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๑. บทน�ำ
พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธ ผูเ้ ป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ในพระพุทธศาสนา ทอดพระเนตร
เห็นพวกปริพาชก1 นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาประชุมกันกล่าวธรรมกันท�ำให้นักบวชเหล่านั้น
มีประชาชนเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง ทรงปรารภจะให้ภิกษุในพระพุทธศาสนาท�ำอย่างนั้นบ้าง
จึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลพระราชด�ำรินั้น พระพุทธองค์ทรงประทานพระพุทธานุญาตให้ภิกษุ
ทั้งหลายประชุมกันในวัน ๑๔ ค�่ำ, ๑๕ ค�่ำ และ ๘ ค�่ำ แห่งปักข์2 ต่อมาทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สวด
ปาติโมกข์ท�ำอุโบสถโดยความพร้อมเพรียงกัน และทรงอนุญาตให้สมมติสีมา3 อันเป็นเขตแดนก�ำหนด
สีมา โดยก�ำหนดภูเขาและก้อนหินเป็นต้นเป็นเครื่องหมาย4 แห่งนิมิต แล้วทรงแสดงวิธีสวดสมมติสีมา
ด้วยเครือ่ งหมายเหล่านัน้ ฉะนัน้ สีมาจึงเปรียบเสมือนเป็นสังฆสภาของพระสงฆ์ในการท�ำสังฆกรรมต่างๆ
ที่ส�ำคัญ มีการสวดพระปาติโมกข์ การอุปสมบทเป็นต้น
สังฆสภาในบริบททางพระพุทธศาสนา เป็นแนวคิดของพระพุทธเจ้าทีท่ รงมอบความเป็นใหญ่แก่
พระสงฆ์ โดยผ่านทางสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาในการด�ำเนินกิจการของพระศาสนาและการท�ำสังฆกรรม
ต่างๆ เช่น พระองค์ทรงอนุญาตพระสงฆ์มีจ�ำนวน ๔ รูป สวดปาติโมกข์ได้เพื่อความพร้อมเพียงของ
5
หมู่คณะ ถ้ามี ๓ รูป หรือ ๒ รูป ให้ประชุมกันบอกความบริสุทธิ์แก่กันและกัน เรียกว่าปาริสุทธิอุโบสถ
ถ้ามีรูปเดียวให้ปัดกวาดสถานที่คอยภิกษุอื่น เมื่อไม่เห็นมาให้อธิษฐานคือตั้งใจระลึกว่า วันนี้ เป็นวัน
1

เตน โข ปน สมเยน อญฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา จตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏฺมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปติตฺวา ธมฺมํ
ภาสนฺติ. เต มนุสฺสา อุปสงฺกมนฺติ ธมฺมสฺสวนาย. เต ลภนฺติ อญฺติตฺถิเยสุ ปริพฺพาชเกสุ เปมํ, ลภนฺติ ปสาทํ, ลภนฺติ
อญฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ปกฺขํ. วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓๒/๑๔๖, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๒/๒๐๗.
2
วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๒/๒๐๘.
3
วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕.
4
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินยั มุข เล่ม ๓, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒๐, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หน้า ๑๓-๑๕.
5
วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๖๘/๒๕๔.
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อุโบสถ ถ้าไม่ท�ำ ต้องอาบัติทุกกฎ6 จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงให้ความส�ำคัญกับสีมาในฐานะเป็น
สังฆสภาของสงฆ์ ในการท�ำสังฆกรรมต่างๆ ที่ส�ำคัญเป็นอย่างมาก ส่วนอุดมการณ์แบบสังฆาธิปไตย
ในพระพุทธศาสนาหมายถึง สงฆ์มีอ�ำนาจเป็นใหญ่ในองค์กรเป็นระบอบการปกครองของพระสงฆ์ที่
เรียกว่า สังฆาธิปไตย7 เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งที่พุทธบริษัททั้ง ๔ อยู่ภายใต้อ�ำนาจของสงฆ์หรือ จะพูด
ให้ชัดก็ต้องระบุว่า สงฆ์มีอ�ำนาจ สงฆ์เป็นใหญ่ อ�ำนาจไม่ใช่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง และพระองค์ได้ตรัส
ถึงความส�ำคัญของพระสงฆ์ไว้ว่า ถ้าเมื่อใดสงฆ์ประกอบด้วยความเป็นใหญ่ เมื่อนั้นเราก็มีความเคารพ
ในสงฆ์8 จะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์ทรงมอบความเป็นใหญ่แก่พระสงฆ์ ในการท�ำสังฆกรรมต่างๆ แล้ว
เมื่อสงฆ์มีมติอย่างไรแล้ว พระองค์ก็มีมติอย่างนั้น ไม่คัดค้าน จึงตรัสว่า เรามีความเคารพในพระสงฆ์

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างสังฆสภากับรัฐสภาในสมัยพุทธกาล
ความสัมพันธ์ระหว่างสังฆสภากับรัฐสภานัน้ กล่าวถึงสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาของสงฆ์และรัฐสภา
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร มิใช่วา่ สังคมไทยจะไม่เคยทราบเรือ่ งของสภาหรือกระบวนการทางรัฐสภา
และเรื่องของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้บอกเราให้ทราบว่า มิใช่เพียงมีแต่สภาเท่านั้น เพราะเรื่อง
สงฆ์กม็ ใิ ช่เรือ่ งอืน่ จากสภา คือเรือ่ งของสภานัน่ เอง9 เพราะพระสงฆ์เองทราบและมีการรักษากฎระเบียบ
ของกระบวนการทางสภาด้วยซึ่งเรียกว่า สังฆสภา พระสงฆ์ได้ปกครองกันโดยการเคารพกันตามล�ำดับ
อาวุโส10 เรียงล�ำดับที่นั่ง ลงมติ นับองค์ประชุม การรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ การออกกฎระเบียบ และ
การตัดสินอธิกรณ์เป็นต้น กฎระเบียบของกระบวนการทางสังฆสภาเหล่านี้ มีความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงกับรัฐสภาในบริบทของสังคมไทย เมื่อพระพุทธองค์ทรงใช้สังฆสภาในการควบคุมพระสงฆ์
ในเวลาที่พระสงฆ์มีสังฆสันนิบาตคือการประชุมพระสงฆ์น่ันเอง พระพุทธองค์ทรงยึดถือมาจากกฎ
ระเบียบของสภาสัณฐาคารของเจ้าลิจฉลวีทั้งหลาย ซึ่งเป็นสภาบัญญัติกฎหมายซึ่งมีอยู่ในแว่นแคว้น
6

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๖๘/๒๕๕.
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), สังฆาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑.
8
ยโต จ โข ภิกขฺ เว สํโฆปิ มหตฺเตน สมนฺนาคโต, อถ เม สเํ ฆปิ คารโวติ. องฺ.จตุกกฺ . (บาลี) ๒๑/๒๑/๒๕,
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๑/๓๔.
9
พระราชปัญญาเมธี, พระพุทธศาสนาแนวคิดเพือ่ พัฒนาสังคมและการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๐.
10
นับระยะเวลาที่ได้รับการอุปสมบทก่อนและหลังกัน เรียกกันว่า อาวุโส-ภันเต.
7
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ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสมัยพุทธกาลมาปรับใช้กับสังฆสภาของพระองค์11 ในสมัยพุทธกาล การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ยังไม่เป็นที่รู้จักของพวกเราในปัจจุบัน แต่ในสมัยพุทธกาล มีสถาบัน
ทางการเมืองแบบรัฐสภากันแล้ว
ในมหาปรินิพพานสูตร12 มีหลักฐานต่างๆ มากมายที่สนับสนุนประเด็นนี้มีข้อความปรากฏว่า
ในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เมืองกุสินารา ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงรับสั่งให้
พระอานนท์ไปแจ้งข่าวการปรินิพพานแก่พวกมัลลกษัตริย์ ซึ่งขณะนั้นพวกเขาก�ำลังอยู่ระหว่างการ
ประชุมสภากันอยู่ พวกเจ้ามัลลกษัตริย์ก็ใช้ระบอบการแบบรัฐสภา13 (สามัคคีธรรม) ปกครองเมืองอยู่
เมือ่ ได้ทราบข่าวเช่นนัน้ พวกเขาตัดสินใจว่า ไม่ควรพักการประชุม แต่ควรประชุมต่อไปจนหมดวาระเสร็จ
การประชุมสภาจึงค่อยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา
สาระส�ำคัญของสังฆสภาในระบอบสังฆาธิปไตยของพระพุทธศาสนานั้น ตั้งอยู่บนฐานะปฏิบัติ
การเพื่อความสามัคคีของพระสงฆ์ พระพุทธองค์คือบุคคลผู้ชูประทีปแต่งประชาธิปไตยและสนับสนุน
อย่างจริงจัง ต่ออิสรภาพ สมภาพ และภราดรภาพ เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีม่ นุษย์จะมีเสรีภาพ
ที่แท้จริงได้ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความส�ำคัญของพระสงฆ์ไว้ว่า ถ้าเมื่อใดสงฆ์ประกอบด้วยความ
เป็นใหญ่ เมื่อนั้น เราก็มีความเคารพในสงฆ์14 การมอบความเป็นใหญ่แก่สงฆ์มีลักษณะตรงกับหลัก
ประชาธิปไตยหลายประการ ส่วนมากเป็นเรื่องสังฆกรรม คือการประชุมกันท�ำกิจกรรมสงฆ์อย่างใด
อย่างหนึ่งให้ส�ำเร็จ การท�ำสังฆกรรมต่างๆ ที่ส�ำคัญเช่นการอุปสมบทเป็นต้น

๓. สังฆสภาและรัฐสภามีหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อกัน
สังฆสภาและรัฐสภามีหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อนั้น หมายถึงรัฐบาลและสังฆสภาต้องมีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยกันและกัน การปกครองคณะสงฆ์เป็นการปกครองโดยพระธรรมวินัย
ซึ่งพระพุทธองค์ทรงมอบพระธรรมวินัยให้เป็นตัวแทนก่อนที่จะปรินิพพาน15 พระธรรมวินัยจึงเป็นทั้ง
11

พระราชปัญญาเมธี, พระพุทธศาสนาแนวคิดเพื่อพัฒนาสังคมและการเมือง, หน้า ๑๖๑.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๑/๗๗.
13
พระราชปัญญาเมธี, พระพุทธศาสนาแนวคิดเพื่อพัฒนาสังคมและการเมือง, หน้า ๑๖๒.
14
ยโต จ โข ภิกฺขเว สํโฆปิ มหตฺเตน สมนฺนาคโต, อถ เม สํเฆปิ คารโวติ. องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๒๑/๒๕,
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๑/๓๔.
15
โย โว อานนฺท ธมฺโม จ เทสิโต วินโย จ ปญฺตฺโต โส มมจฺจเยน สตฺถา. ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔, ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.
12
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กฎหมายและวิถีปฏิบัติส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ ตามวิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ย่อมปกครองตนเองได้โดย
ไม่ต้องใช้กฎหมายบ้านเมืองมาบังคับ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหมายถึงรัฐสภา (ผู้ปกครองประเทศ)กับ
คณะสงฆ์ในครั้งพุทธกาลเป็นความสัมพันธ์เชิงหน้าที่มิใช่เชิงอ�ำนาจ ซึ่งรัฐหรือผู้ปกครองประเทศโดย
การน�ำของกษัตริย์ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกโดยมิได้ก้าวก่ายการปกครองของคณะสงฆ์เช่น พระเจ้า
พิมพิสาร พระเจ้าปเสนทิโกศล และกษัตริย์องค์อื่นๆเป็นต้นในครั้งพุทธกาล ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่
ยึดมัน่ ในพระรัตนตรัย ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึง่ มิได้ใช้อำ� นาจหน้าที่
ในฐานะผู้ปกครองแต่อย่างใด เนื่องจากคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลออกบวชด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือ
การแสวงหาหนทางดับทุกข์ ด้วยแนวทางแห่งพุทธธรรม จึงไม่มปี ญ
ั หาด้านการปกครอง เพราะพระสงฆ์
ท่านถือหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
หน้าที่ของรัฐหรือผู้ปกครองประเทศที่พึงมีต่อคณะสงฆ์หรือพระพุทธศาสนา จะต้องมีขอบเขตที่
ถูกต้อง โดยเป็นไปเพื่อเกื้อกูลกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายคณะสงฆ์ในฐานะเป็นผู้น�ำทางจิตวิญญาณ
ของประชาชนในสังคม มีหน้าทีส่ งเคราะห์ดว้ ยธรรมให้ประชาชนเป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม และแนะน�ำ
ผู้ปกครองรัฐให้บริหารงานแผ่นดินด้วยธรรมที่เรียกว่า ธรรมาธิปไตย16 หากรัฐมีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง
ตามท�ำนองคลองธรรม คณะสงฆ์กส็ ามารถชีแ้ นะแนวทางทีถ่ กู ต้องให้ได้ แต่ไม่เข้าแทรกแซงหรือก้าวก่าย
อ�ำนาจภายในของรัฐ ตลอดจนวางตัวเป็นกลางไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของทุกฝ่ายในส่วนของรัฐ
พึงมีหน้าที่ต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ๒ ด้านคือ
		 ๑. ปกป้องคุม้ ครองพระพุทธศาสนา เมือ่ ยามทีพ่ ระพุทธศาสนาเกิดปัญหาขึน้ ทัง้ ปัญหาทีเ่ กิด
จากภายในและจากการท�ำลายของภายนอก รัฐจะต้องเข้ามาช่วยคณะสงฆ์แก้ปญ
ั หาดังกล่าว และรักษา
แก่นพุทธศาสนาให้ด�ำรงอยู่ ดังเช่นพระมหากษัตริย์ได้ทรงอุปถัมภ์การท�ำสังคายนาทุกครั้งเพื่อรักษา
พระไตรปิฎกให้มีความบริสุทธิ์เป็นต้น
		 ๒. อุปถัมภ์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา ด้วยการท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
ให้เจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่งเสริมคันถธุระและวิปัสสนาธุระ แก่คณะสงฆ์กล่าวคือ การส่งเสริมด้านการศึกษาเล่าเรียนและ
ด้านปฏิบตั แิ ก่พระภิกษุสามเณร ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย ๔ แก่คณะสงฆ์เพือ่ ใช้ในกิจการพระศาสนา
หากรัฐหรือผูป้ กครองประเทศจะตรากฎหมายส�ำหรับพระสงฆ์ จ�ำเป็นต้องเข้าใจในขอบเขตความสัมพันธ์
ดังกล่าวนี้ กฎหมายที่ออกมาจะเป็นไปเพื่อส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
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๔. สังฆสภาและรัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการปกครององค์กร
สังฆสภาและรัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการบริหารองค์กรนัน้ โดยสังฆสภามีสมี าในฐานะเป็น
สังฆสภา เป็นทีป่ ระชุมของคณะสงฆ์ในการท�ำสังฆกรรมต่างๆทีส่ ำ� คัญมีการอุปสมบทเป็นต้น พระพุทธเจ้า
จึงต้องวางระบบระเบียบต่างๆให้ชัดเจน จะอาศัยเพียงหลักธรรม เช่น อปริหานิยธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็น
หลักการกว้างๆ นั้นไม่พอ เพราะผู้เข้ามาบวชมีอุปนิสัยและการอบรมหล่อหลอมต่างกัน หากไม่มีกฎ
ระเบียบที่ชัดเจนก็มีโอกาสประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระพุทธศาสนาได้
ซึ่งต้นบัญญัติสิกขาบทแต่ละข้อในพระวินัยปิฎกล้วนมาจากสาเหตุเหล่านี้ทั้งสิ้น ดังนั้น พระวินัยจึง
เปรียบเสมือนด้ายที่ช่วยร้อยดอกไม้คือพุทธบริษัท ให้เป็นระเบียบสวยงามสร้างความศรัทธาให้เกิด
แก่ผู้พบเห็น และเป็นเหตุให้พุทธบริษัทอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไป
ได้ยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ สังฆสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
คือ
		 (๑) อ�ำนาจการบริหารงานกิจการพระพุทธศาสนาโดยผ่านสังฆสภาของสงฆ์ เป็นการบริหาร
ในรูปแบบของการปกครองคณะสงฆ์เป็นพื้นฐาน เพราะมีลักษณะเป็นรูปธรรม การบริหารงานใน
พระพุทธศาสนา ก�ำเนิดขึน้ มาโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผูป้ ระกาศพระศาสนาจนกระทัง่ มีพระภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก และอุบาสิกามีพุทธบริษัท ๔ ครบถ้วน สังคมพุทธจึงก�ำเนิดขึ้นมา ดังนั้น จึงต้องมีการบริหาร
หรือการปกครองเกิดขึ้นเพื่อให้สังคมพุทธสามารถด�ำรงอยู่ และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับ
สังคมมนุษย์สืบต่อไปการบริหารพระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระประมุข
ในการบริหารโดยใช้รปู แบบการปกครองแบบธรรมาธิปไตยโดยด�ำเนินการบริหารเช่น พระพุทธเจ้าทรง
เป็นพระธรรมราชา17 ทรงมอบให้สงฆ์ประชุมกันท�ำสังฆกรรมทั้งปวงโดยเป็นการกสงฆ์ หมู่สงฆ์เป็น
ผู้ด�ำเนินกิจการที่ส�ำคัญ เช่น การอุปสมบท การปวารณาเป็นต้น ผู้เข้าประชุมพึงเป็นสมานสังวาส
มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมเสมอกันจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ และจะต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัย
เรียกว่า สังฆาธิปไตยคือสงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครองคณะสงฆ์ด้วยกันเองโดยผ่านสังฆสภาเป็นต้น
		 (๒) อ�ำนาจตุลาการโดยผ่านสังฆสภาของสงฆ์ คือ เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นแล้วระหว่างสงฆ์กับ
สงฆ์ด้วยกัน คณะสงฆ์จะต้องด�ำเนินการซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นคดี คือเป็นปัญหาข้อขัดแย้ง และส่วนที่เป็น
กิจธุระต่างๆ อธิกรณ์นั้น มี ๕ ประการ คือ
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๕๙

				 ๑. วิวาทาธิกรณ์18
๒. อนุวาทาธิกรณ์
				 ๓. อาปัตตาธิกรณ์
๔. กิจจาธิกรณ์
				 ๕. อธิกรณสมถะ เป็นต้น19
สังฆสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ ตามอ�ำนาจบริหารและตามอ�ำนาจตุลาการ
โดยผ่านเครื่องมือที่ส�ำคัญคือสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาของสงฆ์ เพื่อความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ
ดังได้อธิบายมาแล้ว
ส่วนรัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการบริหารองค์กรนั้น กล่าวถึงรัฐสภาในฐานะเป็นทั้งสถานที่
ประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร และเป็นองค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศ ซึง่ เป็นทีม่ าแห่งกฎหมายทัง้ หลาย
ที่ใช้ปกครองประเทศ เป็นสถาบันสูงสุด ๑ ใน ๓ สถาบันของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันประกอบด้วย ๑. ฝ่ายบริหาร ๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ ๓. ฝ่ายตุลาการ20 รัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลาง
การปกครองประเทศ ฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมาจากการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ อ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภาหรือ สภาผู้แทนราษฎรโดยทั่วไปแบ่งเป็น ๓ ประเภท
คือ
		 (๑) อ�ำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย หมายถึง การออกพระราชบัญญัติและการอนุมัติ
พระราชก�ำหนด รวมถึงการออกกฏหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฏหมายเดิมด้วย
		 (๒) อ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง รัฐสภาหรือสภาผู้แทน
ราษฎรมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
		 (๓) อ�ำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบในมาตรการต่างๆหมายถึง รัฐสภามีอ�ำนาจหน้าที่
ในการให้ความเห็นชอบเช่น การให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เลขาธิการคณะกรรมาธิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ และการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็นต้น21
18

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๒๙.
วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๔๐/๓๖๕.
20
คณิน บุญสุวรรณ, ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮา
ส์,๒๕๓๓),หน้า ๒๓๖.
21
คณิน บุญสุวรรณ, ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา, หน้า ๒๓๘.
19

23.

.

(299-310).indd 304

28/4/2559 10:28:25

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังฆสภากับรัฐสภา

305

การเรียกประชุม เป็นการเรียกให้สมาชิกรัฐสภามาประชุมเพื่อพิจารณามาตรการต่างๆ ในทาง
นิตบิ ญ
ั ญัติ การเรียกประชุมรัฐสภานีต้ ามรัฐธรรมนูญถือเป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ ซึง่ ต้อง
ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรจึงเปรียบ
เสมือนเป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนที่เป็นนิติบัญญัติคือการออกกฎหมาย
เป็นต้น และในส่วนที่เป็นการควบคุมการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี
ความสัมพันธ์ระหว่างสังฆสภาและรัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการบริหารองค์กรนั้น สังฆสภา
ในฐานะเป็นศูนย์กลางการบริหารองค์กรของสงฆ์ สีมาเปรียบเหมือนสังฆสภา เป็นที่ประชุมของคณะ
สงฆ์ในการท�ำสังฆกรรมต่างๆที่ส�ำคัญมีการอุปสมบทเป็นต้น ส่วนรัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการ
บริหารองค์กรนั้น รัฐสภาในฐานะเป็นทั้งสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
ของประเทศ ซึง่ เป็นทีม่ าแห่งกฎหมายทัง้ หลายทีใ่ ช้ปกครองประเทศ เป็นสถาบันสูงสุดและคณะรัฐมนตรี
ต้องมาจากรัฐสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมีอ�ำนาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ

๕. เอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสังฆภาและรัฐสภาในสังคมไทย
เอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสังฆภาและรัฐสภาในสังคมไทยนั้น กล่าวถึงสีมาในฐานะเป็นสังฆสภา
และเป็นเขตอภัยทานไม่วา่ จะเป็นบุคคลหรือสัตว์ตา่ งๆ หนีรอ้ นมาพึง่ เย็น เมือ่ เข้ามาในเขตสังฆสภาแล้ว
ก็จะได้รบั การคุม้ ครองจากพระพระพุทธศาสนา ซึง่ คนทัว่ ไปทราบกันดีอยูว่ า่ เป็นเขตอภัยทานห้ามท�ำร้าย
ซึ่งกันและกัน เป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ค�ำว่า อภัยทาน หมายถึง
การให้ความไม่มีภัย หรือความปลอดภัย22 การให้อภัยทานเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้
ในอภิสันทสูตรว่า ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๕ ประการนี้เป็นมหาทาน ที่รู้กันว่าเลิศ รู้กันมานาน รู้กันว่า
เป็น อริยวงศ์ เป็นของเก่า ในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้ว เป็นต้น23
ส่วนในพระไตรปิฎกนัน้ มีการกล่าวถึงเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับอภัยทาน (เอกสิทธิค์ มุ้ ครอง) ต่างๆ มากมาย
ที่พระราชาหรือคนทั่วไป และให้อภัยทานแก่ภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุแห่งการอุปสมบท
22

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๘๐.
23
องฺ.อฏฺก. (ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐-๓๐๑.
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โดยผ่านทางสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาของสงฆ์ เช่น เรื่องการอุปสมบทของพวกราชภัฎในสมัยพุทธกาล
เมืองชายแดนของพระเจ้าพิมพิสารเกิดการจลาจลขึ้น พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการสั่งพวก
มหาอ�ำมาตย์ผู้เป็นแม่ทัพนายกองให้ไปปราบกบฏ แต่นายทหารเหล่านั้นพากันเข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย
แล้วขอบรรพชาอุปสมบท พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเรื่องแล้วได้ตรัสถามมหาอ�ำมาตย์ผู้พิพากษาว่า
ภิกษุรูปที่ให้ราชภัฏบวช จะต้องโทษสถานใด คณะผู้พิพากษากราบทูลไปตามล�ำดับว่า
		 (๑) พระอุปัชฌาย์ต้องถูกตัดศีรษะ
		 (๒) พระอนุสาวนาจารย์ต้องถูกดึงลิ้นออกมา
		 (๓) พระคณะปูรกะต้องถูกหักซี่โครงแถบหนึ่ง
พระเจ้าพิมพิสารจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมประทับนั่งแล้วกราบทูลว่า หม่อมฉันขอ
ประทานพระวโรกาส ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้ราชภัฏบวช พระพุทธองค์ทรงชี้แจงให้พระเจ้า
พิมพิสารจนพอพระทัยแล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย ราชภัฏภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใด
ให้บวช ต้องอาบัตทิ กุ กฏ24 เป็นต้น พวกนายทหารและพระเถระทัง้ หลายทีใ่ ห้การอุปสมบทรอดพ้นจาก
ความตายได้ก็ด้วยอ�ำนาจของสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาของสงฆ์ ในการอุปสมบทนายทหารเหล่านั้น
ส่วนในสังคมไทยถือกันจริงจังและให้ความส�ำคัญมาก ใครเข้าไปอยู่ในเขตสีมาในฐานะเป็น
สังฆสภาของสงฆ์แล้วเป็นอันพ้นภัยราชการ (เอกสิทธิ์คุ้มครองทางพระพุทธศาสนา) แม้ว่าพระเจ้า
แผ่นดินมีอ�ำนาจทั้งแผ่นดิน แต่เขตนี้ยกให้พระสงฆ์แล้ว พระองค์ก็ไม่เข้ามารุกล�้ำ เช่นในสมัยลพบุรี
เมือ่ ครัง้ ทีส่ มเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรหนักใกล้จะสวรรคต25 พระเพทราชากับขุนหลวงสรศักดิ์
ยกทหารมาล้อมวัง ถ้าพระนารายณ์มหาราชสวรรคตเมื่อไร พวกขุนนางทั้งหลายที่พระเพทราชากับ
พระเจ้าเสือไม่พอใจ ก็คงจะถูกจับและถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ยังทรง
พระชนม์อยูพ่ วกเขายังท�ำอะไรไม่ได้ แต่ตอนนีพ้ ระองค์ทรงประชวรหนักจะสวรรคตแล้ว เมือ่ พระเพทราชา
เอาทหารล้อมพระราชวังก็ไม่มที างไป แม้วา่ สมเด็จพระนารายณ์จะยังมีอำ� นาจอยูแ่ ต่กท็ ำ� อะไรไม่ได้แล้ว
พระองค์ทรงสงสารพวกขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่จะต้องสิ้นชีวิต ทรงรับสั่งให้ขุนนางของพระองค์
ไปนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชมาพร้อมทัง้ พระสงฆ์ให้ครบท�ำสังฆกรรมได้พอพระสงฆ์มาทีพ่ ระราชวังละโว้
24

วิ.ม. (ไทย) ๔/๙๐/๑๔๖.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต) , ฝังลูกนิมติ -ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน, (กรุงเทพมหานคร, บริษทั สหธรรมิก
จ�ำกัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖.
25
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สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงประกาศยกพระราชวังละโว้ถวายให้เป็นของพระสงฆ์ เมือ่ พระราชวัง
กลายเป็นสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาของพระสงฆ์แล้ว พระสงฆ์ก็ท�ำสังฆกรรมได้จึงใช้พระราชวังเป็น
เหมือนพระอุโบสถ สมเด็จพระสังฆราชน�ำพระสงฆ์ประกอบสังฆกรรมอุปสมบท พวกเจ้านายข้าราชการ
ผู้ใหญ่ที่รู้อยู่ว่าอาจจะต้องถูกจับหรือถูกประหารชีวิต เมื่อขุนนางผู้ใหญ่เหล่านั้นอุปสมบทเสร็จแล้ว
ก็พากลับวัด เพราะเมื่อเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว พวกทหารฝ่ายที่จะก�ำจัดก็ท�ำอะไร
ไม่ได้เป็นอันว่าพระสงฆ์พาพระบวชใหม่เหล่านั้นกลับวัดได้ส�ำเร็จ เลยช่วยพวกข้าราชการและเจ้านาย
เหล่านั้นให้พ้นจากความตายไว้ได้ด้วยอ�ำนาจของสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาของสงฆ์นั้นเอง26
ส่วนเอกสิทธิ์คุ้มครองของรัฐสภาไทยนั้น รัฐสภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมาย มีสิทธิเด็ดขาด
ของสมาชิกรัฐสภาที่จะกล่าวแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็น ออกเสียงลงคะแนน หรือการกระท�ำ
อย่างอืน่ ในทีป่ ระชุมสภา โดยมิให้บคุ คลอืน่ มาเกีย่ วข้อง จะไปฟ้องร้องว่ากล่าวในทางใดไม่ได้27 ทัง้ ทาง
อาญาและทางแพ่ง และไม่อาจน�ำเรื่องนั้นไปฟ้องร้องได้อีกไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ตาม
สมาชิกรัฐสภาทุกท่านได้รบั ความคุม้ ครองกันตามรัฐธรรมนูญคือสมาชิกรัฐสภาทีจ่ ะไปประชุมตามหน้าที่
โดยไม่อาจถูกจับกุม คุมขัง คุม้ กันไม่ให้ถกู ฟ้องร้อง28 หรือด�ำเนินคดีใดๆในลักษณะทีจ่ ะขัดขวางต่อการ
มาประชุมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในระหว่างสมัยประชุม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้น
เป็นสมาชิกอยู่เสียก่อน ความคุ้มครองนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง29 ทั้งนี้เมื่อพ้นเวลาดังกล่าวความคุ้มกันจะหมดไปและอาจด�ำเนินคดี
ต่อไปได้
ส� ำ หรับประเทศไทยได้มีก ารน�ำหลั ก เอกสิ ท ธิ์ ม าใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย คือ
ในพระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช ๒๔๗๐ ส่วนหลักเรื่องความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาที่จะไม่
26

น ณ. ปากน�ำ้ , ศิลปะบนใบเสมา, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ,พิมพ์ครัง้ ที่ ๑, ๒๕๒๔), หน้า ๙.
มานิตย์ จุมปา, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.๒๕๔๐) เรือ่ ง ๙ เอกสิทธิแ์ ละความ
คุ้มกัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๔ ), หน้า ๒.
28
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์ พับบิเคชั่นส์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕๔.
29
เดโช สวนานนท์, ความคุ้มกันในระหว่างสมัยประชุมในพจนานุกรมศัพท์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๘๕.
27
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ถูกจับกุม คุมขัง หรือด�ำเนินคดีในระหว่างสมัยประชุมนั้นได้มีการบัญญัติขึ้นใช้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕30 และหลักนี้ยังคงอยู่ในรัฐธรรมนูญของไทยตลอดมา
เอกสิทธิแ์ ละความคุม้ กันสมาชิกรัฐสภาของไทยนัน้ ได้มกี ารบัญญัตริ บั รองไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐31 มาตรา ๑๓๐ ได้บัญญัติหลักการเรื่อง เอกสิทธิ์เอาไว้เช่นสมาชิกรัฐสภามีเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด
ในการกล่าวถ้อยค�ำใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ
ผู้ใดจะน�ำไปเป็นเหตุฟ้องร้องมิได้ ตลอดไปไม่ว่าเมื่อใดเป็นต้น
ในมาตรา ๒๗๗32 วรรคท้าย ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วข้องกับความคุม้ กันของสมาชิกรัฐสภาไว้วา่ บทบัญญัติ
ว่าด้วยความคุม้ กันของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาตามมาตรา ๑๓๑ มิให้นำ� มาใช้บงั คับ
กับ การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ความคุม้ กันทีร่ ฐั ธรรมนูญ
บัญญัติเป็นกรณีพิเศษให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งนอกเหนือจากที่กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย
จะได้ก�ำหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันให้แก่สมาชิกรัฐสภาแล้ว ก็ยังมีการก�ำหนดความคุ้มกันให้กลุ่ม
บุคคลอีกประเภทหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องได้รับความคุ้มกันเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์โดยรวมของชาติ
และประชาชน ได้แก่ ความคุ้มกันของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยราบรื่น และมีอิสระ โดยไม่ถูกขัดขวางและกลั่นแกล้ง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐33 มาตรา ๒๔๑ ได้บัญญัติให้ความคุ้มกันแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น
ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศ
ให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลบังคับใช้ ห้ามไม่ให้ จับ คุมขัง
หรือหมายเรียกตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งไปท�ำการสอบสวนเป็นต้น

30

มานิตย์ จุมปา, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.๒๕๔๐)เรื่อง ๙ เอกสิทธิ์และความ
คุ้มกัน, หน้า ๕.
31
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รัฐสภา, ๒๕๕๐).หน้า ๑๐๔-๑๑๐.
32
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๕-๑๕๕.
33
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๔.
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บทสรุป
พระสงฆ์ยอ่ มได้รบั เอกสิทธิค์ มุ้ ครองจากพระพุทธศาสนา โดยผ่านทางสีมาในฐานะทีเ่ ป็นสังฆสภา
ของพระสงฆ์ แต่การได้รับความคุ้มครองจากพระพุทธศาสนานั้น เพราะท่านผู้น�ำรัฐหรือผู้น�ำประเทศ
เหล่านั้น มีความเลื่อมใสศรัทธาและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักส�ำคัญ ส่วนสมาชิกรัฐสภา
หรือสภาผู้แทนราษฎรย่อมได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจากรัฐสภาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น
สังฆสภามีความส�ำคัญกับพระสงฆ์และพระพุทธศาสนามากเพียงใด รัฐสภาก็มีความส�ำคัญกับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและประเทศชาติเพียงนั้นดังได้อธิบายมาแล้ว
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