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บทคัดย่อ 
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของความเช่ือ ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาว

พม่าผูกพันอยู่อย่างแนบแน่นกับพระพุทธศาสนา ซึมแทรกผสมผสานอยู่ในแนวความคิด จิตใจและกิจกรรมแทบ
ทุกก้าวของชีวิตโดยตลอดเวลายาวนาน โดยยังคงเน้ือหาสาระเดิมท่ีบริสุทธ์ิไว้ได้ก็มี ถูกดัดแปลงเสริมแต่ง
ตลอดจนปนเปกับความเช่ือถือและข้อปฏิบัติสายอ่ืนหรือผันแปรในด้านเหตุอ่ืนๆ จนผิดเพ้ียนไปจากเดิมก็มาก 
ในทางจิตใจเห็นได้ชัดว่าหลักธรรมความประพฤติปฏิบัติการดําเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและเน่ืองด้วย
พระพุทธศาสนา ได้หล่อหลอมชีวิตจิตใจและลักษณะนิสัยของชาวพม่าให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางและร่าเริง
แจ่มใส ชอบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แสดงความเป็นมิตร เข้ากับใครๆ ได้ง่าย ยินดีในการให้และการแบ่งปันพร้อมท่ีจะ
บริจาคและให้ความช่วยเหลืออย่างท่ีเรียกว่าเป็นคนมีนํ้าใจ อันเป็นเอกลักษณ์เด่นชัด ดังจะเห็นได้จากรายงาน
ดัชนี World Giving Index ซ่ึงจัดทําโดยมูลนิธิช่วยเหลือการกุศลจากสหรัฐอเมริกา หรือ CAF (Charities Aid 
Foundation) เปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศท่ีใจบุญท่ีสุดในโลก (World Giving Index) ประจําปี 2017 โดย
การจัดอันดับน้ี จัดทําข้ึนเป็นประจําทุกปี ต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว โดยใช้ข้อมูลท่ีใช้ในการจัดอันดับน้ีจะ
รวบรวมมาจาก 140 ประเทศท่ัวโลก พิจารณาจากสถิติของการช่วยเหลือกันของผู้คนในแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นบริจาคเงินเพ่ือการกุศล การเป็นอาสาสมัครและไปจนถึงการช่วยเหลือคนแปลกหน้า พม่ายังคงรั้งแชมป์
ประเทศท่ีใจบุญท่ีสุดต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ซ่ึง CAF ให้เหตุผลว่า เป็นเพราะชาวพม่านิยมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ
ทําบุญให้แก่พระสงฆ์ แม้จะบริจาคครั้งละไม่มาก แต่ก็ทําอยู่เป็นเนืองนิจ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น พระพุทธศาสนาจึงมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข ช่วยให้บุคคลมีหลักในการดําเนินชีวิตท่ีดี ช่วยให้บุคคลรู้จักเหตุผลผิดชอบช่ัวดี ช่วยให้บุคคลมีวิถี
ชีวิตท่ีราบรื่นสงบสุข และช่วยให้มนุษย์มีอิสระสามารถควบคุมตนเองได้ อน่ึง สถาบันกษัตริย์ของพม่า ในอดีต อาทิ
เช่น พระเจ้าธรรมเจดีย์ กษัตริย์องค์ท่ี 16 แห่งอาณาจักรหงสาวดี เป็นต้น ได้ให้การสนับสนุน เผยแพร่ ธํารงรักษา
ไว้ซ่ึงพระพุทธศาสนาตราบเท่าจนถึงปัจจุบันน้ี ดังนักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตก ดี.จี.อี. ฮอลล์ กล่าวไว้ว่า 
"พระองค์เป็นผู้ปกครองชาวพุทธท่ียอดเยี่ยม มีการชําระและปฏิรูปศาสนา ภายใต้การปกครองของพระองค์
อาณาจักรมอญมีอารยธรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองและโดดเด่น แตกต่างอย่างมากกับความวุ่นวายและความป่าเถ่ือนของ
อาณาจักรอังวะ” 
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ABSTRACT 
Buddhism as the foundation of faith language, tradition and culture. The way of life of 

the Burmese is closely tied to Buddhism interspersed in the concept the spirit and activity of 
almost every step of life through a long time. The original content is pure. Modifications are made 
to the terms and conditions of any other line or variation to distort from the original. It is clear 
that the principles of conduct, conduct, activities and activities. Both in and due to Buddhism. The 
Burmese lifestyle and the character of the Burmese people to be generous and cheerful, to be 
generous, to show kindness to others, to be happy, to give and to share, to be donated and to be 
helped as so-called kind people. The unique. The World Giving Index, published by the Charities 
Aid Foundation (CAF), is the world's most valuable country. This year, 2017. Prepared annually. 
The information used in this ranking is compiled from 140 countries around the world. Based on 
the statistics of the support of people in each country. It is a charitable donation. Volunteering 
and helping strangers Myanmar still holds the most philanthropic championship for the fourth 
consecutive year. CAF argues that it is because the Burmese people donate wealth and merit to 
Buddhist monks. They do not give much, but they do  

For the above reasons. Buddhism is a very important part in helping people live 
together peacefully. Helps people have a good life. Helping people know good reason. Helps 
people to have a smooth, peaceful life. And to help people have freedom to control 
themselves. The monarchy of Myanmar in the past, such as King Dhammacedj. The 16th king of 
the Kingdom of Hanthawaddy. He has supported the dissemination of Buddhism for as long as 
now. As Western historian, Dr. Hall said, "He is a great Buddhist ruler. There are religious 
settlements and reforms. Under his rule, the Mon kingdom had a prosperous and prominent 
civilization. Very different to the turmoil and vandalism of the Kingdom of Inwa" 
Keywords : Government to support Buddhism, Guidelines, Reform, Burmese Buddhist Organization, 

 
อารัมภบท 

ความเช่ือท่ีสําคัญในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือการท่ีพระเจ้า
อโศกมหาราชได้ทรงส่งสมณทูตเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ.291 เหตุการณ์
น้ีเกิดข้ึนหลังจากการทําสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 3 การทําสังคายนาครั้งน้ีพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งแคว้น
มคธเป็นองค์อุปถัมภ์ และพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อทําสังคายนาเสร็จสิ้น พระโมคคัล
ลีบุตรติสสเถระต้องการให้พระพุทธศาสนาท้ัง 3 คือ พระปริยัติศาสนา พระปฏิบัติศาสนา และพระปฏิเวธ
ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในดินแดนต่างๆ ดังน้ัน พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระจึงขอพระราชทานพระเจ้าอโศก
มหาราชให้อุปถัมภ์ในการส่งพระเถระท่ีเป็นลูกศิษย์เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ 9 แห่ง 
และหน่ึงในดินแดน 9 แห่ง คือ ดินแดนสุวรรณภูมิ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระได้ส่งพระมหาเถระท้ัง 2 คือ พระ
โสณเถระ และพระอุตตรเถระไปยังสุวรรณภูมิ น่ีเองเป็นเหตุการณ์ในด้านพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะท่ีภาคพ้ืนทวีป ชาวพม่าเช่ือว่าดินแดนสุวรรณภูมิท่ีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ 
เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือเมืองสะเทิม (Thaton) เมืองท่าของชาวมอญ บริเวณอ่าวเมาะตะมะ ชาว
มอญในสมัยโบราณเรียกเมืองน้ีว่า สุธรรมาวดี/สุธรรมนคร เมื่อครั้งท่ีพระโสณเถระ และพระอุตตรเถระเดินทาง
มายังสุวรรณภูมิกล่าวถึงดินแดนแห่งน้ีว่า “เมืองน้ันตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทร ผีเสื้อนํ้ามากินเด็กท่ีเกิดใน
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พระราชสํานักเสมอ” พระปัญญาสามีผู้แต่งศาสนวงศ์ได้อนุมานท้ังเส้นทางและสถานท่ีตั้งของเมืองสุวรรณภูมิ 
และสรุปว่าสุวรรณภูมิ คือเมืองสะเทิมว่า “อนุมานทาง คือ จากเกาะสีหฬไปถึงสุวรรณภูมิ มีระยะทางเท่ากันกับ
จากเมืองสุธรรม ถึงสุวรรณภูมิ ประมาณ 700 โยชน์ เรือใบใช้ลมแล่นอย่างเดียว แล่น 7 วัน 7 คืนถึง มีอยู่คราว
หน่ึงปลาโลมาหนุนเรือ 7 วันถึงเหมือนกัน” ดังน้ันนัยว่าจากเมืองสุธรรม ถึงเกาะสีหฬ ประมาณ 700 โยชน์ 
เรือใบเวลาแล่นมาถูกลมตรง (แล่นตามลม) 7 วัน 7 คืนถึง น่ีคืออนุมานทาง 

อนุมานสถานท่ี คือกล่าวกันว่า สุวรรณภูมิอยู่ใกล้มหาสมุทรเป็นเมืองท่าใหญ่ พวกพ่อค้าชาว
ต่างประเทศมารวมกันท่ีน่ัน เพราะฉะน้ันเด็กผู้ใหญ่ลงเรือสินค้าจากนครจัมปา เป็นต้น มายังสุวรรณภูมิ แม้เมือง
สุวรรณภูมิปัจจุบันน้ีก็อยู่ใกล้มหาสมุทร น่ีคืออนุมานสถานท่ี” ความเจริญรุ่งเรืองพุทธศาสนาในดินแดนมอญท่ี
เป็นท่ีกล่าวขานในหลักฐานต่างๆ อยู่ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ก่อนท่ีพระเจ้าอโนรธาจะโจมตีเมืองสะเทิม 
ช่วงเวลาดังกล่าวพระพุทธศาสนาเถรวาทได้เจริญรุ่งเรืองในเมืองสะเทิม และเมืองสะเทิมเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญของชาวมอญ หากการท่ีเมืองสะเทิมจะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาได้น้ันต้องสั่งสม
ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนานก่อนคริสต์ศตวรรรษท่ี 11 ด้วยประการฉะน้ีแล 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือพม่า ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นประเทศท่ีรวมคน
หลากหลายเช้ือชาติ  จํานวน 67 เช้ือชาติ  มีภาษาหลักและภาษาท้องถ่ินมากถึง 242 ภาษา โดยมี
พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่า ให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ศาสนาประจําชาติของชาวพม่า คือ 
ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ในปี พ.ศ. 2517 รัฐบาลพม่าได้ประกาศบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจํา
ชาติ เพราะมีผู้นับถือศาสนาพุทธจํานวนมากถึง 80% ศาสนาคริสต์ 7% ศาสนาพ้ืนบ้าน 6% ศาสนาอิสลาม 4% 
ศาสนาฮินดู 2% อ่ืนๆ 1%3  

 
ความเห็นแตก จึงแยกนิกาย 

การแตกนิกาย (Gaing) ของพระพุทธศาสนาในพม่าน้ัน มีความเก่าแก่เท่าๆ กับประวัติศาสตร์คณะ
สงฆ์แห่งพม่าเลยทีเดียว พระเจ้าอโนรธา (Anawrahta) แห่งอาณาจักรพุกามได้รวบรวมคณะสงฆ์ให้เป็นปึกแผ่น
ภายใต้แนวทางของสํานัก “ชินอรหัน” (Shin Arahan) ทําให้พระพุทธศาสนาของพม่าเกิดเอกภาพข้ึนประมาณ
หน่ึงศตวรรษ ต่อมาในสมัยพระเจ้าอุษนา (Uzana) คณะสงฆ์ได้แยกออกเป็นสองฝ่าย คือ อรัญวาสี (พระป่า) กับ
คามวาสี (พระบ้าน) คริสต์ศตวรรษท่ี 15 พระบ้านได้รับการอุปถัมภ์จากราชสํานักอินวา (Inwa) ในตอนบนของ
พม่า ส่วนตอนล่างของพม่าน้ัน พระเจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammaceti) แห่งเมืองบาโก (Bago) ได้รวบรวมคณะสงฆ์
ให้เป็นปึกแผ่น โดยการให้พระสงฆ์อุปสมบทใหม่ท้ังหมดภายใต้พระพุทธศาสนานิกายมหาวิหาร (Mahavihara) 
จากศรีลังกา (ประมาณ ค.ศ.1480) ดังข้อความปรากฏในศิลาจารึกวัดกัลยาณี ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และ 17 
พระสงฆ์พม่าโดยรวมเกิดความย่อหย่อนในพระธรรมวินัย ราชวงศ์ คองบอง (Konbaung) จึงได้เข้ามาตรวจสอบ
คณะสงฆ์ จนเกิดเป็นเอกภาพข้ึนมาอีกประมาณ 7 ทศวรรษ ต่อมาคณะสงฆ์พม่าเกิดแตกแยกออกเป็นนิกาย
ต่างๆ อีกครั้งหน่ึง เมื่ออูจาการา (U Jagara) เจ้าสํานักพระป่าชเวกิง (Shwegyin) ผู้เคร่งครัดในพระวินัย ได้รับ
นิมนต์จากพระเจ้ามินดง (Mindon) ให้เข้าไปพํานักในเมืองมัณฑเลย์ (Mandalay) อันเป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.
1860 โดยพระเจ้ามินดงทรงให้คํามั่นว่า คณะสงฆ์ของท่านจะได้อยู่อย่างเป็นเอกเทศโดยไม่ต้องปะปนกับ
พระสงฆ์อ่ืนๆ ทําให้เกิดเป็น "นิกายชเวกิง" (Shwegyin Gaing) ข้ึนในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันพระสงฆ์ท่ีเหลือ
ท้ังหมดซ่ึงเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศ และอยู่ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระสังฆราช 
(Thathanabaing) ก็ได้กลายเป็น "นิกายธุธรรมะ" (Thudhamma Gaing) นับแต่น้ันมา ปัจจุบันพระพุทธศาสนาใน
พม่า ประกอบด้วย 2 นิกายใหญ่ ได้แก่ ชเวจิน ก่าย (Shwegyin gaing) และ สุธรรมะ ก่าย (Thudhamma gaing) และนิกายย่อย
อ่ืนๆ  อีกมากมาย เช่น ธรรมานุธรรมะ มหาดวายะ (Dhammanudhamma Mahadwaya) ไวลูวุน (Weiluwun) ธรรมวินัยนุโลม 
                                                 

3 วิกิพีเดีย, ประเทศพม่า, (ออนไลน์), แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki (24 มีนาคม 2561). 
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มูลาดวายะ (Dhammavinayanuloma Muladwaya) ธรรมยุติกะ (Dhammayuttika) จาตุภูมิกะ มหาสติปัฏฐาน เฮนเกทวิน 
(Catubhummika Mahasatipatthana Hngettwin) คณะวิมุตกาโด (Ganavimut-Gado) และ อนุกจอัง ดวายะ (Anaukchaung 
Dwaya) เป็นต้น นิกายเหล่าน้ีแตกต่างกันเพียงรายละเอียดของพระวินัยและข้อวัตรปฏิบัติเท่าน้ัน4  

 
โครงสร้างองค์กรการปกครองคณะสงฆ์พม่าในปัจจุบัน 

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือพม่า มีเน้ือท่ีมากกว่าไทย แต่คนน้อยกว่าไทย แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 7 รัฐ 7 มณฑล รวมเป็น 14 มีเจ้าคณะภาค 14 รูป ส่วนเจ้าจังหวัดมีประมาณ 40 รูป ไม่มีเจ้า
คณะหน ในประเทศพม่า มีวัดประมาณ 50,000 วัด พระภิกษุสามเณร รวมกัน 500,000 รูป แม่ชี 300,000 คน 
ไม่มีภิกษุณี ในอดีตราชวงศ์คองบอง รัชสมัยของพระเจ้าปะดุง ตั้งคณะสังฆราชเพียง 8 รูป ปัจจุบัน มีกรรมการ
มหาเถรสมาคม 45 บวก 2 ซ่ึงบังคับว่าต้องเป็นสมเด็จพระสังฆราช (พม่า เรียกว่า “ตาตะนาบาย” และ
เลขานุการ สมาชิกท่ีมีสิทธิคัดเลือกสมเด็จพระสังฆราชได้จากท่ัวประเทศมีประมาณ 300 รูป5  

 
ธรรมราชาครองเมือง องค์กรสงฆ์เรืองรอง  

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือ“สาส์นสมเด็จ” ได้
กล่าวถึงพระเจ้าธรรมเจดีย์กษัตริย์พม่า (พ.ศ. 2015-2035) ว่า “รับสั่งให้ราชบุรุษไปบอกภิกษุซ่ึงเคยสะสมทรัพย์
สมบัติ คือ เงินทองช้างม้าและทาสกรรมกร เป็นต้น มาแต่ก่อน ขอให้เลือกเอาอย่างหน่ึง คือสละทรัพย์สมบัติท้ัง
ปวงเสีย แล้วบวชแปลงประพฤติตามพระพุทธบัญญัติต่อไป หรือมิฉะน้ันถ้ายังอาลัยในทรัพย์สมบัติไม่ท้ิงได้ ก็ให้
สึกออกไปเป็นคฤหัสถ์ครองทรัพย์สมบัติน้ันต่อไปพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงเริ่มจัดการตั้งแต่ พ.ศ. 2019 จัดอยู่ 3 ปี
จึงสําเร็จเมื่อ พ.ศ. 2022”6 

คําถามชวนให้คิด พระเจ้าธรรมเจดีย์ เป็นใคร? มาจากไหน? ทําไม?  จึงอาจหาญมาปฏิรูปองค์กร
คณะสงฆ์พม่าในสมัยน้ันจนประสบผลสําเร็จ ? 

ประวัติโดยย่อ พระเจ้าธรรมเจดีย์ กษัตริย์แห่งรามัญประเทศ (ครองราชย์ พ.ศ. 2013-2035) ร่วม
ยุคกับพระบรมไตรโลกนาถ แห่งสยามประเทศ (ครองราชย์ พ.ศ. 1991-2031) และพระเจ้าติโลกราช แห่ง
ล้านนาประเทศ (ครองราชย์ พ.ศ. 1985-2030) ต่างสงบศึกทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

พระเจ้าธรรมเจดีย์ กษัตริย์องค์ท่ี 16 แห่งอาณาจักรหงสาวดี ครองสิริราชสมบัติระหว่างปี ค.ศ. 
1471 ถึง 1479 เป็นหน่ึงในผู้ปกครองท่ีมีความรู้ความสามารถมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของพม่าและมอญ โดย
กล่าวกันว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในบรรดากษัตริย์หงสาวดีท้ังหมดเดิมพระองค์เป็นพระภิกษุมีสมณ
ศักดิ์ว่า “พระมหาปิฎกธร” และเป็นผู้ต้านทานอํานาจของอาณาจักรอังวะ ในวัยเยาว์พระองค์เป็นท่ีปรึกษาท่ี
เช่ือถือได้และเป็นพระโอรสบุญธรรมของพระนางเชงสอบู เมื่อพระชนม์มายุได้ 48 พรรษา พระองค์พร้อมลูก
ศิษย์ได้แอบไปช่วยพระนางเชงสอบูจากกรุงอังวะกลับมายังกรุงหงสาวดี แต่เพราะความละอายทําให้พระองค์
ตัดสินพระทัยลาสิกขา พระนางเชงสอบูจึงยกพระธิดาพระองค์หน่ึงให้อภิเษกสมรสพร้อมกับตั้งให้พระองค์เป็น
รัชทายาท เน่ืองจากราชวงศ์ในขณะน้ันไร้เช้ือพระวงศ์ท่ีเป็นผู้ชาย เมื่อพระนางเชงสอบูสละราชบัลลังก์ องค์รัช
ทายาทได้ข้ึนสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น “พระเจ้าธรรมเจดีย์” เมื่อพระเจ้าธรรมเจดีย์ข้ึนเสวยราชย์ในเมืองหงสาว
ดี พบว่าคณะสงฆ์ในเมืองหงสาวดีเกิดแตกแยกแบ่งออกเป็น 6 นิกาย ต่างฝ่ายต่างประพฤติรังเกียจไม่ร่วมสังฆ
กรรมกัน พระองค์ทรงวิตกว่าการพระศาสนาเห็นทีจะทรุดโทรมเสื่อมถอย ทรงปรารถนาท่ีจะฟ้ืนฟูพระศาสนาให้

                                                 
4 ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, พระพุทธศาสนาในพม่า, (ออนไลน์), แหล่งที่มา: http://www.dhammajak.net/board/viewtopic. 

php?t=12287 (15 มกราคม 2561). 
5 พระศรีธวัชเมธี  (ชนะ ธมฺมธโช), “ยลพม่า”, (ออนไลน์ ), แหล่งที่มา: http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc. 

php?article_id=602&articlegroup_id=132 (15 มีนาคม 2561). 
6 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่มท่ี 8, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา 2504), หน้า 17. 
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รุ่งเรืองดังเดิม จึงปรึกษากับพระสงฆ์ทุกนิกายเพ่ือหาทางรวมเป็นหน่ึงเดียว พระมหาเถระเหล่าน้ันเพ็ดทูลว่า การ
จะยกนิกายใดว่าบริสุทธ์ิและยุบนิกายอ่ืนเข้าหาสังคายนาพระศาสนาดังว่า เห็นทีจะสําเร็จประโยชน์ยากนัก เหตุ
เพราะคงจะประพฤติรังเกียจกันอยู่ เห็นแต่เกาะลังกาน่ันแลท่ีงดงามด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ บริบูรณ์พร้อมด้วยพระ
นักปราชญ์ผู้ฉลาดแตกฉานในพระไตรปิฎกและอรรถกถา หากได้อุปสมบทจากคณะสงฆ์ผู้สืบสายโดยตรงมาจาก
พระมหินทเถระแล้วไซร้ เห็นทีการฟ้ืนฟูพระศาสนาจะสําเร็จประโยชน์ตามพระราชประสงค์เป็นมั่นคง  

พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงโทมนัสยิ่งนัก โปรดให้คัดเลือกพระเถระ 22 รูป และพระภิกษุอนุจรอีก 22 
รูป รวม 44 รูป พร้อมแต่งราชทูตให้เชิญพระราชสาส์นพาพระสงฆ์ลงเรือ 2 ลํา นําไปสู่เกาะลังกา (พ.ศ.2018) 
สมัยน้ันกษัตริย์ลังกามีพระนามว่าพระเจ้าภูวเนกพาหุท่ี 6 (พ.ศ.2012-2020) ผู้เป็นเจ้าปกครองอาณาจักรโกฏเฏ 
ครั้นทราบพระราชประสงค์ของพระเจ้าหงสาวดีดังคํากราบทูลของราชทูตแล้ว พระเจ้าแผ่นดินลังกาทรงยินดี
เป็นนักหนาโปรดให้เอาเรือขนานทอดทําเป็นโบสถ์กลางแม่นํ้ากัลยาณี แล้วนิมนต์ให้คณะสงฆ์ลังกาบวชแปลง
พระมอญสิ้นทุกรูป “พระวนรัตนมหาเถระ” น้ันโปรดให้ทําหน้าท่ีเป็นพระอุปัชฌาย์กลุ่มหน่ึง อีกกลุ่มหน่ึงน้ัน 
“พระธรรมกิตติมหาเถระ” เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ เหตุท่ีแยกบวชเป็นสองกลุ่มก็ด้วยมีพระราชประสงค์ให้
พระมอญได้ศึกษาท้ังวิปัสสนาธุระและคันถธุระครบถ้วน เน่ืองจากว่าพระวนรัตนมหาเถระ เป็นหัวหน้าสงฆ์ฝ่าย
อรัญวาสีแตกฉานด้านวิปัสสนาธุระ ส่วนพระธรรมกิตติมหาเถระเป็นหัวหน้าสงฆ์ฝ่ายคามวาสี เช่ียวชาญด้าน
คันถธุระ ครั้นพิธีอุปสมบทเสร็จสิ้นแล้ว พระเจ้าภูวเนกพาหุกษัตริย์ลังกาได้พระราชทานทินนามพระมอญ 22 
รูป แล้วส่งพระมอญท้ังปวงกลับเมืองหงสาวดี 

คราวน้ันพระเจ้าธรรมเจดีย์โปรดให้มีพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ จากน้ันให้สร้างโบสถ์เป็นพัทธสีมาเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการทําสังฆกรรม ตั้งช่ือว่า “กัลยาณีสีมา” ตามนามสถานท่ีอันพระมอญได้ไปบวชมา แต่ครั้นจะ
ให้ชาวมอญอุปสมบทขณะน้ันก็หาอุปัชฌาย์มิได้ เพราะพระมอญท่ีไปบวชแปลงมามีพรรษาน้อยไม่ครบอุปัชฌาย
ภาวะ จึงเท่ียวสอบถามหาพระภิกษุรูปอ่ืน ครั้งน้ันได้พระเถระรูปหน่ึงนามว่า “สุวรรณโสภณ” ผู้เคยไปบวชแปลง
มาจากลังกาทวีป ณ สีมากลางแม่นํ้ากัลยาณี มีพระวนรัตน์เถระองค์ก่อนเป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันบวชมาแล้ว
นับได้ 26 พรรษา จึงได้นิมนต์ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ทําหน้าท่ีเป็นประธานสงฆ์ ให้อุปสมบทกุลบุตรเมืองหงสาวดี
ในกัลยาณีสีมา จนบังเกิดมีพระสงฆ์ลังกาวงศ์สืบต่อตามลําดับมา การฟ้ืนฟูพระศาสนาของพระเจ้าธรรมเจดีย์
สําเร็จตามพระราชประสงค์ทุกประการ คราวน้ันมีกุลบุตรชาวมอญสมัครใจออกบวชประพฤติตามคติลังกาวงศ์เป็น
จํานวนมาก จาฤกกัลยาณีสีมา ระบุว่าสมัยน้ันมีพระสงฆ์สายลังกาวงศ์ในรามัญประเทศท่ีเป็นช้ันคณาจารย์ 800 
รูป พระภิกษุนวกะอีก 14,265 รูป โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ “คามวาสี” ประเภทหน่ึง และ 
“อรัญวาสี” อีกประเภทหน่ึง สันนิษฐานว่าผลแห่งความพากเพียรของพระเจ้าธรรมเจดีย์น่าจะส่งผลอีกหลายร้อย
ปี ก่อนท่ีจะเข้าสู่สภาพทรุดโทรมเสื่อมถอย เมื่อบ้านเมืองแตกแยกล่มสลายภายหลัง เป็นท่ีน่าสังเกตอย่างหน่ึงคือ 
การฟ้ืนฟูอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของพระเจ้าธรรมเจดีย์ครั้งน้ี เป็นแบบอย่างอันดีแสดงถึงประเพณีการบําเพ็ญ
บารมีธรรมราชา ตามธรรมเนียมแห่งพระพุทธศาสนาท่ีสืบต่อมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียประเทศ จน
เป็นเหตุให้กษัตริย์ไทยอีกหลายพระองค์ประพฤติตาม ดังเช่น พระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา (พ.ศ.1952-
2030) และสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งอาณาจักรอยุธยา (พ.ศ.1991-2031)7  

จารึกกัลยาณีของพระเจ้าธรรมเจดีย์แห่งรามัญประเทศน้ีเอง ได้กลายเป็นต้นแบบการปฏิรูปคณะ
สงฆ์สืบมาจวบจนปัจจุบัน เป็นธรรมดาว่า การท่ีจะปล่อยให้ศาสนจักรข้ึนมามีบทบาทมีอํานาจมีอิทธิพลและ
ควบคุมมวลชนเหนืออาณาจักร ย่อมเป็นสิ่งท่ีชนช้ันปกครองคือกษัตริย์ยอมไม่ได้ จึงต้องทําทุกวิถีทางท่ีจะกําจัด
คู่แข่งท่ีสําคัญ คือศาสนจักร แต่เพ่ือกาลใดศาสนจักรมีกําลังแรงกล้า ยากท่ีจะกําจัดหรือต่อกรได้ มาตรการข้ัน
สุดท้ายท่ีอาณาจักรต้องงัดกลยุทธ์ออกมาสู้ก็คือ การดึงเข้ามาเป็นสมัครพรรคพวกให้ได้ โดยการยกย่อง 
สรรเสริญ แม้กระท่ังต้องประเคนด้วยอามิส และเมื่อกาลใดศาสนจักรตกหลุมพรางท่ีอาณาจักรขุดล่อไว้ เมื่อ
                                                 

7 ลังกากุมาร, เล่าเรื่องเมือง(ศรี)ลังกา รวมบทความวิชาการในวาระรอบหนึ่งทศวรรษ, (สาละพิมพการ: นครปฐม, 2560), หน้า 66-69. 
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น้ันศาสนจักรย่อมยอมสยบอยู่ภายใต้อาณัติของอาณาจักร ด้วยประการฉะน้ี สรุปได้ว่าปัจจัยหลักท่ีเป็นสาเหตุ
ทําให้พระเจ้าธรรมเจดีย์ปฏิรูปคณะสงฆ์สําเร็จ คือ 

1. พระองค์ทรงใช้อํานาจสูงสุดในการปกครองท้ังอาณาจักร และศาสนจักร ดังเช่นบูรพกษัตริย์ พระ
เจ้าอโนรธา ได้ทรงดําเนินนโยบายจัดระเบียบผีจัดระเบียบคนได้รับชัยชนะท่ียิ่งใหญ่ท่ีเรียกว่า “ธรรมวิชัย”8  

2. สร้างความบริสุทธ์ิและชอบธรรมให้แก่คณะสงฆ์โดยการส่งพระสงฆ์ไปอุปสมบทใหม่ในลังกา 
3. ให้การอุปถัมภ์บํารุงคณะสงฆ์ด้วยปัจจัย 4 โดยสมบูรณ์และท่ัวถึง เรียกว่า สัปปายะทุกประการ 
4. พระองค์ย่อมทรงเข้าใจหัวอกพระ หัวอกโยมดี จึงสามารถตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์

ได้อย่างดียิ่ง สมดังคํากล่าวท่ีว่า “ไม่เคยเป็น ส.ส. อย่าพูดเร่ืองการเมือง ไม่เคยนุ่งผ้าเหลือง อย่าพูดเร่ืองการ
วัด” แต่พระเจ้าธรรมเจดีย์เพราะพระองค์ทรงผ่านสถานะมาท้ังสองประการ 

 
แนวทางการปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า 

จําเนียรกาล ยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ค.ศ.1942-45) รัฐบาลของ ดร.บาเมียว (Dr.Ba Maw) ท่ี
ญี่ปุ่นหนุนหลังอยู่ ได้จัดตั้งสภากลางสงฆ์ทุกนิกาย (Grand Council of the Sangha of All Orders) ข้ึนเพ่ือ
รวมพระสงฆ์พม่าในทุกนิกายให้เป็นหน่ึงเดียว ภายหลังจากท่ีอังกฤษได้เข้ายึดครองพม่าอีกครั้งหน่ึงในปี ค.ศ.
1945 ผู้นําพระสงฆ์ (Sayadaw) ทางตอนล่างของพม่าได้พยายามท่ีจะฟ้ืนฟูสภากลางสงฆ์ข้ึนมาใหม่ แต่ก็ไม่
สามารถเอาชนะความแตกต่างทางนิกายได้ ในปี ค.ศ.1947 ออง ซาน (Aung San) ผู้นําพม่าประสบความสําเร็จ
ในการเจรจาท่ีกรุงลอนดอนเพ่ือให้มีการเลือกตั้งข้ึนในพม่า นายพลออง ซานได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่ก็ถูก
ลอบสังหารเสียก่อน และกลายเป็นวีรบุรุษของการต่อสู้เพ่ือเอกราช นายพลอูนุ (U Nu) ได้เข้ามาสานงานต่อ 
จนกระท่ังพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในวันท่ี 4 มกราคม ค.ศ.1948 ทศวรรษท่ี 1950 นายกรัฐมนตรีอูนุได้
พยายามฟ้ืนฟูพุทธศาสนา ทําให้พุทธศาสนากลายเป็นสถาบันหลักในโครงสร้างของรัฐ มีการสังคายนาพุทธ
ศาสนาครั้งท่ี 6 ในปี ค.ศ.1954 นายพลอูนุ พยายามผลักดันนโยบาย “พุทธสังคมนิยม” (Buddhist 
Socialism) ในแบบฉบับของพม่า โดยรัฐจะให้หลักประกันในด้านปัจจัย 4 (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย 
และยารักษาโรค) แก่ประชาชน และพระพุทธศาสนาให้แนวทางในด้านจิตใจและจริยธรรม ความพยายามของ
นายพลอูนุยังไม่ประสบผลสําเร็จนักก็เกิดรัฐประหารข้ึนก่อน รัฐบาลทหารพม่าได้แยกตัวออกจากเรื่องของ
ศาสนา โดยปล่อยให้คณะสงฆ์ดําเนินการด้านศาสนาไปตามลําพัง  

การชุมนุมเรียกร้องของชาวพุทธประสบความสําเร็จในวันท่ี 27 พฤษภาคม 1980 เมื่อมีการผ่านร่าง
กฎหมาย 3 ฉบับ (การจัดระเบียบคณะสงฆ์ การแก้ไขความขัดแย้งด้านพระวินัย และการถือหนังสือสุทธิของ
พระสงฆ์) การลงมติ 4 ข้อ (การปฏิรูประบบการสอบพระปริยัติธรรม การห้ามพิมพ์พระพุทธรูปและเจดีย์ในสิ่ง
ตีพิมพ์ท่ีไม่เหมาะสม การห้ามบุคคลภายนอกพักอาศัยในเขตสงฆ์ และการจับพระปลอมสึก) และการเลือกตั้ง
องค์กรศาสนาท่ีสําคัญอีก 3 แห่ง ท้ังน้ี เพ่ือรักษาพระศาสนาให้บริสุทธ์ิ รุ่งเรือง และยั่งยืน ภายหลังการชุมนุม 
เจดีย์มหาวิชายะ (Mahavijaya) ได้ถูกสร้างข้ึนบนเนินเขาเล็กๆ ตรงข้ามกับพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เพ่ือเป็นท่ี
ระลึกถึงการรวมตัวครั้งสําคัญของคณะสงฆ์พม่า อย่างไรก็ตาม ในสมัยท่ีมีการเลือกตั้งอย่างอิสระในพม่า แนวคิด
สังคมนิยมผสมศาสนาพุทธของนายพลอูนุ ได้รับการสนับสนุนจากมวลชนมากท่ีสุด จนแม้เมื่อนายพลอูนุหันมา
สนใจศาสนามากข้ึนในตอนหลัง ถึงข้ันหันหลังให้กับลัทธิมาร์กซ์ เลิกเช่ือวิธีการใช้เผด็จการโดยชนช้ันกรรมาชีพ 
นายพลอูนุ ก็ยังชนะการเลือกตั้งในปี 1960 อย่างท่วมท้น และทันที นายพลอูนุ ก็ประกาศให้พม่าเป็นพุทธ
ประเทศ หรือพุทธรัฐ (Buddhist State) อย่างเต็มท่ี โดยมีลักษณะท่ีพิเศษ 7 ประการ คือ 

1. ประกาศศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ 

                                                 
8 ผดุง วรรณทอง, Sociology จัดระเบียบผี จัดระเบียบคน, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 

2558): 290. 
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2. รัฐบาลจะปกป้อง เทิดทูน และสนับสนุนพุทธศาสนา พระธรรมคําสอน และการตรัสรู้ 
3. รัฐจะช่วยเหลือในการสร้างเจดีย์ และโรงพยาบาลสําหรับสงฆ์ 
4. จะให้มีการสอนศาสนาพุทธในโรงเรียนต่างๆ และโรงเรียนท่ีจะตั้งข้ึนใหม่ในธรณีสงฆ์ 
5. กําหนดวันหยุด และเฉลิมฉลองตามพิธีศาสนาพุทธ 
6. เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลไม่จําเป็นต้องนับถือพุทธ 
7. ประกันสิทธิ และเสรีภาพในการสวดมนต์ บวงสรวงของทุกศาสนา 
 
หลักการข้อ 6-7 ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ยุวสงฆ์ และการนําเอาหลักการไปปฏิบัติก็ไม่

เหมาะสม ทําให้ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มนับถือศาสนาอ่ืนและฝ่ายทหาร ผลท่ีสุดนายพลอูนุ ก็ถูกนายพลเนวิน 
ทําการรัฐประหารในปี 19629 ปัจจุบันคณะสงฆ์พม่ามีกฎหมายคณะสงฆ์ หรือท่ีเรียกว่า “กฎหมายพ้ืนฐาน
สําหรับพระสงฆ์” (เทียบกับไทย คือ พรบ.คณะสงฆ์) ซ่ึงได้มีการแก้ไขปรุงปรับตามยุคตามสมัย โดยมีสังฆมหา
นายกสมาคม หรือเทียบเท่ามหาเถรสมาคมของไทยเป็นคณะผู้บริหาร รัฐบาลให้ความอุปถัมภ์บํารุงพระภิกษุ
สงฆ์สามเณรในเรื่องการสร้างเจดีย์ และโรงพยาบาลสําหรับพระภิกษุสามเณร ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้รับการถวาย
โดยศรัทธาของพุทธศาสนิกชน หรือท่ีเรียกว่าเงินท่ีได้รับจากการอุปการะโดยหน้าท่ีธรรมจรรยา และในอดีตกาล
มีบางนิกายได้ประกาศและแสดงให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าเงินเป็นสิ่งพอกพูนกิเลส หรือการจับเงินเป็นอาบัติ จนทํา
ให้ได้รับความนิยมในขณะน้ัน แต่ก็ไม่ได้ถือปฏิบัติท่ัวประเทศ เฉพาะรัฐ หรือมณฑลเท่าน้ัน นิกายส่วนใหญ่
สามารถรับและจับเงินได้ ท้ังในรูปการถวายปัจจัยในงานมงคล และอวมงคล เช่นเดียวกันกับพระสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบัน และท่ีสําคัญประเทศพม่า ยังไม่มีแนวความคิดท่ีจะจัดเก็บภาษีรายได้จากการบิณฑ์(บาต) บัง(สุกุล) สังฆ์
(ทาน) สวด(มนต์) ของพระภิกษุสามเณร  

ดังน้ัน รัฐบาลของประเทศท่ีมีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นจํานวนมาก ถ้าต้องการจะปฏิรูปองค์กรสงฆ์
ให้ประสบความสําเร็จและยั่งยืน สมดังคําพังเพยท่ีว่า “ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน” จะต้องถึง
พร้อมด้วยแนวทาง 3 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 องค์กรสงฆ์ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม  
แนวทางท่ี 2 ต้องให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างมิให้ขาดตกบกพร่องและอย่างต่อเน่ือง 
แนวทางท่ี 3 ต้องให้ความคุ้มครองป้องกันพระพุทธศาสนาเสมือนหน่ึงว่าเรารักสถาบัน 
 

 
 

แผนภาพท่ี 1 แนวทางการปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า 

                                                 
9 เสรีภาพ ณ ชะเยือง, ศาสนาและการเมืองในพม่า, (ออนไลน์), แหล่งที่มา: http://hoyoyonnk.blogspot.com/2013/10/blog-

post_9193.html (15 มกราคม 2561). 
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หากแม้นรัฐบาลของประเทศท่ีมีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นจํานวนมากนับถือพระพุทธศาสนาทําได้

เช่นน้ี ก็เป็นอันหวังได้ว่า การปฏิรูปองค์กรสงฆ์ ไม่ใช่เรื่องเฟ้อฝัน เราท่านท้ังหลายจะเห็นได้ในชาติน้ีแล เอวัง ก็
มีด้วยประการฉะน้ีฯ  
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