศาสนาอันเก่ียวกับนัก

ปกครองใหชื่อวาหลักสูตรนักปกครองโดยจัดไว 3 ระดับดวยกัน ซ่ึงจะไดอธิบายไปตามลําดับดังนี้ 

หลักสูตรประถม (ชั้นตน) มี 2 คือ 

1. ทักทายปราศรัยกอน (ปุพพะภาสี)  

2. หนาชื่นตาบาน (หนาหงาย ไมหนาคํ่า อุตตานะมุขี)  

หลักสูตรชั้นมัธยม (ชั้นกลาง) มี 4 คือ 

1. ขยันในสิ่งท่ีเรียกวา การงาน (กัมมะเธยเยสุ อุฏฐาตา)  

2. ไมประมาท (อัปปะมัตโต)  

3. มีปญญารูเทาทันเหตุการ (วิจักขะโณ)  

4. จัดการงานดี (สุสังวิหิตะกัมมันโต)  

หลักสูตรชั้นอุดม (ชั้นสูง) (มี10 ประการ ใหดูทศพิธราชธณรม 10 ประการ) (เรื่องเดียวกัน

หนา 10) และยังมีคุณธรรมของนักการทูต 8 ประการอีกคือ 

1. โสตา รูจักฟง 

2. สาเวตา รูจักทําใหเขาด ู

3. อุคคะเหตา คงแกเรียน หรือใฝหาวามรู 

4. ธาเรตา มีความจําด ี

5. วิญษตา รูเรื่องราวชัดแจง 

6. วิญญาเปตา ทําใหเขารูเรื่องราวชัดแจง 

7. กุสะโลสะหิตา ฉลาดในประโยชนและมิใชประโยชน 

8. โน จะ กะละหะการะโก ไมชวนทะเลาะ 

และการท่ีจะเปนผูนําท่ีดีตองมีลักษณะผูนําดังนี้ 

1. อดทนตอความลําบากกายใจ ตอการวิพากษวิจารณ เปนตน 

2. ตื่นตัวทันตอเหตุการณของโลก เตรียมตัวไมประมาท 

3. ขยันทํางาน 

4. จําแนกเหตุการณไดถูกตอง แบงงาน แบงบุคคลไดเหมาะสม 
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5. มีความกรุณา 

6. สอดสอง ตรวจตรางานและรูวิธีแกปญหาสงเคราะหสรางมิตรภาพรูจักพูด ใจกวาง  

7. มีลักษณะผูนํา มีความฉลาด, คงแกเรียน, เอาธุระ, ธรรมประจําใจ, มีใจอันประเสริฐ, 

เปนสัตบุรุษ, มีปญญาคิดอานดี (เสถียร โพธินันทะ, 2540, หนา 84)  

เม่ือนักปกครองเรียนรูและใชวิธีการตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาแลว เปาหมายหลัก ๆ จริง ๆ ของ

การปกครองก็คือการนําไปสูประเด็น 3 ขอตอไปนี้ท่ีจะชวยใหการปกครองบรรลุตามเปาหมายคือ 

ตองมีเปาหมายการปกครองตามแนวพุทธในการปกครองทุกรูปแบบ ตางก็มีผูปกครองกับผูถูก

ปกครองเปนสิ่งท่ีคูกัน แตในการปกครองทุกรูปแบบท้ังแบบราชาธิปไตยและสามัคคีธรรมตามท่ี

ปรากฏในพระไตรปฏกนั้น ปรากฏวาผูปกครองมีบทบาทท่ีชัดเจนมากกวาผูถูกปกครอง เนื่องจากเปน

ผูตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ทางการเมืองการปกครองซ่ึงมีผลกระทบตอคนและกลุมคนตาง ๆ ใน

สังคมไดอยางกวางขวาง ท้ังในฐานะผูปกครองเปนตัวกลางคอยบริหารและจัดสรรแบงปนผล 

ประโยชนใหเปนท่ียอมรับของฝายและในฐานะผูดําเนินการปกครองใหบรรลุเปาหมายซ่ึงไดตั้งเอาไว 

ผูปกครองจึงจําเปนจะตองมีหลักการปกครองสําหรับไวยึดโยง เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติตนหรือดําเนินการการปกครองใหบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งเอาไวหลักปฏิบัติท่ีควร

กลาวถึง 3 ประเด็น 

1. อํานาจและการใชอํานาจตามแนวพุทธสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญมาก คือ เรื่องของอํานาจ

และรูปแบบของการใชอํานาจในการปกครองรัฐ เพราะรัฐเปนศูนยกลางรวมอํานาจ ผูตองการท่ี จะเขา

มามีสวนในการจัดสรรแบงปนสิ่งท่ีมีคุณคาในสังคม “อํานาจ” มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา 

“Potere” ซ่ึงหมายถึง สมรรถภาพ ในศัพทภาษาไทยนั้น “อํานาจ” หมายถึง อนุภาพ หรือพลัง ในราก

ศัพทภาษาบาลี คําวา “พละ” กําลังในการควบคุม (พรศักดิ์ ผองแผว, 2539, หนา 460) อํานาจ

หมายถึง ความสามารถจะสรางกําหนด และบังคับสิทธิและหนาท่ี ซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม 

และสิทธิหนาท่ีนั้นเปนสิ่งท่ีบุคคลจะตองปฏิบัติ บุคคลเหลานั้นจะตองอยูภายใตอํานาจดังกลาว ในพระ

ไตรปฏก คําท่ีมีความหมายเทียงเคียงกับคําวา “อํานาจ” นั้นมีหลายคํา เชน วส, อิทธิ, สกฺก, อนุภาว, 

อินฺทรย, และ พล เปนตน โดยเฉพาะคําวา พละ หรือ พลํ ในพระไตรปฏกมีกลาวไวในหลายหมวด มีท้ัง 

พละ 4 (องฺนวก. เลม 23/ขอ 209/หนา 376) พละ 5 (องฺ.อฏก. เลม 23/ขอ 117/หนา171) พละ 7 

(องฺ.อฏก. เลม 23 /ขอ 117/หนา 171) ในพลสูตร พระพุทธเจาแสดงถึงสิ่งท่ีเปนอํานาจ หรือเปน

กําลังของบุคคลประเภทตาง ๆ ไว 7 ประเภทดวยกันคือ 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย กําลัง 7 ประการ นี้ 7 ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ทารกมี

การรองไหเปนกําลัง มาตุคามท้ังหลายมีความโกรธเปนกําลัง โจรท้ังหลายมีอาวุธเปนกําลังพระราชา

ท้ังหลายมีอิสริยศเปนกําลังคนพาลท้ังหลายมีการเพงโทษคนอ่ืนเปนกําลัง บัณฑิตท้ังหลายมีการไมเพง

เปนกําลัง สมณพราหมณท้ังหลายมีขันติเปนกําลัง ดูกอนภิกษุท้ังหลายกําลัง 7 ประการนี้แล 

(องฺ.อฏก. เลม 23/ขอ 117/หนา 171) จากพระสูตรนี้แสดงใหเห็นวา บุคคลท่ีมีอํานาจ หมายถึง ผูท่ีมี
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สิ่งท่ีผู อ่ืนไมมี หรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเหนือผู อ่ืนสามารถท่ีจะใชสิ่งนั้น ๆ บังคับ ควบคุม ใหบุคคล 

อ่ืน ๆ กระทําตามความตองการของตนได 

2. คุณลักษณะของอํานาจตามแนวพุทธ คุณลักษณะของอํานาจมีหลายอยางประกอบกัน 

แตท่ีเดนชัดท่ีสุด คือ การมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลอ่ืนใหกระทําตามความตองการของ

ตนเอง และคุณลักษณะของอํานาจ มีดังนี้ 

 1. ความสัมพันธทางสังคม ในสิงคาลสูตร (ท่ี.ปา. เลม 11/ขอ 198/หนา 202) คือบิดา 

มารดาครูบาอาจารยภรรยามิตร สหายคนรับใชหรือบาวและสมณพราหมณ 

 2. การรูสึกฝนใจของผูปฏิบัติตามคือทําดวยความรูสึกท่ีไมใชความตองการอันแทจริง 

 3. ความไมแนนอนหรือความนาจะเปน คือ การใชอํานาจแตละครั้งไมแนนอนเสมอไป 

 4. การบังคับและการยินยอม คือ สามารถท่ีจะบังคับได เม่ือมีการละเมิด 

 5. การครอบงํา คือ สามารถใหทําในสิ่งตาง ๆ ตามความตองการได 

 6. ความศรัทธา หรือความตองตาตองใจ คือ ทําใหเกิดการคลอยตามไดงายตามความเชื่อ 

(องฺ, จตุกก, เลม 21. ขอ 65. หนา 93) คุณลักษณะของอํานาจตามแนวพุทธศาสนา เปนสิ่งท่ีแสดงให

เห็นถึงอิทธิพลในแงมุมตาง ๆ ท่ีสามารถนะทําใหบุคคลทําตามความตองการของอีกบุคคลหนึ่งได 

3. วิธีการใชอํานาจของผูปกครอง วิธีการใชอํานาจของผูปกครอง โดยสรุปมี 2 ประการ 

(พรศักดิ์ ผองแผว, (2539, หนา 460) คือ 1) การใชอํานาจเพ่ือสวนตัว และพวกพอง 2) การใชอํานาจ 

เพ่ือสวนรวม เพ่ือสาธารณะ ประโยชน การใชอํานาจ ท้ัง 2 ประการ นี้ เปนการใชอํานาจท่ีแตกตางกัน

อยางสิ้นเชิง คือการใชอํานาจเพ่ือสวนตัวและพวกพองนี้ เปนการใชอํานาจของผูปกครองชั้นเลว และ

การใชอํานาจเพ่ือสาธารณประโยชนคือการปกครองชั้นดีท่ีสุด 

สรุปไดวา เปาหมายในการปกครองคณะสงฆลาวในปจจุบัน ก็เพ่ือใหท้ัง 4 ข้ันการปกครอง

คือ 1) ข้ันศูนยกลาง 2) ข้ันแขวงหรือนครหลวง 3) ข้ันเมือง มีสํานักงานใหญตั้งอยู วัดสําคัญของเมือง 

4) ข้ันรากฐาน วัด มีเจาอธิการวัด ทําการปกครองและใชอํานาจการปกครองตามแนวพุทธ กลาวคือ 

การใชอํานาจคือ ความสามารถท่ีจะสรางกําหนด และบังคับสิทธิและหนาท่ี ซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง

ชอบธรรมและสิทธิหนาท่ีนั้นเปนสิ่งท่ีบุคคลจะตองปฏิบัติ การใชอํานาจการปกครองตามแนวพุทธจะ

ยึดหลักการใชอํานาจเพ่ือสวนรวม เพ่ือสาธารณะประโยชน ใหการปกครองคณะสงฆลาวนั้นนําไปสู

การปกครองโดยไมตองปกครอง หมายความวาคณะสงฆปกครองตนเองได โดยมีหลักพระธรรมวินัย 

หลักเสรีภาพ หลักไตรสิกขาพ่ึงพาตนเองได หลักพรหมวิหารธรรม นําหมูคณะใหเปนสุข 

 

3.2.6 สรุปรูปแบบการปกครองคณะสงฆในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆลาว 

พระพุทธเจาประทานความเปนใหญแกสงฆ ในชั้นเดิมเม่ือประดิษฐานพระพุทธศาสนาข้ึน

ใหม ๆ พระพุทธเจาเปนผูประทานการอุปสมบทหรือรับคนเขาหมูเองตอมาไดขยายใหพระสาวกแตละ
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องคผูไปเผยแผศาสนา ในทิศทางนั้น ๆ เปนผูอนุมัติการอุปสมบทไดโดยมีพิธีกรรม เพียงใหผูขอ

อุปสมบทเปลงวาจาถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะก็ใชได ภายหลังวิธีการนี้ไดยกเลิกไป และนําไปใชเฉพาะ

ในการบรรพชาสามเณร ตอมาเม่ือมีผูเขามาบวชในพระพุทธศาสนามากข้ึน จนมีปญหาเรื่องการ

ปกครองเกิดข้ึน พระพุทธเจาทรงเลิกการประทานอุปสมบทดวยพระองคเองรวมท้ังเลิกการใหอํานาจ

แกพระสาวกซ่ึงเปนเอกชน ทรงบัญญัติใหการอุปสมบทแกราธพราหมณเปนคนแรก การบริหารท่ีเก่ียว 

ของกับสังคม ไดแก การบริหารของพระพุทธเจาคํานึงถึงผลประโยชนของสังคมหรือประชาชนเปนหลัก

พระพุทธองคตรัสแกพระอรหันตสาวก 60 องควา“พวกเธอจงเท่ียวจาริกเพ่ือประโยชนและความสุขแก

ชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหโลก เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยพวกเธออยาได

ไปรวมทางเดียวกัน 2 รูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทางกลาง และงามในท่ีสุดจงประกาศ

พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะครบบริสุทธิ์บริบูรณ 

หนาท่ีในการเผยแผนี้ ครอบคลุมถึง รูปแบบการปกครองคณะสงฆในพระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆลาว 1) สอนใหเวนจากความชั่ว 2) แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี 3) อนุเคราะหดวย

ความปรารถนาดี 4) ใหไดฟงไดรูสิ่งท่ียังไมเคยรูไมเคยฟง 5) ชี้แจงอธิบายทําสิ่งท่ีเคยฟงแลวใหเขาใจ

แจมแจง 6) บอกทางสวรรคสอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุขความเจริญ เปนบทบาทของ

พระสงฆท่ีสําคัญ ซ่ึงทําแกสังคม หากจะเทียบกับบทบาทดานอ่ืน ๆ บทบาทนี้นับวาเปนงานท่ีคณะ

สงฆจัดทํามากกวาอยางอ่ืนการเผยแผธรรมนั้นเปนการใหปญญาแกพุทธบริษัท แมจะตองจาริกรอน

แรมไปยังสถานท่ีไกล ๆ ก็ตาม พระสงฆตองทําหนาท่ีเปนผูใหธรรมะ แจกธรรมะแกประชาชนท้ังโลก 

ศาสนามีสวนสําคัญในการสรางหรือทําใหการเมืองมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม หากไมมีหลักศาสนาเปน

แนวทางปฏิบัติมาแลว การเมืองก็จะเปนเรื่องของการแกงแยงแตผลประโยชนท่ีไมรูจบสิ้นศาสนาจึงมี

ความสัมพันธกับแนวคิดทางการเมืองการปกครอง คนลาวนับถือพระพุทธศาสนามานานแลวรูไดจาก

ประวัติศาสตรประมาณ พ.ศ.612 สมัยอาณาจักร“อายลาว”มาจนถึงปจจุบันคนลาวไมท้ิงพระพุทธ 

ศาสนา ใหความเคารพนับถือเปนมรดกตกทอดมาตราบเทาทุกวันนี้และจะเคารพนับถือตอไปใน

อนาคตอันยาวนานตลอดกาล 

สรุปไดวา รูปแบบการปกครองคณะสงฆในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆลาว จะเห็นไดวา

รูปแบบพระพุทธศาสนาไดใหแนวทางในการดํารงชีวิต หลักปฏิบัติท่ีตนเองพ่ึงปฏิบัติตอสังคม หลัก 

การปกครอง หลักเศรษฐกิจ หลักหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตอกันในการอยูรวมกันในสังคมมนุษย ตลอดถึง

การไดเรียนรูขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีวัฒนธรรมลาวท้ัง 4 คือ 1) ใหความรูทางคติธรรม 2) ให

ความรูทางเนติธรรม 3) ใหความรูทางสหธรรมและ 4) ใหความรูทางวัตถุธรรม 



 
 

บทท่ี 4 

วิเคราะหขอเสนอแนะรูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว 
 

ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหขอเสนอแนะรูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว ซ่ึงองคกร

พุทธศาสนาสัมพันธลาว (อ.พ.ส) เปนองคกรปกครองสูงสุดเพียงองคกรเดียวท่ีพรรคและรัฐบาลได

อนุมัติใหจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการโดยดําเนินการตามหลักกฎรัฐธรรมนูญบานเมือง และกฎธรรมนูญ 

ปกครองสงฆลาว ไมใหแบงแยกลัทธินิกายและเชื่อถืองมงาย ท่ีผิดตอพระธรรมวินัย มีสิทธิและ

เคลื่อนไหวภายใตของขอบเขตรัฐธรรมนูญโดยแบงการปกครองออกเปน 4 กรรมาธิการ (อ.พ.ส) ใช

หลักการปกครองเดียวกันกับการคณะบริหารศูนยกลางพรรคทํางานตามหลักการรวมศูนยประชาธิปไตย 

นําพาเปนหมูคณะ รับผิดชอบเปนบุคคลทุกคนตองข้ึนตรงกับการจัดตั้งการทํางานตองประสานสมทบ

ใหเปนไปตามแนวนโยบายพรรคและรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเวลาใดก็ยึดม่ันอุดมการณสังคม

นิยมของตน ทําทุกสิ่งทุกอยาง เพ่ือผลประโยชนของชาติของประชาชนลาวบรรดาเผา เพราะเหตุท่ีวา

พรรคและรัฐบาลเก่ียวของกับประชาชนลาว และรัฐก็ปกครองประชาชนอยูหากวาเก่ียวของกับ

ประชาชนก็ตองเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาไปในตัวดวย ไมสามารถตัดแยกออกจากชีวิตและจิต

วิญญาณของประชาชนลาว ฉะนั้นท้ังฝายรัฐและฝายศาสนาจึงทําหนาท่ีปกครองประชาชนใหเปนไปตาม 

หลักศีล สมาธิ และปญญา ซ่ึงประเด็นในการวิเคราะหมีดังนี้ 1) วิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครอง 

คณะสงฆลาว 2) วิเคราะหรูปแบบการปกครองของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา 3) วิเคราะหรูปแบบ

การปกครองของคณะสงฆลาวตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  

 

4.1 วิเคราะหแนวคิดทฤษฏีในการปกครอง 

 

มนุษยในโลกนี้ ไมวาจะสังกัดอยูในการปกครองระบอบใด ๆ ก็ตาม คือจะเปนเสรี

ประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต หรือราชาธิปไตยก็ตามที เม่ือกลาวโดยยอแลวก็แบงชนชั้นออกเปน 2 

พวก คือเปนพวกชนชั้นปกครองพวกหนึ่งกับชนชั้นท่ีถูกปกครอง อีกพวกหนึ่ง นับตั้งแตสมัยดึกดํา

บรรพมาจนถึงปจจุบันและยังจะตอไปในอนาคตภายภาคหนาอีก ก็หาพนไปจากสองพวกนี้ไม แตละ

ลัทธิ แตละระบอบ ตางก็โฆษณาตัวเองวา ลัทธิของฉันระบอบของฉันเทานั้นดี ลัทธิอ่ืน ระบอบอ่ืนไมดี 

เหมือนกันหมด การท่ีจะตัดสินวาระบอบใดลัทธิใดดีนั้นเปนเรื่องลําบากมาก เพราะแตละลัทธิแตละ

ระบอบตางก็มีท้ังสวนดีสวนเสียดวยกันท้ังนั้น ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับความเหมาะสมและกาลเทศะ 

ดวย ไมใชเห็นเขาทําอยางไรก็จะตองเอาอยางเขาตะพึดตะพือไป จงถือคติท่ีวา “จงตัดเกือกใหเหมาะ

กับเทา อยาตัดเทาใหเหมาะกับเกือบเลย” ทุกลัทธิทุกระบอบตางก็แฝงไวซ่ึงความดีดวยกันท้ังสิ้น  
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แมแตลัทธิหรือระบอบนั้นจะดีเพียงใดก็ตาม ถาผูใชไมดีแลว ลัทธิหรือระบอบนั้นก็ยอม 

ไมอํานวยสุขใหเลย เหมือนกับไฟ ถาเราเอามาใชสําหรับหุงอาหารหรือเพ่ือสรางความอบอุนแลว ไฟก็

นับวามีประโยชนอยางมหาศาล แตถาเราเอาไฟไปใชในทางเผาบานเผาเมือง ไฟก็นับวามีโทษอยาง

มากมายเชนกัน การท่ีไฟจะเปนคุณหรือโทษนั้น มิไดข้ึนอยูกับตัวไฟเอง แตข้ึนอยูกับผูท่ีใชไฟเองตาง 

หาก ลัทธิหรือระบอบใด ๆ ก็ตาม คุณหรือโทษมิไดข้ึนอยูกับตัวระบอบหรือลัทธิเลย แตข้ึนอยูกับผูใช

ลัทธิหรือระบอบนั้น ๆ ตางหากวาจะเอาระบอบหรือลัทธินั้นมาใชใหเปนประโยชนหรือโทษแกสังคม 

ถาผูใชเปนผูมีคุณธรรมในจิตใจสูง ก็ยอมนําระบอบหรือลัทธินั้น ๆ ไปใชในทางท่ีจะกอประโยชนและ

อํานวยสุขใหแกโลก แตถาผูใชเปนผูปราศจากคุณธรรมประจําใจแลว เขายอมนําเอาระบอบหรือลัทธิ

นั้น ๆ ไปใชในทางท่ีจะกอความหายนะใหแกโลกอยางแนแท จํานง ทองประเสริฐ, (2539, หนา 229-

300) ซ่ึงรูปแบบการปกครองในปจจุบัน ท่ีไดรับความนิยมมาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันสามารถแบง

ออกเปนสองประเภทใหญคือ 

1. รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการคําวาเผด็จการ (Dictatorship) ตามความหมาย 

ท่ัวไป คือการปกครองโดยคน ๆ เดียวหรือโดยกลุมบุคคลเล็ก ๆ กลุมเดียว เผด็จการซ่ึงเกิดข้ึนสมัย 

ท่ีโรมปกครองโดยระบบสาธารณรัฐ โดยการท่ีประชาชนมอบอํานาจใหแกผูนําเพียงคนเดียวในระยะ 

เวลาไมเกิน 6 เดือน เพ่ือใหทําหนาท่ีจัดระเบียบสังคมหรือสรางความม่ันคงทางการทหารในสถาน 

การณท่ีบานเมืองอยูในภาวะฉุกเฉิน หลังจากนั้นผูนําจะตองลาออกและการปกครองแบบมีรัฐธรรมนูญ

ก็จะไดรับการสถาปนาข้ึนมาใหม  

ความคิดเห็นของนักเผด็จการท่ัวไปนั้นมีอยูวา ประชาชนสวนใหญจะตองตั้งหนาตั้งตาทํา

มาหากิน เนื่องจากประชาชนไมคอยมีความรู หรือไมสนใจ หรือไมมีความรับผิดชอบในการปกครอง

บานเมืองเทาไรนัก และเกรงวาถามอบอํานาจการปกครองไวในมือประชาชนแลว ประชาชนก็จะใช

อํานาจไปในทางท่ีไมถูกตอง ซ่ึงจะกอใหเกิดความซุนมุนวุนวายข้ึนในสังคม และทําประเทศชาติให

ประสบหายนะจึงจําเปนท่ีจะตองรวบอํานาจไวท่ีคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งสัญชาติหรือ

เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนะมีจุดยืนดีกวาคนกลุมอ่ืน ๆ 

สังคมจึงจะพัฒนาไปในทางท่ีดีได และประเทศชาติจะรอดพนจากหายนะในขณะเดียวกัน นักเผด็จ

การก็เห็นวาการท่ีจะใหการศึกษาแกประชาชนนั้นควรจะใหประชาชนศึกษา หาความรูไดในขอบเขต

หนึ่ง ซ่ึงไมขัดกับอุดมการณของตนเทานั้น จึงจะเปนผลผลักดันสังคมไปในแนวทางท่ีตนกําหนดข้ึน 

ได นันทา โชติกะพุกกณะ (2541, หนา 230)  

2. รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย คําวา ประชาธิปไตยมาจาก Democracy ซ่ึง 

มาจากคําวา Demokration ในภาษากรีกแปลวาการปกครองของประชาชน ดังท่ีอดีตประธานาธิบดี 

ลินคอน ของสหรัฐอเมริกาเคยกลาวไววารัฐบาลประชาธิปไตยคือรัฐบาลของประชาชนเพ่ือประชาชน 

และโดยประชาชนซ่ึงหมายถึงระบบการปกครองตามอุดมคติระบบหนึ่งท่ีรัฐบาลในระบบประชาธิปไตย 

จะใหโอกาสอันเทาเทียมกันในการดํารงชีวิตการแสวงหาความสุขเปนตน อุทัย หิรัญโต, (2534,  
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หนา 2) ดังนั้นลักษณะท่ีสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยประมวลไดเปน 4 ประการ พระ

ธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2538, หนา 50) ดังตอไปนี้ 

 1. ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย คือ ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในรัฐ อาจใช

อํานาจทางตรงหรือทางออมก็ได 

 2. ประชาชนทุกคนในรัฐ มีความเสมอภาคเทาเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิ

เสรีภาพ ในขอบเขตของกฏหมายอยางเทาเทียมกัน 

 3. การดําเนินการตาง ๆ ของรัฐนั้น ถือเอามติของเสียงขางมากเปนเครื่องตัดสิน แตใน

ขณะเดียวกันเสียงขางนอยหรือคนสวนนอยของรัฐจะไดรับความคุมครองทางกฏหมาย ท่ีปองกันมิให 

ประชาชนสวนใหญกดข่ีขมเหงอยางผิดกฏหมายและผิดทํานองคลองธรรม 

 4. กระบวนการของประชาธิปไตย คือ วิธีการปกครองซ่ึงไดรับความยินยอมพรอมใจ

ของประชาชนสวนใหญ ซ่ึงแสดงออกในรูปของการเลือกตั้ง การอภิปราย การออกเสียงประชามติ 

การเสนอรางกฎหมายของประชาชน เปนตน 

สรุปไดวา การปกครองเริ่มมาตั้งแตมนุษยรวมตัวอยูดวยกันเปนกลุมในอดีตกาล จะปรากฏ

ในรูปแบบขอเขียนตาง ๆ เชนบทความวิชาการ บทกวี บทนิทาน บทละครเปนตน การปกครองตาม

แนวคิดทางดานตะวันตก ไดแก ยุคกรีก ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟนฟู ยุคใหม จนยุคปจจุบัน สวนแนวคิด

ทางดานการปกครองตะวันออก ไดแก ยุคจีน ยุคอินเดีย และยุคปจจุบันของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว การปกครองมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ จนเปนการปกครองเขารูปแบบไปในประเทศตาง ๆ 

แลวปรับการปกครองนั้นใหเขากับประเทศของตนตามความเหมาะสมของสภาพการเมืองในเวลานั้นวา

ประชาชนตองการนักปกครองแบบใดและรูปแบบการปกครองแบบใดนั้นเอง 

 

4.2 วิเคราะหรูปแบบการปกครองของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา 

 

การศึกษาสังคมและการเมืองการปกครองของอินเดียในสมัยพุทธกาล เราสามารถศึกษา

และทําความเขาใจไดโดยผานการศึกษาจากเอกสาร ตําราทางวิชาการและขอมูลท่ีปรากฏในพระ

ไตรปฏก ซ่ึงเอกสารและขอมูลดังกลาวสามารถสะทอนภาพสังคมและการเมืองของอินเดียไดอยาง

ชัดเจน จากหลักฐานท่ีคนพบมีการอธิบายวา สังคมอินเดียเดิมแบงออกเปน 2 เผาคือ เผาดราวิเดียน 

ซ่ึงเปนเผาพ้ืนเมืองดั้งเดิม และเผาอารยันซ่ึงเปนเผาท่ีอพยพยายถ่ินฐานและทําการรบไดรับชัยชนะ

เหนือเผาดราวิเดียนแลวตั้งตนเปนเจาปกครอง ภายหลังสงครามเผาอารยันมีการแบงสีผิวอยางชัดเจน 

เพ่ือปองกันการสืบทอดผสมขามเผาพันธุ ซ่ึงภายหลังสังคมเผาอารยันไดพัฒนาความเชื่อเรื่อง

ผิวพรรณวรรณะเพ่ิมข้ึน โดยมีการเก่ียวโยงไปถึงการอวตารของมหาเทพ เชนพระสุริยะเทพหรือเทพ

แหงไฟ เปนตน พระมหาดวงเดน  ิตญาโณ (ตุนิน), (2529, หนา 60) และจากการศึกษาประวัติ 
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ศาสตรอินเดียในสมัยพุทธกาล พบวาไดมีการแบงวิวัฒนาการทางสังคมและการเมืองออกเปน 4 ยุค

สมัยคือ 1) ยุคพระเวท 2) ยุคมหากาพย 3) ยุครามายณะ 4) ยุคมหาภารตะ สุนทร ณ รังษี, (2521, 

หนา 1-3) คําสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีคุณคาและนํามาใชในการปกครองในทุกระดับ ตั้งแตการ

ปกครองตนเองปกครองหมูคณะ ตลอดถึงการปกกครองระดับประเทศชาติเปนอยางดี การปกครอง 

ท่ีจะไดผลดีท่ีสุดนั้นก็คือการปกครองท่ีแตละคนท้ังฝายผูปกครองและผูถูกปกครองเริ่มตนจากการ

ตรวจสอบควบคุมตนเองมาจากภายในกอน แลวคอยหันมาตรวจสอบสังคมภายนอก รูปแบบการ

ปกครองของรัฐ ตามแนวพระพุทธศาสนาซ่ึงมิไดปฏิเสธ หรือยอมรับระบบใดระบบหนึ่งโดยตรง 

เพราะไมวาระบบการเมืองแบบใด ถาหากวามีการนําหลักธรรมไปใชควบคูกับระบบการปกครองนั้น ๆ 

แลว ก็จะทําใหระบบนั้น ๆ ใชไดผลเปนอยางดี ในท่ีนี้จะนําเอาระบบการปกครองทางรัฐศาสตรมา

ศึกษาวิเคราะหเพียง 2 ระบบคือระบบประชาธิปไตยและระบบสังคมนิยมเพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวาการ

ปกครองทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถนํามาศึกษากับรูปแบบการปกครองท้ังสองระบบไดอยางไม

ขัดแยงกัน ซ่ึงผูวิจัยจะไดนํามาวิเคราะหเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้  

 

4.2.1 รูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนากับรูปแบบประชาธิปไตย 

ระบบประชาธิปไตย เปนระบบท่ีอํานาจเปนของประชาชน ลักษณะสําคัญของระบบนี้ก็คือ

การท่ีประชาชนในรัฐมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ตามกฎหมายตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพในขอบเขต

ของกฏหมายอยางเทาเทียมกันประชาธิปไตยมิใชเปนระบบการปกครองท่ีดีท่ีสุดยังมีขอผิดพลาด

บกพรองอยูอีกมากเหมือนกันแตนับวายังดีกวาระบบการปกครองระบบอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในขณะนี้พระ 

พุทธศาสนามิไดเปนประชาธิไตยแตมีหลักการบางอยางท่ีคลายคลึงกับระบบประชาธิไตยซ่ึงจะได

นําเอาสวนท่ีคลายคลึงนั้นมาศึกษาวิเคราะหใหเห็นถึงแนวคิดทางพระพุทธศาสนาท่ีสอดคลองกับหลัก 

การของระบบประชาธิปไตยในทางรัฐศาสตร ดังทีอริสโตเติ้ลกลาวไววา ประชาธิปไตย (Democracy) 

เปนการปกครองโดยคนจน ซ่ึงเปนเสียงสวนใหญในสังคม เพ่ือประโยชนของคนจนเทานั้น อริสโตเต้ิล

ใชคําวา ประชาธิปไตยในความหมายท่ีวา เปนการปกครองโดยคนจน เพ่ือคนจน และตามปกติคนจน

เปนเสียงสวนใหญในรัฐ ดังท่ี อริสโตเติ้ลกลาววา มีประชาธิปไตยเม่ือคนจนเปนผูปกครอง หาใชคนม่ัง

มีเปนผูปกครองไม ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองท่ีเลวนอยท่ีสุดพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 

2540, หนา 266-267)  

 4.2.1.1 หลักพุทธธรรมท่ีใชในการวางกรอบบริหารปกครองบานเมือง 

 หลักธรรมหมวดนี้เปนหมวดธรรมท่ีใชเปนกรอบในการบริหารปกครองบานเมือง ท่ี

สามารถทําใหผูปกครองมีแนวคิดมีรูปแบบการบริหารจัดการอยางไร หรือหลักคิดอยางไรและท่ีสําคัญ

ควรจะปกครองใหเปนไปในทิศทางไหนประกอบไปดวย  
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  1) หลักอธิปไตย 3 (ที.ปา. 11/305/274, อง.ติก. 20/40/201.) เปนหลัก 

ธรรมกวาง ๆ ท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสเอาไวเพ่ือใหเปนกรอบในการพิจารณาถึงแนวความคิดท่ีเนนท่ี

จิตใจ หรือความคิดเห็นของตัวบุคคลเปนหลัก วาเม่ือบุคคลเขามาปกครองแลว มีทัศนะเก่ียวกับ

อํานาจท่ีดํารงอยูอยางไรบางโดยใชคําวา อธิปไตย ซ่ึงหมายความวาความเปนใหญมีอยู 3 ระดับดวย 

กันคือ 1) อัตตาธิปไตย (Autocracy) การถือตนเปนใหญ เปนแนวคิดของ บุคคลท่ีใชอํานาจโดยยึด

ความคิดของตัวเองเปนใหญ โดยไมคํานึงถึงเสียงสวนมาก ออกจะเผด็จการ 2) โลกาธิปไตย การถือ

โลกเปนใหญ เปนแนวความคิดของบุคคลท่ีใชอํานาจโดยยึดความคิดของคนหมูมากเปนใหญ โดยใชท่ี

ประชุมในการออกเสียงประชามติ มีแนวความคิดเปนเหมือนประชาธิปไตย 3) ธรรมาธิปไตย การถือ

ธรรมเปนใหญเปนแนวความคิดของบุคคลท่ีใชอํานาจโดยยึดหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจาเปนหลัก กลาวคือใชธรรมะนําการเมือง มีแนวคิดเปนแบบธรรมาธิปไตย เม่ือกลาวโดยสรุป

แลวผูวิจัยไดวิเคราะหเห็นวา รูปแบบการปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาล มีรัฐท่ีปกครองดวย

ระบอบประชาธิปไตย (สามัคคีธรรม) อยูรัฐหนึ่งซ่ึงเจริญรุงเรื่องและมีชื่อเสียงมากคือ รัฐวัชชี เปนรัฐท่ี

มีความสมานสามัคคีเขมแข็งท้ังในทางเศรษฐกิจและการทหารแมแตพระเจาอชาติศัตรูแหงรัฐมคธก็ไม

สามารถโจมตีเอาชนะไดโดยงาย จําตองใชคนแทรกซึมเขาไปบอนทําลายความสามัคคีภายใน ใหเกิด

ความแตกแยกกันข้ึนในหมูชาววัชชีเสียกอน จนวัชชีออนแอจึงพายแพตอรัฐมคธ พระพุทธเจาตรัสถึง

หลักธรรมท่ีชาววัชชีถือปฏิบัติอยางเครงครัด จึงทําใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง ดังนี้ อัตตาธิปไตย มีตน

เปนใหญ เทียบไดกับ ระบอบเผด็จการหรือคอมมิวนิสต, โลกาธิปไตยมีประชาชนเปนใหญ เทียบไดกับ 

ระบอบประชาธิปไตย, ธรรมาธิปไตยมีธรรมเปนใหญเทียบไดกับระบอบสังฆาธิปไตย  

  2) สัปปุริสธรรม 7 (ท่ี.ปา. 11/330/333, ท่ี.ปา. 11/357/400, อง.สตฺตก. 

23/68/143.) หมวดธรรมขอนี้เปนการแสดงถึงความยืดหยุนของผูบริหารการใชเหตุผล การรูจัก

ประมาณตน การรอจังหวะเวลาตลอดไปจนถึงการรูจักภูมิหลังของสังคมชุมชนเปนตน 1) ธัมมัญุตา 

รูจักเหตุ ผูบริหารจําตองเปนคนท่ีรูจักเหตุวาปญหา หรือความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในขณะนี้มาจากเหตุ

อะไร และเหตุท่ีเกิดข้ึนจะสามารถนําไปสูผลอะไรบาง 2) อัตถัญุตา รูจักผล ในขอนี้ผูบริหารจําเปน

ท่ีจะตองรูจักผลของการกระทําทุกอยางท่ีไดกระทําลงไปวาสิ่งท่ีไดกระทําลงไปนั้นยอมมีผลอะไร 

เกิด ข้ึน โดยเฉพาะการทํางานเชิงนโยบาย ยอมจะมีการวางแผนงานท่ีเล็งถึงผลของการกระทําในสิ่ง

เหลานี้ 3) อัตตัญุตา รูจักตน ผูบริหารตองสามารถประเมินตนเองออกวามีความรูความสามารถมาก

นอยแคไหน พรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 4) มัตตัญุตา รูจักประมาณผูบริหารจะตองรู 

จักประมาณในทุกดาน ไมปลอยใหทําอะไรตามใจตัวเองจนกอใหเกิดผลเสียหายท้ังสวนตัวและสวนรวม 

5) กาลัญุตา รูจักเวลา บางครั้งบางเวลา บางโอกาสผูนําตองปลอยใหงานชาลง บางเวลาตองรีบทํางาน 

ใหทันสถานการณ คือรีบในเวลาท่ีควรรีบเรงในเวลาท่ีควรเรงใหจัดลําดับความสําคัญอะไรกอนอะไร

หลังแลวลงมือทํางาน 6) ปริสัญุตา รูจักชุมชน ผูบริหารกอนท่ีจะเขามาทํางานจําเปนตองมองดูภูมิ
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หลังของชุมชนท่ีตัวเองบริหารอยูวาองคกรเปนอยางไรระเบียบวิธีปฏิบัติมีอะไรบาง 7) ปุคคลปโร 

ปรัญุตารูจักบุคคลการใชคนเปนสิ่งสําคัญผูบริหารจําตองใชคนใหถูกกับงาน  

 4.2.1.2 หลักพุทธธรรมท่ีใชในการพัฒนาประเทศ 

 หลักธรรมขอนี้ใชในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตาม

นโยบายท่ีไดวางเอาไว โดยการกําหนดเปาหมายของสังคมวาจะเนนอะไร เชน กินดี อยูดี มีสุขเปนตน 

ซ่ึงสามารถกระทําและพัฒนาไดดวยการใชความเพียรในการสรางประเทศ ประกอบดวย  

  1) อิทธิบาท 4 (ที.ปา. 11/306/277, อง.จตุกก. 21/276/391.) เปนหัวขอ

ธรรมท่ีนาศึกษา เหตุเพราะประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาไดใชหมวดธรรมขอนี้พัฒนาประเทศใหมี

ความความเจริญกาวหนามามากมายแลว โดยเฉพาะประเทศท่ีเรียกวาประเทศอุตสาหกรรม ซ่ึงมา

จากคําวา อุตสาหะแปลวาเพียรพยายามและคําวากรรม แปลวาการกระทําเม่ือรวมกันแลวจะไดคําวา

ประเทศอุตสาหกรรม ซ่ึงแปลวาประเทศท่ีใชความเพียรพยายามในการสรางกรรมใหเกิดข้ึนหรือ

ประเทศท่ีใชอิทธิบาท 4 ในการสรางประเทศสูงนั้นเอง พระธรรมปฏกไดใหความหมายเอาไววาคําวา 

industry แปลวาอุตสาหกรรม คือ ความขยันอดทน ก็ไดแกความขยันหม่ันเพียรนั้นเอง ท่ีวาเปน 

industrial society ก็คือสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมแหงความขยันหม่ันเพียร ตะวันตกสรางสังคม

ข้ึนมาไดก็ดวย Work ethic คือจริยธรรมในการทํางานโดยมีความสันโดษเปนฐานของอุตสาหะ 

หมายถึงการท่ีบรรพบุรุษของเขาไมเห็นแกการบํารุงบําเรอตน ในเรื่องการเสพวัตถุเพ่ือหาความสุข แต

ตั้งหนาตั้งตาเพียรพยายามสรางสรรคผลิตผลข้ึนมาไดแลวก็อดออมเม่ือไมเห็นแกความสุขไมบําเรอ 

ตน ก็เอาผลผลิตนั้นไปทุมเปนทุน พระธรรมปฏก (ประยุทธ ปยุตฺโต), (2537, หนา93) คือเอาไปลงทุน

ทํางานตอไปเหตุนี้เขาจึงสรางความเจริญแบบอุตสาหกรรมข้ึนมาได ประกอบไปดวย 1) ฉันทะความมี

ใจรักมีความสนใจอยากท่ีจะกระทําในสิ่งนั้น ๆ 2) วิริยะความพากเพียร สนใจอยางจริง ๆ จัง ๆ ไม

ทอถอยในอุปสรรค 3) จิตตะมีใจฝกใฝมุงม่ันพัฒนาใหงานมีความกาวหนาอยางแทจริงรวมถึงการ

ทุมเทท้ังกายและใจ เพ่ือใหงานบรรลุผลตามเปาหมาย 4) วิมังสาการสอบสวน คือมีการหม่ันทดลอง 

ทดสอบวาสิ่งท่ีไดกระทําลงไปนั้นไดผล ไมไดผลมากนอยแคไหนอยางไรบาง 

 4.2.1.3 หลักพุทธธรรมท่ีใชในการวินิจฉัยส่ังการ  

 หมวดธรรมขอนี้ตองการท่ีจะใหผูปกครองไดมีวิจารณญาณในการวินิจฉัยในเรื่องราว

ตาง ๆ แลวนํามาสั่งการ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารปกครองบานเมืองคือ  

  1) หลักอคติ 4 (ที.ปา. 11/311/288, อง.จตุกก. 21/17/29.) เพ่ือให

ผูบริหารไดใชหลักธรรมท่ีไมเอนเอียงไปทางดานใดดานหนึ่งเพราะเชื่องายหูเบาหรือฟงคํายุยงของลูก 

นองผูใตบังคับบัญชาหลักธรรมเหลานี้นอกจากจะใชกับการตัดสินคดีความแลวยังใชกับองคกรตาง ๆ 

ไดดี 1) ฉันทาคติลําเอียงเพราะชอบ 2) โทสาคติลําเอียงเพราะชัง 3) ภยาคติลําเอียงเพราะขลาดกลัว 

4) โมหาคติลําเอียงเพราะเขลา  
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  2) อริยสัจ 4 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), (2554, หนา 518) ธรรม

ขอนี้ผูบริหารจําเปนตองใชเพ่ือการศึกษาหาสาเหตุของปญหาอุปสรรคในงานนั้น ๆ และยังสามารถ

กําหนดเปาหมายโดยทําเปนยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินหนทางไปสูเปาหมายนั้น ๆ ให

ประสบผลสําเร็จตามเปาท่ีไดตั้งเอาไวดวย 1) ทุกขความทุกขหรือปญหา 2) สมุทัยตนเหตุแหงทุกข

สมมติฐาน 3) นิโรธความดับทุกข เปาหมาย 4) มรรคหนทางดับทุกขมรรควิธีการเขาสูเปาหมาย  

  3) หลักอปริหานิยธรรม 7 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), (2554, 

หนา 498) ธรรมขอนี้เนนความสามัคคี หากทําไดอยางจริงจังยอมทําใหองคกรนั้น ๆ เขมแข็งม่ันคง

และเจริญกาวหนาไมมีปญหาทางการบริหารปกครอง ในการจัดการใด ๆ คือ 1) หม่ันประชุมกันเนื่อง

นิตย 2) เม่ือประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมชวยกิจการงานท่ีเกิดข้ึน 3) ไมถืออําเภอใจ

บัญญัติในสิ่งท่ีสังคมไมไดบัญญัติไว ไมถอนสิ่งท่ีตกลงรวมกันบัญญัติไวแลว 4) เคารพผูเปนใหญท่ีเปน

ประธาน ท่ีเปนใหญมีประสบการณมามาก และเคารพเชื่อฟงแลวถือปฏิบัติ 5) ใหเกียรติและคุมครอง

สตรี ไมขมเหงรังแกไมลุอํานาจแกความอยากท่ีเกิดข้ึน 6) เคารพบูชาสักการปูชียสถานอนุสรณสถาน

อันเปนศูนยรวมใจของประชาชนและบูชาตามประเพณี 7) จัดการใหความอารักขาบํารุงคุมครองแก

บรรพชิตผูทรงศีล  

 4.2.1.4 หลักพุทธธรรมท่ีใชในการวางแผนและกําหนดนโยบาย 

 หมวดธรรมนี้ใชในฐานะท่ีกวางข้ึนเริ่มจากการท่ีเราจะวางแผนจัดการอยางไร รวมไป

จนถึงไดกําหนดกฎเกณฑออกมาและในท่ีสุดไดกําหนดนโยบายหลักการเชนใน วัดจะนานุกรมภาษา 

ลาวของกระทรวงศึกษาธิการ, (2548, หนา 95) ไดใหทัศนะวาคําวาการเมืองเวียกท่ีเก่ียวกับประเทศชาติ 

เก่ียวกับรัฏฐหรือแผนดิน ดังวิชาการเมืองเปนวิชาท่ีเก่ียวของกับรัฐการจัดสวนแหงรัฏฐออกเปนแขวง

และการดําเนินของรัฏฐการบริหารประเทศเปนตนนโยบายบริหารประเทศ นโยบายการเมืองระหวาง

ประเทศ การอํานวยหรือการควบคุมการบริหารราชกาลแผนดินตามแนวพระพุทธศาสนาคือ 

  1) อัตถะประโยชน หมวดธรรมขอนี้ถือไดวาเปนการระบุเปาหมาย แหง

องคกรหรือรัฐไดเปนอยางดีท่ีผูบริหารจะยึดเอาประโยชนอะไรมาเปนหลักกลาวคือจะยึดประโยชน

เพ่ือตนเองหรือประโยชนเพ่ือผูอ่ืนหรือจะทําประโยชนใหเกิดท้ังสองฝายหรือหลายฝาย 1) อัตตัตถะ

ประโยชนจุด หมายเพ่ือตน 2) ปรัตถะประโยชนจุดหมายเพ่ือผูอ่ืน 3) อุภยัตถะประโยชนจุดหมาย 

ท้ังสอง  

  2) แนวคิด สวนหลักขอนี้เปนแนวคิดท่ีวาผูบริหาร เม่ือเขามาจัดการแลว

นั้นจําเปนจะตองเปนผูทรงธรรม หรือมีคุณธรรมดังนี้ คือตองมีวิสัยทัศนท่ีดีมีสติปญญาดี มองเหตุ

ปจจัยของปญหาอยางทะลุปรุโปรงไมติดคางเปนผูมีทักษะในการบริหารจัดการไดดีและเปนผูมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีตอบุคคลอ่ืนรวมถึงคนรอบขางหรือผูใตบังคับบัญชาดวย 1) จักขุมา Vision วิสัยทัศน  

2) วิธูโร Management การจัดการ 3) นิสยสัมปนโนHuman relationship มนุษยสัมพันธ  
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4.2.2 รูปแบบการปกครองของสังคมสงฆกับระบบสังคมนิยม 

สังคมนิยมเปนแนวความคิดซ่ึงเปนปฏิกิริยาตอแนวคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตยตาม

แบบของล็อค และแนวความคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนเสรีนิยมของอาดัม สมิธ ปรีชา ชางขวัญยืน, 

(2537, หนา 30) สังคมนิยมเกิดข้ึนในสถานการณตะวันตก ลักษณะของสังคมนิยมคือเนนความเสมอ

ภาคในดานเศรษฐกิจเปนความเสมอภาคท่ีสําคัญท่ีสุดระบบสังคมนิยมไมไดตอตานเทคโนโลยีการผลิต 

แตตอตานนายทุน และการแบงผลผลิตท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงการมีกรรมสิทธิ์สวนบุคคล ผลประโยชนตก

อยูแกคนสวนนอย การจัดแบงผลประโยชนใหกระจายไปโดยท่ัวถึงท่ีสุด เทาเทียมกันมากท่ีสุด ถือวา

เปนอุดมคติของสังคมนิยม สังคมนิยมเห็นวาเสรีภาพเปนสิ่งดี แตคนตองมีความเสมอภาคกัน ระบบ

ประชาธิปไตยและทุนนิยมใหเสรีภาพมากเกินไปจนไมคํานึงถึงความเสมอภาคผลผลิตสวนเกินจึง 

ตกอยูในมือนายทุนปจจัยพ้ืนฐานทางการผลิตเชน ท่ีดินซ่ึงเปนปจจัยหลักในการประกอบอาชีพไมได

เปนของทุกคนอยางเสมอภาคกันบางคนมีกรรมสิทธิ์มากแตบางคนไมมีกรรมสิทธิ์เลยท้ัง ๆ ท่ีทุกคนมี

สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูอยางเทาเทียมกัน สังคมนิยมเห็นวาความขัดแยงท้ังหลายในสังคมมีสาเหตุมาจาก

การท่ีมนุษยเริ่มออกหางจากสภาพธรรมชาติท่ีแทจริงไปทุกที ดวยการสะสมจนเกินความจําเปนใน

ลักษณะท่ีทําใหผูอ่ืนปราศจากสิทธิท่ีจะดํารงชีพอยูได การสะสมกอใหเกิดสิทธิสวนบุคคลทางทรัพยสิน 

กรรมสิทธิ์สวนบุคคลในทรัพยสินท่ีเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตเชน ท่ีดินกอใหเกิดความเอารัดเอา

เปรียบกันในสังคม กอใหเกิดคนท่ีมีสมบัติและคนไรสมบัติ เปนผลทําใหเกิดความขัดแยงในสังคมมีการ

แกงแยงเปนศัตรูกันแทนท่ีจะมีความรวมมือรวมใจกัน ดังนั้นสังคมนิยมเห็นวาวิธีเดียวท่ีจะทําใหมนุษย

อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีสันติสุข ปราศจากขอขัดแยงท่ีเปนปฏิปกษตอกัน คือการกลับไปสูธรรม 

ชาติท่ีเปนปจจัยหลักของการดํารงชีวิตเปนของชุมชนรวมกัน ไมมีบุคคลใดถือสิทธิครอบครองเปนของ

ตนหรือของครอบครัวตนแตเพียงผูเดียว 

อยางไรก็ตาม นักสังคมนิยมมีความเชื่อและความเห็นเก่ียวกับระบบนี้แตกตางกันออกไป 

แตลักษณะท่ีมีรวมกันของระบบนี้ก็คือ การสนับสนุนใหชุมชนเปนเจาของรวมกันในกรรมสิทธิ์ในสิ่งท่ี

เปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เปนเจาของปจจัยการผลิตรวมกัน ไดรับผลประโยชนในรูปแบบ

ตาง ๆ จากการเปนเจาของกรรมสิทธิ์และปจจัยการผลิตเหลานี้อยางเทาเทียมกัน ซ่ึงหมายความวา 

สังคมนิยมปฏิเสธสถาบันทรัพยสินสวนบุคคลนั่นเอง การพิจารณารูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยม 

ในพระพุทธศาสนา ก็อาศัยแนวคิดเรื่องการสละทรัพยสินสวนตัว หรือการมีความเทาเทียมกันมาก

ท่ีสุดในเรื่องวัตถุ พระพุทธองคทรงกอตั้งสังคมใหมข้ึนมานั้นก็คือสังคมสงฆ เปนสังคมพิเศษท่ีแยกออก

จากรัฐ เปนสังคมใหมท่ีไมเก่ียวของกับรัฐในทางโลก เปนสังคมในอุดมคติท่ีพระพุทธองคทรงนํามากอ 

ตั้งใหเปนรูปธรรมข้ึน คือ “พระพุทธองคไมไดพยายามท่ีจะเขาไปเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครอง

เพียงแตมีลักษณะสอดคลองกับแนวคิดแบบสังคมนิยมหลายประการ หลังจากท่ีเสด็จออกบรรพชา

และไดตรัสรูธรรมแลวพระพุทธองคก็ไดทรงกอตั้งสังคมสงฆข้ึนมา เปนสังคมท่ีปราศจากทรัพยสินสวน
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บุคคล ในการกอตั้งสังคมสงฆข้ึนมานั้นพระองคไมไดเขาไปเก่ียวของหรือกาวกายกับระบบการ

ปกครองเดิมของสังคม จึงทําใหไมเกิดความขัดแยงกับอํานาจรัฐเดิม เพราะจุดมุงหมายของการกอตั้ง

สังคมสงฆข้ึนมานั้น มิไดมีจุดมุงหมายท่ีจะมีอํานาจ หรือจะมาแขงขันกับอํานาจรัฐเดิม เพียงแตเปน

สังคมตัวอยางท่ีพระพุทธเจาทรงนํามากอตั้งเพ่ือใหเปนทางเลือกของสังคม เปนการแสดงใหเห็นถึง

สภาพสังคมท่ีพระองคทรงตองการใหเปน ระบบของสังคมใหมนี้เริ่มตนดวยการเสียสละความผูกพัน

ในทางโลก ทางครอบครัว ตลอดจนความผูกพันตอฐานะเดิมของสังคมละท้ิงทรัพยสินเงินทองตาง ๆ 

เขามาสูเพศบรรพชิตมาดํารงชีวิตแบบงาย ๆ ใชสอยปจจัยสี่ตามความจําเปน ไมมีสวนเกิน ไมมีของ

ฟุมเฟอย แนวคิดแบบสงัคมนิยมจะเห็นไดจากพระวินัยบัญญัติท่ีทรงบัญญัติแกสงฆคือ 

1. ในดานอาหาร พระองคทรงอนุญาตใหพระภิกษุเลี้ยงชีวิตดวยการเท่ียวบิณฑบาตหรือรับ

ของจากผูใหในแตละวันโดยไมมีการสะสมไวเพ่ือวันตอ ๆ ไป ใหแสวงหาวันตอวันภิกษุรูปใดฉันอาหาร

ท่ีเก็บสะสมไวคางคืนมีความผิด (วิ.ม. 2/512/560.) และจะฉันไดเฉพาะอาหารท่ีมีผูใหหรือประเคน

แลวเทานั้น ถายังไมมีผูใหหรือผูประเคนฉันลงไปก็ตองอาบัติปาจิตตีย (วิ.ม. 2/522/466.) เพ่ือเปน

การปองกันมิใหภิกษุเกิดความโลภและกระทําตามความอยากของตนเอง นอกจากนี้ยังทรงบัญญัติให

ภิกษุรับอาหารไดไมเกิน 3 บาตร และอาหารท่ีรับมานั้นจะตองแบงปนใหกับผูประพฤติปฏิบัติธรรม

รวมกัน (วิ.ม. 2/495/444.) ขอนี้เปนการปองกันมิใหภิกษุรับมาเกินความจําเปน บาตรในสมัยพุทธกาล 

คงจะไมใหญเทากับสมัยปจจุบัน และการท่ีจะตองนํามาแบงปนเฉลี่ยกับบุคคลอ่ืน ก็เปนแนวคิดของ

สังคมนิยมท่ีจะแบงปนเฉลี่ยใหมีความเทาเทียมกันในดานผลผลิต 

2. ดานเครื่องแตงกาย ทรงอนุญาตใหภิกษุนุงหมผาบังสุกุล คือผาท่ีเขาท้ิงแลวเชน ผาหอศพ 

และอนุญาตใหภิกษุใชสอยผาไดเพียง 3 ผืน คือ ผานุง ผาหม และผาหมซอน เพ่ือปองกันอากาศหนาว

ท่ีเรียกวาสังฆาฏิ ถาหากมีผาเกินตองนํามาเสียสละเปนของสวนกลางหามเก็บไวเองเกิน 10 วันถาเก็บ

ไวเกินกวานั้นตองมีโทษหรือตองอาบัติ (วิ.ม. 2/1/3)  

3. ดานท่ีอยูอาศัย พระพุทธเจาทรงบัญญัติหามมิใหสรางท่ีอยูอาศัยเกินประมาณท่ีทรง

กําหนดไว คือ กวางไมเกิน 7 คืบ ยาวไมเกิน 12 คืบ และจําตองใหพระภิกษุท้ังหลายแสดงท่ีใหกอน 

ถาภิกษุรูปใดทําเกินประมาณหรือไมไดใหสงฆแสดงท่ีใหกอนตองมีความผิด (วิ.ม. 1/501/630) เปน

การปองกันมิใหภิกษุมีความเปนอยูท่ีหรูหราฟุมเฟอยเกินความจําเปนตอการใชสอยอีกท้ังเปนการ

รบกวนผูอ่ืนมากเกินไป และจะสรางตามลําพังความชอบใจของตนเองไมไดตองใหสงฆมีความเห็น 

ชอบเสียกอนจึงจะสรางได 

4. ดานยารักษาโรค ในสมัยพุทธกาลนั้นทรงอนุญาตใหพระภิกษุแสวงหายารักษาโรคตามมี

ตามได เพราะพระภิกษุในครั้งนั้นสวนมากจะอยูอาศัยตามในปา และการแพทยตาง ๆ ก็ไมเจริญเหมือน 

เชนปจจุบัน ถาหากเกิดเจ็บปวยข้ึนมาก็ทรงอนุญาตใหแสวงหาเภสัชท่ีอยูใกลตัวชนิดตาง ๆ ท่ีพอจะ

นํามาบําบัดอาการเจ็บปวยนั้น ๆ ไดเชน มูลเภสัชหรือรากไมตาง ๆ เชน ขม้ิน ขา วานน้ํา เปนตน ผล
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เภสัช เชน สมอ สมอพิเศษ เปนตน ทรงอนุญาตใหนําผลเภสัชเหลานี้มาดองกับน้ําปสสาวะเพ่ือทําเปน

ยารักษาโรคได เรียกวายาดองดวยน้ํามูตรเนา และถาหากวาหาสิ่งใดไมไดจริง ๆ ก็ทรงอนุญาตใหใชสิ่ง

ท่ีเรียกวา ยามหาวิกัฏ 4 อยางคือ คูถ มูตร เถา ดิน เปนยาได  

จะเห็นไดวา พระวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแกพระภิกษุสงฆนั้น เปนการลดกิเลส

ตัณหาความทะยานอยากอันเปนธรรมชาติท่ีมีอยูดั้งเดิมของมนุษย ลักษณะของสังคมสงฆดั้งเดิมเปน

สังคมท่ีไมมีการฟุมเฟอยฟุงเฟอ ไมมีสวนเกินเพราะสวนเกินจะตกอยูท่ีกองกลางหรือเปนของสงฆโดย

สวนรวม พระสงฆทุกรูปมีสิทธิท่ีจะใชกองกลางเทาเทียมกัน พระพุทธศาสนามิไดปฏิเสธวัตถุ แตถือวา

ความสุขในชีวิตมิไดข้ึนอยูกับวัตถุแตเพียงประการเดียว แตตองอาศัยจิตใจดวย วัตถุมีความจําเปนตอ

ความสุขหรือตอชีวิตของมนุษย แตควรใชเฉพาะเทาท่ีจําเปน คือรางกายจะตองกิน อยู หลับ นอน เพ่ือ 

ดํารงอัตภาพใหเปนไป “พระพุทธเจาทรงเห็นวาสังคมสงฆตองเปนแบบนี้ แตไมทรงคิดวาจะเหมาะสม

กับประชาชนโดยท่ัวไป” พระองคไมไดสอนใหประชาชนเลิกการหาทรัพยและการสะสมทรัพย ตรง

ขามทรงสอนหลักการหาทรัพย รวบรวมทรัพยและการใชจายทรัพยวาเปนธรรมท่ีพึงปฏิบัติความไมมี

ทรัพยนั้นทรงมุงเฉพาะสังคมสงฆอันมีจุดหมายเพ่ือความหลุดพน“ลักษณะดังกลาวมิใชเปนความ

พยายาม จะสรางสังคมนิยมตัวอยางสําหรับฆราวาสจะไดเลียนแบบ วิทย วิศเวทย, (2537, หนา 16) 

และทรงอนุญาตตามความสมัครใจวาใครจะเขามาสูสังคมแบบนี้ก็ไดแตจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม

กฏเกณฑท่ีพระองคทรงบัญญัติไวโดยตองมีความเทาเทียมกันในดานวัตถุ สวนความแตกตางจะอยูท่ี

การประพฤติปฏิบัติธรรมหรือ ในดานจิตใจใหดีข้ึนเปนสําคัญ “พระพุทธเจาทานมีหลักการหรืออุดม

คติเปนสังคมนิยม แตวิธีปฏิบัติงานของทานเผด็จการ” พุทธทาส ภิกขุ, (2533, หนา 88) สังคมนิยม

ในความหมายของทานพุทธทาสนี้เปนสังคมนิยมท่ีประกอบดวยธรรม ทานเรียกวา “ธัมมิกสังคมนิยม” 

ซ่ึงสังคมนิยมแบบนี้จะไมมีท้ังชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมชีพ แตจะมีระบบท่ีประกอบดวยธรรมท่ี

ถูกตองและจริง ๆ แลวคนรวยในประวัติพุทธศาสนาก็ไมไดเปนชนชั้นนายทุนท่ีขูดรีดหรือนารังเกียจ

แตอยางใด เชนอนาถปณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขาเปนตน ท้ังสองทานนี้เปนมหาเศรษฐีท่ีสงเคราะห

คนยากจนมาตลอด มีโรงทานบริจาคทานทุก ๆ วัน ในสังคมปจจุบันอาจจะเปนไปไมได แตก็เปนแนว 

คิดท่ีดีวาถาหากสรางระบบธรรมใหเขาถึงจิตใจ ระบบการปกครองใด ๆ ก็ไมมีปญหาเลยดังท่ี 

ทานพูมี วงศวิจิตร ก็ไดเคยปรารพกับพระอาจารยชาลี วัดโสกปาหลวงเก่ียวกับศาสนาเปน

ยาเสพติดวาไมไดหมายถึงศาสนาพุทธ แตหมายถึงศาสนาท่ีงมงาย ดวยผูนําลาวรูแจงเห็นจริงสภาพ

การของลาว ทานไกรสอนและทานผูนําลาวอ่ืน ๆ จึงไมพูดเรื่องศาสนาเปนยาเสพติด กลัววาคนลาว

จะรับไมไดจึงหยุดพูดอันนี้ และก็เพราะทานผูนําลาวเอง ก็เปนนักสังคมนิยมแบบพุทธ พระพุทธ 

ศาสนากับสังคมนิยมจึงไปดวยกันไดในลาวอยางไมตองสงสัยและพระพุทธศาสนาเลิกพิธีกรรมท่ีงม

งาย ไรเหตุผลในสังคมรัฐธรรมนูญแหง สปป.ลาว ปพ.ศ. 2534 มาตรา 30 บัญญัติวาพลเมืองลาวมี

สิทธิเสรีภาพในการนับถือหรือไมนับถือศาสนา ตามทัศนะของขาพเจาแลว เห็นวาพระพุทธศาสนากับ
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ระบอบสังคมนิยมในลาวเปนเรื่องท่ีไปดวยกันได ท้ังนี้ก็ดวยเหตุวาผูนําลาวเปนชาวพุทธ และเครงครัด

ตอหลักคําสอนเบื้องตนของพระพุทธเจา ก็คือหลักศีล 5 เห็นวาพวกทาน ก็หม่ันทําบุญใหทานเปน

ประจํา โดยเฉพาะพระสงฆลาวจํานวนมากก็เปนนักปฏิวัติ เคยรวมการปฏิวัติและรวมเดินทางตาม

เสนทางในการปฏิวัติ สวนในดานอุดมการณพุทธกับลัทธิมารกขาพระเจาเองเห็นวาไปดวยกันได 

ขาพระเจามีบางเหตุผลดังนี้คือ จุดประสงคของท้ังพระพุทธศาสนา และลัทธิมารกเปนของตรงกันเชน

สอนใหลบลางการแบงชั้นวรรณะการกดข่ีขุดรีดเหมือนกันจะเห็นวาสังคมอินเดียในยุคนั้นมี 4 ชนชั้น

แตพระพุทธเจาใหลบลางโดยใหทุกคนเขามาสูพระพุทธศาสนาอยางเทาเทียมกันสวนดานทรัพยสิน

สวนตัวนั้น พระพุทธเจาอนุญาตใหมีได 8 อยางคืออัฐบริขารเทานั้น เหลือนั้นเปนสวนรวมหมดคลาย

ระบบสหกรณในสังคมนิยม สวนมารกสอนวาศาสนาเปนยาเสพติดนั้นขาพเจาคิดวาเปนคําสอน

เดียวกับพระพุทธศาสนาท่ีใหเชื่อถือแบบมีเหตุผล ดร.สุเนตร โพธิสาร, (2549, หนา 122-125) สังคม

สงฆท่ีพระพุทธเจาทรงกอตั้งข้ึนมานั้น เปนสิ่งท่ีประกาศถึงแบบอยางการดํารงชีวิตอยางประเสริฐ โดย

พยายามท่ีจะขจัดความรูสึกดั้งเดิมของมนุษยท่ีมีความโลภความโกรธ ความหลงประจําจิตใจใหหมด 

ไป โดยมีอุบายวิธีการตาง ๆ เชนการรักษาศีลการเจริญภาวนาเปนตนเพ่ือใหเกิดปญญารูแจงตามสิ่งท่ี

เปนจริงในทางสังคมนิยมเนนในเรื่องการแบงปนเฉลี่ยในเรื่องผลผลิตแตคําสอนในทางพระพุทธศาสนา

สูงไปกวานั้นอีก คือสอนใหสละแมความยึดถือวาเปนตัวตนของตน เพราะการท่ีโลกมีปญหามากมาย

ทุกวันนี้ก็เพราะอํานาจความยึดถือตัวนี้เอง ถาหากถอนอัตตาหรือความยึดถือวามีตัวตนของตนได 

ระบบการปกครองใด ๆ ก็สามารถท่ีจะนํามาใชไดและไดผลเชนเดียวกัน 

สรุปไดวา จากการศึกษาระบบการปกครองท้ัง 2 ระบบดังกลาวผูวิจัยเห็นวา หลักธรรม

หมวดอ่ืน ๆ ท่ีไดกลาวมาแลวนั้นก็ลวนแลวแตเปนเรื่องของการปกครองแตไดนํามาเพียงบางสวนบาง

ประเด็นเทานั้นเพ่ือวิเคราะหใหเห็นวาหลักธรรมของพระพระพุทธเจานั้น เขากันไดกับหลักการ

ปกครองทุกระบบและมีคุณคาตอการท่ีจะนํามาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต และถือไดวาหลักธรรม

ท้ังหมดเหลานี้เปนหลักรัฐศาสตร ท่ีจะสามารถนํามาใชในสถานการณในปจจุบันไดเปนอยางดี แตถา

ระบบใดเปนไปเพ่ือความยิ่งใหญของผูปกครอง ขูดรีดและทําใหประชาชนเดือดรอน ระบบการ

ปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาก็ไมยอมรับระบบการปกครองแบบนั้น ปญหาจึงไมไดอยูท่ีระบบ

การปกครอง แตอยู ท่ีคนท่ีจะมาใชอํานาจรัฐในการปกครองประชาชนนั้นเอง หากไดคนดีเปน

ผูปกครอง คนดีนี้ก็จะไปแกระบบการปกครองท่ีบกพรองอยูใหสมบูรณได พระพุทธเจาจึงทรงเนนใน

การแกปญหาท่ีคนมากกวาท่ีจะแกระบบของการปกคครอง 

 

4.3 วิเคราะหรูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาวตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
 

การกําเนิดของชาติลาว บนดินแดนลาวไดมีคนลาว สรางตั้งเปนบานเปนเมืองลาวตั้งแต

โบราณ ปกครองกันดวยเจาก็กเจาเหลา พรอมกันทํามาหากินปกปกรักษาและพัฒนาตลอดมาหลาย
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ยุคหลายสมัยนับแตป พ.ศ. 1896 เจาฟางุมมหาราช ไดเปนผูรวบรวมบรรดาเมืองลาวโบราณกลาย 

เปนรัฐเอกภาพแหงแรกของชาติลาวตั้งชาติลาวใหเปนรัฐเอกภาพและไดมีสมัยท่ีเจริญรุงเรืองบาง

ระยะตองตกต่ําแตประชาชนลาวบรรดาเผาตาง ๆ และบรรดาบรรพบุรุษลาวไดเสียสละเลือดเนื้อตอสู

แกไขปญหาความยุงยากตาง ๆ ของชาติ สามารถปกปกรักษาและพัฒนามาตลอดกาลถึงปพ.ศ. 2436 

ลัทธิลาเมืองข้ึนแบบเกา (ฝรั่ง) มารุกรานยึดครองประเทศชาติเรา ตอมาลัทธิลาเมืองข้ึนแบบใหม 

(อเมริกา) ก็ไดมาปกครองประเทศเราอีก การตอสูของประชาชนลาวบรรดาเผาไดเด็ดเดี่ยว ตอสูตาน

การรุกรานจากภายนอก โดยการนําพาของเจาก็กเจาเหลาท่ีรักชาติคือพอกะดวด (เผาลาวลุม) องค

แกว องคกรมมะดํา (เผาลาวเทิงเขตใต) เจาฟาปดไจ (เผามงภาคเหนือ) ดวยเหตุวาสามประเทศคือ ลาว 

เวียดนาม และกําพูชา ลวนแตเปนอาณานิคมของฝรั่งเรียกวา“อินโดจีน”ฉะนั้นถึงพ.ศ.2473 จึงได

สรางตั้งคอมมิวนิสตอินโดจีนเพ่ือนําพาการตอสูอยูท้ัง 3 ประเทศผานการตอสูมาหลาย 10 ปถึงวันท่ี 

12 ตุลา พ.ศ.2488 ลาวไดประกาศเอกราช ท่ีไดมีอํานาจอธิปไตยอยางครบถวนสมบูรณ  

พรรคประชาชนปฏิวัติลาว สรางตั้งข้ึน 22/03/พ.ศ.2498 โดยมีทานประธานไกรสอน 

พรหมวิหาร เปนหัวหนา ไดนําพาประชาชนลาวตอสูตานสงครามรุกรานท่ีรายแรงของลัทธิลาเมือง 

ข้ึนแบบใหม วันท่ี 2 ธันวา พ.ศ.2518 ไดปลดปลอยท่ัวประเทศชาติ สรางตั้งระบอบใหม ระบอบ

ประชาธิปไตยประชาชน เปนระบอบประชาชนลาวทุกชนเผา ทุกชั้นคนท่ีไดปกปกรักษาและพัฒนามา

ไดหลายสิบปแลวคณะโฆษณาอบรมศูนยกลางพรรค และศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ, (2551, หนา7-

9) ฉะนั้นแนวคิดทฤษฏีฝายรัฐนั้นจะทําใหเห็นภาพหลักรัฐศาสตรในการปกครองท่ัวประเทศจะตอง  

ดูรูปแบบรัฐและระบอบโครงสรางการปกครองของรัฐบาลลาว “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปนผลพวงจาก

กระบวนการทางการเมือง ของประชาชนท้ังประเทศท่ีไดแสดงถึงเจตจํานงอันตอเนื่องยาวนาน และ

ความมุงหมายอยางแรงกลาของปวงชนท่ีจะรวมกันตอสูใหบรรลุจุดหมายในการสรางลาวใหเปน

ประเทศท่ีมีสันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพและความม่ังค่ัง” สวนหนึ่งของคําปรารภใน 

รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาชนลาว พ.ศ.2534 อางใน ศุทธิกานต มีจั่น, (2556, หนา 28)  

ประเทศลาวไดประกาศอิสรภาพ สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้ึนใน

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 เปนการยืนยันได ถึงการกอสรางและปรับปรุงโครงสรางการจัดตั้งอํานาจ

รัฐของ สปป.ลาว นับตั้งแตศูนยกลางลงมาถึงทองถ่ิน ใหกลายเปนระบบอํานาจการปกครองท่ีเปน

ประชาธิปไตยอยางแทจริง และเขมแข็งมีกําลังเพียงพอเพ่ือคุมครองรัฐและคุมครองสังคมในขอบเขต

ท่ัวประเทศ เพราะเหตุทางฝายบานเมืองจัดรูปแบบการปกครองข้ึนนั้นเอง จึงทําใหคณะสงฆลาวท่ัว

ท้ังประเทศ ตื่นตัวท่ีจะจัดระบบการปกครองคณะสงฆ ใหเปนระบบเพ่ือความมีระเบียบและเปนธรรม

ใหเกิดมีข้ึน เหมือนฝายบานเมืองบาง ฉะนั้นทางฝายศาสนาก็ไดปฏิรูปโครงสรางระบบการปกครอง

สงฆใหมท้ังหมด โดยไดยกเลิกองคการปกครองสงฆเกาท่ีเห็นวาขาดประสิทธิภาพในการบริหาร

ปกครองท่ีทําใหคณะสงฆแตกแยกกันทางความคิด จึงรวมกันสถาปนาองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว
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ข้ึน ในวันท่ี 6 เดือน 6 พ.ศ. 2519 ท่ีวัดพระธาตุหลวงเหนือ เมืองไชยเชษฐา นครหลวงเวียงจันทร 

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักรัฐศาสตรการปกครองสมัยใหม ซ่ึงมีพระมหาเถระท่ัวประเทศเขารวมประชุม

กันอยางพรอมเพียงมีมติ ใหรวมคณะสงฆท้ังสองนิกาย คือพระธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย ใหเปน

คณะสงฆลาวเดียวตามแบบของลัทธิลังกาวงศท่ีมาจากอินทปตถะนคร อาณาจักรเจนละภาคใตของ

ประเทศลาว มีสโลแกนวา “สามัคคีพระสงฆลาว ใหมีแตนิกายเดียว” ยกเลิกสมณศักดิ์ทุกอยางท่ีได 

รับพระราชทานจากพระมหากษัตริยลาวในกาลกอนนั้น ใหมีความเสมอภาคทางพระธรรมวินัย ให

เคารพกันตามอายุพรรษายึดถือพระธรรมวินัยเปนหลักในการปกครอง หากจะมีการใชสมณศักดิ์แทน

ชื่อเดิมของตนเอง ก็สามารถทําไดแตจะไมมีผลศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ทางกฎหมายและธรรมนูญปกครองสงฆ

ลาว โดยจะวิเคราะหลําดับการปกครองคณะสงฆลาวในแตละสมัยดังนี้ 

 

4.3.1 รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวสมัยท่ี 1 (พ.ศ.2519-2523)  

 1) องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีรูปแบบการปกครองคณะสงฆลาว 5 ข้ันคือ  

  1. ข้ันศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม)  

  2. ข้ันแขวงหรือกําแพงนคร (จังหวัด)  

  3. ข้ันเมืองหรือเทศบาลเมือง (อําเภอ)  

  4. ข้ันหนวยรากฐานหรือตาแสง (ตําบล)  

  5. ข้ันวัดรากฐาน (บาน)  

 2) องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวแบงการปกครองออกเปน 4 กรรมาธิการ 

 1. กรรมาธิการคุมครองพุทธศาสนา และปกครองสงฆ 

 2. กรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน 

 3. กรรมาธิการศึกษาสงฆ 

 4. กรรมาธิการสาธารณูประการ  

 นอกจากนี้ยังมีกรรมการธรรมาธร และวินัยธร เพ่ือดําเนินอธิกรณ (คดี) ตอพระสงฆผู

ละเมิดพระธรรมวินัยของสงฆ ปจจุบันองคการพุทธศาสนสัมพันธลาว มีกรรมการ อ.พ.ส ท้ังหมด 

4,349 องค ข้ันศูนยกลาง 15 องค, คณะท่ีปรึกษา 9 องค, ข้ันแขวาง, นครหลวง 109 องค, ข้ันเมือง 

595 องค, และข้ันเจาอธิการวัด 3,621 องค, เฉพาะอยูในนครหลวงเวียงจันทร มีพระสงฆสามเณรทัง

หมด 4,995 องค สามเณร 2,787 องค แมขาว 155 ตน สังฆการี (เด็กวัด) 174 วัดท้ังหมด 350 วัด วัด

ราง 17 วัด มหาขาวพอน วันนะบุตร, (2554, หนา 59-60) องคกรนําสูงสุดของพระพุทธศาสนามีชื่อวา

องคการณพุทธศาสนาสัมพันธลาว (อ.พ.ส) มีคณะท่ีปรึกษา อ.พ.ส 9 องค มีคณะประจํา อ.พ.ส 11 

องค ในนี้ประธาน 1 องค รองประทาน 4 องคท้ังรับตําแหนงเปนหัวหนา กรรมาธิการฝายปกครอง 

กรรมาธิการศึกษา กรรมาธิการสาธารณูประการ และกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน 
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หัวหนาคณะวินัยธร 1 องค หัวหนาคณะธรรมธร 1 องค หัวหนาสํานักงาน อ.พ.ส 1 องค มีประธาน

และรองประธานใน 17 แขวง จึงรวมกับกรรมการ 11 เปน 53 องค พระอาจารยใหญมหาคําตัน เทพ

บัวลี (เปนประธานสงฆรูปแรก พ.ศ.2519)  

 3) องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีตําแหนงการปกครองของศูนยกลางดังนี้  

  1. ประธานองคการมี 1 รูป 2) รองประธานองคการมี 4 รูป 3) เลขาธิการ 1 รูป 

4) รองเลขาธิการ 1 รูป 5) คณะกรรมการมี 5-7 รูป 6) คณะประจําศูนยกลาง อ.พ.ส มีท้ังหมด 13 

ถึง 15 รูป 7) คณะกรรมาธิการปกครองศูนยกลาง อ.พ.ส 35 รูป 

 4) องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานปกครองคณะ 

สงฆดังนี ้

 ภาระบทบาท และความสําคัญของพระสงฆลาวระยะกอนป พ.ศ.2518 

 1. พระสงฆลาวไดพรอมกันปฏิบัติภาระหนาท่ีของตนตามหลักศีลธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ปกปกรักษาสีสันของพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ผองใส ไปตามยุคสมัยของสังคมลาว

ตลอดมาโดยใชการศึกษาอบรมศีลธรรมใหแกประชาชนบรรดาเผาในท่ัวประเทศทําใหประชาชนมี

ศีลธรรมอันดีงามประจําจิตใจ ทําใหประเทศลาวมีอารยธรรมท่ีสูงสง มีบทบาทตอสังคมลาว และตอ

ชาวโลก 

 2. ในระยะจักรพรรดิฝรั่งลาเมืองข้ึนผูรุกราน และจักรพรรดิอเมริกา ไดเขารุกราน 

และยึดครองประเทศลาว พระสงฆลาวจํานวนมากในท่ัวประเทศก็ไดเอาใจใสเขารวมการตอสูในแต 

ละบุคคลจนมีการจัดตั้งเปนองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวข้ึน ภายใตการอุปฏฐัมภบํารุงของขบวน 

การแนวลาวรักชาติในเม่ือกอนจนถึงวันท่ีปลดปลอยท่ัวประเทศ และสถาปนาประเทศชาติ เปน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้ึน ในวันท่ี 2 ธันวา 2518 พระสงฆลาวท้ังสองเขตไดใชทุกรูป 

แบบท่ีเหมาะสม เพ่ือเขารวมทําใหการปฏิวัติปลดปลอยชาติ และปลดปลอยพุทธศาสนาลาวอยาง

สมเกียรติ ดังหนาท่ีตอไปนี้ 

 1) กลุมหนวยงานการเมือง ทําหนาท่ีเผยแผประชาสัมพันธเรื่องการปกครอง 

กลุมหนวยงานการเมืองนี้ มีหนาท่ี ในดานการปกครองคณะสงฆ ท่ัวท้ังประเทศ ดูแลความเรียบรอย 

(ธรรมวินัย การโฆษณาเผยแผ การปกครองการปฏิบัติกิจวัตร การตางประเทศ) มีคนจํานวนหนึ่งเขา 

ใจวา พระสงฆท่ีเขามาบวชในพระพุทธศาสนา คือผูท่ีประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อยูแบบสมถะ ไมสนใจกับโลกภายนอกใด ๆ เลย แตในความเปนจริงแลว 

พระสงฆมีชีวิตท่ีเก่ียวของกับประชาชนกับสังคมทุกยุคทุกสมัย อยางแยกจากกันไมได เพราะปจจัย

การดํารงศชีวิตของพระสงฆนั้น ก็ข้ึนอยูกับสังคม การเลี้ยงชีวิตของพระสงฆตองอาศัยคนอ่ืน ดวยชีวิต

ท่ียังตองเก่ียวของกับชาวบาน หรือคฤหัสถนี้เอง จึงเปนความจริงท่ีตองยอมรับวา พระสงฆไมหนีไป

จากสังคมเลย แตการไมหนีของพระสงฆ ตองมาพรอมกับการทําหนาท่ีของตน คือการทําตนเองใหเปน
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แบบอยางตามพระธรรมวินัย และกฎหมายบานเมือง และกฎประเพณีนิยมของชาวบาน และสั่งสอน

ประชาชนคนในประเทศใหมีชีวิตอยูดวยความชอบธรรม คือทางฝายรัฐก็มีหนาท่ีมารับฟงธรรมจาก

คณะสงฆ และคอยอุปฏฐัมภในกิจการของพระศาสนาพรอมกันนั้นพระสงฆก็มีการจัดตั้งรูปแบบการ

ปกครองท่ีไมขัดตอกฏหมายบานเมือง เม่ือเก้ือกูลกันตามแบบแผนนี้ พระกับสังคมจึงอยูดวยกันอยาง

มีความหมาย และมีเปาหมายคลายคลึงกัน เพราะฉะนั้น ดานการเมืองการปกครอง พระสงฆลาวจึง

ไดเขาไปมีสวนรวมเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจทางการเมืองหรือเพ่ือสนับสนุนบุคคลท่ีตนเขาดวยใหข้ึนสู

อํานาจทางการปกครอง ซ่ึงเง่ือนไขสําคัญท่ีผลักดันใหพระสงฆเขาไปเก่ียวของกับการเมืองการปกครอง 

มีหลายอยาง โดยสรุปมี 4 เง่ือนไขไดแก 1) การอางสิทธิชอบธรรมในความเปนรัชทายาทหรือคนโปรด

ในวัง 2) ความมักใหญใฝสูงและการเปนนักแสวงหาโอกาสในภาวะเกิดสุญญากาศท่ีศูนยกลางอํานาจ 

3) การผลักดันการครองราชยของพระเจาแผนดินเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม 4) การปกปองและ

รักษาความม่ันคงของสถาบันสําคัญของชาติซ่ึงเปนความเรียกรองจากหัวใจของพระสงฆท่ีมองเห็น

ความเปนธรรมจริง ๆ สิ่งท่ีกลาวมานี้ทําใหเห็นวาเหตุใด พระสงฆลาวจึงเขาไปยุงเก่ียวกับการเมือง ก็

เพราะเพ่ือไปแกปญหาชี้ทางสวางตามแนวทางสันติวิธี ชวยใหเขาเขาใจในหลักความไมเบียดเบียน มิ

ใชพระสงฆเขาไปยุงการเมืองแลวยิ่งทําใหเขาเกลียดชังกันมากข้ึน หากเปนแบบนี้ สัญญาลักษแหง

สันติท่ีแสดงออกมาทางผากาสาวพัสดของพระสงฆในการดํารงศคงอยูมาหลายพันป คงจะไมมีความ 

หมายทางการแกปญหาของสังคมอีกเลยก็เปนได  

 

4.3.2 รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวสมัยท่ี 2-3 (พ.ศ.2523-2532)  

พ.ศ.2523 องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวไดปรับปรุงใหม เพ่ือใหทันกับยุค

สมัย จึงไดเปลี่ยนเปนชื่อเปน พุทธศาสนาสัมพันธลาว มีอักษรยอวา พ.ส.ล ไดปรับปรุงการงานปกครอง

คณะสงฆใหม ตามโครงการดําเนินงานของรัฐบาลและแผนการ 5 ปแหงรัฐและขององคการพุทธศาสนา

สัมพันธลาว ท่ีไดประกาศออกใชองคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวจึงไดวางโครงการ

ดําเนินงาน 9 ขอดังนี้ 1) ดานการปกครอง 2) ดานการศึกษา 3) ดานสังคม 4) ดานโฆษณาอบรมเผย 

แผ 5) ดานศาสนสมบัติ 6) ดานการกอสราง 7) ดานสาธารณะสุข 8) ดานการเมือง 9) ดานการตาง 

ประเทศ  

 1. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีรูปแบบการปกครองคณะสงฆลาว 5 ข้ันคือ 

 1) ข้ันศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม)  

 2) ข้ันแขวง (จังหวัด) หรือ กําแพงนครหลวง  

 3) ข้ันเมือง (อําเภอ)  

 4) ข้ันตาแสง (ตําบล)  

 5) ข้ันวัด (บาน)  
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 แตละข้ันมีการปกครองคณะสงฆในรูปแบบเดียวกัน มีการเลือกตั้งคณะบริหาร 

งาน เพ่ือทํางานของการปกครองคณะสงฆลาว มีการเคารพ และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของรัฐ 

รักษาความสงบเรียบรอยของศาสนสมบัติ และสงเสริมความสามัคคี จะเห็นไดจากพระธรรมเทศนา 

(บทเทศนาวาดวยความสามัคคีธรรมกถา มีตอนหนึ่งวา ความสามัคคีเปนธรรมเปนแนวทางพาให 

เกิดความเจริญรุงเรืองและกาวหนาในการปฏิบัติภาระหนาท่ีตาง ๆ ใหสําเร็จไดตามปรารถนา หนังสือ

พระธรรมเทศนา 10 กัณฑ, (2528, หนา 3) แสดงใหเห็นวาในยุคนี้ คณะสงฆพยายามใหเกิดความ

สามัคคีข้ึนอยางมากในหมูคณะสงฆและพุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผา องคการพุทธศาสนา 

สัมพันธแหงประเทศลาว จึงไดวางโครงการดําเนินงานของตนเพ่ือเปนเข็มทิศในการดําเนินงานใน

หนาท่ี  

 2. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวแบงการปกครองออกเปน 4 กรรมาธิการ 

 1) กรรมาธิการคุมครองพุทธศาสนา และปกครองสงฆ 

 2) กรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน 

 3) กรรมาธิการศึกษาสงฆ 

 4) กรรมาธิการสาธารณูประการ  

 3. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานปกครองคณะ 

สงฆดังนี ้

  ภายหลังการปลดปลอยชาติในท่ัวประเทศแลว 1) องคการพุทธศาสนาสัมพันธ 

แหงประเทศลาว ไดรวบรวมเอาพระสงฆลาวในท่ัวประเทศเขากันอยางรวดเร็วและไดรวบรวมเอา

พระสงฆฝายมหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย ในเม่ือกอนเขากันเปนพระสงฆอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ไดอยางสําเร็จผล 2) องคการนี้ไดจัดตั้งนําพาพระสงฆลาว และพุทธศาสนิกชนลาวใหดําเนินกิจจการ

ของตนอยางมีอิสรภาพ ไดรับความไววางใจและไดรับการดูแลพิเศษจากแนวโฮมแหงชาติ จากพรรค

และรัฐไดรับความนิยมชมชอบจากมหาชน และไดรับเกียรติสูงในเวทีสากล 3) พระสงฆสามเณร 

และชาวลาว ไดสรางผลงานตามภารบทบาทของตนประกอบสวนเขาในภารกิจของชาติพอสมควร  

ซ่ึงพรรคและรัฐบาล และประชาชนไดยกยองชมเชยเรื่อย ๆ มา 4) ดานการปกครองสงฆ เคารพนับถือ

ธรรมวินัยปฏิบัติ สิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย ขอบเขตธรรมวินัย เคารพพระเถระตามระดับอาวุโส 

เคารพสิทธิเสรีภาพทางรางกาย และทรัพยสินสวนตัวของบุคคลดําเนินการปกครองแบบประชาธิไตย

มีความยุติธรรม มีความเสมอภาพ โดยยึดถือความสามัคคีบนพ้ืนฐานจิตใจรักชาติรักพุทธศาสนา 

รักระบอบใหมสังคมนิยมการจัดตั้งตามกฎระเบียบของ อ.พ.ส มีหนังสือเขียนอยูขางบนวา องคการ

พุทธศาสนาสัมพันธลาวขอบลางเขียนเปนตําแหนง และใจกลางมีตราธรรมจักร องคการพุทธศาสนา

สัมพันธลาวกฎ ระเบียบของ อ.พ.ส, (2545, หนา 10)  
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4.3.3 รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาว สมัยท่ี 4-5 (พ.ศ.2533-2554)  

ความเรียกรองตองการของหนาท่ีการเมืองใหมท่ีไดกลาวไวในมติกองประชุมใหญครั้งท่ี 4 

ของพรรควาพวกเราไดคนควาเห็นวาโครงการดําเนินงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศ

ลาวท่ีไดวางออกในกองประชุมใหญครั้งท่ี 2 นั้นไมสอดคลองกับสภาพตัวจริง และทานอุดม ขัดทิยะ 

กรรมการกรมการเมืองศูนยกลางพรรค ประธานศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ ไดกลาวเสนอความคิด

ตอการประชุมวาการปกครองคณะสงฆจะตองสืบตอปรับปรุงธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ ให

สอดคลองกับสภาพท่ีเปลี่ยนแปลง และสรางสังฆาณัติปกครองสงฆ และปรับปรุงการบริหารงานทุก

ระดับ พระสงฆสามเณรลาวจะตองอุทิศตนทางดานสติปญญา เพ่ือรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศ 

ชาติท่ีผานมา ถือไดวาพระสงฆสามเณรลาวไดมีผลงานในการปฏิวัติตอสูเอาเอกราชและยัง เขารวมใน

แนวทางการตางประเทศของพรรคและรัฐบาลลาว ตามภาระบทบาทของตนไดเปนอยางดี อุดม ขัดทิยะ, 

(2540, หนา 54-59)  

กองประชุมใหญผูแทนสงฆท่ัวประเทศครั้งท่ี 3 นี้ มีความหมายสําคัญท่ีสุด เพราะมันไดเปด

ข้ึนภายใตเง่ือนไขใหมและปจจัยใหม ความเรียกรองตองการของหนาท่ีการเมืองใหมท่ีไดกลาวไวในมติ

กองประชุมใหญครั้งท่ี 4 ของพรรคพวกเราไดคนควาเห็นวาโครงการดําเนินงานขององคการพุทธ

ศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาว พรอมท้ังดําเนินงานของตนใหสอดคลองกับระยะใหมของการปฏิวัติ 

การคุมครองพุทธศาสนา และการปกครองสงฆโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเปนพ้ืนฐานบวกกับการ

ปฏิบัติตามหลักสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และขอบเขตกฎหมายฝายบานเมืองโดยมีหลักดังนี้  

1) พุทธศาสนาลาวข้ึนอยูในข้ันสูงสุดอยูภายในประเทศ โดยมี (พุทธศาสนาสัมพันธลาว) เปนองคกร

จัดตั้งนําพาองคกรเดียว ซ่ึงติดพันเก่ียวโยงกับแนวลาวสรางชาติ 2) พุทธศาสนาสัมพันลาว ไมตัดแยก

จากประเทศสังคมนิยม และไมมีการแบงแยกลัทธินิกาย เปนพุทธศาสนาท่ีบริสุทธิ์ผุดผอง และเปน

เอกภาพกันดํารงศคงตัวอยูภายใตระบอบสังคมนิยม 3) ดําเนินการปกครองสงฆ โดยยึดหลักวินัยสงฆ

เปนตนแบบ ประสมประสานการปกครองตามแบบประชาธิปไตยมีความยุติธรรม ความเสมอภาค

ความสามัคคีและเคารพนับถือตามลําดับพรรษา 4) การบวชและการลาสิกขา เปนสิทธิหนาท่ีของผูนั้น 

แตตองไดรับความเห็นชอบดวย คือไดรับอนุญาตนั้นเอง กอนจะเขามาบวชในพระพุทธศาสนาตองได 

รับอนุญาติจากการจัดตั้งท่ีผูนั้นสังกัดอยู กอนจะลาสิกขาจากพระพุทธศาสนาก็ตองมีเหตุผลเพียงพอ 

และปฏิบัติตามจารีตประเพณีของพระพุทธศาสนา อยางใดก็ตามพุทธศาสนาสัมพันธลาว ก็ไมไดจํากัด

ความเชื่อถือความเลื่อมใสของประชาชน ทุกคนมีสิทธิตัดสินการงานของพระพุทธศาสนาสัมพันธลาว

ถวนหนา โดยยืนอยูบนหลักเมตตาธรรม ประเพณีและหลักนิติธรรมทางกฎหมายบานเมือง ให

สอดคลองกับการปกครองตามระบบรัฐสมัยใหม 

1. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีรูปแบบการปกครองคณะสงฆลาว 4 ข้ันคือ 

 1) การปกครองระดับศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม)  
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 2) การปกครองระดับแขวง (จังหวัด)  

 3) การปกครองระดับเมือง (อําเภอ)   

 4) การปกครองระดับวัด (บาน)  

2. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวแบงการปกครองออกเปน 4 กรรมาธิการ 

 1. กรรมาธิการคุมครองพุทธศาสนาและปกครองสงฆ 

 1) คณะปกครองทุกระดับจะตองจัดเก็บขอมูลทางพระพุทธศาสนาทําสถิติของพระ 

สงฆสามเณร ใหถูกตองและครบถวนตามสภาพความเปนจริงจากนั้นก็ตองรายงานถึงผูบังคับบัญชาให

รับทราบตามความเปนจริง 2) คุมครองศาสนสมบัติและการปกครองสงฆใหดีข้ึนบนพ้ืนฐานธรรมนูญ

ปกครองสงฆลาว 3) องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวจําเปนตองประสานสมทบรวมือกับแนวลาวสราง

ชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของของรัฐบาลเพ่ือความสะดวกในการเสนองบประมาณและแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึน หลังจากการประชุมใหญครั้งท่ี 3 นี้และในปพ.ศ. 2535 พระมหาทองคูณ อนันตสุนทร ประธาน 

องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดมรณภาพลง ทําใหองคการปกครองคณะสงฆจะตองไดจัดการ

ประชุม เพ่ือเลือกตั้งประธานองคการสงฆรูปใหมเพ่ือบริหารการปกครองคณะสงฆ ผลการประชุมใน

ครั้งนี้ไดมีมติเลือกตั้ง เอาพระมหาวิจิตร สิงหราช รองประธานองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ข้ึนมา

รับหนาท่ีรักษาการประธานองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว และใน 5 ปตอมาเม่ือถึงกําหนดการ

ประชุมสงฆองคการพุทธศาสนาก็ไมสามารถท่ีจะจัดการประชุมสงฆข้ึนไดเนื่องจากขาดความพรอม

ทางดานเอกสารและงบประมาณ จึงไดเลื่อนมาจัดการประชุมในป พ.ศ.2540 พระมหาวิจิตร สิงหราช 

ไดกลาวบทสรุปรายงานการบริหารการปกครองคณะสงฆในปท่ีผานมาของ อ.พ.สวา 1) สมาชิกองค 

การท่ัวประเทศมีจํานวน 1,840 รูป 2) กรรมการศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม) มีจํานวน 42 รูป 3) คณะ 

กรรมการปกครองระดับนครหลวง แขวง (จังหวัด) มีท้ังหมด 165 รูป 4) กรรมการบริหารระดับเมือง 

(อําเภอ) 458 รูป 5) คณะกรรมการ ตาแสง (ตําบล) มีจํานวนท้ังหมด 1, 178 รูปการปกครองคณะสงฆ 

ในระยะนี้ไดมีการประกาศใชสังฆบัญญัติในการปกครอง และธรรมนูญปกครองสงฆ พรอมดวยกฎ 

ระเบียบตาง ๆ ทําใหเกิดความสะดวกแกพระมหาเถระในการปฏิบัติหนาท่ีการปกครองคณะสงฆ จาก

สวนกลางถึงระดับทองถ่ิน ถึงวาการปกครองคณะสงฆจะมีขอบกพรองอยูบางเล็กนอยก็สามารถแกไข

ไดทันทวงที เนื่องจากอาศัยพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาเปนหลักในการปกครองและอาศัยธรรมนูญ 

ปกครองสงฆลาว และกฎหมายบานเมืองเปนเครื่องดูแล  

 2. คณะกรรมาธิการศึกษาสงฆ 

 คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ มีหนาท่ีจัดการศึกษาอบรมพระภิกษุสามเณรในท่ัว

ประเทศใหเจริญกาวหนา โดยมีเนื้อหาในทางธรรมและทางโลก และสงพระเณรไปศึกษาตอในตาง 

ประเทศภายหลังประเทศชาติไดรับการปลดปลอยอยางสมบูรณ โรงเรียนพระสงฆไดสืบตอดําเนิน 

การเปนปกติแตมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและโครงสรางการบริหารการศึกษาใหมเพ่ือให
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สอดคลองกับระยะปลดปลอยและความเรียกรองตองการทางดานบุคลากรโรงเรียนบาลีชั้นสูงแหง 

เดียวของพระสงฆซ่ึงในเม่ือกอนเรียกวาสถาบันการศึกษาพุทธศาสนาถูกเปลี่ยนแปลงเปนโรงเรียนสราง

ครูสงฆชั้นกลางสวนหลักสูตรการศึกษาสงฆเม่ือกอนเนนหลักวิชาทางดานศาสนา ก็ถูกเปลี่ยนมาเนน

หลักวิชาในทางโลกการเปลี่ยนแปลงอยางนี้ คือเปนไปตามจุดหมายและความเรียกรองตองการ ของ

การ ศึกษาในระยะใหม มาถึงปจจุบันนี้เห็นวาหลักสูตรก็คือโครงสรางการการศึกษาสงฆ ไมสอดคลอง

กับสภาพความเปนจริงของสังคมปจจุบัน ดังนั้นในการประชุมใหญครั้งท่ี 5 ของศูนยกลางพรรค

ประชาชนปฏิวัติลาวจึงมติเก่ียวกับการศึกษาและขยายการศึกษาสงฆเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการ

เปลี่ยน แปลงใหมของพรรคและคณะรัฐบาลโครงประกอบการจัดตั้งของการศึกษาสงฆข้ึนกับศูนย 

กลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวคณะกรรมาธิการศึกษาสงฆศูนยกลางโดยอยูในความดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

3. กรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน 

 คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากรรมฐานมีหนาท่ีดําเนินการเผยแผ

ศีลธรรมใหแผหลายใหเคลื่อนไหวอยูหลายท่ีและทําหลายวิธี พระสงฆสามเณรไดเทศนาเผยแผ

ศีลธรรมออกทางสื่อมวลชนหลายประเภทเชนทีวีชองแหงชาติออกทุกวันพระติดตอกันมาหลายปและ

ทีวีชอง 3 รายการเมตตาธรรมรายการนี้นับเปนรายการท่ีมีคนชมมากท่ีสุดในประเทศเพราะไดนํา 

เสนอธรรมแบบทันเหตุการณพรอมท้ังสารคดีเก่ียวกับวัดดวยวิทยุกระจายเสียงแหงชาติเอ็มเอมและเอ

เอมรายการคุณธรรมประจําใจออกทุกวันอาทิตยเขียนบทความธรรมะลงวารสารหนังสือพิมพเกือบทุก

ฉบับในลาวเหลานี้เปนตนและในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาทุก ๆ เดือนจะมีการจัดกิจกรรมตามฮี

ตครองประเพณีของลาวท่ีมีมาแตโบราณกาลนอกนั้นยังไดเทศนาและเผยแผศีลธรรมในงานทําบุญ

ตามบาน นอกจากนี้ยังไดจัดพิมพหนังสือธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือแจกใหกับชาวพุทธ คณะ อ.พ.ส 

แตละข้ันไดเอาใจใสไปเทศนาเผยแผศีลธรรมตามโรงเรียนสถานท่ีรัฐการ (ราชการ) และศูนยฟนฟูผูติด

ยาเสพติด นอกนั้นยังไดดําเนินกิจกรรมฝกอบรมวิปสสนากรรมฐานใหแกเด็กนักเรียนในยามปดเทอม 

ไดสรางตั้งศูนยฝกอบรมวิปสสนากรรมฐานข้ึนท่ีวัดโสกปาหลวง และไดขยายไปยังวัดปานาคูณนอย 

เมืองนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทนับวาเปนศูนยฝกอบรมขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวใน

ยุคใหม ศูนยแหงท่ีสองนี้เปนศูนยรองรับพระภิกษุสามเณรในท่ัวประเทศเขารับการฝกอบรมเปนเวลา 

3 ปเพ่ือสรางใหเปนพระนักเทศนธรรมะ และนักเผยแผพุทธศาสนาจากนั้นคณะกรรมธิการเผยแผ

ศีลธรรม และวิปสสนากรรมฐานยังไดจัดพิธีบรรพชาสามเณรเพ่ืออบรมศีลธรรมในระยะปดเทอมโดย

เคลื่อนไหวไปแตละแขวงท่ัวประเทศ ปจจุบันนี้ทําไดแลวในนครหลวง เชน นครหลวงเวียงจันท เปนตน 

นับวาเปนโครงการท่ีไดรับผลดีทําใหเยาวชนของชาติดีข้ึน ไดจัดโครงการนี้มาแลว 8 ครั้งมีผูเขารับการ

อบรมท้ังสิ้น 6,800 คน และยังจะสืบตอโครงการนี้ไปเรื่อย ๆ เพราะเปนโครงการท่ีไดรับผลดีมาก 

คณะกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากรรมฐานไดจัดตั้งโครงการเมตตาธรรมข้ึนเพ่ือเทศนา
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อบรมใหแกผูติดเชื้อโรคเอดส ไดเขาใจนําไปปฎิบัติในชีวิตประจําวัน และโครงการอบรมการนําใช

สมุนไพร 

 4. คณะกรรมาธิการสาธารณูประการ 

 คณะกรรมาธิการสาธารณูปการในท่ัวประเทศไดประสานงานกับบรรดาองคการจัดตั้ง

รัฐบาลและภาคสวนเก่ียวของ นําพาพระสงฆสามเณรและพุทธศาสนิกชนบูรณะสรางวัดวาอารามใน

ท่ัวประเทศ ท้ังบูรณะวัดเกาและสรางข้ึนใหมในหมูบานท่ีเห็นวาเหมาะสมในการสราง การกอสรางท่ี

เห็นวายิ่งใหญในขณะนี้คือหอธรรมสภา ณ วัดพระธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันท ปจจุบันนี้หอ

ธรรมสภาไดสําเร็จไปแลว 70% มูลคาท้ังหมด 3 ลานดอลลาสหรัฐ อ.พ.ส แตละรูปยังไดเอาใจใสใน

การปกปกรักษาวัตถุโบราณ ปูชนียสถาน เชน พระพุทธรูป สถูปเจดียคําภีรฎีกาหนังสือผูกใบลานและ

อ่ืน ๆ งานดานการตางประเทศพระสงฆลาวในเวทีสากลในระยะผานมาศูนยกลางองคการพุทธศาสนา

สัมพันธลาวไดจัดตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายการตางประเทศ สันติภาพ เอกราช มิตรภาพ และการ

รวมมือของพรรคและรัฐบาลลาวตลอดระยะท่ีผานมา อ.พ.ส ไดมีสัมพันธไมตรีกลับคณะสงฆตาง 

ประเทศโดยไมแยกลัทธินิกายมีดังนี้ 

 1) ไดสัมพันธไมตรีกับคณะสงฆไทยท้ัง คณะธรรมยุติกนิกาย และคณะมหานิกาย  

 2) ไดสัมพันธไมตรีกับคณะสงฆกัมพูชา ท้ังคณะธรรมยุติกนิกาย และคณะมหานิกาย  

 3) ไดสัมพันธกับคณะสงฆสหภาพเมียนมารไดจัดสงนักศึกษาลาวไปศึกษาพระไตรปฏก 

 4) ไดสัมพันธกับคณะสงฆประเทศสีลังกาเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 5) ไดสัมพันธกับคณะสงฆญี่ปุนและไดเขารวมการประชุมการบริหารงานชาวพุทธ

เอเชียเพ่ือสันติภาพ คณะสงฆลาวและคณะสงฆเขากวางซานไตรหวันพระอาจารยสิงหวีนตาชื่อได

สัมพันธไมตรี และชวยเหลือคณะสงฆลาว ในดานการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาในลาวผานมา

องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดกองประชุมใหญ ขององคการชาวพุทธ

เอเชียเพ่ือสันติภาพโดยมีผูแทนสงฆจาก 16 ประเทศมารวมไดรับผลสําเร็จแตนับเปนครั้งท่ีสองท่ีจัด

ข้ึนในประเทศลาว องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดเคลื่อนไหวในเวทีสากลหลายครั้งเชนไดสงคณะ

ผูแทนของตนเขารวมกองประชุมสากลและภาคพ้ืนรวม 100 กวาคณะ พระสงฆลาวกับการศึกษาใน

ตางประเทศคณะสงฆลาว ไดสงนักศึกษาลาวท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมไปศึกษาตอในตางประเทศ ป

ละไมนอยกวา 100 รูปเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ในประเทศ สหภาพเมียนมา อินเดีย สีลังกา ไทย 

สําหรับประเทศไทยไดเขาเรียนในระดับปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในสวนกลางและวิทยาเขตตาง ๆ ในท่ัวประเทศบาง

รูปไมได รับทุนการศึกษาก็ตัดสินใจเขาฝากตัวเอง เพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

และเรียนมหาวิยาลัยกับฆราวาสดวยทุนของตนเอง และไดรับทุนการศึกษาจากญาติโยมอุปฏฐากใน

ประเทศของตน และโยมในเมืองไทยนอกจากนี้ก็มีบางรูปเดินทางไปเรียนตอในประเทศอินเดีย 
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4.3.4 รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวสมัยท่ี 6 พ.ศ. 2554-2559 

กองประชุมใหญผูแทนท่ัวประเทศสมัยท่ี 6 ไดเลือกตั้งคณะบริหารงานสงฆศูนยกลาง อ.พ.ส. 

โดยการจัดตั้ง 4 ข้ันตามธรรมนูญปกครองสงฆลาวมาตราท่ี 13-14 ดังนี้ 

 1. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีรูปแบบการปกครองคณะสงฆลาว 4 ข้ันคือ 

 1) ข้ันศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม)  

 2) ข้ันแขวง, นครหลวง (จังหวัด)  

 3) ข้ันเมือง (อําเภอ)  

 4) ข้ันวัด (บาน)  

 ขัอกําหนดของกรรมาธิการและหองการ อ.พ.ส, (2555, หนา 11) หมวดท่ี 1 ระบอบ 

การเมืองหนา 9 มาตรา 9 รัฐเคารพและปกปองการเคลื่อนไหวอันถูกกฏหมายของพุทธศาสนิกชน

และศาสนิกชนอ่ืน ปลุกระดมสงเสริมภิกษุสามเณร และนักบวชของศาสนา ใหเขารวมในการเคลื่อน 

ไหวท่ีเปนประโยชนแกประเทศชาติ และประชาชน หามทุกการกระทําท่ีเปนการแบงแยกศาสนา แบง 

แยกประชาชน หมวดท่ี 4 สิทธิ์และพันธะพ้ืนฐานของพลเมืองลาว หนา 16 มาตรา 43 พลเมืองลาว มี

สิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือหรือไมเชื่อถือศาสนา มหาคําเผย วันนะโสพา, (2548, หนา 5-30) รัฐบาล

ลาวเคารพสิทธิ์ในการเชื่อถือหรือ ไมเชื่อถือ ของพลเมืองลาว ซ่ึงถือวาเปนสิทธิ์อันชอบธรรม ของบุคคล 

ศาสนาไดมีบทบาทสําคัญ ในการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ ของชาติ นโยบาย 

กฎหมายและ ขอกําหนดตาง ๆ ของรัฐบาล ท่ีวางออกลวนแลวแต สอดคลองเหมาะสม กับสังคมในการ

ปกปกรักษา และสรางสาพัฒนาประเทศชาติซ่ึงสามารถยกระดับชีวิตการเปนอยู ของประชาชนบรรดา

เปา ใหนับวันยิ่งจะดีข้ึนกวาเดิม เปนการสงเสริมคุณธรรม และ จริยธรรมอันดีงาม ของศาสนิกชนทําให

สังคมมีความสงบสุข และมีสันติภาพรัฐบาลเราจึงไดวางนโยบายเก่ียวกับศาสนา ในป พ.ศ.2535 และได

ออกดํารัสเก่ียวกับการคุมครอง และ ปกปอง การเคลื่อนไหวศาสนา ในสปป, ลาว (05/07/2545)  

 2. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวแบงการปกครองออกเปน 4 กรรมาธิการ 

  บทสรุปรายงาน สภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว 

ป 2550-2551 และแผนการดําเนินงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, 2551-2552 (2551, 

หนา 3-4) จะเห็นไดวารูปแบบการปกครองคณะสงฆของ อ.พ.ส ข้ันศูนยกลางมี 4 กรรมาธิการ 

 1) กรรมาธิการฝายปกครองสงฆ 

 2) กรรมาธิการฝายศึกษาสงฆ 

 3) กรรมาธิการฝายเผยแผศีลธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

 4) กรรมาธิการฝายสาธาณูปการ 

 3. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีตําแหนงการปกครองของศูนยกลางดังนี้ 

ตามกําหนดของธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดระบุไววา  
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  1) อ.พ.ส ข้ันศูนยกลาง ประกอบดวยผูแทนสงฆ ท่ัวประเทศอยางนอยไมต่ํากวา 

30 รูป อยางมากไมเกิน 40 องคในนั้นเปนคณะประจํา 11 องค ประกอบดวยประธาน 1 องค รองประธาน 

4 รูป นอกนั้นเปนคณะ  

  2) อ.พ.ส ข้ันแขวง กําแพงนคร หรือเขตพิเศษ ประกอบดวยกรรมาธิการอยาง

นอย 11 องค อยางมากไมเกิน 45 รูป ในนั้น 5 ถึง 7 รูปเปนคณะประจํา ประกอบดวยประธาน 1 รูปท้ัง 

เปนผูประจําการ รองประธาน 4 รูป นอกนั้นเปนคณะ 3 เดือนรายงานสภาพการ ใหเบื้องบนรับทราบ

ครั้งหนึ่ง 1 ปมีการประชุมสามัญครั้งท่ีหนึ่ง เพ่ือสรุปผลการทํางาน 1 ปผานมาและวางทิศทางการ

ทํางานตอไป การจัดตั้งอยูของข้ันแขวง หรือเมืองใหจัดตั้งเปนกรรมการรับผิดชอบงานตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม 

  3) อ.พ.ส ปกครองเมือง หรือเทศบาลเมือง ประกอบดวยกรรมาธิการ 7 ถึง 15 

รูป ในนั้น 3-5 รูป เปนคณะประจํา 1 รูป เปนประธานท้ังเปนผูประจําการ 3-4 รูปเปนรองประธาน

นอกนั้นเปนคณะ หนึ่งปใดประชุมสามัญครั้งท่ีหนึ่ง เพ่ือสรุปการทํางานจุดดี จุดออน บทเรียน 3 

เดือนใด รายงานสภาพการใหข้ันบน ในกรณีรีบดวนใหรายงานทันที 

  4) อ.พ.ส ข้ันบาน ปฏิบัติตามข้ันเมืองทุกอยาง 

 4. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานปกครองคณะ 

สงฆดังนี ้

  1) เวียกงานของกรรมาธิการปกครองสงฆใน 1 ปผานมาองคการพุทธศาสนา

สัมพันธลาว ไดเคลื่อนไหวการงาน พุทธศาสนาอยางตั้งใจ เปาหมายก็คือการปรับปรุงการปกครอง

สงฆ และแบบแผนวิธีทํางานขององคการ ในขอบเขตท่ัวประเทศ ใหปฏิบัติตามภารบทบาท หนาท่ี

ของตน เพ่ือเอาใจใสตอระเบียบวินัย พรอมกันนั้น ก็ไดมีการสบทบกับอํานาจการปกครองฝาย

บานเมืองแกไขปญหาพระสงฆ สามเณรบางรูปท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับเพศสมณะวิสัย และ

ประพฤติตนผิดตอระเบียบกฏหมายของบานเมืองท้ังนี้ ก็เพ่ือปกปกรักษาพระพุทธศาสนา ไวให

บริสุทธิ์ผองใส กรรมาธิการปกครองสงฆ ไดเอาใจใสในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมูบรรดา

พระสงฆสามเณร และตานปญหาการเสื่อมศรัทธาสังคมของพระสงฆสามเณรบางรูป ท่ีไดรับผลก

กระทบจากสังคมภายนอก มีการเสพยาเสพติด คาขายยาเสพติด เลนกินฟูมเฟอย และติดภัยสังคม 

พรอมกันนั้น ปญหาความขัดแยงในวงศการพระสงฆบางท่ี ก็ไดรับการแกไขใหดีข้ึนอยางรวดเร็ว และ

ทันสภาพการ กรรมาธิการปกครองสงฆ ไดเอาใจใสเก็บกําสถิติ จํานวนของพระสงฆสามเณร คณะ 

อ.พ.ส แตละข้ัน จํานวนพอขาว แมขาว สังฆการี (เด็กวัด) และจํานวนวัดท่ีอยูในขอบเขตท่ัวประเทศ 

ไดอยางครบถวน ในปพ.ศ. 2550-2551 นี้ ในท่ัวประเทศ มีพระสงฆสามเณรท้ังหมด 21, 216องค ใน

นั้นมีพระสงฆ 7,783 องค สามเณร 13,443 รูป พอขาว แมขาวทังหมด 416 คน ในนั้นมีพอขาว 54 

คน แมขาว 362 คน มีสังฆการี วัดท้ังหมด 375 คน วัดทังหมดในท่ัวประเทศมี 4,515  
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4.3.5 รูปแบบการปกครองคณะสงฆลาวสมัยท่ี 7 (พ.ศ. 2559-ปจจุบัน)  

องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว อิงตามขอตกลงกองประชุมวาดวยการแตงตั้งคณะบริหาร 

งานศูนยกลาง อ.พ.ส ชุดท่ี 7 นครหลวงเวียงจันทร วันท่ี 24/02/2560 ในการประชุมครั้งนี้ท่ีประชุม

ไดอิงอาศัย ธรรมนูญปกครองสงฆลาว ฉบับเลขท่ี 22/นย ลงวันท่ี 02/02/ 2547 เพ่ือเปนท่ีอางอิงใน

การประชุมและแตงตั้งคณะบริหาร ของ อ.พ.ส ครั้งวันท่ี 19-20 กันยายน พ.ศ.2559 ซ่ึงแบงรูปแบบ

และหนาท่ีรับผิดชอบตอไปนี ้

 1. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีรูปแบบการปกครองคณะสงฆลาว 4 ข้ันคือ 

 1) ข้ันศูนยกลาง (เถรสมาคม)  

 2) ข้ันแขวงมีแขวง (จังหวัด) และนครหลวงข้ันแขวงนครหลวง  

 3) ข้ันเมือง (อําเภอ) เมืองและเทศบาล  

 4) ข้ันวัด (บาน) มีเจาอธิการวัด 

 2. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวแบงการปกครองออกเปน 4 กรรมาธิการ 

 1) กรรมาธิการปกครองสงฆ 

 2) กรรมาธิการศึกษาสงฆ 

 3) กรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน 

 4) กรรมาธิการสาธารณูประการ  

 3. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีตําแหนงการปกครองของศูนยกลางดังนี้  

 ในการแตงตั้งครั้งนี้ กองประชุมไดมีมติเห็นชอบแตงตั้ง และรับรองเอาคณะบริหาร 

งานศูนยกลาง อ.พ.ส 75 รูปประกอบดวย 

 1) ข้ันคณะประจําศูนยกลาง (มหาเถรสมาคม) 17 รูปโดยการคัดเลือกมาจาก

พระมหาเถระ ในท่ัวประเทศเพ่ือบริหารกิจการคณะสงฆ ในระดับสูง 

 2) ข้ันกรรมการศูนยกลาง 58 รูป 

 3) สําหรับกรรมการศูนยกลางนั้น ก็ไดคัดเลือกมาจากประธาน อ.พ.สแขวง รอง

ประธาน อ.พ.สแขวง และพระมหาเถระผูทรงคุณวุฒิ 

 4) ในการประชุมครั้งนี้ ทางกองประชุม ไดมีมติรับรองเอา พระมหาเถระข้ึนเปน

ท่ีปรึกษาจํานวน 12 รูปซ่ึงเปนพระมหาเถระท่ีมีอายุพรรษาสูงสุดในประเทศ 

 4. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานปกครองคณะ 

สงฆดังนี ้

 1) ประธานศูนยกลาง อ.พ.ส รับผิดชอบชี้นํารวม และลงเลิกเวียกงานตางประเทศ 

 2) รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส รูปท่ี 1 ผูชี้นําเวียกกรรมาธิการศึกษาสงฆท่ัว

ประเทศ 
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 3) รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส รูปท่ี 2 ผูชี้นําเวียกกรรมธิการปกครองสงฆท่ัว

ประเทศ 

 4) รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส รูปท่ี 3 ผูชี้นําเวียกกรรมาธิการเผยแผศีลธรรม และ

ปฏิบัติกรรมมัฏฐานท่ัวประเทศ 

  5) รองประธานศูนยกลาง อ.พ.ส รูปท่ี 4 ผูชี้นําเวียกกรรมาธิการสาธารณูปการท่ัว

ประเทศ 

 

4.4 สรุปวิเคราะหขอเสนอแนะรูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว 
 

การปกครองคณะสงฆลาว ไดแบงออกเปนคณะท่ีเรียกวาคณะกรรมาธิการ ท่ีมีพระมหาเถระ

ผูทรงคุณวุฒิ สมควรไดรับคัดเลือกจากผูแทนพระสงฆลาวท่ัวประเทศและสมาชิกองคการใหดํารง

ตําแหนงตาง ๆ ตามการมอบหมายเพ่ือทําใหหนาท่ีในการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความชอบ

ธรรม การตั้งคณะกรรมาธิการข้ันตาง ๆ ก็เพ่ือแบงเบาภาระหนาท่ีของการปกครองสงฆนั้นเอง การ

เคารพตามอายุสมาชิก และการกําหนดเอาอายุสมาชิกภาพเปนหลักในการแสดงความเคารพกันเชนนี้ 

เปนวิธีท่ีเหมาะสม สะดวกและไดผลจริงจังในทางปฏิบัติ ตามวัตถุประสงคของพระพุทธเจาท่ีทรงมุงให

สงฆเปนชุมชนแบบอยาง ซ่ึงไมมีการถือชาติชั้นวรรณะ ทางเลือกอีกอยางหนึ่งในเรื่องนี้ คือ กําหนดเอา

ภูมิธรรมท่ีไดบรรลุเปนหลัก แตทางเลือกนี้จะกอใหเกิดความสับสนวุนวายเปนอันมาก และจะไมสําเร็จ

ผลแทจริง เพราะเปนสิ่งท่ีมองไมเห็นยากจะพิสูจนวาใครจริงใครเท็จ และผูบรรลุเองก็ยอมไมเท่ียวอวด 

อาง ทางเลือกนี้ก็มีภิกษุบางทานเสนอแตพระพุทธเจาไมทรงยอมรับ  

หลักการท่ีพระพุทธเจาทรงวางไวในเรื่องนี้นับวาเปนขอท่ีนาศึกษาเพราะในขณะเดียวกับท่ี

ทางดานความสัมพันธทางสังคมอันเปนภายนอกใหถือเอาอายุสมาชิกภาพเปนหลักกําหนด แตทาง 

ดานการฝกฝนอบรมเพ่ือเขาถึงจุดหมายสูงสุด อันเปนดานใน และเปนสาระสําคัญของพระพุทธ 

ศาสนา กลับถือเอาคุณธรรมเปนอุดมคติ และเปนสาระแกการเคารพท่ีแทนับวาเปนหลักการแบบคู

คานกัน คูคุมกันและคูฉุดนําซ่ึงกันและกัน ระหวางระบบความสัมพันธทางสัมคมกับระบบการฝกปรือ

คุณธรรมในจิตใจ ระหวางชีวิตในทางปฏิบัติกับชีวิตในดานอุดมคติ หรือวินัยกับธรรมนั้นเอง พระภิกษุ

ท่ีไดรับความเคารพตามบทบัญญัติทางวินัยหรือตามระเบียบความสัมพันธทางสังคม ยอมตองรู

ตระหนักตามหลักการแหงธรรมวา สิ่งท่ีจะทําใหตนเปนผูควรแกการเคารพกราบไหวจริงสมกับภาวะ

หรือฐานะก็คือภูมิธรรมภายในท่ีไดบรรลุ หรือความประพฤติดีปฏิบัติชอบ (ความมีสุปฏิบัติเปนตนตาม

หลักสังฆคุณ 9) ซ่ึงจะตองอบรมใหเกิดข้ึนในตน จึงมีพุทธพจนตรัสเตือนผูใหญไวหลายแหง เชนใน 

ธรรมบทวา “คนไมใชเปนเถระ (ผูใหญ) เพียงเพราะมีผมหงอก (ถึง) วัยของเขาจะแกหงอมก็เรียกวา

แกเปลา สวนผูใดมีสัจจะ ธรรม อหิงสา ความควบคุมและฝกตน ผูนี้แหละเปนปราชญคายมลทินแลว

เรียกไดวาเปนเถระ ขุ.ธ. 25/29/50 ในบาลีแหงหนึ่ง ที.ปา. 11/228/230  
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แบงเถระเปน 3 พวก คือ ชาติเถระ (ผูใหญตามกําเนิดคือตามอายุ ธรรมเถระ (ผูใหญโดย

ธรรม) และ สมมติเถระ (ผูใหญโดยสมมติคือสักวาเรียกกัน) เรื่องวุฒิ 3 คือ ชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ

พ่ึงมีในชั้นอรรถกถา สวนปญญาวุฒิเปนการเพ่ิมเขามาอีกเปนอันท่ี 4 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

(2545, หนา 454) การสิ้นสุดวาระการปกครองคณะสงฆลาววาระการเปนคณะบริหารงาน ศูนยกลาง

องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ทุก 5 ป ตองไดเปดกองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศ เขา

รวมอยางครบคณะ ภายใตการเห็นดี ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว โดยผานศูนยกลางแนวลาวสราง

ชาติ เม่ือเห็นดีใหเปดกองประชุมใหญ ครบ 5 ปแลว ทางคณะบริหารชุดเกาก็จะมีการทบทวนผลงาน  

5 ป ของตนท่ีไดทําผานมา เรียกวาเอกสารกองประชุมใหญผูแทนพระสงฆท่ัวประเทศ เอกสารนี้มีความ 

สําคัญมาก ทางคณะชุดเกาก็จะสรรหาบุคคลากรทางสงฆเพ่ือเขาเปนคณะบริหารงานชุดใหม เชน ผูท่ี

จะมาเปนประธานองคการ คณะประธานท่ีปรึกษา ในขอบเขตท่ัวประเทศเม่ือไดรายชื่ออยางละเอียด

ชัดเจนแลว ทางคณะกรรมการท่ีถูกแตงตั้งใหเปนคณะจัดสรรหาบุคคลากร นําเสนอตอศูนยกลางแนว

ลาวสรางชาต ิ(กรมศาสนา) เพ่ือสงตอ คณะรัฐบาลเห็นดีเห็นงามไปดวย 

ถือไดวาการปกครองคณะสงฆลาวผานการเห็นดีจากพรรครัฐ และองคการจัดตั้งท่ีเก่ียว 

ของ ใหไดรับรู จึงสามารถดําเนินงานได พระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนรากเหงาของความเปนชาติ 

และเปนเอกลักษของชาติท้ังทางดานสังคม วัฒนธรรมและการเมือง หากผูนําประเทศขาดซ่ึงคุณธรรม

ไมมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ การไดมาซ่ึงอํานาจอาจไมเปนผลดีตอประชาชน แตในทางท่ีเปน

จริงแลว ในสังคมลาวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ผูนําประเทศทุกคนมีการใชหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนามาประกอบการกําหนดนโยบาย และถือปฏิบัติตามความสามารถตามแตลักษณะของ

ผูนํา องคประมุขของประเทศยังไดใชหลักศาสนาเปนแนวมาปฏิบัติตั้งแตการข้ึนปกครองประเทศ 

รัฐธรรมนูญ แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับจัดพิมพ ป 2546 หมวดท่ี 1 มาตรา 9 

รัฐเคารพ และ ปกปองการเคลื่อนไหวอันถูกตองตามกฎหมาย ของพุทธศาสนิกชน และ ศาสนิกชนอ่ืน 

ปลุกระดม สงเสริมพระภิกษุสามเณร และ นักบวช ของศาสนา ใหเขารวมการเคลื่อนไหวท่ีเปนผล 

ประโยชน แกประเทศชาติ และ ประชาชน หามทุกการกระทําท่ี เปนการแบงแยกศาสนา แบงแยก

ประชน อยูในหมวดท่ี 14 มาตรา 43 พลเมืองลาวมีสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือหรือไมเชื่อถือศาสนา 

ดัง สีสะหวาด แกวบุนพัน, กลาวถึงท่ีตั้งภาระบทบาทของแนวลาวสรางชาติข้ันเมือง-ข้ันบาน, (2545, 

หนา 14-16) เก่ียวกับเวียกงานศาสนาไววา 

1. แนวลาวสรางชาติ (กรมศาสนา) ซ่ึงเปนฝายบานท่ีสัมพันธกับองคการพุทธศาสนาลาว 

ภิกษุกับคฤหัสถถอยทีถอยอาศัยกันดังพุทธโอวาสวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พราหมณ คฤหบดีท่ีอุปฐาก

ทานท้ังหลาย ดวยจีวร บิณฑบาต ท่ีอยูอาศัยและยากับเครื่องใชในการรักษาโรค นับวาเปนผูมี

อุปการะมาก แมทานท้ังหลายท่ีแสดงธรรมอันดีงามในเบื้องตน ทามกลาง และท่ีสุด พรอมท้ังอรรถะ

และพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์ บริบูรณ สิ้นเชิงแกพราหมณ คฤหบดีเหลานั้น ก็นับวา
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เปนผูมีอุปการะมาก นี้แหละภิกษุท้ังหลาย พรหมจรรยท่ีประพฤติโดยอาศัยกันและกัน เพ่ือถอนกิเลส

อันเปรียบเหมือนหวงน้ํา เพ่ือทําใหทุกขสิ้นไปโดยชอบ (อิติวุตตก 25/314 อางใน สุชีพ ปุญญานุภาพ, 

(2550, หนา 53) ถาวาอยูในบานใดหากมีพระสงฆ ก็พรอมกันปรึกษาหารือ นโยบายในการปกปก

รักษา และเสริมขยายคุณประโยชนดานตั้งหนา ของศาสนาพุทธเขาในการเตาโฮมความสามัคคี

ประชาชนทุกชนเผา ภายในบาน พรอมกันนั้นก็แนะนําเคารพสิทธิ์เชื่อถือ หรือ ไมเชื่อถือศาสนาตาง ๆ 

ของพลเมืองของชาวบานตน ศึกษาอบรมใหทุกคนไมวาศาสนาใดก็ตามใหมีน้ําใจรักชาติ รักระบอบ

ใหม ปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรค เคารพ และปฏิบัติระเบียบกฎหมาย ประกอบสวนในเวีย

กงาน ซุกยูการพัฒนา และปกปกรักษาบานเมืองอยางอยางดี  

2. แนะนําพลเมืองในการอุปฏัมภ การทําบุญศีลกินทานใหสอดคลองกับหลักศีลธรรมทาง

ศาสนา สอดคลองกับระเบียบกฏหมายและกับสภาพเศษฐกิจ สังคม ตองหลีกเวนการกระทําท่ีกาย

ขอบเขตสมควรและการฟุมเฟอย  

3. แนะนําการปกปกรักษาโบราณวัตถุ ปูชนียสถานเครื่องวัตถุโบราณท่ีมีคาอยูในพระธาตุ 

กุฏิวิหาร โบสถอยางเขมงวดเขารวมการตานปรากฏการอันทดถอยตาง ๆ เชน ตานยาเสพติด ยาบา 

ตานโลกเอด และอ่ืน ๆ  

4. ประสานสมทบกับอํานาจการปกครองบาน คุมครองการเคลื่อนไหวของศาสนาตาง ๆ  

ศาสนิกชนใหสอดคลองตามระเบียบกฎหมาย เด็ดขาดไมอนุญาตใหพวกคนไมดีฉวยใชศาสนาในทาง 

ผิดระเบียบกฏหมาย และผิดตอหลักธรรมวินัย องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวหรือ อ.พ.ส เปนองคกร

สูงสุดของคณะสงฆลาวชี้นํานําพาบริหารสมณกิจของพระสงฆลาว เปนองคการจัดตั้งท่ีเปนตัวแทน

ใหแกพระสงฆสามเณรและพุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผา ท่ีมีศรัทธาเลื่อมใสตอพระธรรมคําสั่งสอน 

ของพระสัมมาสัมพุทธเจา (องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว เอกสารกองประชุมใหญผูแทนพระสงฆ 

ท่ัวประเทศสมัยท่ี 7 หนา 9) มีระบบการบริหารการปกครองและสายใยการแตงตั้ง 4 ข้ันตามรูปแบบ

ของฝายบานเมืองทุกประการ 

สรุปไดวา ผูวิจัยเห็นวา รัฐศาสตรนั้นเปนศาสตรท่ีศึกษาถึงระบบในทางการเมืองการ

ปกครอง ท้ังฝายรัฐบาลและ อ.พ.ส ศูนยกลาง ซ่ึงมีทิศทางการปกครอง สอดคลองกัน ตามวัตถุประสงค

ดังเดิมคือ ในการสรางระบบการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาในสมัยเริ่มแรกท่ีมีการปกครองเกิด 

ข้ึน เราจะเห็นวา เขาสรางผูปกครองชุมชนข้ึนมา เพราะเหตุ 2 ประการ คือ ใหมีหนาท่ีดูแลขาวสาลี 

กลาวคือ ใหมีอํานาจวาใครตองการขาวสาลีเทาไร ขัตติยะจะเปนผูอนุญาตให หรือใครแอบไปเก็บเก่ียว

ขาวสาลีของคนอ่ืน ขัตติยะจะเปนผูจับกุมผูนั้นมาลงโทษ และเพราะเหตุท่ีเม่ือขัตติยะไดทําหนาท่ี

ปกครองดูแลขาวสาลีดวยดีแลว ก็จะสามารถใหไดบรรลุวัตถุประสงคในขอท่ี 2 คือสรางความสุขความ

ยินดีใหกับผูใตปกครอง นี้คือวัตถุประสงคเริ่มแรกของการสรางระบบการปกครองของชุมชนโบราณ  

ทวี ผลสมภพ, 2534, หนา 63) แตระบบในทางรัฐศาสตรนั้นเปนระบบท่ีสรางคนเกงในการบริหาร

ปกครอง แตมิไดรับประกันวาจะเปนระบบท่ีสรางคนดี  
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ดังนั้น จึงจําเปนจะตองนําหลักธรรมในทางศาสนาเขาไปชวยอีกทางหนึ่ง เพราะหลักธรรม

หรือระบบในทางพระพุทธศาสนานั้นเปนระบบท่ีสรางคนใหเปนคนดี เม่ือคนดีไปอยูในระบบใด ๆ ก็

จะทําใหระบบการเมืองการปกครองนั้น ๆ ดีตามไปดวย ระบบการปกครองในทางหลักรัฐศาสตรเปน

ระบบสําหรับปกครองไดเฉพาะทางกายหรือจะเรียกวาควบคุมหรือบังคับทางกายเทานั้น สวนหลัก 

คําสอนในการปกครองทางพระพุทธศาสนาเปนระบบใหเกิดสํานึกในใจ วาสิ่งนั้นเปนสิ่งท่ีดีและสมควร

กระทําดวยตนเอง และแตละบุคคลพ่ึงทําใหดีดวยตนเอง ฉะนั้น รัฐศาสตรกับพระพุทธศาสนาจึงตอง

พึงพาอาศัยกันคือฝายรัฐเขมงวดกวดขันบังคับทางกายใหคนอยูในกรอบกฏหมาย สวนศาสนาพุทธก็

ชวยรณรงคใหคนมีใจสนใจในการปฏิบัติตามกฏหมายแบบเขาใจหลักการตามนโยบายท่ีรัฐกําหนด 

สังคมสงฆเปนสังคมท่ีพระพุทธเจาทรงตั้งข้ึนเพ่ือใหเปนแบบอยางของผูประพฤติธรรม ดังท่ีทาน

เปรียบมหาสมุทรกับพระธรรมวินัยไววา แมน้ําสายตาง ๆ เม่ือไหลมารวมลงในมหาสมุทรยอมท้ิงชื่อ

เดิมของตน มีชื่อวาน้ําในมหาสมุทร เชนเดียวกับผูเขามาบวชในพระธรรมวินัยถึงมาจากตระกูลตาง ๆ 

กัน เม่ือเขามาสูพระธรรมวินัยยอมละชื่อเดิมของตน มีชื่อวาพระสมณะศากยบุตรท้ังสิ้น แสดงใหเห็น

วาพระพุทธศาสนาไมปดก้ันโอกาสการศึกษาและปฏิบัติธรรม หากทุกคนทําตัวใหดีแลวก็สามารถ

บรรลุถึงซ่ึงความมุงหมายอันสูงสุด ท่ีมนุษยคนหนึ่งจะสามารถไดรับนั้นก็คือพระอรหัตผล 



 
 

บทท่ี 5 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาว เปนความพยายามท่ี

ผูวิจัยจะนําเอาหลักการปกครองในพระพุทธศาสนามาศึกษาเพ่ือปรับใหเขากับหลักรัฐศาสตรการ

ปกครองของรูปแบบสมัยนิยม เพราะคนสวนใหญมักคิดวาพระพุทธศาสนาสอนเนนหนักไปเฉพาะให

หลุดพนเขาสูพระนิพพานเพียงอยางเดียว สอนใหพ่ึงตนเองตัวใครตัวมันก็มี บางก็คิดวาสอนใหอยูปา

ใหหนีสังคมบางก็มี อันท่ีจริงแลวหลักการปกครองท่ีเก่ียวกับสังคม อยูกับสังคม และแกปญหาสังคมก็

มีอยูมากหากเราไดศึกษาอยางจริงจังก็จะเห็นในพระไตรปฏกท่ีพระพุทธศาสนาเขาไปมีสวนรวมใน

การแกปญหาสังคม โดยเฉพาะคนเปนหัวหนาหรือนักปกครองตองมีหลักของนักปกครองท่ีดี ซ่ึง

พระพุทธศาสนาเรามีคําตอบใหหมดแลวอยูท่ีวาเราจะนํามาใชมากนอยเพียงใดในการวิจัยครั้งนี้จึงมี

วัตถุประสงคของการวิจัย 3 ขอคือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปกครอง 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการ

ปกครองของคณะสงฆลาว 3) เพ่ือวิเคราะหขอเสนอแนะรูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว 

 

5.1 บทสรุปผลการวิจัย 

  

พระพุทธศาสนามีความเก่ียวของกับการเมืองการปกครองมาตั้งแตสมัยพุทธกาลแลว 

พระพุทธเจาเองก็มีความสัมพันธกับบรรดานักปกครองมากมาย ในแตละแควน ในแตละรัฐ เม่ือเขาไป

เก่ียวของกับนักปกครอง มีพระเจาพิมพิสารเปนตน พระองคก็เขาไปในฐานะอาจารยสอนธรรม มี

ลักษณะผอนปรน คือไมใกลชิดมากจนเกินไป และไมเหินหางจนดูเหมือนไมเก่ียวของกับสังคม ดวย

ดําริถึงผลดีอันจะเกิดจากการปกครอง ท่ีผอนผันไปตามอํานาจรัฐนั้น พระองคจึงมีพุทธโอวาทวา ดูกร

ภิกษุท้ังหลาย เราอนุวัติใหเปนไปตามพระราชา (คือใหปกครองใหเปนไปตามอํานาจรัฐ) พระองคใหดู

บานเมืองเปนหลักวาเขาเปนอยางไร พระสงฆก็ควรทําตัวใหเรียบงายอยางนั้นเขากับสังคมใหได เม่ือ

เปนแบบนี้แลว สุดทายฝายรัฐตางก็หันมาสนับสนุนทางฝายศาสนา และศาสนาก็ตอบแทนสอนคนให

อยูในกรอบของกฏหมาย ถึงแมวาหลักรัฐศาสตรจะเปนศาสตรในทางฝายโลกเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับ

การเมืองการปกครองโดยตรงในการปกครองประชาชน  

สวนทางศาสนาก็เปนเรื่องของความสงบทางใจ มีนอยมากท่ีศาสนาจะมีการบังคับ สวน 

มากแลวจะเนนการสอนใหคนมองเห็นคุณและโทษดวยปญญาของตนเองมากกวา แตทวาท้ังสอง

ศาสตรเราสามารถนํามาศึกษาควบคูกันไดอยางไมขัดแยงกันเลย ตรงกันขามกลับสอดคลองกันอยาง

ยิ่ง ท้ังนี้เปนเพราะวาคําสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีสองระดับ หรือสองระบบนั้นเอง คือ ระดับ

โลกิยะซ่ึงเปนคําสอนระดับสามัญสําหรับใชในชีวิตประจําวันหรือสังคมโดยท่ัวไปท่ีอยูดวยกัน และ 
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ระดับโลกุตตระอันเปนคําสอนระดับสูง เหมาะสมแกผูตั้งใจฝกจิตท่ีนอมไปทางหลุดพนจากกิเลส 

ท้ังปวง ดังนั้นเราจึงสามารถนําหลักธรรมระดับโลกิยะมาศึกษาใหเขากับหลักรัฐศาสตรในการปกครอง

คณะสงฆลาวไดอยางไมขัดแยงกัน และไมขัดกับเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแตอยางใดเลย

ผูวิจัยจึงขอสรุปจากผลการศึกษาในแตละประเด็นตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีไดตั้งเอาไวดังนี้ 

 

5.1.1 จากการวิจัยพบวาแนวคิดทฤษฎีการปกครอง 

การปกครองไดเริ่มตนเม่ือมนุษยเริ่มอยูรวมกัน ในสังคมท่ีเปนกลุมเล็ก ๆ แลวขยายใหญข้ึน

เรื่อย ๆ ตอนแรกอาจอยูในรูปแบบชนเผาเม่ือจํานวนสมาชิกในกลุมมีมากข้ึน สังคมหมูก็ใหญไปตาม 

เม่ือคนอยูดวยกันเปนจํานวนมากก็ทําใหสถานท่ีอยูคับแคบ จําเปนตองขยายบริเวณสถานท่ีตั้งท่ีอยู

อาศัย จากกลุมชนเล็ก ๆ เปนชนกลุมใหญตอมาก็กลายเปนนครรัฐและขยายไปเปนระดับ ประเทศท่ีเรา 

รูกันดีในปจจุบัน การปกครองเริ่มมาตั้งแตอดีตกาลโดยจะปรากฏเดนชัดในรูปแบบของบทกวีตาง ๆ 

และมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันจะมี 2 แบบคือแบบตะวันตกและแบบตะวันออกดังนี้ 

 1. การปกครองแบบตะวันตกจะแบงเปนยุค ๆ ไดแก ยุคกรีก เริ่มตนประมาณ พ.ศ.

500-300 ปกอนคริสตศักราช,ยุคโรมันเริ่มกอนคริสตศักราช 300-200 เกิดหลังยุคกรีกลมสลาย, ยุค

กลางเริ่มหลังคริสตศักราช 200 เปนตนมาเปนยุคมืดถือวาเปนยุคแหงศาสนาคริสตเพราะคริสต

ศาสนามีอิทธิพลตอความเชื่อศรัทธา, ยุคฟนฟู เปนยุคท่ีฟนฟูศิลปะวิทยาการของยุโรปในระหวาง

คริสตศตวรรษท่ี 14-16 หลังจากตะวันตกไดผานยุคกรีก โรมัน และยุคกลางมาแลวจนมาถึงยุคฟนฟู,  

ยุคใหมเริ่มตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 16 ไดพัฒนาการมาจากยุคกอน ในยุคนี้เปนยุคเจริญ,ยุคปจจุบัน 

เริ่มตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 มีแนวความคิดเก่ียวกับเรื่องรัฐอันเปนโครงสรางและกฏเกณฑท่ีเปนทาง 

การตามแบบรัฐธรรมนูญสมัยใหมซ่ึงเปนท่ีนิยมท่ัวโลก 

 2. การปกครองแบบตะวันออก มักจะปรากฏอยูในคัมภีรทางศาสนาเปนสวนมาก

เพราะประเทศฝายตะวันออกโดยเฉพาะอยางยิ่งจีนและอินเดียมีความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา

ปรัชญาและวัฒนธรรมมายาวนานท้ังศาสนากับการเมืองการปกครองรวมท้ังสังคมและวัฒนธรรมจะมี

ความสัมพันธใกลชิดติดกันอยางมากอยูในชวงพ.ศ. 551-479 ปกอนคริสตศักราช ท่ีมีความเชื่อไม

แตกตางจากกรีก และอินเดียนักปรัชญาของจีน มีเลาจื้อ และขงจื้อเปนตน ซ่ึงมีแนวความคิดทางการ

ปกครองมากมายหลายแนวคิด มีความเจริญรุงเรืองมาหลายพันปมีศาสนาและลัทธิตาง ๆ เกิดข้ึนมาก 

มายมีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาสังคม และในอินเดียชวงนี้มีนักปกครองท่ีมีชื่อเสียงมากท้ังฝายอาณา 

จักรและฝายศาสนจักรคือพระเจาอโศกมหาราชกอนคริสตศตวรรษท่ี 237-132 และการปกครอง ท้ัง

ฝายตะวันตก และตะวันออกท่ีเห็นเปนหลักและชัดเจนมีอยู 3 แบบคือ  

  1) การปกครองแบบคน ๆ เดียวเปนการปกครองท่ีคน ๆ เดียวมีอํานาจสูงสุดเชน

กษัตริยในระบอบสมบูรณาสิทธิราช เปนตน 
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  2) การปกครองแบบคนกลุมนอย เปนการปกครองท่ีประกอบดวยคนกลุมเดียว 

ท่ีไดอํานาจมาดวยการปฏิวัติหรือรัฐประหารมาได และทําหนาท่ีเปนรัฐบาลผูกขาดอํานาจรัฐแตเพียง

คนกลุมเดียว เชน การปกครองแบบ คณาธิปไตย, อภิชนาธิปไตย, และทรราช เปนตน 

  3) การปกครองแบบกลุมคนจํานวนมากเปนการปกครองท่ีคนกลุมใหญมีสวน

รวมในทางการเมืองเชน การปกครองในระบบประชาธิปไตย 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวาหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะ

สงฆลาวจึงสะทอนใหเห็นถึงหลักการปกครองท่ีมีใชในโลกปจจุบันมีเพียง 2 ประการใหญ ๆ เทานั้นคือ  

1. หลักการปกครองแบบประชาธิปไตยหลักรัฐศาสตรในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เปนการปกครองประชาชนคือใหประชาชนสามารถใชความรูความเขาใจและสามารถในการปกครอง

ตนเองไดในขอบเขตของกฏหมายท่ีไดตกลงกันเอาไวและใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ 

ภาคเทาเทียมกันหมดในขอบเขตของกฏหมาย ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ การคัดเลือกสรรบุคคลเขา

มาบริหารประเทศและเปนตัวแทนของประชาชนตองใหผานกระบวนการยุติธรรมตามระบอบ

ประชาธิปไตย ท่ียึดถือประโยชนและความสุขของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน เปน

หลักสําคัญในการปกครองประเทศ 

2. หลกัการปกครองแบบเผด็จการ (สังคมนิยม) ท่ีมีทัศนะท่ีแตกตางกัน เผด็จการเบ็ดเสร็จ

นิยมซ่ึงมีอยู 2 ข้ัวคือเผด็จการขวาจัด ท่ีเนนเรื่องชาตินิยมและตอตานตางชาติเปนหลัก และเผด็จการ

ซายจัด ท่ีเนนความสําคัญและชัยชนะของชนชั้นกรรมกร เผด็จการคอมมิวนิสต (ซายจัดนี้) เปนหลัก 

การท่ีนําเสนอโดย คารก มารกซ, และตอมาเลนิน ไดนําเอาไปใชในการปฏิวัติในรัสเซีย, และเหมาเจอตุง 

นําเอาไปใชในการปฏิวัติในจีน, รวมมาถึงโฮจิมิน นําเอาไปใชในการปฏิวัติในเวียดนาม, และสุดทาย

ทานสุภานุวงศ และไกรสร พรหมวิหาร ก็ไดนํามาใชปฏิวัติท่ีประเทศลาวจนไดปลดปลอยชาติท่ัว

ประเทศสรางระบอบใหมระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวเปลี่ยนชื่อประเทศใหมใน วันท่ี 2 ธันวา 

พ.ศ. 2518 เปนสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ 

วัฒนถาวร เขียนอักษรยอวา (สปป.ลาว) จนไดผลสําเร็จเปนตน 

 

5.1.2 จากการวิจัยพบวา รูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว 

เม่ือโลกเกิดข้ึนมาอีกครั้ง เริ่มแรกยังไมกอกําเนิดเปนสังคมและรัฐไมมีการปกครอง มนุษย

ยังอยูในสภาพดังเดิมเปนสภาพท่ีสงบสุข มนุษยดํารงชีพอยูไดดวยทรัพยากรท่ีมีอยูตามธรรมชาติ แต

ตอมาเกิดความโลภความเกียจครานข้ึนมา ทําใหมีการสั่งสมอาหารและเกิดการแบงเขตแดนเพ่ือครอบ 

ครองผลผลิตเกิดมีสถาบันครอบครัวเกิดมีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ กิเลสทําใหทํารายกัน จึงเกิดมีผูทํา

หนาท่ีในการระงับความขัดแยง คอยปกปองคนดีลงโทษคนผิด เรียกไดวาเกิดสถาบันผูปกครองข้ึนมา 

รัฐจึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือควบคุมสถานการณความเลวรายในสังคม รัฐทําไดเพียงควบคุมหรือสกัด
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ก้ันกิเลสในใจมนุษยบางสวนเทานั้น แตไมสามารถทําใหกิเลสหมดไปจากใจคนไดจุดหมายของรัฐเพียง

เพ่ือขจัดความเลวรายในสังคมเทานั้น ฉะนั้นผูวิจัยเห็นวารูปแบบการปกครองคณะสงฆในพระพุทธ 

ศาสนาของคณะสงฆลาว จึงมีอยู 3 รูปแบบคือ 

1. แบบจักรวรรดินิยม ไดแกรัฐท่ีมีแสนยานุภาพมากมีอํานาจเหนือรัฐอ่ืน กลาวคือใช

อํานาจยึดครองรัฐอ่ืนมาเปนเมืองข้ึนของตนประมุขของรัฐแบบนี้เรียกวามหาราชาหรือพระจักรพรรดิ 

2. แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ไดแก รัฐท่ีใหอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองบานเมือง 

ข้ึนอยูกับพระมหากษัตริยโดยตรงแตอาจทรงมอบหมายอํานาจนั้นใหพระบรมศานุวงศหรือปุโรหิตขา

ราชบริพารไปปฏิบัติแทนไดประมุขของรัฐท่ีปกครองแบบนี้เรียกวา ราชา 

3. แบบประชาธิปไตย ไดแกรัฐท่ีมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิไดข้ึนอยูกับประมุขแหง

รัฐแตเพียงผูเดียวจะมี สภา หรือ สังฆะเปนผูกําหนดนโยบาย และมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับกิจการ

บานเมือง สังฆะจะทําหนาท่ีเลือกสมาชิกข้ึนมาคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนหัวหนาฝายบริหารเรียกวา ราชา 

ซ่ึงในสมัยโนน เรียกการปกครอง แบบนี้วาสามัคคีธรรม  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวา รูปแบบการปกครองคณะสงฆใน

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆลาวมีความคลายคลึงกันกับหลักรัฐศาสตรในการปกครองรัฐสมัยใหม 

เพราะรัฐเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือควบคุมสถานการณความเลวรายในสังคมและปกปองคุมครองคนดีไม

ปลอยใหคนดีถูกรังแกนั้นเองสวนศาสนาก็เกิดข้ึนมาเพ่ือสอนใหคนปฏิบัติดีตอกันในฐานะเพ่ือนมนุษย

เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันท้ังหมด ซ่ึงหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาไมไดสนับสนุนหรือคัดคาน

รูปแบบการเมืองการปกครองแบบใดเลยเพราะการปกครองประชาชนนั้นก็คือ การสรางหลักเกณฑ 

ขอกําหนด กลไก ข้ันตอนกระบวนการตาง ๆ การบริหารจัดการ เพ่ือควบคุม ดูแล คุมครอง รักษา

ทรัพยสิน สิทธิประโยชนตอประชาชนนั้นเอง 

 

5.1.3 จากการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะรูปแบบการปกครองคณะสงฆลาว 

ตามท่ีกลาวมาพอสรุปไดเปนประเด็นและอธิบายเปนขอ ๆ ไดดังตอไปนี้คือ 

1. วิจัยพบวา แนวคิดทฤษฎีการปกครอง รับมา 2 แนวคิดคือรูปแบบการปกครองทาง

ตะวันตก โดยจะแบงเปนยุค ๆ ไดแก ยุคกรีก, ซ่ึงเริ่มตนประมาณ พ.ศ. 500-300 ปกอนคริสตศักราช, 

จนมาถึงยุคโรมัน, ยุคกลาง, ยุคฟนฟู, ยุคใหม, และยุคปจจุบัน เริ่มตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 จนมาถึง

การปกครองของ สปป.ลาว เม่ือวันท่ี 2 ธันวา พ.ศ.2518 และรูปแบบการปกครองทางตะวันออก โดย 

เฉพาะอยางยิ่งในจีนอยูในชวง พ.ศ.551-479 ปกอนคริสตศักราช และอินเดียอยูในชวงของพระเจา

อโศกมหาราช พ.ศ.237-132 ปกอนคริสตศตวรรษซ่ึงสงผลตอหลักการปกครองของคณะสงฆลาว ท่ีมี

รูปแบบเดียวกันกับการปกครองของรัฐบาลลาวตามระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวเชนกัน 
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2. วิจัยพบวา รูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว พระพุทธเจามิไดเสนอรูปแบบการ

ปกครองแบบใหมข้ึนมา เพียงแตพระองคทรงเสนอแนะใหปรับปรุงรูปแบบการปกครองท่ีมีอยูใหเปน

ธรรมมากข้ึนเทานั้นเอง เพราะการปกครองทุกรูปแบบก็มีขอบกพรองดวยกันท้ังนั้น ดวยเหตุนี้องคการ

พุทธศาสนาสัมพันธลาว จึงไดรวมเอาคณะสงฆ 2 นิกายคือมหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย เขาเปน

นิกายเดียวกัน มีสโลแกนวา “สามัคคีพระสงฆลาว ใหมีแตนิกายเดียว” เรียกวาพระสงฆลาว เพ่ือจุด 

ประสงคหลักคือความสามัคคี ในพระธรรมวินัยและในธรรมนูญปกครองสงฆลาว พ.ศ. 2540, และฉบับ

แกไขพ.ศ.2547 ใหเปนไปตามหลักรัฐศาสตรการปกครองประเทศ ซ่ึงไดแบงการปกครองออกเปน 4 

ข้ันเพ่ือใหเดินไปสูจุดหมายคือความดีงามจะตองอาศัยการศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือในเบื้องตนตอง

ฝกคนใหมีความประพฤติดีคือใหมี (ศีล) และปลูกฝงอุดมการณมีความตั้งใจแนวแนม่ันคงในทางท่ีดี 

คือใหมี (สมาธิ) และสรางความเฉลียวฉลาดสามารถวินิจฉัยวาสิ่งใดดีหรือไมดีท่ีเรียกวามี (ปญญา) หาก

ทําไดดังนี้ ก็จะเปนระบบหรือรูปแบบในการสรางคนดี ใหเขามาสูวงจรการปกครองท่ีใชธรรมมากข้ึน 

ดังนั้นรูปแบบในการปกครองในพระพุทธศาสนากับรูปแบบการปกครองของพรรคและรัฐจึงตองพึงพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

3. วิจัยพบวา วิเคราะหขอเสนอแนะรูปแบบการปกครองของคณะสงฆลาว คณะสงฆลาวยัง

ขาดบุคลากร ท่ีมีความรู ความสามารถ ท่ีจะทํางานเปนระบบเปนหมูคณะท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จึงเปนสาเหตุท่ีเกิดความไมตอเนื่องในการปฏิบัติงาน ทําใหขาดความเจริญกาวหนาใน 

การทํางานเทาท่ีควร แตอยางไรก็ตาม ภายใตการปกครองคณะสงฆลาว ยอมมีอุปสรรค และความไม

เพียบ พรอมจึงตองไดรับการปรับปรุง แกไขไปตามระบบการปกครองของฝายพรรคและรัฐ ซ่ึง อ.พ.ส 

เองก็จัดระบบการปกครองของคณะสงฆ ตั้งแตสวนกลางจนถึงข้ันบานก็เปนไปตามระบบเดียว กันกับ

การทํางานของพรรคและรัฐ และธรรมนูญปกครองสงฆลาวดวย ซ่ึงแบงการปกครองคณะสงฆลาว 

ออกเปน 4 หนาท่ีหลักเชน กรรมาธิการปกครอง, กรรมาธิการศึกษา, กรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและ

วิปสสนากัมมัฏฐาน, กรรมาธิการสาธารณูปการ และหองการศูนยกลาง อ.พ.สเปนเสนาธิการใหญให 4 

กรรมา ธิการ ซ่ึงทางพรรคและรัฐบาลลาวก็ไดใหการสนับสนุนดวยดีทุกประการ 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

ในการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาวนี้เนื่องจากวาเปนงาน 

วิจัยเชิงคุณภาพท่ีเนนการศึกษา ในเชิงเอกสารเปนหลักซ่ึงอาจทําใหขอมูลบางสวน ไมสมบูรณในเชิง

ประจักษในปจจุบันไปบาง ดวยความจํากัดในดานปจจัยตาง ๆ ท่ีผูวิจัย ไมสามารถจะทํางานวิจัยให

สมบูรณไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งใจเอาไว การทํางานวิจัยในครั้งตอไป ผูท่ีจะทําการวิจัย ควรศึกษา

สภาพแวดลอมท่ีตนจะมาทําวิจัยใหดีกอน โดยเฉพาะตองหาคนท่ีพอจะชวยงานเราไดเต็มท่ีในดาน 
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ตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องขอมูลเอกสาร เรื่องเงินทุนสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการทํางาน ดาน

ยานพาหนะไปมาสะดวก และดานท่ีพักอาศัยสับปายะหรือไม หากเรามีพรอมก็จะทําใหอุปสรรคใน

การทํางานวิจัยนอยลงไปดวยซ่ึงจะสงผลใหผูวิจัยนั้นทํางานไดราบรื่นไมลาชาเกินเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ท่ีสําคัญทานจะจบพรอมเพ่ือน และไดรับปริญญาสมดังความปราถนาท่ีไดตั้งใจเอาไวดังนั้น

ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้ 

 

5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรในการปกครองคณะสงฆลาว ผูศึกษา 

วิจัยในครั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจดังตอไปนี้ 

 1. ดานกรรมาธิการการปกครอง อ.พ.ส ควรมีนโยบายในการปกครองพระสงฆให

ชัดเจนใชระบบพรรษา หรือการแตงตั้งโดยความรูความสามารถหรือจะใชระบบคุณธรรมคัดเลือกสรร

จากคณะสงฆท่ัวประเทศหากตองการคนดีมีความสามารถนาจะมีวิธีการสอบวัดความรูทางดานการ

ปกครองเขาไปทํางานดวยหลักกําหนด อายุ วุฒิการศึกษา ทําทุกปเพ่ือคัดสรรคคนเกงในการปกครอง 

เขาไป และคัดสรรคบุคลากรท่ีทานเกษียรหรือทํางานไมไดไปทําหหนาท่ีอยางอ่ืน ก็จะเปนการ

เหมาะสม การวางกฏระเบียบ การทํางานอยางเปนระบบใหดี ไมจําเปนตองข้ึนตรงกับเจาอาวาสแต

เพียงรูปเดียวสวนตําแหนงการปกครองระดับวัด ก็ควรท่ีจะเปลี่ยนตําแหนงเจาอาวาสทุก 5 ป เหมือน

การเปลี่ยนตําแหนงประธานสงฆลาวทุก 5 ป เพ่ือหาพระท่ีเกงในการปกครองวัดเขามาเพราะพระทุก

รูปในวัดก็ยึดถือพระธรรมวินัยและกฎระเบียบตาง ๆ ของวัดอยูแลว จึงไมนาจะเปนปญหา 

 2. ดานกรรมาธิการการศึกษา อ.พ.ส ศูนยกลาง ควรมีนโยบายเพ่ือสรางศาสน

ทายาท เชน ใหมีความรูท้ังคดีโลกเชนใหเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาคอมพิวเตอร และกฎหมาย 

คณะสงฆใหเขาใจถองแท บวกกับกฎหมายบานเมือง และใหแตกฉานดานคดีทางธรรม ใหเรียนสาย

นักธรรมบาลี เรียนคัมภีรพระไตรปฏก ใบลานลาว ใหแตกฉาน เปนพระสงฆท่ีสามารถเปนแหลงความรู 

เหมือนตูพระไตรปฏกเคลื่อนท่ีใหพุทธศาสนิกชนไดศรัทธาเลื่อมใสยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 3. ดานกรรมาธิการเผยแผศีลธรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน อ.พ.ส ศูนยกลาง ควร

สงเสริมโดยการออกนโยบายใหทุกวัดตองมีการเผยแผพระพุทธศาสนาใหถึงกลุมของประชาชน และ

เยาวชนและหนวยงานของราชการ โดยใหมีผลงานนําเสนอทุกปควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือทําการเผย

แผพระพุทธศาสนาข้ึน อ.พ.ส ตองสรางพระนักเผยแผ เพราะพระนักเผยแผมีความสําคัญท่ีสุด ตอง

สรางพระนักเผยแผอยางถูกวิธี ถูกตองเปนธรรม เปนหนึ่งเดียวกัน และเผยแผไดอยางม่ันคง ใหเปนท่ี

ยอมรับของสังคมลาวท้ังในประเทศและตางประเทศในปจจุบัน เชน การบรรยาย ปาฐกถา การเขียน หรือ

ในรูปการเผยแผอ่ืน ๆ จึงเห็นไดวากิจกรรมทางดานการเผยแผทางพระพุทธศาสนานี้เปนกิจกรรมท่ี

ประชาชนและเยาวชนไดรับประโยชนจริง ๆ และเปนตัวอยางท่ีดีใหกับพุทธศาสนิกสืบตอไป 
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 4. ดานกรรมาธิการสาธารณูปการ อ.พ.ส ควรมีนโยบายสงเสริม ใสใจตอปญหาและ 

มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความรวมมือกันระหวางวัดและชุมชน อาคารสถานท่ีภายในวัดขาด

ผูดูแลรับผิดชอบโดยตรงและขาดผูมีความรูในการกอสราง ดังนั้นดานพระท่ีทําหนาท่ีเปนนักบูรณะ

ปฏิสังขรวัด พระพุทธศาสนาจําเปนตองมี พระท่ีเกงในดานดูแลเสนาสนะนี้เพ่ือทํางานในดานนี้ใหดี 

 5. อ.พ.ส ควรสงเสริมใหมีการอบรม จัดหลักสูตรหลักรัฐศาสตรในการปกครอง 

ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา แกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสถานศึกษาทุกแหงท่ัว

ประเทศ และใหถือเปนนโยบายหลักและเปนอันดับหนึ่งของนโยบายท่ี อ.พ.ส ควรกระทํา 

สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายโดยรวม หากตองการพระสงฆลาวท่ีมีคุณภาพ และความ 

สามารถในดานการปกครองคณะสงฆทาง อ.พ.ส ท้ัง 4 กรรมาธิการควรมีนโยบายวาจะผลิตพระท่ีมี

คุณสมบัติในดานการปกครองใหรับใชงานพระศาสนาและประเทศชาติไดอยางไร นักปกครองฝาย

ศาสนา ก็ตองประสานงานกับฝายบานเมือง พระสงฆเปนผูสอนธรรมแกนักปกครองฝายบานเมือง 

สวนผูปกครองฝายบานเมืองก็ตองชวยอํานวยความสะดวกในการใหความอุปถัมภแกพระสงฆ เชนจัด

ปจจัยถวายแกพระสงฆในการเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีสั่งสอนประชาชน ควรถวายทุกสิ้นเดือนจะนอย

จะมากก็ใหเปนไปตามความเหมาะสม ในการกระจายธรรมะไปสูประชาชนอยางเต็มท่ี เม่ือเปนแบบนี้

ก็จะเปนหนทางสรางความสงบสุขคือทําใหคนมีการศึกษาและพัฒนาใหงอกงามยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 

5.2.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

  1. ควรศึกษาเก่ียวกับการสงเสริมการปกครองและปกปองภัยอันจะเกิดแกพระพุทธ 

ศาสนา 

  2. ควรศึกษาเก่ียวกับ การสงเสริมทุนการศึกษาหรือมูลนิธิการศึกษาของคณะสงฆ

โดยเฉพาะ 

  3. ควรศึกษาจุดดีจุดเดน ของคณะกรรมาธิการท้ัง 4 ดาน หรือจะศึกษาดานใดดาน

หนึ่งเฉพาะก็ไดวามีความพัฒนามากนอยเพียงไหนมีจุดดี จุดเดนอยางไรในแตละสมัยในแตละป 

  4. ควรศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชน

ลาว กับระบอบการปกครองตามแนวพุทธวิธี 

  5. ควรศึกษาเก่ียวกับ บทบาทการปกครองคณะสงฆลาวเพ่ือเสริมสรางบุคคลากรท่ีมี

คุณภาพหรือผลิตพระท่ีเกงทางดาน ปริยัติ ปฏิบัติ มากนอยเพียงใดในแตละสมัยท่ีผานไป 

  6. ควรศึกษา รูปแบบการปกครองสังคมสงฆยุคพุทธกาลกับรูปแบบสังคมนิยมยุค

ปจจุบัน 
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