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การทีต่ อ้ งออกมาพูดเรือ่ งการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในครัง้ นี้ ก็สบื เนือ่ งจากการแถลงขาว
โดยทานผูอ ำ� นวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเมือ่ วันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ วา ทางส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ จะไดมีการนัดประชุมใหญพระสังฆาธิการเพื่อถกแนวทางปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาโดยเนนการบริหารงานคณะสงฆ์2
เหตุที่เราก�ำหนดใหการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอยูดวย ก็เพราะวา
ทางส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) ไดบรรจุประเด็นนี้ไวในการท�ำรายงานเสนอตอคณะ
รัฐมนตรี รายงานที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น ไดระบุวา ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน
จะมีการประชุมคณะสงฆ์เพื่อพูดกันเรื่องการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฉะนั้นหัวขอนี้จึงจ�ำเปน
ตองมี และตัวผูพูดเองก็จ�ำเปนตองกลับมาเมื่อวานจากการไปปฏิบัติศาสนกิจอยูที่สหรัฐอเมริกาเพื่อให้
เปนไปตามที่ไดตกลงกันไว
เมื่อมาพูดตรงนี้ก็ขอเทาความใหทานทั้งหลายไดทราบที่มาที่ไปวา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
ที่ผานมา ที่ประชุมมหาเถรสมาคมไดมีมติตั้งผูแทนมหาเถรสมาคม (มส.) ๓ รูป เพื่อรวมศึกษาขอเสนอ
ของสภาปฏิรปู แหงชาติทเี่ กีย่ วกับแนวทางปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ผูแ ทน มส. ๓ รูป ประกอบด้วย
		 ๑. พระพรหมมุนี
		 ๒. พระพรหมโมลี และ
		 ๓. พระพรหมบัณฑิต
สาเหตุที่มหาเถรสมาคมไดตั้งผูแทนรวมศึกษาเรื่องนี้ ก็เพื่อที่จะสงสัญญาณใหเราทานทั้งหลาย
ไดทราบวา แนวทางในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ก�ำลังพูดถึงกันอยูนี้ มหาเถรสมาคมยังไมมี
1

เรียบเรียงจากค�ำบรรยายในที่ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง
ที่มหาเถรสมาคมและส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
2
เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
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มติแตอยางใด คือยังไมไดชี้น�ำใด ๆ ทั้งสิ้น พูดตรง ๆ ก็คือมหาเถรสมาคมมอบให้ผู้แทนทั้งสามรูปนี้
ไปคุยกับฝายที่เกี่ยวของและด�ำเนินการไปตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานกลับมาที่มหาเถรสมาคม
ขณะนีผ้ แู้ ทนทัง้ สามรูปยังไมไดรายงานกลับเขา ทีป่ ระชุมมหาเถรสมาคม ในการด�ำเนินการปฏิรปู
กิจการพระพุทธศาสนานัน้ ยังเปดชองใหมกี ารระดมความคิดกันกอ่ น เมือ่ การระดมความคิดตกผลึกแลว
ผู้แทนทั้งสามรูปจึงจะน�ำเสนอ มส. แต่ตอนนี้ยังไมตกผลึก แมจะมีการน�ำเรื่องแนวทางปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรีก็เปนเพียงแนวทางของ พศ. เสนอรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ยังไมใชความเห็นอันเปนที่สุดของมหาเถรสมาคม พวกกระผมสามรูปเปนแต่ผูแทน มส.
จึงติดตามดูเรื่องนี้และใหค�ำแนะน�ำไปตามที่เห็นสมควร
ในฐานะผู้แทน มส.ที่ติดตามความเคลื่อนไหวและใหค�ำแนะน�ำส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหง
ชาติเพื่อประสานงานกับรัฐบาล ก็ขอประมวลสรุปประเด็นตาง ๆ เพื่อใหเขาใจตรงกันโดยไมเกิดความ
สับสนและไมน�ำไปสูภาวะฝุนตลบที่ท�ำให้เกิดการถกเถียงกันโดยไมจ�ำเปน เรื่องของเรื่องคืออะไร ก็จะ
พยายามชี้ประเด็นใหชัดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะท�ำการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากันตอไป

อ�ำนาจหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)
เหตุที่เราตองมาพูดถึงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาก็เนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๗ ว่า “ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อ
ให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ”3
ควรสังเกตว่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะ
เท่านั้น ไมได้มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาดว่าอะไรถูกอะไรผิด ไมใชเปนองคกรที่มีอ�ำนาจตรากฎหมายหรือเป็น
ฝา่ ยปฏิบตั แิ ต่อย่างใด สปช.เปนแตเพียงศึกษาและให้ขอ้ เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีและสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ ปจจุบันเราไมมีรัฐสภา สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ท�ำหน้าที่รัฐสภาคือเป็นองคกรที่
ตรากฎหมาย สปช. ไมไดมหี นาทีต่ รากฎหมาย แตสามารถเสนอรางกฎหมายให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
พิจารณา
3

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ สปช. คือ ชวยกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่ก�ำลังยกราง
ในปัจจุบัน นั่นคือภาระกิจหลักบวกกับการศึกษาและเสนอแนะ ดังที่มาตรา ๓๑ แห่งรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวก�ำหนดอ�ำนาจหนาที่ของ สปช. ไวดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู ด้านต่าง ๆ ตามมาตรา
๒๗ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(๒) เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์
ในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ
(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
จัดทําขึ้น
จะเห็นได้ว่า อ�ำนาจหน้าที่ข้อแรกของ สปช.เกี่ยวของกับเรื่องที่เราก�ำลังพูดถึง ก็คือศึกษา
วิเคราะหและจัดท�ำแนวทางและขอเสนอแนะแนวทางการปฏิรปู ดา นตาง ๆ ซึง่ รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว
ไดกำ� หนดดา นตาง ๆ ไวด ว้ ย สวนเรือ่ งการปฏิรปู ศาสนาไมไดกำ� หนดเอาไว้ แตอาจจะรวมอยูใ นขออืน่ ๆ
เช่นการปฏิรูปสังคมก็ได้
มีค�ำถามว่า เมื่อ สปช. ได้ศึกษาวิเคราะหและให้ข้อเสนอแนะเรื่องปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
แล้วจะต้องท�ำอะไรต่อไป ตอบว่า ให้ด�ำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑
วรรคสอง ก�ำหนดไว้ว่า
“ในการดําเนินการตาม (๑) หากเห็นว่ากรณีใดจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตหิ รือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดทําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้จัดทําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการต่อไป”
นั่นหมายความว่า ถ้า สปช. เห็นว่าจะต้องตราเป็นกฎหมายใช้บังคับให้เกิดการปฏิรูปพระพุทธศาสนา สปช.ก็มอี ำ� นาจยกร่างกฎหมายขึน้ มาแล้วเสนอตอ สนช. เพือ่ ให้ สนช. พิจารณาผ่านเป็นกฎหมาย
ต่อไป การตราเป็นกฎหมายไมไดยุติเบ็ดเสร็จที่ สปช. ยังมี สนช. เป็นด่านสุดท้าย แต่ในกรณีที่เปน
รางกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน สนช. ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีก่อน
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ขอใหสังเกตวา สปช. สามารถจัดท�ำรางพระราชบัญญัติเสนอสภานิติบัญญัติโดยตรงได และได้มี
การน�ำเสนอในที่ประชุม สปช. ให้ยกร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยสินของวัดอีกด้วย
เพื่อด�ำเนินการไปตามอ�ำนาจหนาที่ดังกลาวมา ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติไดมีค�ำสั่ง ๒ ฉบับ
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแนวทาง
และมาตรการปกปองพิทกั ษก จิ การพระพุทธศาสนา เรียกยอ ๆ วาคณะกรรมการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา องคประกอบของคณะกรรมการนี้มี ๒๐ คน โดยได้ให้เหตุผลในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้
ไว้ว่า
“ปัจจุบนั เกิดปัญหาในกิจการพระพุทธศาสนามากมาย สาเหตุสว่ นหนึง่ ทีส่ �ำคัญมาจากพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่เน้นการปกครองภายในคณะสงฆ์เป็นส่วนใหญ่โดยขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนั้น คณะสงฆ์จึงด�ำเนินการกิจการพระพุทธศาสนาขึ้นอย่างเอกเทศโดยปราศจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จึงเกิดปัญหาความเสื่อมถอยและความศรัทธาในคณะสงฆ์ทั้งจากภายในและ
ภายนอก ซึ่งหากไม่ได้รับการปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งระบบ จะส่งผลให้กิจการพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทยเสื่อมลงตามล�ำดับ”
มีการก�ำหนดอ�ำนาจหนาที่ในค�ำสั่งไว้ทั้งหมดรวม ๖ ข้อ ที่เห็นว่าส�ำคัญมากคือ สามข้อแรก
ดังต่อไปนี้
		
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาส�ำคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย เพื่อก�ำหนด
แนวทางปฏิรูปโครงสร้างกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๒. พิจารณาด�ำเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูป
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
๓. จัดท�ำข้อเสนอแนะต่อประธานสภาปฏิรปู แห่งชาติเกีย่ วกับแนวทางด�ำเนินการและยกร่าง
พระราชบัญญัติเพื่อการปฏิรูปกิจการศาสนาและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการ
พระพุทธศาสนาโดยให้ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของพุทธบริษัท
ตามค�ำสั่งนี้ ภารกิจหลักของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามิได้อยู่ที่การศึกษา
วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาส�ำคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเท่านั้น แต่ยังมุ่งเป้าไปที่การแกไข
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อท�ำสิ่งที่เรียกว่า “ปฏิรูปโครงสร้าง”ในคณะสงฆ์นั่นเอง

01.

(1-20).indd 4

28/4/2559 10:08:41

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

5

เมื่อการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ปรากฏเป็นข่าวแพร่หลายออกไปก็เกิดความกังวลในคณะสงฆ์ว่า
วันดีคืนดีรัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่มาบังคับใช้กับคณะสงฆ์แบบมัดมือชกหรืออยางไร
เพือ่ คลายความกังวลของคณะสงฆ์ในเรือ่ งนี้ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาใหสมั ภาษณ์
เมือ่ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ทีท่ ำ� เนียบรัฐบาล ซึง่ มีการสรุปค�ำใหส มั ภาษณ์นแี้ จง ทีป่ ระชุมมหาเถรสมาคม
ต่อไปนี้คือค�ำใหสัมภาษณ์ของท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการพระพุทธศาสนา
“การที่จะปฏิรูปวงการศาสนา ใครมีหน้าที่ก็ท�ำของท่านไป เมื่อสุดท้ายมีข้อสรุปว่าจะปฏิรูป
เรื่องใดก็ต้องส่งให้รัฐบาลและเรื่องใดที่จะไปแตะคณะสงฆ์ รัฐบาลก็ต้องส่งเรื่องนั้นไปให้คณะสงฆ์
โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมเพื่อฟังความเห็น จึงขอให้ไว้วางใจได้ว่ารัฐบาลจะไม่ด�ำเนินการโดยไม่ฟัง
ความเห็นองค์กรผู้ปกครองสงฆ์ จึงอยากส่งสัญญาณให้ทราบเพราะมีข่าวออกมาท�ำนองว่ารัฐบาล
จะรวบรัดตัดความ ซึ่งไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้แน่นอน”4

ขอเสนอแนะเพื่อปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
หลังจากที่ใช้เวลาด�ำเนินการผานไปเพียง ๒๐ วันคือแตงตั้งวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ จนถึงวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาได้แถลงยุติภารกิจ พร้อมส่งมอบผลการ
ศึกษาให้ประธาน สปช. ด�ำเนินการต่อไปโดยอ้างว่าที่ยุตินี้ไม่เกี่ยวกับกระแสคัดค้านในช่วงเวลานั้น5
หนังสือการสรุปผลการศึกษาวิเคราะหปญหาพระพุทธศาสนาที่มีไปถึงประธานสภาปฏิรูป
แหงชาติมีความยาว ๑๒ หนากระดาษพิมพ์เนื้อหามี ๒ สวนสวนที่ ๑ เรียกวารายงานผลการพิจารณา
ศึกษาแนวทางปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาสวนที่ ๒ เปนขอ เสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาส่วนที่ ๒ นี้ ส�ำคัญมากเพราะเปนขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหด�ำเนินการต่อไปและเปน
ขอเสนอแนะที่จะน�ำไปสูการออกกฎหมายที่ สปช. จะยกร่างเสนอไปที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ ฉะนั้น
ผลการศึกษาสวนที่ ๒ มีนัยส�ำคัญในภาคปฏิบัติ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมสภาปฏิรปู แหงชาติไดพ จิ ารณาขอ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อใหความเห็นชอบ ที่ประชุม สปช. ได้อภิปรายกันอย่างกวางขวางและ
4
5
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ในทีส่ ดุ ไดใหค วามเห็นชอบขอ เสนอแนะ ๔ ขอ ตามทีค่ ณะกรรมการปฎิรปู กิจการพระพุทธศาสนาเสนอ
ซึ่งมีสาระส�ำคัญพอสรุปได้ดังนี6้
๑. เรื่องทรัพย์สินของวัดหรือของพระภิกษุ
ให้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. การจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุ โดยอย่างน้อยต้องมีกลไก
หลักในการด�ำเนินงาน คือการจัดท�ำงบบัญชีทรัพย์สินของวัดทรัพย์สิน เงินทอง รายได้รวมถึงผล
ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการด�ำเนินงานภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ย่อมตกเป็นของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่
ทรัพย์สนิ สว่ นตัวของบุคคล พระสงฆ์ หรือวัดใด การบริหารจัดการทรัพย์สนิ เงินทอง รายได้ของวัดและ
พระ ควรให้พุทธบริษัท ๔ มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในประเด็นนี้ สมาชิก สปช. คนหนึ่งอภิปรายเสนอให้เก็บภาษีพระสงฆ์ดวยข้อเสนอให้เก็บภาษี
พระสงฆ์นไี้ มไดอ ยูใ นขอ เสนอแนะ ๔ ขอ ของคณะกรรมการปฏิรปู เปนแตเ่ พียงขอ เสนอแนะของสมาชิก
สปช.บางคน
๒. เรื่องปัญหาพระสงฆ์ที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ให้ปรับปรุงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ
การ หรือ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยเฉพาะการปกครองสงฆ์ ควรจะมีการกระจายอ�ำนาจ
แทนการปกครองแบบรวมศูนย์อ�ำนาจ ซึ่งจะต้องให้คณะสงฆ์ที่อยู่ในวัดและประชาชนร่วมกันดูแลวัด
และกิจการพุทธศาสนา นอกจากนั้นควรก�ำหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการบริหารวัด การแต่งตั้งและ
ถอดถอนเจ้าอาวาสควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๓. เรื่องการท�ำพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติปฏิบัติที่วิปริตจากพระธรรมวินัย
ควรมีกลไกน�ำหลักการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมาบัญญัติให้เกิดความชัดเจนว่าการปฏิบัติใด
เป็นไปตามพระธรรมวินัยหรือไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัย เพื่อให้มีการตรวจสอบป้องกันการบิดเบือน
หรือแอบอ้างพระธรรมวินัย
๔. เรือ่ งของฝ่ายอาณาจักรทีจ่ ะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุม้ ครองกิจการของฝ่ายศาสนจักร
ปฏิรปู การศึกษาของคณะสงฆ์ให้ทนั กับเหตุการณ์ เพือ่ ให้พระภิกษุสามเณรมีความเชือ่ มัน่ ในระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม
6
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ในข้อเสนอแนะเหล่านี้ ขอที่กระทบคณะสงฆ์มากที่สุด คือขอที่ ๑ เพราะเสนอใหมีการยกราง
พระราชบัญญัตกิ ารจัดการทรัพยส นิ ของวัดและพระภิกษุ จนกระทัง่ มีการพูดตอ ๆ กันไปในสังคมทุกวันนี้
ในเรื่องสิทธิการเปนเจาของทรัพยสินที่ไดมาของพระภิกษุ เรื่องของการเก็บภาษีพระสงฆ์ในประเด็น
วาดว ย การรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดการทรัพยสนิ ของวัดและพระภิกษุนนั้ คณะกรรมการปฏิรปู กิจการ
พระพุทธศาสนาไดขอความเห็นชอบตอที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติใหตั้งคณะกรรมการยกราง
พระราชบัญญัติการจัดการทรัพยสินของวัดและพระภิกษุ ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติไมเห็นด้วยที่จะ
ตัง้ คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตนิ เี้ อง แตเ่ ห็นควรสง่ เรือ่ งนีใ้ ห้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาด�ำเนินการ
ประธานสภาปฏิรปู แหง่ ชาติได้มหี นังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ สง่ ข้อเสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู
กิจการพระพุทธศาสนาทัง้ ๔ ข้อไปให้ค ณะรัฐมนตรีดำ� เนินการต่อไป ต่อมาในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ยังไม่ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
จากนั้น ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งใหส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.)ทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อ
เสนอแนะทัง้ ๔ ข้อของ สปช. แลวเสนอผลการด�ำเนินการกลับไปทีส่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง หากพ้นก�ำหนด ๓๐ วันไปแล้วยังไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ ส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะถือว่าทุกหน่วยงานเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ สปช.และจะเสนอเรื่อง
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามนั้น

แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามภารกิจ ๖ ดานของคณะสงฆ์
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินำ� เรือ่ งนีเ้ ขาสูท่ ปี่ ระชุมมหาเถรสมาคมเมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ทีป่ ระชุม มส. มีมติแต่งตัง้ ผูแ้ ทน มส. ๓ รูป คือ พระพรหมมุนี พระพรหมโมลี และพระพรหมบัณฑิต
ไปศึกษาประเด็นการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของ สปช. ร่วมกับส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อ
สรุปแนวทางการปฎิรูปที่พึงประสงค์เสนอคณะรัฐมนตรี7
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเป็นเจ้าภาพเรียกประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหารือกัน
ในเรื่องนี้แตกอนที่จะเรียกประชุมกันนั้น ผู้แทน มส. ๓ รูปไดปรึกษากับผูแทนระดับสูงของรัฐบาลวา
7
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จะด�ำเนินการอยางไร ในทีส่ ดุ ก็ตกผลึกเปนขอเสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาฉบับของ
พศ. เอง โดยค�ำแนะน�ำของผูแทน มส. ๓ รูปที่คุยกับทางฝายรัฐบาลแล้วส�ำเร็จออกมาเปนขอเสนอแนะ
ฉบับ พศ. โดยข้อเสนอเนะฉบับ พศ. นี้จะไมไปโตแยงกับขอเสนอแนะของ สปช.วิธีด�ำเนินการก็คือ
คณะสงฆ์มีแนวคิดในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอยูแลว ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปฉบับของ
พศ. มี ๖ ด้านตามภารกิจหลักของคณะสงฆ์ ได้แก่ ปกครอง ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห เผยแผ
สาธารณูปการสาธารณสงเคราะห
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติได้เรียกประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๘ โดยน�ำข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปฉบับ พศ. และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปฉบับของ สปช.
เข้าสู่การพิจาณาของที่ประชุมผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผน่ ดิน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผลจากการประชุมหารือครัง้ นีก้ ค็ อื ทีป่ ระชุมให้ความเห็นชอบต่อขอเสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู ตาม
ภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดยกรางเสนอที่ประชุม จากนั้น
ท่านสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ก�ำกับดูแลส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้น�ำข้อเสนอแนะ
เพือ่ การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาตามภารกิจ ๖ ดา นของคณะสงฆ์เขา ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีตอ ไป
โดยระบุว่า ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้น�ำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
ด้วยแล้ว
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฉบับที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสนอคณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินการไว้ ๓ ระยะรวมเวลาด�ำเนินการ ๕ ปี ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
		
๑. ระยะที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงธันวาคม ๒๕๕๘
			๑) ด�ำเนินการปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่ท�ำได้ทันที
			๒) ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
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๒. ระยะที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงธันวาคม ๒๕๕๙
			๑) ด�ำเนินการตามกรอบแนวทางส่งเสริมการด�ำเนินงานตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง
				 ๖ ด้าน ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
			๒) ขับเคลือ่ นสิง่ ทีย่ งั ท�ำไมเ่ สร็จสิน้ และแนวทางทีเ่ กิดใหม่ระหว่างด�ำเนินการ ในระยะที่ ๑
		 ๓. ระยะที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงธันวาคม ๒๕๖๓
		 สรุปและประเมินผลการด�ำเนินการตามระยะที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงรูปแบบแนวทางในส่วนที่
ยังไม่เสร็จตามแผนและเพิ่มเติมในส่วนอื่นที่มีความจ�ำเป็นที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

วัฒนธรรมองค์กรในพระพุทธศาสนา
ก่อนที่จะลงในรายละเอียดของแผนการด�ำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ ระยะ
ที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติได้เสนอคณะรัฐมนตรีไปแล้วนั้น ขอตั้งข้อสังเกตว่าท�ำไมจึงเกิด
ความสับสนในเรือ่ งการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ท�ำไมจึงมีการโตแ ยง รายวันทางสือ่ มวลชนในเรือ่ งนี้
สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งมาจากความเขาใจเรื่องการปฏิรูปไมตรงกัน ก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ตรงกัน
ว่าการปฏิรูปไมใชการปฏิวัติ แตหลายคนพูดถึงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเหมือนการปฏิวัติ
พระศาสนา ถาพูดถึงการปฏิรูปในความหมายเดียวกันคงไมมีการทะเลาะโต้เถียงกัน แตหลายคนเสนอ
ให้มีการปฏิวัติกิจการพระพุทธศาสนา ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตองยึดหลักที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ทรงมีพระมหาสมณมติไวเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ความตอนหนึ่งวา“ภิกษุสงฆมีกฎหมายอันจะพึง
ฟงอยู ๓ ประเภท คือ กฎหมายแผนดิน ๑ พระวินัย ๑ จารีต ๑”8
ตามพระมหาสมณมตินี้ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการพระพุทธศาสนาโดยอาศัยกฎหมาย
แผนดินอยางเดียวท�ำไมได ตอ งอาศัยพระวินยั และจารีตมาประกอบด้วย จารีตคือวัฒนธรรมองค์กรของ
คณะสงฆ์ ดังทีค่ ณะสงฆ์ไทยมีจารีตตางจากคณะสงฆลงั กาและคณะสงฆพมาเมือ่ เร็ว ๆ นี้ ไดยนิ นักปฏิรปู
บางคนบอกวา ท�ำไมไมเขียนรัฐธรรมนูญใหพระสงฆไทยมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ควรทราบว่า
พระสงฆไทยมีจารีตแต่โบราณที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองจึงงดใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
8

บันทึกเรื่องพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๕๗
เล่ม ๒ หน้า ๗๑
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แต่พระสงฆศรีลังกาอยาวาแตมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเลย ยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนผูแทนราษฎรก็ได พระสงฆ์ศรีลังกาสมัครลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก็เคยมี จารีตของคณะสงฆ์
ศรีลังกา เปนอยางนั้น
นักปฏิรปู บางคนไมเ่ ข้าใจจารีตของพระสงฆ์ไทยจึงเสนอให้แกกฎหมายใหพระสงฆ์ไทยเลือกตัง้ ได
โดยอ้างว่าท�ำไมพระสงฆ์ศรีลังกายังท�ำได เพราะฉะนั้นเวลาคิดปฏิรูปพระพุทธศาสนาท่านตองดูทั้ง
๓ เรือ่ ง คือ กฎหมาย พระวินยั และจารีต อยาเน้นเรือ่ งกฎหมายอย่างเดียว โดยเฉพาะกิจการของคณะสงฆ
มีพระวินยั และจารีตก�ำกับจนเปน็ วัฒนธรรมองค์กร พระวินยั กับจารีตสร้างความมัน่ คงของพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยที่ท�ำใหเรียกวาเถรวาท
ค�ำว่า เถรวาท หมายถึงสายพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติตามมติของพระมหากัสสปะในท้ายการ
สังคายนาครัง้ ที่ ๑ ทีว่ า่ “สงฆ์ไมบ ญ
ั ญัตสิ งิ่ ทีพ่ ระพุทธเจาไมได้ทรงบัญญัติ ไม่ถอนสิง่ ทีท่ รงบัญญัตไิ ว้แล้ว
สมาทานประพฤติสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว”9
เวลาผานมากวา่ ๒,๕๐๐ ป หลักปฏิบตั แิ นวอนุรกั ษ์นยิ มนีก้ ลายเปน็ จารีตทีฝ่ ง รากลึกในพระพุทธศาสนาเถรวาท กลายเปนสิง่ ทีภ่ าษาสมัยใหมเรียกวา วัฒนธรรมองคก ร พระพุทธศาสนามีวฒ
ั ธรรมองคก ร
ที่เข้มแข็งชนิดที่ชาวบานอาจไมเขาใจเชน ค�ำประกาศของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เรื่อง หามบวชหญิงเป็นบรรพชิต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ในยุคที่ยังใชพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ถาพูดตามภาษากฎหมายทั่วไป เมื่อยกเลิกพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๘๔
ค�ำประกาศนี้ก็ตองถูกยกเลิกไปดวย บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติส่วนใหญ่มักจะเขียนไว้อยางนั้น
แตคณะสงฆ์ทกุ วันนีก้ ย็ งั อา งประกาศของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ในเรื่องนี้ แม้แต่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชก็ยังทรงอางประกาศนี้ในพระวรธรรมคติเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๔
หากมองในแง่กฎหมาย คนทั่วไปอาจจะถือวาประกาศนี้ไม่อาจใช้บังคับได้ แตคณะสงฆ์ถือจารีต
หรือวัฒนธรรมองคก รทีม่ พี ระวินยั รองรับใครจะออกกฎหมายหักล้างประกาศนีโ้ ดยอ้างหลักสิทธิมนุษยชน
ก็ได แต่เมื่อกฏหมายขัดกับหลักพระวินัยและจารีตก็เทากับท�ำลายความเป็นเถรวาทอันเปนความ
แข็งแกรงของพระพุทธศาสนาแบบไทย ฉะนั้น เวลาที่ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา อยามองแตแง
9
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กฎหมายอยางเดียว ใหมองพระวินัยและจารีตในคณะสงฆประกอบด้วยและผูที่จะรูดีในเรื่องนี้ คือ
องคกรสงฆ อะไรคือพระวินัย อะไรคือจารีต อะไรคือวัฒนธรรมองคกรที่จะตองปฏิรูปหรือปรับปรุง
ถาคิดเอากฎหมายเขาไปแทรกแซงอยางเดียว มันอาจจะท�ำลายวัฒนธรรมอันแข็งแกรงขององคกรสงฆ์
และท�ำลายพลังศาสนาก็เป็นได้
ดังนัน้ การทีท่ า นรองนายกรัฐมนตรีบอกวา “เรือ่ งใดทีจ่ ะไปแตะคณะสงฆ์ รัฐบาลก็ตอ้ งสง่ เรือ่ งนัน้
ไปให้คณะสงฆ์ โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมเพื่อฟังความเห็น” นับว่าถูกตองตามโบราณราชประเพณีที่
ท่านท�ำกันมาอยางนี้ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในปจจุบันก็ตองเปนไปอยางนี้ โดยยึดหลักที่
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงวางไว้เมื่อกว่า ๑๐๐ ป มาแลว รัฐบาลในยุค
ตอ ๆ มาก็ปฏิบัติตามนี้ มันก็ไมมีเรื่องใหถกเถียงกันมากนัก
ถาเราปฏิรูปโดยไมเคารพวัฒนธรรมองคกรของคณะสงฆ์จะเกิดอะไรขึ้น ยกตัวอยางเช่นคณะ
กรรมการรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ก�ำลังท�ำกันอยู่นี้ยังคงเก็บวัฒนธรรมองคกรของคณะสงฆไทยเอาไว
โดยบัญญัติว่า
“มาตรา ๑๐๙ บุคคลผูม ลี กั ษณะดังตอไปนีใ้ นวันเลือกตัง้ เปนบุคคลตองหามไมใหใชสทิ ธิเ์ ลือกตัง้
		 ๑. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
		 ๒. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยค�ำพิพากษา
		 ๓. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
		 ๔. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ”
ขนาดเขาจัดพระสงฆ์ทถี่ กู เพิกถอนสิทธิใ์ นการเลือกตัง้ ไว้ใ นกลุม เดียวกับผูต อ งขังและคนวิกลจริต
จิตฟน่ั เฟือนไมสมประกอบ พระสงฆ์เรายังไมวา อะไรเลย เพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับทีผ่ า่ นก็เขียนอยางนี้
ถ้าพระสงฆ์ไทยยอมแหวกจารีตขอสิทธิเ์ ลือกตัง้ เหมือนพระสงฆ์ศรีลงั กาบ้างจะเกิดอะไรขึน้ พระสงฆ์ไทย
ก็จะตัง้ พรรคการเมืองได้และพาคนไปชุมนุมประท้วงรัฐบาลได้ จะปฏิรปู กันขนาดนัน้ ไหม พระสงฆ์อาจจะ
ยอมจา่ ยภาษีเพือ่ แลกกับสิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้ ก็เปน็ ได้ การเสนอให้ปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
โดยไมส่ นใจวัฒนธรรมองค์กรของสงฆ์กจ็ ะกอ่ ให้เกิดปญ
ั หามากมายตามมา แม้แตเ่ รือ่ งทีเ่ สนอให้ทรัพย์สนิ
เงินทอง รายได้รวมถึงผลประโยชน์อนื่ ทีไ่ ด้มาจากการเปน็ บรรพชิตต้องตกเปน็ ของพระพุทธศาสนาก็ขดั
กับหลักการถวายทานในพระพุทธศาสนา
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ในทักขิณาวิภังคสูตร10 พระพุทธเจ้าทรงแบ่งการถวายทานของชาวพุทธออกเป็น ๒ อยาง คือ
		 ๑. ปาฏิปุคคลิกทาน หมายถึงการถวายทานแก่พระภิกษุที่เจาะจงตัวผู้รับถวายสิ่งของ เช่น
ถวายเฉพาะเจาะจงตัวพระภิกษุที่ตนเคารพนับถือสิ่งของที่ถวายเจาะจงเช่นนี้ย่อมเปนสิทธิ์ส่วนบุคคล
		 ๒. สังฆทาน หมายถึงการถวายทานแก่พระสงฆ์โดยรวม สิ่งของที่ถวายเช่นนี้ย่อมตกเปน
ของสงฆ
แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ในพระสูตรนี้ว่า สังฆทานมีอานิสงส์มากกว่าปาฏิปุคคลิกทาน พระองค์
ก็ไม่ทรงห้ามถวายปาฏิปุคคลิกทาน ดังนั้น ถ้านักปฏิรูปประสงค์จะให้สิ่งของถวายพระสงฆ์ทุกอย่าง
ตกเป็นสมบัติของวัดก็ต้องหาทางท�ำให้มีแต่การถวายสังฆทานอย่างเดียวด้วยการออกกฏหมายยกเลิก
การถวายปาฏิปุคคลิกทาน
การที่มีผู้เสนอให้จัดเก็บภาษีพระสงฆ์ก็เป็นเรื่องที่ไม่เพียงแต่ขัดกับจารีตในประเทศไทย แต่ยัง
ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของชาวโลกอีกด้วย ทั้งนี้เพราะองคกรไดรับการยกเวนภาษีในทุกประเทศ
ทัว่ โลกผูพ้ ดู เพิง่ เดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา วัดไทยในสหรัฐอเมริกาไมตอ งเสียภาษีเพราะ
จดทะเบียนเปน non-profit organization คือองคกรที่ไมไดแสวงหาก�ำไร องคกรศาสนาจะได้รับการ
ยกเวนภาษีทงั้ หมด ถา ประเทศไทยคิดเก็บภาษีกบั องค์กรพระพุทธศาสนาก็ตอ งท�ำใหเสมอกันกับศาสนา
อื่น ๆ คือองค์กรและนักบวชในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามต้องเสียภาษีด้วย ทุกประเทศทั่วโลก
ยกเว้นภาษีให้กับองค์กรศาสนาซึ่งไมแสวงหาก�ำไร

ปฏิรูปศาสนาไม่ใช่ปฏิวัติศาสนา
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการพระพุทธศาสนาที่ท�ำโดยไม่ค�ำนึงถึงพระธรรมวินัยและจารีต
แทนที่จะเป็นคุณกลับเป็นโทษแก่พระพุทธศาสนาเพราะท�ำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คือแทนที่จะปฏิรูป
ศาสนากลายเป็นปฏิวัติศาสนา ค�ำว่า “ปฏิรูป” มีความหมายต่างจากค�ำว่า “ปฏิวัติ” รัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไม่ใช่สภาปฏิวัติแห่งชาติ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ค�ำนิยามไว้ว่า ค�ำว่าปฏิรูป หมายความว่า“ปรับปรุง
ใหสมควร เชน ปฏิรูปบานเมือง”11 ตรงกับค�ำในภาษาอังกฤษวา “Reform” หมายถึง“ปรับปรุงหรือ
10
11

01.
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แกไขสิ่งที่ไม่พึงประสงค์”12การปฏิรูปเป็นการแก้ไขปรับปรุงภายในระบบหรือโครงสรางเดิม ไม่มีการ
รื้อท�ำลายระบบหรือโครงสร้างแต่อย่างใด การปฏิรูปองค์กรศาสนาจึงไม่ท�ำลายวัฒนธรรมองคกร คือ
เป็นการปรับปรุงภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัยและจารีต การปฏิรูปจึงเป็นการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
ภายในโครงสร้างทีม่ อี ยูเ่ ดิม เช่น ปฏิรปู การเมืองการปกครองของประเทศไทยภายในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เราปรับปรุงการเมืองการปกครองภายในกรอบนี้เราปฏิรูป
พระพุทธศาสนาเถรวาทภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัยและจารีต แต่ถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างศาสนาก็กลายเป็นปฏิวัติศาสนา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้นิยามความหมายของ ค�ำว่า ปฏิวัติ ว่า หมายถึง
“การเปลี่ยนแปลงระบบ เชน ปฏิวัติอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง เช่น
ปฏิวัติการปกครอง”13 ค�ำว่า ปฏิวัติ ตรงกับค�ำภาษาอังกฤษ วา “Revolution” หมายถึง “การเปลี่ยน
อ�ำนาจหรือโครงสร้างองค์กรแบบถึงรากถึงโคน (A fundamental change in power or organizational structures)”14 การปฏิวัติเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโครงสรางหลักขององคกร
ทุกวันนีเ้ กิดความสับสนในเรือ่ งการปรับปรุงกิจการพระพุทธศาสนาเพราะมีการเน้นย�ำ้ เรือ่ งปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างระบบบริหารองคกรคณะสงฆ์ด้วยการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบนั มีการพูดถึงการเก็บภาษีพระสงฆ์โดยไม่คำ� นึงถึงพระธรรมวินยั และจารีต นีค่ อื การเสนอแนะ
ให้ปฏิวัติไมใชปฏิรูปศาสนา เพราะฉะนั้น การทะเลาะโต้เถียงรายวันจึงเกิดตามมาเพราะผู้เสนอแนะไป
แตะโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร
อีกกรณีหนึ่งที่น�ำไปสู่ความขัดแย้งโดยไม่จ�ำเป็นคือเรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ มีการ
ตั้งค�ำถามว่าท�ำไมมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการทางโลก ค�ำตอบมีอยู่ว่า
การเรียนการสอนวิชาการทางโลกในมหาวิทยาลัยสงฆ์เปนจารีตที่ได้ด�ำเนินการมากว่า ๑๐๐ ปี สมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเปดการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยมีวตั ถุประสงค์ “เพือ่ เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรและเพือ่ เป็นสถานศึกษา
วิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ”15
12

Reform ; Wikipedia, The Free Encyclopedia.7 May 2015
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๖๔๘
14
Revolution ;Wikipedia, The Free Encyclopedia.16 May 2015
15
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
13
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ต่อมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์“เพื่อเปนที่เล่าเรียนพระไตรปฎกแลวิชา
ชั้นสูง”16 ค�ำว่าวิชาชั้นสูงหมายถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะในสมัยนั้นการศึกษาไทยแบ่งเป็น
ชั้นต้น (ประถมศึกษา) ชั้นกลาง(มัธยมศึกษา) และชั้นสูง (อุดมศึกษา) รัชกาลที่ ๕ ทรงประสงค์ให้
มหามกุฏราชวิทยาลัยทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีว่ ดั มหาธาตุ ฯ เปน็ วิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่จะทรงสถาปนาขึ้นในปีที่ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ดังที่
ทรงประกาศไว้ในท้ายของโครงการศึกษา รศ. ๑๑๗ (พ.ศ.๒๔๔๑) ว่า
“ได้หวังใจไว้ว่าในปีสุวรรณาภิเษก ถ้าจะเป็นได้ จะได้รวมมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นส่วนส�ำหรับ
วินยั และศาสตร์ มหาธาตุวทิ ยาลัยส�ำหรับกฎหมาย โรงเรียนแพทยากรเป็นวิทยาลัยส�ำหรับแพทย์และ
ตั้งโรงเรียนเป็นวิทยาลัยส�ำหรับวิทยาและหอสากลวิทยาขึ้นแห่งหนึ่ง ซึ่งรวมวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้
เข้าเป็นรัตนโกสินทรสากลวิทยาลัย”17
จะเห็นได้ว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา
เพือ่ ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปฎิ กและวิชาชัน้ สูงมาเปน็ ระยะเวลานับร้อยปี จนออกมาเปน็ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ถือเป็นจารีตปฏิบัติของคณะสงฆ์เพื่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจะยังมาตั้งค�ำถามกันอยู่ท�ำไม

แนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๓ ระยะ
เมื่อได้ปรับฐานความคิดให้ตรงกันแล้วว่าปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัติ เราก็สามารถวางแผนปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาให้อยู่ภายในกรอบแห่งกฎหมาย พระธรรมวินัยและจารีตหรือวัฒนธรรมองค์กรของ
พระศาสนาเมือ่ มองในกรอบนี้ เราก็พบวา่ ภารกิจหลักของคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ปกครอง
ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห เผยแผ สาธารณูปการ สาธารณสงเคราะห18 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติโดยความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนมหาเถรสมาคมทั้งสามรูปจึงได้จัดท�ำ
แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเสนอก็พบว่า
16

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระราชปรารภในการก่อพระฦกษ์สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
17
อ้างใน พระเทพโสภณ (ประยูรธมมจิตฺโต), มหาราชนักปฏิรูป,มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘
18
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๕ ตรี
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คณะรัฐมนตรี แผนปฏิรปู ฉบับส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติฉบับนี้ เรียกอยา่ งเปน็ ทางการวา
“แบบรายงานผลการพิจารณาหรือผลการด�ำเนินการตามขอ เสนอแนะของสภาปฏิรปู แหงชาติและการ
ด�ำเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทัง้ ๖ ดาน” ถ้าได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แบบรายงาน
นี้ก็จะกลายเป็นแผนการด�ำเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง ๖ ดาน ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงควรท�ำความ
เข้าใจแผนการด�ำเนินการนีใ้ ห้ดเี พือ่ สามารถด�ำเนินการได้ทนั ทีทแี่ ผนการนีไ้ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี19
ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า แผนการด�ำเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง ๖ ดาน แบ่งช่วง
เวลาการด�ำเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ โดยระยะที่ ๑ อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม ๒๕๕๘
เปน็ ชว่ งทีด่ ำ� เนินการปรับปรุงพัฒนาหรือปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาได้ทนั ทีภายในกรอบแหง่ กฎหมาย
พระธรรมวินัยและจารีตที่มีอยู่โดยไม่ต้องแก้กฏหมายหรือกฎมหาเถรสมาคม เพราะการด�ำเนินการ
บางอยางมีกฎหมายรองรับหรือมีกฎมหาเถรสมาคมเปดชองใหท�ำไดอยูแลว เพียงแต่ต้องใช้มาตรการ
ทางการบริหารให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการกวดขันให้มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจังยิ่งขึ้นนี่เรียกว่า
ด�ำเนินการได้ทันทีภายในกรอบแหงกฎหมายที่มีอยูแลว ไมต้องใชมาตรการทางกฎหมาย คือ ไม่ต้อง
ออกกฎหมายใหม่มาบังคับใช้เชน การกวดขันเรื่องการบริหารทรัพยสินของวัดที่มุ่งใหเจ้าอาวาสก�ำกับ
การใชทรัพยส นิ ของวัดอยางโปรงใสก็ไมจำ� เปนตองออกเปนพระราชบัญญัตกิ ารจัดการทรัพยสนิ ของวัด
และพระภิกษุตามทีส่ ภาปฏิรปู เสนอ ทัง้ นีเ้ พราะในกรอบแห่งกฎหมายทีใ่ ช้อยู ไมวา จะเปนพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) เกี่ยวกับการ
20
ให้เช่าทีธ่ รณีสงฆ์หรือทีว่ ดั และมติมหาเถรสมาคมครัง้ ที่ ๑๔/๒๕๒๑ เรือ่ งการให้เชา่ ทีว่ ดั หรือทีธ่ รณีสงฆ์
เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์21 ก็เพียงพอต่อการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด

19

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้ง
ในที่ประชุมมหาเถรสมาคมทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการด�ำเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง
๖ ด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
20
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕ ตอน ๙๘ หน้า ๗๘๘ วันที่ ๒๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
21
มติที่ ๑๔/๒๕๒๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑
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มาตรการด้านการปกครองที่ด�ำเนินการได้ทันทีคือการกวดขันความประพฤติของภิกษุสามเณร
ให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย นั่นคือ ด�ำเนินการให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นได้เข้มงวดความ
ประพฤติของพระภิกษุสามเณรในสังกัดให้เปน็ ไปตามพระธรรมวินยั กฎ ระเบียบ มติของมหาเถรสมาคม
อย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาการประพฤติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมในเขตปกครองใดให้รีบด�ำเนินการแก้ไข
ให้เรียบร้อยอยา่ งรวดเร็ว โดยอาศัยมติมหาเถรสมาคมที่ ๔/๒๕๔๔ ทีก่ ำ� หนดให้เจ้าคณะใหญด่ ำ� เนินการ
ทางการปกครองให้เป็นที่ยุติในหนนั้น ๆ22
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จะเพิ่มขึ้นทันที ถ้ามีส�ำนักงานกลางของคณะสงฆ์
อยู่ที่พุทธมณฑล ดังนั้น แผนการด�ำเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง ๖ ดานจึงเสนอให้จัดท�ำแผน
แมบทเพื่อพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางการบริหารกิจการคณะสงฆ รวมทั้งแผนแมบทในการ
พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก ท�ำไมพุทธมณฑลจึงมีตำ� หนักสมเด็จพระสังฆราช
ก็เพราะประสงค์จะให้พทุ ธมณฑลเปนทีป่ ระชุมมหาเถรสมาคมเป็นการถาวร ทัง้ เปนส�ำนักงานกลางของ
เจาคณะใหญ่และเจ้าคณะภาคทุกภาคมาท�ำงานร่วมกันเหมือนกระทรวงของฝ่ายบ้านเมือง เมื่อมีการ
เปลีย่ นตัวเจ้าคณะ เอกสารจะไดไมสญ
ู หาย เจ้าคณะรูปใหมเ่ ข้าท�ำงานตอ่ ทีส่ ำ� นักงานนีไ้ ด้ทนั ที งานของ
คณะสงฆ์ก็จะมีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพุทธมณฑล
ทั้งส่วนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อเป็นส�ำนักงานกลางของคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาคมีอนุพุทธมณฑล
ทุกจังหวัดเพือ่ ให้เปน็ ทีต่ งั้ ส�ำนักงานเจา คณะจังหวัดประชุมร่วมกับเจ้าคณะอ�ำเภอ มีสำ� นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตั้งอยูด้วยกันเพื่อช่วยกันบริหารกิจการพระพุทธศาสนาแบบบริการ ณ จุดเดียว (One
Stop Service)
เรื่องที่ด�ำเนินการทางการปกครองได้ทันทีภายในกรอบแห่งกฎหมายที่มีอยู่คือข้อเสนอแนะให้มี
การกระจายอ�ำนาจการในการบริหารกิจการพระศาสนาโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน
ก�ำหนดให้มหาเถรสมาคมสามารถมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ใชอ�ำนาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมก็ได23 ทั้งมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันได้
เปิดทางไว้ว่า “สมเด็จพระสงัฆราชทรงแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามมติ
มหาเถรสมาคม ประกอบด้วยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจ�ำนวนหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะ
22
23
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เสนอต่ อ มหาเถรสมาคมและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ม หาเถรสมาคมมอบหมายโดยขึ้ น ตรงต่ อ
มหาเถรสมาคม”24
อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติก�ำลังด�ำเนินการอยู่และรวมไว้ในแผนการ
ด�ำเนินการระยะที่ ๑ ก็คือการจัดการทรัพย์สินของวัดที่ตั้งเป้าไว้ว่าภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ จะสามารถ
จัดท�ำรายงานการเงินของวัดทั่วประเทศได้ ๑๙,๐๔๖ วัด และจัดท�ำฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัดได้
๒๔,๗๑๒ วัด ส่วนเรื่องธนาคารพระพุทธศาสนาในระยะที่ ๑ นี้คงท�ำได้เพียงประสานงานกับธนาคาร
ของรัฐให้เปิดช่องทาง (หน้าต่าง) เพื่อเป็นตัวแทนในการท�ำธุรกรรมทางการเงินของวัด
ที่กล่าวมานั้นเป็นตัวอย่างของเรื่องที่ด�ำเนินการได้ทันทีตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๘ ยังมีอีก
เรือ่ งหนึง่ ทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ทนั ที ก็คอื การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนในแนวทางการปฏิรปู
กิจการพระพุทธศาสนา โดยจัดประชุมพระสังฆาธิการ นักวิชาการพระพุทธศาสนาและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ปรึกษาหารือแนวทางปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในแบบทีเ่ ราเองต้องการ อาจจะมีการ
จัดประชุมสัมมนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระเลขานุการในแตล่ ะหนเพือ่ ระดมความคิดใหต กผลึก
เป็นแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่เป็นของคณะสงฆ์ จากนั้นก็จัดประชุมสัมมนาใหญ่สรุปจบ
ที่ส่วนกลางโดยจัดที่ใดที่หนึ่ง เช่น ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล หอประชุมพุทธมณฑล หรือหอประชุม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้
ผลสรุปที่ได้จากการประชุมสัมมนาจะกลายเป็นแนวทางในการด�ำเนินการในระยะที่ ๒ ซึ่งจะใช้
เวลาตลอดปี ๒๕๕๙ ตัวอย่างประการหนึ่งของแนวทางการด�ำเนินการในระยะที่ ๒ ก็คือการผลักดันให้
มีการตราพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่รับรองวิทยฐานะเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙) ให้เทียบเท่า
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทั้งนี้ เพราะการศึกษาชั้นสูงสุดของพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคือ ป.ธ. ๙
ในปัจจุบนั เทียบเท่าปริญญาตรีเท่านัน้ 25 ขณะทีม่ หาวิทยาลัยสงฆ์สามารถจัดการศึกษาได้ถงึ ปริญญาเอก
เหตุทพี่ ระราชบัญญัตกิ ำ� หนดวิทยฐานะผูส้ ำ� เร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก�ำหนด
ให้ ป.ธ. ๙ เทียบเท่าปริญญาตรีก็เพราะในสมัยนั้น ป.ธ. ๕ เทียบเท่า ม.๖ เมื่อนับเวลาเรียนปกติจากชั้น
ป.ธ.๗ ถึงชั้น ป.ธ. ๙ ได้เวลาเพียง ๔ ปี เท่ากับเวลาเรียนปกติในระดับปริญญาตรีพอดี รัฐจึงเทียบ ป.ธ.
๙ ให้เท่ากับปริญญาตรีโดยหารู้ไม่ว่ากว่าพระสงฆ์จะสอบได้ป.ธ. ๙ ต้องใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ยกี่ปี
24
25

01.

(1-20).indd 17

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙
พระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

28/4/2559 10:08:43

18

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๕๙

สถานการณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่มีกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ก�ำหนดให้ชั้น ป.ธ. ๓ เป็น ม.๖ เมื่อนับเวลาเรียน
ปกติจากชั้น ป.ธ. ๔ จนถึงชั้น ป.ธ. ๗ ได้เวลา ๔ ปีเท่ากับเวลาเรียนปกติในระดับปริญญาตรี คณะสงฆ์
จึงควรผลักดันใหม่ให้ให้มีการตราพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่รับรองวิทยฐานะชั้น ป.ธ.๗ ให้เทียบเท่า
ปริญญาตรีและรับรองวิทยฐานะชั้น ป.ธ. ๙ ให้เทียบเท่าปริญญาโท ถ้าสอบได้ ป.ธ. ๙ ท�ำนิพนธเปน
ภาษาบาลีได้ด้วยก็ให้เทียบเท่าปริญญาเอก นี่เปนตัวอยางของเรื่องที่จะสัมมนากันเพื่อก�ำหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
แผนการด�ำเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง ๖ ดานในระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๓)
ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายที่ใช้เวลาอีก ๔ ปีเป็นช่วงของการสรุปและประเมินผลการด�ำเนินการตามระยะที่ ๒
เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลชุดถัดไปด�ำเนินการปฏิรูปต่อไป

ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วยธรรมาภิบาล
กระแสปฏิรปู ทีเ่ ข้ามากระทบองค์กรพระพุทธศาสนาทุกวันนีเ้ กิดจากการเรียกร้องให้ทกุ ภาคสว่ น
ของสังคมไทยต้องใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมือง แม้แต่คณะสงฆ์ก็ไม่ได้รับการยกเว้น
สังคมไทยก�ำลังตืน่ ตัวเรือ่ งธรรมาภิบาล ดังจะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญแหง่ ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่เพิ่งยกเลิกไปนั้น มีค�ำว่าธรรมาภิบาลปรากฎเพียง ๒ ครั้ง แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ก�ำลังยกร่างในปัจจุบันมีค�ำว่าธรรมาภิบาลปรากฏอยู่ ๑๒ ครั้ง ยกตัวอย่าง เช่น
“การด�ำเนินนโยบายการคลังและงบประมาณของรัฐต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า หลักการรักษาวินัยทางการคลัง และหลักความเป็นธรรมในสังคม”26
ค�ำว่าธรรมาภิบาลเป็นศัพท์บัญญัติส�ำหรับแปลค�ำในภาษาอังกฤษว่า “Good Governance”
หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด27
ี รัฐบาลไทยน�ำเรื่องธรรมาภิบาลมาประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๔๒28 ตามเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (IMF) ที่ให้ไทยกู้ยืมเงินมา
26

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับเผยแพร่ประชาชน) โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๙
27
คู่มือการจัดระดับการก�ำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance Rating) โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร.
28
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒

01.

(1-20).indd 18

28/4/2559 10:08:43

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

19

ผ่อนช�ำระหนี้ในยุคค่าเงินบาทลอยตัว คณะสงฆ์จึงควรท�ำความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลให้ดีเพื่อตามทัน
กระแสปฏิรูปที่ก�ำลังถาโถมเข้าใส่อยู่ทุกวันนี้
องค์การสหประชาชาติก�ำหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้ ๘ ข้อ29 แต่ที่เห็นว่าควรน�ำมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามี ๖ ข้อดังต่อไปนี้
		 ๑. การมีสวนรวม (Participation) การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุม่ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการรับรู้ ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมกันท�ำงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกัน
พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ข้อนีเ้ ปน็ ทีม่ าของการเรียกร้องให้คณะสงฆ์บริหารงานแบบกระจายอ�ำนาจ
		 ๒. ความโปรงใส (Transparency) การตัดสินใจและการปฏิบตั กิ ารใด ๆ เปน็ ไปตามขัน้ ตอน
ทีต่ กลงกันไว้หรือมีกฎหมายและระเบียบรองรับ ไมท่ ำ� งานแบบมีนอกมีใน เมือ่ ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียขอตรวจสอบก็มีหลักฐานชี้แจงได้โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของวัด
		 ๓. ความรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบเพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความส�ำเร็จ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ก็ต้องมีผู้ออกมารับผิดชอบ
ด�ำเนินการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
		 ๔. หลักนิติธรรม (Rule of Law) การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ มีการเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยและจารีต รวมทั้งการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่มีการ
เลือกปฏิบัติหรือเล่นพรรคเล่นพวก
		 ๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) การท�ำงานอย่างมีแผนการรัดกุมเป็นขั้นเป็นตอนโดยใช้
ทรัพยากรทีไ่ ด้รบั อย่างคุม้ ค่าทัง้ ด้านงบประมาณ ก�ำลังคนและระยะเวลาในการท�ำงานเพือ่ ให้ได้ประโยชน์สงู
แต่ประหยัดสุด หลักประสิทธิภาพช่วยป้องกันการท�ำงานแบบต�ำน�้ำพริกละลายแม่น�้ำหรือขี่ช้างจับ
ตั๊กแตน
		 ๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ตั้งไว้ทุกประการ เช่นสร้างผลงานด้านการเผยแผ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกครั้ง จัดการศึกษานักธรรม
และบาลีได้ดีเพราะมีการประกันคุณภาพการศึกษา หลักประสิทธิผลเน้นที่คุณภาพของผลผลิตขณะที่
หลักประสิทธิภาพเน้นที่ความคุ้มทุนที่ลงไป
29
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เสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทุกวันนี้มาจากอิทธิพลแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลดังกล่าวมา ดังนั้น จึงควรบรรจุเรื่องธรรมาภิบาลเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุมสัมมนา
พระสังฆาธิการและผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อระดมความคิดจากทุกภาคสวนในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลต่อไป
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