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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
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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บทคัดยอ 

 การจัดการศาสนสมบัติหมายถึงการลงมือปฏิบัติงานองคกร 6 ประการ ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติ

แตกตางกันตามลักษณะงานการกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณไดแกการกอสราง ศาสนวัตถุข้ึน

ใหมการซอมแซมของเกาและการปรับปรุงตกแตงศาสนวัตถุและศาสนสถานท่ีมีอยูเดิมหรือท่ี

เพ่ิมเติมข้ึนใหมเพ่ือใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนภาระหนาท่ีของเจาอาวาส ตองบูรณปฏิสังขรณและ

รักษาดูแลทะนุบำรุง ศาสนวัตถุ และการจัดทำวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ

จะมีเพียงหนาท่ีในการทำนุบำรุงรักษาเพียงอยางเดียวไมได ตองมีการอนุรักษศาสนสถานคือดูแล

รักษาศาสนสถานใหม่ันคงถาวรและเปนการอนุสรณสถานแกอนุชนรุนหลังได 

 เม่ือพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตไดมีผูศรัทธาเขามาบวชเปนจำนวนมาก ทำใหสังคมสงฆ

มีความหลากหลายเปนเหตุใหมีการประพฤติแตกตางกันออกไป ตามฐานะและความเชื่อของแตละ

ทองถ่ินชนบทท่ีตนอาศัยอยู การประพฤติผิดท้ังท่ีเจตนาและไมเจตนาจึงเกิดมีข้ึนอันเปนเหตุให

พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัย จะเห็นไดวาการท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยนั้น พระองคไมได

บัญญัติลวงหนาเหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององคการโดยท่ัวไป แตทรงคำนึก

ถึงกาลเวลาและความเหมาะสมของเหตุการณเปนหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิขาบทนั้น 

คำสำคัญ การจัดการ, ศาสนสมบัติ, วัด 
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renovations of existing artifacts and places of worship Or newly added to make it 
more suitable Which is the obligation of the abbot Must be restored and 
maintained Preserving artifacts And creating a temple to be a sample development 
temple Even so The monks will not only have the duty to maintain and maintain 
only There must be a conservation of the place of worship, which is to maintain 
the sanctuary permanently and to be a memorial to future generations 
 When Buddhism grows, many believers come to ordain. Makes the 
monastic society diverse Causing different behaviors According to the status and 
beliefs of each of the rural areas in which they live The misconduct, both 
intentional and unintentional, occurs as a result of the Buddha's command of the 
discipline. It can be seen that the Lord Buddha commanded that discipline. His 
Majesty does not prescribe in advance the same as the general law or regulation of 
the organization. But remembered the time and the appropriateness of the event 
as a principle and the Buddhist way of teaching that role 
Keywords: Management, Treasure, temples 
 
บทน า 
 ค าว่า “ศาสนสมบัติ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า    
ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และหมายความรวมถึงศัพท์เฉพาะ
ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งใช้เรียกพระศาสดา ศาสนธรรม ศาสนศึกษา ศาสนบุคคล ศาสนสถาน  
ศาสนวัตถุ  ศาสนสมบัติ และศาสนพิธี” (Royal Academy, 2009:1160) 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามมาตรา37 (1) ว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัดจัด
กิจกรรมและการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีการสาธารณูปการตามความหมายที่กล่าวมานี้
จะมีลักษณะของการกระท าการสาธารณูปการใน3ประการคือ 1.การกระท าด้วยแรงความคิด
แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 2.การกระท าด้วยเอกสารรายงาน 3.การกระท าโดยการจัด
ประโยชน์ 
 การจัดการศาสนสมบัติ หมายถึงการลงมือปฏิบัติงานองค์กร 6 ประการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ
แตกต่างกันตามลักษณะงานการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ได้แก่การก่อสร้าง ศาสนวัตถุขึ้น
ใหม่การซ่อมแซมของเก่าและการปรับปรุงตกแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่ มีอยู่เดิมหรือที่
เพ่ิมเติมขึ้นใหม่เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (Phrathep Pariyatsuthee, 2011:56) 
 Phra Buddhavorayan,(2008:20)ได้กล่าวถึงงานปกครองเป็นงานน า เป็นงานลึกซึ้ง
กว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลายและเป็นงานที่ท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใดงาน
อ่ืนๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ด าเนินไป
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ไม่ได้เช่นกัน ผู้ปกครองวัดก็คือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการอันดับที่ 9 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้องปกครองวัด ค าว่า “วัด” มีความหมาย 2 ประการ คือ 
หมายถึง ศูนย์กลางแห่งการพระศาสนาทั้งปวง และหมายถึงแหล่งรวมของส่วนประกอบที่ส าคัญของ
พระศาสนา 5 ประการ คือ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรมและศาสนกิจเป็นต้น 
 Phrarachyanavisit, (2009:59) ได้ให้ความหมายการจักการศาสนสมบัติ ว่า หมายถึง
กระบวนการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เน้นกิจกรรมการพัฒนาภายในวัดเป็นงานหลัก งานอ่ืนๆ 
เป็นงานรองภายใต้หลักการ 3 ประการ คือ ดูแลรักษาของเก่าไว้ให้ได้ สร้างสรรค์พัฒนาของใหม่ให้
งอกเงย 
 กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายศาสนสมบัติ หมายถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
วัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาสด้านอ่ืนๆ 
การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ การดูแล การท านุบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแลและรักษา การ
ก่อสร้างอาคารสถานที่เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฎิสงฆ์ ศาลาการเปรียญเป็นต้น 
งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ ความ
ต้องการของชุมชน และบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส าคัญ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวข้องกับการบริหารวัด
สมัยใหม่ดังนี้1) การสร้างค่านิยม 2) จัดโครงสร้าง 3) จัดระบบงาน 5) บุคลากร 6) เสริมทักษะ 7) 
กลยุทธ์ และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของการสาธารณูปการว่าคือ การ
ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด ความส าคัญของการสาธารณูปการโดยรวม
หมายถึงการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการท าให้
วัดมีความสะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การท าถนนทางเดินในวัด และการตกแต่งวัดให้ดูสวยงามให้
สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้การสาธารณูปการเป็นงานประจ าของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่า
เป็นหน้าที่ที่จะต้องท า ทั้งนี้เพ่ือสร้างสิ่งที่จ าเป็น รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุด
โทรมให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน และพระสงฆ์ในวัด ในการนี้ให้รวมถึงการดูแลรักษาศา
สนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง
โดยเฉพาะ มีพระพุทธาณุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษาเช่น ทรงตั้งพระภิกษุท าหน้าที่ดูแลรักษาวัตถุ
สิ่งของของสงฆ์ซึ่งเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะศาสนสมบัติแบ่งเป็น 2 อย่างคือ 1.ศาสนสมบัติ
ของวัดคือวัดใดวัดหนึ่งเป็นหน้าที่สงฆ์ในวัดนั้นซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นต้น ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นไป
ตามพระธรรมวินัย 2.ศาสนสมบัติกลางคือทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัดแต่เป็นของสงฆ์
ส่วนกลาง เช่นที่ดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง
เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา ทั้งนี้การจัดการศาสนสมบัติภายในวัดจะต้องยึด
หลักให้ถูกต้องตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติหมาเถรสมาคม และไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนโดยทั่วไป 
 หลักการด าเนินการสาธารณูปการ เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุด าเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัดด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาสและเขต
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สังฆาวาสส่วนกลาง ง่ายๆก็คือภารกิจด้านการก่อสร้างซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษา
ถาวรวัตถุสาธารณสมบัติของวัด เช่นการสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม 
กุฏิ เมรุ การจัดการสาธารณสมบัติให้เป็นไปด้วยดีด้วยการจัดท าบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของ
วัดเป็นต้น 
 ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในวัดหรือที่ธรณี
สงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าอยู่ พ.ศ.2537 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 4 วัดใดมีความประสงค์จะปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ของวัดขึ้นใหม่ในที่วัด หรือที่ธรณี
สงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าปลูกสร้างอาคารอยู่ก่อนก็ดี จะปรับปรุงแก้ไขอาคารของวัด ซึ่งปลูกสร้างอยู่ใน
วัด หรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าอยู่ก่อนให้เป็นอาคารพาณิชย์ก็ดี ให้ด าเนินการตามวิ ธีการ
ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วัดด าเนินการปลูกสร้างเป็นอาคารของวัด โดยขอให้ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นบริจาค
ค่าปลูกสร้างตามราคาที่ปลูกสร้าง และให้ได้สิทธิการเช่ามีก าหนดจ านวนปีตามสมควรแก่ท้องที่ใน
กรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เช่าบริจาคมูลค่าบ ารุงวัดด้วยก็ให้ขยายเวลาการเช่าออกไปอีกตามสมควรแก่จ านวน
มูลค่าบ ารุงวัดในการเก็บค่าเช่า ให้จัดเก็บตามความเหมาะสมของอาคารและท้องถิ่น ส่วนการท า
สัญญาเช่าให้เป็นไปตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505 
 (ข) ในกรณีดังกล่าวใน (ก) ถ้าผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นไม่สามารถบริจาคค่าปลูกสร้ าง
อาคารได้ก็ดี ไม่มีความประสงค์จะเช่าที่ดินหรืออาคารนั้นต่อไปก็ดีวัดจะมอบให้ผู้อ่ืนปลูกสร้าง
อาคารก็ได้ โดยยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดทันที พร้อมกับมีเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และให้วัด
ช่วยรื้อย้ายอาคารจากท่ีเช่า หรือค่าขนย้ายออกจากอาคารให้แก่ผู้เช่าตามจ านวนอันควร 
 (ค) เม่ือวัดได้ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินหรืออาคารดังกล่าวใน (ก) หรือ 
(ข) แล้วแต่กรณี แต่ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นไม่ยอมตกลงด้วย ให้วัดหรือผู้จัดประโยชน์แทนวัดเสนอ
ข้อขัดแย้งไปยังคณะกรรมาตามความในข้อ6ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเสนอข้อขัดแย้งนั้นเองก็ได้ 
 Buddhadasa Phikkhu, (2010:2010) ได้กล่าวถึงการบริหารว่า เป็นการด าเนินไปได้
แห่งกิจการที่กระท าด้วยปัญญา กระท าด้วยความหวังและต้องท าเพ่ือสังคมหรือน้อยที่สุดท าเพ่ือ
ตัวเอง ต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยสติปัญญา 
 Phra Thep Pariyatsuthee, (2011:59) กล่าวถึง ศาสนสมบัติ ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  กล่าวว่า เป็น “ค านาม” หมายถึง การก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ ส าหรับ ศาสนสมบัติ ที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง นั้นหมายถึง 
1. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน2. กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การ
สร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็น
วัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยกวัดราษฎ์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง  3. กิจการของวัดอ่ืนๆ 
เช่นการจัดงานวัด การรับบริจาค 4. การศาสนสมบัติของวัด 
 การควบคุมและส่งเสริมการสาธารณูปการเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการ
คณะสงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้น
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ต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติและส่งเสริมการพัฒนา
จัดการศาสนสมบัติของวัด 
 Phra Phayom Kalayano, (2010:29) ได้กล่าวถึงการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
หมายถึงการบริหารงานคณะสงฆ์ ผู้บริหารต้องตั้งอยู่ในธรรม มีศีล มีความรู้ มีความกล้าหาญ มี
ความขยัน และรู้จักละสิ่งที่ควรละ เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุข ความเจริญแก่สังคม 
 PhraThammapariyatsophon, (2010:9)  ได้กล่าวถึงการบริหารการคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบันว่าประกอบด้วยองค์กรปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 ดังนี้ การ
สาธารณูปการ หมายถึงการช่วยเหลือ อุดหนุน หรือเกื้อกูล คนส่วนมากหรือคนทั่วไป หรือกิจการ
เกี่ยวกับการดูแลรักษา และจัดการวัดให้อยู่ในความเรียบร้อย เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมของวัด ได้แก่ การก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานให้วัด
เรียบร้อยดีงาน ซึ่งได้แก่ การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็น
ผู้น าในการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ 
 Phra Suthiworayanan,(2007:274)ได้กล่าวถึงบทบาทสาธารณูปการ หมายถึงการ
พัฒนาสาธารณูปการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ พัฒนาวัด พัฒนาคนในวัด และพัฒนาชุมชน 
เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ความมุ่งหมายของการสาธารณูปการ ก็เพ่ือบ ารุงรักษาและส่งเสริมวัดให้เป็น
ที่อ านวยประโยชน์แก่ประชาชน หรือแก่สังคมผู้เป็นเจ้าของวัดให้พัฒนาสถาพรสืบไป ในปัจจุบันการ
กิจการคณะสงฆ์ และการพัฒนาพระศาสนาด้านสาธารณูปการของวัดแบ่งได้เป็น 3 เรื่องดังต่อไปนี้ 
การบูรณะและพัฒนาวัด การก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัด 
 สรุปได้ว่า การจัดการศาสนสมบัติ เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์มาตรา37 (1) ว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัดและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนรัฐและพุทธบริษัทจะต้องอุปถัมภ์ด้วยไม่ว่า
จะก่อสร้างหรือบูรณะรักษาเสนาสนะของสงฆ์พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็นความส าคัญการ
จัดท าแผนแม่บทการก่อสร้างและรู้จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการเป็นอย่างดีมีเทคนิคและ
วิธีการขอค าปรึกษากับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างการบริหาร
จัดการงานสาธารณูปการที่ดีและต้องรู้จักวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและพัฒนาวัดให้สงบร่ม
รื่นเป็นศูนย์กลางพัฒนาของชุมชน โดยก าหนดยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์การรักษาดูแล
ทะนุบ ารุง ศาสนวัตถุ และการจัดท าวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ์จะมีเพียง
หน้าที่ในการท านุบ ารุงรักษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการอนุรักษ์ศาสนสถานคือดูแลรักษาศาสน
สถานให้มั่นคงถาวรและเป็นการอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้ 
 
ปัญหาข้อกฎหมายของการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติ 
 จากการทบทวนเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ พบว่า ทรัพย์สินที่เป็นของพระศาสนา
เรียกว่า ศาสนสมบัติ กฎหมายสงฆ์แบ่งศาสนสมบัติเป็นสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่
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ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สิน
ของวัดใดวัดหนึ่ง เช่นโฉนดที่ดินของวัด อาคารเสนาสนะของวัด ฯลฯ ส าหรับผู้มีอ านาจดูแล
จัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจ้าอาวาส ส่วนการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง และเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 การดูแลรักษาและจัดการก็เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคล คือ วัด แต่แม้ว่าการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัด
ใดๆ จะเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด
ที่เจ้าอาวาสจะกระท าได้นั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจ าต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่ง
ก าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็นแม่บทให้เจ้าอาวาสถือ
ปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพย์สินของวัดในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน การจ าหน่ายออกจาก
ทะเบียน การท าทะเบียนที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่า วัดสามารถกระท าได้โดยเรียบร้อย เพราะมี
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน ประกอบกับแบบทะเบียน แบบบัญชี และแบบพิมพ์อ่ืนๆ กรม
ศาสนาก็ได้ก าหนดไว้ให้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการดูแลและจัดประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ของวัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนาเอง และการจัดหารายได้เพ่ือท านุ
บ ารุงรักษาวัด ก็ยังประสบปัญหาในการด าเนินการหลายประการ อาทิปัญหาอันเนื่องด้วยกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

สรุปได้ว่าเจ้าอาวาส มีอ านาจหน้าที่จัดการดูแลศาสนสมบัติของวัด และมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ที่ว่า “พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา” ซึ่งจ าเลยโต้แย้งว่าเป็น
เพียงการให้อ านาจไว้ เพ่ือควบคุมและคุ้มครองวัดอย่างเดียวกับเจ้าพนักงานเท่านั้น มิได้มีผลบังคับ
ว่า ถ้าท าผิดจะต้องเป็นเรื่องเจ้าพนักงานกระท าผิดด้วยโดยตรง ดังที่กฎหมายลักษณะอาญาบัญญัติ
ไว้ ในเรื่องเจ้าพนักงานกระท าผิดนั้น ฯลฯ ค าว่า “ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะ
อาญา” นั้น บ่งชัดว่า อ านาจ และหน้าที่ พร้อมมูลทั้ง 2 ประการ กล่าวคือ เมื่อมีอ านาจในวัด
เหมือนเจ้าพนักงานแล้ว หากกระท าผิดในหน้าที่ก็ต้องผิดฐานเจ้าพนักงานกระท าผิดด้วย โดยนัย
เช่นเดียวกัน 
 
ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติ 
 จากการทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติ จะ
พบว่า ปัญหาอุปสรรคเรื่องการพัฒนาวัด ก็คือโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
เป็นการปกครองตามนโยบายของมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย เป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแล
คณะสงฆ์ มีอ านาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ปัญหาอุปสรรค
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ในการบริหารงานของคณะสงฆ์ก็ยังมีปัญหาอยู่มากมาย โดยกรมการศาสนาได้กล่าวถึงปัญหาของ
พระพุทธศาสนา วัด สงฆ์ และองค์กรสงฆ์ในประเทศไทย ว่ามีปัญหาอุปสรรคดังต่อไปนี้ 
 การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของพระสังฆาธิการผู้ปกครอง
ดูแลวัด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดท ามุ่งศึกษาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของพระสังฆาธิการ ใน 
4 ด้าน คือด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้ 
 ก. ด้านบุคลากร 
 การบริหารงานในทุกองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยสมาชิกหรือ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้ด าเนินไปตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กรในบรรดาปัจจัยขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด 
Sakorn Suksriwong (2009:226) การสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งหรืองานที่
มอบหมาย มีระบบการสรรหาอยู่ 2 ระบบ ดังนี้ 
 1) ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) เป็นการสรรหาบุคคลเข้าท างานโดยได้ให้
ความสนใจเกี่ยวกับความรู้ความสามารถว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่ เพียงแต่เห็นว่าเป็นพรรคพวกกัน 
วิธีนี้จะท าให้ขวัญของคนในองค์การเสีย ไม่มีความเชื่อมั่นในการท างานในองค์กร จึงท าให้ความจงรัก
ภัคดีต่อองค์กรมีน้อย วิธีนี้อาจเรียกว่า “การใช้เส้นสาย” 
 2) ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นการสรรหาบุคคลเข้าท างานโดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การประเมินค่าของงาน (Job Evaluation) 
เป็นต้น 
 ข. ด้านงบประมาณ 
 งบประมาณ หมายถึงบัญชีแบบก าหนดรายรับรายจ่าย ดังนั้น ภาระงานด้านการจัดการ
งบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ จึงเป็นเรื่องของการจัดท าบัญชีของวัด ทั้งนี้
รวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ด้วย 
 ค่าใช้จ่าย คือ มูลค่าเงินท่ีใช้เป็นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเมื่อท ากิจกรรมใดๆ โดยอาจ
จ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต 
 งบประมาณ เป็นแผนทางการเงินขององค์การที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์การดังนั้น งบประมาณจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากและอย่างกว้างขวาง เพราะ
งบประมาณจะต้องจัดสรรเพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบาย วัตถุประสงค์ รวมไปถึงการใช้งบประมาณ
จะต้องสอดคล้องกับการจัดสายงาน 
 สรุปก็คือ งบประมาณ เป็นภาระงานเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีทั้งรายรับ รายจ่าย ที่เกิดขึ้น
ภายในวัด ในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างและรักษาสมบัติของวัด เช่น 
งบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้ย่อมหมายรวมถึง การบริหาร
จัดการเงินของวัดจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนระบบและกรรมวิธีในการบริหาร
เกี่ยวกับงบประมาณและการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงานด้วย 
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 ค. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อทุกองค์การ คือ ทรัพยากรใน
การบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงาน รวมไปถึงความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 หรือ 4Msคือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ6Msที่มีเครื่องจักร (Machine) 
และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมาก Somkid Bangmo (2002:61) 
 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงในการท างาน ถือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการท างานของทุกองค์กร ซึ่งแม้บุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ แต่หากขาดซึ่งวัสดุอุปกรณ์ในการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานนั้นอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามต้องการได้ 
 ง. ด้านการบริหารจัดการ 
 ระบบบริหารจัดการ (Management System) หมายถึง กลไก หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ทิศทางและการควบคุมองค์การ อาทิ นโยบาย แผนงาน ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การด าเนินงาน 
การควบคุม ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆในองค์การที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กัน เพ่ือให้ข้อก าหนดแห่งมาตรฐานหรือการจัดการใดๆได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนและสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัด คือ เจ้าคณะควรจะ
เห็นว่างานจัดการศาสนสมบัติเป็นงานส าคัญโดยเฉพาะเป็นงานประดับบารมีเจ้าอาวาสและเป็นงาน
ละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นเเละพระศาสนาส่วนหนึ่ง เป็นงานที่ให้มองเห็นความส าคัญของ
เจ้าอาวาสได้เร็วกว่าอย่างอ่ืน แต่ก็มักเป็นเหตุก่อปัญหา เช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้งระหว่างวัดกับ
ชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โตก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ หากเจ้าคณะได้เห็นความส าคัญ
เร่งรัดตรวจตราชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสได้ดีแล้วการขัดแย้งระหว่างวัดกับบ้านจะ
น้อยลงตามล าดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมากขึ้น เป็นเหตุให้การคณะ
สงฆ์ละการพระศาสนาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การควบคุมและส่งเสริมการจัดการ  
ศาสนสมบัติ่ของวัดจึงถือเป็นหน้าที่อันส าคัญของเจ้าคณะทุกระดับชั้น 
 
พุทธวิธีในการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
  จุดก าเนิดองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าแล้ว มีด าริที่จะเผยแผ่พระสังฆกรรมแก่เวไนยสัตว์ จึงทรงด าริถึงอาจารย์คือ อาฬารดาบสและ
อุทกดาบสเมื่อรู้ว่าท่านทั้งสองได้เสียชีวิตแล้ว พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ มี
พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะและพระอัสสชิ ที่อาศัยอยู่ป่าอิสิป
ตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสี เมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรด
ท่านเหล่านั้น พอจบพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดข้ึนเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวัน



351การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระรัตนไตรครบ 3 ประการ คือ พระพุทธ 
พระธรรมและพระสงฆ์ จึงนับได้ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่เกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนา ส่วนอีก 4 คนที่เหลือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอบรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมและ
บรรลุอรหันต์ผลในเวลาต่อมา พระพุทธองค์ทรงประทานการบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดย
ตรัสว่า “เธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด” ด้วยพระด ารัสนี้ท าให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมาก   
  จากประเด็นที่กล่าวมานี้จะเป็นได้ว่าวันอาสาฬหบูชานั้ นเป็นจุดก าเนิดองค์การ
พระพุทธศาสนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้น าหรือผู้บริหารองค์การ และพระสงฆ์
สาวกเป็นสมาชิก ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปตามนโยบาย ที่
ก าหนดไว้คือ การประการพระธรรมวินัย ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่ยสะกุลบุตร และ
สหายของ ยสะอีก 4 คน คือ วิมละ สุฬาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสี
นั่นเอง เมื่อ 4 คนนี้ได้รับการบรรพชาแล้ว สหายอีก 50 คน ของพระยสะที่เป็นชาวชนบททราบข่าว
แล้วมีความคิดว่า ธรรมวินัยและการบรรพชาที่ยสะกุลบุตรโกนผมและนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจาก
เรือนไปบวชเป็นบรรพชิตนั้น คงจะไม่ต่ าทรามเป็นแน่ จึงได้พากันเดินทางมาหาพระยสะและได้เข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้ารับฟังพระธรรมเทศนาจนได้ดวงตาเห็นธรรมและส าเร็จอรหันต์ผลในเวลาต่อมาท า
ให้องค์การพระพุทธศาสนามีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนรวมมีพระอรหันต์เกิดข้ึนในโลก 61 รูป เมื่อพระสงฆ์
สาวกมีจ านวนมากพอสมควรแล้ว จึงมีพระด ารัสที่จะส่งพระสาวกออกไปปฏิบัติหน้าที่คือ การ
ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยได้ตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลางและมี
ความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน” 
พระด ารัสนี้นับว่าเป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์การพระพุทธศาสนาในกาล
ต่อมาเมื่อมีผู้เลื่อมใสใคร่จะบวชพระพุทธองค์ก็จะทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่า 
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และได้ท าการสั่งสอนพระสาวกในชั้นต้นจนได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระ
อริยบุคคลพร้อมกับได้ส่งพระสาวกเหล่านั้นออกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนายังที่ต่างๆ 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหารองค์การในขณะนั้นทุกอย่างขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้า ฉะนั้นการ
ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของพระสาวกทั้งหลายจึงยึดถือปฏิบัติตามพระพุทธองค์เท่านั้น เนื่องจากใน
กาลนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติพระวัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ 
 ดังนั้นโครงสร้างองค์การพระพุทธศาสนาในช่วงระยะต้นของพุทธกาลนี้จึงมีลักษณะเรียบ
ง่าย ซึ่งสามารถแสดงได้ ดังนี้ 
 การบัญญัติพระธรรมวินัย พระธรรมวินัย เป็นค าที่ใช้เรียกพระพุทธศาสนาในสมัย
พุทธกาล ซึ่งเป็นค าประสมมาจากค าว่า ธรรม+วินัย พระธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย เป็นเรื่อง
ธรรมดามีอยู่แล้วในธรรมชาติ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิด มันก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดา
เป็นธรรมชาติ เมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบธรรมนั้นแล้วก็ทรงน ามาเผยแผ่เพ่ือเกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ 
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จากนั้นก็อาศัยหลักความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุปัจจัยนั้นมาจัดตั้งวาง
เป็นระบบระเบียบในหมู่มนุษย์เรียกว่าวินัย Phra Dhammapitaga, (2008:3) หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า สิกขาบทหรือศีล ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก อธิบายความหมายของ
ค าว่า วินัยไว้ว่า “พระวินัยอันบัณฑิตผู้รู้อรรถแห่งวินัยทั้งหลาย กล่าวว่า วินัยเพราะมีนัยต่างๆ 
เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝึกกายและวาจา” 
 ดังนั้นจึงสามารถแยกความหมาย วินัย ออกเป็น 3 นัย คือ Sawaeng Udom Si 
(2006:6) 
  1) วินัย หมายถึง นัยต่างๆ (วิวิธ+นย) เพราะมีปาติโมกข์ 2 คือ ภิกขุปาติโมกข์และ
ภิกขุนีปาติโมกข์ มีวิภังค์ 2 คือ ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์และมีอาบัติ 7 กอง 
  2) วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส+นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพ่ิมเติมให้สิกขาบทที่
ทรงบัญญัติไว้แล้วมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น หรือผ่อนผันให้เหมาะสมแก่การกระท าความผิดหรือการ
ล่วงละเมิด 
  3) วินัย หมายถึง กฎหรือข้อบังคับส าหรับการฝึกอบรมกายและวาจา เพราะเป็นเครื่อง
ป้องกันการประพฤติท่ีไม่เหมาะสมทางกายและวาจา 
 ค าว่า วินัย นั้นมีค าที่เป็นไวพจน์หรือค าที่เขียนต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาก มี 3 ค า คือ ศีล สิกขาบท และพระบัญญัติ ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือ เป็นข้อที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและการปกครอง โดยเฉพาะในหมู่
พระสงฆ ์
 ในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์การพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติ พระวินัย
ทั้งที่เป็นปาฏิโมกข์และอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตาม
รูปแบบที่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า มีทั้งธรรมและวินัย ค าสั่งและค าสอนอยู่ด้วยกัน ซึ่งจัดเป็น
จารีตศีลเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ มีใจความส าคัญดังนี้ “การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้ถึง
พร้อม การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี่คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ความอดทน ความอด
กลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นปริมธรรมผู้ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็น
บรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  ความ
ส ารวมในพระปาติโมกข์ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบ
ความเพียรในอธิจิต นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” 
 ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตได้มีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก ท าให้
สังคมสงฆ์มีความหลากหลาย เป็นเหตุให้มีการประพฤติแตกต่างกันออกไป ตามฐานะและความเชื่อ
ของแต่ละท้องถิ่น ชนบทที่ตนอาศัยอยู่ การประพฤติผิดทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา จึงเกิดมีขึ้น อัน
เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษา
แก่พระภิกษุโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1) อาทิพรหมจริยสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาในฝ่ายบทบัญญัติ หรือข้อปฏิบัติอัน
เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นพุทธอาณาเพ่ือป้องกันความประพฤติ
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เสียหายและวางโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้างและมีการสวดทุกกึ่งเดือน 
เรียกว่า พระปาติโมกข์ 
  2) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับ
มารยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงาม ส าหรับชักน าความประพฤติ ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีงาม มี
คุณค่า น่าเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น 
 การบัญญัติพระวินัยนั้น พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
หลักดังที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเมื่อครั้งพระสารีบุตรได้ทูลขอร้อง ให้ทรงบัญญัติ
วินัยหรือสิกขาบท และแสดงปาติโมกข์แก่พระสาวก อันจะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์ ด ารงอยู่ได้นาน 
ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เวลาและเหตุที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย 
5 ประการ คือ (1) สังคมสงฆ์ตั้งได้เป็นเวลานานพอสมควร (2) สังคมสงฆ์ขยายตัวใหญ่ขึ้น (3) มี
ผลประโยชน์เกิดมากข้ึน (4) มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น(5) มีผู้ประพฤติผิดให้เป็นที่เสื่อมเสีย 
 จะเห็นได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยนั้น พระองค์ไม่ได้บัญญัติล่วงหน้า
เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์การโดยทั่วไป แต่ทรงค านึกถึงกาลเวลาและ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์เป็นหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิขาบทนั้นประกอบด้วย (1) เมื่อมี
เรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น ทรงรับสั่งให้ประขุมสงฆ์ (2) ตรัสถามภิกษุผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
(3) ทรงต าหนิภิกษุที่ก่อเรื่อง (4) ชี้โทษแห่งการล่วงละเมิด (5) แสดงอานิสงส์แห่งการส ารวมระวัง 
(6) บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุถือปฏิบัติตาม 
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