
245การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

การบริหารองคกรและการเงินในสมัยพุทธกาล 

Financial and Administration Administration in Buddhist Era 

 

ภัทรพล ใจเย็น , พลวัฒน ชุมสุข∗, ปยวรรณ หอมจนัทร∗∗ 

บทคัดยอ 

 วันอาสาฬหบูชาเปนจุดกำเนิดองคการ พระพุทธศาสนาข้ึนอยางสมบูรณ โดยมี

พระพุทธเจาเปนผูนำหรือผูบริหารองคการ และพระสงฆสาวกเปนสมาชิก ซึ่งไดรวมแรงรวมใจกัน

ทำงานเพื่อขับเคลื่อนองคการใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว 

 ในชวงแรกของการกอต้ังองคการพระพุทธศาสนา พระพุทธเจายังไมไดบัญญัติ พระ

วินัยทั้งที่เปนปาฎิโมกขและอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตาม

รูปแบบที่เปนธรรมเนียมของพระพทุธเจา มีทั้งธรรมและวินัย คำสั่งและคำสอนอยูดวยกัน ซึ่งจัดเปน

จารีตศีลเรียกวา โอวาทปาติโมกข  

 ตอมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตข้ึนไดมีผูศรัทธาเขามาบวชเปนจำนวนมาก ทำให

สังคมสงฆมีความหลากหลาย เปนเหตุใหมีการประพฤติแตกตางกันออกไป ตามฐานะและความเช่ือ

ของแตละทองถ่ิน ชนบทที่ตนอาศัยอยู การประพฤติผิดทั้งที่เจตนาและไมเจตนา  จึงเกิดมีข้ึน อัน

เปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปกครองและใหการศึกษา

แกพระภิกษุ และย่ิงไปกวาน้ันพระพุทธองคยังสงเสริมใหชาวพุทธในระดับสวนบุคคลไดรูจักการ
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ABTRACT 

 Asalaha Bucha Day is the beginning of Buddhism organization perfectly 

by having Buddha is the leader or organization executive and the monks as the 

members that they cooperated and worked to move the organization as the set 

policy. 

 In the beginning of setting Buddhism organization that Buddha did not 

set up the Vinaya as Patimokkha and rules of monks who came to be the monks in 

Buddhism and behavior along with the tradition of Buddha that had Dhamma and 

Vinnaya, command , teachings as the tradition called as Ovatapatimokkha. 

 Later, when Buddhism grew up and had many people had the faith and 

begged for monkhood that made the Sangha society had the variety, causing had 

the different behavior according to status and local belief that they lived. The 

mistake behavior with intention and without intention had happened and caused 

Lord Buddha set up Vinaya for using as the tool to govern and to give the 

education to the monks and Lord Buddha also support the Buddhists to have 

financial administration named as Phokawipak.  

Keywords : Organization Administration , Financial Administration , Buddhist Era  

 

บทนำ  

 จุดกำเนิดองคกรตามแนวพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูเปนพระสัมมา 

สัมพุทธเจาแลว มีดำริที่จะเผยแผพระสัจธรรมแกเวไนยสัตว จึงทรงดำริถึงอาจารยคือ อาฬารดาบส

และอุทกดาบส เมื่อรูวาทานทั้งสอง ไดเสียชีวิตแลว พระพุทธองคจึงไดเสด็จไปโปรดปญจวัคคีย มี

พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามและพระอัสสชิ ทีอ่าศัยอยูปาอสิิปตน

มฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี เมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมช่ือวาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดทาน

เหลาน้ัน พอจบพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมวา “สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความ

เกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งทั้งปวงน้ัน มีความดับไปเปนธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันข้ึน 

15 ค่ำ เดือน 8 เรียกวา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเปนวันที่พระรัตนไตรครบ 3 ประการ คือพระพทุธ พระ

ธรรมและพระสงฆ จึงนับไดวา พระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระสงฆองคแรกที่ เกิดข้ึนใน
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พระพุทธศาสนา สวนอีก 4 คนที่เหลือ พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอบรมจนไดดวงตาเห็นธรรมและ

บรรลุอรหันตผลในเวลาตอมา พระพุทธองคทรงประทานการบรรพชาดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดย

ตรัสวา “เธอทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาว ดีแลว เธอทั้งหลายจงประพฤติ

พรหมจรรยเพื่อทำที่สุดทุกข   โดยชอบเถิด” ดวยพระดำรัสน้ี  ทำใหพระสงฆในพระพุทธศาสนา

เพิ่มข้ึนเปนจำนวนมาก 

 จากประเด็นที่กลาวมาน้ี จะเห็นไดวาวันอาสาฬหบูชาน้ันเปนจุดกำเนิดองคการ 

พระพุทธศาสนาข้ึนอยางสมบูรณ โดยมีพระพุทธเจาเปนผูนำหรือผูบริหารองคการ และพระสงฆ

สาวกเปนสมาชิก ซึ่งไดรวมแรงรวมใจกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนองคการใหเปนไปตามนโยบายที่

กำหนดไวคือ การประกาศพระธรรมวินัย ตอมาพระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมแกยสะกุลบุตร และ

สหายของ ยสะอีก 4 คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซึ่งเปนบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสี

น้ันเอง เมื่อ 4 คนน้ีไดรับการบรรพชาแลว สหายอีก 50 คน ของพระยสะที่เปนชาวชนบททราบขาว

แลวมีความคิดวา ธรรมวินัยและการบรรพชาที่ยสะกุลบุตรโกนผมและนุงหมผากาสายะออกจาก

เรือนไปบวชเปนบรรพชิตน้ัน คงจะไมต่ำทรามเปนแน จึงไดพากนัเดินทางมาหาพระยสะและไดเขา

เฝาพระพุทธเจา รับฟงธรรมเทศนาจนไดดวงตาเห็นธรรมและสำเร็จอรหันตผลในเวลาตอมาทำให

องคการพระพุทธ ศาสนามีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน รวมมีพระอรหันตเกิดข้ึนในโลก 61 รูป เมื่อพระสงฆ

สาวกมีจำนวนมากพอสมควรแลว จึงมีพระดำรัสที่จะสงพระสาวกออกไปปฏิบัติหนาที่คือ การ

ประกาศเผยแผพระพุทธ ศาสนาโดยไดตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายวา “ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย พวก

เธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจำนวนมาก  เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล

และความสุขแกทวยเทพและมนุษย จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง

และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ

ครบถวน” พระดำรัสน้ีนับวาเปนนโยบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคการพระพุทธศาสนา

ในกาลตอมาเมื่อมีผูเลื่อมใสใครจะบวชพระพุทธองคก็จะทรงประทานการบวชใหดวยพระองคเอง

เรียกวา “เอหิภิกขุอุป สัมปทา” และไดทำการสั่งสอนพระสาวกในช้ันตนจนไดบรรลุคุณธรรมเปน

พระอริยบุคคลพรอมกับไดสงพระสาวกเหลาน้ันออกประกาศเผยแผพระศาสนายังที่ตาง ๆ 

 ซึ่งจะไดเห็นวาการบริหารองคการในขณะน้ันทุกอยางข้ึนตรงตอพระพุทธเจา ฉะน้ัน 

การประพฤติปฎิบัติหนาที่ของพระสาวกทั้ งหลายจึงยึดถือปฎิบัติตามพระพุทธองคเทาน้ัน   

เน่ืองจากในกาลน้ันพระพุทธองคยังไมไดบัญญัติพระวินัยเพื่อเปนเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ  

 ดังน้ัน โครงสรางองคการพระพุทธศาสนาในชวงระยะตนของพุทธกาลน้ันจึงมีลักษณะ

เรียบงาย ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภูมิได ดังน้ี 
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แผนภาพท่ี 1   โครงสรางองคกรสงฆสมัยพทุธกาล 

 

การบัญญัติพระธรรมวินัย 

 พระธรรมวินัย เปนคำที่ใชเรียกพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ซึ่งเปนคำประสมมา

จากคำวา ธรรม + วินัย พระธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย เปนเรื่องธรรมดามีอยูแลวใน

ธรรมชาติ   ไมวาพระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด มันก็มีอยูอยางน้ันเปนธรรมดาเปนธรรมชาติ เมื่อ

พระพุทธเจาคนพบธรรมน้ันแลวก็ทรงนำมาเผยแผเพื่อเกิดประโยชนแกหมูมนุษย จากน้ันก็อาศัย

หลักความจริงที่มีอยูในธรรมชาติซึ่งเปนเรือ่งของกฎแหงเหตุปจจยัน้ันมาจดัต้ังวางเปนระบบระเบียบ

ในหมูมนุษยเรียกวา วินัย (Dhammapitaga, 1996 : 3) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา สิกขาบทหรือศีล 

ในคัมภีรสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปฎก อธิบายความหมายของคำวา วินัยไววา “พระวินัย

อันบัณฑิตผูรูอรรถแหงวินัยทั้งหลาย กลาววา วินัย เพราะมีนัยตางๆ เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝก

กายและวาจา” 

 ดังน้ันจึงสามารถแยกความหมาย วินัย ออกเปน 3 นัย คือ (Sawaeng Udom Si , 

2006:7) 

1) วินัย หมายถึง นัยตางๆ (วิวิธ + นย) เพราะมีปาติโมกข 2 คือ ภิกขุ

ปาติโมกขและภิกขุนีปาติโมกข มีวิภังค 2 คือ ภิกขุวิภังคและภิกขุนีวิภังคและมี อาบัติ 7 กอง 

อุบาสิกาบริษัท 

พระพุทธเจา 

พุทธบริษัท 

ฝายสงฆ ฝายคฤหัสถ 

ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท 
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2) วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส + นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพิ่มเติมให

สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวแลวมีความรัดกุมมากย่ิงข้ึน หรือผอนผันใหเหมาะสมแกการกระทำ

ความผิดหรือการลวงละเมิด 

3) วินัย หมายถึง กฎหรือขอบังคับสำหรับฝกอบรมกายและวาจา เพราะเปน

เครื่องปองกันการประพฤติไมเหมาะสมทางกายและวาจา 

 คำวา วินัย น้ันมีคำที่เปนไวพจนหรือคำที่เขียนตางกัน แตความหมายเหมือนกันหรือ

ใกลเคียงกันมาก มี 3 คำ คือ ศีล สิกขาบท และ พระบัญญัติ ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือ เปนขอที่

พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว เพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษาและการปกครอง โดยเฉพาะในหมู

พระสงฆ 

 ในชวงแรกของการกอต้ังองคการพระพุทธศาสนา พระพุทธเจายังไมไดบัญญัติ พระ

วินัยทั้งที่เปนปาฎิโมกขและอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตาม

รูปแบบที่เปนธรรมเนียมของพระพทุธเจา มีทั้งธรรมและวินัย คำสั่งและคำสอนอยูดวยกัน ซึ่งจัดเปน

จารีตศีลเรียกวา โอวาทปาติโมกข มีใจความสำคัญ ดังน้ี“การไมทำบาปทั้งปวง การท ำกุ ศล ให ถึ ง

พรอม การทำจิตของตนใหผองแผว น้ีคือคำสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ความอดทน ความอด

กลั้นเปนตบะอยางย่ิง พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวา นิพพานเปนบริมธรรม ผูทำรายผูอื่น ไมช่ือวา

เปนบรรพชิตผูเบียดเบียนผูอื่น ไมช่ือวาเปนสมณะ การไมกลาวรายผูอื่น การไมเบียดเบียนผูอื่น

ความสำรวมในพระปาติโมกข ความเปนผูรูจักประมาณในอาหาร การอยูในเสนาสนะที่สงัด การ

ประกอบความเพียรในอธิจิต น้ีคือคำสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย” 

 ตอมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตข้ึนไดมีผูศรัทธาเขามาบวชเปนจำนวนมาก ทำให

สังคมสงฆมีความหลากหลาย เปนเหตุใหมีการประพฤติแตกตางกันออกไป ตามฐานะและความเช่ือ

ของแตละทองถ่ิน ชนบทที่ตนอาศัยอยู การประพฤติผิดทั้งที่เจตนาและไมเจตนา  จึงเกิดมีข้ึน อัน

เปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปกครองและใหการศึกษา

แกพระภิกษุโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

1) อาทิพรหมจริยสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาในฝายบทบัญญัติ หรือขอ

ปฏิบัติอันเปนเบื้องตนของพรหมจรรยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติเปนพุทธอาณาเพื่อปองกันความ

ประพฤติเสียหายและวางโทษแกผูลวงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบาง เบาบางและมีการสวดทุกกึ่ง

เดือน เรียกวา พระปาติโมกข 
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2) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝายขนบธรรมเนียม

เกี่ยวกับมารยาทและความเปนอยูที่ดีงาม สำหรับชักนำความประพฤติ ความเปนอยูของพระสงฆให

ดีงาม มีคุณคา นาเลื่อมใสศรัทธามากย่ิงข้ึน 

 การบัญญัติพระวินัยน้ัน พระพุทธองคทรงคำนึงถึงเหตุปจจัยตางๆ ที่เปนองคประกอบ

หลัก ดังที่พระพุทธองค ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเมื่อครั้งพระสารีไดทูลขอรอง ใหทรงบัญญัติวินัย

หรือสิกขาบท และแสดงปาติโมกขแกพระสาวก อันจะเหตุใหพรหมจรรย  ดำรงอยูไดนาน ซึ่งพระ

พุทธองคทรงตรัสวา เวลาและเหตุที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทน้ัน จะตองประกอบไปดวยปจจัย 5 

ประการ คือ 

1) สังคมสงฆต้ังไดเปนเวลานานพอสมควร 

2) สังคมสงฆขยายตัวใหญข้ึน 

3) มีผลประโยชนเกิดมากข้ึน 

4) มีผูทรงความรูมากข้ึน 

5) มีผูประพฤติผิดใหเปนที่เสื่อมเสีย 

 จะเห็นไดวาการที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยน้ัน พระองคไมไดบัญญัติลวงหนา

เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององคการโดยทั่วไป แตทรงคำนึงถึงกาลเวลาและ

ความเหมาะสมของเหตุการณเปนหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิกขาบทน้ันประกอบดวย 

1) เมื่อมีเรื่องไมดีไมงามเกิดข้ึน ทรงรับสั่งใหประชุมสงฆ 

2)  ตรัสถามภิกษุผูเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดข้ึน 

3)  ทรงตำหนิภิกษุที่กอเรื่อง 

4)  ช้ีโทษแหงการลวงละเมิด 

5)  แสดงอานิสงสแหงการสำรวมระวัง 

6)  บัญญัติสิกขาบทใหภิกษุถือปฎิบัติตาม 

 

ลักษณะการปกครององคกรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 

 ในชวงระยะกาล 45 ป ที่พระพุทธเจาทรงพระชนมาชีพบำเพ็ญพุทธกิจอยูน้ัน ทำให

การปกครององคการพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการที่เจริญข้ึนตามลำดับกาล โดยเฉพาะองคกรคณะ

สงฆ เมื่อพระสาวก 60 รูปแรก ออกประกาศพระพุทธศาสนาปรากฎวามีผูมีศรัทธาเลื่อมใสจะขอ

บวชดวยจำนวนมาก พระสงฆสาวกไดนำกุลบุตรเหลาน้ัน มาเฝาพระพุทธเจาเพื่อที่จะใหพระองค

ทรงบรรพชาให พระสาวกเหลาน้ันตางไดรับความลำบากในการเดินทาง เพราะการคมนาคมยังไม
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สะดวก ทำใหงานเผยแผเปนไปอยางลาชา พระพุทธองคทรงคำนึงถึงเหตุเหลาน้ี จึงทรงอนุญาตให

พระสาวกผูใหญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนพระอุปชฌาย ใหการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรที่มี

ศรัทธาดวยวิธี “ติสรณคมนูปสัมปทาหรือไตรสรณคมน” และใหการปกครองดูแลกันเองในกลุม 

 การที่พระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระสาวกเปนพระอุปชฌายใหการบรรพชา แก

กุลบุตรผูมีศรัทธาทั่วไปน้ันเปนการมอบอำนาจบางประการใหพระสาวกไดปกครองกัน ในลักษณะ

ของอุปชฌายปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารยปกครองอันเตวาสิกของตน  โดยพระพุทธองคทรง

แสดงหลักการของพระศาสนาที่เรียกวา “โอวาทปาฎิโมกข” เพื่อเปนหลักการบริหารปกครองของ

พระพุทธศาสนาและการดำเนินชีวิตรวมกันของพระสาวก 

 ในกาลน้ี พระพุทธองคทรงดำเนินการปกครองและบริหารจัดการใหการศึกษาแกพระ

สาวกดวยตัวพระองคเองและมอบหนาที่ ใหพระอุปชฌาย ดูแลบางเพราะลักษณะของงาน

พระพุทธศาสนาน้ัน ไดมุงเนนไปในดานการประกาศเผยแผหลักคำสอนของพระพุทธองคเปน

สวนมาก พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะเปนอนาคาริกที่เรรอนไปตามที่ตางๆ เพื่อประกาศ

หลักคำสอนของพระพุทธเจา ไมมีที่อยู เปนหลักแหลงอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ จึงทำให

พระพุทธศาสนาเผยแผไปอยางรวดเร็วและเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง 

 ตอมาพระพุทธเจาทรงมีพระพุทธานุญาต ใหภิกษุทำการอุปสมบทแกสตรีที่ประสงคจะ

บวชเปนนางภิกษุณี อันสืบเน่ืองมาจากการรองขอของพระนางมหาปชาบดีโคตมีและมีพระอานนท

เปนผูทูลชวยเหลือใหไดรับการอุปสมบท พระนางมหาปชาบดีโคตมีจึงไดเปนภิกษุณีรูปแรกใน

พระพุทธศาสนา เปนการบวชดวยการรับครุธรรม 8 ประการ  จากพระพุทธองคและตอมาก็บวช

ใหแกเหลาบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมีทำใหมีพุทธบริษัทเปน 4 ฝาย ทำใหรูปลักษณการ

ปกครององคการในชวงระยะกาลน้ีเปนงานดานการปกครองเพื่อใหการศึกษาและการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเสียเปนสวนมาก 

 เมื่อทรงอนุญาตการบวชใหเปนกิจของสงฆหรือมอบหมายความเปนใหญใหสงฆอยาง

เต็มที่แลว พระองคก็ทรงงดการอุปสมบทใหแกใครๆ ทรงทำหนาที่สั่งสอนและดูแลภายในองคการ

พระพุทธศาสนาโดยทั่วไปมาถึงตอนน้ีจะเห็นไดวาพระพุทธองคทรงมีพระพุทธประสงคที่จะใหสงฆ

ปกครองกันเองอยางแนนอน โดยใหยึดพระธรรมวินัยเปนหลักหรือเปนใหญ  ในการปกครองไมทรง

ปรารถนาใหพระเถระรูปหน่ึงรูปใดมีอำนาจหนาที่ในการปกครอง   ดังปจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสกับ

พระอานนทกอนที่จะพระปรินิพพานวา “อานนท พระธรรมวินัยใด ที่เราแสดงและบัญญัติไว เมื่อ

เราลวงลับไปแลว พระธรรมและวินัยน้ันแหละ จักเปนพระศาสดาของเธอทั้งหลาย” เปนตน

เพราะฉะน้ัน มาถึงชวงปลายๆ สมัยพุทธกาล พระพุทธองคจึงไดทรงมอบภาระการบริหารการ
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ปกครองใหแกคณะสงฆเปนผูปกครองกันเองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเปนใหญในการปกครอง 

ดังน้ัน เมื่อแสดงรูปลักษณการปกครององคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล จึงสามารถเขียนเปน

แผนภูมิได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 โครงสรางการปกครององคกรสมัยพุทธกาล 

 

การบริหารองคกรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 

 เมื่อพระพุทธองคทรงเห็นวามีพระสงฆสาวกและพุทธสมาชิกเพิ่มข้ึนเปนจำนวนมาก 

งานของพระพุทธศาสนาเปนไปอยางกวางขวาง สังคมพุทธกลายเปนสังคมที่มีขนาดใหญ สมควรที่

จะมอบหมายภาระใหคณะสงฆชวยบริหาร เพื่อเปนการปูพื้นฐานการบริหารใหแก  คณะสงฆ พระ

พุทธองคจึงไดทรงยกเลิกการบวชดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไตรสรณคมนแลวทรงอนุญาตให

พระภิกษุทำการบวชใหผูที่มีศรัทธาตองการบวชในพระพุทธศาสนาไดดวยวิธี “ญัตติจตุตถ

พระธรรมวินัย 

พระพุทธเจา 

พุทธบริษัท ๔ 

คณะสงฆ คณะคฤหัสถ 

ฝายภิกษุ ฝายภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

ภิกษุ ภิกษุณี 

สามเณร สามเณร ี

สิกขมานา 
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กรรมวาจา” และ ไดนำวิธีการบวชแบบไตรสรณคมนไปใชกับการบวชของสามเณรแทน ซึ่งมีพุทธวิธี

มอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

 

การแบงงานกันทำ 

 การที่มนุษยเขามารวมกันทำงานในรูปขององคการ และตองการจะดำเนินการ ให

ประสบความสำเร็จบรรลุถึงเปาหมายที่วางไวไดน้ันจะตองมีการแบงหนาที่และมอบหมายงานให

เหมาะสมกับบุคคลในลักษณะของการมอบหมายงานใหทำตามความถนัดและความรูความสามารถ

ของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคล (Phongsansri Somsup and Chalida Sornmanee,1998:197) 

หากไดปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวน้ีแลว การปฏิบัติงานก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ันเมื่อนำหลักการน้ี มาวิเคราะหลักษณะการแบงงานในองคกรคณะสงฆสมัย

พุทธกาลแลวจะเห็นไดวา พระพุทธองคก็ทรงมีพุทธวิธีการจัดแบงงานในองค องคการสมัยพุทธกาล

ซึ่งมีลักษณะคลายๆ กันกับการจัดแบงงานขององคการในปจจุบนั โดยเฉพาะลักษณะงานที่พระพทุธ

องคทรงจัดแบงใหคณะสงฆสมัยพุทธกาลน้ันสามารถพิจารณาได 3 ลักษณะ คือ 

 1) ลักษณะที่เปนงานหลัก คือเปนงานที่มีการดำเนินการอยูเปนประจำในองคการ

พระพุทธศาสนาซึ่งสามารถแยกไดเปน 4 ประเภท คือ 

   (1) งานดานการปกครอง เปนงานที่จะตองดำเนินการเพื่อใหเกิด  ความเรียบรอย

ดีงามในองคการ อันประกอบไปดวยงานที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีคือ การรับบุคคล เขาเปนสมาชิก

องคกรคณะสงฆ การบัญญัติพระธรรมวินัย การวางระเบียบการลงโทษการตัดสินอธิกรณ การ

สงเสริมความสามัคคีและการทำสังฆกรรมประเภทตางๆ 

   (2) งานดานการใหการศึกษา เปนการสงเสริมใหพุทธบริษัทไดรับประโยชนในสวน

ของตน ดวยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่ เปนไปตามกระบวนการหรือ ตามลำดับข้ันของ

การศึกษา มีการจัดสภาพการณที่เอื้ออำนวยตอการศึกษาของภิกษุและคฤหัสถ  เชน     การแตงต้ัง

ผูใหการอบรมศึกษาหรือแสดงธรรม การใหถืออุปชณายและอาจารยการใหถือนิสัยสัทธิวิหาริกวัตร

และอันเตวาสิกวัตรเปนตน 

   (3) งานดานการเผยแผศาสนา เปนการประกาศเผยแผหลักธรรม คำสอนของ

พระพุทธเจา ดวยการสงเสริมใหมีการศึกษาและการปฏิบัติ เชน การสงเสริมงานดานการเผยแผ 

การจัดสงบุคคลไปทำงานดานการเผยแผยังที่ตางๆ และการตรวจเย่ียมแนะนำวิธีการเผยแผ เปนตน 

   (4) งานดานสาธารณูปการ คือ การดูแลนวกรรม การกอสรางเสนาสนะที่อยูอาศัย

และการใชคนวัดใหทำงาน เปนตน 
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 2) ลักษณะงานที่จัดเปนแผนก (Department) ดวยการพิจารณาลักษณะงานที่เกิดข้ึน

ในองคกรคณะสงฆ เมื่อเห็นวามีกิจกรรมที่เหมือนกันก็จัดไวดวยกันเปนหมวดหมูของงาน ซึ่ง

ลักษณะงานเชนน้ีในองคกรคณะสงฆไดแก การสมมติแตงต้ังเจาหนาที่ทำการแทนสงฆใหเปนผูมี

หนาที่อยางใดอยางหน่ึงตามแตสงฆจะเห็นสมควรดวยกิจน้ันๆ ที่เกิดข้ึนในองคกรคณะสงฆ เพราะ

การที่คนมาอยูรวมกันเปนคณะ ยอมมีกิจการอันเปนกลางที่เรียกวาเปนของคณะเกิดข้ึน คณะน้ัน

ตองจัดคนในคณะใหรับหนาที่ทำกิจการน้ันเปนแผนกๆ 

 การแตงต้ังสมมติผูทำการแทนสงฆคือ การมีมติรวมกันหรือการยอมรับรวมกัน  โดย

การที่ประชุมสงฆตกลงมอบหมายหรือแตงต้ังภิกษุใหทำกิจหรือเปนเจาหนาที่ในเรื่องอยางใดอยาง

หน่ึง เพื่อที่จะดำเนินการแทนคณะสงฆตามที่ไดรับมอบหมายหนาที่น้ันๆ เปนการแบงงานตามกิจที่

มีข้ึนในสงฆ หรือหมูคณะน้ัน ๆ โดยอาศัยความรูความสามารถของบุคคลหรือกลุมบุคคลเปน

ผูดำเนินการรวมกัน ดวยการมอบหมายงานแกบุคคลที่เห็นวา มีคุณสมบัติเหมาะสม พระภิกษุรูป

เดียวแตเปนผูมีความรูและความสามารถอาจไดรบัการแตงต้ังใหทำหนาทีห่ลายๆ อยางพรอมกันก็ได 

โดยประเภทของผูทำการแทนสงฆ ตามพระพุทธองคทรงมีพุทธานุญาตไวมี ดังน้ี 

 (1) เจาอธิการแหงจีวร ประกอบไปดวยผูทำหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีคือ ผูรับจีวร 

เรียกวา จีวรปฏคคาหกะ ผูเก็บจีวร เรียกวา จีวรนิทหกะ ผูแจกจีวร เรียกวา  จีวรภาชกะ ภิกษุรูป

เดียวอาจทำหนาที่ทั้ง 3 ประการก็ได โดยการสมมติในคราวเดียวกัน 

 (2) เจาอธิการแหงอาหาร ประกอบไปดวยผูทำหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีคือ เปนผูแจก

ภัตร เรียกวา ภัตตุเทสกะ เปนผูแจกยาคู เรียกวา ยาคุภาชกะ เปนผูแจกผลไม เรียกวา ผลภาชกะ 

เปนผูแจกของขบเค้ียว เรียกวา ขัชชภาชกะ 

 (3) เจาอธิการแหงเสนาสนะ ประกอบไปดวยผูทำหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ี คือ เปนผูมี

หนาที่แจกเสนาสนะ เรียกวา เสนาสนคาหาปกะ เปนผูแตงต้ังเสนาสนะ เรียกวาเสนาสนปญญาปกะ 

ภิกษุรูปเดียวอาจรับทั้ง 2 หนาที่ได  

 (4) เจาอธิการแหงอาราม ประกอบไปดวยผูทำหนาทีเ่กีย่วกับสิ่งตอไปน้ีคือ มีหนาที่เปน

ผูใชคนทำการวัดเรียกวาอารามิกเปสกะผูมหีนาที่ใชสมาเณรเรยีกวา สามเณรเปสกะ เปนผูมีหนาที่ดู  

นวถกรรม เรียกวา นวกัมมิกะ 

 การแตงต้ังสมมติพระภิกษุเพื่อทำหนาที่แทนสงฆในสังฆกรรมตางๆ พระพุทธเจาทรง

วางหลักการกำหนดคุณสมบัติไวแตกตางกันตามแตละชนิด โดยหลักกวางๆ น้ัน จะตองเปนผูมี

คุณสมบัติ คือ เวนจากอคติ 4 และเปนผูฉลาดและรูจักกิจน้ันๆ เปนอยางดี จึงจะไดรับ  การแตงต้ัง

จากสงฆใหทำหนาตามกิจที่เกิดมีน้ันๆ 
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 3) ลักษณะงานที่ตองอาศัยความชำนาญเฉพาะดาน ซึ่งเปนการจัดแบงงานใหสมาชิกใน

องคการเพื่อปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความถนัดและความสามารถสวนบุคคลเปนหลัก   ซึ่งใน

องคการคณะสงฆตรงกับลักษณะงานในตำแหนง “เอตทัคคะ” ที่พระพุทธองคทรงแตงต้ังใหแกพระ

สาวกในฐานะที่เปนผูมีความรูความสามารถและมีคุณธรรมในดานน้ันๆ เปนการเฉพาะ  เชน พระสา

รีบุตรเปนผูมีปญญามากทรงแตงต้ังเปนเลิศกวาภิกษุทั้งปวง ในดานมีปญญาและยังไดช่ือวาเปนพระ

ธรรมเสนาบดี สวนพระโมคคัลลานะ เปนผูมีฤทธ์ิมาก  ก็ไดรับการแตงต้ังเปนผูเลศิกวาภิกษุทั้งหลาย

ในดานมีฤทธ์ิทำงานชวยในดานการปกครองสงฆ เปนตน ตำแหนงเหลาน้ีในระยะกาลแรกๆ มีไม

มากนัก แตเมื่อพระพุทธองคทรงเห็นวามีความสำคัญตอพระสาวกและเหลาพุทธบริษัท จึงไดทรง

แตงต้ังใหทั้งพุทธบริษัท 4 ที่มีความรูความสามารถแตละดานที่แตกตางกัน เพื่อเปนการใหกำลังใจ

และสงเสริมการปฏิบัติใหเปนแบบอยางของพุทธบริษัทรุนหลังๆ 

การแบงงานในองคการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล จึงมีลักษณะงานที่แบง

ออกเปน 3 ประเภท คือ งานที่มีการปฏิบัติอยูเปนประจำ การจัดงานเปนแผนก และการแบงงาน

ตาม     ความชำนาญเฉพาะดาน ตามกิจการขององคการพระพุทธศาสนาในสมัยน้ัน ซึ่งมอบภาร

หนาที่หลักให คณะสงฆเปนผูดูแล โดยสามารถเขียนเปนแผนภูมิได ดังน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3  โครงสรางการมอบหนาที่ในองคกรในสมัยพทุธกาล 

 

ดานการเผยแผ 
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ดานการศึกษา 

พระพุทธเจา 

คณะสงฆ 

ดานการปกครอง ตำแหนงเอตทัคคะ 

พุทธบริษัท ๔ 

เจาหนาที่ทำการสงฆ 
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อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

อำนาจหนาที่ในทางพระพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธเจาทรงปฏิเสธอำนาจที่ไมเกิดจาก

พระธรรมวินัย แตใหการยอมรับอำนาจที่มาจากหนาที่ มีศรัทธา เห็นคุณคาของหลักธรรม คำสอน

น้ัน และปฏิบัติตามดวยความเคารพ เชน กุลบุตรที่เขามาบวชเปนสมาชิกของคณะสงฆ ลวนเกิดจาก

ศรัทธาที่ประกอบดวยปญญา เมื่อปฏิบัติตนจนเห็นประโยชนในพระพุทธศาสนาแลว จึงนำไปสั่ง

สอนคนอื่นตอไป  

การมอบอำนาจหนาที่ในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลน้ัน เริ่มจากที่พระพุทธ

องคทรงสงพระสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา ปรากฏวามีกุลบุตรตองการบวชเปนจำนวนมาก

และเมื่อมีผูตองการจะบวชพระสาวกก็จะนำมาเฝาพระพุทธเจาเพื่อบวชให  ซึ่งเปนความลำบากแก

พระสาวกและผูที่ตองการจะบวช พระพุทธองคจึงทรงประทานอนุญาตใหพระสาวกเปนพระ

อุปชณายบวชกุลบุตรที่มีศรัทธาในทองถ่ินและชนบทที่หางไกลน้ันๆ ได โดยไมตองนำมาเฝา

พระองค ดวยวิธีการบวชแบบ  “ติสรณคมนูปสัมปทา” เมื่อพระสาวกรูปใดไดรับมอบหมายหนาที่

แลว ก็จะไดสิทธิในการกระทำหรือในการตัดสินใจในสิ่งตางๆ ภายในขอบเขตหนาที่ที่ตนไดรับมอบ 

ซึ่งเปนบอเกิดของอำนาจตามมาคือ มีอำนาจในการพิจารณาความดีความชอบหรือมีความสามารถ

ทำการลงโทษผูใตบังคับบัญชาได 

 สวนความรับผิดชอบน้ัน จะเห็นไดจากที่พระพุทธองคทรงอนุญาติใหพระสาวก ผูที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมเปนอุปชฌายใหการบวชแกกุลบตุรแลว เพื่อไมใหเปนปญหาในการปกครองจึง

ทรงใหพระสาวกหรือภิกษุน้ันถืออุปชฌายอันเปนขอปฏิบัติระหวางอุปชฌายและสัทธิวิหาริกจะพึง

ปฏิบัติตอกัน เรียกวา อุปชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร  

 การที่พระพุทธองคทรงอนุญาต ใหมีการถืออุปชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตรดังกลาวน้ี 

ถาพิจารณาใหลึกซึ้งก็จะเห็นไดวา พระพุทธองคทรงมีพระประสงคจะมอบหนาที่ในการปกครอง

พระสงฆในเบื้องตนใหเปนภาระโดยตรงของพระอุปชฌายจะตองรบัผิดชอบ เพราะพระอุปชฌายแต

ละรูปน้ันเปรียบเสมือนเปนบิดาบังเกิดเกลาทีใหกำเนิดแกบุตรผูเปนสัทธิวิหาริก ดังน้ัน การอบรม  

พร่ำสอนใหบุตรไดประพฤติดี ปฏิบัติชอบจึงเปนภาระเบื้องตนของผูเปนบิดามารดาที่จะตอง

รับผิดชอบดวยสามัญสำนึกของผูใหกำเนิด จะเห็นไดวาหนาที่และความรับผิดชอบจะตองมี

ความสัมพันธกันจึงจะทำใหการปฏิบัติงานน้ันสำเร็จและเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

 หลักการมอบหมายหนาที่และความรบัผดิชอบในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพทุธกาล

น้ัน พระพุทธองคทรงประทานหลกัการที่เปนระเบียบการเพื่อใชในการสรรหา การคัดเลือกและการ

ดำเนินงานเปนไปดวยความยุติธรรมตามหลักพระธรรมวินัย โดยพิจารณาแลวสามารถสรุปได         
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3 ประการ คือ 1) หลักพระวินัย คือ การแตงต้ังสมมติดวยการถือเอาอายุพรรษาเปนเครื่องมือ

กำหนด เพื่อใหพระภิกษุผูไดรับการแตงต้ังสมมติไดทำหนาที่อยางสมบูรณ เพราะผูที่ไดรับการ

แตงต้ังจะประกอบไปดวยภาวะที่สามารถปกครองตนเองและสมารถปกครองคนอื่น2) หลักพระ

ธรรม คือ การแตงต้ังสมมติพระภิกษุเพื่อทำการแทนสงฆ โดยถือเอาความสามารถเปนหลักในการ

แตงต้ังมอบหมายหนาที่ใหดำเนินการในกิจน้ันๆ ทั้งน้ีเพราะเหตุที่วา พระภิกษุบางรูปถึงจะมีพรรษา

ตามที่กำหนดแลว แตอาจจะเปนผูมีอุปนิสัยในดานอื่นไมตรงกับหนาที่น้ันๆ หรืออาจเปนผูที่ไร

ความสามารถเปนผูโงเขลาไมฉลาดในกิจที่ไดรับการแตงต้ัง ดังน้ัน จึงตองอาศัยหลักความสามารถ

เปนเครื่องกำหนดคุณสมบัติเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

ตามที่วางไว เชน การแตงต้ัง พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเปนอัครสาวกซายขวา เปนตน  3) 

หลักพระธรรมวินัยรวมกัน คือ การแตงต้ังสมมติพระภิกษุเปนเจาหนาที่ทำการแทนสงฆโดยยึดหลัก

พระธรรมวินัยเปนการถือเอาอายุพรรษาและความสามารถเปนเครื่องในการกำหนดคุณสมบัติเพื่อ

แตงต้ังสมมติ ซึ่งผูที่รับการแตงต้ังอาจจะเปนผูที่มีพรรษามากหรือพรรษานอยก็ได 

 การจัดชวงการบังคับบัญชาในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล โดยเฉพาะฝาย

ภิกษุบริษัทน้ัน พระพุทธองคไมไดกำหนดไวตายตัววาผูปกครองคนหน่ึงจะตองมีผูใตบังคับบัญชากี่

คน แตในกาลหน่ึงมีพระภิกษุไดถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวทำใหความน้ีทราบถึง

พระพุทธเจา    พระพุทธองคจึงไดทรงรับสั่งเปนอนุบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายวา  “ภิกษุทั้งหลาย เรา

อนุญาตใหภิกษุรูปเดียวซึ่งเปนผูฉลาดสามารถใชสามเณร 2 รูปใหอุปฏฐากไดหรืออนุญาตใหใช

สามเณรเทาที่สามารถจะตักเตือนพร่ำสอนใหอุปฏฐากได” ดังน้ัน ลักษณะการจัดสายการบังคับ

บัญชาในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ

สามารถแสดงเปนแผนภูมิได ดังน้ี 
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แผนภาพท่ี 4  สายการบังคับบัญชาของคณะสงฆในองคกรสมัยพุทธกาล 

 สรุปความวา องคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลน้ันไดกอกำเนิดข้ึน โดย

พระพุทธเจา ตอมาเมื่อองคการมีความเจริญเติบโตข้ึน พระพุทธองคจึงทรงบัญญัติพระธรรมวินัย

เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารปกครอง และ ใหการศึกษาแกสมาชิกภายในองคการใหโอกาสใน

การพัฒนาตนเอง เพื่อใหไดบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  โดยมีพระธรรมวินัย

ครอบคลุมการดำเนินชีวิตทุกอยาง เริ่มต้ังแตกำหนดคุณสมบัติ สิทธิหนาที่ และวิธีการรับสมาชิก

ใหมเขามาสูองคการและคณะสงฆ การดูแลสมาชิกใหม การแตงต้ังเจาหนาที่ทำการสงฆและรวมถึง

ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา การจัดทำ การเก็บรักษาและการแบงสรรปจจัย 4 เปนตน ทั้งหมดน้ี 

พระผูมีพระภาคเจาทรงใชพุทธวิธีการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ ช้ีแจงวิสัยทัศน  

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ เพื่อประสานงานสมาชิกภายในองคการใหดำเนินงานไป

ทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการพระพุทธศาสนาที่ไดวางไว 

      นอกจากน้ันองคกรขนาดใหญ เชนองคกรพระพุทธศาสนาแลว พระพุทธองคทานไดทรงสอน

การบริหารสวนบุคคล น่ันก็คือ การบริหารการเงินซึ่งปรากฏในคัมภีรของพระพุทธศาสนาอยาง

ชัดเจน 

พระพุทธเจา 

คณะสงฆ 

ฝายพระภิกษุ ฝายภิกษุณี 

เจาอาวาส 

อุปชฌายและอาจารย  อุปชฌายและ

 
ภิกษุณี 

สามเณร ีพระภิกษุ 

สามเณร สิกขมานา 
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     พระพุทธเจาไดทรงสอนการบริหารการเงินไวที่เรียกวาโภควิภาค คือการแบงทรัพย รูจักใช

ทรัพยใหเปน หรือ “โภควิภาค 4” ซึ่งแบงเงินออกไดเปน 4 สวน ดังน้ี 

 หน่ึงสวน สำหรับการใชจายเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และทำประโยชนแกผูอื่น (25%) 

 อีกสองสวน ใชสำหรับการลงทุนประกอบการงาน (50%) 

 อีกหน่ึงสวน สำหรับเก็บออม (25%) 

“คำสอนน้ีเปนประโยชนมาก คือเมื่อเราหาทรัพยมาได ก็แบงออกเปน 3 สวน คือใชจาย ลงทุน และ

เก็บออม” 

 สวนการทำใหเงินเปนบาวที่ดีของมนุษย คือตองมีหลักการในการใชเงิน และหลักการ

บริหารเงิน ก็คือ “ตองรูจักจัดลำดับความสำคัญของเงิน” 
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