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เณรค�า พระนอกรีต

กับแนวทางการแก้ปัญหา

ในรอบปีที่ผ่านมา มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับพระนอกรีต

ทีเ่ป็นข่าวใหญ่ติดต่อกันนานนับเดือน จนกรมสอบสวนคดี

พิเศษต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือกรณีเณรค�า หรืออดีต

พระวิรพล ฉัตติโก ผู้เคยเป็นประธานสงฆ์ส�านักสงฆ์วัดป่า

ขันติธรรม ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ที่มีชื่อเสียง

อย่างมากจากความสามารถในการเทศนา โดยแฝงเรื่อง 

อิทธิปาฏิหาริย์ ดังปรากฏในงานเขียนท่ีแพร่หลายตาม 

ร้านหนงัสอืท่ัวไป อาทิ “ชาติหน้าไม่ขอมาเกดิ” และ “นพิพาน 

มีจริง” แม้จะมีอายุเพียง 34 ปี เมื่อปี 2556 แต่ลูกศิษย ์

และผูม้จีติศรทัธาต่างพากนัเรยีก ‘หลวงปูเ่ณรค�า’ เนือ่งจาก

ความเชือ่ถือศรัทธาในภูมิธรรมของอดีตพระวิรพล แม้แต่

ข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจที่มีชื่อสียงจ�านวนมาก 

ต่างพากนัมาเป็นลกูศษิย์ท่ีใกล้ชิด จนเป็นท่ีมาของลาภสกัการะ 

มหาศาล

เรื่องอือ้ฉาวเก่ียวกับเณรค�าเกิดข้ึนเมื่อมกีารแพร่ภาพ

เณรค�าในหลายอิริยาบถที่ผิดอาจาระของสงฆ์ เช่น เณรค�า

ในเครื่องบินส่วนตัวพร้อมกับถือกระเป๋าหรูหราราคาแพง1 

ภาพถ่ายแนบหน้ากับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นต้น  

จนเกิดกระแสต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่าง 

กว้างขวาง หลังจากนั้น สื่อต่างๆ ได้ให้ความสนใจในการ 

สบืประวติัและเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกบัเณรค�า จนปรากฏภาพ

ที่น่าตกใจของเณรค�านอนกับหญิงสาวรายหนึ่ง2 นอกจากนี้

ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาในหนังสือ “ชาติหน้าไม่ขอ 

มาเกิด” และ “เพชรน�้าหนึ่ง” ที่อดีตพระวิรพลแต่งขึ้น  

ว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรม เนื ่องจากอ้างตนว่าเป็น 

พระอรหันต์ท่ีหลุดพ้นจากวัฏสงสารแล้ว จนส�านักงาน

พระพทุธศาสนาต้องด�าเนนิการตรวจสอบในเรือ่งนี้3 กระแส

สังคมได้กดดันให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของอดีต 

ชวีติของพระภกิษใุนพระพทุธศาสนาถ้ามีความมักน้อย สนัโดษ ต้ังใจศกึษาและปฏิบติัธรรมแล้ว กจ็ะมศีลีจรยิวตัร
ทีง่ดงามเป็นทีเ่ลือ่มใสศรัทธาของประชาชน แต่ถ้าพระภิกษุเริ่มสะสมความมัง่คัง่และแสวงหาอ�านาจแล้ว ในทีสุ่ด 
จะกลายเป็น “พระนอกรีต” ที่มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับสีกาและทรัพย์สินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรณีของเณรค�าก็เช่นกัน 
ภาพเณรค�าทีใ่ช้สินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยและประพฤติตนไม่เหมาะสมก่อให้เกิดกระแสต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
อย่างกว้างขวาง ปัญหาพระนอกรีต นอกจากจะเป็นพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมของปัจเจกบุคคลแล้ว ยังเป็นปัญหา 
เชิงโครงสร้างของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ปัจจุบัน ทีไ่ม่ทันยุคสมัย ขาดประสิทธิภาพ และท�าให้อ�านาจการตรวจสอบของ 
ภาคประชาชนและภาครัฐต่อคณะสงฆ์ลดน้อยลง
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พระวริพลทั้งในเรื่องวตัรปฏบิติั และเรื่องอื้อฉาวเก่ียวกับเงิน

บริจาค จนกรมสอบสวนคดีพิเศษเขา้มาตรวจสอบในเรื่องนี้ 

และมกีารต้ังข้อหาในฐานความผดิถงึ 8 ข้อหา ได้แก่ การใช้

สือ่สารสนเทศลงโฆษณาอันเป็นเทจ็ (ตาม พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ฯ  

มาตรา 14 เนื่องจากมีการอ้างว่า ได้เข้าเฝ้าพระอินทร์แล้ว

พระอินทร์รับสั่งให้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหญ่) กรณ ี

การกระท�าช�าเราเด็กหญงิและพรากผูเ้ยาว์ (ความผดิอาญา 

มาตรา 277 และ 317 วรรค 3) พฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษี

รถหรู กรณีเสพยาเสพติดให้โทษ การแสดงและใช้วุฒ ิ

การศึกษาเท็จ (ความผิดตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาเอกชน) 

คดฆ่ีาคนตายโดยประมาทจากการขบัรถชนคนตาย ความผิด 

ฐานฟอกเงิน (กรณีการเบียดบังเงินบริจาคไปซื้อทรัพย์สิน

และน�าเงินไปฝากในต่างประเทศ) และการอวดอตุร ิอภนิหิาร4

แต่อดีตพระวิรพลได้อ้างกจินมินต์เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

และถือโอกาสหลบหนีคด ี ในท ีสุ่ดคณะสงฆ ์จังหวัด

อบุลราชธานแีละคณะสงฆ์จงัหวดัศรสีะเกษได้ขบัพระวริพล

ออกจากสมณเพศเมื่อ 13 กรกฎาคม 2556 เนื่องจากผิด

วินัยสงฆ์ร้ายแรง ได้แก่ เสพเมถุนและต้องอาบัติปาราชิก5

ต่อมามีตัวแทนของเณรค�าให้ข่าวว่าเณรค�าได้ลาสิกขาแล้ว

ท่ีวดัแห่งหนึ่งในสหรฐัอเมรกิา เมือ่ 26 กรกฎาคม ปีเดียวกัน6

แต่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่า เณรค�าหลบหนีไปอยู่ที่ใด

ข่าวคราวของ “พระนอกรีต” ที่ประพฤติมิชอบตาม

หลักพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่อดีต

พระยันตระเมื ่อหลายสิบปีก่อนจนถึงอดีตพระเณรค�าใน

ปัจจุบัน ทีต่ ้องคดถีึงขัน้อาบัตปิาราชิก เช่น อวดอ้าง

คณุวเิศษเพื่อหลอกลวงประชาชน และการแอบมเีพศสมัพนัธ์

กับสีกา เป็นต้น จนกระทัง่เมื่อไม่นานมานี้จิตรกรผู้หนึ่ง

ได้เขียนรูป “ภิกษสุันดานกา”7 วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรม 

อันไม่เหมาะสมของ “มารศาสนา” ผู้แอบแฝงมาในรูปของ

พระสงฆ์เพื่อแสวงหาลาภสักการะ หรือมีพฤติกรรมมิชอบ

ผิดสมณะวิสัย อันไม่อาจเรียกว่าภิกษุสงฆ์อีกต่อไป นับเป็น 

“กาฝาก” ที่คอยบ่อนท�าลายพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ 

และปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆ สะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธ

ศาสนาในสงัคมไทยก�าลงัประสบปัญหาท่ีอาจก่อให้เกดิวกิฤต

ศรัทธาในอนาคต

เงินบริจาคกับการจัดการศาสนสมบัติ
เรือ่งอือ้ฉาวทีเ่กดิขึน้เป็นข่าวบ่อยครัง้เมือ่มพีระนอกรตี 

คือความไม่โปร่งใสเรื่องเงินบริจาค ดังตัวอย่างกรณีเณรค�า

ที ่มีผู ้ร้องเรียนจ�านวนมากว่า มีการน�าเงินบริจาคไปใช ้

ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงน�าเงินบางส่วนไปใช้ซื้อทรัพย์สิน 

ส่วนตวั เช่น บ้าน รถยนต์ จนน�าไปสูก่ารตรวจสอบการใช้เงนิ 

โดยทางราชการ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขอให้ 

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  

ตรวจสอบในเรื่องนี้ และรองเลขาธิการ ได้แถลงข่าวว่า 

ปปง. ได้ตรวจสอบข้อมูลหลกัฐานเส้นทางการเงนิของหลวงปู่ 

เณรค�า และส�านกัสงฆ์วดัป่าขนัตธิรรม ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีได้รบั 

จากสถาบนัการเงนิ โดยเป็นการเปิดบญัชเีพือ่รบับรจิาคเงนิ

สร้างพระแก้วองค์ใหญ่มเีงินหมนุเวยีนประมาณ 200 ล้านบาท8  

นอกจากนี ้ ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  

ยงัเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ส�านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัด 

(พศจ.) ทัว่ประเทศ เร่งด�าเนินการตรวจสอบสถานะสาขา

ของส�านักสงฆ์วัดป่าขันติธรรมทัว่ประเทศว่าขออนุญาต 

ถกูต้องหรอืไม่ การเข้าไปจดัตัง้ส�านกัปฏิบัตธิรรมได้ขออนญุาต 

ตามขัน้ตอนหรอืไม่ ที่ดนิที่ตัง้เป็นของใคร เจ้าคณะปกครอง

ในพื ้นทีท่ราบเรื ่องหรือไม่ รวมถึงพระสงฆ์ไปพ�านักที่

ส�านกัสงฆ์แต่ละสาขาได้ขออนญุาตเจ้าคณะปกครองหรอืไม่ 

รวมทั้งให้ตรวจสอบด้วยว่าการเรี่ยไรเงินบริจาคของ 

แต่ละสาขาได้น�าไปท�ากิจกรรมอะไรบ้าง9

ยิ ่งไปกว่านั ้น ความเป็นมาของส�านักสงฆ์วัดป่า 

ขันติธรรม ก็มีประวัติของการใช้ท่ีดินบริจาค ที่ไม่ตรงกับ

วตัถปุระสงค์ของผูบ้รจิาคมาแต่เดิม โดยนางลอน มนสั หรอื 

คุณแม่ลอน อายุ 68 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินประมาณ 15 ไร่

ท่ีมอบให้อดีตพระวิรพล สุขผล ด�าเนินการสร้างวัดป่า 

ขันติธรรมทีบ่้านยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  

ได้เปิดเผยว่า จุดมุ่งหมายตั้งแต่แรกในการมอบที่ดินให้อดีต

พระวิรพล ก็สืบเนื่องมาจากหลวงปู่เณรค�าได้ถูกชาวบ้าน

ชุมนุมขับไล่ให้ออกไปจากป่าช้าของชาวบ้าน ท�าให้ต้องหา 

ทีอ่ยูใ่หม่ ตนจึงได้มอบทีด่นิของตวัเองจ�านวนประมาณ 15 ไร่ 

ให้สร้างวัด และต้องการท�าบุญโดยการสร้างวัดทีส่มบูรณ์

แบบ จนกระทัง่ระยะเวลาผ่านไปนานร่วม 10 ปีก็ยังไม่ม ี

การด�าเนินการสร้างวัดแต่อย่างใด มีเพียงแค่การยื่นเรื่อง

เสนอทางกรมการศาสนาเพื่อขอสร้างวดั และขอใบอนญุาต
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ตั้งวัด กระทั่งใบอนุญาตได้หมดอายุตามก�าหนดเวลา 5 ปี 

ก็ยังไม่สามารถด�าเนินการสร้างวัดได้ส�าเร็จ เมื่อตนได้ไป

สอบถามข้อเท็จจริง กลับได้ค�าตอบว่าจะไม่มีการสร้างวัด 

แต่จะสร้างเป็นวิหารหลวง ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญา10

ประเด็นเรื่องสถานะของวัดมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ต่อการตรวจสอบควบคุมการใช้เงินบริจาค เนื่องจากตาม 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 วัดในพระพุทธศาสนา

เป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย ดงันัน้ กจิการและทรพัย์สนิของ

นิตบิุคคล ซึง่ผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการปกครองดแูลก็คือ 

เจ้าอาวาสจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย 

คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงทีเ่กี ่ยวข้อง  

ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคและการจัดการ 

ศาสนสมบติัอย่างชดัเจน โดยถ้าเป็นเงินผลประโยชน์ของวดั 

ให้วัดเก็บไว้ได้ 3,000 บาท เป็นอย่างมาก ส่วนที่เกิน  

3,000 บาทให้ฝากไว้กบัธนาคาร โดยระบช่ืุอบัญชีว่าเป็นเงิน

ของวัดนั้นๆ ห้ามฝากในนามบุคคล ในกรณีที่ฝากเงินไว้กับ

ธนาคารให้ระบุชื่อผู้มีอ�านาจถอนเงินไว้อย่างน้อย 3 คน คือ  

1) เจ้าอาวาส 2) ไวยาวัจกรหรือผู้ท�ากิจธุระแทนพระสงฆ ์

ที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง 3) ผู้ที่เจ้าอาวาสเห็นสมควร แต ่

การสั่งจ่ายให้ลงนามในเช็คสั่งจ่ายพร้อมกนั โดยมเีจ้าอาวาส

ลงนามด้วยทุกครั้ง จึงจะถอนเงินได้ ส่วนเงินการกุศล นั้น  

การดูแลรักษาตลอดจนการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามความ

ประสงค์อย่างชัดเจนว่า จะให้เก็บรักษาท่ีไหน อย่างไร  

ซ่ึงวดักอ็าจปฏบิติัเช่นเดียวกบัการเกบ็รกัษาเงินผลประโยชน์

โดยอนุโลม ดังนั้น การเบิกจ่ายหรือใช้เงินของวัดต่างๆ  

จึงไม่สามารถท�าตามอ�าเภอใจของใครคนใดคนหนึ่งได้

ปัญหาของส�านกัสงฆ์วดัป่าขันตธิรรม คอืปัญหาเรือ่ง

สถานะทีม่ิใช่วัด ที่จริงแล้วควรจะเรียกให้ถูกต้องว่า ทีพ่ัก

สงฆ์ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ที่อาศัย

อ�านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 32 แห่งพระราช

บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัตถิึงการสร้างวัด  

การตั้งวัด การรวมวัด การย้ายวัด การยุบเลิกวัด และ 

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยไม่ได้กล่าวถึง 

การสร้างส�านักสงฆ์ ดังนั ้น ส�านักสงฆ์ทีก่ระจายอยู่ทัว่

ประเทศไทยจ�านวนมาก เป็นทีพ่�านักของพระภิกษุทีไ่ม่ได้ 

ขออนุญาตสร้างวัดและตั้งวัด11 ซ่ึงที่พักสงฆ์มิได้อยู่ภายใต้

บงัคบัพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ท�าให้การจดัการ

ศาสนสมบัติไม่ได้ด�าเนนิการระเบียบปฏบิัติและข้อกฎหมาย

ต่างๆ โดยกรณีส�านักสงฆ์วัดป่าขันติธรรมมีการเปิดบัญช ี

ในนามบุคคล ท�าให้สามารถเบิกจ่ายและโอนเงินได้โดยไม่มี

การตรวจสอบ ขาดความโปร่งใสจนเป็นเหตใุห้เกดิเรือ่งอือ้ฉาว 

เกี ่ยวกับการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของผู ้บริจาคตามที ่

เป็นข่าว ด้วยเหตนุี ้เณรค�าจงึไม่ยอมตัง้วดัอย่างถูกต้องตาม

เจตนาของนางลอนซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดิน

พ.ร.บ. คณะสงฆ์ในบริบทของสังคมไทย
ปัญหาเรื ่องพระนอกรีตและความไม่โปร่งใสของ 

เงินบริจาค นั้น ในด้านหนึ่ง ก็มาจากปัญหาปัจเจกบุคคล  

การประพฤติมชิอบของพระนอกรีตนั้นเกิดจากพฤติกรรม

ส่วนตวัของอดีตพระสงฆ์นั้นๆ แต่ในอกีด้านหนึ่ง กเ็ป็นปัญหา

เชิงโครงสร้างของการก�ากบัดแูล โดยการปกครองในแนวดิง่ 

ของคณะสงฆ์ตาม “พระราชบญัญัตกิารปกครองคณะสงฆ”์ 

(พ.ร.บ. คณะสงฆ์) นั้นเองเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ก่อให้

เกดิกรณพีระนอกรตีอยูเ่นอืงๆ เนือ่งจากขาดกลไกเชิงระบบ

ทีจ่ะแก้ไขปัญหาพระนอกรีตเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น เมื่อเกิดข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับพระสงฆ์ทีต่้องอธิกรณ์  

แม้ชาวบ้านในชุมชนจะรู้และหนังสือพิมพ์จะประโคมข่าว 

แต่ถ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชาเบื้องบน เช่น เจ้าอาวาส 

เจ้าคณะต�าบล เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะจงัหวัด เจ้าคณะภาค 

หรือแม้แต่มหาเถรสมาคม ไม่สั่งการลงไป พระสงฆ์ทีต่้อง

อธิกรณ์นั้นก็ยังคงอยู่ได้ การให้คุณให้โทษแก่พระสงฆ์นั้น 

ไม่ได้อยู่ที่ “พุทธบริษัทสี่” ดังเช่นในอดีต แต่อยู่ที่ “ระบบ

ราชการ” ในคณะสงฆ์ที่มาพร้อมกับ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 

พระพทุธศาสนาได้เจรญิรุง่เรอืงอยูบ่นผนืแผ่นดินไทย

มานาน12 ปัจจยัส�าคญัแห่งความเจรญิรุง่เรอืงดงักล่าวมาจาก  

“ความสัมพันธ์ 3 เส้า” ทีไ่ด้สมดุลกันระหว่างพระสงฆ์ 

ประชาชน และรัฐ ในอดีตประชาชนหรือชุมชนควบคุม 

พระสงฆ์ในเชิงวัตถุ เช่น ประชาชนเป็นผู้ทีส่ร้างวัดให้แก ่

พระสงฆ์ที่ตนเคารพนับถือ บ�ารุงพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี

ปฏิบตัชิอบด้วยวตัถปัุจจยัต่างๆ หากพระสงฆ์รปูใดประพฤติ

ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ประชาชนในชุมชนนั้นเมื่อทราบ 

ก็จะถอนการอุปัฏฐากบ�ารุงเลี้ยง พระสงฆ์รูปนั้นก็ไม่อาจจะ

อยู ่ในชุมชนนั้นได้อีก ต้องสึกหาลาเพศไปตามแต่กรณี  

นี่เป็นอ�านาจการตรวจสอบของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์
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ขณะเดียวกันพระสงฆ์ควบคุมประชาชนในเชิงจิตใจ 

พระสงฆ์มหีน้าทีห่ลกัคือศึกษาและปฏบิติัธรรม แล้วน�าความ

รู้ทีไ่ด้นั้นมาสั่งสอนประชาชน ว่ากล่าวตักเตือนประชาชน 

มิให้ประพฤติตนเสื่อมเสีย ประชาชนทีถู่กพระสงฆ์ติเตียน 

ก็จะได้ส�านึกกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี พระสงฆ์จึงควบคุม

ประชาชนในเชิงจิตใจ 

ส่วนรัฐนั ้นมีหน้าทีใ่นการปกป้องภัยอันจะเกิดแก่

พระพทุธศาสนา ภยัภายในกค็อื เม่ือมีผูป้ลอมปนมาบวชเป็น

พระภกิษุเพื่อแสวงหาลาภสกัการะ ประพฤติตนเป็นท่ีเสื่อมเสยี  

รัฐมีหน้าที่โดยตรงในการขจัดภัยเหล่านั้น โดยการเข้าไป

ตรวจสอบ วินิจฉัย และจับสึกเมื่อผิดจริง ส่วนภัยภายนอก

กค็อืการคกุคามจากศาสนาหรอืลทัธิความเช่ืออืน่ ในอนัท่ีจะ

บ่อนท�าลายพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม รัฐจะ

ต้องเข้มแข็งเด็ดขาดในการขจัดภัยจากศาสนาอื่นหรือลัทธิ

ความเชือ่อืน่เหล่าน้ัน และก�าราบให้เข็ดขยาดมใิห้มากล�า้กราย 

พระพุทธศาสนาได้อีก

การประกาศใช้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 3 ฉบับในรอบกว่า 

100 ปีทีผ่่านมา ได้น�าความเปลี่ยนแปลงมาสู่รากฐานของ

พระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างใหญ่หลวง โดยการน�า 

“ระบบราชการ” ซึ่งมีการบังคับบัญชาตามล�าดับชัน้มาใช้ 

การให้คณุให้โทษแก่พระสงฆ์ขึ้นอยูก่บัผูม้อี�านาจในคณะสงฆ์

ตามล�าดับชั้น มิได้อยู่ที่ประชาชนในชุมชนอีกต่อไป และรัฐ

ก็มิได้ท�าหน้าทีต่รวจสอบคณะสงฆ์และปกป้องภัยของ

พระพุทธศาสนาด ังเด ิม แต ่กลับท �าหน ้าท ีเ่ป ็นเพียง 

“เลขานุการ” ของคณะสงฆ์ ท�าให้ “ความสัมพันธ์ 3 เส้า” 

ระหว่างประชาชน พระสงฆ์ และรฐั ซ่ึงแต่เดมิมคีวามสมดลุ

และท�าหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ต้องแตกสลายลง

เมือ่ประชาชนไม่อาจควบคุมพระสงฆ์ในเชิงวตัถไุด้อกี 

เวลามีพระสงฆ์ที่ประพฤติมิชอบเกิดขึ้น แม้ประชาชนจะ 

รวมตัวกันต่อต้านคัดค้านพระสงฆ์ทีต่้องอธิกรณ์นั้น แต่ถ้า 

ผ ู้บังคับบัญชาปกป้อง พระสงฆ ์รูปนั้นก็ยังคงอยู ่ ได ้  

ส่วนรัฐเองก็ไม่อาจขจัดภัยที่เกิดขึ้นภายในคณะสงฆ์เอง 

และภัยจากภายนอกได้ เพราะ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ทั้ง 3 ฉบับ 

ยกสงฆ์ให ้เป ็นใหญ่ในกิจการพระพุทธศาสนาทัง้ปวง  

รฐัเป็นเพยีงเลขานกุาร และประชาชนถกูกดีกนัให้อยูว่งนอก  

ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ คณะสงฆ์จึงปราศจากการถ่วงดุล

และการตรวจสอบทั้งจากภาคประชาชนและภาครัฐ 

พ.ร.บ. คณะสงฆ์ในบริบทของคณะสงฆ์13
การรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ ในปี 

2500 จอมพลสฤษดิไ์ด้หันมาท�าลายระบอบประชาธิปไตย 

ในฝ่ายศาสนจักร โดยการยกเลกิ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับท่ี 2  

ซึ่งมีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตย และประกาศใช้ พ.ร.บ.  

คณะสงฆ์ ฉบับที ่ 3 ในปี 2505 ซึ่งรวบอ�านาจคณะสงฆ์ 

ไว้ท่ี “มหาเถรสมาคม” ซึ่งเป็นกลุม่พระราชาคณะอาวโุสจาก

การแต่งตัง้จ�านวน 10 กว่ารูป โดยมีสมเด็จพระสังฆราช 

ทรงเป็นประมุขสงูสดุ ท�าหน้าท่ีท้ังฝ่ายนิตบัิญญตั ิฝ่ายบรหิาร  

และฝ่ายตลุาการควบกนัไป ปกครองพระภกิษสุงฆ์ทัว่ประเทศ 

นับเป็นระบอบ “คณาธิปไตย” ทีป่กครองคณะสงฆ์ไทย 

จวบกระทั่งถึงปัจจุบัน

ข ้อด ีของ พ.ร.บ. คณะสงฆ ์ ฉบับท ี ่ 3 ก็คือ  

พระมหากษัตริย์ยังทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการแต่งต้ัง

สมเด็จพระสงัฆราช ประมขุแห่งรฐัยงัคงมอี�านาจตรวจสอบ

คณะสงฆ์ในระดับหนึ่ง ส่วนข้อเสียของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 

ฉบับนี้คือ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิเสียงในการปกครอง

คณะสงฆ์ คณะสงฆ์เติบโตโดยปราศจากการถ่วงดุลและ 

การตรวจสอบทัง้จากภาคประชาชนและภาครัฐ พระเถระ 

ผู ้มีอ�านาจส่วนใหญ่ชราภาพ ท�าให้ขาดความคล่องตัว 

ในการแก้ปัญหาภายในคณะสงฆ์ รวมท้ังจดัการกบัภยัคกุคาม 

พระพุทธศาสนาทั้งจากภายในและจากภายนอก

โครงสร้างของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับที่ 3

อาณาจักร ศาสนจักร

1. ผู้น�าสูงสุด 1. สมเด็จพระสังฆราช

2. คณะรัฐมนตรี 2. มหาเถรสมาคม

3. ประชาชน 3. พระสงฆ์
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พ.ร.บ. พุทธบริษัทสี่
พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับปี 2505 ทีใ่ช้มานานกว่า 

ครึ่งศตวรรษ (แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2535) ไม่เหมาะสม 

กับยุคสมัยปัจจุบัน ท�าให้เกิดเสียงเรียกร้องให้มีการออก 

พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบบัใหม่ขึน้มา เนือ่งจากความเจรญิรุง่เรอืง 

ของพระพุทธศาสนาในอดีตขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชน พระสงฆ์ และรัฐทีไ่ด้สมดุล จึงมีการเสนอแนว

ความคิด “พ.ร.บ. พุทธบริษัทสี่” ขึ้น14 โดยมีสาระส�าคัญ 

อยู่ที่โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน พระสงฆ์ 

และรัฐ อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญ โดยรัฐจะต้อง

ถอนคืน “ระบบราชการ” ออกจากคณะสงฆ์ ท�านุบ�ารุง

พระพทุธศาสนาโดยองค์รวมอยู่ห่างๆ จดัสรรงบประมาณให้ 

ปกป้องคุม้ครองพระพทุธศาสนาจากปัญหาภายใน เช่น การ

ขจดัผู้ปลอมปนมาบวช และตรวจสอบพระสงฆ์ทีต้่องอธกิรณ์ 

เป็นต้น ปกป้องอารกัขาพระพทุธศาสนาจากปัญหาภายนอก 

เช่น สงคราม การก่อการร้ายเพือ่บ่อนท�าลายพระพทุธศาสนา  

การรกุเชิงนติบิญัญตัแิละกมุกลไกอ�านาจรฐัเพือ่เผยแพร่ลทัธิ

ของตนและเบยีดพระพุทธศาสนาให้ตกไป รวมท้ังการรกุเชิง

วัฒนธรรม เป็นต้น ส่วนการบริหารจัดการภายในของ

พระพุทธศาสนานั้น พุทธบริษัทสี่ อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก และอุบาสิกา ควรจะได้รับโอกาสให้ดูแลกันเอง

ประชาชนควรจะควบคุมพระสงฆ์ได้ในเชิงวัตถุ เช่น 

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค รวมทั้ง

การก่อสร้างศาสนสถาน และศาสนวัตถุ เป็นต้น ประชาชน

ควรจะเป็นผูค้ดัเลอืกพระภกิษุสามเณรท่ีจะมาพ�านกัอยูใ่นวดั

หรือส�านักสงฆ์ในชมุชนของตน รวมทัง้พระอุปัชฌาย์และ 

เจ้าอาวาส และประชาชนควรเป็นผู้เสนอสมณศักดิใ์ห้แก่ 

พระสงฆ์ผู้ปฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบ (ถ้าหากจะคงระบบสมณศกัดิไ์ว้)  

ส่วนหน้าทีข่องพระสงฆ์คือ ศึกษาพระธรรมวินัยและ 

ปฏบิติัธรรม สั่งสอนประชาชน เป็นท่ีพึ่งทางจติใจแก่ประชาชน 

และเป็นผู้น�าทางสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น 

ความยากจน ยาเสพติด และอบายมุข เป็นต้น และชีน้�า

สังคมตามหลักพระพุทธศาสนา ให้ออกจากวิกฤตการณ์ทัง้

ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สาธารณสขุ และ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

บทสรุป
ชวีติของพระภกิษุในพระพทุธศาสนาถ้ามคีวามมกัน้อย  

สันโดษ ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้ว ก็จะมีศีลจริยวัตร 

ท่ีงดงามเป็นท่ีเลื่อมใสศรทัธาของประชาชน แต่ถ้าพระภกิษุ

เริ ่มสะสมความมั ่งคั ่งและแสวงหาอ�านาจแล้ว ในที ่สุด 

จะกลายเป็น “พระนอกรตี” ท่ีมเีรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกบัสกีาและ

ทรัพย์สินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ทีผ่่านมา 

ได้ท�าให้คณะสงฆ์ตกอยูภ่ายใต้ “ระบบราชการ” ท่ีการตัดสนิ

คดีอื้อฉาวข้ึนอยู่กับผู้บังคับบัญชาในคณะสงฆ์เพียงอย่าง

เดียว กลายเป็น “ระบบอปุถมัภ์” ท่ีท�าให้พระนอกรตีซึ่งมั่งคั่ง

และมีเส้นสายยังคงอยู่ได้ อ�านาจการตรวจสอบของภาค

ประชาชนและภาครัฐท่ีมตี่อคณะสงฆ์ได้ลดน้อยลงจนเกือบ

ไม่เหลืออยู่

พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ทีผ่ ่านมาทัง้ 3 ฉบับสะท้อน 

การปกครองของฝ่ายอาณาจักรใน 3 ยุคสมัยคือ ฉบับที่ 1 

สะท้อนระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ฉบับที่ 2 สะท้อน

ระบอบ “ประชาธิปไตย” แบบเก่า และฉบับที่ 3 สะท้อน

ระบอบ “เผด็จการทหาร” แม้บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 

ฉบับที ่ 3 ยังคงใช้อยู่ จึงไม่อาจตอบสนองต่อสังคมไทยใน

ปัจจบุันได้ กลายเปน็ปัญหาเชิงโครงสร้างของคณะสงฆ์ไทย 

แนวทางในการแก้ปัญหาจึงอยู ่ที่การเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสร้างเพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย 

การยกร่าง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับใหม่

ความรุง่เรอืงของพระพทุธศาสนาในประวัตศิาสตร์ไทย 

ที่ผ่านมา ขึ้นอยู่กับ “ความสัมพันธ์ 3 เส้า” ที่ลงตัวระหว่าง

ประชาชน พระสงฆ์ และรัฐ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับใหม่ 

จึงควรจะขยายเพื่อให้ครอบคลุมภาคประชาชนและภาครัฐ

ด้วย จึงควรจะออกมาในรูปของ “พ.ร.บ. พุทธบริษัทสี่”  

ที่สอดคล้องกับการปกครอง “ระบอบประชาธิปไตย” และ

สอดคล้องกับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ดังพุทธด�ารัส

ท่ีว่า “พระพทุธศาสนาจะรุง่เรอืงหรอืเสื่อมนั้น มไิด้ขึ้นอยูก่บั

คณะสงฆ์เพยีงฝ่ายเดียว แต่ขึ้นอยูก่บัพทุธบรษัิทสี ่อันได้แก่

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา” 
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