
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังฆสภากับรัฐสภา

       ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง 
อาจารย์ประจ�า มจร วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

๑. บทน�า

 พระเจ้าพมิพสิารจอมทพัแคว้นมคธ ผูเ้ป็นองค์เอกอคัรศาสนูปถัมภ์ในพระพุทธศาสนา ทอดพระเนตร

เห็นพวกปริพาชก
1
 นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาประชุมกันกล่าวธรรมกันท�าให้นักบวชเหล่านั้น 

มีประชาชนเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง ทรงปรารภจะให้ภิกษุในพระพุทธศาสนาท�าอย่างนั้นบ้าง 

จึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลพระราชด�ารินั้น พระพุทธองค์ทรงประทานพระพุทธานุญาตให้ภิกษุ 

ทั้งหลายประชุมกันในวัน ๑๔ ค�่า, ๑๕ ค�่า และ ๘ ค�่า แห่งปักข์
2
 ต่อมาทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สวด

ปาติโมกข์ท�าอุโบสถโดยความพร้อมเพรียงกัน และทรงอนุญาตให้สมมติสีมา
3
 อันเป็นเขตแดนก�าหนด

สีมา โดยก�าหนดภูเขาและก้อนหินเป็นต้นเป็นเครื่องหมาย
4
 แห่งนิมิต แล้วทรงแสดงวิธีสวดสมมติสีมา

ด้วยเครือ่งหมายเหล่านัน้ ฉะนัน้สมีาจงึเปรยีบเสมอืนเป็นสังฆสภาของพระสงฆ์ในการท�าสังฆกรรมต่างๆ 

ที่ส�าคัญ มีการสวดพระปาติโมกข์ การอุปสมบทเป็นต้น

 สงัฆสภาในบรบิททางพระพทุธศาสนา เป็นแนวคดิของพระพุทธเจ้าทีท่รงมอบความเป็นใหญ่แก่

พระสงฆ์ โดยผ่านทางสมีาในฐานะเป็นสงัฆสภาในการด�าเนนิกจิการของพระศาสนาและการท�าสงัฆกรรม

ต่างๆ เช่น พระองค์ทรงอนุญาตพระสงฆ์มีจ�านวน ๔ รูป สวดปาติโมกข์ได้เพื่อความพร้อมเพียงของ 

หมู่คณะ ถ้ามี ๓ รูป หรือ ๒ รูป ให้ประชุมกันบอกความบริสุทธิ์แก่กันและกัน เรียกว่าปาริสุทธิอุโบสถ
5
 

ถ้ามีรูปเดียวให้ปัดกวาดสถานท่ีคอยภิกษุอื่น เม่ือไม่เห็นมาให้อธิษฐานคือต้ังใจระลึกว่า วันนี้ เป็นวัน

 1
 เตน โข ปน สมเยน อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา จตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏฺมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปติตฺวา ธมฺม�  

ภาสนฺติ. เต มนุสฺสา อุปสงฺกมนฺติ ธมฺมสฺสวนาย. เต ลภนฺติ อญฺญติตฺถิเยสุ ปริพฺพาชเกสุ เปม�, ลภนฺติ ปสาท�, ลภนฺติ 
อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ปกฺข�. 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
 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส, วนัิยมุข เล่ม ๓, พมิพ์ครัง้ที ่๒๐, (กรงุเทพมหานคร : ส�านกัพมิพ์

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หน้า ๑๓-๑๕.

 5
 วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๖๘/๒๕๔.
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อุโบสถ ถ้าไม่ท�า ต้องอาบัติทุกกฎ
6
 จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงให้ความส�าคัญกับสีมาในฐานะเป็น

สังฆสภาของสงฆ์ ในการท�าสังฆกรรมต่างๆ ที่ส�าคัญเป็นอย่างมาก ส่วนอุดมการณ์แบบสังฆาธิปไตย 

ในพระพุทธศาสนาหมายถึง สงฆ์มีอ�านาจเป็นใหญ่ในองค์กรเป็นระบอบการปกครองของพระสงฆ์ท่ี 

เรียกว่า สังฆาธิปไตย
7
 เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งที่พุทธบริษัททั้ง ๔ อยู่ภายใต้อ�านาจของสงฆ์หรือ จะพูด

ให้ชัดก็ต้องระบุว่า สงฆ์มีอ�านาจ สงฆ์เป็นใหญ่ อ�านาจไม่ใช่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง และพระองค์ได้ตรัส

ถึงความส�าคัญของพระสงฆ์ไว้ว่า ถ้าเมื่อใดสงฆ์ประกอบด้วยความเป็นใหญ่ เมื่อนั้นเราก็มีความเคารพ

ในสงฆ์
8
 จะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์ทรงมอบความเป็นใหญ่แก่พระสงฆ์ ในการท�าสังฆกรรมต่างๆ แล้ว 

เมื่อสงฆ์มีมติอย่างไรแล้ว พระองค์ก็มีมติอย่างนั้น ไม่คัดค้าน จึงตรัสว่า เรามีความเคารพในพระสงฆ์ 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างสังฆสภากับรัฐสภาในสมัยพุทธกาล

 ความสมัพนัธ์ระหว่างสงัฆสภากบัรฐัสภานัน้ กล่าวถึงสมีาในฐานะเป็นสงัฆสภาของสงฆ์และรฐัสภา

ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร มใิช่ว่าสงัคมไทยจะไม่เคยทราบเรือ่งของสภาหรือกระบวนการทางรัฐสภา 

และเรื่องของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้บอกเราให้ทราบว่า มิใช่เพียงมีแต่สภาเท่านั้น เพราะเร่ือง

สงฆ์ก็มใิช่เร่ืองอ่ืนจากสภา คือเรือ่งของสภานัน่เอง
9
 เพราะพระสงฆ์เองทราบและมกีารรักษากฎระเบยีบ

ของกระบวนการทางสภาด้วยซึ่งเรียกว่า สังฆสภา พระสงฆ์ได้ปกครองกันโดยการเคารพกันตามล�าดับ

อาวุโส
10

 เรียงล�าดับที่นั่ง ลงมติ นับองค์ประชุม การรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ การออกกฎระเบียบ และ

การตัดสินอธิกรณ์เป็นต้น กฎระเบียบของกระบวนการทางสังฆสภาเหล่าน้ี มีความสัมพันธ์และความ

เช่ือมโยงกับรัฐสภาในบริบทของสังคมไทย เมื่อพระพุทธองค์ทรงใช้สังฆสภาในการควบคุมพระสงฆ์  

ในเวลาที่พระสงฆ์มีสังฆสันนิบาตคือการประชุมพระสงฆ์นั่นเอง พระพุทธองค์ทรงยึดถือมาจากกฎ

ระเบียบของสภาสัณฐาคารของเจ้าลิจฉลวีทั้งหลาย ซ่ึงเป็นสภาบัญญัติกฎหมายซ่ึงมีอยู่ในแว่นแคว้น

 6
 วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๖๘/๒๕๕.

 7
 พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), สังฆาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑.

 8
 ยโต จ โข ภกิขฺเว ส�โฆปิ มหตเฺตน สมนนฺาคโต, อถ เม ส�เฆปิ คารโวต.ิ อง.ฺจตกฺุก. (บาล)ี ๒๑/๒๑/๒๕, 

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๑/๓๔.

 9
 พระราชปัญญาเมธ,ี พระพทุธศาสนาแนวคดิเพือ่พฒันาสงัคมและการเมือง, (กรงุเทพมหานคร : ส�านกัพมิพ์

นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๐.

 10
 นับระยะเวลาที่ได้รับการอุปสมบทก่อนและหลังกัน เรียกกันว่า อาวุโส-ภันเต.
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ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสมัยพุทธกาลมาปรับใช้กับสังฆสภาของพระองค์
11

 ในสมัยพุทธกาล การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ยังไม่เป็นที่รู้จักของพวกเราในปัจจุบัน แต่ในสมัยพุทธกาล มีสถาบัน

ทางการเมืองแบบรัฐสภากันแล้ว 

  ในมหาปรินิพพานสูตร
12

 มีหลักฐานต่างๆ มากมายท่ีสนับสนุนประเด็นนี้มีข้อความปรากฏว่า  

ในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เมืองกุสินารา ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงรับสั่งให ้

พระอานนท์ไปแจ้งข่าวการปรินิพพานแก่พวกมัลลกษัตริย์ ซึ่งขณะนั้นพวกเขาก�าลังอยู่ระหว่างการ

ประชุมสภากันอยู่ พวกเจ้ามัลลกษัตริย์ก็ใช้ระบอบการแบบรัฐสภา
13

 (สามัคคีธรรม) ปกครองเมืองอยู่ 

เมือ่ได้ทราบข่าวเช่นน้ันพวกเขาตดัสนิใจว่า ไม่ควรพักการประชุม แต่ควรประชมุต่อไปจนหมดวาระเสรจ็

การประชุมสภาจึงค่อยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา 

  สาระส�าคัญของสังฆสภาในระบอบสังฆาธิปไตยของพระพุทธศาสนานั้น ตั้งอยู่บนฐานะปฏิบัติ

การเพื่อความสามัคคีของพระสงฆ์ พระพุทธองค์คือบุคคลผู้ชูประทีปแต่งประชาธิปไตยและสนับสนุน

อย่างจรงิจงั ต่ออสิรภาพ สมภาพ และภราดรภาพ เป็นอนัว่าพระพุทธศาสนาเท่านัน้ทีม่นษุย์จะมเีสรีภาพ

ที่แท้จริงได้ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความส�าคัญของพระสงฆ์ไว้ว่า ถ้าเมื่อใดสงฆ์ประกอบด้วยความ 

เป็นใหญ่ เมื่อนั้น เราก็มีความเคารพในสงฆ์
14

 การมอบความเป็นใหญ่แก่สงฆ์มีลักษณะตรงกับหลัก

ประชาธิปไตยหลายประการ ส่วนมากเป็นเรื่องสังฆกรรม คือการประชุมกันท�ากิจกรรมสงฆ์อย่างใด 

อย่างหนึ่งให้ส�าเร็จ การท�าสังฆกรรมต่างๆ ที่ส�าคัญเช่นการอุปสมบทเป็นต้น

๓. สังฆสภาและรัฐสภามีหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อกัน

 สังฆสภาและรัฐสภามีหน้าท่ีท่ีจะพึงปฏิบัติต่อนั้น หมายถึงรัฐบาลและสังฆสภาต้องมีความ 

สัมพันธ์เชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยกันและกัน การปกครองคณะสงฆ์เป็นการปกครองโดยพระธรรมวินัย  

ซึ่งพระพุทธองค์ทรงมอบพระธรรมวินัยให้เป็นตัวแทนก่อนที่จะปรินิพพาน
15

 พระธรรมวินัยจึงเป็นท้ัง

 11
 พระราชปัญญาเมธี, พระพุทธศาสนาแนวคิดเพื่อพัฒนาสังคมและการเมือง, หน้า ๑๖๑.

 12
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๑/๗๗.

 13
 พระราชปัญญาเมธี, พระพุทธศาสนาแนวคิดเพื่อพัฒนาสังคมและการเมือง, หน้า ๑๖๒.

 14
 ยโต จ โข ภิกฺขเว ส�โฆปิ มหตฺเตน สมนฺนาคโต, อถ เม ส�เฆปิ คารโวติ. องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๒๑/๒๕,  

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๑/๓๔.

 15
 โย โว อานนฺท ธมฺโม จ เทสิโต วินโย จ ปญฺญตฺโต โส มมจฺจเยน สตฺถา. ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔, ที.ม. 

(ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.
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กฎหมายและวิถีปฏิบัติส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ ตามวิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ย่อมปกครองตนเองได้โดย 

ไม่ต้องใช้กฎหมายบ้านเมืองมาบังคับ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหมายถึงรัฐสภา (ผู้ปกครองประเทศ)กับ

คณะสงฆ์ในครั้งพุทธกาลเป็นความสัมพันธ์เชิงหน้าที่มิใช่เชิงอ�านาจ ซ่ึงรัฐหรือผู้ปกครองประเทศโดย

การน�าของกษัตริย์ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกโดยมิได้ก้าวก่ายการปกครองของคณะสงฆ์เช่น พระเจ้า

พิมพิสาร พระเจ้าปเสนทิโกศล และกษัตริย์องค์อื่นๆเป็นต้นในครั้งพุทธกาล ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่

ยดึม่ันในพระรตันตรยั ทรงอปุถมัภ์พระพทุธศาสนาในฐานะพทุธศาสนกิชนคนหนึง่ มไิด้ใช้อ�านาจหน้าที่

ในฐานะผู้ปกครองแต่อย่างใด เนื่องจากคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลออกบวชด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือ

การแสวงหาหนทางดบัทกุข์ ด้วยแนวทางแห่งพทุธธรรม จงึไม่มปัีญหาด้านการปกครอง เพราะพระสงฆ์

ท่านถือหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 

 หน้าที่ของรัฐหรือผู้ปกครองประเทศที่พึงมีต่อคณะสงฆ์หรือพระพุทธศาสนา จะต้องมีขอบเขตที่

ถูกต้อง โดยเป็นไปเพื่อเกื้อกูลกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายคณะสงฆ์ในฐานะเป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ

ของประชาชนในสงัคม มหีน้าทีส่งเคราะห์ด้วยธรรมให้ประชาชนเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสังคม และแนะน�า

ผู้ปกครองรัฐให้บริหารงานแผ่นดินด้วยธรรมที่เรียกว่า ธรรมาธิปไตย
16

 หากรัฐมีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง

ตามท�านองคลองธรรม คณะสงฆ์กส็ามารถชีแ้นะแนวทางท่ีถูกต้องให้ได้ แต่ไม่เข้าแทรกแซงหรอืก้าวก่าย

อ�านาจภายในของรัฐ ตลอดจนวางตัวเป็นกลางไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของทุกฝ่ายในส่วนของรัฐ

พึงมีหน้าที่ต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ๒ ด้านคือ 

  ๑.  ปกป้องคุม้ครองพระพทุธศาสนา เมือ่ยามทีพ่ระพทุธศาสนาเกดิปัญหาขึน้ ทัง้ปัญหาทีเ่กดิ

จากภายในและจากการท�าลายของภายนอก รฐัจะต้องเข้ามาช่วยคณะสงฆ์แก้ปัญหาดังกล่าว และรกัษา

แก่นพุทธศาสนาให้ด�ารงอยู่ ดังเช่นพระมหากษัตริย์ได้ทรงอุปถัมภ์การท�าสังคายนาทุกคร้ังเพ่ือรักษา

พระไตรปิฎกให้มีความบริสุทธิ์เป็นต้น  

  ๒. อปุถมัภ์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนา ด้วยการท�านบุ�ารุงพระพุทธศาสนาและกจิการคณะสงฆ์

ให้เจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การส่งเสริมคันถธุระและวิปัสสนาธุระ แก่คณะสงฆ์กล่าวคือ การส่งเสริมด้านการศึกษาเล่าเรียนและ

ด้านปฏบิตัแิก่พระภกิษสุามเณร ให้ความช่วยเหลอืด้านปัจจยั ๔ แก่คณะสงฆ์เพือ่ใช้ในกจิการพระศาสนา 

หากรฐัหรอืผูป้กครองประเทศจะตรากฎหมายส�าหรบัพระสงฆ์ จ�าเป็นต้องเข้าใจในขอบเขตความสมัพนัธ์

ดังกล่าวนี้ กฎหมายที่ออกมาจะเป็นไปเพื่อส่งเสริมท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
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๔. สังฆสภาและรัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการปกครององค์กร

  สงัฆสภาและรฐัสภาในฐานะเป็นศนูย์กลางการบรหิารองค์กรนัน้ โดยสงัฆสภามสีมีาในฐานะเป็น

สงัฆสภา เป็นทีป่ระชมุของคณะสงฆ์ในการท�าสังฆกรรมต่างๆท่ีส�าคญัมกีารอปุสมบทเป็นต้น พระพทุธเจ้า

จึงต้องวางระบบระเบียบต่างๆให้ชัดเจน จะอาศัยเพียงหลักธรรม เช่น อปริหานิยธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็น

หลักการกว้างๆ นั้นไม่พอ เพราะผู้เข้ามาบวชมีอุปนิสัยและการอบรมหล่อหลอมต่างกัน หากไม่มีกฎ

ระเบียบที่ชัดเจนก็มีโอกาสประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระพุทธศาสนาได้ 

ซึ่งต้นบัญญัติสิกขาบทแต่ละข้อในพระวินัยปิฎกล้วนมาจากสาเหตุเหล่านี้ท้ังสิ้น ดังนั้น พระวินัยจึง 

เปรียบเสมือนด้ายท่ีช่วยร้อยดอกไม้คือพุทธบริษัท ให้เป็นระเบียบสวยงามสร้างความศรัทธาให้เกิด 

แก่ผู้พบเห็น และเป็นเหตุให้พุทธบริษัทอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไป

ได้ยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ สังฆสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

คือ

   (๑) อ�านาจการบริหารงานกิจการพระพุทธศาสนาโดยผ่านสังฆสภาของสงฆ์ เป็นการบริหาร

ในรูปแบบของการปกครองคณะสงฆ์เป็นพื้นฐาน เพราะมีลักษณะเป็นรูปธรรม การบริหารงานใน

พระพทุธศาสนา ก�าเนดิข้ึนมาโดยมพีระพทุธเจ้าเป็นผูป้ระกาศพระศาสนาจนกระทัง่มีพระภกิษุ ภกิษณุี 

อุบาสก และอุบาสิกามีพุทธบริษัท ๔ ครบถ้วน สังคมพุทธจึงก�าเนิดขึ้นมา ดังนั้น จึงต้องมีการบริหาร

หรือการปกครองเกิดข้ึนเพื่อให้สังคมพุทธสามารถด�ารงอยู่ และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับ

สังคมมนุษย์สืบต่อไปการบริหารพระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระประมุข 

ในการบรหิารโดยใช้รปูแบบการปกครองแบบธรรมาธิปไตยโดยด�าเนนิการบริหารเช่น พระพุทธเจ้าทรง

เป็นพระธรรมราชา
17

 ทรงมอบให้สงฆ์ประชุมกันท�าสังฆกรรมทั้งปวงโดยเป็นการกสงฆ์ หมู่สงฆ์เป็น 

ผู้ด�าเนินกิจการที่ส�าคัญ เช่น การอุปสมบท การปวารณาเป็นต้น ผู้เข้าประชุมพึงเป็นสมานสังวาส  

มีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ร่วมเสมอกันจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ และจะต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัย 

เรียกว่า สังฆาธิปไตยคือสงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครองคณะสงฆ์ด้วยกันเองโดยผ่านสังฆสภาเป็นต้น

  (๒) อ�านาจตุลาการโดยผ่านสังฆสภาของสงฆ์ คือ เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นแล้วระหว่างสงฆ์กับ

สงฆ์ด้วยกัน คณะสงฆ์จะต้องด�าเนินการซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นคดี คือเป็นปัญหาข้อขัดแย้ง และส่วนที่เป็น

กิจธุระต่างๆ อธิกรณ์นั้น มี ๕ ประการ คือ 

 17
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    ๑. วิวาทาธิกรณ์
18

  ๒. อนุวาทาธิกรณ์ 

    ๓. อาปัตตาธิกรณ์  ๔. กิจจาธิกรณ์ 

    ๕. อธิกรณสมถะ เป็นต้น
19

  

 สงัฆสภาในฐานะเป็นศนูย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ ตามอ�านาจบริหารและตามอ�านาจตลุาการ 

โดยผ่านเครื่องมือที่ส�าคัญคือสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาของสงฆ์ เพื่อความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ 

ดังได้อธิบายมาแล้ว 

 ส่วนรัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการบริหารองค์กรนั้น กล่าวถึงรัฐสภาในฐานะเป็นทั้งสถานที่

ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และเป็นองค์กรฝ่ายนติิบญัญติัของประเทศ ซ่ึงเป็นทีม่าแห่งกฎหมายทัง้หลาย

ที่ใช้ปกครองประเทศ เป็นสถาบันสูงสุด ๑ ใน ๓ สถาบันของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันประกอบด้วย ๑. ฝ่ายบริหาร ๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ ๓. ฝ่ายตุลาการ
20

 รัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลาง

การปกครองประเทศ ฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมาจากการเลือกตั้งตาม

รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ อ�านาจหน้าที่ของรัฐสภาหรือ สภาผู้แทนราษฎรโดยทั่วไปแบ่งเป็น ๓ ประเภท

คือ

  (๑) อ�านาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย หมายถึง การออกพระราชบัญญัติและการอนุมัติ 

พระราชก�าหนด รวมถึงการออกกฏหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฏหมายเดิมด้วย

  (๒) อ�านาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง รัฐสภาหรือสภาผู้แทน

ราษฎรมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

  (๓) อ�านาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบในมาตรการต่างๆหมายถึง รัฐสภามีอ�านาจหน้าที่

ในการให้ความเหน็ชอบเช่น การให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้เลขาธกิารคณะกรรมาธิการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ และการแต่งต้ังเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เป็นต้น
21
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 การเรียกประชุม เป็นการเรียกให้สมาชิกรัฐสภามาประชุมเพ่ือพิจารณามาตรการต่างๆ ในทาง

นติิบญัญติั การเรยีกประชมุรฐัสภานีต้ามรฐัธรรมนญูถอืเป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิ ซ่ึงต้อง

ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรจึงเปรียบ

เสมือนเป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนที่เป็นนิติบัญญัติคือการออกกฎหมาย 

เป็นต้น และในส่วนที่เป็นการควบคุมการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสังฆสภาและรัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการบริหารองค์กรนั้น สังฆสภา

ในฐานะเป็นศูนย์กลางการบริหารองค์กรของสงฆ์ สีมาเปรียบเหมือนสังฆสภา เป็นท่ีประชุมของคณะ

สงฆ์ในการท�าสังฆกรรมต่างๆท่ีส�าคัญมีการอุปสมบทเป็นต้น ส่วนรัฐสภาในฐานะเป็นศูนย์กลางการ

บริหารองค์กรนั้น รัฐสภาในฐานะเป็นท้ังสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ

ของประเทศ ซึง่เป็นทีม่าแห่งกฎหมายท้ังหลายทีใ่ช้ปกครองประเทศ เป็นสถาบนัสงูสดุและคณะรฐัมนตรี

ต้องมาจากรัฐสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญก�าหนดไว ้

โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ท่ีมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงมีอ�านาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศ

๕. เอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสังฆภาและรัฐสภาในสังคมไทย

 เอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสังฆภาและรัฐสภาในสังคมไทยนั้น กล่าวถึงสีมาในฐานะเป็นสังฆสภา

และเป็นเขตอภยัทานไม่ว่าจะเป็นบคุคลหรือสัตว์ต่างๆ หนร้ีอนมาพ่ึงเยน็ เมือ่เข้ามาในเขตสังฆสภาแล้ว

กจ็ะได้รบัการคุม้ครองจากพระพระพทุธศาสนา ซ่ึงคนทัว่ไปทราบกนัดีอยูว่่าเป็นเขตอภัยทานห้ามท�าร้าย

ซึ่งกันและกัน เป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ค�าว่า อภัยทาน หมายถึง  

การให้ความไม่มีภัย หรือความปลอดภัย
22

 การให้อภัยทานเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้

ในอภิสันทสูตรว่า ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๕ ประการนี้เป็นมหาทาน ท่ีรู้กันว่าเลิศ รู้กันมานาน รู้กันว่า 

เป็น อริยวงศ์ เป็นของเก่า ในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้ว เป็นต้น
23

 

 ส่วนในพระไตรปิฎกนัน้ มกีารกล่าวถึงเร่ืองท่ีเกีย่วกบัอภยัทาน (เอกสิทธิค์ุม้ครอง) ต่างๆ มากมาย

ที่พระราชาหรือคนท่ัวไป 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�ามาตย์ผู้เป็นแม่ทัพนายกองให้ไปปราบกบฏ แต่นายทหารเหล่านั้นพากันเข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย

แล้วขอบรรพชาอุปสมบท พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเร่ืองแล้วได้ตรัสถามมหาอ�ามาตย์ผู้พิพากษาว่า 

ภิกษุรูปที่ให้ราชภัฏบวช จะต้องโทษสถานใด คณะผู้พิพากษากราบทูลไปตามล�าดับว่า 

  (๑) พระอุปัชฌาย์ต้องถูกตัดศีรษะ 

  (๒) พระอนุสาวนาจารย์ต้องถูกดึงลิ้นออกมา 

  (๓) พระคณะปูรกะต้องถูกหักซี่โครงแถบหนึ่ง 

 พระเจ้าพิมพิสารจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมประทับนั่งแล้วกราบทูลว่า หม่อมฉันขอ

ประทานพระวโรกาส ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้ราชภัฏบวช พระพุทธองค์ทรงชี้แจงให้พระเจ้า

พิมพิสารจนพอพระทัยแล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย ราชภัฏภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใด 

ให้บวช ต้องอาบตัทิกุกฏ
24

 เป็นต้น พวกนายทหารและพระเถระทัง้หลายทีใ่ห้การอปุสมบทรอดพ้นจาก

ความตายได้ก็ด้วยอ�านาจของสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาของสงฆ์ ในการอุปสมบทนายทหารเหล่านั้น

 ส่วนในสังคมไทยถือกันจริงจังและให้ความส�าคัญมาก ใครเข้าไปอยู่ในเขตสีมาในฐานะเป็น

สังฆสภาของสงฆ์แล้วเป็นอันพ้นภัยราชการ (เอกสิทธิ์คุ้มครองทางพระพุทธศาสนา) แม้ว่าพระเจ้า 

แผ่นดินมีอ�านาจทั้งแผ่นดิน แต่เขตนี้ยกให้พระสงฆ์แล้ว พระองค์ก็ไม่เข้ามารุกล�้า เช่นในสมัยลพบุรี  

เมือ่ครัง้ทีส่มเดจ็พระนารายณ์มหาราชประชวรหนกัใกล้จะสวรรคต
25

 พระเพทราชากบัขุนหลวงสรศกัดิ์

ยกทหารมาล้อมวัง ถ้าพระนารายณ์มหาราชสวรรคตเมื่อไร พวกขุนนางทั้งหลายที่พระเพทราชากับ

พระเจ้าเสือไม่พอใจ ก็คงจะถูกจับและถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ยังทรง

พระชนม์อยู่พวกเขายังท�าอะไรไม่ได้ แต่ตอนนีพ้ระองค์ทรงประชวรหนกัจะสวรรคตแล้ว เมือ่พระเพทราชา 

เอาทหารล้อมพระราชวงักไ็ม่มทีางไป แม้ว่าสมเดจ็พระนารายณ์จะยงัมอี�านาจอยูแ่ต่กท็�าอะไรไม่ได้แล้ว 

พระองค์ทรงสงสารพวกขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่ีจะต้องส้ินชีวิต ทรงรับส่ังให้ขุนนางของพระองค์

ไปนมินต์สมเดจ็พระสงัฆราชมาพร้อมทัง้พระสงฆ์ให้ครบท�าสงัฆกรรมได้พอพระสงฆ์มาทีพ่ระราชวงัละโว้ 

 24
 วิ.ม. (ไทย) ๔/๙๐/๑๔๖.

 25
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต) , ฝังลกูนมิติ-ผูกสมีา วดัญาณเวศกวนั, (กรงุเทพมหานคร, บรษัิท สหธรรมกิ 

จ�ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖.
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สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชกท็รงประกาศยกพระราชวงัละโว้ถวายให้เป็นของพระสงฆ์ เมือ่พระราชวงั

กลายเป็นสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาของพระสงฆ์แล้ว พระสงฆ์ก็ท�าสังฆกรรมได้จึงใช้พระราชวังเป็น

เหมอืนพระอโุบสถ สมเดจ็พระสงัฆราชน�าพระสงฆ์ประกอบสงัฆกรรมอปุสมบท พวกเจ้านายข้าราชการ

ผู้ใหญ่ที่รู้อยู่ว่าอาจจะต้องถูกจับหรือถูกประหารชีวิต เมื่อขุนนางผู้ใหญ่เหล่านั้นอุปสมบทเสร็จแล้ว 

ก็พากลับวัด เพราะเมื่อเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว พวกทหารฝ่ายที่จะก�าจัดก็ท�าอะไร 

ไม่ได้เป็นอันว่าพระสงฆ์พาพระบวชใหม่เหล่านั้นกลับวัดได้ส�าเร็จ เลยช่วยพวกข้าราชการและเจ้านาย

เหล่านั้นให้พ้นจากความตายไว้ได้ด้วยอ�านาจของสีมาในฐานะเป็นสังฆสภาของสงฆ์นั้นเอง
26

 

 ส่วนเอกสิทธิ์คุ้มครองของรัฐสภาไทยนั้น รัฐสภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมาย มีสิทธิเด็ดขาด

ของสมาชิกรัฐสภาที่จะกล่าวแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็น ออกเสียงลงคะแนน หรือการกระท�า

อย่างอืน่ในทีป่ระชมุสภา โดยมใิห้บุคคลอืน่มาเกีย่วข้อง จะไปฟ้องร้องว่ากล่าวในทางใดไม่ได้
27

 ทัง้ทาง

อาญาและทางแพ่ง และไม่อาจน�าเรื่องนั้นไปฟ้องร้องได้อีกไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ตาม 

สมาชกิรฐัสภาทกุท่านได้รบัความคุม้ครองกันตามรฐัธรรมนญูคือสมาชกิรฐัสภาทีจ่ะไปประชมุตามหน้าที่ 

โดยไม่อาจถกูจบักมุ คมุขงั คุม้กนัไม่ให้ถกูฟ้องร้อง
28

 หรือด�าเนนิคดีใดๆในลักษณะทีจ่ะขดัขวางต่อการ

มาประชุมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในระหว่างสมัยประชุม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาท่ีผู้นั้น

เป็นสมาชิกอยู่เสียก่อน ความคุ้มครองนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
29

 ทั้งนี้เมื่อพ้นเวลาดังกล่าวความคุ้มกันจะหมดไปและอาจด�าเนินคดี

ต่อไปได้ 

 ส�าหรับประเทศไทยได้มีการน�าหลักเอกสิทธิ์มาใช้เป็นคร้ังแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย คือ  

ในพระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช ๒๔๗๐ ส่วนหลักเรื่องความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาที่จะไม่

 26
 น ณ. ปากน�า้, ศลิปะบนใบเสมา, (กรงุเทพมหานคร : ส�านกัพมิพ์เมอืงโบราณ,พมิพ์ครัง้ที ่๑, ๒๕๒๔), หน้า ๙.

 27
 มานติย์ จุมปา, สารานกุรมรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.๒๕๔๐) เรือ่ง ๙ เอกสทิธิแ์ละความ

คุ้มกัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๔ ), หน้า ๒.

 28
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์ พับบิเคชั่นส์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕๔.

 29
 เดโช สวนานนท์, ความคุ้มกันในระหว่างสมัยประชุมในพจนานุกรมศัพท์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร :  

ส�านักพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๘๕.
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ถูกจับกุม คุมขัง หรือด�าเนินคดีในระหว่างสมัยประชุมนั้นได้มีการบัญญัติข้ึนใช้คร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
30

 และหลักนี้ยังคงอยู่ในรัฐธรรมนูญของไทยตลอดมา

  เอกสทิธิแ์ละความคุม้กันสมาชิกรฐัสภาของไทยนัน้ได้มกีารบญัญติัรบัรองไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในรฐัธรรมนญูอนัเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐
31

 มาตรา ๑๓๐ ได้บัญญัติหลักการเรื่อง เอกสิทธิ์เอาไว้เช่นสมาชิกรัฐสภามีเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด 

ในการกล่าวถ้อยค�าใดในทางแถลงข้อเทจ็จรงิ แสดงความคดิเหน็ และออกเสยีงลงคะแนนได้อย่างอสิระ 

ผู้ใดจะน�าไปเป็นเหตุฟ้องร้องมิได้ ตลอดไปไม่ว่าเมื่อใดเป็นต้น 

 ในมาตรา ๒๗๗
32

 วรรคท้าย ได้บัญญติัเกีย่วข้องกบัความคุม้กนัของสมาชิกรฐัสภาไว้ว่า บทบญัญติั

ว่าด้วยความคุม้กนัของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาตามมาตรา ๑๓๑ มใิห้น�ามาใช้บงัคบั

กบั การพจิารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ความคุม้กนัทีร่ฐัธรรมนญู

บัญญัติเป็นกรณีพิเศษให้กับคณะกรรมการการเลือกต้ังนอกเหนือจากที่กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 

จะได้ก�าหนดเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันให้แก่สมาชิกรัฐสภาแล้ว ก็ยังมีการก�าหนดความคุ้มกันให้กลุ่ม

บุคคลอีกประเภทหนึ่งที่จ�าเป็นต้องได้รับความคุ้มกันเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์โดยรวมของชาติ 

และประชาชน ได้แก่ ความคุ้มกันของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่าง

เรียบร้อยราบรื่น และมีอิสระ โดยไม่ถูกขัดขวางและกลั่นแกล้ง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐
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 มาตรา ๒๔๑ ได้บัญญัติให้ความคุ้มกันแก่คณะกรรมการการเลือกต้ัง เช่น  

ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศ

ให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลบังคับใช้ ห้ามไม่ให้ จับ คุมขัง 

หรือหมายเรียกตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งไปท�าการสอบสวนเป็นต้น 

 30
 มานิตย์ จุมปา, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.๒๕๔๐)เรื่อง ๙ เอกสิทธิ์และความ

คุ้มกัน, หน้า ๕.

 31
 ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐, (กรงุเทพ- 

มหานคร : โรงพิมพ์รัฐสภา, ๒๕๕๐).หน้า ๑๐๔-๑๑๐.

 32
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๕-๑๕๕.

 33
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๔.
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บทสรุป 

 พระสงฆ์ย่อมได้รบัเอกสทิธิค์ุม้ครองจากพระพุทธศาสนา โดยผ่านทางสีมาในฐานะท่ีเป็นสังฆสภา

ของพระสงฆ์ แต่การได้รับความคุ้มครองจากพระพุทธศาสนานั้น เพราะท่านผู้น�ารัฐหรือผู้น�าประเทศ

เหล่านั้น มีความเลื่อมใสศรัทธาและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักส�าคัญ ส่วนสมาชิกรัฐสภา

หรือสภาผู้แทนราษฎรย่อมได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจากรัฐสภาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น 

สังฆสภามีความส�าคัญกับพระสงฆ์และพระพุทธศาสนามากเพียงใด รัฐสภาก็มีความส�าคัญกับสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและประเทศชาติเพียงนั้นดังได้อธิบายมาแล้ว
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