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วิทยานิพนธฉบับนี้ไดจัดทําขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญของสถาบันสงฆไทยที่เคยเปนผูนํา

ทางดานจิตใจ คานิยม ความคิดและความเชื่อของประชาชน ทั้งยังเปนที่มาของวัฒนธรรมและที่สําคัญคือการ
เปนศูนยกลางทางการศึกษาของสังคมไทยมาโดยตลอด และไดลดบทบาทลงหลังจากไดรับอิทธิพลจากชาติ
ตะวันตกที่มีความเหนือกวาทางดานวิทยาการ จุดมุงหมายของงานวิจัย มุงจะศึกษาถึงการปรับตัวของสถาบัน
สงฆไทย หลังจากไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการศึกษาอันนําไปสูการตราพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ถือวาเปนการศึกษาภาคบังคับครั้งแรกของประเทศ เปนผลใหสถาบันสงฆไดลดบทบาทลง
ไปอยางมาก ทั้งในเรื่องของผูนําทางปญญาและผูนําทางความคิดความเชื่อของสังคม ซึ่งนําไปสูการปรับบทบาท
ตัวเองใหสอดคลองและสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น โดยใชวิธีการดําเนินการศึกษาตาม
ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร อาศัยหลักฐานที่เปนเอกสาร ทั้งชั้นตนและชั้นรอง อาทิ หนังสือ วิทยานิพนธและ
บทความตางๆ มานําเสนอในเชิงวิเคราะหตามแนวทางประวัติศาสตร ซึ่งสรุปไดวา สถาบนัสงฆไทยมีความจํา
เปนในการปรับตัวใหมีความสัมพันธ และสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปนอยูในแตละชวงเวลา เชน ในชวงที่การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเขามาสูประเทศไทย สถาบันสงฆก็ตองการปรับการปกครองของตนเองให
สอดคลองกับบานเมือง อันนําไปสูการออกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ หรือในชวงที่
ปญหาทางเศรษฐกิจมีความสําคัญในชีวิตประจําวันมากกวาเรื่องอื่นๆ สถาบันสงฆก็ตองปรับตัวเองใหพรอมที่จะ
เผชิญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิมโดยการใชวิธีการดําเนินธุรกิจแบบเอกชนในการหารายไดสําหรับเปน
คาใชจายตางๆภายในวัด เพื่อการดํารงอยูและคงไวซึ่งความสําคัญตลอดไป 

ขอเสนอแนะของวิทยานิพนธฉบับนี้ คือ การปรับตัวของสถาบันสงฆไทยมีทั้งการปรับโดยองคกรและ
กลุมคณะของสงฆเอง มีทั้งการปรับตัวไปในทิศทางที่ดี เชน การปรับตัวใหเขากับวิทยาการใหมๆ ทําใหเกิดการ
รับรูความเปนไปของโลกกวาง และการปรับตัวที่คอนขางจะลดความนาเชื่อถือศรัทธา ไดแกการปรับตัวให
สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจ ทําใหเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องของผลประโยชนและเงินตราอันไมใชกิจของสงฆ และ
การที่วิทยานิพนธฉบับนี้มีการนําเสนอในชวงระยะเวลาที่ยาวถึง ๘๐ ป จึงทําใหไมสามารถใหรายละเอียดถึง
ขอมูลในดานลึกไดอยางทั่วถึง ถาหากมีผูสนใจศึกษาในแนวทางนี้ ควรที่จะปรับระยะเวลาใหกระชับมากกวานี้ 
จะทําใหเขาถึงประเด็นสําคัญไดดียิ่งขึ้น 
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This thesis is an analytical study of the role of Thai Sangha that has influence to Thai society in various 

ways, such as beliefs, the way of thinking, the way of life, the social values and so on from the establishment of Thai 
Kingdom. But in 19th century, when the westerncivilization has come to Thais and gradually occupied its place in Thai 
society by its advanced knowledge and technology; Thai Sangha lost its leading role and has to adapt itself to survive 
in the stream of change. 

The objective of the thesis is to study the transformation of Thai Sangha against the western civilization 
after B.E.2464 (1921 A.D.) in which Thai Education had been reformed by the Thai First Educational Act. 
Consequently, this Act intensively lessened the leading role of Thai Sangha, i.e. the spiritual and intellectual leader 
and forced Sangha to transform itself in accordance with the rapid change in Thai society. 

In this thesis, historical and analytical study with consulting various primary and secondary sources, such 
as texts, thesis, journals, reliable articles and so on have been employed as the research methodology. 

The major findings can be summed up here that it is inevitably necessary for Thai Sangha to transform 
itself in conformity with the social change in each period of time. For instance, when Thailand had changed its ruling 
system from absolute monarchy to constitutional or Democratic monarchy; it is inevitable for Thai Sangha to reform 
itself; and this leaded to issued the Thai Sangha Act B.E.2484 (1941 A.D.). Again, in the stream of capitalism, in order 
to cover the expenditure in monasteries, Thai Sangha run its business by using the private business system, The 
adaptation aims at the high, revere and permanent status of Thai Sangha in Thai soceity. 

Lastly, the suggestion of this thesis for further study of Thai Sangha is that the transformation of Thai 
Sangha causes pros and cons to itself in particular and Thai society in general. The benefit acquired from the 
transformation is the new body of knowledge to adapt Sangha to the world. But meanwhile the use of business system 
in Thai Sangha can cause the faith-crisis among Thai Buddhists; since Thai Sangha has to tumble in the inappropriate 
business such as financial business which is not its own activity. Besides, the period of study in this thesis is eighty 
years long; this is the reason why the researcher cannot go to the details in depth. Thus, other researchers who are 
interested in this field should make the period of the study shorter; and it would be very suitable time to go to details in 
more depth. 
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ที่คอยอํานวยความสะดวกใหทกุเรื่องที่รองขอ 
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บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the problem) 
การปรับตัว*ของพระพุทธศาสนามีอยูตลอดระยะเวลาที่ผานมา เพือ่ความเหมาะสมตอ

การเผยแพรและอยูคูกับสังคม นับต้ังแตในสมัยพุทธกาล พระพุทธองคทรงพยายามทําใหเร่ืองของ
ความแตกตางในชนชัน้วรรณะคลายความสําคัญลง เพราะพระองคทรงเหน็วา ไมมีความเปน
ธรรมในสังคม ดังพทุธภาษติที่วา”คนจะเลวหรือดี เพราะชาติตระกูลก็หาไม แตคนจะเลวหรือดี
เพราะการกระทําตางหาก”๑ จะเหน็ไดวา ผูที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา จะไดรับความเสมอ
ภาคกันถือปฏิบัติในแบบเดียวกนั ผูที่บวชกอนจะไดรับการเคารพนบัถือจากผูบวชทีหลงัไมวาจะ
เปนชนชั้นใด และการเกิดนกิายมหายาน ที่พระสงฆในนิกายนี ้มุงเผยแพรพระพทุธศาสนาใหเกดิ
ความเลื่อมใสในมหาชน โดยอธิบายถึงวิธกีารประพฤติปฏิบัติในครั้งที่พระพุทธเจายังทรงพระชนม
อยูนั้นเปนวิธีการที่แคบไป จึงไดคิดคนวธิีใหม โดยมุงชักจูงใหคนทัง้หลายเขามาเลื่อมใสใน
พระพทุธศาสนาเสยีกอน แลวจึงคอยสอนหลักธรรมคําสั่งสอนภายหลงั และเรียกวธิีใหมนี้วา”
มหายาน”หมายความวาเปนยานพาหนะอันกวางใหญที่จะรับจะขนสัตวขามสังสารวัฏ๒ อันเปนผล
ที่สืบเนื่องมาจากความแตกแยกทางความเห็นของพระสงฆต้ังแตกอนการทาํสังคายนาครั้งที่ ๒ 
เมื่อ พ.ศ.๑๐๐ ที่เมืองเวสาลี โดยพวกภิกษุวัชชีบุตรไดถือปฏิบัติแตกตางจากทีพ่ระเถระในอดีต
ปฏิบัติมา เชน ถือวามีพระพทุธเจาหลายองค การถือประโยชนสวนรวม ถือวาภาษาสันสกฤตเปน
ภาษาของพระไตรปฎก เปนตน๓ ถือวาเปนการปรับตัวของสถาบนัสงฆในชวงแรกๆ 

พระสงฆซึง่ตองพึง่ฆราวาสในเรื่องของการดํารงชีวิตและความเปนอยู ดังสมณสัญญา
ที่วา”เธอทั้งหลาย บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ของทายกเหลา

                                                           
*การปรับตัว คือ การปรับแนวความคิดเดิมหรือคานิยมแบบเกาที่ถูกกระทบกระเทือนใหสอดคลองกับ

แนวความคิดแบบใหมที่แพรหลายอยูในสังคม 
๑วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, พุทธศาสน (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๓๕), ๓๐. 
๒พฤฒาจารย วิพุธโยคะ รัตนรังษี, แวนสองพระศาสนา (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๒๙), 

๑๖๑. 
๓วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, พุทธศาสน , ๕๙-๖๔.  
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ใด ความอปุการะเหลานัน้ของเขาในเธอทั้งหลายก็จกัมีผลใหญมีอานิสงสใหญ”๔ จึงเปนการ
กําหนดหนาทีข่องพระสงฆตอสังคม ใหตองชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความเปนทกุข ดวยความ
เมตตากรุณา๕นับวาเปนความผูกพนักนัระหวางสถาบนัสงฆกับชาวบาน 

สถาบันสงฆไทย* เปนสถาบันหนึ่ง ที่มีความสาํคัญและอยูคูกับสังคมไทยมาชานาน มี
ความสัมพันธกับความเคลื่อนไหวของสังคมไทยทุกยุคทกุสมัย ความสัมพนัธจะมมีากนอยขึ้นอยู
กับสภาพทางการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมในเวลานั้นวาเปนไปใน
รูปลักษณะไหน เพราะวาบุคลากรของสถาบันสงฆไทยกม็าจากประชาชนที่อยูในสังคมไทยและ
ตองอยูในกรอบกติกาของกฎหมายบานเมืองเหมือนกบัสถาบนัอื่นๆ ถึงแมวาการเขามาเปนสวน
หนึง่ของสถาบันสงฆไทยจะตองมีกฎระเบียบเพิ่มข้ึนจากประชาชนทัว่ไปก็ตาม แตผูชายชาวไทย
สวนใหญสามารถเขามาบวชและสิกขาลาเพศจากความเปนสงฆไดตลอดเวลา 

สถาบันสงฆไทยในอดีต มีบทบาทเปนแบบอยางในการสรางบรรทัดฐานทีดี่งามตอ
สมาชิกในสังคม ผูปกครองจึงพยายามสรางความสมัพันธที่ดีกบัศาสนจกัรทั้งในดานการสราง 
ปฏิสังขรณวัดวาอาราม การถวายนิตยภัตและการเลื่อนสมณศักดิ์ตลอดจนการสงเสริมการศึกษา
ใหแกพระสงฆเพื่อตองการใหพระสงฆเปนสื่อกลางในการถายทอดความรู คานิยมและโลกทัศนใน
แนวทางของพทุธศาสนา เพื่อความสงบเรียบรอย และความผาสกุของสังคมตามที่ผูปกครอง
ตองการ ดวยเหตุนี้ วงั บานและวัดจึงมีความสัมพันธที่ดีเกื้อหนุนกันมาตลอดในอดีต 

กระแสความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นทกุครั้งในสังคมไทย จะมีผลทําใหสถาบนัสงฆตอง
ถูกมองวาไดรับการลดบทบาทโอนออนไปตามสถานการณใหม หรือวามีการปรับตัวเพื่อรักษา
คุณคาของความเปนสถาบนัทีย่ังมีความสําคัญตอสังคมไว ซึ่งมีลักษณะของการโตตอบและ
ยอมรับกับส่ิงที่เกิดขึ้นอยางมีความเขาใจ เชน วัดและพระสงฆในเมือง ตองปรับตัวและปรับ
บทบาทใหเขากับสถานการณใหม เมื่อสถาบันตางๆไดรับการสถาปนาขึ้นมาใหมชวงชิงบทบาทไป 
บางวัดเลือกแนวทางพทุธพาณิชย เพื่อตอบสนองความตองการของคนในเมืองทีอ่ยูภายใตระบบ
ทุนนิยมหรือลัทธิบริโภคนิยม บางวัดทิ้งบทบาทการเปนศูนยกลางทางการศึกษาทางดานจริยธรรม
กลายมาเปนสวนหนึง่ของระบบตลาดที่มวีตัถุนิยมทางศาสนาและเครื่องรางของขลงัเปนสนิคา 

                                                           
๔พฤฒาจารย วิพุธโยคะ รัตนรังษี, แวนสองพระศาสนา, ๑๕๐. 
๕คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 

๒๕๓๒), ๑๑. 
*สถาบันสงฆไทย หมายถึง องคกรหรือกลุมของพระภิกษุสงฆและสามเณรที่นับถือพุทธศาสนานิกาย

เถรวาทที่ไดรับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายและจําวัดอยูในประเทศไทย 
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บทบาทของวดัและสถาบันสงฆไทยในยุคตนรัตนโกสนิทร ยงัไมไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
สมัยสุโขทยั อยุธยาหรือกรุงธนบุรีมากนกั เชน ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั 
ทรงตองการใหวัดเปนจุดศูนยรวมของวทิยาการแขนงตางๆ จึงทรงเลอืกวัดพระเชตพุนฯ เปนแหลง
รวมความรูโดยไมเลือกชั้นวรรณะ หรือยศฐาบรรดาศักดิ์ ซึ่งเปรียบเสมือนวทิยาลยัแหงแรกของ
ประเทศไทย เนื่องจากในสมยันัน้ยงัไมมีการพมิพหนงัสือจึงใชการปน การหลอและการเขียนบน
ผนังไวที่วัดเพือ่ใหประชาชนที่สนใจไดศึกษาเลาเรียน 

การปรับตัวเพือ่การรับมือกบัอารยธรรมตะวันตก เกิดขึ้นในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว ไดมีนิกายสงฆปรากฏขึน้อีกนกิายหนึง่เรียกวา ธรรมยุติกนกิาย อันมีความหมาย
ตามรูปศัพทวา”ธรรมอันเปนขอยุติ” นิกายใหมนี้เนนความมีเหตุผลปฏิเสธโชคลางอภินิหารและเขา
กันไดดีกับความเจริญแบบตะวันตก๖ 

เมื่ออังกฤษบบีบังคับใหประเทศไทยตองทําสนธิสัญญาแบบไมเทาเทียมกัน ในสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั  อารยธรรมวทิยาการสมัยใหมตลอดจนแนวความคิดจาก
ชาติตะวนัตกไดเร่ิมแผอิทธิพลเขามามีบทบาทในสังคมไทย โดยเฉพาะในแวดวงของชนชัน้นาํที่
ตองมีการปรับปรุงประเทศเพื่อความอยูรอด การจดัตั้งโรงเรียนในแบบใหมแบบตะวันตกก็เปน
วิธีการหนึ่งที่นาํมาใชกับสังคมไทย โดยในสมัยแรกๆมีความคิดผสมผสานระหวางตะวนัตกกับ
แนวความคิดดั้งเดิมของไทยคือการอาศยัวัดเปนโรงเรียนและมีพระสงฆเปนครู เนื่องจากวัดและ
พระสงฆเคยเปนศูนยกลางทางการศึกษามาตั้งแตโบราณ และความไมพรอมในหลายๆดานของ
ทางราชการทีจ่ะจัดครูที่เปนฆราวาสมาเปนผูสอน วัดและพระสงฆจึงยงัคงมีบทบาทเปนสถาบัน
ทางการศึกษาของประชาชนอยู 

การตราพระราชบัญญัติ ร.ศ.๑๒๑ สืบเนื่องมาจากบานเมืองไทยในสมัยนั้นประสบ
ปญหาการคุกคามจากชาตมิหาอาํนาจตะวันตก รัฐบาลจึงดําเนนินโยบายปฏิรูปการปกครองเพื่อ
สรางความเปนอันหนึง่อันเดียวกนัของประเทศ และสงผลมาถึงการปกครองของสถาบันสงฆดวย 
ทั้งนี้เพื่อการควบคุมส่ังการใหเปนไปโดยความเรียบรอยจากศูนยกลางเพยีงที่เดียว โดยไดโอน
อํานาจตางๆเดิมเปนหนาทีข่องกระทรวงธรรมการ มาไวทีม่หาเถรสมาคม๗นับวาเปนการปรับตัว
เพื่อใหสอดคลองกับการปกครองของฝายบานเมือง แตบทบาทของสถาบันสงฆยงัมีความสําคัญ
เปนผูนาํของสงัคมไทยอยูแทบทกุดาน 

                                                           
๖คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย, ๒๐.  
๗เรื่องเดียวกัน, ๒๓-๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั การขยายอิทธิพลทางแสนยานภุาพ
ของชาติตะวนัตกลดนอยลง แตความเจรญิทางดานวิทยาการไดหลั่งไหลเขามาสูประเทศไทยมาก
ข้ึน พระองคทรงมพีระราชประสงค ที่จะยกระดับประเทศไทยมคีวามเปนอารยะ ดวยการใช
การศึกษาแบบตะวันตกเปนตัวนาํทาง ทรงใหตราพระราชบัญญติัประถมศึกษาขึ้นเมื่อวันที ่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่งนบัวาเปนครั้งแรกที่รัฐตรากฎหมายที่บังคบัใหพลเมืองตองเขาศึกษาเลา
เรียน กลาวคอื ใหเด็กที่มีอายุระหวาง ๗-๑๔ ป  ตองเลาเรียนหนังสือโดยการสนับสนุนของรัฐแบบ
ใหเปลา ทาํใหเกิดสถาบนัทีม่ีรูปแบบการตอบสนองตอสังคมเชนเดียวกับวัดคือโรงเรียน   

บทบาทของวดัและพระสงฆ เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เมื่อมีการจัดการ
ประถมศึกษาภาคบังคับในป พ.ศ.๒๔๖๔ มีการกาํหนดหลักสูตร มีแบบเรียน มีครูผูสอนที่มีความรู
ความชาํนาญโดยตรง เมื่อโรงเรียนสมยัใหมเขามามีบทบาทตอการศึกษาในสงัคมไทย วัดจึงไมได
เปนสถานสถานศึกษาเพยีงแหงเดียวของประชาชนอกีตอไป มีโรงเรียนอีกแหงหนึง่ทีม่ีหนาที่อบรม
บมนิสัยของเยาวชนและเปนแหลงความรูของสังคม จนถึงป พ.ศ.๒๔๗๘ เมือ่รัฐประกาศใช
พระราชบัญญติัประถมศึกษาทัว่พระราชอาณาจักร ซึ่งหมายความวาเดก็ทุกคนตองเขาเรียน
หนงัสอืในโรงเรียน บทบาทของวัดและพระสงฆที่มีตอสังคมจึงลดลงอยางเห็นไดชัดเจนแทบไม
เหลือความเปนผูนาํอีกตอไป บทบาทเริ่มเปลี่ยนไป สถาบันสงฆเปนเพียงผูตาม เพราะคานยิมของ
สังคมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางชัดเจน แตวัดยงัคงเปนที่พึง่ทางจิตใจ พระสงฆยงัเปนทีน่ับ
ถือของประชาชน และยังใชวัดเปนสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมตางๆ 

ในสมัยที่บานเมืองมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลังป พ.ศ.๒๔๗๕ เปนครั้ง
แรกที่องคพระมหากษัตริยทรงตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญ การปกครองในระบอบใหมนีม้ีผลตอ
แนวความคิดในเรื่องของสทิธิและเสรีภาพของบุคคลในสวนตางๆของสังคมไทยเปนอยางมาก 
สถาบันสงฆไทยก็ไดรับอิทธพิลจากการเปลี่ยนแปลงดงักลาว จงึมีการปรับตัวใหสอดคลองกบั
รูปแบบการปกครอง คือ ตองการความเสมอภาคกันระหวางความเปนมหานิกายกับฝายธรรมยุติ 
อันเปนสาเหตุนําไปสูการปรับปรุงพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆไทยในป พ.ศ.๒๔๘๔ 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เปนตนมา เปนยุคที่ประเทศไทยตองการพฒันาประเทศให
เจริญรุงเรืองตามแบบตะวนัตกอยางจริงจงั โดยเฉพาะอยางยิง่ความสัมพันธอยางแนบแนนกบั
สหรัฐอเมริกา มีการกําหนดแผนการพัฒนาประเทศตามแบบอยางประเทศตะวันตก สภาพ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางเหน็ไดชัดเจน มี
การแบงสังคมออกเปนสองสวนคือสังคมเมอืงและสังคมชนบท ในสังคมชนบทวถิีชีวติของชาวบาน
ยังเปนไปในลักษณะเดิมมกีารเปลี่ยนแปลงบางเพยีงเลก็นอย แตในสงัคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
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อยางมากมายทั้งการดําเนินชีวิตประจําวัน และสภาพทางเศรษฐกิจทีน่ับวนัจะมีรูปแบบไปในทาง
ตะวันตกมากขึ้น  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีมัยใหม เปนสิ่งที่สังคมเมอืงไดรับอิทธิพลมาจากประเทศ
ที่พัฒนาแลวและนํามาพัฒนาประเทศของตน ดังนั้นในสังคมเมืองจึงประกอบไปดวยสิ่งอาํนวย
ความสะดวกและการบริการตางๆ ซึ่งทาํใหการใชชีวิตความเปนอยูที่สุขสบายมากขึน้ 
ความสัมพันธระหวางคนในสังคมเมืองสวนใหญจะมองไปที่ผลประโยชนที่จะไดรับ คานยิม
เกี่ยวกับวัตถทุีเ่นนความมั่งคัง่ หรูหราฟุมเฟอย การมีอํานาจและเงนิตรา ส่ิงเหลานี้จึงเปนเครื่อง
กําหนดสถานภาพของคนในเมือง แมกระทั่งความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ผันแปรไป
เปนความเลื่อมใสแบบที่ตองมีผลประโยชน หรือที่เรียกวาพทุธพาณิชย ตามความเปนไปของ
สภาพเศรษฐกจิและสังคม วัดและพระสงฆในสงัคมเมืองจงึหนีไมพนในวัฎจกัรแบบนี้ วดัจึง
กลายเปนสถานทีท่ําวัตถุมงคล ทําน้ํามนต สะเดาะเคราะห ทํานายโชคชะตาราศี การหา
ผลประโยชนจากการใหเชาที่ดินและฌาปนสถาน ฯลฯ โดยมพีระสงฆเปนผูทาํกจิกรรมตางๆนัน้
เสียเอง  

เมื่อคานยิมและสภาพเศรษฐกิจแบบทนุนยิมของสังคมแพรเขาสูสถาบนัสงฆ ความ
เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่มีตอสถาบนัสงฆจงึไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บทบาทของวัดจึงลด
ความสาํคัญลงเปนเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของสังคม พระสงฆซึ่งเคยเปนผูนาํ
ทางจิตใจไมไดรับความเชื่อถือเหมือนในอดีต เนื่องจากมีพระสงฆบางสวนไมเขาใจตอบทบาทของ
ตัวเอง ไมสนใจในการเผยแพรพระศาสนา ไมเครงครัดในการบวชเรียน หนัมาสนใจตอความ
เปนไปของโลกมากกวาการศึกษาเลาเรียนทางพระพทุธศาสนา แมกระทัง่การปรับปรุง
พระราชบัญญติัลักษณะการปกครองคณะสงฆข้ึนในป พ.ศ.๒๕๐๕ ก็ทําเพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของบานเมือง หรือในชวงเวลาที่มีความขัดแยงกนัทาง
ความคิดระหวางผูปกครองทีไ่ดรับอิทธิพลสวนใหญจากสหรัฐอเมริกามีการปกครองโดยระบบ
เผด็จการทหาร กับอีกฝายหนึง่ที่เรียกตัวเองวาเปนผูเรียกรองประชาธิปไตย สังคมจึงมี
แนวความคิดแตกออกเปน ๒ ฝาย อันมีผลกระทบมาถึงศาสนจกัรดวย ทําใหสถาบันสงฆเกดิ
กลุมทางความคิดแบงเปน ๒ กลุมดวยเชนกนั จนถึงขนาดมกีารจับกุมพระภิกษุสงฆในขอหา
กระทําการอนัเปนคอมมวินสิตอีกดวย   

บทบาทของพระสงฆที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนัน้ มักจะขัดกบัส่ิง
ที่พระธรรมวินยัไดบัญญัติไว ไมเปนไปในทางที่ประชาชนคาดหวังไว เพราะฉะนัน้การแตกแยกกนั
ทางความคิดของพระสงฆจงึไมมีอิทธิพลตอประชาชนมากนัก เพราะคนไทยสวนใหญเห็นวา
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พระภิกษุสงฆตองไมเกี่ยวของกับกิจการทางการเมืองการปกครองของรัฐ มีความคิดวาพระภิกษุ
สงฆมหีนาที่เผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนาพทุธเทานั้น เหมือนกับคร้ังหนึง่ในอดีตทีว่ัด
และสถาบนัสงฆเคยเปนแหลงรวมทางการศึกษาและเปนทีพ่ึ่งทางจิตใจของผูคน แตนับวนัจะ
เปลี่ยนแปรไปจนคุณคาอันดีงามในอดีตเริ่มจางหายไปจากสังคมของไทย 

งานชิ้นนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาถงึการปรับตัวของสถาบันสงฆ หลงัการเขามาของ
อารยธรรมตะวันตก ทีม่ีอิทธิพลตอการเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยสงผลใหมี
การปฏิรูปทางการศึกษาครั้งใหญคือการออกพระราชบญัญัติประถมศึกษา ฉบับป พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่ง
เปนการศึกษาภาคบังคับ และการเปลี่ยนแปลงในครั้งนีส้งผลตอสถาบันสงฆไทยในหลายๆดานใน
เวลาตอมา  

 
ความมุงหมายและจุดประสงคของการศึกษา (Goal and Objective ) 

๑.เพื่อศึกษาถงึนโยบายของสถาบันการเมอืงการปกครองทามกลางการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อศึกษาถงึบทบาทและคานิยมของประชาชนเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางไร 
๓.เพื่อศึกษาถงึวิธกีารปรับตัวของสถาบันสงฆไทยในการดํารงความสาํคัญไว

ทามกลางอารยธรรมตะวนัตกและการลดการอุปถัมภจากรัฐ 
 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study ) 

วิทยานิพนธฉบับนี ้ มุงจะศึกษาการปรบัตัวของสถาบันสงฆไทยทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเริ่มศึกษาตัง้แต พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่งเปนปที่มีการประกาศใช
พระราชบัญญติัประถมศึกษาภาคบังคับเปนครั้งแรก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๕๔๔ อันเปนปสุดทาย
กอนทีจ่ะมกีารเตรียมการตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆฉบับใหม และการตั้ง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในป พ.ศ.๒๕๔๕ ตามรัฐธรรมนญูฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึง่อาจ
สงผลใหสถาบนัสงฆไทยมกีารเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหนึง่ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Review of related Literature ) 

บทบาทของคณะสงฆไทยในเรื่องการศึกษา ในรชัสมัย พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา โดย พาสนา กิจถาวร ไดเสนอวา การจดัการศึกษาตามหวัเมืองไดดําเนนิการโดย
คณะสงฆไปไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนเมื่อการศึกษาสมยัใหมไดขยายตัวกาวหนาขึน้ ทาํใหตองการ
ผูรูผูชํานาญทางดานการศึกษา เพื่อทาํหนาที่นีโ้ดยเฉพาะ ยากที่จะมีผูเชี่ยวชาญทางดาน
การศึกษาสมยัใหมและขณะเดียวกนักม็ีความรูทางดานพระปริยัติธรรมได จึงเปนจุดเริ่มตนของ
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การแยกการศึกษาออกจากวัด พัฒนาการศกึษาของคณะสงฆไทย พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๒๗ โดย 
จุไรรัตน แสนใจรักษ ไดเสนอวา   การศึกษาของคณะสงฆไทยมีความสืบเนื่องมาเปนเวลาชานาน
แตก็ยังไมมีระเบียบแบบแผนที่แนนอน สวนใหญจะศึกษาเฉพาะภาษาบาลีและพระธรรมวินยั 
จนกระทั่งมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆจงึไดมีการจัดหลกัสูตรใหมทีม่ีระเบียบแนนอนทัง้วธิีการ
ศึกษาและการวัดผล ซึ่งเปนรากฐานของระบบการศึกษาของสงฆตอมา การจดัการศึกษาของสงฆ
แบบสมัยใหมนี้แสดงถงึการยอมรับคุณคา และบทบาทของโลกสมัยใหม วาเปนสิง่ที่สําคัญตอวิถี
ปฏิบัติของประชาชนและสังคม ซึง่เปนสิง่ที่จําเปนที่พระสงฆตองรู   การศกึษาและผลกระทบตอ
สังคมไทย     สมัยตนรัตนโกสนิทร ( พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔ ) โดย พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี 
ธนประสทิธิ์พฒันา  ไดเสนอวา การศึกษาสมยัตนรัตนโกสนิทรยงัเปนการศึกษาแบบจารีต ทีม่ี
ลักษณะของความผกูพนัและเคารพรักที่ศิษยมีตอครู จงึทาํใหรัฐสามารถควบคุมระเบียบของ
สังคมโดยผานครูซึ่งสวนใหญคือพระสงฆในฐานะผูรูของชุมชน  การเปลี่ยนแปลงโลกทศันของ
ชนชั้นผูนําไทย ต้ังแตรชักาลที่ ๔-พ.ศ.๒๔๗๕ โดย อรรถจักร สัตยานุรักษ ไดเสนอวา  แตเดิม
ความคิดเกี่ยวกับรัฐและกษตัริยของสังคมไทยผูกพันอยูกับความเชื่อแบบไตรภูมิที่วา อํานาจหรอื
สิทธิธรรมของการเปนกษัตริยไมไดมีรากฐานมาจากความเปนมนุษยธรรมดา มาจากการสั่งสม
บุญบารมีมาอยางมากมายในอดีตหลายชาติตอหลายชาติ และเริ่มมาเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาล
ที่ ๔ เมื่อมีการขยายตัวทางการคากับชาติตะวันตก พระองคยอมรับวาพระเจาแผนดินก็เปนมนุษย 
การทีพ่ระมหากษัตริยทรงมพีระราชอํานาจอยูบนพื้นฐานของความเปนมนษุยไมใชอํานาจของเทว
สิทธิ์ เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจขยายตัวออกไปมีความสมัพนัธกบัชีวิตของคนใน
สังคมมากขึ้น ทาํใหคนทีม่คีวามสัมพันธอยูกับระบบเศรษฐกิจแบบใหมนีม้ีความเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดตามไปดวย  การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไทยรุนแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๔ โดย คนึง
นิตย จนัทบุตร ไดเสนอวา  หลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ พระสงฆมหานิกาย
สวนใหญมีความตื่นตัวตอความเปนประชาธิปไตยและความไมเปนธรรมในการปกครองคณะสงฆ 
จึงมีการเคลื่อนไหวเพื่อขจัดความขัดแยงดวยการรวมนกิายทั้งสองและปรับปรุงการศึกษาของ
พระสงฆใหทนัสมัย แมจะมีอุปสรรคแตก็ประสบความสําเร็จ สามารถผลกัดันใหมกีารแกไข
พระราชบัญญติัการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ และตราพระราชบญัญัติการปกครองคณะสงฆ 
พ.ศ.๒๔๘๔ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราชจากฝายธรรมยุติ
มาเปนพระเถระ ที่มีคุณวฒุแิละวัยวฒุิ โดยไมเลือกวาเปนนกิายไหน แตปญหาตางๆของคณะสงฆ
สองนิกายยังมคีวามขัดแยงกนัเหมือนเดิม ความคิดเรื่องการรวมนิกายจงึเปนอันลมเหลว  
วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย โดย อุทิศ จึงนพินธสกุล ไดเสนอวา     เศรษฐกิจวัดไทยในสมัยตน
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รัตนโกสินทร ยังคงตองพึง่การอุดหนนุจากรัฐเปนหลักโดยเฉพาะวัดทีเ่ปนวัดหลวง แตราษฎรก็ยังมี
ความสาํคัญในการอุปถัมภเศรษฐกิจวัดอยู เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทาํ
ใหรัฐตองลดรายจายในเรื่องของศาสนาลงไป วัดสวนใหญครอบครองทรัพยสินในรูปของที่ดิน จงึ
เร่ิมนํามาหาผลประโยชน จนกลายเปนรายไดหลักของวดับางวัด และ การศกึษาภาคบังคับของ
ไทย พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๕ โดย จารุวรรณ ไวยเจตน ไดเสนอวา การศกึษาของไทยในระยะแรกนั้นมี
ศูนยกลางอยูที่วัด หลงัจากการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ มีผลใหการศึกษา
ของประชาชนไดขยายกวางออกไปมากขึน้ทัง้ในหมูเด็กผูชายและเด็กผูหญิง  

 
วิธีการศึกษา (Method of Study )  

เปนการศึกษาตามระเบียบวธิีวิจัยทางประวัติศาสตร (Historical Research) และใช
การนาํเสนอแนวประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห โดยอาศยัหลักฐานที่เปนหลกัฐานชัน้ตน วทิยานพินธ 
หนงัสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ และนําเสนอในรูปของการพรรณาวิเคราะห (Descriptive 
Analytical Research) 
 
แหลงขอมูล  
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๘.สํานักวิทยบริการ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั    
๑.ทําใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองของไทยหลังจากไดรับ
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๒.ทําใหทราบถึงคานิยมของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรเมื่อมีอารยธรรม
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๓.ทําใหทราบวาสถาบันสงฆมีการปรับตัวเปนอยางไรทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย 
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บทที่ ๒ 
 

สถาบันสงฆไทยภายใตระบอบราชาธิปไตย* 
 

พัฒนาการของสถาบันสงฆไทย 
ชุมชนกอนการกอต้ังอาณาจักรสุโขทัย มีขนบธรรมเนยีมประเพณ ี และคติความเชื่อ

ของตน เชน เร่ืองอิทธิฤทธิ์และอํานาจตางๆในธรรมชาต ิ เร่ืองชีวิตหลังความตาย เมือ่ศาสนาพุทธ
แพรขยายเขามาสูดินแดนสวุรรณภูมิ เมือ่คร้ังพระเจาอโศกมหาราช ไดสงพระโสณเถระและพระ
อุตตรเถระเปนหวัหนาสมณฑูตเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๔ ไดเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนของ
ศาสนาพทุธทีม่ีการปฏิบัติจริงและไดผลจริงตอประชาชนนาํไปใชในวถิีชีวิตประจําวนั กอใหเกดิ
การตั้งมัน่เจรญิรุงเรืองและแพรขยายขึ้นไปยังตอนกลางบริเวณแถบลุมแมน้ําเจาพระยา ที่มีการ
พบหลกัฐานตางสวนใหญเปนจารึกมีขอความสั้นๆ เชน คาถา เยธัมมา ที่เปนเรื่องของการดับทุกข 
สรรเสริญพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ๘ และไดแพรคําสั่งสอนตอมายงับริเวณตอนเหนือ ดังจะ
เห็นไดจากตํานานจามเทวีวงศไดกลาวถงึ การนาํพระภิกษุสงฆผูมีความรูในพระไตรปฎกมายงั
เมืองหริภุญชยัจํานวนถงึ ๕๐๐ องค และกษัตริยที่ครองเมืองหริภุญชัยตอมาจากพระนางอีกหลาย
สิบพระองคตางกน็ับถือศรัทธาในศาสนาพุทธแทบทกุพระองค๙ 

เมื่อศาสนาพทุธเขามาตั้งมัน่ และเผยแพรคําสั่งสอนซึ่งสอดคลองผสมกลมกลนืกับ
ความเชื่อด้ังเดิมไดเปนอยางดีไดรับการยอมรับในหมูคนไทย ทาํใหคนไทยนบัถือพุทธศาสนา
ควบคูกับความเชื่อทางไสยศาสตรและโหราศาสตรมาตัง้แตเร่ิมแรกรับ เชน ความเชื่อในพทุธ
ทํานายทีว่าศาสนาพทุธจะมีอายุเพียง ๕๐๐๐ ป ประชาชนจงึตองรีบเรงทํานุบํารุงใหเจริญสูงสุดทั้ง

                                                           
*ระบอบราชาธิปไตย เปนระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริยมีอํานาจเหนือผูคนทั้งปวงในแผนดิน มี

การเสริมความมั่นคงของสถาบันดวยการตรากฎมณเฑียรบาลและการกําหนดศักดินา การควบคุมหัวเมืองชั้นนอก
และเมืองประเทศราช เปนไปอยางผอนคลาย มีอิสระพอสมควร พระราชอํานาจที่แทจริงจึงมีเพียงในราชธานีและ
เขตหัวเมืองชั้นใน  

๘สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), ๑๙–๒๐. 

๙พระยาปริยัติธรรมธาดา และ พระญาณวิจิตร, ผูแปล, คําแปลจามเทวีวงศพงศาวดารเมืองหริภุญชัย 
(พระนคร : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๕), ๔๘–๔๙. 
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ยังกลาวถึงมนษุยวาจะเสื่อมลง เล็กลงจนตองสอยตนพริกตนมะเขือ ตลอดจนอันตรธานของธาตุ
ทั้ง ๕ ที่เรียกวา ปญจอนัตรธาน และความเชื่อในเรื่องของโลกวามีสันฐานแบน จงึมีการวาดรูป
หิรัญมวนแผนดินไวในการเขียนจิตรกรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงโลกทัศนของคนไทยที่เชื่อถือในส่ิงที่
มีอิทธิฤทธิ์สามารถบนัดาลสิ่งตางๆใหเกดิการเปลี่ยนแปลงได๑๐ ดังนั้นศาสนาพทุธจึงเปนปจจัย
สําคัญและมีความสมัพนัธอยางใกลชิดกับการเมืองการปกครอง ทาํใหผูปกครองเลือกเฟนเอาสิง่
ตางๆทีก่ลมกลืนสอดคลองกับสภาพชวีิตเอามาใชประโยชนในการปกครอง และสามารถรวมรวม
อํานาจไวไดเหนือกลุมคนตางๆในสังคม ดวยเหตุนี้การมอํีานาจอันชอบธรรมในการปกครอง หรือ
การมีอํานาจเหนือประชาชน จงึตองใชศาสนาพทุธเปนกลไกในการปลูกฝงความคิดใหเกิดการ
ยอมรับอํานาจทางการเมือง เพื่อใหสะดวกในการปกครอง  

แนวความคิดทางศาสนาพทุธ จึงเปนกลไกที่สําคัญอนัหนึ่งของผูปกครองในการรักษา
ความชอบธรรมและอํานาจ โดยผูปกครองมักจะใชบุคลากรของศาสนาพุทธ เปนผูคอยอบรมสั่ง
สอนบอกกลาวแกประชาชนวาความเชี่อเร่ืองบุญบารมนีี ้ เปนผลมาจากการกระทาํของบุคคลใน
ชาติปางกอนที่กระทํากรรมดีมาไมเทากัน อันเปนผลถึงความแตกตางกันทางดานฐานะที่สูงต่ําของ
บุคคลในชาตินี๑้๑ เร่ืองบาปบญุคุณโทษจากการไมยอมรับถึงความแตกตางกนัในสถานภาพของแต
ละบุคคล และหลกัการของความเชื่อเร่ืองการสั่งสมบุญบารมีมีความสอดคลองเขากนัไดดีกับ
ความเชื่อในเรือ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเปนผลสงตอมาถงึความเชื่อในตัวผูนาํวามีอํานาจมีฤทธิ์เหนือ
บุคคลธรรมดา 

การศึกษาของพระสงฆสมยัพุทธกาล การศึกษาสงฆหมายถงึสิ่งที่พระภิกษุ
สามเณรตองเลาเรียนคนควาทาํความเขาใจ๑๒ ในสมัยพุทธกาล กอนทีพ่ระพุทธเจาจะเสด็จ
ปรินิพพาน การศึกษาของพระสงฆและสามเณรแบงออกเปน ๒ สาขา คือ การศึกษาแบบคันถธรุะ 
ซึ่งไดแกการศกึษาพระธรรมวินัย คําสัง่สอนของพระพทุธเจา และ การศึกษาแบบวปิสสนาธุระ อัน
ไดแกการศึกษาวิธีฝกหัดจิตใจของตนเองใหปราศจากกิเลสตางๆ คร้ันเมื่อพระพุทธองคเสด็จดับ
ขันธปรินพิพานแลว พระสงฆสาวกของพระพทุธองค จึงไดรวบรวมพระธรรมวนิยัและสังคายนา
คําสั่งสอน ที่ไดตรัสส่ังสอนแกบรรดาสาวกทั้งหลายไดไวทัง้หมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ โดยแยก

                                                           
๑๐เสาวภา ไพทยวัฒน, สังคมไทย ๒๐๐ ป (กรุงเทพฯ : เจาพระยาการพิมพ, ๒๕๒๖), ๑๒๕–๑๒๗.  
๑๑ปญญา บริสุทธิ์, โลกทัศนของคนไทย : วิเคราะหจากวรรณคดีคําสอนสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : 

อักษรการพิมพ, ๒๕๒๓), ๙-๑๑. 
๑๒สุภาพร มากแจง และ สมปอง มากแจง, รายงานการวิจัย การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของ

คณะสงฆ (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๔๒), ๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒

ไวเปน ๓ หมวด คือ หมวดพระสูตร หมวดพระวินยั และหมวดพระปรมัตถ รวมเรียกทัง้หมดนีว้า
พระไตรปฎก ซึง่เปนภาษาบาลทีัง้หมด๑๓ เนื่องจากพระไตรปฎก ซึง่จัดวาเปนคัมภีรของ
พระพทุธศาสนาเขียนไวเปนภาษาบาลนีีเ้อง การศึกษาเลาเรียนพระธรรมวนิัยตามพระไตรปฎก 
หรือที่เรียกวาศึกษาพระปริยัติธรรมจึงตองกําหนดใหเรียนภาษาบาล ี ทัง้นี้เพื่อใหพระภิกษุสามเณร
ผูศึกษาไดเขาใจพุทธวัจนะในพระไตรปฎกไดอยางถูกตอง ไมคลาดเคลื่อนเลอืนไปจากเดิม 
ข้ันตอนสําคัญของการศึกษาทางพระพุทธศาสนามี ๓ ข้ันตอนคือ ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ ดังนั้น
การศึกษาพระปริยัติธรรมดวยภาษาบาลีจงึเปนการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อนาํไปสูเปาหมายสูงสุดคอื 
ปฏิเวธ  

สถาบันสงฆไทยสมยัสุโขทัย สถาบนัสงฆมีบทบาทสําคัญ ในดานศรทัธาความ
เชื่อถือของประชาชน มีอิทธิพลเหนือทกุคนตั้งแตผูปกครองลงมาจนถึงประชาชนโดยทั่วไป ดัง
ขอความในศลิาจารึกที่วา                                                                                                                                
                                                                                                                                             

คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พอขุนรามคําแหง เจาเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม 
ชาวเจา ทวยปว ทวยนาง ลูกเจา ลูกขุน ทั้งส้ินทั้งหลาย ทั้งผูชาย ผูหญิง มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษากรานกฐินเดือนณี่งจึ่งแลว๑๔  

 
พระสงฆยังเปนผูที่สามารถกลอมเกลาใหประชาชนอยูในกรอบของศลีธรรม มีจิตใจฝง

แนนอยูกับความเชื่อเร่ืองบญุบาปนรกสวรรคและความไมเที่ยงแทแนนอน ซึง่ในสมัยสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาลิไทยทรงไดพระราชนิพนธเร่ืองไตรภูมิพระรวง เปนหนังสือที่กลาวถึงสัตวในภูมทิั้ง 
๓ คือ สวรรค มนุษย นรก มกีารบรรยายถงึนรกภูมิใหญ ๘ ขุม อธิบายใหเห็นภาพอยางละเอียดถี่
ถวน อันเปนการสะทอนถึงกุศโลบายอันชาญฉลาดในการอบรมสัง่สอนขัดเกลาจิตใจของ
ประชาชนใหเชื่อในเรื่องของบาปบุญประพฤติตนใหอยูในกรอบของศลีธรรมอันดีงาม๑๕  

                                                           
๑๓ สํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กองแผนงานการศึกษา, สภาพ

การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย (กรุงเทพฯ : การพิมพพระนคร, ๒๕๒๖), ๑. 
๑๔สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร, ประชุมศิลา

จารึกภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๒๑), ๒๐. 
๑๕พรพรรณ ธารานุมาศ, วรรณคดีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (นครหลวง : บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๕),   

๒๒.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓

มีการแบงคณะสงฆออกเปน ๒ คณะใหญๆคือ คณะคามวาสีและอรัญวาส*ี มีการ
ควบคุมกันตามลําดับชั้น โดยมีสังฆราชของแตละฝายที่ไดรับสมณศักดิ์จากพระมหากษัตริยเปน
ผูปกครองสูงสดุ๑๖ ความสัมพันธระหวางสถาบันสงฆกับสถาบันปกครอง ในสมัยสโุขทัย เปน
ความสัมพันธที่ดี พระสงฆจะไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี การดูแลควบคุมเปนการปกครอง
รวมกันไมมีความแตกแยก ทัง้นี้อาจจะเนื่องมาจากสถาบันสงฆในสมัยนี้ยงัจะไมมีความซับซอน
ยุงยาก ในขณะเดียวกนัสถาบันสงฆยังไดรับการอุปถมัภจากรัฐและประชาชน เชน การกอสราง 
ปฏิสังขรณวัดวาอาราม การถวายจตุปจจยั การถวายทีดิ่น ขาพระ เลกวัด โยมสงฆ เปนตน   

เนื่องจากสถาบันสงฆ เปนศูนยรวมศรัทธาและความเชือ่ถือของประชาชน รัฐจงึเขามา
อุปถัมภ เกื้อหนนุทัง้ในดานการทํานุบํารุง สรางปฏิสังขรณวัดวาอาราม การถวายนิตยภัตร และ
การถวายสมณศักดิ์ ตลอดจนการวางรูปแบบการปกครองคณะสงฆ ใหมฐีานะเปนขาราชการของ
รัฐดานศาสนจักร สถาบนัสงฆจึงตกเปนกลไกของฝายอาณาจักรในการสรางความชอบธรรมใหแก
ชนชั้นปกครอง๑๗ 

จากความสําคัญของสถาบนัสงฆที่มีตอสังคมในแทบทกุดานของอาณาจักรสุโขทยั จึง
เปนจุดเริ่มตนที่ทาํใหวัดไดกาวขึ้นมาเปนศนูยกลางของสงัคมไทย เปนที่ยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ มี
อิทธิพลตอการดํารงชีวิต กอใหเกิดพธิีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณีตางๆ ตลอดจน
ความสงบเรียบรอยของสังคมตามที่รัฐตองการ  

การศึกษาของพระสงฆสมยัสุโขทัย พระสงฆเปนกลุมชนที่มีความรูของสังคมเปน
บุคคลมาจากหลากหลายอาชีพ มีความชํานาญในดานตางๆมากมาย เมื่อมาบวชเปนพระภิกษุ
สงฆแลวไมสามารถประกอบอาชีพเดิมได เมื่อมีเวลาวางจึงไดอบรมส่ังสอนวิชาความรูตางๆ ตาม
ความชาํนาญของแตละรูป สามารถรับบทบาทและหนาที่ในดานการศึกษาเลาเรยีนของประชาชน
                                                           

* คามวาสีหรือคณะเหนือไดแกนิกายเดิม ถือการเรียนภาษามคธ ศึกษาพระพุทธวัจนะในพระไตรปฎก
และคัมภีรตางๆเปนสําคัญและนําไปเทศนาสั่งสอนประชาชน พวกนี้มักอยูตามวัดในเมือง   มีบทบาทในดาน
พิธีกรรมในชีวิตประจําวัน นับเปนฝายคันถธุระ           สวนอรัญวาสีหรือคณะใตไดแก นิกายลังกาวงศที่เขามาทาง
นครศรีธรรมราช นิกายนี้จะอยูตามวัดในปาหางจากหมูบานออกไปแตมีระยะพอที่จะเขามาบิณฑบาตรถึงใน
หมูบานได ชอบธุดงดไปตามปา ยึดมั่นในการบําเพ็ญภาวนาหาความสงบ กระทําจิตใหบริสุทธิ์ผองใส  ถือพระ
ธรรมวินัยเครงครัดเปนสําคัญ นับวาเปนพวกวิปสสนาธุระ 

๑๖เสฐียรพงษ วรรณปก, “การปกครองคณะสงฆ,“ ใน วิกฤตพุทธศาสนา, ศูนยมานุษยวิทยา สิรินธร 
(กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๔๒), ๒๒๖. 

๑๗พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตน
รัตนโกสินทร ( พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔ ) (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), ๒๐๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔

ทั่วไป โดยจะเปนผูถายทอดความรูทัง้ในดานความรูทัว่ไป เร่ืองทางศาสนา เร่ืองการปกครอง เร่ือง
การคํานวณ รวมทัง้ดานสถาปตยกรรมทางดานพทุธศาสนา ที่พระสงฆจะเปนแนะนําในการ
กอสราง เชน การสรางวัด สรางเจดีย โบสถ วหิาร การหลอพระพทุธรูป เปนตน วัดจึงกลายเปน
สถานที่ในการถายทอดวิชาความรูตางๆ พระสงฆจงึมีหนาที่เปนผูอบรมส่ังสอนประชาชนทั้งทาง
โลกและทางธรรม ชาวบานตางก็ใหความเคารพนับถือเชี่อฟงพระสงฆมากกวาการเปนนกับวชแต
เพียงอยางเดยีว๑๘จากหลกัฐานพอสรุปไดวา การศึกษาของสงฆไทยเดิมยังไมมหีลกัสูตรที่แนนอน 
การเรียนก็เรียนตามวังหรือวดั ครูผูสอนกม็ีทั้งพระมหากษัตริย พระเถระชั้นผูใหญและผูมีความรู
ทางวิชาการทัง้หลาย หลกัฐานจากหนงัสือ ตํารับทาวศรีจุฬาลกัษณที่วา “…พระภิกษุบางองคก็
ทรงไวซึง่คัมภีรพระวินยัปฎกคัมภีรหนึง่บาง สองคัมภีรบาง ส่ีคัมภีรบาง บางองคก็ทรงไวไดซึง่พระ
สุตตันตปฎก ส่ีสิบพระสูตร รอยพระสูตร ยิ่งกวารอยพระสูตรก็มีบาง บางกท็รงไวไดซึ่งพระอภิธรรม
ปฎก นับดวยสิบภารวารบาง ยิ่งกวารอยภารวารบาง…”๑๙ และจากศลิาจารึกในสมยัของพญาลิไท 
ซึ่งปรากฏในหนังสือพงศาวดารรัชกาลที่ ๑ จารึกไววา “…ทรงเผดยีงสงฆทั้งหลายใหมาเลาเรียน
พระไตรปฎกธรรม และศึกษาศิลปศาสตรวิชาการตางๆในบริเวณมหาปราสาท…”๒๐ สวนการ
ประเมินผลการเรียนการสอนหรือการสอบยังไมปรากฏใหเหน็  

สถาบันสงฆไทยสมยัอยุธยา อาณาจักรอยุธยา มีทาํเลที่ต้ังเหมาะสมกับการคาขาย
การควบคุมการผลิตภายในและการติดตอคาขายกับตางประเทศ จึงมีลักษณะของการเปน
อาณาจักรภายในแผนดนิและเปนอาณาจักรทางทะเลในตัวเอง๒๑ มีเหลาพอคาวาณิชชาวตางชาติ
เขามาติดตอซือ้ขายและอยูอาศัยเปนจํานวนมาก กลาวกนัวา มพีอคาตางชาติจํานวนมากใน
อยุธยาจนกระทั่งเมื่อเดินอยูที่ถนนจะไดยินภาษาตางๆถึง๒๐ภาษา๒๒ อาณาเขตของตัวเมืองขยาย

                                                           
๑๘ชูศักดิ์ แซเอี๊ย และคณะ, ประวัติความเปนมาของพระสงฆ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง 

การศึกษาพฤติกรรมของพระสงฆที่เกี่ยวของกับหลักฐานทางโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒, ๒. 

๑๙กระทรวงศึกษาธิการ, นางนพมาศหรือตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, 
๒๕๐๕), ๑๑. 

๒๐เจาพระยาทิพากรวงศ, พงศาวดารรัชกาลที่ ๑ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๖), ๑. 
๒๑ชาญวิทย เกษตรศิริ, อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยา

ธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), ๓. 
๒๒วรพร ภูพงศพันธ, “ความเปนสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๖ ถึง 

ค.ศ.๑๗๖๗“ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒), ๓๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕

ใหญโตขึ้นเพือ่รองรับการเขามาอยูอาศัยของผูคนเปนเหตุใหสภาพการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

การเมืองการปกครองของอาณาจักรอยธุยา เร่ิมเปลีย่นรูปแบบจากเทวราชาออนๆ ใน
ตอนแรก จนมาเปนระบบสมบูรณาญาสทิธิราชยอยางเต็มตัว ที่อํานาจการเมืองการปกครองเปน
ของพระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียว พระองคเปนทั้งเจาชีวิตและเปนทัง้เจาแผนดิน ดังที่กฎหมาย
ลักษณะเบ็ดเสร็จในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที๑่(พระเจาอูทอง)ประกาศใชเมื่อ พ.ศ.๑๙๐๓ 
(ค.ศ.๑๓๖๐) วา ”…ที่ในแวนแควนกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรตันราชธานีบุรี
รมย เปนที่แหงพระเจาอยูหวั ราษฎรทัง้หลายผูเปนขาแผนดินอยู จะไดเปนที่ราษฎรหามิได…”๒๓ยัง
มีการปรับปรุงแกไขระเบียบการปกครองอกีหลายประการ เชน ในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ไดทรงออกพระราชกําหนดศักดินาที่วาดวย กรรมสิทธิก์ารถือทีน่าโดยใหบุคคลตางๆเปนเจาของที่
นาไดตามยศถาบรรดาศักดิท์ี่ไดรับพระราชทาน ใครมียศสูงก็ไดถือครองทีน่าไดจํานวนมาก ใครมี
ยศต่ําก็ถือที่นาไดจํานวนนอยลงมา ประชาชนของอาณาจักรอยธุยาทกุคน(ยกเวนพระสงฆ)ถูก
ควบคุมโดยระบบศักดินาและยังถือวาเปนเครื่องกําหนดชนชั้น สิทธิและหนาที่ของคนในสังคมอีก
ดวย๒๔ 

ในดานเศรษฐกิจ ความขดัแยงกับเพื่อนบานลดนอยลงมากหลงัสมัยของสมเด็จพระ
นเรศวร สภาพบานเมืองมคีวามสงบสุข ดังนัน้ความสัมพันธทางการคากับตางประเทศเริ่มมีมาก
ข้ึน มกีารตัง้พระคลงัสนิคาขึน้ในสมัยสมเดจ็พระเจาปราสาททอง (พ.ศ.๒๑๗๑–๒๑๘๘) เพื่อควบคมุ
ราคาสินคาและการขนสงเขาออก มีการผกูขาดสินคาโดยรัฐเรียกวา สินคาของหลวง ผูใดมีสินคา
ตองการจะขาย ตองนํามาขายใหกับรัฐกอน รัฐจะเปนผูกาํหนดราคาสินคาและนําไปขายให
ตางประเทศเอง๒๕ และมารุงเรืองสูงสุดในสมัยสมเด็จพระนารายณ (พ.ศ.๒๑๙๙–๒๒๓๑) ที่มี
ความสัมพันธทางการคาและการทูตกับตางประเทศอยางกวางขวาง เกิดตลาดและชุมชนทีอ่ยู
อาศัยหลายแหง กรุงศรีอยธุยาเปนที่รวมสินคาหลากหลายชนิดจากดินแดนตางๆ ทั้งใกลเคยีงและ
จากแดนไกลรวมทัง้ฝร่ังชาตติะวันตก 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงการปกครอง การขยายตวัทางเศรษฐกจิและสังคม ทาํให
จําเปนตองมีการปรับปรุงวิธกีารปกครองใหเหมาะสมกบัสถานการณของบานเมืองเพื่อการควบคุม

                                                           
๒๓สุขสมาน วงศสวรรค, ประวัติศาสตรการปกครองไทย (ตั้งแตสมัยเริ่มแรกจนถึงเปลี่ยนเปน

ประชาธิปไตย พ.ศ.๒๔๗๕) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธีระพัธนา, ๒๕๒๗), ๗๖. 
๒๔จิตร ภูมิศักดิ์, โฉมหนาศักดินาไทย, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศรีปญญา, ๒๕๔๑), ๔๔. 
๒๕นคร พันธณรงค, ประวัติศาสตรไทยตอนตน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพิฆเณศ, ๒๕๒๑), ๑๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖

ประชากรใหสังคมเกิดความสงบเรียบรอย และยังเปนการสรางความมัน่คงใหแกองค
พระมหากษัตริยอีกทางหนึง่ ดังนัน้ในสงัคมของอาณาจักรอยุธยาวัดจึงกาวมาเปนศูนยกลางของ
สังคม เนื่องจากพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครนูปถัมภก นบัต้ังแตตอนตน
ของอาณาจักรมีการถวายวงัใหเปนวัด๒๖ และการทรงผนวชของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ วดั
จุฬามณ ี ถึง ๘ เดือน ซึ่งนบัไดวาเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกของอยุธยาทีท่รงออกผนวชจน
เปนธรรมเนียมของบานเมืองสืบตอมา๒๗ ดวยเหตนุี้ศาสนาพุทธจึงเปนปจจัยสาํคัญที่ผูปกครอง
นํามาใช เนื่องจากมีความสมัพันธใกลชิดกับผูปกครอง และยังเปนพืน้ฐานการดําเนนิชีวิตของผูคน
ในสังคม มีความเหมาะสมในการปลกูฝงทัศนคติ ความคิดและความเชื่อตามที่ผูปกครองคาดหวัง 
จากการที่ประชาชนถือวาพระมหากษัตริย เปนสิง่ศักดสิิทธิ์สูงสุดเปนศูนยกลางของอาณาจักร ราช
สํานักถือวาเปนศูนยกลางของขนบธรรมเนียมประเพณทีั้งปวง จึงเปนแรงจูงใจใหประชาชน
สนับสนนุพทุธศาสนาตามไปดวย  

ชนชั้นสูงและผูที่มั่งคัง่รํ่ารวยในสมัยอยุธยา จงึนิยมสรางวัดตามแบบอยางจาก
พระมหากษัตริย การสรางวัดหรือวัตถุสถานทางศาสนาคนไทยยอมทุมทั้งกําลงักายและกาํลงั
ทรัพยสินเพื่อจะไดผลอานิสงฆติดตัวไปในภายภาคหนา  การสรางวดัแตละวัดจะตองใชชางฝมอื
จํานวนมาก ไมวาจะเปนชางปนู  ชางไม  ชางกระเบื้อง  ชางทาสี ฯลฯ ถาผูสรางเปน
พระมหากษัตริย หรือขุนนางชั้นผูใหญ กพ็อหาชางฝมอืชั้นครูไดไมยาก และวัดที่สรางมักจะมวีิจติร
สวยงามกวาวดัที่ราษฎรเปนผูสราง๒๘ และเมื่อทําแลวเปนการทําบุญทาํกุศลทีม่ีอานสิงฆแรงกวา
การทาํบุญอยางอืน่ บุญกุศลจากการสรางวัด จะชวยใหผูที่สรางไดไปอยูในที่สุคตหิรือสวรรคเมื่อ
ตายไป หรือถาจะกลบัมาเกิดใหมในโลกมนุษยอีก ก็จะเกิดเปนมนุษยที่มีความสมบรูณ
เพรียบพรอมดวยเกยีรติยศและทรัพยสมบัติ บุญกุศลที่ทนัตาเห็นในการสรางวัดกคื็อ ผูสรางได
รับคําสรรเสริญ ผูสรางไดใชวัดเปนที่ประกอบการกุศล ใชวัดเปนที่เผาศพหรือฝงศพของคนตาย
และใชวัดเปนสถานที่บวช สถานที่เลาเรยีน๒๙ ผูที่มีทรัพยสินมากๆจึงนิยมสรางวัดของวงศตระกูล

                                                           
๒๖พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลัง

วิทยา, ๒๕๑๖), ๑๑๒. 
๒๗เรื่องเดียวกัน, ๑๒๒. 
๒๘สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุสรางวัดในประเทศไทย (พระนคร : โรงพิมพอําพล

พิทยา, ๒๕๐๒), ๒๖๗–๒๗๐. 
๒๙ชัย เรืองศิลป, ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณกอนศตวรรษ ๒๕ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, ๒๕๒๓)

,   ๒๕๔–๒๕๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗

ตัวเองเพื่อใชเปนสถานที่ประกอบพิธีตางๆของคนในวงศตระกูล เปนที่เลนของลูกหลานและยงัเปน
ที่เชิดหนาชูตาของวงศตระกลูดวย ถาบุตรหลานไปเลนยงัวัดผูอ่ืน ก็จะเปนที่อับอาย๓๐  

การศึกษาของพระสงฆสมยัอยุธยา ในสมัยอยธุยาผูที่มกีารศึกษาดีที่สุด คือ 
พระภิกษุสงฆ เพราะตองแสดงธรรมสัง่สอนประชาชนพลเมืองและไมตองพะวงกบัการประกอบ
อาชีพเหมือนบุคคลจําพวกอื่น ไมตองออกรบ ไมตองทาํงานโยธา พระภิกษุถือวาเปนหนาที่ของตน
ที่จะสัง่สอนพลเมืองใหมีความรูทัง้ทางโลกและทางธรรม จงึไดรับการนับถือทัง้ฐานะผูถายทอด
วิชาความรู และในฐานะเปนผูสืบทอดศาสนาพุทธใหถาวร ในตอนแรกๆไมวาจะเปนสถานที่ศึกษา 
ผูสอน ตลอดจนการประเมนิผลการศึกษายังคงเปนเชนเดียวกับในสมัยสุโขทยั การสอบไลหรือการ
ประเมินผลตามอัธยาศรัยของผูสอนนอกเหนือไปจากการทองจาํปากเปลา ตอมาการศึกษาของ
พระสงฆเร่ิมเขารูปเขารอยมากขึ้น มีการจัดตั้งหลักสูตร มีการทดสอบหรือประเมินผล เพื่อบรรจุผูมี
ความรูความสามารถในตําแหนงตางๆใหเหมาะสม สําหรับเร่ืองหลกัสูตรไดแบงหลักสูตรการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรมออกเปน ๓ ข้ัน คือ ข้ันที่ ๑ บาเรียนตรี ตองแปลจบพระสูตร ข้ันที่ ๒ 
บาเรียนโท ตองแปลจบพระสูตรและพระวนิัย  และขัน้ที ่๓ บาเรียนเอก ตองแปลจบพระสูตร  พระ
วินัยและพระอภิธรรม๓๑ นับไดวาเปนจุดริเร่ิมของการศึกษาของสถาบนัสงฆ อันเปนการสราง
รากฐานในสมยัตอมาเปนอนัมาก  

 ประชาชนนับถือวัดวาเปนแหลงเผยแพรความรูที่ดีที่สุด ในสมัยสมเด็จพระเจาบรม
โกศ ไดทรงเอาพระทัยเรื่องการศึกษาเลาเรียนหนงัสือยิง่กวาสมัยใด บุตรหลานที่ขาราชการนํามา
ถวายตัวทําราชการนัน้หากใครยังไมไดบวชเรียนก็ไมทรงรับเขาเปนขาราชการ ดังที่ปรากฏใน
คําใหการขุนหลวงหาวัดวา“…บรรดาพระราชวงศานวุงศและมหาดเลก็ทั้งปวงนัน้ เมื่ออายคุรบ
อุปสมบทกท็รงเปนพระธุระในการจัดใหอุปสมบท ถายังมิไดอุปสมบทแลวกย็ังไมใหรับราชการ
…”๓๒  

การบวชเรียนถือไดวาเปนสวนหนึง่ของการศึกษาของคนไทยในอดีต สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงกลาวถึงประเพณีการบวชเรียนไววา  

                                                           
๓๐ประชุมพงศาวดาร เลม ๓๗ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓ (ตอ), เรื่องกรุงเกา (พระนคร : องคการคา

ของคุรุสภา, ๒๕๑๒), ๑๐๖. 
๓๑สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กองแผนงานการศึกษา, สภาพการ

จัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๒. 
๓๒สํานักพิมพคลังวิทยา, คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และ พระราชพงศาวดาร ฉบับ 

หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๑), ๓๘๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘

 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาการที่บวชเรียนถือเปนประเพณีวา ผูชายทุกคนควรจะตองบวช เปนเหตุใหมี
พระภิกษุสงฆมากมายขึ้นหลายเทา อีกประการหนึ่งเมื่อประเพณีการบวชเรียนแพรหลาย ยอมมีผู
บวชแตชั่วคราว โดยมากถือเอาการศึกษาเปนสําคัญในการบวช การเลาเรียนจึงเจริญขึ้นตามวัด วัด
จึงไดเปนสถานที่ศึกษา๓๓  

 
แมกระทัง่เอกอัครราชฑูตและบาทหลวงชาวตะวันตก ไดบันทึกเรื่องราวเกีย่วกบัการ

สรางวัด และการศึกษาในสมัยอยุธยาไววา ชาวอยุธยานิยมสงลกูหลานใหไปอยูกบัพระทีว่ัดเมื่อ
อายุได ๗-๘ ป เพื่อใหพระสงฆไดสอนวิชาความรูเพือ่การนับเลขและเขียนอานหนังสือ๓๔ และที่
เกี่ยวกับการสรางวัดไววา ชาวอยุธยาผูใดถามีความร่ํารวยเงนิทองขึน้มาสิ่งที่อยูในความคิดคือการ
สรางวัด๓๕ 

วัดในสมัยอยธุยาเปนสถานศึกษา เปนหองสมุดสําหรับผูที่สนใจจะอานคนควาหรือ
คัดลอก ประชาชนชอบสรางหนงัสือทางศาสนาและหนงัสือที่ชวยในการศึกษาถวายแกวัดดวย 
เพราะคนโบราณไมชอบเกบ็หนงัสือไวบนบานเพราะเคารพตัวอักษร ไมวาจะเปนอักษรขอมหรือ
อักษรไทยกลวัจะเผลอเดินเฉยีดกรายหรือขามหนงัสือ ซึง่จะทําใหเกิดเสนียดจัญไรในปจจุบันและ
ตองตกนรกเมือ่ส้ินชีวิต ถาผูสะสมหนังสอืถึงแกกรรมคนในบานมักจะขนหนังสือไปถวายวัด คนที่
ไมเอาหนังสือไปถวายวัด บางคนถึงแกเอาหนังสือข้ึนไวบนขื่อ หรือใสสาแหรกแขวนไวกับข่ือ จะได
ปองกันมิใหคนขาม๓๖ วัดจึงมีความสาํคัญอยางยิ่งตอสังคม เพราะประชาชนนับถือ
พระพทุธศาสนาและพระภิกษุสงฆอยางแนนแฟน วัตถุใดๆที่มีความเกีย่วของกับศาสนาแมแต
กําแพงวัดและใบลานที่มีอักษรขอมจารึกอยูก็ไดรับการเคารพนับถือเปนอยางสงู ผูกระทําผิดตอส่ิง
ที่เกี่ยวของสัมพันธกับศาสนาจะถกูลงโทษสถานหนัก เชน ถามีโจรลักเอาพระพทุธรูปไปเผาลอก
เอาทองถาถูกจับไดก็จะถูกจบัใสเตาเพลงิเผาเชนเดยีวทีท่ํากับพระพุทธรูป การเคารพนับถอื
พระภิกษุสงฆของประชาชนในสมัยอยธุยามีอยู 2 สถานะคือ เคารพในฐานะที่เปนสาวกของ
พระพทุธเจาและเคารพในฐานะที่เปนผูทีม่ีความรูสูง สามารถอานและทองจาํภาษาบาลีอันเปน
ภาษาที่ศักดิ์สิทธิ ์และสามารถสวดมนต สวดคาถานําศิริมงคลมาสูพวกตน ชาวบานจึงชอบเขาวัด 
                                                           

๓๓สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุสรางวัดในประเทศไทย, ๒๓. 
๓๔ลา  ลูแบร, จดหมายเหตุลาลูแบร ฉบับสมบูรณ เลม๑, แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร (พระนคร : 

กาวหนา, ๒๕๑๐), ๒๖๑. 
๓๕เรื่องเดียวกัน, ๕๕๓. 
๓๖ชัย เรืองศิลป, ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณกอนศตวรรษ ๒๕, ๒๗๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙

เพื่อขอคําแนะนําและความชวยเหลือจากพระสงฆทั้งในเรื่องชีวิตประจําวนั ขอใหต้ังชื่อลูก ขอยา
รักษาโรคภัยไขเจ็บ ขอฤกษแรกนา ฤกษลงเสาเอก ทาํนายฝน ทํานายโชคชะตา รดน้ํามนต ขจัด
เสนียดจัญไร ขับไลภูติผีปศาจ ขอตะกรุดและผาปะเจียดสําหรับปองกันอาวุธจากขาศึก๓๗ 

จึงเปนเหตุสนบัสนุนใหวัดจดัการศึกษาใหแกประชาชน มีหนาที่ทางการศึกษามาเปน
เวลานานแลว สถาบันสงฆจึงเปนผูที่ถายทอดความรูและโลกทัศนในดานตางๆ ไมวาจะเปน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยอาศัยพิธีกรรมและคําสั่งสอนเปน
ส่ือกลางระหวางผูปกครองและประชาชน บทบาทของสถาบนัสงฆ มีสวนสาํคัญตอความมัน่คง
ของบานเมือง และความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมอยางมาก   

สถาบันสงฆไทยสมยักรุงธนบุร-ีรัชกาลที่ ๔ ในขณะที่กรุงศรีอยธุยากาํลังจะเสยีที
แกพมานัน้ พระเจาตากสนิไดยกกาํลังออกไปจากกรงุศรีอยุธยาไปทางตะวันออก ทรงตองการ
ควบคุมหวัเมอืงชายทะเลทางดานตะวนัออกเพื่อเปนฐานทัง้ทางดานเสบียงและกาํลังพล ดังนัน้
การแผอิทธพิลจึงกระทําไดโดยไมยากนักเพราะวาดนิแดนแถบนีย้ังปลอดจากการควบคุมของพมา 
เมื่อต้ังมัน่ไดแลวจึงยกกาํลังกลับมายึดกรุงศรีอยุธยาคนื ดังทีพ่ระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา ไดกลาวถึงแนวความคิดของพระองคทีจ่ะกลับไปฟนฟูอาณาจกัรอยุธยาใหรุงเรือง
เหมือนดังเดิมวา  

 
พระยากําแพงเพชรจึงปรึกษากับนายทหารและรี้พลทั้งปวงวา กรุงเทพมหานครคงจะเสียทีแกพมา
เปนแท ตัวเราคิดจะซองสุมประชาราษฎรในแขวงหัวเมืองตะวันออกทั้งปวงใหไดมาก แลวจะยก
กลับเขาไปกูกรุงใหคงคืนเปนราชธานีดังเกา แลวจักทํานุบํารุงสมณพราหมณาประชาราษฎรซึ่ง
อนาถาหาที่พักบมิไดใหรมเย็นเปนสุขานุสุขและจะยอยกพระบวรพุทธศาสนาใหโชตนาการไพบูลย
ขึ้นเหมือนอยางแตกอน๓๘  
 

เมื่อพระองคทรงสรางศูนยกลางแหงใหม กท็รงพระราชดําริถึงเรื่องพระพุทธศาสนาวา 
นับแตเสียกรุงศรีอยุธยา วดัวาอารามและบานเรือนไดถูกเผาจนวอดวายหนังสือตางๆ พรอมทั้ง 
คัมภีรพระไตรปฎกไดสูญหายไปในครั้งนี้เปนอันมาก พระองคทรงกังวลตอการดํารงอยูของ
พระพทุธศาสนาเปนอยางยิง่ ไดทรงสืบแสวงหาตนฉบับพระไตรปฎกตามหวัเมืองตางๆที่ยงัคง

                                                           
๓๗ชัย เรืองศิลป, ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณกอนศตวรรษ ๒๕, ๒๕๘–๒๕๙. 
๓๘พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๒, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลัง

วิทยา, ๒๕๑๖), ๓๐๐–๓๐๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐

เหลือรอดอยูใหเอาลงมาคัดลอกจําลองไวเพื่อสรางพระไตรปฎกฉบับหลวงสําหรับพระนครขึ้น๓๙  
สวนพระภิกษสุงฆในขณะนัน้ยังบกพรองในเรื่องของพระวินยัและศีลธรรมอยูเปนอนัมาก จึงรับส่ัง
ใหเสาะแสวงหาพระสงฆผูทรงความรูใหมาประชุมกัน ณ วัดบางหวาใหญ เพื่อคัดเลือกพระสงฆ
ข้ึนเปนสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะแลวนิมนตใหไปอยูตามอารามตางๆ ในกรุงธนบุรี 
ทําหนาที่ส่ังสอนพระภิกษุสามเณรและประชาชนทัง้หลาย  

ในสมัยพระเจากรุงธนบุรี เปนสมัยที่บานเมืองอยูในชวงบานแตกสาแหรกขาด ทรงตอง
กูชาติ ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรํากับการทาํศึกสงครามแทบตลอดรัชกาล ทรงตองการใหประชาชน
เขามารวมกนัอยูที่ตัวนครหลวงของอาณาจักร ทรงพยายามปรบัสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมใหมี
เสถียรภาพและความมั่นคง ทรงพยายามสรางความเจรญิรุงเรืองใหแกบานเมือง ตลอดระยะเวลา 
๑๕ ป จงึเปนชวงเวลาของการรวบรวมอาณาเขตสรางบานเมืองขึ้นมาใหมตามรปูแบบของสังคม
ในสมัยกรงุศรีอยุธยาตอนปลาย จึงไมคอยมีโอกาสในการทํานุบํารุงบานเมืองในดานอื่นๆ สําหรบั
ดานพระพทุธศาสนาไดทรงเอาพระทัยใสเทาที่โอกาสจะอํานวยให การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น
ในสมัยกรงุธนบุรีเปนการปรบัตัวเพื่อสรางพื้นฐานแบบใหมใหเขากับสถานภาพใหม ที่มีความ
แตกตางไปจากสมัยอยธุยา 

ในสมัยกรงุรัตนโกสนิทรตอนตน ยุคในการสรางกรงุเทพฯนี ้ ประเพณีการสรางวัดเพื่อ
บรรจุอัฐิยังมิไดเลิกรางไป เมื่อบานเมืองสงบสุขจํานวนวัดที่สรางกันก็เห็นจะมคีวามทวีมากขึ้น
มากกวายุคกรงุศรีอยุธยาเสยีอีก มีการสงัคายนาพระไตรปฎก มีการปฏิสังขรณวัดวาอารามเปน
จํานวนมาก และที่สําคัญมกีารตรา“กฎหมายพระสงฆ” เพื่อใชบังคับแกพระสงฆใหประพฤติปฏิบัติ
อยูในพระธรรมวินยัตามคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา เนื่องจากพระสงฆยังคงหยอนยานในพระ
ธรรมวินัย มีวตัรปฏิบัติหลายอยางเหมือนกับชาวบาน  ดังขอความในกฎหมายตราสามดวงที่วา
“…แลพระภิกษุทุกวันนี…้มไิดรักษาปาติโมกขตามอริยวงษประเพณปีระติบัด เขาระคลคบหา
ฆราวาสติดดวยเบญจกามคุณมิไดเห็นแกพระศาสนา…”๔๐ ภารกิจอันใหมที่กษัตริยตนราชวงศ
จักรีทรงสรางความมัน่คงความบริสุทธิ์ใหแกพุทธศาสนา คือ การออกกฎหมายเกีย่วกับพระสงฆ ที่
ไมเคยมีแบบอยางมากอน๔๑  

                                                           
๓๙เสทื้อน ศุภโสภณ, สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและบทบาทชาวจีนในสยาม (กรุงเทพฯ  : ศูนยการ

พิมพพลชัย, ๒๕๒๗), ๖๖. 
๔๐องคการคาของคุรุสภา, กฎหมายตราสามดวง เลม ๔ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๖), ๑๗๑. 
๔๑นิธิ เอียวศรีวงศ, ประวัติศาสตรรัตนโกสินทร ในพระราชพงศาวดารอยุธยา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

บรรณกิจ , ๒๕๒๓), ๕๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑

สถาบันสงฆไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร (รัชกาลที ่ ๑–๓) ยังคงมีความสําคัญเปนจุด
ศูนยกลางของสังคม มีบทบาทหนาทีท่ี่สืบทอดความตอเนื่องมาจากอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา จน
มาถงึปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั เมื่อชาติตะวันตกเริ่มขยายอิทธพิลเขามา
ทั้งทางดานการเมืองและวทิยาการสมัยใหมที่เปนลักษณะของความเปนวทิยาศาสตรมากกวา ทาํ
ใหกลุมชนช้ันปกครองที่มกีารติดตอส่ือสารกับหมูชาวตะวันตก ไดรับรูไดเห็นสิ่งทีว่ิทยาการแบบ
ตะวันตกสามารถพิสูจนใหเห็นสิง่ตางๆที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุมีผล ซึ่งแตกตางจากแนวความคดิ
ด้ังเดิมของคนไทยเราสวนใหญ และการขยายตัวทางการคายังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโลก
ทัศนเกิดขึน้กบัชนชัน้นาํและพอคา ทีม่ีการติดตอสัมพันธรูเหน็ความเปนไปในโลกกวางมากกวา
ผูอ่ืน จงึมีระบบความคิดที่เปนเหตเุปนผลมากกวา  

การเปลี่ยนแปลงแนวความคดิทางศาสนา ปรากฏอยางชัดในตอนปลายรัชกาลที ่ ๓ 
เมื่อเจาฟามงกุฎ (รัชกาลที ่๔) ทรงยอมรบัความรูเร่ืองโลกกลมตามสมัยนยิม    ทาํใหพระองคทรง
เลิกเชื่อถือในความคิดเรื่องไตรภูมิ๔๒ ทรงแสดงเจตนารมยในการประกาศตั้งธรรมยุตินิกาย เพื่อการ
พิสูจนความเปนจริงในหลกัธรรมของพุทธศาสนาตามโลกทัศนที่ยึดมัน่ทางจิตใจ โดยสามารถ
ประสานกับความคิดความเชื่อตางๆตามอทิธิพลของมิชชั่นนารีทีน่ํามาเผยแพรไดเปนอยางดี เมือ่
พระองคเสด็จข้ึนครองราชย พระองคทรงปฏิบัติภารกิจที่มีตอประชาชนในการขจัดความงมงายใน
ดานความเชื่อที่อยูนอกเหนอืจากหลักธรรมของพทุธศาสนา ในรปูแบบความเชื่อในส่ิงศักดิสิ์ทธิ์ 
เชน ทรงประกาศชี้แจงเกีย่วกับการเกิดฝนตามหลกัการของวิชาวิทยาศาสตร “…ทรงคํานวณวาจะ
เห็นสุริยปราคาหมดดวง ซึ่งทาทายตําราโหราศาสตรของไทยแตโบราณ ซึ่งเชื่อวามแีตจันทรุปราคา
เทานั้นที่จะทาํใหดวงจนัทรมดืหมดดวง เมือ่พระองคพิสูจนไดสําเร็จทรงปติยินดีมาก…”๔๓ 

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ชนชั้นปกครองของไทยไดรับอิทธพิลทางความคิดและชื่นชมอารย
ธรรมตะวันตกโดยผานระบบการศึกษา บุคคลเหลานีม้คีวามกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคานิยมตางๆ คติความคิดที่เกีย่วกับนรกสวรรค ชีวิตหลังการตาย ชาตินี้
และชาติหนาถูกลดความสาํคัญลง ความเชื่อเร่ืองพระศรีอาริยพระโพธิสัตวถูกละทิ้งไป ทรงเปน
กษัตริยพระองคแรกที่ประกาศชัดเจนวา ”มิทรงเอื้อมอาจปราถนาพทุธภมูิ” ทรงเหน็วานิพพานหรอื
โลกุตรธรรมเปนเรื่องของพระหรือผูประสงคจะละโลกเทานัน้ ปุถุชนทีย่ังอยูในโลกควรสนใจและ

                                                           
๔๒อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทย ตั้งแตรัชกาลที่ ๔– พ.ศ.๒๔๗๕ 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), ๓๑. 
๔๓สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (ธนบุรี : เฉลิมชัยการพิมพ, ๒๕๑๔), ๓๖–๓๙.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒

มุงหวังเพียงแคโลกียธรรมหรือความสําเรจ็ทางโลกเทานั้น๔๔ ตลอดจนนาํความเชือ่และทัศนคติ
แบบตะวันตกมาใชในการกาํหนดนโยบายตางๆศาสนาพุทธถูกปรับใหสอดคลองกบัวิทยาศาสตร 

การศึกษาของพระสงฆสมยักรุงธนบุร-ีรัชกาลที่ ๔ การศึกษาของพระสงฆใน
ชวงเวลานี้ยงัคงใชรูปแบบจากสมัยอยุธยาเปนแบบอยาง ในระยะนี้การศึกษาของพระสงฆจัดใหมี
ที่หอมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยังมกีารจางอาจารยและใหพระบรมวงศานุวงศ 
ขาราชการตลอดจนราชบัณฑิต ไปบอกหนังสือพระสงฆที่ทองพระโรงตามวังของเจานายบาง ตาม
ศาลาการเปรียญตามวัดใหญบาง ในรัชกาลที ่ ๓ ทรงโปรดใหสรางเกงที่ริมหอพระปริตในบริเวณ
พระทีน่ั่งอมรินทรวนิิจฉัยในพระบรมมหาราชวงั เพื่อการเรียนของพระสงฆ และยังมกีารจาง
อาจารยไปบอกหนังสือแกพระสงฆตามวัดวาอารามตางๆมากขึ้น ตอมาในป ๒๓๘๓ โปรดใหมีการ
สอนข้ึนที่พระที่นัง่ดุสิตมหาปราสาททัง้ ๔ มุข โดยมีอาจารยประจํามุขละ ๑ คน  

 
ตั้งแตรัชกาลที่ ๓ เปนตนมา พระราชวังไดกลายเปนโรงเรียนปริยัติธรรม มีการสอนและการสอบ
ไปดวย การสอบก็เปนแบบปากเปลายังไมมีการเขียนคือใหผูสอบมาทําการจับฉลากขอสอบใคร
จับไดตรงไหนก็แปลตรงนั้น โดยมีพระสงฆชั้นผูใหญและราชบัณฑิตที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการในการควบคุมการสอบและการใหคะแนน การจับ การจับฉลากนั้นทํากอนแปล…เวลา
แปลใหประโยคตนเขากอน คือ ประโยค ๑ แลวก็ประโยคสูงขึ้นตามลําดับ ใครแปลผานประโยค
ใดแลว วันรุงขึ้นก็มาแปลประโยคสูงขึ้นไปตามลําดับ เมื่อผานประโยค๓แลว ก็นับวาเปนเปรียญ
ชั้นสามัญ แลวใหหยุดพักเพื่อไปเตรียมตัวแปลประโยค ๔ และใหพวกประโยค ๔ ไดสอบตอไป๔๕  
 

จนถงึรัชกาลที ่ ๔ จงึยายไปเรียนทีว่ัดพระแกว โดยทรงโปรดเกลาใหสรางเกง ๔ หลัง 
สําหรับบัณฑติบอกหนงัสือแกพระสงฆทีห่นาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผูสอนสวนใหญไดแกราช
บัณฑิต พระบรมวงศานุวงศและขาราชการที่มีความรู การสอบทาํขึ้นโดยการใหแปลหนงัสือผูกใบ
ลานที่จับสลากได ถาแปลไมถูกใหแกตัว ๓ คร้ัง ถาไมไดนบัวาสอบตก การพิจารณาการแปลนี้ผาน
การพิจารณาทั้ง ๓ กอง สอบไดก็นับวาเปน ๑ บทเรียน ถาใหแกไขแลวไมถูกตอง ๓ คร้ังถือวาตก
ในรัชกาลที่ ๓ จัดใหมีการสอบ ๓ ปตอคร้ัง๔๖  โดยใหมีการสอบในวัดทีส่มเด็จพระสังฆราชทรง

                                                           
๔๔พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, ๒๕๔๒), ๑๒. 
๔๕สิริวัฒน คําวันสา, สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศรีอนันต, ๒๕๒๔), ๒๓๗–๒๓๙. 
๔๖สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กองแผนงานการศึกษา, สภาพการ

จัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓

ประทับอยู ในรัชกาลที ่ ๔ ในชวงทีตํ่าแหนงพระสังฆราชยงัวางอยู ทรงโปรดใหมีการสอบที่
พระบรมมหาราชวงับาง ที่วดัพระศรีรัตนศาสดารามบาง พระที่นัง่พทุไธสวรรคบาง 

การศึกษาของพระสงฆต้ังแตสมัยสุโขทัยถึงรัชกาลที่ ๔ จะมีลักษณะของคานยิมทาง
ศาสนาพทุธอยูมาก มกีารสอนใหรูถงึทีม่าของศาสนาอยางลกึซึ้ง เพื่อไมใหคลาดเคลื่อนไปจาก
ด้ังเดิม การเรียนการสอนนัน้กาํหนดเอาพระไตรปฎกที่จารึกในใบลานเปนหนงัสอืแบบเรียน๔๗ 
ผูสอนสวนใหญไดแกพระมหากษัตริยหรือราชบัณฑิตผูรูทั้งหลายในราชสํานัก จึงตองคาํนงึถึง
ความสาํคัญของรัฐและการเชื่อฟงของประชาชน ดวยเหตุนี้การศึกษาของพระสงฆจึงมี
ความสาํคัญตอสังคมไทยในอดีตอยางมาก เมือ่พระสงฆมีความรูก็สามารถถายทอดใหแก
ประชาชนไดเปนอยางด ี เพราะพระสงฆเปนทีเ่คารพนบัถือของชาวบาน จงึถายทอดไปสูชาวบาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพกวาบุคคลอื่น เมื่อพระสงฆมบีทบาทสําคญัตอสังคม สถาบนัสงฆจึงมี
อิทธิพลอยางมากตอทัง้ประชาชน ตอรัฐ และที่สําคัญคอืตอความมัน่คงของตัวสถาบันสงฆเอง 

สถาบันสงฆและการศกึษาของพระสงฆสมัยสมบรูณาญาสิทธิราชย(รัชกาลที่ ๕ 
- พ.ศ.๒๔๖๔) การศึกษาของพระสงฆไดกาวเขาสูยุคใหมอีกขัน้หนึ่ง เร่ิมต้ังแต พ.ศ.๒๔๑๔ ไดมี
การแยกการศึกษาออกเปน ๒ สวนอยางชัดเจนคือการศึกษาของพระภิกษสุงฆสามเณรกับ
การศึกษาทางโลกไดแยกออกจากกันเปนคนละสวน แตการศึกษาของเด็กกย็ังใชพระสงฆเปน
ผูสอน  

นับต้ังแตรัชกาลที ่๓ เปนตนมา ไดมีการเรยีนการสอบปริยัติธรรมในพระราชวังดวย แต
คร้ันมาถงึรัชกาลที ่ ๕ งานทกุสวนไดขยายมากขึ้น ดังนัน้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว จึงโปรดใหยายการสอนพระปรยิัติธรรมที่หนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกไปตั้งเปน
บาลีวทิยาลยัขึ้นที่วัดมหาธาตุ เรียกวา “มหาธาตุวทิยาลยั” และใน พ.ศ.๒๔๓๒ มีการจาย
เงินเดือนแกครูและคาใชสอยสําหรับวิทยาลัยอีกดวย นับเปนวทิยาลยัแหงแรกในประเทศไทย๔๘ 
พระองคทรงตระหนกัดีวา พระเจานองยาเธอกรมหมืน่วชิรญาณวโรรส ทรงมัน่คงใน
พระพทุธศาสนาและทรงเอาใจใสในพระพุทธศาสนาเปนอยางดี ทรงโปรดใหเปนผูคอยดูแลและ
ควบคุมการศกึษาของพระสงฆ ทรงเปนผูริเร่ิมและดําเนนิการจัดการศึกษาใหแกพระสงฆอยางเปน
แบบแผนเดียวกันทัว่ประเทศ ทรงแตงแบบเรียนดวยพระองคเอง และมีอิทธพิลตอพระสงฆไทยโดย

                                                           
๔๗กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองการศาสนศึกษา ฝายปริยัติปกรณ, ประวัติการศึกษาของ

สงฆ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๗), ๑๗. 
๔๘กรมการศาสนา ฝายวิจัยกองวางแผน, “รายงานเรื่องการศึกษาของคณะสงฆไทย,” ๒๕๑๖. (อัด

สําเนา). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔

หลักสูตรและแบบเรียนก็ยงัคงใชอยูทกุวนันี๔้๙ จึงโปรดใหต้ังมหามกุฎราชวิทยาลยัขึ้นทีว่ัดบวร
นิเวศวหิาร เมือ่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๖ โดยมพีระราชประสงคใหใชเปนสถานศกึษาพระปริยติั
ธรรมและเผยแพรพุทธศาสนาดวย ทรงมอบภาระกิจจัดการทัง้หมดใหอยูภายใตการอํานวยการ
ของพระเจานองยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส สวนพระองคทรงรับเอาวทิยาลัยแหงนี้ไวในพระ
บรมราชูปถัมภ โดยทรงพระราชทานทรัพยบํารุงประจาํ ปละ ๖๐ ชัง่(๔,๘๐๐ บาท)๕๐ ในตอนแรกมี
พระราชประสงคในการจัดการศึกษาของคณะสงฆเพียงเพื่อการปรับปรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม
ใหสูงขึ้น และใหเปนศนูยเผยแพรเทานัน้ แตหลังจากนัน้ ๓ ป เมื่อทรงสถาปนามหาจฬุาฯ ทรงมี
พระราชประสงคจะใหเปนถงึขั้นมหาวิทยาลัยทเีดียว โดยทรงโปรดใหสรางสถานทีเ่ลาพระไตรปฎก
และวิชาชัน้สูงสําหรับพระสงฆข้ึน ๒ แหงคือ มหามกุฎราชวิทยาลยัทีว่ัดบวรนิเวศวหิาร สําหรับ
พระสงฆฝายธรรมยุติและมหาธาตุวทิยาลยั(ภายหลงัเปลี่ยนชื่อมาเปนมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย) เปนสถานที่ศึกษาสําหรับพระสงฆฝายมหานิกาย ที่วดัมหาธาตุฯ๕๑ การศึกษาของ
สถาบันสงฆไทยจงึเริ่มทีจ่ะเลียนแบบการศึกษาของทางโลกนับต้ังแตตอนนี ้  นับเปนการ
วางรากฐานการศึกษาของพระสงฆที่สําคญัมาจนถึงทุกวันนี ้   

การศึกษาของพระสงฆในรัชกาลที ่ ๖ ไดเพิ่มการปริยัติศึกษาแผนกธรรมขึ้นอีกคูกบั
ฝายเปรียญ มูลเหตุที่ไดมกีารศึกษาแผนกธรรมนี้ สืบเนื่องจากทางราชการประกาศ พ.ร.บ.เกณฑ
ทหาร เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ บรรดาชายผูมีรางกายสมบูรณจะตองเปนทหารรับใชบานเมือง ยกเวนแต
พระภิกษุเทานั้นไมตองเปนทหาร เพราะถือวาไดสละผลประโยชนทางโลกและชวยพฒันาจิตใจ
ประชาชนอยูแลวบางครั้งก็ตองสอนทหารดวย สวนสามเณรนัน้ตองไปคัดเลือกเหมือนชายหนุม
ทั่วไป ภายหลังทางคณะสงฆและราชการไดพิจารณารวมกันเหน็วาสามเณรก็ควรจะยกเวนดวย 
แตมีขอกําหนดวาจะยกเวนใหสามเณรผูรูธรรม ดวยเหตนุี้เองพระเถระทั้งหลายในครั้งนัน้จึง
ประชุมปรึกษาหารือกันวาคาํวา“สามเณรรูธรรม”นี้กําหนดเอาแคไหน มหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จ
พระมหาสมณเจาฯเปนประธาน จงึไดประชุมวางหลักไวเมื่อวันที ่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔ วา 
สามเณรรูธรรมควรมีองคประกอบดังนี้ ใหกําหนดเอาตามสมควรแกความรูที่ตองการใชในมณฑล
นั้นๆมุงหาประโยชนพระศาสนาเปนที่ต้ัง สวนในกรุงเทพฯเมื่อกรรมการสอบสามเณรที่รูภาษามคธ

                                                           
๔๙พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

สดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๖), ๓๐-๓๑. 
๕๐สิริวัฒน คําวันสา, สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๑, ๒๔๑. 
๕๑“ประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆิกเสนาสนราชวิทยาลัย,“ ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 

๑๓, แผนที่ ๒๕ (๒๐ กันยายน ร.ศ.๑๑๕) : ๒๖๕-๒๖๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕

เห็นวาใชไดก็เปนองคของสามเณรรูธรรม และมีการออกใบรบัรองใหพระภกิษุสามเณรหรือ
สามเณรเปรียญ ใหนาํไปแสดงตอคณะกรรมการตรวจเลอืกทหาร จะไดรับการยกเวน๕๒ 

มีการริเร่ิมเอาระบบใหมในทกุๆดาน เขามาใชในการจัดการศึกษาของสถาบันสงฆเปน
คร้ังแรก เร่ิมต้ังแตทรงวางขอระเบียบปฏิบัติสําหรับมหามกุฎราชวิทยาลัย ซึง่เทากบัเปนธรรมนญู
นั่นเอง ทรงวางไวอยางละเอียดถี่ถวนและกวางขวางตลอดจนถึงการวางหลักสูตร การเรียน การ
สอน การสอบ ก็เปนสิ่งแปลกใหม โดยที่พระองคทรงอธบิายวา”เปนการทดลอง”แตการทดลองของ
พระองคก็ประสบผลสําเร็จเกินคาดหมาย ดังเปนที่ประจักษกนัทั่วไปอยูแลวและวิธีการตางๆ ที่
พระองคทรงพระดําริข้ึนดวยพระปรีชาสามารถเมื่อเกือบศตวรรษมาแลวนัน้ ก็ยงัใชกนัอยูในวงการ
ศึกษาของคณะสงฆมาจนกระทั่งทุกวันนี๕้๓ สวนมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยนัน้มีความสมัพนัธ
เกี่ยวของกับมหามกุฎราชวทิยาลยัอยางใกลชิดมาตั้งแตแรกเริ่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัด
การศึกษาของสถาบันทัง้สอง ดังพระดํารัสของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโร
รสวา ”…ไดจัดตั้งมหามกุฎราชวิทยาลยัขึ้น โดยพระบรมราชานุญาติ…ใชหลักสูตรใหมสอบความรู
ดวยวิธีเขียน…วัดมหาธาตุไดจัดขึ้นตาม…”๕๔ 

นับต้ังแตรัชกาลที่ ๕ หลังจากชาติตะวันตกขยายอทิธิพลเขามาอยางแพรหลายใน
หลายๆดาน สถาบันสงฆก็เปนองคกรหนึง่ที่ไดรับความกระทบกระเทอืน เนื่องมาจากคานิยมของ
สังคมไทยไดมกีารเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของพระสงฆตอชาวบานลดนอยลง การศึกษาของ
พระสงฆจงึตองปรับปรุงเปลีย่นแปลงตามไปดวย เปนไปในลักษณะของการศึกษาแบบตะวันตก
เชนเดียวกนักบัการศึกษาของทางโลก มคีรูผูสอนเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มหีลกัสูตรที่แนนอน 
เนื่องจากไมมคีวามจาํเปนในการแนะแนวทางใหแกพระสงฆ เพื่อไปส่ังสอนประชาชนเหมือนดงัแต
กอนเพราะมโีรงเรียนทําหนาที่แทนแลว สถาบันสงฆจงึคอยๆลดบทบาทที่มีตอสังคมลงมา   

 
การรับอิทธพิลตะวนัตก 

ชาติตะวนัตกเริ่มขยายตัวเขามาสูประเทศไทยในสมยักรงุรัตนโกสนิทรตอนตน อยาง
เปนทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อไดสงฑูตเขามาเจรจา มีการ

                                                           
๕๒กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองการศาสนศึกษา ฝายปริยัติปกรณ, ประวัติการศึกษาของ

สงฆ, ๑๖๔-๑๖๕. 
๕๓ประวัติมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ (พระนคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 

๒๕๒๑), ๔๒-๔๓. 
๕๔เรื่องเดียวกัน, ๗๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖

ติดตอคาขายกับชาวตะวนัตกมากขึน้ เพราะไทยมีความตองการซือ้อาวุธไวใชในสงคราม ชาติ
ตะวันตกที่เขามาติดตอกับไทยในสมัยกรงุรัตนโกสินทรตอนตนนี้ ไดเพิ่มจุดประสงคไปจากเดิมทีม่ี
เพียงการคากบัการเผยแพรศาสนา มาเปนการขยายอทิธิพลทางการเมือง โดยมีนโยบายแสวงหา
ผลประโยชนดวยการลาอาณานิคมดวย๕๕ ดังที ่เซอร เจมส บรูค (Sir James Brook) ไดเสนอใหใช
กําลังทางทหารจัดการกับไทย หลังจากที่ประสบความลมเหลวในการเจรจาปรับปรุงการทํา
สนธิสัญญากบัไทยในปลายรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๓ (ค.ศ.๑๘๕๐) จึงไดเสนอไปยังรัฐบาล
อังกฤษวา “ถาหากรัฐบาลสยามไมทําตามขอเรียกรองของเรา ก็ขอไดสงกองทหารเขาบุกทาํลาย
ปอมปราการในแมน้าํและยดึพระนครไว”๕๖ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั 
อันตรายจากการรุกรานของพมาที่มีตอประเทศไทยหมดสิ้นลง๕๗ แตชาวตะวันตกเริม่เดินทางเขา
มาในประเทศไทยมากขึ้น มีการนาํวทิยาการสมัยใหมจากตะวนัตกเขามาเผยแพร มีการเผยแพร
ศาสนาคริสต ทําใหคนไทยมีโอกาสไดศึกษาวิชาการสมัยใหมที่เนนในเรื่องของเหตุและผลจากหมอ
สอนศาสนา๕๘ การติดตอกับชาติตะวันตกในระยะนี ้ ไทยยังสงวนทาท ีพยายามจํากดัการติดตอให
นอยที่สุดเทาที่จําเปน  

การขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั ใน พ.ศ.๒๓๙๔ นับ
ไดวาเปนกาวใหมทีม่ีความสาํคัญตอประวัติศาสตรชาติไทยสมยัใหม พระองคทรงตระหนกัวา ถงึ
เวลาแลวที่ประเทศไทยตองดําเนนินโยบายเปดความสมัพันธกบัประเทศตะวนัตก และจะตองเรง
ปรับปรุงบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศ๕๙ เพื่อนบานของไทยอัน
ไดแก พมา มลาย ูญวน กต็องสูญเสียเอกราชใหแก อังกฤษและฝรั่งเศส การสูญเสียบูรณภาพใน
ดินแดนที่เคยเปนประเทศราชของไทย เชน เขมร ลาว สวนเพื่อนพรมแดนที่เคยตดิตอกับประเทศ
เพื่อนบานเหลานี้ตองเปลี่ยนไป สรางความยากลาํบากในการรักษาพระราชอาณาเขตเปนอยางยิง่
                                                           

๕๕มูลนิธิวิทยาศาสตร ดร.ปรีชา – ประไพ อมาตยกุล, เฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ  : อัมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๔๑), ๓๗. 

๕๖ขจร สุขพานิช, ขอมูลประวัติศาสตร : สมัยบางกอก, บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป (กรุงเทพฯ : 
ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๔), ๑๐๓. 

๕๗วอลเตอร เอฟ.เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, แปลโดย นิจ ทองโสภิต, (กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๑๔), ๒๒๓. 

๕๘นายหนหวย  [นามแฝง], หมอบลัดเลกับกรุงสยาม (พระนคร : รัชดารมภการพิมพ, ๒๕๐๘), ๖๓-๖๕. 
๕๙เอ.บี.กริสโวลด, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม, ทรงแปลเปนภาษาไทยโดย ม.จ.สุ

ภัทรดิศ ดิศกุล (พระนคร : ม.จ.จงจิตรถนอม ดิศกุล ทรงพิมพโดยเสด็จพระราชกุศล ในมหามงคลสมัย พระชนมายุ
เสมอดวยสมเด็จพระราชบิดา, ๒๕๐๘), ๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗

๖๐ เหตุผลอีกประการหนึ่งทีม่ีอิทธพิลโนมนาวพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั 
ใหจําตองดาํเนินตามนโยบายโอนออนผอนตามฝรั่งชาตติะวันตกนัน้คือ การที่พระองคยอมรับถงึ
ความเหนือกวาในดานวทิยาการสมัยใหม โดยในพระราชหัตถเลขาของพระองคทีท่รงมีไปถงึ
ประมุขของประเทศตะวนัตก ทรงยอมรับวาไทยเปนประเทศเล็กๆยังไมมีความเจริญเหมือนกบั
ประเทศตะวนัตก๖๑ โดยทรงเหน็ถึงความจาํเปนที่ไทยตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกบั
สถานการณของโลกที่เกิดขึน้ ไทยตองยอมติดตอทางการคาและการทูตในลักษณะที่ไมเทาเทียม
กัน นับต้ังแตการลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิง ในป พ.ศ. ๒๓๙๘ ในชวงของการติดตอที่ไมเทา
เทียมกันนี้ ชาวตะวนัตกไดหลั่งไหลเขามาพรอมกับอิทธพิลทางการเมอืงและกระแสทางวัฒนธรรม 

การเผยแพรวิทยาการตะวันตก ในบรรดากลุมชาวตะวันตก คณะหมอสอนศาสนา
ถือไดวาเปนชาวตะวันตกกลุมแรกที่ไดเขามาเผยแพรวทิยาการสมยัใหม นําความรู ขาวสาร 
การแพทย การพิมพ การสรางถนน เปนตน เทคนิควทิยาการสมยัใหมเขามาถายทอดแกชนชั้นสงู
ของไทย เปนกลุมที่มีบทบาทในการถายทอดวัฒนธรรมตะวันตก เพราะอยูในสังคมไทยอยาง
ตอเนื่องและมคีวามสัมพันธกับชนชัน้สูงของไทยตลอดเวลา ทําใหแนวความคดิของคนไทยเริ่ม
เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในชนชัน้ผูนาํทีม่ีโอกาสรับแนวความคิดจากตะวนัตกมากกวากลุมอ่ืน ในกลุม
นี้มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัเปนผูนํา ซึ่งเปนผลมาจากการที่คณะมชิชันนารีเขามาสู
เมืองไทยในครั้งนั้น โดยเฉพาะมิชชันนารีโปรเตสแตนทอเมริกัน ซึ่งประกอบดวย แพทย ครู 
นักวทิยาศาสตร นักหนงัสอืพิมพและไดรับการสนับสนุนดวยดีจากพระมหากษัตริย เจานาย และ
ขาราชการ ซึ่งมีบทบาทและอิทธิพลในการนําความเปลีย่นแปลงมาสูสังคม๖๒   

คณะหมอสอนศาสนาไดเปดโลกกวางใหแกชนชัน้สูง มิชชนันารีอเมริกันที่เขามามี
บทบาทสําคญัตอประเทศไทยและราชสาํนักในสมัยพระนั่งเกลาเจาอยูหัว คือ หมอคาสเวล เปน
อาจารยถวายวิชาภาษาองักฤษแดทูลกระหมอมเจาฟามหามกุฎ ณ วัดบวรนิเวศน ใหเจานายและ

                                                           
๖๐จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ, “สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพกับ

กระทรวงมหาดไทย” (วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๐๖), ๕๘. 
๖๑วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ,    

๒๕๔๕), ๖๖. 
๖๒ส.พลายนอย [นามแฝง], พระบาทสมเด็จฯพระจอมเกลา พระเจากรุงสยาม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพ

พิมพ,  ๒๕๓๗), ๘๐-๘๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘

ขุนนางไทยเปนเวลาเกือบ ๓ ป๖๓หมอบรัดเลยเปนบุคคลที่สําคัญผูหนึง่ที่ไดนําแนวความคิดใหมๆ
ทั้งดานการเมอืง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมเขามาแนะนําอยางจริงจัง ทัง้โดยแสดงความคิด
ผานหนงัสือพมิพ และโดยการแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับชนชั้นของไทยที่มหีัวกาวหนาทนัสมยั 
หมอบรัดเลยไดอุทิศตนเผยแพรศาสนาครสิต ควบคูกับการบุกเบกิทาํงานเพื่อสาธารณะประโยชน
ในเมืองไทยดานการแพทย การพิมพ กจิการหนงัสือพมิพ เปนเวลานานถงึ ๓๘ ป๖๔ทาํใหชนชั้นสูง
ของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิดจากแบบจารีตมาเปนสมัยใหม และการอธิบาย
ปรากฎการณตางๆที่เกิดขึ้นของมิชชันนาร ี ก็สามารถอธิบายไดอยางมีเหตุผลมากกวาความเชื่อ
ทางศาสนาพทุธ ส่ิงที่เปนความรูควรเปนสิ่งที่ผานการพิสูจนหรือการทดลองมาแลวและยอมรับได
ดวยการวางอยูบนหลักของเหตุและผล๖๕ วทิยาการสมยัใหมที่คณะมิชชันนารีนาํเขามา เชน การ
ปลูกฝ การตั้งโรงพิมพ การออกหนงัสือพิมพ ที่สําคญัคือการนําเอารูปแบบการจัดการศึกษาและ
การจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวนัตกเขามาในเมืองไดวย เพราะวาหมอสอนศาสนาไดนําภรรยาเขามา
ดวยแทบทุกคน และภรรยาหมอสอนศาสนานี่เองทีเ่ปนผูริเร่ิมกิจการโรงเรียนแบบตะวันตกขึน้ใน
เมืองไทย แมวากิจการจะไมรุงเรืองมีอันตองเลิกกิจการ แตแนวความคิดเกี่ยวกับจัดตั้งโรงเรียนมี
อิทธิพลอยางมากตอการจดัการศึกษาของไทยในเวลาตอมา๖๖  

การเผยแพรวทิยาการสมยัใหมจากหมอสอนศาสนา เปนสวนหนึง่ทีก่ระตุนใหเกิดการ
ต่ืนตัวในหมูผูที่มีการศึกษาและพระภิกษสุงฆสนใจในวทิยาการสมยัใหม แนวความคิดของชนชัน้
ผูนําในสังคมในขณะนัน้เริ่มยกยองวทิยาการสมัยใหมของตะวนัตก โดยเฉพาะในดานการศึกษา มี
การเรียนภาษาอังกฤษในกลุมชนชัน้ผูนาํอยางแพรหลาย การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนแบบ
โบราณมาเปนแบบสมัยใหมจึงเริ่มมีมาตั้งแตปลายรัชกาลที่ ๓ ซึง่เปนชวงที่ไทยเริ่มติดตอกับ
ตะวันตก มีมิชชันนารีเปนผูมบีทบาทสําคญัในการเผยแพรวิทยาการแบบใหม 

การปฏิรูปประเทศแบบตะวันตก การปรบัปรุงประเทศใหเปนสมัยใหมแบบตะวันตก
มีพื้นฐานมาตัง้แตสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อมกีารสงราชฑูตและนักเรียนไปเลาเรียนยังประเทศในยโุรป 
การไดเห็นสิง่ใหมๆทาํใหคนไทยมีความตืน่ตัวที่จะเลาเรียนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและ

                                                           
๖๓ศูนยสุโขทัยศึกษา, สารคดีกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก, ๒๕๒๕), ๒๑๙. 
๖๔วิลาสวงศ พงศบุตร, “พระบรมราโชบายเกี่ยวกับตางประเทศ,” ใน มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ, พ.อ.

ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ, ๒๕๓๑), ๘๕. 
๖๕อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงของชนชั้นผูนําไทย ตั้งแตรัชกาลที่ ๔ - พ.ศ.๒๔๗๕, ๒๙-๓๑. 
๖๖จิตรกร ตั้งเกษมสุข, ความเปนมาของการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : บางกอกการพิมพ, ๒๕๒๕), ๘๔. 
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วิทยาการตะวนัตก เพื่อรับรูกับส่ิงใหมๆมากยิง่ขึ้นและมีความเขมขนยิ่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมือ่
พระองคพยายามนําประเทศไทยไปสูการยอมรับของนานาชาติดวยการเรียนรู และปฏิบัติตามใน
ส่ิงที่ประเทศทีเ่จริญแลวเขากระทํากัน เชน การดําเนินการทางการฑตูสมัยใหม การรับรองสัญญา
และกฎหมายระหวางประเทศ ตามหลกัสากล๖๗ และการเสด็จประพาสประเทศยุโรปดวยพระองค
เองถึง ๒ คร้ัง ในฐานะองคพระประมุขของประเทศอิสระ และมีเอกราชในการดําเนนินโยบายตางๆ 
ดวยตนเอง รวมทัง้ความพยายามสรางความสมัพนัธกบัราชวงศในประเทศยุโรปใหมีความใกลชดิ
แนนแฟน๖๘ เพื่อการนําประเทศไปสูความทันสมยัแบบชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริในการปฏิรูปภายในประเทศในหลายๆดาน ทัง้การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและการศึกษา 

การปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง  แนวนโยบายทางการเมืองการปกครองทีเ่นน
การรวมอํานาจมาอยูที่ศูนยกลางหรือมาอยูที่องคพระมหากษัตริย เพือ่รองรับกับภัยอันที่จะเกิดกบั
การขยายอาํนาจของชาติตะวันตก การปฏิรูปการเมืองการปกครองแผนดินเพื่อนาํไปสูการเปนรัฐ
ชาติสมัยใหมตามแบบตะวนัตกจึงไดบังเกิดขึ้น โดยการเนนการพัฒนาคนใหมีคุณสมบัติตามที่
ชาติตะวนัตกตองการ     มกีารตั้งสภาทีป่รึกษาราชการแผนดินทัง้ ๒ สภาในตนรัชกาล   มปีระกาศ
ออกมาครั้งแรกในวนัที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๑๗ เปนการดึงอํานาจจากขุนนาง    โดยเฉพาะขุน
นางตระกูลบุนนาคที่มีอํานาจสูงสุดในรัชกาลที ่๕๖๙     ใหกลับคืนสูสถาบันพระมหากษัตริย    และ
ยังเปนการตอตานการคุกคามจากประเทศมหาอาํนาจตะวันตกอีกดวย      ผลปรากฏวาการจดั
ระเบียบการปกครองแบบใหมนี้     ทําใหสถาบันพระมหากษัตริยมีอํานาจสงูขึ้นเพราะทรงสามารถ
รวมอํานาจมาไวที่ศูนยกลางคือพระองคเองรัฐชาติที่สรางขึ้นใหมจึงตกอยูภายใตการปกครองแบบ
รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง๗๐ 

การปฏิรูปทางเศรษฐกจิ การนาํประเทศไทยไปสูระบบการคาแบบเสรี และ
จําเปนตองพึง่พาสนิคาจากภายนอก นับต้ังแตประเทศไทยลงนาม ในสนธิสัญญาเบาวริงกับ
อังกฤษ ในป  พ.ศ.๒๓๙๘ และกับชาติอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกันในเวลาตอมา ทาํใหเกิดการ

                                                           
๖๗ธิดา สาระยา, บาน เมือง และประเทศในสายพระเนตร (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๐), ๘๗. 
๖๘ธิดา สาระยา, บาน เมือง และประเทศในสายพระเนตร, ๙๔-๙๖. 
๖๙วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีน ในสมัยจักรวรรดินิยมใหม (กรุงเทพฯ : เลิฟแอนดลิฟ  

เพรส , ๒๕๓๔), ๖๔. 
๗๐ธิดา สาระยา, สยามินทรปนธเรศเจา จุลจอม จักรเอย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๐), 

๙๕. 
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เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางมากมายแทบทุกๆ ดานเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของไทย โดย
เปลี่ยนจากแบบดั้งเดิมทีม่ีลักษณะพึง่พาตนเองและสามารถเลี้ยงชพีไดไปสูการพึ่งพาจาก
ภายนอก เชน ขาว ซึง่เคยเปนสินคาตองหามของไทย เพราะมีความจําเปนตองมกีารสํารองไวใชใน
กรณีที่เกิดศึกสงคราม หรือในเวลาที่ขาวยากหมากแพงอันเนื่องมาจากฝนแลงหรือน้ําทวม และใน
สมัยกอนขาวเปนตัวกาํหนดการแพชนะอยางหนึ่งของการทําสงคราม ดังนั้นจงึมกีารหามคาขาย
ขาว ใหแกประเทศใกลเคียง แตเมื่อมีการทําสนธิสัญญาเบาริง มีขอตกลงที่ใหมีการคาขายขาวแก
ประเทศใกลเคียงไดทําใหขาวกลายมาเปนสินคาสงออกเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญทนัท๗ี๑ รัฐบาล
ใหการสงเสริมการทาํนาโดยไมเก็บภาษีอากรในปแรกที่มกีารเปดทีน่าใหม ลดอากรคานาและการ
ผอนผันการเสยีคานา ผอนผันใหไพรกลับไปทํานาในชวงที่รับราชการได๗๒ รวมทัง้มีการขุดคลอง
เพื่อการขยายที่ทาํนาและการคมนาคมขนสงอีกดวย นอกจากขาวแลวยังมีสินคาที่สําคัญอีก เชน 
ไมสัก ดีบุก ยางพารา กรุงเทพฯจึงเปรียบเสมือนยุงฉางอันใหญสําหรบัจําหนายขาวในทวีปเอเชยี๗๓ 
สวนการปฏิรูปภาษีอากร ผลจากสนธิสัญญาเบารงิ กําหนดใหไทยตองยกเลกิภาษีปากเรือและ
พระคลังสนิคา ทําใหไทยตองสูญเสียรายไดลงไปเปนอนัมาก 

คร้ันในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเห็นวาลกัษณะของการเก็บ
ภาษีอากร ยังเปนกระจัดกระจายไปอยูตามกรมตางๆ หลายกรม และตองนําเงนิมาสงตอกรมเจา
สังกัดภาษทีี่ตนประมูลไดและกอนที่กรมเจาสังกัดจะนาํเงินสงตอพระคลังมหาสมบัติ จะตองมกีาร
แบงรายไดใหแกเจานายในอัตราสวนที่แลวแตความสาํคัญ ทรงเหน็วาวิธกีารนีท้าํใหรายไดของรัฐ
มีการรั่วไหลไปเปนอันมาก ดังนัน้เพื่อการเก็บภาษีอากรใหไดเต็มเม็ดเต็มหนวย จงึทรงปฏิรูประบบ
การคลังเสียใหม ทรงโปรดใหต้ังหอรัษฎากรพิพัฒนและตราพระราชบญัญัติหอรัษฎากรพพิัฒนใน
ป พ.ศ.๒๔๑๖ โดยมีจดุมุงหมายที่สําคัญคือรวบรวมเงนิที่กระจดักระจายอยูตามที่ตางๆใหมา
รวมกันอยูที่แหงเดียว๗๔ 

การปฏิรูปทางการศึกษา การศึกษาและการถายทอดความรูทางเทคโนโลยีจาก
วิทยาการตะวนัตก ที่มีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๔ จนถงึรัชกาลที่ ๕ มีการสงคนไปเลาเรียนศึกษายงั
ประเทศยุโรป โดยทรงใหพระราชโอรสเกอืบทุกพระองค บุตรหลานขาราชการชัน้ผูใหญตลอดจน

                                                           
๗๑ภารดี มหาขันธ, รัตนโกสินทรยุคปรับปรุงประเทศ(พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๗๕) (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๒๗), ๑๙-๒๐. 
๗๒เรื่องเดียวกัน, ๕๑. 
๗๓วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีน ในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, ๙๐. 
๗๔เรื่องเดียวกัน, ๑๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑

สามัญชนที่มสีติปญญาดีไปศึกษาเลาเรยีนยงัประเทศยุโรป โดยพระองคจะเปนผูพระราชทานทนุ
เปนสวนใหญ ในการทาํนุบํารุงการศึกษาชัน้สูงนั้น ทรงตระหนักดีวาจําเปนจะตองจัดสงผูมี
สติปญญาไปศึกษาวทิยาการตะวันตกโดยตรงตามที่กําลังจะสนับสนนุได เพื่อใหบุคคลเหลานีน้ํา
วิชาการกลับมาชวยบานเมือง๗๕ จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในสมยันี้ก็เพื่อความซื่อสัตยและ
ความจงรักภักดีตอชาติและพระมหากษัตริยโดยแตละคนทาํหนาที่ของตน เพื่อทาํใหชาติรุดหนา
เทาเทียมอารยประเทศ ในตอนตนรัชกาลมีจุดมุงหมายเพื่อใหคนเขารับราชการ๗๖ ตอมาในตอน
ปลายรัชกาลเมื่อการคุกคามเริ่มหมดไป นโยบายทางการศึกษาจงึเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ผูมี
การศึกษาไมจาํเปนตองไปรับราชการเพื่อสนองความตองการของบานเมือง แตสามารถนําความรู
ความสามารถที่มีอยูไปประกอบอาชีพอื่นๆในการเลี้ยงดูตนเอง ทรงพระราชดําริวา  

 
การเลาเรียนของชนชาวสยาม ซึ่งเลาเรียนอยูบัดนี้ ยังไมเปนการแพรหลายทั่วไปในหัวเมืองตลอด
พระราชอาณาจักร วิชาความรูจึงไมเปนการรุงเรือง ไดมีพระราชประสงคที่จะใหการเลาเรียน
เจริญรุงเรืองและแพรหลายทั่วไปในพระราชอาณาจักรสยาม เพื่อใหกุลบุตรไดมีโอกาสที่จะศึกษา
วิชาใสตน ใหเปนทางเลี้ยงชีพแลเปนทางที่จะประพฤติความดีความชอบใหยิ่งขึ้น สมกับสมัยที่
บานเมืองมีความเจริญขึ้น๗๗ 

 
ในป ๒๔๑๓ ทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนหรือโรงเรียนสกูลแหงแรกขึ้นใน

พระบรมมหาราชวงั สําหรับสอนภาษาไทยแกมหาดเลก็ทัง้ฝายทหารและพลเรือน มพีระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอย อาจารยางกูร) เมื่อคร้ังเปนหลวงสารประเสรฐิ เปนครูสอน ปตอมาไดโปรดใหโรงเรียนนี้
เปนโรงเรยีนหลวงแหงแรก การสรางโรงเรียนตามแบบตะวันตกในระยะแรกยงัตองพึง่พาวัดอยาง
มาก ทัง้ในดานงบประมาณ สถานที่เรียนและบุคลากรในการสอน จึงทรงใหพระสงฆเปนกาํลัง
สําคัญในการจัดการศึกษาแบบใหม ทรงใหพระสงฆเปนผูสอนและดําเนนิการ มีหนาที่ดูแล
รับผิดชอบการศึกษาอยางเต็มที ่

 

                                                           
๗๕นงเยาว กาญจนจารี, “พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ พระราชกรณียกิจในการพระราชทาน

การศึกษาแกประชาชน”, ใน เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, ภาคพัฒนาตํารา
และเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศน กรมการฝกหัดครู (กรุงเทพฯ : กรมการฝกหัดครู, ๒๕๒๕), ๑๕. 

๗๖ระลึก ธานี, วิวัฒนาการในการจัดการศึกษาภาคบังคับของไทย ( พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๓) (กรุงเทพฯ : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), ๑. 

๗๗ประวัติมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, ๙๗–๙๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๒

พ.ศ.๒๔๑๕ ก็ทรงตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้น สําหรับพระเจานองยาเธอและหมอมเจาตางกรม 
โดยมี นายฟรานซิส ยอรจ แพตเตอรสัน ชาวอังกฤษ เปนครู เปดครั้งแรกมีนักเรียน ๕๐ คน แตก็มี
เหตุตางๆลาออกกันไป นัยวาผูที่เรียนเกงมีอยู ๕ พระองค…เมื่อตั้งโรงเรียนได ๓ ป ครูกลับประเทศ
อังกฤษ โรงเรียนนี้กเ็ลยตองเลิก การศึกษาในชวง ๑๐ ปแรกนี้ กลาวไดวา เปนการศึกษาสําหรับพระ
ราชวงศและลูกผูดีโดยแท จนกระทั่งป พ.ศ.๒๔๒๗ จึงไดจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรทั่วไปขึ้น
ที่วัดมหรรณพาราม นับเปนโรงเรียนแรกสําหรับชาวสยาม๗๘  

 
เมื่อชาติตะวนัตกเขามาพรอมกับความเหนือกวา ทั้งทางดานแสนยานุภาพและ

วิทยาการ จึงเปนสิ่งทีห่ลีกเลีย่งไมไดที่สังคมไทยตองปฏิบัติตาม เมือ่คานิยมของสังคม
เปลี่ยนแปลงไปเปนแบบวทิยาศาสตรที่ตองคํานงึถงึเหตุผลมากขึ้น การเรียนการสอนของ
ประชาชนในแบบพุทธศาสนาโดยสถาบันสงฆจึงไดรับผลกระทบอยางมาก เพราะไมสามารถสูกบั
วิทยาการสมัยใหมได ดวยเหตุนี ้ รัฐจึงตองหาวิธกีารในรูปแบบใหมในการอบรมสัง่สอนประชาชน
ใหเปนไปในแนวทางที่รัฐตองการ สถาบนัการศึกษาแบบใหมหรือโรงเรียน จึงเปนสิ่งที่รัฐตองการ
ในการจัดระเบียบของสังคมมากกวาสถาบันสงฆเหมอืนแตกอน การปฏิรูปการศึกษาใหเปนแบบ
ตะวันตกจงึตองเกิดขึ้นเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

การรับแนวคดิแบบตะวันตก การเขามาของอารยธรรมตะวันตก ทาํใหสถาบันสงฆ
ไทยตองมกีารปรับตัวซึ่งมีมาตั้งแตรัชกาลที่ ๔ ศาสนาพุทธไดรับการนํามาอธิบายใหมวามเีหตุผล
ทางวทิยาศาสตร๗๙ การสรางธรรมยุติกนิกายก็เปนวิธหีนึง่ทีจ่ะเขาไปควบคุมศาสนา ใหเปนไปตาม
แนวคิดของพระองคและการสรางธรรมยุติกนิกาย ยงัเปนความพยายามที่จะรวมศูนยอํานาจใน
การควบคุมพระพุทธศาสนา  และเปนความพยายามที่จะกําจัดความเชื่อทางศาสนาของทองถิ่น
ออกไป๘๐ ลักษณะเดนของศาสนาพทุธในสมัยรัชกาลที ่ ๔ คือ มกีารปรับปรุงแนวทางคําสั่งสอน
และรูปแบบในการปฏิบัติใหมีความถกูตองตามหลักพทุธธรรมและมเีหตุและผลมากขึ้น โดยมุงไป
ที่แกนของคําสั่งสอน เปนการศึกษาและปฏิบัติตามคําสอน มิใชการปฏิบัติตามแบบที่สังคมไทยใน
สมัยนัน้ปฏิบัติอยู๘๑ ดวยพระองคทรงดาํรงสมณเพศอยูถึง ๒๗ ป ไดทรงศึกษาและปฏิบัติพระ

                                                           
๗๘สิริวัฒน คําวันสา, สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๑, ๒๕๐–๒๕๑.  
๗๙เอ.บี.กริสโวลด, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม, ทรงแปลเปนภาษาไทยโดย ม.จ.สุ

ภัทรดิศ ดิศกุล, ๔๓. 
๘๐พรรณี บัวเล็ก, ”สยาม” ในกระแสธารแหงการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตรไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕  

(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๑), ๔๕–๔๖. 
๘๑วอลเตอร เอฟ.เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, แปลโดย นิจ ทองโสภิต, ๗๕-๗๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓

ธรรมวินัยอยางละเอียด จึงทรงแยกแยะและเลือกเอาหลักของธรรมตามคําสัง่สอนในพระไตรปฎก
มาใชกับสังคมไทย และการไดรับอิทธิพลจากตะวันตกในเรื่องวทิยาการสมัยใหม ทําใหพระองคมี
แนวความคิดในการแสวงหาความรูที่ตองมเีหตุและผลทีพ่ิสูจนไดมากขึ้น มีการใหความสาํคัญกบั
ส่ิงที่เปนปจจบัุนมากกวาอดีตและอนาคต เปนความพยายามที่จะแกไขการศึกษาและการปฏบัิติ
ของพระภิกษสุงฆและประชาชนที่ยึดถือศรัทธากนัอยางไมถูกตองตรงตามพระไตรปฎก การเนน
ประสบการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาํวนัสําคัญ ทาํใหรัชกาลที่ ๔ เลิกใชโครงสรางไตรภูมิเปน
โลกทัศนสําหรับสังคม แตไดเนนการเปนเหตุเปนผลของชีวิตสุขทกุขดีชั่วในปจจบัุน ทัง้นี้ไดให
ความสาํคัญแกศักยภาพของมนษุยในฐานะเปนผูมีใจสูง รูจกัคิด รูจักปรับปรุงในกจิการตางๆ๘๒ 
การปฏิรูปศาสนาโดยการสรางนกิายใหม หรือการสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนาทีใ่ชหลักการทาง
วิทยาศาสตรเขามาชวยอธิบายก็เพื่อความอยูรอดของศาสนาพุทธซึ่งกห็มายถงึการอยูรอดของ
สถาบันพระมหากษัตริยดวย 
 
การปรับบทบาทของสถาบันสงฆไทยภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย* 

ลักษณะที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของศาสนาพุทธก็คือ การปรับตัวใหเขากับยุคกับสมัย
อยูเสมอ พทุธธรรมหรือหลักการของพุทธศาสนานัน้สามารถปรับประยุกตใหใชกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองได โดยไมทําใหเกิดการเสียดุล และเอกลักษณประการใด๘๓ 
ศาสนาพทุธมทีั้งจุดออนและจุดแข็งอยูในที่เดียวกันคือการประสานประโยชน และความเชื่อใน
กระแสวัฒนธรรมของลัทธิอ่ืนๆไดเปนอยางดี การนับถอืศาสนาพุทธไมมีการบังคับ ศรัทธาตอง
ประกอบดวยปญญาไมมีการบังคับใหเชือ่หรือใหนับถอื ศาสนาพทุธไมมีกฎขอหามในการนบัถือ
ส่ิงอื่น ศาสนาพทุธมิไดยึดติดอยูกับพระเจาองคใดองคหนึง่ จงึเปนศาสนาที่ใหเสรีภาพในการนบั
ถอืการเปนชาวพทุธไมจําเปนตองเปนภิกษุ ผูที่บวชเปนภิกษนุั้นหมายถงึผูที่ตองการปฏิบัติตาม
ขอบัญญัติตางๆอยางมุงมั่นแข็งขันโดยเตม็ที่เพื่อเขาถงึจุดหมายของศาสนา สถาบันสงฆมี
                                                           

๘๒สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย กอนสมัยสุโขทัยถึงกอนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง, ๑๐๗. 

*ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบการปกครองที่องคพระมหากษัตริยเปนทั้งเจาชีวิตและเจา
แผนดินเชนเดียวกับระบอบราชาธิปไตย แตไดทําการปฏิรูปในดานตางๆทั้งการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
การรวมศูนยอํานาจไวที่เมืองหลวง คือการทําใหองคพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจแตเพียงผูเดียวในพระ
ราชอาณาจักรอยางแทจริง 

๘๓สมบูรณ สุขสําราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), ๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔

บุคลากรที่มาจากบุคคลทกุหนวยในสังคม การเขามาบวชและการลาสิกขาบทออกไปจากสถาบัน
สงฆสามารถทําไดโดยสะดวก เนื่องจากมีกฎระเบยีบที่ควบคุมมเีพียงเล็กนอย การบวชเปน
พระสงฆไมมกีารผูกมัดไปจนตลอดชีพ อาจจะลาสิกขาและกลับไปประกอบอาชีพตามแบบ
ฆราวาสเมื่อไรก็ไดตามที่ตองการ ถาบวชแลวเหน็วาเหลือกําลังของตนไมสามารถทาํไดก็ตองถอย
คือละเพศออกเปนคฤหัสถตามเดิม ซึ่งก็ยงัคงเปนชาวพุทธอยูตามเดิม๘๔ผูชายไทยสวนใหญจะ
บวชเปนพระในชวงเวลาหนึง่ของชีวิต ไมคอยมีใครบวชตลอดชีวิต พระสงฆในพทุธศาสนาจึงจัดได
วาเปนชนชั้นทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไดไมอยูถาวร๘๕ หลักธรรมทางสายกลาง ก็เปนวิธกีารปกครองที่
สําคัญของสถาบันสงฆ เปนวิธีปฏิบัติที่ไมตึงหรือหยอนจนเกินไป รูจักผอนสัน้ผอนยาว ทางสาย
กลางจงึเปนทางแหงปญญา คือสามารถพจิารณาหรือวเิคราะหส่ิงตางๆใหเหน็ถองแทไดวา อะไรดี
อะไรไมดี เพื่อจะไดรักษาสิ่งดีแกไขสิ่งไมดี๘๖ ดวยเหตุนี้สถาบนัสงฆจึงตองติดตามความ
เปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมอยูตลอดเวลาอยางใกลชิด 

ความสมัพันธระหวางสถาบันสงฆกับสังคม การดาํรงชีวิตของพระสงฆตองเนนใน
หลักธรรมของพระพทุธศาสนา คือ ตองชวยเหลือผูอ่ืน การมีจิตใจกวางขวาง ความถอมตน การมี
ความรับผิดชอบ การมีธรรมะ ความไมหลง ความเปนพลเมืองด ี ความขยันหมัน่เพียร และความ
ละอายและเกรงกลัวตอบาป๘๗ ความสัมพนัธของสถาบนัสงฆตอสังคมมีอยูดวยกัน ๒ แบบคือ 
ความสัมพันธภายในสงัคมสงฆระหวางพระสงฆดวยกนัเอง จะเห็นไดอยางชัดเจนจากบทบัญญัติ
ตางๆในวินัยของสงฆ มีการอยูรวมกนัเปนวัด การกาํหนดเขตสีมา อุโบสถ การปวารณา การกราน
กฐิน การสังฆกรรม การอปุสมบท การระงับอธิกรณ และความสมัพันธในสงัคมสวนรวมระหวาง
พระสงฆกับคฤหัสถ ตางอาศัยซึ่งกนัและกันโดยพระสงฆถูกกาํหนดชวีิตความเปนอยูไวกับคฤหัสถ 
เร่ิมต้ังแตอาหารตลอดจนถึงปจจัย ๔  สวนในเรื่องคุณธรรม พระสงฆตองมีหนาที่ชวยเหลือผูอ่ืนให
พนทุกข ดวยความเมตตา กรุณาธรรม ในแงวนิัย ยังมีบทบัญญติัสําหรับรักษาความสัมพนัธ
ระหวางพระสงฆกับประชาชนใหอยูในสถานะที่ถกูตองและมั่นคง ใหพระสงฆอยูในสถานภาพทีม่ี

                                                           
๘๔พระมหาประยุทธ ปยุตโต, บันทึกการสัมนา เรื่อง พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน (กรุงเทพฯ : หาง

หุนสวนจํากัด ศิวพร, ๒๕๑๓), ๒๙. 
๘๕ควอริช เวลส, การปกครองและการบริหารของไทยในสมัยโบราณ, แปลโดย กาญจนี สมเกียรติกุล 

และ ยุพา ชมจันทร (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๑๙), ๘๙. 
๘๖พระราชวรมุนี, พุทธศาสนากับสังคมไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๕), ๗๑. 
๘๗พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ความคิดทางการเมืองของพระสงฆไทย (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๗), ๓๐-๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕

เกียรติ เปนที่เคารพเทิดทนู ทาํการอนุเคราะหประชาชนดวยคุณธรรม หวงัประโยชนสุขแก
ประชาชนอยางแทจริง มิใชเพงอามิสหรือกลายเปนคลุกคลีกับคฤหสัถ ซึง่ทาํใหคนเสื่อมศรัทธา
และขาดความเคารพในสถาบันสงฆและพระศาสนา๘๘ หนาทีห่ลักของสถาบนัสงฆตอ
พุทธศาสนกิชนจึงมีอยูหลายประการ เชน สรางความรักความสามคัคีเพื่อใหเกิดความสงบสุขขึ้น
ในชุมชน ใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตนอยูในขอบเขตของศีลธรรม สรางแบบแผนปฏิบัติให
เปนไปในแนวเดียวกนั ใหคําปรึกษาแนะนําชวยแกไขปญหาของบุคคลในสังคม ใหความสะดวกใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งทางศาสนาและของชุมชน ใหความรูทางการศึกษาทั้งทางโลกและ
ทางธรรม 

การเปลี่ยนแปลงคานยิมของสงัคม ในอดีตสถาบันสงฆมอิีทธิพลอยางมากตอ
การศึกษาของไทย ไมวาจะเปนการศึกษาที่ใหมีความรูผิดชอบชั่วดี และการเรียนรูหนังสือทั้ง
วิชาการและวชิาชีพ เปนการศึกษาทีท่ําใหประชาชนมคีวามตองการที่จะเปนพทุธศาสนิกชนที่ดี มี
ศีลธรรม ตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่สืบตอมาชานาน แสดงใหเหน็วาคานยิมของ
สังคมในสมยัตนรัตนโกสนิทร ยงัคงใหความยกยองนับถือพระวาเปนผูรูหนังสือของชมุชน 
เปาหมายของการศึกษาในสมัยตนรัตนโกสินทร จึงมิไดมุงประเด็นการอานออกเขียนไดเพียงอยาง
เดียว หากมุงปลูกฝงโลกทศันและคานยิมพื้นฐานของสังคมใหแกเดก็ดวย เมื่อโลกทัศนตลอดจน
คานิยมพืน้ฐานของสังคมมาจากความเชือ่ทางพทุธศาสนา พระภกิษุจึงเปนผูที่เหมาะสมที่จะทํา
หนาที่ดังกลาว๘๙ 

การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนสวนใหญในสงัคมไทย จะเกิดขึ้นกับชนชั้นที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจการคากับตางประเทศ เชน เจานาย ขุนนางและพอคาที่มั่งคั่ง เพราะกลุมคนเหลานี้เหน็
ประโยชนของการศึกษาและมีความกระตือรือรนที่จะรับวิทยาการจากตะวันตก โดยเฉพาะจาก
ประเทศที่เหน็วามีความเจริญสูงกวา คุณคาของการศึกษาวทิยาการแบบใหมในครั้งนี ้ ทําให
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัและคนอื่นๆเขาใจในสถานการณของโลกและประเทศไทย 
ทรงเหน็วาไทยควรปรับตัวเองอยางไร จึงเริ่มมีการปรับปรุงประเทศในบางดานเทาที่โอกาสและ

                                                           
๘๘พระมหาประยุทธ ปยุตโต, บันทึกการสัมนา เรื่อง พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน, ๘-๑๑. 
๘๙พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  เรื่อง   

การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตนรัตนโกสินทร  (พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๙๔) (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), ๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๖

พื้นฐานเดิมจะเอื้ออํานวย๙๐ แมพระองคจะทรงมีแนวความคิดที่สมัยใหมเพียงใด พระองคก็ยงัทรง
รักษาประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาแตคร้ังโบราณไวอยางเครงครัด๙๑ หลังการทาํสนธิสัญญาเบาว
ร่ิง สังคมไทยเปดกวางรับความรูในสิง่ใหมๆทีห่ลั่งไหลเขามาของวทิยาการตะวันตก การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงนี้เปนสิง่ที่อยูในความคิดของผูคนในสงัคมไทย โดยเฉพาะในวงสังคมชั้นสูง จาก
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนจากโลกทัศนใหมของชนชัน้นําไดกอใหเกิดคานยิม ซึ่งเหน็
คุณคาของการศึกษามากกวาสมยักอนๆที่ผานมา๙๒ การขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมทําให
คานิยมในการศึกษา เพื่อใหอานออกเขียนไดมิไดจํากัดอยูในกลุมชนชัน้เจานายและขุนนางเทานั้น 
บรรดาพอคาที่มีฐานะมั่งคัง่ก็นยิมสงบุตรหลานเขาเรียนหนังสือดวยเชนกนั ซึง่การศึกษาสมัยใหม
มีสวนชวยยกระดับชนชั้นในสังคมไดมาก เมื่อคานิยมของคนในสังคมเปลีย่นไป คนทีไ่ดรับ
การศึกษาแบบตะวันตกไดรับการยอมรับในสังคมมากกวาผูไดรับการศึกษาจากวัด  

การปรับบทบาททางศาสนาใหเปนอุดมการณแหงชาติ ศาสนาพุทธเปน
อุดมการณของสังคมไทย ซึง่ตองมีความสอดคลองกับระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและ
คานิยมของสังคมที่มีอยูในขณะนั้น สถาบันสงฆเปนสถาบันที่เกาแกของสังคมไทย ซึ่งบงบอกถงึ
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากนัไดกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
พฤติกรรมทางสังคมของสถาบันสงฆจึงมีความสมัพนัธกบัสังคมชาวบาน และเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพสังคม เศรษฐกจิและการเมือง เมื่อสังคมไทยเปลีย่นแปลงไป ไมวาจะมีการศึกสงครามหรือ
การรับวัฒนธรรม ตลอดจนวทิยาการสมัยใหมเขามา ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่เกิดขึ้นนี้
จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมทางสังคมของพระสงฆ๙๓ ดวยเหตนุี้สถาบันสงฆจึงมีความออนไหวใน
ตัวเอง คลอยตามไปกับการโนมนําของสิง่ตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมไดโดยไมยากนัก ดังนัน้พระสงฆ
จึงตองติดตามความเปนไปของสังคมอยางใกลชิดและซมึซับเขาไปโดยไมรูตัว  

                                                           
๙๐คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุง  

รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕, ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร  เลม ๒ รัชกาลที่ ๔ - พ.ศ.๒๔๗๕ 
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง,๒๕๒๕), ๔๐๖. 

๙๑ศุกลรัตน ธาราศักดิ์, ผูแปล, ราชสํานักสยามในทรรศนะของหมอสมิธ (กรุงเทพฯ :  ๒๑ เซ็นจูร่ี, 
๒๕๓๗), ๒๘. 

๙๒พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  เรื่อง   
การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตนรัตนโกสินทร  (พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๙๔), ๖๔. 

๙๓เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๙), ๒๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๗

เมื่อมาถงึรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว(พ.ศ.๒๔๕๓–๒๔๖๘) 
นับเปนสมัยใหมทีม่ีระบบการศึกษา และวัฒนธรรมตะวันตกเต็มรูปแบบที่เดนชัดมากขึ้น ขยาย
ครอบคลุมสังคมไทยออกไปอยางกวางขวางมกีารเปดรับวัฒนธรรมตะวันตกเต็มรูป รากฐานแหง
วัฒนธรรมไทยถูกแทรกแซง พระองคทรงศึกษาทัง้แบบไทยและตะวันตก ทรงตองการนําพา
ประเทศไปสูความเจริญรุงเรืองปลอดภัยจากการคุกคามของตะวันตก ทรงตระหนกัถึงการพฒันา
ประเทศ ทรงมีนโยบายสรางความสํานกึรวมกนัระหวางชนในชาต ิ ทรงเสนอวาผูคนสมัยใหม
จะตองมีบทบาททางการเมอืงโดยสวามิภักดิ์ตอรัฐชาติ รัฐชาติมีเอกลักษณและสวนประกอบที่
สําคัญยิ่งคือ ภาษาไทย ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย แนวความคิดนีม้ีอิทธพิลสูง เปน
อุดมการณนาํของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยในชวงกลางพทุธศตวรรษที่ ๒๕๙๔ ทรงกลาวถึงเรื่อง
ของศาสนาวาศาสนาทุกศาสนาทําใหทกุคนเปนคนดี แตสําหรับคนไทยควรปฏิบัติตามหลักการ
ของศาสนาพทุธ เพราะเปนศาสนาที่ประเสริฐและยังเปนศาสนาของเราดวยวา …เมื่อขาพเจารูสึก
ไดแนนอน จึง่ไดกลาลุกขึ้นยืนแสดงเทศนาทางพุทธศาสนาแกทานทัง้หลาย โดยหวังแนวา บรรดา
ทานทัง้ปวงซึง่เปนคนไทย เมื่อรูสึกแนนอนแลววา ศาสนาในสมัยนี้เปนของที่แยกจากชาติไมได
…๙๕ ทรงรวมคาํวาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเขาเปนคําเดียวกนั ประชาชนตองแสดงความรัก
ชาติดวยการจงรักภักดีและเชื่อฟงพระองคอยางเครงครัด ดวยการปรับบทบาททางศาสนาใหเปน
อุดมการณแหงชาต ิ เพราะวา ศาสนานอกจากจะมีอิทธิพลตอความเปนอยูของประชาชนพลเมือง
โดยทั่วไปแลว ยังเปนปจจยัอีกอยางหนึง่ในการดํารงไวซึ่งความเปนเอกราช ตลอดถึงการพัฒนา
บานเมืองทั้งในดานการศึกษา การปองกนัประเทศ การเศรษฐกจิ และการปกครอง๙๖ความหมาย
ของศาสนาจึงเปลี่ยนแปลงไปจากความเปนจารีตของสงัคมมาเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งใน
การสรางชาต ิ

                                                           
๙๔ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, พิมพครั้งที่ ๓ ฉบับ

เพิ่มเติมและปรับปรุงใหม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๔๖), ๒๙๘. 
๙๕พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เทศนาเสือปา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ, ๒๕๑๒),   

๗๒-๗๓. 
๙๖กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, วัดพัฒนา ๒๘, ๖๖.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๘

 
 

บทที่ ๓ 
 

พระราชบัญญัติประถมศกึษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๔ 
 

รูปแบบพื้นฐานของชีวิตไทยในอดีตเกิดจากความผกูพนัในสถาบนัหลกัของสังคม ๓ 
สถาบัน ไดแก วัด วงัและบาน สามสถาบันนี ้สรางวฒันธรรมไทยและความเปนไทย ศาสนาพทุธ
เปนศาสนาทีค่นไทยสวนใหญนับถือ ดังนัน้จึงมีบทบาทและมีอิทธพิลตอทัศนคติและคานิยม 
ตลอดจนวัฒนธรรมของสังคมไทยเปนอยางมาก อิทธิพลของศาสนาพุทธเริ่มข้ึนตั้งแตครอบครัวไป
จนถงึสถาบันที่มีอยูในสังคมไทย คนไทยสวนใหญผูกพันอยูตอคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะอยางยิง่ตอพระสงฆ๙๗ แตวิถีชีวิตของคนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ เพราะระบบ
การศึกษาที่มกีารถายทอดความรูมุงไปสูเปาหมายทางวัตถุ ที่เปนวทิยาศาสตรมากกวาเปาหมาย
จิตใจตามขนบธรรมเนียมประเพณีทีย่ึดถอืสืบกันตลอดมา คานิยมในสังคมไทยจงึมีลักษณะของ
ความเปนวัตถนุิยมอยูเหนือจิตใจ ส่ิงเหลานี้ปรากฏอยูในการทําหนาที่ในระบบตางๆทางสงัคม ทัง้
ในสวนตัว ชมุชนและระดับชาติ 

 
สถานการณที่นาํไปสูการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ 

ปจจัยสําคัญทีน่ําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาในสงัคมไทย มทีั้งมาจาก
ภายนอกและปญหาภายในประเทศ  

ปจจัยภายนอก การเปดประเทศตามสนธิสัญญาเบาริ่ง พ.ศ.๒๓๙๘ เปนผลให
ประเทศไทยเปดกวางมากขึน้ในการรับเอาแนวความคดิแบบตะวันตก ฉะนัน้ไมวาจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง การยกเลกิระบบไพรทาส การปฏิรูปการคลัง หรือ การ
จัดการศึกษาสมัยใหม๙๘ ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นเพราะความคดิและความเขาใจของผูนาํทีว่า การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงแบบตะวนัตกเปนหนทางเดียวทีท่ําใหประเทศเปนทีย่อมรับ และเขมแข็งจน
สามารถตอตานการลาอาณานิคมได ลักษณะแนวความคิดแบบนี ้ ถูกนาํไปเกี่ยวของกับการ
                                                           

๙๗ประณต นันทิยะกุล, บรรณาธิการ, การเมืองและสังคม, พิมพครั้งที่ ๒  (กรุงเทพฯ : โครงการเสริม
ความรูดานการเมืองและสังคมในระบอบประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐), ๕๗. 

๙๘ธิดา สาระยา, ราษฎรในครรลองแหงความเจริญของสยาม (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๐), 
๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๙

เปลี่ยนแปลงทางสถาบันทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม การบังคบัใหเปดประเทศ 
และใหยอมรับระบบการคาเสรี ซึ่งทาํใหไทยตองยกเลิกระบบพระคลังสินคาไป ไทยยังถกูบังคับให
กําหนดภาษีตามที่ชาติตะวนัตกตองการ และไทยยังเสียสทิธิสภาพนอกอาณาเขต๙๙ การ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนีท้ําใหระบบเศรษฐกิจแบบเกาในสงัคมไทยไดพังทลายลง มีการปรับตัวเขาสู
ระบบใหม นั่นคือ ระบบเศรษฐกิจแบบเลีย้งตัวเองไดปรับตัวไปสูระบบเศรษฐกิจแบบการใชเงนิตรา 
เกิดการขยายตัวของระบบการผลิตภายใน ทาํใหมกีารกําหนดมาตรฐานเงนิตราเปนสื่อกลางของ
การซื้อขายสนิคาแทนการแลกเปลี่ยนสินคาเหมือนแตกอน และการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหวั มิไดทรงผนวชเปนสามเณรเหมือนพระเจาลูกยาเธอองคอ่ืนๆ เพราะเมื่อทรงพระชน
มายุได ๑๔ ป เมื่อพนโสกนัตแลวเสด็จไปศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาอยู ๙ ป ซึ่งตรงกบั
รัชสมัยของพระนางเจาวิคตอเรีย อันเปนยุคที่อังกฤษเจริญรุงเรืองสุดขีดทุกๆดาน ทรงเสดจ็
ประพาสญี่ปุนไดทอดพระเนตรเห็นความเจริญกาวหนาของญี่ปุนในดานตางๆ ไดทรงเกิดแรง
บันดาลใจที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาตามอารยประเทศ๑๐๐ ตลอดจนปจจัยของการ
เผชิญหนากับชาติตะวนัตกของไทย มีขอสังเกตวา ไทยมิไดเผชิญหนากับชาติตะวันตกตลอดเวลา 
แรงกดดันจากชาติตะวนัตกเริ่มปรากฏในปลาย ร.๓ เพิ่มข้ึนใน ร.๔ และรุนแรงขึ้นอีกใน ร.๕ ตอมา
จึงคอยๆบรรเทาลงใน ร.๖ ไทยมิไดเสียดินแดนใหแกชาติใดเลย๑๐๑ แรงกดดันที่ผอนคลายลงสวน
หนึง่เนื่องมาจาก อังกฤษและฝรั่งเศสตางไดครอบครองดินแดนในสวนที่ตองการไดแลว อังกฤษ
และฝรั่งเศสหนัไปสนใจกับปญหาความขดัแยงในทวีปยโุรป ผลของสงครามโลกครั้งที่๑ทาํใหชาติ
ตางๆในยโุรปออนกําลงัลง และความเชือ่ในเรื่องความเหนือกวาของคนผิวขาวเสือ่มคลายลง อัน
เนื่องมาจากทหารจากอาณานิคมมโีอกาสในการรบเคยีงบาเคียงไหลกับชาวตะวนัตก ทาํใหไดเห็น
ถึงความเขมแข็ง ความออนแอ ความลมเหลวและความสามารถที่มอียูในมนุษยทกุเผาพนัธ  

ปจจัยภายใน ความขัดแยงทางการเมืองภายในของกลุมผูนํา พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ในตอนแรกๆ ทีท่รงขึ้นครองราชยทรงแวดลอมไปดวยขุนนางเกาที่สืบเนื่องมา
ต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ที่ตางก็ประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน
และมีพระชนมายทุี่แตกตางกันมาก ความเชื่อถือในตัวพระองคจึงไมคอยมี ทําใหมีปญหาในการ

                                                           
๙๙ประยุทธ สิทธิพันธ, สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสยาม, ๒๕๑๖), ๙๘. 
๑๐๐อานนท อาภาภิรม, มนุษยกับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ

บํารุงนุกูลกิจ, ๒๕๑๕), ๑๒๗. 
๑๐๑หมอมหลวง ปน มาลากุล, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระมหาธีรราชเจา (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๓๑), ๗๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๐

บังคับบัญชา พระองคทรงรูสึกวาอยูตามลําพงัโดยไมมีพวกพอง ขุนนางหัวเกาบางคนก็เห็นวา
พระองคหวัใหมเกินไป และคนรุนใหมบางคนก็เหน็วาพระองคหวัเกาเกนิไป ดังพระราชบัญญัติที่มี
ถึงพระยายมราชตอนหนึง่วา 

 
ในพวกคนในราชการของเราก็แบงเปน ๒ พวกอยู พวกหนึ่งในที่นี้จะขอเรียกวา พวกเกา ยืนยันอยู
ไมเชื่อเลยวาคนไทยเราเริ่มมีความคิดอะไรไปในทาง”โปลิติค” อีกพวกหนึ่งซึ่งในที่นี้จะขอเรียกวา 
พวกใหม ก็ยืนยันเชื่อม่ันวาคนไทยในเวลานี้มีความคิดเห็นในทางโปลิติคมากขึ้นแลว จึงไมควร
ประมาท พวกใหมก็คอยเรงเราอยูแตจะใหเปล่ียนแปลงนี่ เลิกถอนของเกาอยางนั้นอยางนี้ ฝาย
พวกเกาก็รองอยูวา ถาขืนจะจัดการเปลี่ยนแปลงไปอยาง ๑ อยางใดใหผิดแผกไปจากที่เคยทํามา
แตกอนแลวก็เห็นอยูแตทางที่การจะไมเดินสะดวกเทานั้น ฝายฉันตกอยูระหวางกลาง จะทิ้งเกาเสีย
ก็ยังไมได เพราะใหมก็ไมพอใจ๑๐๒  

 
ทรงไมพอพระทัยที่ผูอ่ืนมีอํานาจซอนพระองคอยู โดยเฉพาะกลุมเสนาบด ี เพราะ

อํานาจการใหคุณใหโทษตกอยูกับบรรดาเสนาบดีแทบทัง้สิ้น อาจกลาวไดวา เหตุการณกบฏ ร.ศ.
๑๓๐ นับวาเปนปรากฏการณแบบใหมสําหรับการเมืองของประเทศไทย ที่การแยงชิงอาํนาจจาก
สถาบันพระมหากษัตริยมาจากขาราชการทหารมิใชจากบรรดาเจานายเหมือนดงัแตกอน ซึ่งทหาร
เหลานี้สวนใหญไดรับการศึกษาแผนใหมแบบตะวันตก โดยเหตกุารณคร้ังนี้มีสวนสําคัญที่ผลักดนั
ใหพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว ทรงเนนหนักถึงความจงรักภักดีตอพระมหากษตัริย 
ตามทีท่รงกลาววา  

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๐๒หอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.๖ บ.๒.๑/๓๔ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ถึงพระยายมราช, ๔ มิถุนายน ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔), อางใน มัทนา เกษกมล, “การวิเคราะหในเชิง
ประวัติศาสตร เรื่องการเมืองและการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.๒๔๕๓ – 
๒๔๖๘)”(วิทยานิพนธ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗), ๗๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๑

การที่จะตัดสินวาผูใดเปนชาติใดโดยแทจริงนั้น ตองพิจารณาวาผูนั้นมีความจงรักภักดีตอใคร ถา
เขาจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินสยาม เขาจึ่งจะเปนไทยแท แตถาใครแสดงตนวา
เปนอิสระแกตน ไมมีความจงรักภักดีตอผูใดดังนี้ ตองจัดวาผูนั้นเปนคนไมมีชาติ เพราะคนๆเดียว
หรือหมูเดียวจะตั้งตนขึ้นเปนชาติตางหากหาไดไม๑๐๓ 

 
ในประเทศที่ใชวิธีการปกครองโดยพระเจาแผนดินทีท่รงอํานาจสิทธิ์ขาด ถาคน

ทั้งหลายมีความเชื่อถือในพระเจาแผนดนิแลว การงานก็อาจดําเนนิไปโดยเรียบรอย ทัง้พสกนิกรก็
จะไมมีความเห็นผิดคิดกระดางกระเดื่องไปตางๆ๑๐๔ และความแตกตางทางดานวฒันธรรมของ
ภูมิภาคตางๆภายในประเทศ ทองที่ตางๆในประเทศไทย มีวฒันธรรมที่แตกตางกันมาก เชน 
ศาสนา ภาษา ทาํใหเกิดการสื่อความหมายกนัอยางไมเขาใจ สังคมที่มีความแตกตางกนันี้ทาํให
สังคมนัน้ไมสงเสริมใหเด็กๆเขามาเรียนหนังสือที่ใชภาษาอื่นแมกระทั่งภาษาไทย ทําใหไมสามารถ
พูดและเขาใจในภาษาไทย ทาํใหขาดจิตสํานึกในความเปนคนไทย ซึง่มีผลตอเสถียรภาพและ
ความมัน่คงของประเทศ ดังนัน้รัฐบาลจงึหาทางแกไขดวยการจัดการศึกษาภาคบงัคับหรือ บังคับ
ใหเด็กทกุๆคนที่อยูในเกณฑตองเขามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนตามที่รัฐบาลกําหนดไวเปนหลกัสูตร  
เพื่อใหเรียนรูภาษาและวฒันธรรมไทย เพื่อความเปนเอกภาพของชาติและยังเปนการลดความ
แตกตางทางวัฒนธรรมไดเปนอยางดี โดยมีนโยบายที่สําคัญคือการปลูกสํานกึทีว่า นี่คือชาวสยาม
ซึ่งเปนประเทศรวมกนั๑๐๕  

สังคมไทยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาล
ที่ ๖ ตามลาํดับโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงและเมืองใหญๆ เนื่องจากการมีเครื่องอํานวยประโยชน
ที่มาจากวิทยาการของชาตติะวันตกบริการใหแกประชาชน เชน รถยนต รถไฟ รถราง ไฟฟา โทร
เลข เครื่องจกัร ส่ิงกอสรางตลอดจนวฒันธรรมตะวนัตกอีกหลายอยางที่เขามามีอิทธพิลตอชวีิต
ความเปนอยูของผูคนในสงัคมไทยตามเมืองใหญเปนอันมาก เพื่อใหอุดมการณชาติ ศาสนา 

                                                           
๑๐๓พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ความเปนชาติโดยแทจริง, (ประมวลบทพระราชนิพนธ ใน 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ภาคปกิณกะ พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี พระยาอนิรุทธเท
วา (ม.ล.ฟน พึ่งบุญ) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔) (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, 
๒๔๙๔), ๘๙–๙๐. 

๑๐๔อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทย ตั้งแตรัชกาลที่๔–พ.ศ.๒๔๗๕, 
๑๙๓. 

๑๐๕จารุวรรณ ไวยเจตน, การศึกษาภาคบังคับของไทย พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๔ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
, ๒๕๑๗), ๗๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๒

พระมหากษัตริย ปลูกฝงลงในจิตใจของประชาชนชาวไทยทกุหมูเหลาและใหมกีารปฏิบัติไดอยาง
เปนผลจงึทรงไดเผยแพรผานทางการศึกษา ซึง่เปนชองทางที่สามารถเขาถงึประชาชนไดอยางถวน
หนาและฝงลกึตั้งแตเด็กไปจนถงึผูใหญ ดวยเหตุนีว้ิธีใหการศึกษาสมัยใหมจงึเหมาะสําหรับการ
ปลูกฝงคานิยมและความคดิแบบใหมใหแกประชาชน  

 
การตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ 

การริเร่ิมที่จะใหมีการศึกษาภาคบังคับ มีมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตไมสามารถดาํเนนิการไดเนือ่งจากประสบปญหาหลายอยางทัง้ภายใน
และภายนอก เชน ปญหาการเรียกรองเอาดนิแดนจากชาตมิหาอาํนาจตะวนัตกและปญหาการ
ขาดแคลนงบประมาณ ตอมาตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว ในสมยันี้
สถานการณของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยคุกคามจากประเทศ
ตะวันตกในลทัธิลาอาณานคิมแทบหมดไปแลว ความอยูรอดและเกียรติภูมิของประเทศขึ้นอยูกับ
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญเทาทนักับชาติตะวนัตก พระองคทรงใชโรงเรยีนเปนที่ปลูกฝง
ลัทธิชาตนิิยม ดังจะเห็นไดจากบันทึกของจมื่นอมรดรุณารักษ ที่กลาวไววา 
 

…ทรงปลุกคนไทยใหตื่นขึ้นทั้งชาติ ใหคนไทยรูจักธรรมชาติ สละชีพเพื่อชาติ ตั้งกองอาสาสมัครขึ้น 
เรียกวา กองเสือปา รวบรวมคนไทยไมวาคนหนุมหรือคนแกมารวมมือกันทําหนาที่นักรบปองกัน
ชาติ ยังขยายไปถึงเด็กไทยทั่วราชอาณาจักร ตั้งเปนกองลูกเสือตามโรงเรียนทุกแหง…๑๐๖ 

 
มีการเสนอโครงการศึกษาภาคบังคับต้ังแต พ.ศ.๒๔๕๖      เมื่อเจาพระยาพระเสด็จสุ

เรนทราธิบดี ไดเสนอรางโครงการศึกษาภาคบังคับ สําหรับราษฎรที่เปนเด็กผูชายไดเขาศึกษาเลา
เรียนในชัน้ประถมศึกษา มสีาระวา 

 
เพราะเหตุสมัย และความเปนไปของบานเมือง ไดเปล่ียนแปลงมา จึงจําเปนตองบํารุงศิลปวิทยา
การทั้งปวงของเราใหเจริญขึ้น ปองกันมิใหเส่ือมทรามลงได ดวยอํานาจที่จะตองแขงขันกับผูอื่น การ

                                                           
๑๐๖จม่ืนอมรดรุณารักษ, “ลายพระหัตถเลขารัชกาลที่ ๖,” สังคมศาสตรปริทัศน ๕, ๒ (๔ กุมภาพันธ 

๒๕๑๑) : ๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๓

ที่จะทนุบํารุงและปองกันเชนนี้ ก็ไดแตรีบจัดการใหเด็กทุกคน แมในชั้นตนเพียงเด็กชายกอน ให
ไดรับการฝกหัดส่ังสอนใหทั่วหนากัน ๑๐๗ 

 
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงมีพระราชประสงค ใหราษฎรไดรับ

การศึกษาอยางทัว่หนาเพื่อยกความเปนอารยชนของราษฎรในประเทศ ทรงเริ่มใชลัทธิชาตนิิยม
ดวยการจัดระบบการศึกษาใหม ทรงใชหลักการศึกษาเขามาพัฒนาคน ดวยทรงเหน็วา การพัฒนา
คนคือการพฒันาชาติ ตราบใดที่คนไมไดรับการพัฒนาชาติก็ต้ังอยูไมได เพราะชาติประกอบดวย
บุคคล หมดคนกห็มดชาต๑ิ๐๘และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ทรง
ตอบเนื่องในงานพระราชพิธฉัีตรมงคลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมราชูปถมัภ ณ.พระ
ตําหนกัสวนจติรลดารโหฐาน วนัที ๑๒ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่วา”…เด็กๆเปนผูที่
กําลังจะเรียน ถามีแบบอยางชกัจูงไปทางไหนก็อาจหันไปทางนัน้ไดงาย ทัง้ทางดีและทางชัว่ 
เพราะฉะนัน้จึง่จําเปนตองมโีรงเรียนสาํหรบัฝกสอนเด็กใหหนัไปในทางที่ดี…”๑๐๙  

ในชวงที่เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เปนเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการ (พ.ศ.๒๔๕๙–๒๔๖๘) มีความพยายามที่จะประกาศใชการศึกษาภาคบังคับ โดยให
เหตุผลวา”…การศึกษาสําหรับชาติทีจ่ะใหราษฎรไดเลาเรียนทั่วหนาตามสมควรแกอัตตภาพ
…”๑๑๐และประโยคที่ทานชอบยกมากลาวเสมอๆวา ”…ถึงเวลาแลวที่ตองจัดการศึกษาภาคบังคับ 
การรีรอตอไปเปนผิดแนและจะใหผลเปนการเสียหายในภายหนา ทัง้จะเปนสิ่งหนึง่ซึ่งยุคหนาจะ

                                                           
๑๐๗มนูญ ลาชโรจน, “นโยบายการจัดการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.

๒๔๕๓–๒๔๖๘)” (ปริญญานิพนธ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๑), ๓๑. 
๑๐๘เสถียร พันธรังษี, ปรัชญาและศาสนา สถาปนิกของสังคม (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, ๒๕๒๕), ๖๕. 
๑๐๙พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, (พิมพโดยไดรับพระบรมราชานุญาติ ใน

งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุ
พันธวงศวรเดช ณ.พระเมรุทองสนามหลวง ปมะเสง พ.ศ.๒๔๗๒) (พระนคร : พิมพที่โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ,
๒๔๗๒), ๕๘. 

๑๑๐วุฒิชัย มูลศิลป, แนวความคิดทางการศึกษาของชาติ ๒๔๑๑–๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนา
สังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๒๖), ๙๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๔

โทษยุคนี้วาปลอยปละละเลย…”๑๑๑และคํากลาวที่วา ”…อยาเพยีรสรางยักษและเทวดาเลย จง
พยายามยกคนทัง้ชาติใหสูงขึ้นพรอมกนัเถดิ…”๑๑๒ 

ความพยายามในการออกพระราชบัญญติัประถมศึกษา มิใชมีอุปสรรคแตเพียงดาน
การเงนิเทานั้น หากแตยงัมผูีคัดคานในเรือ่งของการบังคับใหเด็กมาโรงเรียน ทําใหผูปกครองขาด
แรงงานเด็กในการทาํมาหากนิอีกทัง้พระภิกษุสงฆก็ขาดเด็กไวคอยรับใช  อยางไรก็ตามเจาพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี ก็ไดฟนฝาอุปสรรคจนสามารถประกาศใชพระราชบญัญัติประถมศึกษาฉบับแรก
เมื่อวันที่ ๑ กนัยายน พ.ศ.๒๔๖๔ กาํหนดใหรัฐรับผิดชอบในการใหการศึกษาสามญัแกราษฎรโดย
ทั่วถงึ๑๑๓ พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ประกาศใชในวันที ่๑ กนัยายน พ.ศ.๒๔๖๔ 
โดยมีผลบังคบัใชต้ังแตวันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๔ เปนตนไป๑๑๔  

พระราชบัญญติัประถมศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๔๖๔ มีการกาํหนดหลักสูตรการเรียน
การสอน การเรียนวิชาการทีเ่ปนแบบวทิยาศาสตร นับเปนครั้งแรกแหงประวัติการศึกษาไทย ที่ไดมี
กฎหมายเปนเครื่องค้ําประกนัความมัน่คงในเรื่องการศึกษาในระดับนี๑้๑๕ สาระสําคัญใน
พระราชบัญญติัประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ไดกําหนดหลกัการในการบงัคับใหราษฎรตองสงเด็กให
เขาศึกษาเลาเรียนตามกฎหมาย พอสรุปไดดังนี้ ใหใชพระราชบัญญติัฉบับนี้เฉพาะอําเภอ และ
ตําบลที่ออกชือ่ไวในบัญชีทายพระราชบญัญัติ และเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการมอํีานาจทาํบัญชี
เพิ่มเติม เพื่อขยายการใชในอําเภอและตาํบลอื่นๆเมื่อเห็นสมควร ใหเด็กทกุคนตัง้แตอายุ ๗ ป 
บริบูรณ เขาเรียนในโรงเรียนจนอาย ุ ๑๔ ปบริบูรณ สําหรับบางทองที่เกณฑอาย ุ ๗ ป อาจเขยบิ
เปน ๘,๙หรือ ๑๐ ปก็ได อายทุี่จะออกจากโรงเรียนอาจขยายออกไปจนกวาเด็กจะอานเขียน
ภาษาไทยไดพอควร เวนแตเด็กที่บกพรองในกําลงัความคิดซึ่งเหน็ไดวาคงจะเรยีนใหถึงฐานะ
ดังนัน้ไมได เปนการศึกษาที่ใหเปลา ไมมีการเก็บคาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและประชาบาล 
เวนแตโรงเรียนรัฐบาลบางโรงเรียน ที่จัดเปนพิเศษใหเรียกคาสอนไดตามอัตราที่
                                                           

๑๑๑“เรื่องการประชุมอุปราชและสมุหเทศาภิบาล พ.ศ.๒๔๖๔,” ๕ ธ.ค. ๒๔๖๒ – ๑๗ มิ.ย. ๒๔๖๓, การ
ประชุมเทศาภิบาล  กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๔๒/๑๓, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

๑๑๒“เรื่องรายงานประชุมขาหลวงเทศาภิบาล แผนกกระทรวงธรรมการ,” ๕ ธ.ค.๒๔๕๓ – ๑๑ ก.ค.
๒๔๖๖, เบ็ดเสร็จกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ, ร.๖ ศ.๑/๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

๑๑๓นงเยาว กาญจนจารี, “พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ : พระราชกรณียกิจในการ
พระราชทานการศึกษาแกประชาชน.” ใน เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, ๑๕. 

๑๑๔ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ภาคผนวก. 
๑๑๕กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแหงชาติ : อดีต-ปจจุบัน (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๓๐), ๑๕๑–๑๕๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๕

กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกาํหนด ตองมีเวลาเรียนในปหนึง่ไมนอยกวา ๓๒๐ เวลา(๘๐๐ ช.ม.) จะ
ขาดเรียนเกนิกวา ๓๐ วันติดกนัไมไดโดยไมไดรับอนุญาต มีขอยกเวนสําหรับเด็กที่สอบไลได
ประโยคประถมศึกษาหรือเทยีบเทากอนอายุ ๑๔ ป  เด็กพกิารบกพรองในสวนกําลังกายกําลงั
ความคิด   เดก็ที่มทีี่พกัหางจากโรงเรียนเกิน ๓,๒๐๐ เมตร เด็กไมสามารถไปโรงเรยีนไดโดยเหตุใด
เหตุหนึ่งอนัไมมีทางหลีกเลี่ยงได เด็กที่ผูปกครอง แจงวาไดรับการศึกษาในครอบครัวแลว แตตอง
ใหศึกษาธิการอําเภอสอบไลปละครั้ง ชายฉกรรจทุกคนอาย ุ ๑๘–๖๐ ป ตองเสยีเงนิศึกษาพล ี ไม
ตํ่ากวา ๑ บาทและไมเกนิ ๓ บาทตามความเหมาะสม๑๑๖ ดังพระราชดาํรัสที่วา ”…ผูใดอุดหนุน
การศึกษาผูนัน้ไดชื่อวาอุดหนุนชาติบานเมืองดวย…”๑๑๗  ผูไดรับการยกเวนไดแก พระภิกษุ ตํารวจ 
ทหาร บาทหลวง และผูทีท่ํามาหาเลี้ยงชีพไมได จงึนบัเปนครั้งแรกของระบบการศึกษาไทย ทีม่ี
กฎหมายเปนหลักประกนัในความมัน่คง ในการจัดการศึกษาและยังเปนการวางรากฐานของ
การศึกษาแบบใหมของชาติอีกดวย การศกึษาในรัชกาลที่ ๖ มีความเจริญกาวหนามีระเบียบแบบ
แผน โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่มีการประกาศใชพระราชบญัญัติประถมศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ.๒๔๖๔ 
นั้นนับวาเปนความกาวหนายิ่งกวาประเทศอื่นใดในเอเชีย๑๑๘ 

การตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ มีจุดประสงคเพื่อกําหนดทิศทาง
ใหแกประชาชน ในการประพฤติปฏิบัติตอสังคมตอรัฐ และการนาํประเทศชาติไปสูความเจริญเปน
อารยประเทศเชนเดียวกับประเทศตะวนัตก ทกุสถาบันในสงัคมตางไดรับผลกระทบเพราะ
พระราชบัญญติันี้เปนเสมือนการกําหนดทศิทางใหมใหแกสังคม สถาบันสงฆเปนสถาบันที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดเพราะพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ยงัไดวางแนวทางในการ
ดําเนนิการตางๆ เชน การจดัตั้งโรงเรียน การคัดเลือกครูผูสอน การกาํหนดรูปแบบในการเรียน การ
แบงประเภทโรงเรียน การวางระบบ การตรวจโรงเรียน การจัดตั้งโรงเรียน การตั้งสารวัตรนักเรยีน
และการดําเนนิการในโรงเรยีน (ตองมีสมุดบันทึก ๓ เลม คือ ๑.ทะเบียนนักเรียน ๒.บัญชีเรียกชื่อ 
๓.สมุดหมายเหตุรายวนั)๑๑๙ ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยางทั้งในดานแบบแผนการเรียน
การสอนและเนื้อหาวิชาการ ซึ่งสถาบนัสงฆเคยรับผิดชอบงานในสวนนี้อยู ทาํใหสถาบันสงฆลด

                                                           
๑๑๖เพ็ญจันทร ทัพประเสริฐ, อดีต ปจจุบัน อนาคต ของการศึกษาไทยภาคบังคับ (กรุงเทพฯ : สถาบัน

ราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๒), ๕๕-๕๖. 
๑๑๗“เรื่องพระราชดํารัสตอบเฉลิม พ.ศ.๒๔๕๔ – ๒๔๕๗,” ๒๖ ธ.ค.๒๔๕๓ – ๓๐ พ.ย.๒๔๕๗, เฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา รัชกาลที่ ๖ เบ็ดเตล็ด, ร.๖ บ.๑.๓/๓, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
๑๑๘จิตรกร  ตั้งเกษมสุข, ความเปนมาของการศึกษาไทย, ๑๗๓. 
๑๑๙ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ภาคผนวก. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๖

บทบาทลงอยางมาก เมื่อทิศทางของสังคมเปลีย่นไป สถาบนัตางๆในสังคมจึงตองปรับตัว
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดวยเหตนุี้สถาบันสงฆจึงตองปรับตัวใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเพื่อการดํารงอยูอยางมีความสาํคญั  
 
ผลของการปฏิรูปการศึกษาแบบตะวนัตกของบานเมือง  

ศูนยกลางของคานิยมแบบตะวันตกมีสถาบันการศึกษาเปนองคกรที่สําคัญในการ
ควบคุมประชาชนใหเปนไปในแบบที่รัฐตองการ สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ประสิทธภิาพ เมื่อมีการตราพระราชบญัญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ จงึเปนผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยางตามมาในสังคมไทย เปนตนวา มีโรงเรียนตางๆเกิดขึ้นมากมาย โดย
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงสนับสนุนการศึกษาดวยการสรางโรงเรียนแทนวัด 
ทรงพจิารณาเห็นวา การศึกษาเปนสิ่งจาํเปนสําหรับบานเมืองไมนอยไปกวาวัด๑๒๐ การศึกษาจึงได
ขยายออกไปมาก แมวาวดัตางๆจะใหความรวมมือเปดเปนโรงเรียนขึ้นก็ตาม ก็ยงัไมเพียงพอตอ
ความเจริญของประเทศ หลงัการประกาศใชพระราชบญัญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ เกิดความ
ตองการสถานที่เรียนเปนจาํนวนมาก ทาํใหจาํเปนตองดัดแปลงศาลาวัดตางๆ เปนจํานวนพนัๆ
แหงใหเปนโรงเรียนประชาบาลขึ้นมา จาํนวนโรงเรียนรัฐบาลที่จัดตั้งขึน้เปนตวัอยางตามตัวจงัหวดั
และโรงเรียนราษฎร ที่เอกชนจัดตั้งขึ้นโดยเสียคาใชจายของตนเองนั้นมีเปนจาํนวนมาก นับต้ังแต 
พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๔ มีจํานวนโรงเรียนทกุประเภทเพิ่มข้ึนจาก ๔,๐๒๖ โรงเรียนเปน ๖,๘๘๑ 
โรงเรียน มีโรงเรียนที่อาศัยสถานทีว่ัดเพิ่มจาก ๒,๘๘๑ โรงเรียนเปน ๔,๙๑๑ โรงเรียน มีโรงเรียน
ราษฎรเพิ่มข้ึนจาก ๖๕๗ เปน ๑,๑๕๐ โรงเรียน๑๒๑ ทาํใหมีนกัเรียนเพิม่มากขึน้ ระหวาง พ.ศ.
๒๔๖๔–๒๔๗๔  จาํนวนนกัเรียนไดเพิม่จาก ๒๔๑,๕๐๘ คนเปน ๗๘๘,๘๔๖คน โดยมีนกัเรียน
ชายเพิ่มข้ึนจาก ๒๒๔,๖๘๙ คนเปน ๔๗๙,๒๒๔ คน และนักเรียนหญิงเพิ่มข้ึนจาก ๑๖,๘๑๙ คน
เปน ๓๐๙,๖๒๒ คน๑๒๒ จะเหน็ไดวาในชวงเวลาหนึง่ทศวรรษมีนักเรยีนทัง้หมดเพิ่มข้ึนประมาณ ๓ 
เทาตัว นักเรยีนที่เปนผูชายเพิ่มข้ึนประมาณ ๒ เทาตัว และที่เพิม่ข้ึนอยางมากคือนักเรียนหญิง
เพิ่มข้ึนถึง ๑๘๗ เทาตวั และยงัจัดใหมีหลกัสูตร แบบเรียน แผนการสอนและการวัดผลตาม

                                                           
๑๒๐สิริวัฒน คําวันสา, สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๒ (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, ๒๕๒๕), ๑๐-

๑๑. 
๑๒๑กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแหงชาติ : อดีต-ปจจุบัน, ๑๒๓.  
๑๒๒ดวงเดือน พิศาลบุตร, ประวัติการศึกษาไทย (พระนคร : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), ๑๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๗

จุดประสงคของพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ คือพยายามแกไขขอบกพรองตางๆให
เหมาะสมยิง่ขึน้ โดยเนนใหประชาชนไดรับการศึกษาตามสมควรแกอัตภาพอยางนอยตองจบ
สามัญและวิสามัญชั้นต่าํทกุคน เพื่อใหการศึกษาของชาติไดเขยิบความรูสูงขึ้นพรอมกันทั้งหมด๑๒๓ 
โดยแบงหลกัสตูรออกเปน ๒ สาย คือ สายสามัญศึกษา และสายวิสามัญศึกษา โดยสายสามัญ
ศึกษา แบงออกเปน ๒ ระดบั คือ ระดับประถมศึกษา มหีลักสูตร ๓ ป และมัธยมศกึษา มหีลักสูตร 
๘ ป โดยแบงเปน ๓ ตอนคือ ตอนตน ๓ ป ตอนกลาง ๓ ป และตอนปลาย ๒ ป อีกสายหนึง่คอื
สายวสิามัญศึกษา มีการแบงการศึกษาออกเปน ๓ ระดับ คือ ประถมศึกษา มหีลักสูตร ๒ ป รับ
เฉพาะนักเรียนชายที่จบประถม ๓ ของสายสามัญศึกษา และมธัยมวสิามัญ แบงออกเปน มัธยม
วิสามัญชัน้ต่ํารับนักเรียนชายที่จบประถมวิสามัญหรือนกัเรียนหญิงทีจ่บประถม ๓ ของสายสามญั 
มัธยมศึกษาชัน้กลางรับนกัเรียนซึ่งจบมัธยมวิสามัญชั้นต่ําหรือนกัเรียนที่จบมัธยมสามัญตอนตน
(ม.๓) มัธยมสามัญชัน้สูงรับนักเรยีนซึ่งจบวิสามัญชั้นกลางหรือนกัเรียนที่จบมธัยมสามัญ
ตอนกลาง(ม.๖) วิสามัญศึกษาชัน้ปริญญา(อุดมศึกษา) รับผูจบมัธยมวิสามัญชั้นสูงหรือผูจบ
มัธยมสามัญตอนปลาย(ม.๘)๑๒๔ ในหลักสูตรทุกฉบับบังคับใหสอนวิชาจรรยาและการอาน เขียน 
ภาษาไทยใหถกูตอง…สําหรบัเนื้อหาวิชาและเวลาเรียนนัน้ในระดับประถมศึกษาไดกําหนดชั่วโมง
ที่สอนภาษาไทยไวมากกวาวิชาอืน่ พอมาถึงระดับมัธยมศึกษาชายตอนกลางและตอนปลาย กลับ
มีชั่วโมงเรียนวชิาภาษาตางประเทศมากกวาวชิาอืน่…การประเมินผล ในระดับประถมศึกษามีการ
กําหนดการสอน การแตงขอสอบ การจัดการสอน การตัดสินเรื่อง การประกาศนียบัตร การ
ลงทะเบียน การเขียนกระดาษคําตอบ หลักการวนิิจฉัย การใหคะแนน และการเลือ่นชั้น หลักสตูร
สามัญศึกษาคิดคะแนนวาวิชาใดสอบเรยีงตัว วิชาใดสอบคะแนนเทยีบสวนรอยทัง้ชั้น๑๒๕  

ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ในชวงที ่พระวรวงศเธอ กรมหมืน่พทิยลาภพฤฒิยากร เปนเสนาบดี
กระทรวงธรรมการ ไดมีการแกไขปรับปรุงหลักสูตร โดยทรงเห็นวา  
 

หลักสูตรที่มีอยูในเวลานี้สําหรับประถมศึกษา และมัธยมตอนกลาง นับวามีเพียงบางอยางเทานั้นที่
ไมเหมาะแกกาละเทศะอยูบาง,แตมัธยมปลายนั้นยังบกพรองมาก เพราะฉะนั้นจึงไดตั้งอนุกรรมการ

                                                           
๑๒๓กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ ๒๔๓๕-๒๕๐๗ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, 

๒๕๐๗), ๒๗๐-๒๗๒. 
๑๒๔จิตรกร ตั้งเกษมสุข, ความเปนมาของการศึกษาไทย, ๑๖๐. 
๑๒๕กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแหงชาติ : อดีต-ปจจุบัน, ๑๑๘-

๑๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๘

ขึ้นคณะหนึ่งใหพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง ในอันที่จะเปดทางใหกวางออกไปอีก,จึงไดตั้งหนารีบ
แกไขเปลี่ยนแปลงตอนปลายเสียกอน ซึ่งหวังวาจะไดประกาศใชในเวลาภายใน ๒ เดือนขางหนา ที่
มุงใหแกมัธยมกอนนี้ ใชจะเห็นวามัธยมสําคัญกวาประถมนั้นหามิได,ประถมเสียอีกสําคัญกวา
มัธยมเพราะเปนรากเงาแหงการศึกษา หลักสูตรทั่วไปที่จะใหแกไขนั้นจะดําเนินโดยหลักการเพงเล็ง
ถึงวิชาชีพ ใหมีบริบูรณตามสวนและควรพยายามสอนใหไดผลดีกวาที่เปนมา…มัธยมศึกษาตอนตน 
และตอนกลาง จะมิใครเปล่ียนแปลงเทาใดนัก สวนในตอนปลายนั้นตามหลักสูตรเดิมมีภาษาไทย
สัปดาหละชั่วโมงเทานั้น อีก ๒๖ ชั่วโมงเปนภาษาอังกฤษ,คํานวณ วิทยาศาสตรและอื่นๆ สังเกตดู
เห็นวาตามหลักสูตรนี้ เมื่อนักเรียนเรียนจบไปแลว โดยมากจะมีความรูในวิชชาคํานวณดีพอควรกับ
เวลาที่เรียน แตความรูทางภาษาไมคอยดีนัก หนทางที่จะจัดใหมนั้นในตอนปลายจะแบงออกเปน ๓ 
แผนก คือ ๑.แผนกกลาง (สําหรับผูที่จะเรียนวิชชาชั้นอุดมที่เปนกลางเชน ไปเขามหาวิทยาลัย)
จะตองเรียนภาษาไทยมากกวาเดิม,รูภาษาตางประเทศแตอยางเดียว แตใหดีไมนอยกวาที่เปน
มาแลว คํานวณพอจะลดลงไดบาง และวิทยาศาสตรเพียงเทาเดิม ๒.แผนกภาษาปจจุบัน สําหรับ
ผูที่จะไปศึกษาในสํานักตางประเทศ ซึ่งตองเรียนหนักไปทางภาษาตางประเทศ และ ๓.แผนก
วิทยาศาสตร สําหรับผูที่จะไปเรียนทางคํานวณและวิทยาศาสตร ๑๒๖  

 
และในรายงานการศึกษา พ.ศ.๒๔๗๐ ไดกลาวไววา ”…ในการสอบไลประโยคมัธยม

บริบูรณจะสอบภาษาไทยกอนอื่น นกัเรียนที่ตกภาษาไทยจะนับเปนตกประโยคมัธยมบริบูรณไม
ตองเขานัง่สอบวิชาอืน่อีก…”๑๒๗ มีการเอาแบบเรียนในภาษาตางประเทศมาแปลเปนภาษาไทย
เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความเขาใจมากกวาใหเด็กอานภาษาตางประเทศเอง ดังขอความที่วา”…จึง
เปนการจําเปนที่จะศึกษาการจัดหาตาํราเรียนตางๆในภาษาไทยไวใหเพียงพอ เปนเครื่องมือใชใน
การที่จะขยายการศึกษาออกไดแพรหลาย…”๑๒๘ จะเหน็ไดวามกีารกวดขันใหนักเรยีนตองเรียน
ภาษาไทยเพราะตองการนกัเรียนมีความเขาใจ และใหเห็นความสาํคญัของภาษาไทยวาเปนภาษา
ประจําชาต ิ สวนเรื่องของแบบเรียน มีการสงเสริมใหมกีารแตงแบบเรียนใหมากขึน้และดีข้ึน มีการ
อนุญาติใหโรงเรียนเลือกแบบเรียนเองไดแตตองขออนุญาติเปนปๆไป จงึเปดโอกาสใหมีผูแตง
ตําราเรียนมากขึ้น ในป พ.ศ.๒๔๕๖กรมตําราไดพิมพแบบเรียนขึ้นใชรวมทัง้สิ้น ๒๙๔,๕๐๐ ฉบับ 

                                                           
๑๒๖“เรื่องพระโอวาทเสนาบดีกระทรวงธรรมการ,” ๘ มิ.ย.- ๒๓ มี.ค.๒๔๙๐, โอวาทเสนาบดี  

กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๔๑/๒, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
๑๒๗สุมน อมรวิวัฒน และคณะ, ปรีชาญาณสยาม : บทวิเคราะหทางดานการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), ๓๑๒. 
๑๒๘“เรื่องพระโอวาทเสนาบดีกระทรวงธรรมการ,” ๘ มิ.ย.- ๒๓ มี.ค.๒๔๙๐, โอวาทเสนาบดี 

กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๔๑/๒, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๙

มาถงึ พ.ศ.๒๔๖๒ มีการพมิพเพิม่ข้ึนกวา ๓๐๐,๐๐๐ ฉบับ นับต้ังแต พ.ศ.๒๔๕๖-๒๔๖๒ มีการ
พิมพหนังสือทีใ่หครูและนักเรียนใชรวมกันถึง ๕๙ เร่ือง และตอมาถงึ พ.ศ.๒๔๖๗ มีแบบเรียนที่
พิมพข้ึนถงึ ๗๑ เร่ือง มีจาํนวนถงึ ๔๕๒,๑๙๕ ฉบับ๑๒๙ มีการสงเสริมใหครูสอนตามแผนการสอน
เพื่อใหตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดังปรากฏในจดหมายของเสนาบดีกระทรวงธรรมการถึง
มหาอาํมาตยในพระยาเพชรดา สมุหเทศาภิบาล สําเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา เมื่อวนัที่ ๑๖ 
กันยายน พ.ศ.๒๔๗๑ ตอนหนึ่งวา ”…การสอนวิธีรักษาตวัมีในหลกัสูตรและมีแบบสอนโดย
ละเอียดแลว ควรกําชับครูใหเอาใจใสฝกสอนเด็กใหไดตามแบบสอน…”๑๓๐ ถึงแมวาจะมีการจัด
การศึกษาภาคบังคับเกิดขึ้นแลว แตกย็ังไมครอบคลุมทั่วประเทศและรัฐยังมีขอจาํกัดในเรื่องของ
งบประมาณ สถานที ่รวมทัง้บุคลากรครูผูสอนยังมีไมเพยีงพอกับความตองการ จงึมีความจาํเปนที่
ตองใหพระภิกษุสงฆเปนผูดําเนนิการและอบรมสั่งสอนเปนสวนใหญดังเดิม ทรงโปรดเกลา
อาราธนา สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ใหดําเนนิการจดัการศึกษาในหวั
เมือง ดวยการใชวัดเปนที่ต้ังของโรงเรียนและนิมนตพระภิกษุเปนครูผูสอนและให
กระทรวงมหาดไทยคอยอํานวยความสะดวก ดังขอความทีว่า ”ใหนมินตพระภิกษคุณะหมวด(สงฆ
ตําบล) ๑ รูป กํานนั ๑ หมอประจําตําบล ๑ รวมเปน ๓ ดวยกนั เปนคณะหนึง่ สําหรับชวยอํานวย
การศึกษาเบื้องตน เชน ฝายสงฆใหไดอาศัยศาลาวัดเปนโรงเรยีนในวนัที่ไมไดใชศาลาทาํการ
บุญ”๑๓๑ และราชกิจจานุเบกษาที่วา “ขอใหพระราชาคณะพระครูฐานานกุรมเปรียญอันดับที่ไดเลา
เรียนรูหนังสือไทยลายมือแลวิชาเลขนั้น…ชวยทนุบํารุงสั่งสอนเด็กนัน้ใหเต็มกําลงัของตน ต้ังใจ
สอนจริงๆ…ใหเปนประโยชนในพระพทุธศาสนา แลแผนดินแลตัวเด็กตอไป”๑๓๒ แตในระบบใหมนี้
สถาบันสงฆไมมีความสามารถที่จะตอบสนองไดอยางเต็มที่ อันเนื่องมาจากการมีขอจํากัดใน
ตัวเองของพระธรรมวินยั รัฐจึงไดต้ังโรงเรียนขึ้นมาเพือ่ผลิตบุคลากรในการสอนวชิาการสมยัใหม
โดยเฉพาะ โรงเรียนฝกหัดครูแหงแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.๒๔๓๕ ในแผนดิน
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เรียกกนัในสมัยนัน้วาโรงเรยีนฝกหัดอาจารย ใชสถานที่

                                                           
๑๒๙ดวงเดือน พิศาลบุตร, ประวัติการศึกษาไทย, ๑๑๙. 
๑๓๐“เรื่องกระทรวงมหาดไทย สงสําเนารายงานตรวจการของผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด,” ๓๑ ส.ค.- ๖ 

ก.ย.๒๔๗๑, รายงานตรวจการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๔๓/๘๙, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
๑๓๑“เรื่องคําบรรยายของพระยาราชเสนา,” ๒๕๐๕, ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป วันประสูติสมเด็จกรมพระ

ยาดํารงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๐๗๐๑.๙.๑๒/๑๐, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
๑๓๒”โปรดเกลาฯจะใหมีอาจารยสอนหนังสือแลสอนเลขทุกๆ พระอาราม,” ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ ๒, 

(จ.ศ.๑๒๓๗) : ๑๑๑-๑๑๒.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๐

โรงเลี้ยงเด็กทีถ่นนบํารุงเมือง เปนโรงเรียนหลวง รับนกัเรียนไป-กลับ มีชาวอังกฤษ ชื่อ นายเอช 
กรีนรอด เปนอาจารยใหญ เปดทําการสอนเมื่อวนัที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๕ มนีกัเรียนอยู ๓ คน 
มาถงึแผนดินพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั คือใน พ.ศ.๒๔๕๖ ไดเปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนฝกหดัอาจารยเปนโรงเรียนฝกหดัครู เดิมทีโรงเรียนฝกหัดครูสังกัดกรมศึกษาธิการ มาถึง 
พ.ศ.๒๔๕๘ โรงเรียนฝกหัดครูยายเขาเปนแผนกหนึ่งของโรงเรียนขาราชการพลเรอืน และเปนป
แรกที่ต้ังโรงเรยีนฝกหัดครูหญิงขึ้นทีโ่รงเรยีนเบญจมราชาลัย โดยรบันักเรียนหญงิจากหวัเมืองเขา
มาเรียนตามหลักสูตรครูมูลและครูประถม ถึง พ.ศ.๒๔๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลายกโรงเรียน
ขาราชการพลเรือนขึ้นเปนจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั โรงเรียนฝกหัดครูจึงเขาสังกัดจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั จนเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ จึงยายโรงเรียนฝกหัดครูกลับมาสังกัดกรมศึกษาธิการอีกครั้ง
หนึง่ ตอมาไดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูเฉพาะสาขาวิชาเพิม่ข้ึนอีกหลายแหง เชน โรงเรียนฝกหัดครู
ประถมกสิกรรม โรงเรียนฝกหัดครูหัตถกรรมและโรงเรียนฝกหัดครูพลศกึษา เปนตน ครูที่ผลิตก็มี
อยูหลายประเภทคือ ครูมูล ครูประถม ครูมัธยม ครูประกาศนยีบตัรมณฑล ครูกสิกรรม ครู
หัตถกรรม ครูวาดเขียน และครูสอนภาษาตางประเทศ วฒุิครูก็มีตางๆกัน เชน ครู ว. ครู พ. ครู 
ป.ป. เปนตน๑๓๓จํานวนครูหลงัการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๔ 
ไดเพิ่มข้ึนมากจากเดิมที่มีจาํนวน ๖,๙๐๓ คน เปน ๑๗,๔๐๒ คน โดยเปนครูโรงเรยีนของรัฐบาล
เพิ่มจาก ๓,๖๐๑ คนเปน ๑๓,๐๗๒ คน   ครูโรงเรียนราษฎรเพิ่มจาก ๑,๑๙๙ คนเปน ๒,๓๙๗ คน
๑๓๔เปนการผลิตครูสมัยใหมที่ไดรับการฝกฝนทางดานการสอนโดยเฉพาะ 

นับต้ังแตเร่ิมมกีารจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแบบตะวันตกเปนตนมา มกีารขยาย
การศึกษาเปนอยางมาก มีโรงเรียนเพิม่มากขึ้น รัฐจึงไดจัดตั้งหนวยงานขึน้มาดูแลรับผิดชอบ
โดยตรง เพื่อความเปนระเบียบและเหมาะสมตอการขยายการศึกษาตอไปมากยิ่งขึน้ เชน พ.ศ.
๒๔๖๙ กรมธรรมการไดกลับเขามารวมกับกระทรวงศกึษาธกิาร เพราะการศึกษาไมควรแยกออก
จากวัด และไดเปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงธรรมการ ใหมหีนาที่จัดทําเรือ่งโครงการศึกษา การรักษา
มาตรฐานการศึกษา การสอบไล การทําตําราเรียน การจัดทําหลักสูตรและการจัดทํางบประมาณ 
มาถงึ พ.ศ.๒๔๗๓ ไดมีการจัดตั้งกรมวิชาการ โดยรวมงานของกรมตําราและงานอื่นๆ เชน งาน
สถิติ งานพยากรณแผนกการศึกษา งานคนควาแบบการศึกษาและงานสอบไล 

การศึกษาในสมัยตนรัตนโกสินทร รูปแบบการศึกษายงัคงเปนแบบจารีตของอยุธยาที่
แบงการศึกษาออกเปน ๓ ข้ันตอนคือ การศึกษาอักขรวิธี การบวชเรยีนและการศึกษาวิชาเฉพาะ
                                                           

๑๓๓จิตรกร ตั้งเกษมสุข, ความเปนมาของการศึกษาไทย, ๑๖๓–๑๖๔. 
๑๓๔กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแหงชาติ : อดีต-ปจจุบัน, ๑๒๔.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๑

โดยมีวัดและพระราชวงัเปนสถาบนัในการใหการศึกษา ในระยะเริ่มตนกุลบุตรจะถูกสงไปศึกษา
อักขรวิธีกับภิกษุทีว่ัด นอกจากจะสอนการอานตัวอักษรแลวยังมีการสอนคานิยมและคุณธรรม
พื้นฐานของสงัคมดวย๑๓๕ แตก็มีวัดบางแหง โดยเฉพาะในเมืองหลวงหรือในเมืองใหญๆที่สามารถ
สอนหนังสือในระดับสูงไดในทางโหราศาสตร แพทยแผนโบราณ และ การเตรียมตัวเพื่อรับราชการ
๑๓๖ 

การศึกษา กอนป พ.ศ.๒๔๒๗ นั้น จาํกดัตัวอยูเฉพาะกลุมลูกหลานขุนนางและบรรดา
เชื้อพระวงศเทานัน้ การถายทอดทางดานการเมือง โดยผานการศกึษาจงึยงัไมจาํเปนเทาใดนกั 
เพราะคนกลุมนี้มีกระบวนการถายทอดความสํานึกทางการเมืองอยางไมเปนทางการอยูแลว โดย
ผานทางครอบครัวและการพบปะกัน…หลัง พ.ศ.๒๔๒๗ มีการขยายการศึกษาออกไปสูราษฎร มี
การจัดตั้งโรงเรียนหลวงครั้งแรกที่วดัมหรรณพาราม …มีความเปลี่ยนแปลงในแบบเรียนทาง
การศึกษา มกีารบรรจุและเพิ่มเติมในวิชาใหมๆใหเรียนกัน๑๓๗ นับต้ังแต พ.ศ.๒๔๗๔ จาํนวน
โรงเรียนวัดเริ่มลดลงเมื่อทองถิ่นตางๆ สามารถสรางโรงเรียนใหมๆขึ้นมาไดทนักบัความตองการ
ของนักเรียนทีม่ีจํานวนเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ พระภกิษุสงฆไดเร่ิมลดบทบาทในการทาํหนาทีส่อนใน
โรงเรียนลง เนื่องจากรัฐบาลสามารถชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น๑๓๘ โรงเรียนวัดสรางขึน้มา เพื่อ
อาศัยวัดในการขยายการศึกษาใหแพรหลายออกไประยะแรก คณะสงฆจึงมีบทบาทในการขยาย
การศึกษาตามหัวเมืองตางๆในระยะแรก เปนการสนบัสนุนคานยิมดั้งเดิมของไทย ตอมาไดมกีาร
พัฒนาเพื่อยกสภาพของสังคมไทยใหเผชญิหนากับการเปลี่ยนแปลงของโลกไดจากกลไกของรัฐที่
มีอยูจํากัด ทําใหไมอาจควบคุมการถายทอดความคดิ ใหแกกลุมคนระดับลาง ใหเปนไปตาม
แนวทางที่รัฐพงึประสงคไดทัง้หมด๑๓๙  

                                                           
๑๓๕พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  

เรื่อง   การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตนรัตนโกสินทร  (พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๙๔), ๔๐.                
๑๓๖วุฒิชัย มูลศิลป, “สองศตวรรษของการศึกษาไทย,” ใน เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับ สมโภชกรุง   

รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศน กรมการฝกหัดครู (กรุงเทพฯ : 
กรมการฝกหัดครู, ๒๕๒๕), ๒๑๒.   

๑๓๗อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทย ตั้งแตรัชกาลที่ ๔–พ.ศ.๒๔๗๕
,  ๑๘๒–๑๘๔. 

๑๓๘ทินพันธ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย (พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ นายเฉลิม 
นาคะตะ และบรรจุศพ นางเพียงใจ นาคะตะ ณ วัดโสมนัสวิหาร วันเสารที่ ๑๒ เมษายน พ..ศ.๒๕๒๙), ๘. 

๑๓๙พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เรื่อง 
การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตนรัตนโกสินทร(พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๙๔), ๑๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๒

นโยบายทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั จึงเปนไปในทาง
แยกการศึกษาออกจากวัด ระบบการเรยีนแบบตะวนัตก ระบบการสอนที่เปนหลักสูตร วิชาการ
ตางๆที่เปนวทิยาศาสตร การควบคุมครู การกําหนดเนื้อหาในตําราเรียน ในการขยายการศึกษาให
เปนภาคบังคบันี้ตองมีปจจยัตางๆพรอม ทั้งโรงเรียน ครู อุปกรณการเรียนการสอน วิทยาการของ
ตะวันตก เปนสวนหนึ่งทีท่าํใหบทบาทของสถาบนัสงฆลดลง เพราะพระสงฆไดสูญเสียบทบาท
ผูนําทางปญญาของสังคม๑๔๐ นโยบายทางการศึกษาชาตทิุกฉบับกําหนดไวแตการศึกษาของ
ราษฎรเทานั้น ไมมีบุคลากรจากสถาบันสงฆมาเกีย่วของดวยโดยมีสาเหตุมาจากพระสงฆมี
จํานวนนอยและไมมีความสามารถเพียงพอในการสอนวิชาการสมัยใหมแบบวทิยาศาสตร  โดยที่
รัฐใหความสาํคัญของการศึกษาแบบตะวนัตกวาจะเปนพื้นฐาน ในการพัฒนาประเทศ ให
เจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศและรัฐสามารถควบคุมไดอยางทั่วถงึและมปีระสิทธิภาพ 

 ผลของการตราพระราชบญัญัติประถมศึกษา พทุธศกัราช ๒๔๖๔   ทาํใหสถาบนัสงฆ
เร่ิมลดบทบาทความเปนศนูยกลางของชมุชน ในสมยักอน  การสรางบานเมืองจุดสําคัญคือตอง
สรางวงั บาน และวัด โดยวังเปนศูนยกลางการบริหารแผนดิน  เวียงหรอืบานเรือนสําหรับราษฎรได
อยูอาศัย วัดเปนจุดศูนยกลางของสงัคมเปนแหลงรวมความรูของสังคม วัดกับสังคมไทยจงึมีความ
ใกลชิดและเอื้ออํานวยประโยชนใหแกกนัและกันอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา วัดเปนสถานศึกษา
ของชุมชน เปนศูนยกลางทางวฒันธรรม เปนสนามเด็กเลน เปนที่ประกอบพิธกีารทางศาสนา เปน
ศูนยรวมของชมุชน เปนตน ดังที่เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร ไดแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับ
ความสาํคัญของวัดหลงัจากมีการตั้งโรงเรยีนแบบตะวนัตก ไววา 

 
การที่ไปตั้งโรงเรียนสอนกุลบุตรแตเฉพาะในโรงเรียนเชนนั้น ทําใหเส่ือมประโยชนสงฆจากประเพณี
ที่เคยมีมาแตกอนคือ ชาวบานยอมสงบุตรหลานตรงไปเขาโรงเรียน ไมฝากเปนศิษยวัดใหพระสงฆ
ไดใชสอยและไดรับเกื้อกูลจากบิดามารดาของเด็กดังแตกอน๑๔๑ 

 
ผูนําทางปญญาในอดีตไดแกวังและวัด ผูที่ไมผานโรงเรียนหรือสถาบันอนัใดอนัหนึ่ง

หรือทั้งสองนี้ ยอมไมเปนที่ยอมรับนับถือกนัวาเปนผูทีท่รงภูมิวิชา แมแตคนที่อาจฝกฝนตนเองหรือ

                                                           
๑๔๐พระราชวรมุนี(ประยุทธ ปยุตโต), การศึกษาของคณะสงฆไทย:ปญหาที่รอทางออก (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพโกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), ๑๕๐. 
๑๔๑บุญเจือ องคประดิษฐ, “เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร,” ใน ประวัติครู, คณะอนุกรรมการจัดทําหนังสือ

ประวัติครู (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๕), ๑๖-๑๗.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๓

ศึกษาดวยกรรมวิธีอ่ืนๆ กห็าใชคนที่สังคมอาจยอมรบัไดวาเปนผูรูแตอยางใดไม๑๔๒ ลักษณะ
การศึกษาในสมัยกอนผูกพนักับหลักของพทุธศาสนา การศึกษาของราษฎรสวนใหญอยูที่วัดซึง่มี
จํานวนมากทัว่พระราชอาณาจักร มีพระเปนครูสอนใหเด็กอานเขียนหนังสือเบื้องตน ดวยวิธีการ
สอนแบบทองจํา อบรมศีลธรรมจรรยามารยาท ตลอดจนเรียนวิชาการชางหรือแพทยแผนโบราณ 
แตการศึกษาในวัดมีขอจํากดั โดยขึ้นอยูกับความรูที่พระมีอยูและความตั้งใจของผูที่เรียน ผูทีน่าํ
เด็กมาฝากเรยีนตามวัดหรอืเปนลูกศิษยวัดก็ไดแกพอแมของเด็กซึ่งเปนชาวบานในละแวกที่มวีดั
ต้ังอยู เมื่ออายุครบบวช ศิษยวัดเหลานีก้็จะอุปสมบทบวชเรียนหรือบวชเพื่อเรียนอยูระยะหนึง่กอน
สึกไปประกอบอาชีพ ดวยเหตุนี้บานกับวดัจึงมีความสมัพันธกนัเชนบานกบัโรงเรียนในปจจบัุน๑๔๓  

ในสมัยกอนถาผูใดมีปญหาที่เปนความขดัแยงกัน สวนใหญก็จะไปวดัใหพระสงฆเปนผู
ตัดสินชี้ขาด เพราะพระสงฆปฏิบัติตัวเปนตวัอยางที่ดี จงึเกิดความเชื่อมั่นจากชาวบาน มี
สถานภาพเปนผูนาํทางจิตใจของประชาชนในสงัคม อันเนื่องมาจากกรอบในการดําเนนิชีวิตของ
พระสงฆ ตองปฏิบัติตามกฎ ๓ ประการ คือ พระวนิัยของสงฆ กฎจารีตประเพณ ี กฎหมายของ
บานเมอืง๑๔๔ สวนมากพระภิกษุสงฆจะอยูในฐานะเปนผูนําชุมชน ทั้งในดานศาสนาและฆราวาส 
สถาบันสงฆกบัชาวบานตางก็อยูทามกลางการแวดลอมของสังคม ดังนั้นสภาพแวดลอมและความ
เปนไปของสังคม ยอมทําใหมีการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลง ยงัไมมีศาสนาใดจะ
กําหนดหลกัธรรมขึ้นมาโดยแยกตัวเองออกจากสภาวะทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครองโดยสิน้เชิง  ทั้งนี้ไมวาศาสนานัน้จะอยูในขั้นของการพัฒนาในระดับไหนก็ตาม๑๔๕ 
วัฒนธรรมธรรมไทยเปนวัฒนธรรมทีม่ีการเคารพนับถือผูที่เปนคร ู เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูที่เปนครู
จากพระภิกษมุาเปนครูที่เปนฆราวาส การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพความเปนผูนําของชุมชนจึงเกดิ 
เมื่อเกิดศูนยกลางการประกอบกิจกรรมตางๆขึ้นมาแทนที่วัด เชน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงมหรสพ 
สโมสร ระบบการศาล เปนตน    ทําใหศูนยกลางของสงัคมไดแยกยายกันออกไปจากวัด 
 
การปรับบทบาทหนาที่ของสถาบันสงฆ 
                                                           

๑๔๒กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การสัมมนาเรื่องการศึกษาเพื่อมวลชน (กรุงเทพฯ : ประเสริฐ
การพิมพ, ๒๕๑๗), ๑๐๙. 

๑๔๓นงเยาว กาญจนจารี, “พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ : พระราชกรณียกิจ การพระราชทาน
การศึกษาแกประชาชน,” ใน เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, ๙–๑๒.   

๑๔๔อมรา พงศาพิชญ, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธ : วิเคราะหสังคมไทยแนวมานุษยวิทยา 
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), ๗๕. 

๑๔๕พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทศาสนา, ๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๔

การศึกษาในสงัคมไทยสมัยโบราณไมไดแยกออกไปจากวิถีชีวิต ปะปนอยูในวิถีชวีิต
ต้ังแตเกิด จงึมีการสืบทอดอุดมการณพทุธศาสนาที่ใชในชีวิตประจาํวันมาตั้งแตเดก็และติดตัวไป
จนแกเฒา ซึ่งแอบแฝงมาในรูปของพฤตกิรรม วิธีคิด คานยิมตางๆ ดังพระราชดําริของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทีว่า”การเลาเรียนที่จะจดัไปทางอืน่ไมใหเกี่ยวแกการ
วัดดวยนั้นไมได”๑๔๖ การศึกษาของไทยในอดตีจึงมีความรูทัง้ทางศีลธรรม รูหนังสือและรูการทํามา
หากนิ เมื่อรัฐลดการอุปถัมภตอสถาบันศาสนาลงโดยหนัมาสรางโรงเรียนแทน ทาํใหสถาบนัสงฆ
ในสวนที่ตองรับผิดชอบทางการศึกษาของบานเมืองตองลดบทบาทลง ทําใหสถาบันสงฆที่เคยเปน
ศูนยกลางของสังคมแทบทุกดาน ตองปรับปรุงตัวเองใหสอดคลองกบัสภาวะที่เผชญิอยูดวยการ
พึ่งพาตนเองมากขึ้น ทัง้ในดานการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมของสถาบันสงฆเอง 

การปรับตัวทางดานการศกึษา เมื่อพระสงฆลดบทบาทหนาทีท่างการศึกษาที่ใหแก
ประชาชนลงไป จึงมีความพยายามเปดกวางทางการศึกษาของพระสงฆเอง ที่นอกเหนือจากการ
เรียนนกัธรรมและเปรียญธรรมของพระสงฆ ดวยการจดัการศึกษาใหสอดคลองกับการศึกษาของ
รัฐที่จะใหพระสงฆไดศึกษาเลาเรียนทั้งทางพระปริยัติธรรมและวิชาการทางโลกควบคูกันไป๑๔๗ มี
การปรับปรุงอยางมากมายหลายๆอยาง เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของบานเมอืง 
เพราะเปนเวลาที่สถาบนัสงฆไดรับผลกระทบทัง้จากอิทธิพลจากภายนอก และภายในตวัสถาบนั
สงฆเอง มีการปรับปรุงหลกัสูตรและวิธีการสอบพระปรยิัติธรรม เชน ในดานการสอบพระปริยติั
ธรรมประโยค ๑-๓ ที่มีผูเขาสอบมาก ใหมีการแยกไปสอบกับแมกองตามสังกัดของตน ลดจาํนวน
หนงัสือที่ตองแปลลงและใชนาฬิกาเปนเครื่องกําหนดเวลาแทนการใชเทียน๑๔๘ สมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทรงสนพระทัยในการศึกษาของพระสงฆอยางมาก ทรง
จัดตั้งแผนเพื่อปรับปรุงการศกึษาใหมีการควบคุม และสรางแนวปฏบัิติทางศาสนาใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน ดวยมจีุดมุงหมายทีจ่ะขยายระบบการศึกษาแบบมาตรฐานที่ใชภาษาไทยทัว่

                                                           
๑๔๖“เรื่องจัดการเลาเรียนตามมณฑลตางๆ,” ก.ย.๑๑๗ – ก.พ.๑๑๗, จัดการศาสนาและการศึกษา 

รัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ, ร.๕ ศ ๑๒/๗ เลม ๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
๑๔๗“ประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆิกเสนาสนวิทยาลัย,” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓, 

แผนที่ ๒๕ (๒๐ กันยายน ร.ศ.๑๑๕(พ.ศ.๒๔๓๙)), ๒๖๕-๒๖๘. 
๑๔๘“เรื่องรายงานการสอบไลพระปริยัติธรรมแลการสอนพระปริยัติธรรมแลไลภาษาไทยดวย (มีเรื่อง

ปฏิสังขรณวัดราชบูรณดวย),” ๑๐ มี.ค.๑๑๒ – ๒ ก.ย.๑๑๗, แปลปริยัติธรรม รัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ, ร.
๕ ศ.๓/๓๓, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๕

ประเทศ การควบคุมและสรางแนวปฏิบัติทางศาสนาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน๑๔๙ทรงจัดการศึกษา
ของพระสงฆแบบใหมเรียกวา แบบมหามกุฎราชวทิยาลัย นับวาเปนสถานศึกษาชั้นสูงของฝาย
ธรรมยุติ มีวัตถุประสงคในระยะแรก คือ ใหเปนสถานทีส่ั่งสอนพระศาสนา ใหเปนสถานที่เรียนพระ
ปริยัติธรรมของพระภิกษุสงฆฝายธรรมยติุ และที่สําคัญไปจากเดิม คือ ใหเปนสถานที่ศึกษา
วิทยาการ ซึ่งเปนของชาติภูมิและตางประเทศแหงกุลบุตร๑๕๐   วิธีการสอนแบบมหามกุฎ ให
นักเรียนเรียนตามตารางสอนที่จัดไว สอนใหแปลศัพทบาลีทีละคาํและแปลขอความเปนภาษาไทย
ได ตําราเรียนใชตําราบาลีไวยากรณซึ่งพมิพเปนอักษรไทย การสอบวดัผลกําหนดใหสอบปละครัง้  
ใชวิธีสอบ   โดยใชขอเขียนแทนการสอบดวยปากเปลา มกีารจัดหลกัสูตรการศึกษานักธรรมที่เนน
ความรูทางดานธรรมวนิัยใหแกพระสงฆ โดยมุงสอนความรูที่เกี่ยวกับหลักธรรมและขอปฏิบัติทาง
ศาสนา   โดยใชแบบเรียนที่เปนภาษาไทย วิธกีารวัดผล ก็เปนการเขยีนตอบใชภาษาไทยทัง้หมด
๑๕๑ แมวาจะมอุีปสรรคเกิดขึ้นหลายอยางหลายประการ อันเปนเหตุใหการจัดการศึกษาของ
สถาบันสงฆในสมัยนี้ไมบรรลุตามวัตถุประสงคแตก็นับวาเปนการวางรากฐานของการศึกษาของ
สถาบันสงฆในสมัยตอมา๑๕๒ซึ่งถือวาเปนการเริ่มเดินตามคานิยมของสังคมหลังจากเปนผูนาํมา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

การปรับตัวตอสังคม สถาบันสงฆมีความสมัพนัธกบัวิถีชีวิตชาวไทยที่เปน
พุทธศาสนกิชนในฐานะที่เปนสถาบนัหนึง่ที่มีความสําคญั เปนสัญลักษณของความเปนอันหนึ่งอนั
เดียวกนัของคนในชาติ มนษุยเมื่อเกิดมาก็จะไดรับการอบรมสั่งสอนใหรูระเบียบของสังคม ซึง่จะ
อาจโดยทางตรงหรือทางออม๑๕๓ เมื่อการศึกษาของรัฐไดแยกออกจากวดัแลว ในชวงแรกๆสภาพ
ชีวิตประจําวันของประชาชนตองพลอยถอยหางจากวัดไปบาง จากทีเ่คยมีความผูกพันใกลชิดกับ
วัดทางดานขนบธรรมเนยีมประเพณี วฒันธรรม กค็อยๆจางลงไปพรอมกับการเขามาของสงัคม
สมัยใหม แตรัฐยังใหความสําคัญกับสถาบันสงฆอยู ยังมีความสมัพันธอันเหนยีวแนนอยูกับวัด  

                                                           
๑๔๙“เรื่องจัดการเลาเรียนตามมณฑลตางๆ,” ก.ย.๑๑๗ – ก.พ.๑๑๗, จัดการศาสนาและการศึกษา 

รัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ, ร.๕ ศ ๑๒/๗ เลม ๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
๑๕๐ประวัติมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๑๗. 
๑๕๑อุษา ชัยโชณิชย, “การจัดการศึกษาคณะสงฆไทย ระยะป พ.ศ.๒๔๓๒-๒๔๙๐” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), ๒๖๘. 
๑๕๒เรื่องเดียวกัน, ๕๔. 
๑๕๓ปรานี ฐิติวัฒนา, สังคมวิทยาเบื้องตน (กรุงเทพฯ : สยามการพิมพ, ๒๕๑๗), ๖๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๖

เพราะรัฐถือวาศาสนาพทุธตองปนเครื่องเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับประชาชน๑๕๔ มีการขยาย
การศึกษาในหวัเมืองดวยการใชวัดเปนที่ต้ังของโรงเรียนและนิมนตพระภิกษุใหเปนครูผูสอน ดัง
ขอความทีว่า ”ถายงัขาดครูขอใหพระสงฆหรือสามเณรชวยสั่งสอนวชิาหนงัสือ เลข ศีลธรรม ตาม
สมควรที่จะชวยสอนได”๑๕๕ และในการประกาศพระราชบญัญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.
๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ยงัมบีทบัญญัติใหเจาอาวาส มหีนาที่ในการใหการศึกษาแกเยาวชน ทรงให
พระสงฆทั่วพระราชอาณาจกัร เอาใจใสส่ังสอนแกประชาชนและฝกสอนวิชาความรูตางๆ๑๕๖  หลัง
การประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พทุธศักราช ๒๔๖๔ สถาบันสงฆยงัมีความสําคัญ
และผูกพนักับชาวบาน ผูกพันกบัสังคม เปนรากฐานในการกาํหนดคุณคาและความประพฤติของ
สังคมอยู 

การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ การลดการอุปถัมภแกวัด ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั๑๕๗และนโยบายประหยัดรายจายของ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ต้ังแต พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๗๒ ประเทศไทย ยงัคงประสบกับปญหาเศรษฐกิจ ทีสื่บ
เนื่องมาจากรชักาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงแกไขแบบผอนปรน
คอนขางอลุมอลวย เชน ทรงมีพระบรมราชานุญาติใหลดจํานวนเงินซึง่เปนของพระคลังขางที่ลงมา
จากปละ ๙,๐๐๐,๐๐๐บาทในสมัย ร.๖ ลงเหลือ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท๑๕๘และตัดทอนรายจายสวน
พระองคจาก ๑๐.๘ ลานบาททีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัวทรงเคยไดรับเหลือเพยีง ๖
,๘๐๘,๓๐๐ บาท๑๕๙ ตลอดจนตั้งแตป พ.ศ.๒๔๗๓-๒๔๗๕ เปนชวงที่เศรษฐกิจตกต ำทัว่โลก ทํา
ใหเศรษฐกิจของไทยทรุดต ำลงไปอีก การแกไขปญหาจงึคอนขางเฉียบขาดและรุนแรงกวา เชน ใน
ป พ.ศ.๒๔๗๔ กระทรวงการคลังเสนอใหมีการตั้งเกณฑการลดเงนิเดือนขาราชการในอัตราดงันี้ 

                                                           
๑๕๔ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, ๒๙๕. 
๑๕๕“เรื่องคําบรรยายของพระยาราชเสนา,” ๒๕๐๕, ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป วันประสูติสมเด็จกรมพระ

ยาดํารงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๐๗๐๑.๙.๑๒/๑๐, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
๑๕๖กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, กองการศาสนศึกษา, ฝายปริยัติปกรณ, ประวัติการศึกษา

ของสงฆ, ๓๙. 
๑๕๗อุทิศ จึงนิพนธสกุล, วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๒๘), ๑๒๖-

๑๒๗. 
๑๕๘มยุรี นกยูงทอง, “ปญหาเศรษฐกิจไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.๒๔๖๘-

๒๔๗๗” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐), ๘๓. 
๑๕๙รอง ศยามานนท, ประวัติศาสตรไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๐), 

๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗

คือ เงนิเดือน ๔๐๐-๖๐๐ บาท ลดรอยละ ๕ เงนิเดือน ๖๐๐-๗๐๐ บาท ลดรอยละ ๖ เงนิเดือน 
๘๐๐-๑๓๐๐ บาท ลดรอยละ ๗ เงนิเดือน ๑๔๐๐-๑๙๐๐ บาท ลดรอยละ ๘ เงนิเดอืน ๒๐๐๐-
๓๐๐๐ บาท ลดรอยละ ๙ เงินเดือน ๓๐๐๐ บาท ข้ึนไป ลดรอยละ ๑๐๑๖๐ รวมทั้งจากการที่รัฐใช
งบประมาณจาํนวนมากตอการปรับปรุงการทหารเพื่อความมัน่คงของประเทศ ตลอดจนโครงการ
พัฒนาประเทศทางดานตางๆ ลวนแตเปนโครงการที่คาใชจายสงู๑๖๑ระหวางป พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๕๖ 
มีโครงการจัดตั้งศาลหวัเมืองในทุกมณฑลและจัดตั้งโรงเรียนตัวอยางของรัฐบาลเมืองละหนึง่แหง
๑๖๒ ผลจากการที่รัฐตองใชจายงบประมาณสวนใหญในการปองกนัประเทศและกิจการที่สําคัญ
อ่ืนๆ ทําใหรัฐตองพยายามลดงบประมาณการใชจายในการอุปถมัภวัดลง เปนสาเหตุใหสถาบัน
สงฆเร่ิมคิดหาวิธีการสําหรับการหารายไดมาทดแทน 

หลังจากการตราพระราชบญัญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ทาํใหสถาบันสงฆลด
บทบาทของการทําหนาที่ใหความรูแกสังคม และการอปุถัมภชวยเหลือจากทางรัฐเร่ิมลดนอยลงก็
ตาม แตการมีคุณคาทางดานจติใจยงัมีความสําคญัอยางมากในสังคมไทย จะเหน็ไดวา
ความสัมพันธระหวางสถาบนัสงฆกับสังคมเปนไปไดดวยดี เนื่องจากทางฝายปกครองของ
บานเมืองยงัใหความสําคัญตอสถาบันสงฆ ผนวกกับการที่คนไทยสวนใหญนบัถือศาสนาพทุธ  
อันมีสถาบันสงฆเปนศนูยรวมแหงความศรทัธาเลื่อมใสเคารพนับถือของประชาชน เปนทีพ่ึ่งทางใจ 
เปนผูนาํหรือยกจิตวิญญาณของผูคนในสงัคมใหสูงขึ้นพนจากความรัก โลภ โกรธ หลง และ
ชีวิตประจําวันของประชาชนยังเกีย่วของกบัขนบธรรมเนยีมประเพณีตางๆ ดังนั้น บทบาทของวดั
และสถาบนัสงฆจึงมีความสําคัญตอพื้นฐานทางจริยธรรมของสังคมสืบตอมา         

 

                                                           
๑๖๐“เรื่องงบประมาณแผนดิน พ.ศ.๒๔๗๔,” ๓๐ ม.ค.๒๔๗๓-๓๑ ส.ค.๒๔๗๕, งบประมาณประจําป 

รัชกาลที่ ๗ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ, ร.๗ ค.๑๕.๑/๔, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
๑๖๑“เรื่องงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๔๕๔,” ๒๙ พ.ค.-๗ ก.ย.๒๔๕๔, งบประมาณประจําป รัชกาลที่ ๖  

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ, ร.๖ ค.๘.๒/๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
๑๖๒“เรื่องรายงานงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๔๕๗,” ๑๐-๑๔ มี.ค.๒๔๕๖, งบประมาณประจําป 

รัชกาลที่ ๖ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ, ร.๖ ค.๘.๒/๕, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘

 
 

บทที่ ๔ 
 

การปรับตัวของสถาบันสงฆไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
(พ.ศ.๒๔๗๕–๒๕๐๐) 

 
เหตุการณทีน่ําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ภายหลงัการตราพระราชบญัญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ทําใหเด็กไทยไดรับ
การศึกษาจํานวนมากขึ้น การขยายการศึกษามีผลทําใหวทิยาการและวัฒนธรรมตะวันตกเขาสู
สังคมไทยมากขึ้น การเชื่อวาผูที่ไปศึกษาแบบตะวนัตกยังตางประเทศจะมีความรูความสามารถ
มากกวาผูที่เรียนอยูในเมืองไทย โอกาสในการทํางานและการเลื่อนตําแหนงสงูจึงมมีากกวาหรือมี
ความเชื่อวาชาวตะวันตกมคีวามสามารถสูงกวาคนไทย ดวยเหตนุี้ผูที่ไดรับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนแบบตะวันตก จงึมีโอกาสไตเตาเลื่อนฐานะทางสงัคมของตนเอง และมชีองทางในการ
ประกอบอาชพีกวางขวางมากขึ้น 

 
ความเปลี่ยนแปลง จะเห็นไดชัดในเมืองหลวง และเมืองใหญๆ… ผลของการจัดการศึกษาแบบ
ตะวันตกที่เห็นเดนชัดที่สุดคือ ”คณะราษฎร” ซึ่งเปนกลุมผูนําในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลวน
แตเปนผลผลิตของการจัดการศึกษาแบบใหม คานิยมสําคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวกับผูที่ไปศึกษา
ตางประเทศคือ การที่มีความเชื่อวานักเรียนนอกมีความรูความสามารถสูงกวานักเรียนในประเทศ 
โอกาสในการทํางานที่ดี เล่ือนตําแหนงเร็ว จึงมีมากกวา ความเชื่อเชนนี้เปนไปในทํานองเดียวกันกับ
ความเชื่อที่วา ฝร่ังมีความสามารถสูงกวาคนไทย๑๖๓  

 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเริ่มกอตัวขึน้ในทวีปยุโรปมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๖๙  โดย

นักเรียนไทยทีรั่ฐบาลไดสงไปศึกษากฎหมาย การทหาร วทิยาศาสตร ตามประเทศตางๆในทวีป
ยุโรป     ไดประชุมพบปะจดัตั้งคณะราษฎรขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    และวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองกนัที่กรุงปารีส การประชุมคร้ังแรกนี้มีผูเขารวมประชุมเพียง ๗ คน คือ  
นายปรีดี พนมยงค นกัเรียนกฎหมายในกรุงปารีส     รอยโทประยูร ภมรมนตรี นักศึกษาวชิา
กฎหมายและหนงัสือพมิพ   รอยโทแปลก ขีตตะสังคะ นักเรียนทหารปนใหญ   รอยโททัศนยั มิตร

                                                           
๑๖๓วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, ๑๙๖-๑๙๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๙

ภักดี นักเรียนทหารมายานเกราะ   นายแนบ พหลโยธิน นักเรียนกฎหมายองักฤษ   นายตัว้ ลพานุ
กรม นักเรียนวิชาวิทยาศาสตรในประเทศสวิสเซอรแลนด  และหลวงศิริราชไมตรี(จรูญ สิงหเสนี)
ผูชวยฑูตไทยในกรุงปารีส หลังจากนัน้คณะราษฎรไดชักชวนบุคคลที่ไวใจไดเขารวมเปนสมาชิกอกี
หลายคนตอเมื่อคณะผูกอการนี้เดินทางกลับมารับราชการในเมืองไทย แลวจึงขยายการชักชวน
ผูเขารวมไดมากขึ้น ม ีพนัเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา(พจน พหลโยธิน)    พันเอก พระยาทรงสุร
เดช(เทพ พนัธุมเสน)    พนัเอก พระยาฤทธิอัคเณย(สละ เอมะสิริ)และพระประศาสนพทิยายทุธ
(วัน ชถูิ่น)ซึง่ดํารงตําแหนงสําคัญๆอยูในกองทพับกขณะนั้นมารวมคณะเพื่อเปนฐานกําลงัในการ
ปฏิวัติ๑๖๔ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เปนชวงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ภายในประเทศอันเปนผลมาจากเศรษฐกจิตกต่ําทัว่โลก และเปนระยะเวลาทีก่ระแสทางความคดิ
ทางการเมืองกําลังแพรกระจายอยูในประเทศยุโรป ในกลุมผูนาํการปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ สวนใหญ
เปนชนชั้นกลางที่มีการศึกษาทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ ที่ไดมองเห็นความเปลีย่นแปลง
ของโลกและไดนํามาเปรียบเทียบกบัสภาพภายในประเทศของตน ปญญาชนชาวไทยที่ไปศึกษา
และรับราชการยังประเทศเหลานัน้ ไดรับฟงขาวสารและความเปนไปของแนวความคิด ตางๆก็มี
ความปรารถนาจะใหเมืองไทยมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แมแตผูที่ศึกษาเลาเรียนใน
ประเทศไทยทีม่ีความรูสูงๆ ก็จะเหน็ถงึความไมเทาเทียมกันในระบอบการปกครองของไทยในเวลา
นั้น ดังบนัทกึของนักเรียนนายรอยทหารบก ที่ไดเขาศึกษาในชวง พ.ศ.๒๔๗๒–๒๔๗๔ กลาววา  

 
การศึกษาประวัติศาสตรสากลและพระราชพงศาวดารแผนดินไทย ทําใหพวกเราหลายคนมีความ
เขาใจในระบบการปกครองตางๆ แลวเปรียบเทียบกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช จึงสามารถเห็น
ผลแตกตางคุณและโทษของแตละระบอบก็บังเกิดความรูสึกภายในจิตใจและสมองแบบอัตโนมัติ๑๖๕  

 
คําประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดินฉบับแรกของคณะราษฎร เร่ิมกอใหเกิด

ความสาํนึกอยางใหมข้ึนในสังคมไทย เมื่อมีการกลาวถึงความเปนประชาธิปไตย การมีเสรีภาพ 
                                                           

๑๖๔คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุง  
รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕, ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร เลม ๒ รัชกาลที่ ๔-พ.ศ.๒๔๗๕
(กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๕), ๒๕๗-๒๕๘. 

๑๖๕ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, ๒๔๗๕ และ ๑ ปหลังการปฏิวัติ (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, เอดิสัน เพรสโพรดักส, ๒๕๔๓), 
๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๐

เนื่องจากความรูสึกนึกคิดของราษฎร ที่มีตอองคพระมหากษัตริยในฐานะขององคสมมุติเทพเริ่ม
ลดนอยลง บทบาทขององคพระมหากษัตริยที่เคยเปนเจาชวีิตเริ่มเปลี่ยนไปเปนองค
พระมหากษัตริยที่ใกลชิดประชาชนมากกวาเดิม เนื่องมาจากคาํแถลงการณของคณะราษฎรที่
กลาวโจมตีสถาบันพระมหากษัตริยวาคอยแตเอาเปรียบไมซื่อตรง เสวยสุขจากหยาดเหงื่อแรงงาน
ของราษฎร ตองการยกเลกิอภิสิทธิ์ของพระมหากษัตริย และบรรดาเจานายเชื้อพระวงศทัง้หลาย 
ใหอยูภายใตรัฐธรรมนูญเหมือนกับประชาชนทั่วไป จะทําสิง่ใดตองไดรับการเห็นชอบจากรัฐสภา
ไมสามารถชีเ้ปนชี้ตายไดเหมือนแตกอน๑๖๖ 

กลุมที่ข้ึนมาครองอํานาจตองสามารถควบคุมกลไกของรัฐได ตองมีการจัดระบบ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจใหมและตองมีการเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อ ความคิด อุดมการณ
และจิตสํานึกของประชาชน ที่ตองยอมรับระบบการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจแบบใหม     
ความมีเสรีภาพ ความมวีฒันธรรมแบบใหม ความงดงาม ความสะดวกสบายและความทันสมัย 
โดยคิดวาเปนสิ่งทีท่ําใหเทาเทียมนานาประชาชาติทั้งปวง เปนระยะที่สังคมไทยเกิดสภาวะแหง
การหลงใหลในความเจริญทางดานวัฒนธรรมและระบบการเมืองการปกครองสมัยใหม เหน็ความ
เปนไทยสมัยของบิดามารดา เปนสิง่ที่ลาสมัยไมมีความสะดวกสบายอืดอาดยืดยาดขัดขวางความ
เจริญ ทําใหประเทศชาตไิมพัฒนาไมทนัสมัยไมทัดเทียมประเทศตะวันตก สังคมใหมของไทย
จําเปนตองมทีกุอยางที่ประเทศตะวนัตกม ี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ นัน้นาจะมี
สาเหตหุลักมาจากความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสทิธิราชย ที่
ประเทศไทยใชมาชานาน ใหเปนแบบประชาธิปไตยตามแบบอยางประเทศตะวนัตก รวมทั้งวิกฤต
ทางเศรษฐกิจและอื่นๆลวนเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี ้
 
เหตุการณสาํคัญในชวง พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๐ 

ในชวง พ.ศ.๒๔๗๕ ไดมีเหตุการณสําคญัเกิดขึ้นทัง้ภายในและจากตางประเทศ ซึ่งแต
ละเหตุการณลวนแตมีสวนสําคัญในการปฏิรูปของไทยทั้งทางการเมอืงเศรษฐกิจและสังคม เชน 
การประกาศใหมีรัฐธรรมนญูในการปกครองประเทศ การมีแนวความคิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ของนายปรีดี พนมยงค การเปดกวางทางการศึกษาของไทย ตลอดจนการเกิดสงครามอินโดจีน
และสงครามโลกครั้งที ่๒ 

                                                           
๑๖๖ดูรายละเอียดจาก คําประกาศของคณะราษฎร ที่ภาคผนวก. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๑

การตรารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญในความหมายทั่วไปคือกฎหมายที่กําหนดระเบยีบ
แหงอํานาจสูงสุดในรัฐและความสมัพนัธระหวางอาํนาจเหลานี้ตอกนัและกัน๑๖๗ ดังนัน้รัฐธรรมนูญ
จึงเปนกฎหมายอันจาํเปนของรัฐที่มีความแตกตางจากกฎหมายฉบบัอ่ืนคือ เปนกฎหมายที่อยู
เหนือกฎหมายอื่นๆทัง้หมด 

นับต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวนัที ่๒๔ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๗๕ เปนตนมาจนถึง พ.ศ.๒๕๐๐ ประเทศ
ไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญที่เปนลายลกัษณอักษรมาแลว ๖ ฉบับและมีการแบงเปน ๒ ประเภท
คือ รัฐธรรมนูญที่รัฐบาลตองการใชเปนหลักในการปกครองประเทศแบบชั่วคราว และแบบถาวร 
ความแตกตางระหวางรัฐธรรมนูญฉบับชัว่คราวและฉบบัถาวรคือ รัฐธรรมนูญชั่วคราวแทบทุกฉบับ
สรางขึ้นเพื่อใชแทนฉบับถาวรที่คณะปฏิวติัรัฐประหารประกาศยกเลกิไป และเพื่อเปนเครื่องมือใน
การรักษาอาํนาจที่คณะของตนไดมาดวยความไมถกูตองตามกฎหมายในระยะแรกใหมัน่คง 
กอนทีจ่ะอนุญาตใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรตอไป มีกําหนดเวลาในการใชอยางแจง
ชัดและตองยกเลิกไป เมื่อมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแลว สวนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนั้นไมมี
กําหนดเวลาใช๑๖๘ รัฐธรรมนูญประเภทชั่วคราว มทีั้งหมด ๒ ฉบับคือ ฉบับ ๒๗ มิถนุายน พ.ศ.
๒๔๗๕ และฉบับ ๙ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๔๙๐  และรัฐธรรมนูญประเภทถาวร มทีั้งหมด ๔ ฉบับคือ 
๑.ฉบับ ๑๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ๒.ฉบับ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓ ๓.ฉบับ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.
๒๔๙๒ ๔.ฉบับ ๘ มนีาคม พ.ศ.๒๔๙๕๑๖๙  

รัฐธรรมนูญในชวงนี้ แมจะมีการกลาวถึง การลดทอนอํานาจ ของสถาบัน
พระมหากษัตริย และใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวอยางที่ไมเคยมีมากอน แตประชาชนก็แทบ
จะไมไดรับส่ิงที่รัฐธรรมนูญกลาวถึง เพราะวาสวนใหญแลวเปนการรางเพื่อผลประโยชนของกลุม
ผูปกครองเทานั้นโดยเอาประชาชนมาเปนขออางเพื่อความชอบธรรมในการประกาศใช  การชี้นาํ
สังคมก็เปลีย่นจากกลุมพระราชวงศก็เปลี่ยนมาเปนกลุมสามัญชนที่กุมอํานาจรฐั  

แผนเศรษฐกจิของนายปรดีี พนมยงค หลังเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ 
เปนสมัยที่ไทยตองการแสวงหาระบบเศรษฐกิจแบบใหม คณะราษฎรผูเปลี่ยนแปลงการปกครอง

                                                           
๑๖๗หยุด แสงอุทัย, คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (พระนคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๑๒), ๔๘-๕๒. 
๑๖๘กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาส, วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจากอดีตถึง

ปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงธนพัฒนา, ๒๕๔๕), ๑๒. 
๑๖๙เรื่องเดียวกัน, ๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๒

ตกลงกนัไดเพยีงวาจะลมเลกิระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ไมสามารถตกลงอะไรไดมากกวานี้ 
พลังทางการเมืองและเศรษฐกิจของกลุมตางๆจึงตอสูกนัตอไป การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕ จึงบรรลุผลทางดานการเมืองเทานัน้ แตไมบรรลุผลมากนักทางดานเศรษฐกจิ๑๗๐ ปญหา
เศรษฐกิจทัว่โลกตกต่ําในป พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๗๓ ทําใหราคาขาวตกต่ําลงเนื่องจากอํานาจในการ
ซื้อจากตางประเทศลดนอยลง ผลของการไรเสถียรภาพจากภายนอกทําใหระบบเศรษฐกิจภายใน
มีปญหารนุแรงมากขึ้น รัฐบาลไทยประสบกับปญหาทางการเงนิทาํใหโครงสรางทางดานเศรษฐกจิ
และสังคมขั้นพื้นฐานตองหยุดชะงักลง ซึ่งสงผลตอระบบการผลิตในภาคเกษตรกรรมดวย๑๗๑ 
ปญหาขาดเอกภาพในเปาหมายและอุดมการณจะเผยใหเหน็เดนชัด เมื่อกรณีขัดแยงเรื่องเคาโครง
เศรษฐกิจข้ึนในชวงเวลาเพียง ๙ เดือนเศษ ซึ่งนายปรีดี พนมยงค ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลให
เปนผูยกราง บรรยากาศรอมชอม ซึ่งคอยๆพอกพนูขึ้นกลับตองอนัตรธานไปอยางฉับพลันทันใด 
ปฏิกิริยาตอเคาโครงเศรษฐกจิรุนแรงถึงขัน้รัฐประหารปดสภา 

การเปดประเทศในป พ.ศ.๒๓๙๘ ไมไดทําใหระบบศักดินาของไทยตองพงัทลายลง 
เพียงแตทําใหระบบศักดินาไดลดอิทธิพลลงมาบาง ในสงัคมไทยจงึเกิดการประนีประนอมกัน
ระหวางระบบศักดินากับนายทนุ ดังนัน้นายปรีดี พนมยงค ผูนําคนหนึง่ของคณะราษฎรที่ตองการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ตองการเปลี่ยนระบบการผลิตและระบบกรรมสิทธิ์ เพื่อลมระบบศักดินาลง 
จึงไดเสนอเคาโครงทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย การเปลี่ยนระบบกรรมสิทธิ ์  โดยเสนอวาใหโอน
ที่ดินที่เปนปจจัยในการผลิตใหเปนของรัฐ โดยใหคาตอบแทนแกเจาของที่ดินในรูปพันธบัตรเงินกู 
ใหโอนทุนและโรงงานอุตสาหกรรมเปนของรัฐ โดยใหคาตอบแทนในลักษณะเดียวกัน แผนการนี้
เปนการเสนอใหมีการจัดระบบเศรษฐกิจเสยีใหม เพื่อลมชนชัน้ศักดินาเจาของที่ดินและลดอํานาจ
ของนายทนุลงอยางมาก และการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพลงัในการผลิตใหบรรลุเปาหมาย โดย
รัฐเปนผูวางแผนการและบรหิารทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะทําใหประชาชนทกุคนมงีานทาํ๑๗๒ ทันททีี่
นายปรีดี พนมยงค เสนอเคาโครงทางเศรษฐกิจข้ึนมา เกิดการตอตานจากชนชัน้ศกัดินากับกลุมที่
ไมเห็นดวยในคณะราษฎรทนัที พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั ก็ทรงเขียนบันทกึพระบรม
ราชวินจิฉัยคัดคานวา เคาโครงทางเศรษฐกิจของนายปรดีี พนมยงค จะทําลายเสรีภาพของราษฎร 

                                                           
๑๗๐ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, เศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ : ทวีกิจการพิมพ,  

๒๕๒๔), ๒๐๙. 
๑๗๑เรื่องเดียวกัน, ๑๙๘. 
๑๗๒ทิพวรรณ (บุญทวี) เจียมธีรสกุล, ปฐมทัศนทางการเมือง ของปรีดี พนมยงค ฉบับสมบูรณ, พิมพครั้ง

ที่ ๒ (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๔๔), ๓๒๓-๓๒๖. 
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บังคับกดขี่ราษฎรเหมือนทาส ประเทศไทยยงัไมมีผูเชีย่วชาญพอสําหรับระบบเศรษฐกิจแบบนี ้ อีก
ทั้งจะทาํใหไทยกลายเปนประเทศคอมมวินิสต พระองคทรงเชื่อวาประชาชนชาวไทยยงัไมตองการ
เคาโครงทางเศรษฐกิจเพราะคนไทยมีความเปนอยูแบบสบายพอสมควร๑๗๓  

เคาโครงทางเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค จึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจได เนื่องมาจากประชาชนสวนใหญไมมีสวนรวมในองคกรของคณะราษฎร สมาชิกสวน
ใหญเปนขาราชการและปญญาชนที่มีการศึกษา จึงมีอุดมการณที่เดนชัดเพยีงดานการเมอืง
เทานั้น ไมไดมสํีานึกในการตอสูเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากชนชั้นศักดินาเลย 

การเปดกวางทางการศึกษา นับต้ังแตระบบการศึกษาของบานเมอืง และการศกึษา
ของพระสงฆ ไดแยกออกจากกันอยางเหน็ไดชัดเจนหลังจากการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา
ภาคบังคับเมือ่ พ.ศ.๒๔๖๔ การศึกษาของฝายบานเมือง มกีารปรบัปรุงใหมีความเจริญกาวหนา
มาตามลาํดับ เกิดโรงเรียน ข้ึนมากมายทั่วทุกสวนของประเทศ๑๗๔ มีโรงเรียนตั้งขึน้ทุกหนทุกแหง
และเด็กทุกคนตองเขาเรียนเมื่ออายุอยูในเกณฑบังคับ๑๗๕หลัง พ.ศ.๒๔๗๔ จาํนวนโรงเรียนวัดเริ่ม
ลดลง เมื่อทองถิ่นตางๆสามารถสรางโรงเรยีนใหมๆ ข้ึนมาไดทันกับความตองการเรียนของนักเรียน
ที่มีจํานวนเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ พระภิกษุสงฆไดลดบทบาทในการทําหนาที่สอนในโรงเรยีนลง เนื่องจาก
รัฐบาลสามารถชวยเหลือตนเองไดมากขึน้๑๗๖ รัฐไดต้ังจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ในป พ.ศ.๒๔๕๙ 
นับเปนมหาวทิยาลยัแหงแรกของไทย ภายหลังการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ รัฐบาล
ในขณะนัน้มีนโยบายที่จะเผยแพรอุดมการณของระบบการปกครองใหมใหแกประชาชน ใหมี
ความรูความเขาใจและตระหนกัถึงสทิธิและหนาที่ของพลเมือง ที่มีอยูตามระบอบประชาธิปไตย มี
ความจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมหาวิทยาลัย ในการใหความรูแกประชาชน จงึไดมกีารดําเนินการ
รางพระราชบญัญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองขึน้และไดสถาปนาเมื่อวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๗ ดังขอความตอนหนึง่ ของนายปรีดี พนมยงค ที่กลาวคาํประศาสนการ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรและการเมือง ตอนหนึ่งวา 

                                                           
๑๗๓พลโท ประยูร ภมรมนตรี, ชีวิต ๕ แผนดินของขาพเจา (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ๒๕๑๘), ๒๑๗. 
๑๗๔กรมการศาสนา, กองศาสนศึกษา, ฝายบริหารการศึกษาของคณะสงฆ, วิชาการพระพุทธศาสนา   

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๓๑), ๔. 
๑๗๕พาสนา กิจถาวร, “บทบาทของคณะสงฆไทยในเรื่องของการศึกษา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว” (วิทยานิพนธ ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), 
๒๐๗–๒๐๘. 

๑๗๖ทินพันธ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, ๘. 
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การตั้งสถานศึกษาตามลักษณะของมหาวิทยาลัย ยอมเปนเครื่องพิสูจนและเปนปจจัยในการแสดง
ความกาวหนาของประเทศ ประชาชนชาวสยามจะเจริญในอารยธรรมการศึกษาอันดี ตั้งแตชั้นต่ํา
จนถึงการศึกษาชั้นสูง เพราะฉะนั้นในการที่จะอํานวยความประสงคและประโยชนของราษฎรใน
สมัยนี้ จึงจําตองมีการศึกษาใหครบบริบูรณทุกชั้น๑๗๗ 

 
มีดําเนนิงานในลักษณะของตลาดวิชาคือเปนมหาวิทยาลัยเปด เพือ่ใหประชาชนได

แสวงหาความรูอันเปนสทิธ ิ และโอกาสที่เขาควรจะได ตามหลักแหงสิทธิและเสรีภาพ และเพือ่
แสดงถึงปจจยัในความเจริญกาวหนาของประเทศ มหาวิทยาลัยแหงนี้ยังมีลักษณะที่เปดกวางรับ
บุคคลทั่วไปทีม่ีความรูโดยไมจํากัดจาํนวน และไมมกีารสอบคัดเลือก นอกจากนี้ยงัรับผูทีม่วีุฒิ
เปรียญธรรม ๓ ประโยคใหเขาศึกษาไดดวย เปนเหตุใหพระภิกษุสงฆมีการตื่นตวัสึกออกมาสมคัร
เขาศึกษาในวชิาการสมยัใหม 

พระราชบัญญัติประถมศกึษา พ.ศ.๒๔๗๘ จากคาํประกาศของคณะราษฎรหลักที่ 
๖ ที่วาจะใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร๑๗๘ ทาํใหคณะราษฎรเหน็ความสาํคัญของการศึกษา
วามีผลตอการพัฒนาบานเมอืง และสอดคลองกับการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ไดมีความพยายามที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับใหทัว่ประเทศ ดังนั้นจงึมกีารปรบัปรุง
พระราชบัญญติัประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ แกไขขอบกพรองตางๆใหรัดกุมยิง่ขึ้น และไดตรา
พระราชบัญญติัประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๗๘ ประกาศใชเมือ่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๘ โดย
มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๔๗๘ เปนตนไป๑๗๙ โดยมีสาระสําคญัที่เปลี่ยนไป 
เชน อายุเด็กเขาเกณฑ เปลีย่นจาก ๗ ปบริบูรณ มาเปนยางปที่ ๘ อายุพนเกณฑบังคับ เปลี่ยนมา
จาก ๑๔ ปบริบูรณ มาเปน ยางเขาปที ่๑๕ เร่ืองการยกเวนการเรียนจากระยะทางทีเ่ด็กไมตองไป
โรงเรียนเกิน ๓๒๐๐ เมตร มาเปน เกินกวา ๒๐๐๐ เมตร เพื่อจะไดประกาศใชใหไดครบทุกตําบล
๑๘๐ และประกาศใชบังคับไดตลอดพระราชอาณาจักรในป พ.ศ.๒๔๗๘๑๘๑ พระราชบัญญัตินี้ได

                                                           
๑๗๗ชาญวิทย เกษตรศิริ และ เพิ่มพล โพธเพิ่มเหม, บรรณาธิการ, ปรีดี พนมยงค : ชีวิต งาน และ

ธรรมศาสตร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๙), ๒๖. 
๑๗๘ดูรายละเอียดจาก คําประกาศของคณะราษฎร ที่ภาคผนวก. 
๑๗๙เพ็ญจันทร ทัพประเสริฐ, อดีต ปจจุบัน อนาคต ของการศึกษาไทยภาคบังคับ, ๘๓. 
๑๘๐เรื่องเดียวกัน, ๘๓-๘๔. 
๑๘๑จารุวรรณ ไวยเจตน, การศึกษาภาคบังคับของไทย พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๕, ๑๑๒. 
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ตอบสนองตอนโยบายของรฐัในการบรหิารประเทศตามที่บัญญัติไวในคําประกาศของคณะราษฎร
เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาในการทําหนาทีพ่ลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

สงครามอินโดจีนและสงครามโลกครัง้ที่ ๒ นโยบายสรางชาติใหมและเรียกรอง
ดินแดนเดิมกลับคืนเกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีคร้ังแรก(อายุ ๔๑ 
ป) เมื่อ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ถงึวนัที ่๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๗  ทาํใหประเทศไทยตอง
แสดงความรักชาติกลมเกลียวเปนหนึ่งเดียวกัน โดยในป พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๘๔ รัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ไดเจรจาเรื่องเขตแดนกับรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจนี ที่ไดบังคับเอาไป
จากประเทศไทยตั้งแตรัชกาลที่ ๕ และประชาชนมีการเคลื่อนไหวเรียกรองดินแดนคืน จนกระทัง่
เกิดสงครามขึน้อยางเปนทางการเมื่อวนัที ่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ ระหวางไทยกับอาณานิคม
ฝร่ังเศสในอินโดจีน และประเทศญี่ปุนไดเขามาไกลเกลี่ยความขัดแยง ผลของการเจรจาทําให
ประเทศไทยไดดินแดนกลับคืนมา คือ พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ จากกัมพชูา และแขวงจําปา
ศักดิ์ แขวงไชยบุรีจากลาว๑๘๒ ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๔ รัฐบาลไทยไดจัดตั้งเปนจงัหวัดลานชาง 
จังหวัดจําปาศกัดิ์ จงัหวัดพิบูลสงคราม และจังหวัดพระตะบอง (แตอยางไรก็ตามดนิแดนเหลานี้ได
สงมอบคืนแกฝร่ังเศสภายหลังสงครามโลกครั้งที ่ ๒ ยุติลง โดยกลับไปสูสถานะภาพเดิมกอน
สงครามอินโดจีน)ทาํใหญ่ีปุนเริ่มเขามามบีทบาทมากขึน้ และในสมัยสงครามโลกครั้งที ่๒ ในวนัที ่
๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ กองทัพญี่ปุนไดบุกเขามาสูดินแดนไทยเพื่อใชประเทศไทยเปนฐานทพั 
และเปนทางเดินทพัตอไปยังประเทศอาณานิคมขององักฤษในพมาและมลาย ู รัฐบาลไทยประกาศ
ใหกองทัพญี่ปุนเดินทัพผานประเทศไทยได โดยไดรับคํามั่นสัญญาจากรัฐบาลญี่ปุนเปนลาย
ลักษณอักษรวา จะเคารพเอกราช อธิปไตยและเกียรติศักดิ์ของไทย๑๘๓ รัฐบาลไทยใหความรวมมือ
กับรัฐบาลญี่ปุนในทุกๆดานทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในชวงเวลานี้มีเหตุการณที่เมื่อเกิด
ปญหากระทบกระทั่งกับประเทศมหาอํานาจเจาอาณานคิม และการเขามามีบทบาทแทนที่
ประเทศมหาอาํนาจของญี่ปุน  

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ข้ึนครองอาํนาจโดยใชกาํลังทหาร และขาราชการเปน
ผูสนับสนนุ จึงคิดที่จะเอาระบบราชการมาเปนฐานอํานาจ จงึเกิดอุดมการณเศรษฐกิจชาตินิยม 

                                                           
๑๘๒รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยยอ ครั้งที่ ๑/๒๔๘๔ (วิสามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๓ วันจันทร

ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๔  ณ.พระที่นั่ง อนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา,ราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ ๕๘, ภาค ๖ (วันที่ ๒๐ พ.ย.๒๔๘๔) : ๔๐๙๓-๔๐๙๘. 

๑๘๓สุพจน ดานตระกูล, นายปรีดี พนมยงค เลาเรื่องขบวนการเสรีไทย (กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพิมพ, 
๒๕๔๑), ๒๓-๒๔. 
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ซึ่งเปนอุดมการณแบบใหมซึ่งปฏิเสธทัง้ระบบศักดินาและระบบสังคมนิยม๑๘๔ ขอเสนอระบบ
เศรษฐกิจชาตนิิยมของหลวงวิจิตรวาทการ เพียงมุงเสริมใหคนไทยทาํการคาปลกียอยบาง มีการ
สงวนอาชพีใหกับคนไทยบาง ไมมีการกีดกันนายทนุภายในแตกลบัเสนอใหตอตานนายทนุจาก
จักรวรรดินิยม โดยการนาํของรัฐ๑๘๕ หลงัเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระยะที่ทนุนยิมแหงชาติ
เฟองฟู เนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาถกูทาํลายไปสวนหนึง่ ระบบเศรษฐกิจใหมคือระบบ
ทุนนิยมโดยการนําของรัฐอยูภายใตการควบคุมของระบบราชการ 

จุดมุงหมายในแนวความคดิชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนจุดมุงหมาย
เดียวกับคณะราษฎร ที่ตองการยายศนูยกลางอํานาจจากราชสาํนกัมาสูรัฐบาลของประชาชน๑๘๖

กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ราชสาํนักเปนศูนยกลางของอาํนาจและวัฒนธรรม
คือมีการสรางกฎเกณฑแลวปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยาง จึงถือไดวาเปนผูสรางกฎเกณฑและ
กําหนดแบบแผนวิถชีีวิตของประชาชน ศูนยกลางของอํานาจและวัฒนธรรมไดยายจากราชสาํนกั
มาสูรัฐบาลที่เปนสามัญชนหลัง พ.ศ.๒๔๗๕ ดังขอความในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ในหมวดที่ ๑ ขอความทั่วไป มาตรา ๑ บัญญัติไววา ”
อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎรทั้งหลาย” และหมวดที่ ๒ กษัตริย มาตรา ๗ ที่บัญญัติ
วา ”การกระทําใดๆของกษตัริย ตองมกีรรมการราษฎรผูหนึ่งผูใดลงนามดวย โดยไดรับความ
ยินยอมของคณะกรรมการราษฎรจึงจะใชได มิฉะนัน้เปนโมฆะ”๑๘๗ จึงมกีารดําเนินมาตรการหลาย
อยางเพื่อที่จะลดอํานาจ และความสาํคญัของราชสํานัก โดยสรางภาพใหนายกรฐัมนตรีเปนผูนํา
ของประเทศแตเพียงผูเดียว เชน มีการหามประชาชนแขวนพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัว หลังจากทีพ่ระองคทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับ
ยังประเทศอังกฤษ ในขณะที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม จะนาํรูปของตนไปแจกเวลาเยี่ยมเยียน
ราษฎร ทางการเองก็ชกัชวนใหบานเรือนราษฎรประดับรูปทานนายกรัฐมนตรี ประชาชนตอง
เคารพรูป ฯพณฯ ในโรงละครและโรงมหรสพ ในงานคลายวนัเกิดของทานจอมพล ป. พบูิลสงคราม 
ก็มีการบรรเลงเพลงมหาฤกษมหาชัยและเชิญชวนใหประชาชนรวมใจกันชักธงชาติ พยายามตัง้ตน

                                                           
๑๘๔หลวงวิจิตรวาทการ, อนาคต (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ, ๒๕๐๒), ๒๕๗-๒๕๘. 
๑๘๕ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, เศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตรไทย, ๒๒๑. 
๑๘๖ชาญวิทย เกษตรศิริ และคณะ, บันทึกการสัมมนา จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับ การเมืองไทย

สมัยใหม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), ๒๓๖. 
๑๘๗บรรเจิด อินทุจันทรยง, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ตั้งแตตน-ปจจุบัน (กรุงเทพฯ : แพรพิทยาอินเตอรเนชั่นแนล, ๒๕๑๙), ๒๔-๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๗

เปนผูนาํสูงสุดของประเทศและใหคนไทยทกุคนตองยกยองและเชื่อฟงผูนํา  จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ไดเนนถึงความเปนผูนาํในสมยัของการสรางชาติ ดังทีท่านไดกลาวไวในป พ.ศ.๒๔๘๕ 
วา 

 
ญี่ปุนมีเครื่องยึดมั่นอยูคือพระเจาแผนดินของเขา ของเราไมมีอะไรเปนเครื่องยึดแนนอน ที่มีอยูคือ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ ชาติก็ยังไมมีตัวตน ศาสนาก็ไมทําใหคนเลื่อมใสถึง
ยึดมั่น  พระมหากษัตริยยังเปนเด็กเห็นแตรูป รัฐธรรมนูญก็เปนสมุดหนังสือ เวลาที่บานเมืองคับขัน
จะเอาอะไรเปนเครื่องยึดไมได ผมจึงใหตามนายกรัฐมนตรี๑๘๘ 

 
 และจะเปนประธานในงานพิธีสําคัญๆ ในฐานะผูนําของรัฐ เชน งานมอบปริญญาบัตร 

งานติดยศนายทหารสัญญาบัตร และพธิีตรวจแถวทหาร๑๘๙ ในป พ.ศ.๒๔๘๖ จอมพล ป.พิบูล
สงคราม ไดประกาศยกเลกิบรรดาศักดิ๑์๙๐ มีการเปลี่ยนวนัชาติไทยเสยีใหม จากวันที่ ๖ เมษายน 
ซึ่งเปนวนัสถาปนาราชวงศจักรี มาเปนวันที่ ๒๔ มถิุนายน ซึง่เปนวนัเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดย
ใหเหตุผลวาเปนวนัที่ประเทศไทยเขาสูระบอบการปกครองที่เปนประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนญู
เปนหลกัประกนัสิทธเิสรีภาพของประชาชน๑๙๑ สวนวนัขึ้นปใหมก็เปลีย่นจากวนัที่ ๑ เมษายน มา
เปนวนัที่ ๑ มกราคม เพื่อใหสอดคลองกับนานาอารยประเทศ๑๙๒ รัฐชาติในความหมายของจอม
พล ป. พิบูลสงคราม คือ รัฐที่มีสามัญชนเปนศนูยกลางไมใชราชสาํนัก ซึง่เทากับการประกาศวา 
ราชสํานกัมิใชศูนยกลางสาํคัญในการใหคุณใหโทษแกขาราชการ และประชาชนชาวไทยอีกตอไป 
ซึ่งเปนสวนหนึง่ของวธิีการทีจ่ะนําประเทศไทยไปสูความเปนสากล  

นโยบายทางวฒันธรรมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนการสรางความชอบธรรม
ใหแกรัฐบาล และยังเปนเครื่องมือทางการเมืองทีม่ีประสิทธิภาพอยางยิ่ง ในการโนมนาวจิตใจของ

                                                           
๑๘๘แถมสุข นุมนนท, เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง (กรุงเทพฯ : ดวงกมล, ๒๕๒๑), ๔๔-๔๕. 
๑๘๙ชาญวิทย เกษตรศิริ และคณะ, บันทึกการสัมมนา จอมพล ป.พิบูลสงครามกับการเมืองไทย

สมัยใหม, ๒๔๓. 
๑๙๐“ประกาสพระบรมราชโองการ เรื่องการยกเลิกบรรดาศักดิ์,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๙, ภาค ๑, 

ตอนที่ ๓๓ (๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๕) : ๑๐๘๙-๑๐๙๑. 
 ๑๙๑“พระราชบัญญัติปประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๗, แผนกกฤษฎีกา 

ภาค ๑-๒ (๑๗ ก.ย.๒๔๘๓) : ๔๑๙-๔๒๐. 
๑๙๒“ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศใหใชวันที่ ๑ มกราคมเปนวันขึ้นปใหม,” ราชกิจจา

นุเบกษา เลมที่ ๕๘, ภาค ๑ (๑ มกราคม ๒๔๘๔) : ๓๑-๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๘

ประชาชน การเอาชาติมาผกูกับวัฒนธรรม ไมเพียงแตเปนการครอบงาํอุดมการณเพื่อความมั่นคง
ของอํานาจทางการเมืองเทานั้น  แตหมายถงึ การสรางระบบความคิด และโลกทัศนใหมใหกบั
ประชาชน๑๙๓ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจะเหน็ไดชัดจากการฟนฟูวัฒนธรรม ในระยะป พ.ศ.
๒๔๘๓–๒๔๘๗ การตราพระราชบัญญัติบํารุงวฒันธรรมแหงชาติ พทุธศักราช ๒๔๘๓ ไดกาํหนด
ความหมายของคําวาวัฒนธรรมไววา หมายถงึลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเปน
ระเบียบอันดงีาม ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน๑๙๔โดยถือวา
วัฒนธรรมมีความสาํคัญอยางยิง่ตอการสรางชาติ ถงึกบัประกาศเปนนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติที่
มีสาระสําคัญอยูที่วา คนไทยตองมีความรักชาติ และคนไทยตองมีวัฒนธรรมทีเ่จริญแลว เพือ่ให
เกิดมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอารยทัง้หลาย รัฐบาลไดใชทุกวถิีทางในการเผยแพร และ
ปลูกฝงอุดมการณชาตินิยม และวัฒนธรรมแหงชาติไปสูประชาชนทั่วทั้งประเทศ ดวยการออก
กฎหมายบังคบั ซึง่มีพระราชบัญญติัเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ตราออกใชถงึ ๒ ฉบับ ผูทีฝ่าฝนไมปฏิบัติ
ตามตองมีความผิด ตองระวางโทษปรับ๑๙๕  ทัง้ยงัมีการจัดตั้งสภาวฒันธรรมแหงชาติ เพื่อออก
ประกาศเกีย่วกับวัฒนธรรมที่ชนในชาติควรประพฤติควรปฏิบัติที่เรียกวารัฐนยิม ประกาศให
ประชาชนถือปฏิบัติ บังคับโดยผานระบบราชการ รณรงคผานวทิยุและหนงัสือพิมพ และจูงใจผาน
ศิลปะและการละคร และกําหนดใหคนไทยมหีนาที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมแหงชาต ิ และตองผดุง
สงเสริมความเจริญกาวหนาของชาติไทย โดยรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมตามประเพณทีี่ดี และชวยกัน
ปรับปรุงบํารุงใหดียิ่งขึน้ตามกาลสมยั๑๙๖ ซึ่งรัฐนิยมคือกระบวนการทางชาตินิยม ที่อางเอาเชื้อชาติ 
ความเปนชาต ิ เปนหลักยดึของผูคนในสังคม และปลุกเราใหเหลาประชาชนประพฤติปฏิบัติใน
ทิศทางที่ผูนาํกําหนด โดยเนนที่ความยิง่ใหญของเชื้อชาติ ความเจริญและความมีอารยธรรมใน
วิธีการปฏิบัติของชนในชาต ิ ทัง้ในทางสวนตัวและที่เกี่ยวของกับสังคมสวนรวม ซึง่มีสวนสําคัญที่
ทําใหความเปนชาติไทยทัง้ในดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ยังคงสืบเนื่องตอมา รัฐ
นิยมมจีํานวนทั้งสิน้ ๑๒ ฉบับ ประกาศใชต้ังแต พ.ศ.๒๔๘๒–๒๔๘๕ เร่ิมต้ังแต เมื่อวันชาติ ๒๔  

                                                           
๑๙๓ชาญวิทย เกษตรศิริ และคณะ, บันทึกการสัมมนา จอมพล ป.พิบูลสงครามกับการเมืองไทย

สมัยใหม, ๒๓๖. 
๑๙๔”พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๗,

แผนกกฤษฎีกา ภาค ๑-๒ (๒๔๘๓) : ๕๑๗-๕๒๐. 
๑๙๕เรื่องเดียวกัน, ๕๑๙. 
๑๙๖เรื่องเดียวกัน, ๕๑๗-๕๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๙

มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๒  เปนเรื่องที่รัฐบาลขอรองประชาชนเกี่ยวกับการรักชาติ  ความสามัคคีใน
ชาต๑ิ๙๗        

ในขณะที่คณะราษฎร ไดดําเนนิการเปลีย่นแปลงแกไขทางการเมือง เมื่อป พ.ศ.๒๔๗๕ 
เพื่อยายศูนยอํานาจการปกครอง แตก็มิไดใหความสนใจที่จะเปลีย่นแปลงระบบวัฒนธรรมของ
ไทย รัฐบาลของคณะราษฎรในชวงแรกจึงไมสามารถครอบงําอุดมการณทางวัฒนธรรมของ
ประชาชนไวได ผลก็คือคนไทยสวนใหญ ยงัดําเนนิชีวิตตามครรลองเดิม ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย และยังยอมรับแนวคิดประเพณีนิยม ที่ใหความสาํคัญตอหลักชาติกําเนิด 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนผูตระหนักถงึเรื่องนี้และพยายามสรางเงื่อนไขทางวัฒนธรรมแบบ
ใหม เพื่อใหคนยอมรับอํานาจทางการเมืองของรัฐในระบบใหม มีการรณรงคเร่ืองการสรางชาติ 
และความเจรญิของชาติผูกพันกบัวัฒนธรรม โดยมุงหวังที่จะเปลีย่นพฤติกรรม และชีวิตความ
เปนอยูของคนไทยใหสอดคลองกับการสรางชาติในความหมายใหม ทีม่ีลักษณะเปน ”อารยะ” มี
การออกกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ ใหคนไทยปฏิบัติตามวัฒนธรรมแหงชาติ ส่ือตางๆรวมทัง้
ศิลปะถูกนาํมาใชเผยแพรนโยบายวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับและนิยมในหมูประชาชน แนวคิด
เร่ืองชาตินยิมถูกนาํมาใชเปนเหตุผลเรียกรองใหประชาชนใหความรวมมือแกรัฐ โดยกระตุนใหรูสึก
วาเปนหนาทีท่ีจ่ะตองสรางความเจริญของชาติ ดวยการปฏิบัติตามนโยบายวัฒนธรรม๑๙๘ 

การรณรงคเร่ืองชาตนิิยม มักเอาความชอบธรรมเรื่องชาต ิ มาขอความรวมมอืจาก
ประชาชน ใหประชาชนเหน็วาเปนหนาทีข่องประชาชนที่จะตองเสยีสละผลประโยชนสวนตนเพื่อ
ผลประโยชนสวนรวมอันยิง่ใหญกวาของชาติ เพื่อความอยูรอดและเอกราชของชาติ มิใชเพื่อคน
กลุมใดกลุมหนึ่ง ความเปนชาตินัน้ผูกพันลึกซึ้งกับวัฒนธรรม เพราะเปนทีย่อมรับวาแตละชาติตาง
มีเอกลักษณทางวฒันธรรม จึงเปนความชอบธรรมของแตละชาติที่จะปกปองเอกราชของชาตหิรือ
อีกนัยหนึง่เอกลักษณของชาติดวยการปกปองวัฒนธรรมของชาติ  

 

                                                           
๑๙๗พลโท อนันต พิบูลสงคราม, จอมพล ป.พิบูลสงคราม เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : พริกหวาน

กราฟฟค, ๒๕๔๐), ๙๗. 
๑๙๘ชาญวิทย เกษตรศิริ และคณะ, บันทึกการสัมมนา จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับ การเมืองไทย

สมัยใหม, ๒๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๐

โลกจะเปนที่ร่ืนรมยก็ดวยมนุษยแบงกันเปนเชื้อเปนชาติ เก็บรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ของตนไว แตละชาติมีอิสระภาพและเสรีภาพปกครองตนเอง ปรับปรุงตนเอง สรางสรรความดี
ความเจริญกาวหนาตามแนวจารีตของตน๑๙๙  

 
แตวัฒนธรรมที่จะมีความชอบธรรมทางการเมืองนั้นจะตองเปนวัฒนธรรมที่รวมศนูยมี

มาตรฐานและเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันและที่สําคัญที่สุดคือใหเปนที่ยอมรับของประชากรทัง้ชาต ิดัง
คํากลาวของหลวงวจิิตรวาทการ ที่วา 

 
งานสําคัญของพวกเราก็คือรักษาศิลปะของชาติไทยไวมิใหเส่ือมสูญ แสดงใหตางชาติแลเห็นวาเรา
มีอารยธรรมและวัฒนธรรม…เรามีหนาที่จูงใจชนชาติไทยทั้งหลาย ที่ยังแตกฉานซานเซ็นอยูใน
ดินแดนตางๆ ใหเขารูสึกวาแหลงกลางแหงอารยธรรม  และวัฒนธรรมของเขาอยูในประเทศสยาม
นี๒้๐๐  

 
รัฐนิยมจงึเปนนโยบายสาํคัญที่รัฐบาลในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นําออกมาใช

ชักชวนใหประชาชนปฏิบัติตาม เพื่อการมวีัฒนธรรมทีท่นัสมัยพอที่จะอวดแกชาวตางชาติได เชน 
ตองสวมหมวกเมื่อออกนอกบาน ตองแตงชุดสากลตามสีที่เหมาะสมในแตละโอกาส การจมุพติ
ภรรยากอนออกนอกบาน  การหัดรําวงมาตรฐาน การชคํูาขวัญ ”รักผัว บูชาเมีย” การใชสรรพนาม
(ฉันและทาน) การใหถือคติที่วา ”เชื่อผูนําชาติพนภัย” การรูจักปรุงกวยเตี๋ยวและรับประทาน
กวยเตี๋ยวเขาทํานองกวยเตีย๋วสรางชาต ิ การปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก เปนตน จะเหน็ไดวา
รัฐบาลไดเขาไปยุงในเรื่องทีเ่ปนสวนตัวของประชาชนทุกหมูเหลาเปนเจาชีวิต ยิ่งกวาสมัยใด   

นโยบายทางเศรษฐกิจของลัทธิชาตนิิยม เปนประโยชนตอประเทศไทย ทัง้การเมือง
ภายในที่มีความไมพอใจตอการควบคุมทางการคาของเหลาชาวจนี เปนการกระตุนใหเกิด
ความรูสึกชาตนิิยมจากประชาชนทําใหรัฐบาลไดรับการสนับสนนุจากมวลชน สวนภายนอก
ประเทศการตอตานคนจนีทาํใหประเทศไทยมีความสมัพันธที่แนนแฟนกับญ่ีปุน การเปลี่ยนแปลง
การปกครองในป พ.ศ.๒๔๗๕ ไมทําใหอิทธิพลของระบบศักดินา นายทนุจักรวรรดินิยม และ
อิทธิพลของขุนนางเปลีย่นแปลงไปมากนกั  
 

                                                           
๑๙๙สายชล สัตยานุรักษ, ความเปลี่ยนแปลงในการสราง”ชาติไทย”และ”ความเปนไทย”โดยหลวงวิจิตร

วาทการ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๕), ๖๖. 
๒๐๐เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๑

นายทุนจีนภายใตการอุปถัมภของขุนนาง ยังคงควบคุมเศรษฐกิจของไทยตอมาอยางมั่นคง บรรดา
พอคานายทุนหลายกลุมเติบโตอยางมั่นคงภายใตการคุมครองของขุนนาง โดยพอคานายทุนจะได
อภิสิทธิ์ และการผูกขาดสรางกําไรใหกิจการไดมากขึ้น สวนขุนนางก็รํ่ารวยจากสวนแบงกําไรโดย
ไมตองลงทุน๒๐๑ 

 
เมื่อสงครามโลกครั้งที ่๒ เกดิขึ้นที่ยุโรปในป พ.ศ.๒๔๘๒ ระบบเศรษฐกิจของไทยไดรับ

ผลกระทบนอยมาก เพราะไทยสามารถสงออกสินคาทางการเกษตรไปยังอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุนไดตามปกติ แตเมื่อสงครามมหาเอเชยีบูรพาไดเกิดขึ้น ไทยสงออกสินคาไดเพียงญีปุ่น
ประเทศเดียว ปญหาที่ไทยประสบคือไมสามารถสงออกและนําเขาสินคาไดเหมือนแตกอน ใน
ขณะเดียวกนัเงินตราสาํรองตางประเทศของไทย ๖๐ เปอรเซ็นต ที่ฝากไวในธนาคารที่กรุง
ลอนดอน และนิวยอรคกถ็ูกกักไว เนือ่งจากการประกาศสงครามของไทยตอประเทศทัง้สอง๒๐๒

ปญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ของแพง และเงนิเฟอ เปนปญหาใหญของคนไทย เปน
การนาํไปสูระบบเศรษฐกิจแบบชาตินยิมขึน้ ดังคํากลาวของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในวนัฉลอง
รัฐธรรมนูญ ๑๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๘๒ ที่วา 
 

เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายนอกจากอาหาร มีเครื่องนุงหมเปนตน ถาทานสามารถจะจัดทําขึ้นเอง
ไดก็ควรทําทันที ไมจําเปนตองเสียเงินทองไปเที่ยวหาซื้อของตางประเทศ ดังเชนพี่นองชาวไทยเรา
ทางภาคอีสาน หรือภาคเหนือ เปนตน เขาทําเครื่องนุงหมดวยมือของเขาเองตามประสาพื้นเมือง
ทั้งนั้น ถึงจะไมสวยงามเทาของตางประเทศก็ชางเปนไร เราใชของไทย-ไทยทํา-ไทยใช๒๐๓ 

 
ประเทศญี่ปุนประกาศยอมแพสงครามโลกครั้งที่ ๒ อยางไมมีเงื่อนไขในวนัที ่ ๑๔ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ อันเปนผลมาจากถูกประเทศสหรัฐอเมริกาโจมตีดวยระเบิดนิวเคลียร ที่
เมืองฮิโรชิมาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ และนางาซากิ เมื่อวนัที ่๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ 
และในวนัที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ รัฐบาลไทยประกาศวาการประกาศสงครามกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญเปนโมฆะ ไมถือวาเปนสิง่ที่ผูกพนักบัประชาชนชาวไทย โดยกลุมเสรี
ไทยไดรวมมือกับฝายสมัพนัธมิตรสามารถโนมนาวใหประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ต้ังตนเปนผูนาํของ

                                                           
๒๐๑สมภพ มานะรังสรรค, บรรณาธิการ, การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทย (พ.ศ.๒๔๘๘-

ปจจุบัน) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแสงรุงการพิมพ, ๒๕๒๔), ๙๓. 
๒๐๒แถมสุข นุมนนท, เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง, ๑๔๑. 
๒๐๓อ.พิบูลสงคราม, จอมพล ป.พิบูลสงคราม เลม ๒ (กรุงเทพฯ : ศูนยการพิมพ, ๒๕๑๘), ๑๑๕-๑๑๖.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๒

โลกเสรีประกาศ และรับรองใหไทยไมอยูในกลุมของประเทศผูแพสงคราม๒๐๔ นับต้ังแตนั้นมา
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเปนไปอยางลกึซึ้ง ประเทศไทยจึงหันเขาไปหา
ประเทศตะวนัตก โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรฐัอเมริกา…พ.ศ.๒๔๙๒ ไทยเขารวมในสงครามเวียดนาม
…พ.ศ.๒๔๙๗ ประเทศไทยเขารวมในสนธิสัญญาซีโตเพราะกลัวภัยจากคอมมวินสิตคุกคาม๒๐๕                      

จอมพล ป.พิบูลสงคราม มโีอกาสกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีคร้ังที่ ๒ (อายุ ๕๑ ป) โดย
ดํารงตําแหนงตั้งแต ๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๑ ถึง ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๐ เปนเสมือนผูนาํของ
การหนัเหทิศทางของสงัคมไทยครั้งใหญ เปนยุคเริ่มตนของการเลียนแบบชาติตะวนัตกอยางเต็มที่ 
โดยอางวาเพือ่นําประเทศไทยเขาเทียบเคียงกับความเจริญของอารยประเทศ สังคมไทยในสมยันี ้
อาจกลาวไดวา เปนสังคมที่กําลงัเจริญเติบโตตามแบบสังคมในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม(ทุน
นิยม)ที่มาจากตะวันตกอยางเต็มตัว มีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาเกือบทุกๆดาน และไดออก
ประกาศบังคบัใหประชาชนทั้งประเทศนาํไปปฏิบัติ บางเรื่องก็มีความสอดคลองกบัการสรางชาติ
ในระบบใหมแบบตะวันตก เชน การใหคนไทยออกจากบานไปทาํงานโดยไมตองรอฤกษยาม๒๐๖ 
และบางเรื่องก็เปนการเลียนแบบเพื่อใหดูเหมือนกับฝร่ัง เชน เร่ืองเสื้อผา เครื่องแตงกาย โดยมกีาร
ขอรองใหผูชายไทยสวมกางเกงใสเสื้อใสถงุเทารองเทาผกูหูกระตายและสวมหมวก๒๐๗ สวนผูหญิง
นุงกระโปรง ถาไปงานตองสวมถงุมือและรูวาควรจะใสหมวกทรงไหน สีอะไร ในงานแบบไหน๒๐๘    
ความเปนไทยที่เคยสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง ตองปรับตัวใหเขากบัอารยธรรมของชาติตะวนัตก 
นิยมยกยองของฝรั่งอยางออกหนาออกตา โดยเหยียดของไทยทีม่ีมาแตเดิมวาดอยกวา สังคมไทย
ในสมัยนี้ อาจกลาวไดวามีระบบเศรษฐกิจที่กําลงัเจริญเติบโตตามระบบเสรีนิยมที่มาจากตะวันตก
อยางเตม็ตัว  
 
 
 

                                                           
๒๐๔สุพจน ดานตระกูล, นายปรีดี พนมยงค เลาเรื่องขบวนการเสรีไทย, ๙๘. 
๒๐๕ประณต นันทิยะกุล บรรณาธิการ, การเมืองและสังคม, พิมพครั้งที่ ๒, ๕๑๑. 
๒๐๖สภาวัฒนธรรมแหงชาติ, “ประกาศสภาวัฒนธรรมแหงชาติ เรื่อง ชักชวนใหเลิกนิยมไสยศาสตร,”       

๕ พฤษภาคม ๒๔๘๖. 
๒๐๗กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คําแนะนําการแตงกายของประชากรไทย,”    

๒๑ กุมภาพันธ ๒๔๘๕. 
๒๐๘สํานักนายกรัฐมนตรี, “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแตงกายหญิง,” ๑๗ พฤษภาคม 

๒๔๘๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๓

การปรับตัวของสถาบันสงฆไทย พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๐ 
สังคมไทยมีลักษณะเอื้อตอการปรับเปลี่ยน พรอมที่จะพิจารณารับส่ิงใหม เพื่อนาํไป

ผนวกกับส่ิงเดิม ประเทศไทยสามารถปรบัตัวใหเขากับสถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ของโลกอยูเสมอ เพื่อความมั่นคง ความเปนเอกราชและอธิปไตย รวมทั้งบูรณภาพของชาติ อันเปน
ผลใหประเทศไทยยังคงรักษาความเปนไทยไวไดตลอดระยะเวลาที่ผานมา๒๐๙ เชนเดยีวกับสถาบัน
สงฆซึ่งภายหลังการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ไดมีการปรับตัวใหเขากับส่ิงใหมๆ ที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา  

การปรับตัวดานการปกครอง อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครอง และสังคมที่เดนชดัในระยะเวลานี้คือ แนวความคิดทีเ่กี่ยวกับประชาธิปไตย การมีสิทธิ
และเสรีภาพ ซึ่งเปนเหตุผลในการลมลางระบบการปกครองระบอบสมบูรณาญาสทิธิราชย ซึง่ได
แพรขยายเขาไปในสถาบนัสงฆ  และมกีารเรียกรองใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของสงฆ
ใหสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย ดังคํารองของพระปลัดเจก ทีม่ีมาถงึพระสารสาสนประพนัธ 
รัฐมนตรีกระทรวงธรรมการ ที่วา 

 
จริงอยูถามีผูพูดวา แตกอนๆทําไมปกครองกันอยูได อาตมาภาพขอเจริญพรวา เพราะการปกครอง
บานเมืองสมัยกอนปกครองแบบแอ็บโซลูดก็จําตองทนอยู แมจะพูดจะรองก็ไมมีใครจัดการได ที่พูด
ที่รองขึ้นเวลานี้ก็เพราะเห็นวารัฐบาลนี้เปนรัฐบาลประชาธิปไตยอันแทจริง แลถาพูดถึงวิธีการ
ปกครองของพุทธจักรแลวเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงทีเดียว แตหากวาผูมีอํานาจไดคิดจัดรูปให
แปรปรวนไปเสีย เมื่อฝายอาณาจักรกลับเปล่ียนรูปเปนประชาธิปไตย ฝายศาสนาจักรก็จําตอง
หมุนตาม๒๑๐ 

 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานนัทมหิดล มรีะยะเวลาที่ไมยาวนานมากนัก 

แตมีการเคลื่อนไหวของสถาบันสงฆหลายเหตุการณ ซึ่งเกิดมาตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลาเจาอยูหัว โดยทางรัฐบาลเหน็วาความไมเปนเอกภาพของสถาบนัสงฆจะกอปญหาให
ศาสนาพทุธโดยสวนรวมได จึงมนีโยบายใหมีการรวมตัวกนัของสถาบันสงฆ โดยไมใหมีคําวา
มหานิกายหรือธรรมยุติอีกตอไป โดยมีการสรางวัดพระศรีมหาธาตุ ข้ึนที่บางเขน มวีัตถุประสงคให
                                                           

๒๐๙ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย,พิมพครั้งที่ ๒ แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๓), ๑๒๘. 

๒๑๐คนึงนิตย จันทบุตร, การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไทยรุนแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๔ (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๘), ๙๙-๑๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๔

พระภิกษุสงฆ ๒ นิกายไดอยูรวมกนั อันเปนแผนการหนึ่งในการรวมนิกายสงฆ มพีิธีเปดเมื่อวันที่ 
๒๔ มถิุนายน พ.ศ.๒๔๘๔ พระสงฆที่มาจําพรรษาคัดเลือกจากวัดตางๆจํานวน ๒๔ รูป นกิายละ 
๑๒ รูป แตไมนานพระสงฆฝายธรรมยุติกค็รองวัดนี๒้๑๑ การอุปสมบทของพระยาพหลพลพยหุเสนา 
โดยไดอุปสมบท ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๔ เวลา 
๑๓.๐๐ น.เปนการอุปสมบทรวมนิกาย คือมีพระอุปชฌาและพระอนัดับทั้งมหานิกายและธรรมยติุ 
มีรัฐบาลเปนเจาภาพ การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ รัฐบาลไดออก
พระราชบัญญติัฉบับนี้โดยไมมีการกลาวถงึนิกายใดๆ๒๑๒ อยางไรก็ตามแผนการตางๆของรัฐบาล
ไทยที่จะรวมนกิายของพระสงฆ กย็ังคงลมเหลว เพราะแตละฝายแตละนิกายไมยอมลดความทิฐิ
มานะและผลประโยชนจึงไมสามารถรวมตัวกันได   

การปรับตัวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนญู ตามประวัติการปกครองของประเทศ
ระหวาง ๗๐๐ ปมาแลว พระพทุธศาสนาไดมีอานภุาพอยูอยางใหญหลวงเหนอืความประพฤติ
จิตใจของประชาชนชาวไทย นับแตองคพระประมุขของประเทศลงมาเปนผลเหนือการปกครองของ
บานเมืองของเราเปนอนัมาก๒๑๓ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย พ.ศ.๒๔๗๕ 
สงผลตอพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ซึ่งมีความสอดคลองกับระบบ
มณฑลเทศาภิบาล จงึไดมีการเรียกรองใหเปลี่ยนแปลง ใหมีลักษณะสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย ซึ่งจัดการปกครองบานเมืองโดยแบงอํานาจอธปิไตยออกเปน ๓ สวนคอื 
อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ เพื่อใหถวงดลุซึ่งกนัและกนั ตอมาจึงได
ประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในขณะนัน้๒๑๔ ในกฎหมายรัฐธรรมนญู ซึ่งเปนกฎหมายสูงสดุในการปกครอง
ประเทศ ไดบัญญัติไววา พระมหากษัตริยทรงตองเปนพุทธมามกะ และทรงเปนองคอัครนูปถัมภก
ก็เพื่อประโยชนในการทาํนุบํารุงศาสนาและใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังขอความที่ระบุไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม (พทุธศักราช ๒๔๗๕) ซึง่เปนฉบับแรกของประเทศไทย ใน
หมวดที ่ ๑ ขอความทั่วไป มาตรา ๑ บัญญัติวา ”อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎร

                                                           
๒๑๑คนึงนิตย จันทบุตร, การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไทยรุนแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๔, ๑๖๒-๑๖๓. 
๒๑๒สิริวัฒน คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๒๕๓๔), ๑๔๖-๑๔๗. 
๒๑๓ดิเรก ชัยนาม, พระพุทธศาสนากับการปกครอง (พระนคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๔๙๙), ๑๘. 
๒๑๔“พระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๘ (๑๔ ตุลาคม 

๒๔๘๔) : ๑๓๙๑-๑๔๑๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๕

ทั้งหลาย”๒๑๕ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ใน
หมวด ๒ สิทธแิละหนาที่ของชนชาวสยาม มาตรา ๑๒ บัญญัติวา ”ภายในบงัคับแหงบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญนี้ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยกําเนดิก็ดี โดยแตงตั้งก็ดี หรือโดย
ประการอื่นใดก็ดี ไมกระทาํใหเกิดเอกสทิธิ์อยางใดเลย”๒๑๖ ซึง่กห็มายถึง การเปลี่ยนแปลงขั้ว
อํานาจ จากสถาบันพระมหากษัตริยมาสูสามัญชน ซึ่งอิทธิพลจากแนวความคิดนีส้งผลตอสถาบัน
สงฆในการเรยีกรองสทิธิในการปกครองของคณะสงฆจากฝายธรรมยติุดวย และมาตรา ๑๓ ใน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒ ที่บัญญัติวา ”บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนาหรือลัทธิใดๆ 
และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตน เมือ่ไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของ
พลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของประชาชน”๒๑๗ ซึ่งหมายถงึ
ประชาชนชาวไทยทกุคนสามารถใชสิทธิตางๆตามที่ตนเห็นวาเปนสิง่ทีดี่งาม ควรประพฤติควร
ปฏิบัติ โดยไมขัดตอกฎหมายบานเมอืง และศีลธรรมอันดีของศาสนาพทุธ ซึ่งสงผลตอ
แนวความคิดของพระภิกษสุงฆบางกลุมที่ตองการเผยแพรแนวพทุธธรรมแบบที่กลุมตนเองเหน็วา
ดีตอประชาชน และมาตรา ๑๔ ที่บัญญัติวา ”ภายในบังคับแหงบทกฎหมาย บุคคลยอมมีเสรีภาพ
บริบูรณในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การเขียน การประชุมโดยเปดเผย การสมาคมหรือ
การอาชพี”๒๑๘ ซึ่งสงผลใหประชาชนตืน่ตัวและคํานงึถงึสิทธแิละเสรีภาพทีไ่ดรับเปนครั้งแรก  

การปกครองคณะสงฆกับระบอบประชาธิปไตย ภายหลังที่มกีารเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตริยทรง
เปนพระประมขุแตอยูภายใตรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ดวยความใหมของ
ประชาธิปไตย ไดกอใหเกิดความคิดที่จะตราพระราชบญัญัติปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ เมือ่
วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ใหเปนแบบระบอบประชาธิปไตยตามฝายอาณาจกัร 
 

ประมาณเดือน กันยายน-ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๕ มีกลุมพระสงฆบางกลุมไมพอใจการบริหารของคณะ
สงฆ ที่ยังใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ซึ่งเปนฉบับเกาที่ใหอํานาจ
มากมายกับฝายธรรมยุติ คณะปฏิสังขรณฯ คือกลุมมหานิกายกลุมหนึ่ง ไดขอรองใหคณะสงฆ ได

                                                           
๒๑๕พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ประทานขอปรึกษาแก สิริ เปรมจิตต, 

ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ฉบับแรก พ.ศ.๒๔๗๕ ถึงฉบับปจจุบัน (พระนคร : โรงพิมพประจักษวิทยา, ๒๕๑๑), ๑๒. 
๒๑๖เรื่องเดียวกัน, ๖๙. 
๒๑๗เรื่องเดียวกัน, ๖๙. 
๒๑๘บรรเจิด อินทุจันทรยง, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ตั้งแตตน-ปจจุบัน, ๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๖

ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ และใหมีกฎหมายอื่นแทน เพื่อใหคณะ
สงฆมีความสามัคคีและความเสมอภาคระหวาง ๒ นิกาย การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๔๘๔ เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕๒๑๙  

 
เมื่ออาณาจกัรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย มาเปน

ระบอบประชาธิปไตย จึงเกดิการเคลื่อนไหวของคณะยวุสงฆคณะปฏสัิงขรณการพระศาสนา ขอ
เปลี่ยนแปลงวถิีทางการปกครองคณะสงฆ ใหเปนระบอบประชาธิปไตยบาง๒๒๐ โดยมปีญหากอน
การเคลื่อนไหวของคณะปฏิสังขรณการพระศาสนา คือ ความขัดแยงระหวางธรรมยุติกนิกายและ
มหานิกาย ความไมเปนธรรมในพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ความไมเปน
ธรรมในการแตงตั้งตําแหนงการบริหารคณะสงฆ และความลาหลังดานการศึกษาของฝายศาสน
จักร๒๒๑ 

ความเปนประชาธิปไตยทีเ่ปรียบเสมือนสิง่แปลกใหมของคนไทยในสมยันัน้ เปนเหตใุห
สถาบันสงฆ มีความคิดปรับปรุงการปกครองใหเปนประชาธิปไตย ตามแบบของฝายบานเมือง คือ 
มีสังฆสภา สังฆมนตรี จงึเกิดพระราชบญัญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ เปนการแกไข
โครงสรางของคณะสงฆใหม โดยเอนเขาหาระบบการปกครองของบานเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตยเทาที่ไมขัดกับพระธรรมวนิัย   
 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกอบดวย ๖๐ มาตรา แบงเปน ๘ หมวด  หมวดแรก กลาวถึง สมเด็จ
พระสังฆราช เรื่องอํานาจ-หนาที่ในแบบสังฆราชา ตามแบบรัฐธรรมนูญของประเทศ มีการออก
กฎหมายที่เรียกวา สังฆานัติ ผานทางสังฆสภา การบริหารผานทางหนาที่ของสังฆมนตรี การ
วินิจฉัยอธิกรณผานทางคณะวินัยธร หมวดที่ ๒ กลาวถึงอํานาจหนาที่ของสังฆสภาและคณะกรรม
มาธิการสังฆสภา หมวดที่ ๓ กลาวถึงอํานาจหนาที่ของสังฆนายกและสังฆมนตรี มีการจัดการ
บริหาร-การปกครอง ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค แบงการบริหารเปน ๔ ฝาย คือ ฝายบริหาร 
ฝายการศึกษา ฝายเผยแพรและฝายสาธารณูปการ๒๒๒ 

 
ดังคําปรารภในกฎหมายคณะสงฆฉบับนี้วา  

                                                           
๒๑๙ประณต นันทิยะกุล, บรรณาธิการ, การเมืองและสังคม, ๕๒๗. 
๒๒๐คนึงนิตย จันทบุตร, การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไทยรุนแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๔, ๖-๗. 
๒๒๑เรื่องเดียวกัน, ๙. 
๒๒๒ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ.๒๔๘๔ ที่ภาคผนวก. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๗

 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ไดรับการเห็นชอบของคณะสงฆ และไดผานสภาผูแทนราษฎรมาแลว
โดยราบรื่น ความสําคัญในพระราชบัญญัตินี้ ไดจัดการปกครองคณะสงฆใหอนุโลมตามระบอบ
การปกครองบานเมือง เทาที่ไมขัดกับพระธรรมวินัย๒๒๓ 

 
ขอดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือการกระจายอาํนาจในการปกครองของคณะสงฆ 

ปญหาภายในไดรับการแกไขพอประมาณตามกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย ขอเสียคือ 
การตรวจสอบอํานาจกระทํากันเฉพาะภายในเทานัน้ นบัวาเปนการจาํกัดขอบเขตของตัวสถาบัน
สงฆเองไมใหมีความสมัพนัธกับโลกภายนอกเหมือนที่เคยเปนมา สวนการปกครองภายในนิกายยัง
แยกกันปกครองเหมือนเดิม  

การปรับตัวดานการศกึษา การศึกษาในสังคมไทยสมัยโบราณไมไดแยกออกไปจาก
วิถีชีวิต ปะปนอยูในวถิชีีวิตตัง้แตเกิด จึงมกีารสืบทอดอดุมการณพทุธศาสนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
มาตั้งแตเด็กและติดตัวไปจนแกเฒา ซึ่งแอบแฝงมาในรูปของพฤติกรรม วธิีคิด คานิยมตางๆ ดัง
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทีว่า การเลาเรียนทีจ่ะจัดไปทางอื่น
ไมใหเกี่ยวแกการวัดดวยนัน้ไมได๒๒๔ การศึกษาของไทยในอดีตจึงมีความรูทัง้ทางศีลธรรม รู
หนงัสือและรูการทํามาหา เมื่อรัฐลดการอุปถัมภตอสถาบันศาสนาลงโดยหันมาสรางโรงเรียนแทน 
ทําใหสถาบนัสงฆในสวนทีต่องรับผิดชอบทางการศึกษาของบานเมอืงตองลดบทบาทลง ความเปน
ผูนําทางปญญาของสังคมหมดความสําคัญลงไป แตบทบาททางดานความเชื่อความศรัทธาที่เปน
พื้นฐานของวฒันธรรมไทยยังมีสืบตอมา สถาบนัสงฆมิไดเสื่อมความสําคัญลงเพียงแตไดเปลี่ยน
บทบาทไป ทําใหสถาบนัสงฆที่เคยเปนศูนยกลางของสังคมแทบทุกดาน ตองปรบัปรุงตัวเองให
สอดคลองกับสภาวะที่เผชญิอยูดวยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ทั้งในดานการศึกษา เศรษฐกิจและ
สังคมของสถาบันสงฆเอง 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การศึกษาพระปรยิัติธรรม ระบบ
การเรียนการสอนยังคงเปนแบบเดิม แตมีการกําหนดเวลาสอบใหเร็วขึ้น จากเดิม ๓ ปตอคร้ัง มา
เปนสอบทกุๆป การสอบยงัคงสอบดวยวธิีแปลดวยปากเปลา การกาํหนดใหสอบทุกๆปนัน้เพื่อให
สอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนของมหามกุฎราชวทิยาลัย ที่เปดสอนครั้งแรกเมื่อวันที ่ ๑ 

                                                           
๒๒๓ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ.๒๔๘๔ ที่ภาคผนวก. 
๒๒๔“เรื่องจัดการเลาเรียนตามมณฑลตางๆ,” ก.ย.๑๑๗-ก.พ.๑๑๗, จัดการศาสนาและการศึกษา รัชกาล

ที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ, ร.๕ ศ ๑๒/๗ เลม ๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๘

ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๖๒๒๕ ยงัมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกิดขึ้นหลายแหงทัง้ในกรงุเทพฯ ตามหวัเมือง
และตามบานเรือนของประชาชน อันเนื่องมาจากยังเปนทีน่ิยมของประชาชน เพราะเปนการทํานุ
บํารุงศาสนาและยังเปนการสงเสริมการศึกษาของชาตอีิกทางหนึง่ดวย๒๒๖ และยงัมีการสราง
มหาธาตุวทิยาลัย เมื่อวันที ่ ๘ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๐๘(พ.ศ.๒๔๓๒) นับวาเปนสถานที่เรียนพระ
ปริยัติธรรมชั้นสูงของสถาบันสงฆในขณะนัน้๒๒๗ ตอมาจึงไดมีการตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสงูของ
พระสงฆข้ึน ๒ แหงคือ สภาการศึกษามหามกุฏราชวทิยาลยั เมื่อวนัที ่๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๙ 
และมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เมื่อวนัที ่๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๐ และในป พ.ศ.๒๔๘๗ จาก
การที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดเทียบวทิยฐานะของการศึกษาทางพระปรยิัติธรรมกับวฒุิ
การศกึษาของทางฝายบานเมือง ดังนี้ ใหผูที่ไดรับคุณวุฒิบาลีประโยค ๙ เทียบเทากับขาราชการ
พลเรือนชัน้ตรีอันดับ ๑ ประโยค ๖ ข้ึนไปเทียบเทากับเตรียมอุดมศึกษา ประโยค ๕ ข้ึนไปเทียบเทา
กับมัธยมตอนตน นกัธรรมชัน้ตรีและธรรมศึกษาชัน้ตรีเทยีบเทากับชัน้ประถมตอนตน๒๒๘ 

เมื่อมีการขยายการศึกษาทาํใหมพีระภิกษุสงฆที่สําเร็จการศึกษาเปรียญมากขึน้ ซึ่ง
บางรูปก็ดํารงสมณเพศตอไป บางรูปก็ลาสิกขาอกไปทาํงานใหบานเมอืง ทาํใหตองมีการเทียบโอน
การศึกษาของพระสงฆใหมคุีณวุฒิเชนเดยีวกับการศึกษาของรัฐ เพือ่ความสะดวกในการประกอบ
อาชีพ คือในป พ.ศ.๒๔๘๗ คณะสังฆมนตรี มีบันทกึเสนอตอกระทรวงศกึษาธิการใหพิจารณา
เปรียบเทียบวทิยฐานะทางการศึกษาของพระภิกษุสงฆและสํานกังานขาราชการพลเรอืน(ก.พ.) ได
พิจารณาลงมติใหเทียบวทิยฐานะนักธรรมและเปรียญไวตามหนังสือเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที ่
น.ว. ๘๓/๒๔๘๗ ลงวนัที่ ๑๗ มนีาคม ๒๔๘๗ ดังนี ้ ผูที่สําเร็จเปรยีญ ๙ ประโยค ถาบรรจุใน
ตําแหนงที่ใชภาษาบาลี หรือเปนอนุศาสนาจารย เทยีบใหเทากับขาราชการพลเรือนชั้นตรีอันดบั๑ 
และผูที่สําเร็จเปรียญ ๖ ประโยคขึ้นไป เทียบใหเทากบัเตรียมอุดมศึกษา เฉพาะในการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตําแหนงที่ตองใชภาษาบาลีหรืออนุศาสนาจารย  สวนผูที่สําเร็จ

                                                           
๒๒๕กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองการศาสนศึกษา ฝายปริยัติปกรณ, ประวัติการศึกษาของ

สงฆ, ๔๒. 
๒๒๖“เรื่องโรงเรียนมกุฎกษัตริยวิทยาลัย,” ๔ มิ.ย.-๑๔ ก.ย.๑๑๑, โรงเรียนพระปริยัติธรรม รัชกาลที่ ๕ 

กระทรวงศึกษาธิการ, ร.๕ ศ.๕/๒, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
๒๒๗“ประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆิกเสนาสนวิทยาลัย,” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓, 

แผนที่ ๒๕  (๒๐ กันยายน ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙)) : ๒๖๕-๒๖๘. 
๒๒๘สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กองแผนงานการศึกษาสํานักงาน 

, สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๙๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๙

เปรียญ ๕ เทยีบใหเทากบัประโยคมัธยมตอนตน(ม.๖) เพื่อสามารถเขาสอบแขงขันวชิาขาราชการ
พลเรือนชัน้จัตวา อันดับ ๑ สวนผูสําเร็จนักธรรมหรือธรรมศึกษาตรี เทยีบใหเทากับชั้น
ประถมศึกษาตอนตน ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๘ กระทรวงศึกษาไดออกระเบียบ เร่ืองการเทียบวิทย
ฐานะของนกัธรรมเปรียญ ทีจ่ะเขามาเปนครูในโรงเรียนราษฎร มีสาระดังนี ้ผูที่มีวทิยฐานะนกัธรรม
หรือธรรมศึกษาตั้งแตชั้นตรีข้ึนไป ใหถือวามีความสามารถในการเปนครูสอนวิชาหนาที่พลเมอืง 
และศีลธรรม กับวิชาภาษาไทย ในชั้นประถมศึกษาทุกชัน้ในโรงเรยีนราษฎรได ผูที่มีวทิยฐานะ
ต้ังแตเปรียญ ๓ ข้ึนไปสามารถสอนในวชิาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมกับภาษาไทยในชั้น
ประถมศึกษามัธยมศึกษาไดทุกชัน้ โดยสามารถนาํใบประกาศนยีบัตรไปแสดงไดโดยไมตองมใีบ
เทียบโอน๒๒๙และยังมีอีกหลายๆครั้ง เชน 
 

พ.ศ.๒๔๙๓ กระทรวงศึกษาธิการ เปดโอกาสใหนักธรรมตรีและนักธรรมโทหรือธรรมศึกษาตรีและ
โท สามารถสอบเทียบชั้นมัธยม ๓ ได นักธรรมเอกหรือธรรมศึกษาเอกหรือเปรียญธรรม ๓ ประโยค 
สามารถสอบเทียบชั้นมัธยม ๖ ได ผูไดรับเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป มีสิทธิสอบเทียบชั้นเตรียม
อุดมศึกษา (ม.ศ.๕ เดิม) ได ตอมาป พ.ศ.๒๔๙๔ ใหผูสําเร็จเปรียญธรรม ๕ ประโยค มีสิทธิสอบ
ชุดวิชาครูมูลได พ.ศ.๒๔๙๕ ใหสิทธิแกผูที่สําเร็จเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปมีความรูเทียบเทา
มัธยมปที่ ๖ เพื่อมีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งได๒๓๐  

 
ซึ่งถือไดวาเปนการปรับปรุงใหพรอมที่จะออกจากความเปนสมาชิกของสถาบนัสงฆ

และสามารถอยูในโลกของฆราวาสที่ตองดิน้รนแขงขันกนัในสงัคมไดอยางไมเปนปญหามากนัก
นับวาเปนการเริ่มเดินตามคานิยมของสังคมหลังจากเปนผูนํามาตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

การปรับตัวทางแนวความคิดของกลุมพระสงฆ หลังการเปลีย่นแปลงการปกครอง 
พ.ศ.๒๔๗๕ ทําใหประชาชนมีอิสระทางความคิดมากขึน้ กอใหเกิดความคาดหวงัจากสถาบันสงฆ
ที่แตกตางกันออกไป เปนสาเหตหุนึง่ที่สถาบันสงฆตองปรับตัวใหสอดคลองกับคานิยมและความ
ตองการของผูคน เพื่อตอบสนองตอกลุมคนทีม่ีความตองการหลากหลายตางกัน จึงเกิดกลุม
พระสงฆที่มีแนวความคิดและการปฏิบัติที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งอาจแยกตามบทบาทของแตละ
แนวทางไดเปนหลายกลุม เชน กลุมสวนโมกขของทานพุทธทาสภิกขุ ทีพ่ยายามรักษาความเปนตัว
ของตัวเองใหอยูนอกเหนือจากการเมือง ทานไดกลาวถงึเรื่องศาสนาพุทธกับการเมอืงไววา 
                                                           

๒๒๙สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กองแผนงานการศึกษาสํานักงาน 
, สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๙๔. 

๒๓๐สิริวัฒน คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, ๑๖๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๐

 
ระบบพระธรรมในพระพุทธศาสนา มันก็เปนระบบการเมืองระบบหนึ่ง ของสัจจธรรมของธรรมสัจจ 
หรือของศาสนา ก็มีระบบวางไวสําหรับจัดโลกนี้ใหอยูกันอยางผาสุก โดยปราศจากอาชญา ฉะนั้น
พระสงฆก็เกี่ยวของกับระบบการเมืองอยางเต็มตัว แตอยาไปเกี่ยวของกับระบบการเมืองของ
นักการเมืองสกปรก ที่ทําไปดวยกิเลสตัณหา โดยไมมีธรรมสัจจะของพระเจา หรือของศาสนาเลย 
เพราะขืนไปเกี่ยวของมันก็พลอยเปนอยางนั้นไปดวย๒๓๑  

 
หลังเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ทานพทุธทาสภิกขุ แหงสวนโมกขพลาราม 

ซึ่งเปนผูทรงธรรมทานหนึ่ง มีบทบาทอยางสําคัญและมคุีณคายิ่งในวงการศาสนาพทุธ ในฐานะที่
เปนผูนาํในการเนนใหเหน็ถงึความสําคัญของพุทธศาสนาทั้งในดานปฏิบัติ การตีความหลกัธรรม
และการปฏิรูปศาสนา ในดานการปฏิบัติธรรมวิปสสนาธุระ โดยมีความประพฤตบิริสุทธิ ์ มีใจ
บริสุทธิ์ เร่ือยไปจนถึงขัน้ที่เรียกวาปญญาบริสุทธิ์หรือรูแจงบริสุทธิ๒์๓๒ โดยทานพุทธทาสไดเทศน 
และเขียนสงเสริม ใหพระภิกษุสงฆ และพุทศาสนิกชนโดยทั่วไป ใหสนใจในการปฏิบัติธรรมตลอด
มา การตคีวามทางพทุธศาสนาของทานพุทธทาส มุงที่จะใหธรรมเปนหลกัที่จับตองไดมิใช
หลักการที่ออกนอกโลกหรือรอในชาติหนา ถาจิตวางหมายถงึความวางจากตัวตนจากการยึดถอื
วางจากกิเลส๒๓๓งานปฏิรูปศาสนาของทานพุทธทาส มีลักษณะประนีประนอมกลางๆ ไมวาง
กฎระเบียบที่เครงครัดจนเกนิไป ไมยึดตดิ พิจารณาเพียงประโยชนที่ใหแกรางกาย ดังคํากลาววา 
เปนการกินอยางไมมีตัวผูกินและผูถูกกนิ๒๓๔โดยมีปรัชญาวา การทาํงานคือการปฏิบัติธรรม 
ธรรมะคือการทําหนาที๒่๓๕ ทาํใหลบคําพูดที่วาศาสนาพทุธทําใหคนเกิดความขี้เกยีจ 

จะเหน็ไดวา การจัดการศึกษาแบบใหม ที่เนนความรูในเรื่องหนงัสือมากขึ้น เพื่อให
สัมพันธกับระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกจิ และสงัคมแบบตะวนัตกทาํใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมหลายอยางของประชาชนรวมไปถึงชนชั้นผูนํา การเปลี่ยนแปลงทางดาน

                                                           
๒๓๑วิรัช เตียหงษากุล, ผูรวบรวม, เอกสารทางวิชาการประกอบการสอนวิชา ศาสนากับการพัฒนา

ชุมชน (ขอนแกน : ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๒๘), 
๓๖๗. 

๒๓๒สัมพันธ กองสมุทร, พุทธทาสภิกขุ นาคารชุนแหงเถรวาท (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๓๐)
, ๑๖.  

๒๓๓คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย, ๑๒๔. 
๒๓๔เรื่องเดียวกัน, ๑๒๖.  
๒๓๕ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก (กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน, ๒๕๓๐), ๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๑

ความคิดทาง การเมือง เศรษฐกิจและสงัคมลวนเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ
ปญญา ในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๐ นับวามีสถานการณที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมากมายหลายอยาง ทัง้การเปลี่ยนแปลงภายใน คือการเปลี่ยนการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตย การปรับปรุงทางดานการศึกษา การเขามามีอิทธพิล
ของญี่ปุน สงครามระหวางไทยกับฝร่ังเศส สงครามโลกครั้งที ่ ๒ และการกลับเขามามีอิทธิพลอกี
คร้ังของชาติตะวันตกแตตอนนี้เปลีย่นมาเปนประเทศสหรัฐอเมริกา สังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมประเพณี มาสูสังคมใหมทีท่นัสมัย เปลี่ยนโครงสรางความสัมพันธทางสงัคมที่ม ี ๒ สถานะ
ระหวางมูลนายกับไพรมาเปนสังคมที่มีความสัมพันธที่ซบัซอนยิง่ขึ้น เกิดชนช้ันกลาง ชนชัน้
กรรมกร กลุมอาชีพใหมๆขึ้น ซึง่เหตุการณแตละอยางลวนสงอทิธพิลตอสังคมไทยเปนอยางมาก 
สถาบันสงฆเปนสวนหนึง่ของโครงสรางทางสงัคม ที่มหีนาที่สรางความสัมพันธกับสถาบันอืน่ๆใน
สังคม ซึ่งตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคานิยมของสังคม หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาบนัใด
สถาบันหนึ่งกจ็ะสงผลกระทบตอสถาบันอืน่ในสงัคมดวย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครอง สังคมและเศรษฐกิจข้ึน ก็มีผลกระทบตอสถาบันสงฆ อันเปนปจจยัสําคัญอยางหนึง่ที่
นําไปสูการปรับตัวของสถาบันสงฆ ซึง่การปรับตัวนี้มิใชเพียงการรักษาสถานะภาพเดิมเทานัน้ แต
ยังเปนการปรับตัวเพื่อใหรับกับสถานะภาพใหมที่จะเกิดขึ้นดวย                         
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บทที่ ๕  
 

การปรับตัวของสถาบันสงฆในสมัยเผดจ็การทหาร (พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๑๙) 
 

รัฐประหารป พ.ศ.๒๕๐๐ ของจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต คือจุดจบของคณะผู
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เปนการยุติรัฐบาลแบบประชาธิปไตย หลงัจากนัน้มา
ประเทศไทยถกูปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหารอยางตอเนื่องจนถงึสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร 
กอนทีจ่ะถกูโคนลมโดยนักศึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖  

สาเหตุของการรัฐประหารของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เกิดจากความไมพอใจตอระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตย ดังจะเหน็ไดจากขอความทีว่า 

 
ในเวลาทํารัฐประหารในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ นั้น มิไดมีการแกไขรูปแบบการปกครอง
บานเมืองใหม คงปลอยใหดําเนินการตามแบบเดิม กลาวคือยังคงมีรัฐสภา มีพรรคการเมือง ให
เสถียรภาพหนังสือพิมพที่วิพากษวิจารณรัฐบาลไดอยางเต็มที่ และกวางขวาง…ที่รายที่สุด คือ 
ผูแทนราษฎรทั้งหลายพยายามแกงแยงชิงกันเปนรัฐมนตรี…ในที่สุดมีความเห็นพองกันวา จะตองใช
วิธีปฏิวัติหรือผาตัดใหญ จึงสามารถแกปญหาของประเทศชาติขณะนั้นได๒๓๖ 

 
 และฐานะทางการเงินของรัฐบาลในขณะนั้น ที่ตองเผชิญกับวิกฤตทางการคลัง และ

มองวาคอมมวินิสตเปนภัยตอความมัน่คงของชาต ิซึ่งจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ไดกลาวไววา  
 

กอนหนาที่จะมีการปฏิวัติ ชาติที่รักของเราตองอยูในสภาวะคับขันเพียงใด ฐานะทางการเงินการคลัง
ของประเทศตองทรุดลงไปอยางยิ่ง รัฐบาลตองตกเปนลูกหนี้ธนาคารแหงชาติถึง ๑,๕๐๗ ลานบาท
เศษ รวมทั้งภัยจากลัทธิคอมมิวนิสตไดพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วา คอมมิวนิสตไดโหมปฏิบัติการอยาง
กวางขวางเพื่อแทรกซึมเขาไปในวงการตางๆ เพื่อลมลางสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ของชาติเราคือ ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย๒๓๗  

                                                           
๒๓๖ทักษ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๖), ๑๙๑-๑๙๒. 
๒๓๗วิวัฒน เอี่ยมไพรวัลย, ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗), ๙๐. 
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จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทาํการปฏิวัติยดึอํานาจจากรฐับาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๐ นับเปนชวงสิ้นสุดของกลิ่นอายความแปลกใหมในระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบการปกครองไทยกลับกลายมาเปนแบบเผด็จการทหารอยางเต็มตัว จอม
พลสฤษดิ ์ ธนะรัชต เชือ่วาสิ่งทีท่ําความเจริญใหแกชาติบานเมืองคือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไมใชการมีสิทธิและเสรีภาพ จงึไมไดกลาวถงึเรื่องประชาธิปไตยไวในรัฐธรรมนูญ และยงัเชือ่
อีกวาการพฒันาประเทศใหเกิดผลดีตองอาศัยอํานาจที่เด็ดขาด ดังนั้นจงึมกีารใหอํานาจแกฝาย
บริหารอยางเต็มที่ในการปราบปรามผูที่มแีนวความคิดที่ไมลงรอยกบัรัฐบาล รัฐธรรมนูญสวนใหญ
ไดใหอํานาจพเิศษแกนายกรฐัมนตรีมีอํานาจสั่งการ หรือกระทําการใดๆที่เหน็สมควรเพื่อประโยชน
ในการระงับ หรือปราบปรามการกระทําอนัเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือ
ราชบัลลังก หรือการกระทาํอันเปนการทําลายกอกวน หรือคุกคามความสงบทีเ่กิดขึ้นภายใน หรือ
มาจากภายนอกราชอาณาจักร เพราะเปนการมอบอํานาจทัง้นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
ใหแกนายกรัฐมนตรีแตเพียงผูเดียว๒๓๘ รัฐธรรมนูญในยุคนี้เขียนขึ้นในสมยัที่รัฐบาลเผด็จการทหาร
มีอํานาจและสืบทอดอํานาจกันมาตลอด มีการใหอํานาจแกผูปกครองอยางมากและจํากัดสทิธิ
และเสรีภาพของประชาชนมากพอสมควร มิไดสนใจกับการแกปญหาความขัดแยงในแนวความคดิ
ทางการเมือง ไมมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง แนวความคดิทางการเมือง
และระบบการเมืองการปกครองเปนสิง่ทีก่าํหนดไวอยางแนนอนตายตวัโดยนโยบาย และระบบ
ตางๆของรัฐบาลตองดําเนินตอไปตามขอบเขต และอํานาจหนาทีท่ีม่ีอยูซึ่งขัดแยงกับสภาพสงัคม 
ที่เนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ๒๓๙ แตเมือ่เกิดความไมสอดคลองกันระหวางระบบการเมืองการ
ปกครองที่ยงัไมมีการเปลีย่นแปลง กบัการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทีก่ําลงัจะกาวไปสูการ
เปลี่ยนแปลง จึงสรางความตึงเครียดใหแกสังคมภายในอันนําไปสูความขัดแยงกนัในเวลาตอมา  
 
ความสมัพันธกับสหรฐัอเมริกา 

ยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต สถานการณทางการเมืองทัง้ภายในและตางประเทศได
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ในระดับโลกมกีารเผชิญหนากันระหวางอภมิหาอาํนาจคือ

                                                           
๒๓๘กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาส, วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจากอดีตถึง

ปจจุบัน, ๒๖-๒๗. 
๒๓๙เสนห จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๒๙), ๓๐๕-๓๐๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๔

สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ทีเ่รียกวาสงครามเย็น และสงผลกระทบตอภูมิภาคเอเชีย
อาคเนยและไทย โดยเฉพาะภัยคุกคามจากลทัธิคอมมิวนิสต ความจําเปนในการปองกันภัยจาก
คอมมิวนิสตและการสรางอาํนาจใหกับตนเอง ทําใหจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต ตองใชแนวทางการ
ปกครองแบบเผด็จการที่เขมขนที่อิงกับระบบศักดินาและจักรวรรดินิยมตะวันตก เทิดทนูสถาบนั
พระมหากษัตริย มกีารฟนฟูพิธีแรกนาขวัญ พิธีแหพระกฐิน และที่สําคัญคือถือเอาวนัพระราช
สมภพของพระมหากษัตริยเปนวนัชาต ิ ใชสถาบนัพระมหากษตัริยอางความชอบธรรมในระบบ
เผด็จการของตน มีการกลาวหาวาบุคคลใดที่บอนทําลายสถาบนัพระมหากษัตริย เปนการทําลาย
ความมัน่คงของชาติและเปนคอมมิวนิสต ในดานความสัมพันธกับตางประเทศเปนพนัธมิตรกบั
จักรวรรดินิยมตะวันตก โดยยอมรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและการลงทนุจากสหรัฐอเมริกา 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาต ิ โดยมีความคิดวาปญหาทางเศรษฐกจิของไทยแกไขไดโดยใช
วิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหมซึง่นาํมาจากภายนอก๒๔๐และที่สําคัญคอื ไทยสามารถดงึ
ประเทศมหาอาํนาจใหมคือสหรัฐอเมริกาเขามาถวงดุลอํานาจกับอังกฤษไดสําเร็จ เพราะ
สหรัฐอเมริกามีความคิดแบบเสรีนิยมสนบัสนุนใหบรรดาอาณานิคมตางๆประกาศเอกราช และ
เมื่อประเทศไทยไมไดตกเปนอาณานิคมแกประเทศใด จึงไมเหน็ดวยกับนโยบายของอังกฤษที่จะ
ร้ือฟนความเปนเจาอาณานคิมกลับมาใชอีก และการประกาศสงครามของไทยไมได
กระทบกระเทอืนผลประโยชนและเกียรติภูมิของสหรัฐอเมริกา จงึความเหน็อกเห็นใจไทย๒๔๑

ความสัมพันธระหวางไทยกบัสหรัฐอเมริกาจึงเปนไปอยางใกลชิด 
เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรสงครามเย็น 

ระหวางประเทศในคายแหงโลกเสรีและคายคอมมิวนิสต เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๙๐ ประธานาธิบดี 
แฮร่ี ทรูแมน ประกาศวา สหรัฐอเมริกามุงมั่นที่จะกีดกัน้ลัทธิคอมมิวนิสตอยางเต็มที่และสนับสนุน
ประเทศที่ตอตานลทัธคิอมมวินิสตดวย๒๔๒ และเมื่อประเทศจีนไดกลายมาเปนประเทศคอมมิวนิสต
ในป พ.ศ.๒๔๙๒(ค.ศ.๑๙๔๙) ทําใหสหรัฐอเมริกาเชื่อวาการปองกนัไมใหลัทธิคอมมิวนิสตลุกลาม
มากขึ้นเปนสิง่จําเปน ในป พ.ศ.๒๔๙๓ ไดเกิดสงครามเกาหลี ประเทศไทยอยูฝายตะวนัตกไดขอ
สงอาสาสมัครไปชวยรบกับคอมมิวนิสต เปนเหตุใหสหรัฐอเมริกาเริ่มชวยเหลือรัฐบาลไทยทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและการทหาร ในป พ.ศ.๒๔๙๗ ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชกิขององคการ

                                                           
๒๔๐ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, เศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตรไทย, ๒๓๓-๒๓๔. 
๒๔๑ชาญวิทย เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท สามัคคีสาร (ดอกหญา) จํากัด), 

๒๕๓๘), ๓๕๖-๓๕๗. 
๒๔๒ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, ๓๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๕

สนธิสัญญาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต (SEATO) โดยมขีอตกลงกันทีม่นิลาวา สหรัฐอเมริกาจะ
ชวยเหลือประเทศไทยถาถกูรุกราน๒๔๓ สหรัฐอเมริกาจงึใหความสนใจตอภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตอยางมากโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมทีีต้ั่งที่มีความสาํคัญทั้งทางดานการเมืองและ
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้และความมัน่คงก็ไดรับการกระทบกระเทือนจากการแทรกซมึของฝาย
คอมมิวนิสต   

สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ใหความชวยเหลือทั้งทางดานเงินทนุ และอุปกรณ ดวย
จุดมุงหมายทีสํ่าคัญ คือ การตอสูกบัฝายคอมมวินิสต เปนลกัษณะที่ตอบสนองวตัถุประสงค
ทางการเมืองคือกันไมใหไทยหนัเหไปจากนโยบายของโลกเสรี ทําใหไทยตองดําเนนินโยบาย
ตางประเทศทีส่อดคลองคือตอตานการขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต จึงถูกดึงเขาไปสูความ
ขัดแยงนั้นดวยโดยเฉพาะในกรณีของความขัดแยงในอนิโดจีน จนถึงสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม 
กิตติขจร สหรัฐอเมริกาไดเขามาตัง้ฐานทพัในประเทศไทยในป พ.ศ.๒๕๑๐(ค.ศ.๑๙๕๗) สําหรบั
การทิง้ระเบิดโจมตีประเทศ ลาว กมัพูชาและเวียดนาม  

สหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือไทยทั้งทางดานการทหาร และทางเศรษฐกิจ พรอมกับ
การตั้งหนวยงานประชาสัมพันธที่จะเผยแพรขาวสารและวัฒนธรรมอเมริกัน อันเปนจุดหักเห
สําคัญที่สังคมชั้นสูงของไทยเคยไดรับอิทธิพลจากองักฤษ เร่ิมหนัเหทิศทางไปเปนนยิมชมชอบ
อเมริกามากขึน้ และแพรขยายไปสูคนในสงัคมระดับกลางและลางในที่สุด๒๔๔ ซึง่เปนผลใหคานยิม
ของสังคมไทยไดปรับเปลี่ยนไปจากเดิมดวย สถาบนัตางๆ จงึไดรับผลกระทบกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม ทัง้ การเมืองการปกครอง กฎหมาย สถาบนัทางสงัคม วิถกีาร
ผลิต ความสมัพันธทางการผลิต คานยิมทางสังคม รวมทัง้อุดมการณในการพัฒนาประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
สรางความชอบธรรมใหกับระบบเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คือการมุงเนนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม๒๔๕ ประเทศไทยเขาสูยคุพัฒนา สภาพบานเมืองเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
วัตถุอยางเห็นไดชัดขึ้น ความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเปนปจจัยสําคัญตอการสรางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจนัน้ตองอาศัย

                                                           
๒๔๓ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, พิมพครั้งที่ ๒ แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๓), ๑๓๗. 
๒๔๔ชาญวิทย เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย, ๔๑๔-๔๑๖. 
๒๔๕สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๑), ๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๖

งบประมาณ และอุปกรณทางเทคนิคจาํนวนมาก ในยคุนี้เปนยุคที่เรายอมรับวถิีชีวติแบบอเมริกัน 
เกิดสื่อสารมวลชนทีม่ีอิทธพิลตอการโฆษณาชวนเชื่อ เกิดชองวางขึน้มากมายในสังคมไทย มีการ
วางแผนทางเศรษฐกิจของชาติ โดยใหสอดคลองกบัระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแบบตะวันตก 
เปนแนวทางในการกาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศ ทําใหประชาชนทั่วไปมจีติสํานึกแบบวตัถุ
นิยมฝงแนน จนยากทีจ่ะแกไขใหเหมือนเดมิได 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนโครงการที่รัฐตองการบังคับ และ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถืออุดมการณวาระบบการเมืองการปกครอง ระบบของสังคม และ
ระบบของเศรษฐกิจสามารถนํามารวมเปนอันหนึง่อันเดียวกนัได วตัถุประสงคแรกของแผนพฒันา
เศรษฐกิจ คือ การยกมาตรฐานคาครองชพีของคนไทย ดังนัน้ประการสําคัญตองพัฒนาโครงการ
สาธารณูปโภคตางๆเพื่อสงเสริมความเจรญิกาวหนาทางเศรษฐกิจ ภายใตคําขวัญที่วา น้ําไหล ไฟ
สวาง ทางดี มีงานทํา บํารุงความสะอาด นโยบายหลกัของการพฒันาในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิ 
๒ ฉบับแรก รัฐบาลไดสนับสนนุใหเอกชนเปนตัวจกัรสําคัญในการริเร่ิมและการลงทนุประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยบทบาทของรัฐจาํกัดอยูในขอบเขตของการจัดหาสิง่อํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานของเอกชน รัฐบาลไทยตองคุมครองไมให
กิจการของทุนตางชาตถิูกโอนไปเปนของรฐั และตองประกนัคุมครองไมใหมกีารตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันขึ้นมาแขงขัน๒๔๖  จุดมุงหมายสาํคัญที่สุดก็เพื่อทาํรายไดประชาชาติ
เพิ่มข้ึน โดยหวงัวาการเพิม่ข้ึนของรายไดประชาชาต ิ จะทําใหทุกคนในสังคมไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาถวนหนากัน๒๔๗ แผนพัฒนาฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙) ไดมีการเปลี่ยนกลยุทธ
ไปสูอุตสาหกรรมสงออก โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดใหสิทธิพเิศษตางๆ สวน
อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการใชแรงงานสงู อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ไดมีการแสดงออกมาชัดเจนขึน้ในประเดน็ของอุตสาหกรรมตางจงัหวัด อุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก๒๔๘ แผนพฒันาฉบับที่ ๓ นี้ รัฐบาลเริ่มตระหนักถึง
ปญหาความยากจน และปญหาการกระจายรายไดประชาชาติที่ไมเปนธรรมกนัมากขึ้น ไดเร่ิมมี

                                                           
๒๔๖ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคม (กรุงเทพฯ : สรางสรรค, ๒๕๒๗), 

๓๙๐-๓๙๑. 
๒๔๗สิทธิชัย ธาดานิติ, การศึกษากับสังคม, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๒๙), 

๖๕. 
๒๔๘อภิเษก ปนสุวรรณ, “อุตสาหกรรมชนบท,” วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๔, ๑-๒ 

(มิถุนายน ๒๕๔๔ – พฤษภาคม ๒๕๔๕) : ๒๒๑-๒๒๓.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๗

การปรับยุทธศาสตรแหงการพัฒนา โดยใหความสําคญักับปญหาสงัคมมากขึ้น เนนในดานการ
เพิ่มประสทิธิภาพในทางการผลิต และยังไดเพิ่มมาตรการพัฒนาสังคม เชน การริเร่ิมนโยบายการ
วางแผนครอบครัวเปนครั้งแรก และการกระจายบริการดานเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชวงนี ้ สรางแรงจูงใจใหนายทนุจาก
ตางประเทศเขามาสูระบบเศรษฐกิจของไทยไดอยางรวดเร็ว มีการกระตุนใหเกิดความรูสึกทาง
ความตองการทางวัตถุของประชาชน ดวยการเนนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการบริหาร
ประเทศอยางเต็มที่ รัฐบาลมีการสงเสริมใหตางชาติเขามาลงทนุไดอยางเสรีโดยไมคํานงึถงึผลเสีย
ที่จะตามมา บรรดานายทนุทัง้ทีเ่ปนชาวไทยและชาวตางชาติตองพึง่พาขาราชการหรือนักการเมอืง
ที่ทรงอทิธพิล ทําใหรัฐเขาไปมีบทบาทและคุมครองผลประโยชนใหแกบรรดานายทุนเปนอยางมาก  
 
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอสถาบันสงฆ 

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึน้ในการเมืองและสังคมยอมจะมีผลกระทบตอศาสนา๒๔๙

นับต้ังแตการขึน้ครองอํานาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต สถานการณตางๆทัง้ภายในและนอก
ประเทศทาํหรัฐบาลในระบบเผด็จการทหารตองการทําใหทุกองคกรในสังคมอยูในการควบคุมของ
รัฐ ดวยการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลายประการ แมแตพระเถรชั้นผูใหญในสถาบนั
สงฆก็ไดรับผลกระทบกระเทือนตอนโยบายเหลานี้โดยไมมีการยกเวน ดังเชนกรณีมีการกลาวหา
พระพิมลธรรม(อาจ อาสภมหาเถร) วา ประพฤติเสียหายทางพระวนิัยถึงศีลวิบัติ เมือ่ พ.ศ.๒๕๐๓
จนในที่สุดตองถูกถอดสมณศักดิ์พรอมกับถูกกลาวหาวาเปนผูบอนทาํลายความมัน่คงของรัฐและมี
การกระทําอนัเปนคอมมวินสิต มีการออกคําสั่งใหจําคกุพระพมิลธรรม(อาจ อาสภมหาเถร) เมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๕๒๕๐ภายหลังตอมาเมื่อความจรงิกระจางชัดขึ้นและมผูีไปไปกราบ
เรียนใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทราบ ทานจอมพลสฤษดิ์ พูดดวยความโทมนัสวา”กูไมนึกเลยวา 
พระผูใหญจะใชเลหล้ินขนาดนี้ ใหกูเสียหายกอน จะใหความเปนธรรม จะไปกราบขอขมาโทษ” แต
ทานจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดถึงอสัญกรรมเสียกอน๒๕๑ 

อัยการศาลทหารกรุงเทพ เปนโจทยยืน่ฟองนายอาจ ดวงมาลา (พระพิมลธรรม) ใน
ขอหาการกระทําอนัเปนคอมมิวนิสตและกระทําผิดตอความมัน่คงของรัฐภายในราชอาณาจักรใน

                                                           
๒๔๙สมบูรณ สุขสําราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, ๑. 
๒๕๐ศาลทหารกรุงเทพ, คําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดี อดีตพระพิมลธรรม (นครหลวงกรุงเทพธนบุรี 

: สหประชาพาณิชย, ๒๕๑๕), จ. 
๒๕๑เรื่องเดียวกัน, จ-ซ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๘

วันที ่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๙๒๕๒และไดมีคําพิพากษาที่เต็มไปดวยขอธรรมเพือ่หลีกเลี่ยงการ
กระทบกระเทอืนตอสถาบนัสงฆโดยสวนรวม ใหพนจากความผิด โดยกลาววา กรณีทั้งหลาย
ตามทีท่ราบความจรงิมา จาํเลยถูกกลั่นแกลงโดยไมเปนธรรมจริงๆ ไมไดกระทําความผิดดังที่กลาว
มา ดังนั้น ศาลจึงขอใหจําเลยระลึกวา เปนคราวเคราะหหรือกรรมเกาของจาํเลยเอง หรือมิฉะนัน้ก็
เปนการสรางบาปกรรมของคนมีกิเลส ไมใชความผิดของผูใด แตเปนความผิดของสังสารวัฏเอง 
ศาลนี้รูสึกสลดใจและเห็นใจจําเลย แตเชื่อวาจาํเลยซึง่อบรมอยูในพระศาสนามานาน คงซาบซึ้งดี
ในอุเบกขาญาณที่วา สัตวทัง้ปวงมีกรรมแตกําเนิด มีกรรมเปนเผาพนัธ มีกรรมเปนที่พีง่อาศัย ทํา
กรรมใดไวดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ก็จะเปนกรรมทายาทรับผลนั้น และคงจะตั้งอยูในคณุธรรมอันเปน
ลักษณะของบณัฑิตในพทุธศาสนาสืบไป อาศัยเหตุผลและดุลยพนิจิที่ไดวินิจฉัยมา จงึพรอมกัน
พิพากษายกฟอง ปลอยจาํเลยพนขอหาไป๒๕๓ไดมีทั้งนักการเมือง๒๕๔พระภิกษุสามเณร๒๕๕ ทําการ
เรียกรองใหมหาเถรสมาคมระงับอธิกรณและคืนสมณศักดิ์แกพระพมิลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) 
เมื่อวันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๘ สํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศคืนสมณศักดิ์ …ตอมาไดรับการ
โปรดเกลาฯ ทรงสถาปนาเปน สมเด็จพระราชาคณะชัน้สุพรรณบัฏที ่ สมเด็จพระพฒุาจารย เมื่อ
วันที ่๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ และไดรับการแตงตั้งเปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที ่๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๓๑ ไดถึงแกมรณภาพเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๒๒๕๖และกิจกรรมอกีอยางหนึ่งที่
เกี่ยวของกับสถาบันสงฆในยุครัฐบาลเผดจ็การทหารคือ โครงการพระธรรมฑูต โดยไดมีการสงพระ
นิสิตและพระสงฆในทองถิน่ออกไปเผยแพรและธรรมและสงเคราะหประชาชน ทัง้สงไปจาริก
เผยแพรภายในประเทศแลวยังมีการดําเนนิการไปยงัตางประเทศอีกดวย ไดเร่ิมตนในประเทศไทย
อยางมีโครงการและแผนปฏิบัติเปนครั้งแรกเมื่อ พทุธศกัราช ๒๕๐๗ และไดทดลองดําเนนิการเปน
เวลา ๒ ป คือ พ.ศ.๒๕๐๗ และ พ.ศ.๒๕๐๘ เมื่อเหน็วาประสบความสาํเร็จ เปนผลดตีอ
ประเทศชาติและพระศาสนา คณะสงฆโดยมติของมหาเถรสมาคมจึงไดรับงานพระธรรมฑูตมา

                                                           
๒๕๒ศาลทหารกรุงเทพ, คําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดี อดีตพระพิมลธรรม, ๑.  
๒๕๓เรื่องเดียวกัน, ๖๓-๖๔. 
๒๕๔อมร รัตนกุล, คดีประวัติศาสตร ศาสนา (พระนคร : ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๘), ๔-๗. 
๒๕๕เรื่องเดียวกัน, ๑๐-๑๓,๒๒-๒๕.  
๒๕๖สมาคมศิษยมหาธาตุ, อนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) (๘ 

พฤศจิกายน ๒๔๔๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), (๑๔). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๙

ดําเนนิการ และถือเปนกิจกรรมของคณะสงฆ ต้ังแต พ.ศ.๒๕๐๙๒๕๗ ตอมาระหวางป พ..ศ.๒๕๑๑-
๒๕๑๓ มกีารจัดอบรมพระธรรมฑูตสายตางประเทศขึ้น เพื่อเผยแพรงานของพระพุธศาสนาไปยัง
ตางประเทศ กอใหเกิดการสรางวัดไทยในตางประเทศเพิ่มข้ึนเรื่อยๆทั้งในยุโรปและอเมริกา วัดไทย
ในตางประเทศเหลานี้เปนศนูยกลางการเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เปนศูนยกลางการ
เผยแพรพระพทุธศาสนา๒๕๘ โดยที่รัฐบาลในสมัยนั้นยังมคีวามคิดวา ลัทธิการเมืองในระบอบ
คอมมิวนิสตมหีลักการที่เปนปฏิปกษตอพระศาสนาและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน รัฐบาลจึง
ไดดําเนินการพัฒนาประเทศในทุกๆดานเปนการใหญซึง่รวมถงึกิจการดานศาสนา โดยมี
จุดมุงหมายเพือ่พัฒนาชาตบิานเมืองใหมคีวามอุดมสมบูรณและเจริญรุงเรืองสืบตอไป ดังนั้นจึง
เกิดขบวนการเผยแพรทางศาสนา ดําเนนิการปลูกฝงศรัทธาของประชาชนใหมัน่คงในศาสนา และ
ปฏิบัติตามหลกัธรรมคําสั่งสอนดวยความเคารพ โดยมีหลกัการคอืการเรงรัดพฒันาขบวนการ
เผยแพรหลักธรรมของพระศาสนาใหเขาถงึประชาชน ทัง้ในเมืองและในชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในถิ่นทุรกนัดารและชาวเขา๒๕๙โดยมีเหตุผลทีว่า ประชาชนชาวไทยมีศาสนาพทุธเปนหลกัยึด
เหนีย่วทางจิตใจสืบเนื่องกันมาแตโบราณกาล 

จะเหน็ไดวาในสมัยที่บานเมืองปกครองดวยระบบเผด็จการทหารอนัยาวนาน นับต้ังแต
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จนถงึรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร สถาบันสงฆไทยถกูผูปกครอง
มองในแนวทางที่ดีและในทางลบดวยทั้งสองทาง ดวยเหตุนีจ้ึงตองควบคุมอยางเขมงวด
ตลอดเวลา ไมวาจะเปนการออกพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ที่ควบคุมการ
ปกครองของสงฆแทบทุกอยาง สวนหนึ่งเพราะรัฐมีความคิดวาสถาบันสงฆไทยมศัีกยภาพพอตอ
การเปนผูนําในการรวมตัวของประชาชนเพื่อตอตานรัฐบาล และรัฐยังมองเหน็ถงึความสาํคัญโดย
ใชสถาบนัสงฆเปนสวนหนึง่ของการตอสูทางการเมืองจากลทัธิการปกครองที่แตกตางกนั 

การเปนรัฐชาติสมัยใหมทําใหบทบาทของสถาบนัสงฆตองปรับเปลี่ยนไป เพราะมกีาร
ปกครองโดยกฎหมาย และการตระหนกัถึงสทิธิเสรีภาพของมนุษยมากขึ้น สังคมโลกมกีาร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก เพื่อการกาวไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมตามอยางประเทศ
สหรัฐอเมริกาและยุโรป มีการรับเอาความรู ความเชื่อ คานยิมและวิถีชีวิตแบบชาวตะวันตกมาใช

                                                           
๒๕๗กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, วัดพัฒนา ๒๘ (กรุงเทพฯ : กรมการ

ศาสนา, ๒๕๒๘), ๖๖. 
๒๕๘มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕๐ ป อุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๑๕๔-๑๕๕. 
๒๕๙กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, วัดพัฒนา ๒๘, ๖๗. 
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ปฏิบัตินํามาสูการเปลี่ยนแปลงและการปรบัตัวครั้งใหญ เพื่อความอยูรอดและการกาวทนัโลก 
ระบบทุนนิยมและการบริโภคนิยมไดกลายมาเปนแบบของระบบเศรษฐกิจหลักของสังคมไทย  มี
การสรางคานยิมใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจโดยผานสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ ที่
เปรียบเสมือนตัวที่ชี้แนวทางของสังคมใหนยิมหรือไมนยิมในสิ่งใด สภาพการณเหลานีท้ําให
คานิยมของคนที่เคยพึง่พาตนเองหรือพึ่งพากนัเองและชวยเหลือกนัในหมูพวกพองกลุมกอน ก็
คอยๆเปลี่ยนไปในแบบที่ตองพึง่พาตางประเทศมากขึ้น เปนเหตุให คานิยม ความเชือ่ตางๆก็คอยๆ
ปรับเปลี่ยนไปในทางที่เหน็วาสิ่งที่มาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศตะวนัตกเปนของดีมี
คามีราคากวาสิ่งที่มีอยูในประเทศ จงึเปนเหตุใหสถาบันสงฆเปนฝายตั้งรับเดนิตามการพัฒนา 
โดยขาดการเรยีนรูอยางเปนขั้นเปนลาํดับ  

การปรับตัวทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๙ เนื่องจากความแตกแยกและการ
ขาดความรวมมือกันในการปฏิบัติกิจ ระหวางคณะสงฆธรรมยุติและมหานกิายซึง่ไมคอยมีความ
ราบร่ืนเทาที่ควร อันเปนผลมาจากพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ จงึตองมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ข้ึนเมื่อ วนัที ่๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๐๕ ในสมัยของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี โดยใหเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญติัฉบับนี้วา 
 

การจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ มิใชกิจการอันแบงแยกอํานาจดําเนินการดวยวัตถุประสงค เพื่อการ
ถวงดุลยแหงอํานาจเชนที่เปนอยูตามกฎหมายปจจุบัน(ฉบับป ๒๔๘๔) และโดยเหตุที่ระบบเชนนี้
เปนผลบั่นทอนประสิทธิภาพแหงการดําเนินกิจการ จึงแกไขปรับปรุงเสียใหม ใหสมเด็จ
พระสังฆราช องคสกลมหาสังฆปรินายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ ทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจ
กฎหมายและธรรมวินัย ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา๒๖๐ 

 
ตามพระราชบญัญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ในหมวดที่ ๒ (มาตรา ๑๒–๑๙) ไดกําหนด

อํานาจหนาทีแ่ละสวนประกอบของมหาเถรสมาคมวา กรรมการมหาเถรสมาคมจะเปนโดย
ตําแหนงเกือบทั้งหมด มกีารแตงตั้งบาง ก็เพราะพระเถรรูปนัน้มีความรูความสามารถทางการ
ปกครอง หรือทางการศึกษา ดวยเหตทุี่พระผูมีสมณศักดิ์สูงๆชั้นสมเดจ็หรือรองสมเด็จสวนใหญจะ
มีอายพุรรษามากๆ จึงอาจจะมีความรวดเร็วลดนอยลง อํานาจหนาที่สวนใหญจะเปนการจัดวาง
กฎระเบียบและออกคําสั่ง เพื่อการดําเนนิงานการปกครองและบริหารคณะสงฆใหเปนไปดวย

                                                           
๒๖๐ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ.๒๕๐๕ ที่ภาคผนวก. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๑

ความเรียบรอยตามกฎหมายบานเมืองและพระธรรมวนิยั โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงบัญชาการ
คณะสงฆและตราพระบัญชาโดยไมขัดหรอืแยงกับกฎหมาย พระธรรมวินัยและกฎหมายของเถร
สมาคม รวมทั้งทรงดาํรงตําแหนงประธานมหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคม มีสมเดจ็
พระสังฆราชทรงเปนประธานโดยตําแหนงแลวยังประกอบดวย สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปโดย
ตําแหนง เปนกรรมการ(โดยไมมีวาระเกษยีณอายนุอกจากมรณภาพ) ยังมพีระราชาคณะที่สมเดจ็
พระสังฆราชทรงแตงตั้งอีก ไมนอยกวา ๔ รูปแตไมเกิน ๘ รูป(มีวาระการทํางาน) มีอํานาจหนาที่ใน
การปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอย ตรากฎ ออกระเบียบขอบังคับ วางระเบยีบ ออก
คําสั่ง โดยที่ไมขัดแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย โดยมีสาระสงัเขปดังนี้ สมเด็จพระสังฆราช 
ทรงบัญชาคณะสงฆ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย พระธรรมวนิัย และกฎของมหาเถรสมาคม 
และมหาเถรสมาคมประกอบดวย สมเด็จพระสังฆราชทรงเปนประธานโดยตําแหนง สมเดจ็
พระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนงและพระราชาคณะจํานวนไมตํ่ากวา ๔ รูปแตไม
เกิน ๘ รูปเปนกรรมการ ซึง่แตงตั้งโดยสมเด็จพระสังฆราช การปกครองคณะสงฆสวนกลางแบง
ออกเปน ๕ คณะใหญคือ เจาคณะใหญหนกลาง เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะใหญหน
ตะวันออก เจาคณะใหญหนใต และเจาคณะใหญธรรมยุติ๒๖๑ 

โครงสรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนการรวบอาํนาจภายในคณะสงฆไวที่มหาเถร
สมาคม ซึง่เปนกลุมพระราชาคณะอาวโุสจํานวน ๒๐ กวารูป โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประมุข
สูงสุด ทําหนาทีท่ั้งฝายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการพรอมกนัไปปกครองพระภิกษุสงฆทั่ว
ประเทศ นับวาเปนการปกครองในระบอบคณาธิปไตยภายในสถาบนัสงฆเอง มีการนําเอาลักษณะ
การปกครองสงฆแบบเกา(ร.ศ.๑๒๑)กลับมาใชมีลักษณะของเผด็จการรวบอํานาจ เชน มาตรา ๓๘ 
ที่บอกวา เจาอาวาสมีอํานาจจะสั่งใหใครอยูวัดหรือออกไปจากวัดก็ได ทั้งๆที่ในหลกัพระธรรมวนิยั
นั้นวัดสรางขึน้มาเพื่อใหพระสงฆที่จรมาจากสี่ทิศพกัอาศยัได 

ขอดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระมหากษัตริยยงัทรงไวซึง่พระราชอํานาจ ในการ
แตงตั้งสมเด็จพระสังฆราช นับวารัฐยังคงมีอํานาจในการตรวจสอบสถาบันสงฆในระดับหนึง่ สวน
ขอเสียคือสถาบันสงฆดํารงอยูโดยปราศจากการตรวจสอบจากรัฐและประชาชน แมแตภายใน
สังคมสงฆเองพระภิกษุชัน้ผูนอยไมสามารถตรวจสอบการใชอํานาจของคณะสงฆชัน้ผูใหญได 
รวมทัง้กิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ สงผลใหผูมีอํานาจเกิดความมั่งคั่งอยางเหน็ไดชัดเจน สวน
พระราชาคณะผูมีอํานาจสวนใหญชราภาพมากแลว ไมอาจแกปญหาตางๆภายในสถาบนัสงฆ
รวมทัง้ภัยคุกคามจากภายนอกได สงผลใหสถาบนัสงฆไดรับความกระทบกระเทอืนโดยลําดับ 
                                                           

๒๖๑ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ที่ภาคผนวก. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๒

สถาบันสงฆกับการเมือง ในระหวางป พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๙ การเรยีนรูการตืน่ตัวทาง
การเมืองหาไดจํากัดขอบเขตอยูเพียงในโลกของฆราวาสไม แตไดแพรขยายเขาไปในวงการสถาบนั
สงฆดวย ทาํใหสํานึกถึงความผกูพนักับสังคมของพระสงฆไดแสดงออกมาในรูปของกิจกรรมทาง
การเมือง การแสดงความคดิเห็นทางการเมือง วพิากษวจิารณนโยบายของรัฐบาลรวมทัง้การแสดง
ความคิดเหน็ที่สนับสนนุหรอืคัดคานกิจกรรมของกลุมการเมืองตางๆ เชน มกีารแบงพระที่สนใจใน
การเมืองออกเปน ๒ กลุมใหญๆ ดังนี ้ 

 
พระการเมืองฝายซาย หมายถึง พระสงฆที่เชิดชูแนวความคิดที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และใหความสนับสนุนแกกลุมการเมืองฝายซาย 
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงพระสงฆที่ตองการ หรือพยายามรณรงค และเคลื่อนไหวใหมีการ
เปล่ียนแปลงในโครวสรางขององคการและการบริหารของคณะสงฆ วัตถุประสงคขั้นสุดทายของ
พระสงฆฝายซายคือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเดิมของสถานภาพ ตําแหนงและอํานาจ และเสนอ
โครงสรางใหมแทนที่โครงสรางเดิม ในทางตรงกันขาม พระการเมืองฝายขวาคือพระสงฆที่เชิดชู
อุดมการณอนุรักษนิยม ตอตานการเปลี่ยนแปลง ตองการรักษาสถานภาพเดิม และมีทัศนะวา
อุดมการณและการเปลี่ยนแปลงที่พระสงฆและกลุมการเมืองฝายซายเชิดชู เปนส่ิงที่คุกคามตอ
เสถียรภาพและความคงอยูของพุทธศาสนาและสังคมไทย๒๖๒  

 
พระการเมืองฝายซายประกอบดวย กลุมยุวสงฆ ซึ่งตองการปฏิรูปการบริหารคณะสงฆ

ในแงมุมตางๆ และตองการฟนฟพูทุธศาสนาที่อยูในสภาพเสื่อมโทรม สหพันธพทุธศาสนิกแหง
ประเทศไทย ตองการสงเสริมความสามัคคีในคณะสงฆไทย ตองการปฏิรูปการบริหารเพื่อใหเปน
ประชาธิปไตยโดยระบบสังฆสภาและปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ เพื่อใหเปนการรับใชสังคม
มากขึ้น รวมทัง้ตองการปลูกฝงทัศนคติเกี่ยวกบัความเสียสละเพื่อสังคมและตอสูเพื่อผดุงไวซึง่
ความยุติธรรม หรือศูนยกลางพระภิกษแุละสามเณรแหงประเทศไทย กม็ีจุดยืนที่จะเผยแพรสัจ
ธรรม ตอตานระบบการบริหารแบบเผด็จการ เรียกรองใหมวลพระสงฆใหความรวมมือ เพื่อทาํลาย
ระบบการบริหารแบบรวบอํานาจในคณะสงฆและสนับสนุนการบริหารตามระบบประชาธิปไตย๒๖๓ 

พฤติกรรมทางการเมืองของกลุมพระสงฆฝายซาย คือ การปฏิเสธระบบอํานาจนยิมทุก
รูปแบบ เชน ระหวางวันที่ ๑๐-๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ พระสงฆจากทั่วประเทศไดเขามาชุมนุม

                                                           
๒๖๒สมบูรณ สุขสําราญ, ความขัดแยงทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ (กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๒๒), ๘. 
๒๖๓เรื่องเดียวกัน, ๑๐-๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๓

กันที่ลานอโศก วัดมหาธาต ุ เพื่อเรียกรองใหมหาเถรสมาคมถอนอธิกรณที่ลงแกอดีตพระพิมลธรรม 
ซึ่งถูกถอดจากตําแหนงมาตั้งแตสมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และเรียกรองใหคืนสมณศักดิ์
แกพระพิมลธรรม การชุมนุมประทวงครั้งนี้ พระสงฆระดับพระครูสัญญาบัตรและพระราชาคณะ
จากภาคอีสานจํานวนหนึง่ประกาศจะคนืพัดยศและสมณศักดิ์ ซึง่เทากับการปฏิเสธอํานาจของ
มหาเถรสมาคม แลวยังเปนสัญญลักษณของการปฏิเสธการอุปถัมภของอํานาจรัฐและการถอน
ความจงรักภักดีตอรัฐบาลอีกดวย๒๖๔ 

พฤติกรรมทางการเมืองของกลุมพระสงฆฝายขวาคือการมีทัศนคติแบบจารีต และ
อุดมการณแบบอนุรักษนิยม โดยสถานภาพของกลุมพระสงฆฝายขวาสวนใหญเปนพระสงฆทีม่ี
สมณศักดิ์ในระดับสูง ซึง่มีความสัมพนัธใกลชิดกับสถาบันพระมหากษัตริยและรัฐบาล จึง
พิจารณาวาพฤติกรรมของพระการเมืองฝายซาย วามีสวนสาํคัญในการทําใหเกิดวกิฤติการณทาง
การเมือง และศาสนาและเปนการสรางความแตกแยกในสถาบันสงฆ๒๖๕  แตอยางไรก็ตาม
พระสงฆกลุมฝายขวาที่เปนพระสังฆาธิการระดับสูงก็ไมไดแสดงการตอบโตในระดับรุนแรง 
เพียงแตมีการตําหน ิตักเตือนและลงอธกิรณทางวนิัยในสถานเบา๒๖๖ 

พฤติกรรมของพระสงฆการเมือง ทัง้กลุมฝายซาย และกลุมฝายขวาหลังป พ.ศ.๒๕๑๖
ทําใหเกิดความเขาใจวา กระแสความคิดทางการเมืองของทางฝายอาณาจักรเปนกระแสที่มีความ
รุนแรงอยางมาก ฝายฆราวาสยอมรับในสิ่งใดสถาบนัสงฆมักจะคลอยตามกระแสแหงการยอมรับ
ของคนสวนใหญดวย จงึไดแพรขยายเขาไปสูสถาบนัสงฆในสมัยนั้นทั้งๆที่พระวินัยบัญญัติได
กําหนดวาไมใหพระสงฆเขาไปเกี่ยวของทางการเมือง และไดมีคําสั่งของมหาเถรสมาคม เร่ือง หาม
พระสงฆเกี่ยวของกับการเมอืง พ.ศ.๒๕๒๗๒๖๗ เปนผลใหพระสงฆตองยุติบทบาทดังกลาว และเมื่อ
กระแสความแตกตางกนัทางความคิดในสังคมไทยเจือจางลงไป กระแสทางความคิดทางการเมือง
ของพระสงฆที่มีความแตกตางกนัอยูก็ลดลงไปดวย 

การศึกษาของสถาบนัสงฆ พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๙ การศกึษาของพระสงฆในสมยักอน
แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี  เปนการศึกษาหลกัสูตรของ
พระสงฆที่ตองศึกษาเรื่องธรรมและหลักสตูรการอานธรรมในภาษาบาลี และการศึกษาพระปริยติั

                                                           
๒๖๔พระมหาสวัสดิ์ ชาติเมธี, มหาสังฆนิบาต ณ ลานอโศก (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๘),   

ไมปรากฎเลขหนา. 
๒๖๕สมบูรณ สุขสําราญ, ความขัดแยงทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ, ๒๑. 
๒๖๖พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ความคิดทางการเมืองของพระสงฆไทย, ๑๔๑. 
๒๖๗กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, วัดพัฒนา ๒๘, ๑๐๙-๑๑๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๔

ธรรมแผนกธรรม คือการศึกษาหลกัสตูรของพระสงฆที่ตองศึกษาเรื่องธรรม ภาษาบาลีและ
การศึกษาสายสามัญที่นาํมาประยุกตใหเขากับการศึกษาของพระสงฆที่ไมเปนการผิดพระธรรม
วินัย๒๖๘ การศึกษาของพระสงฆไดขยายตัวขึ้นมาโดยลาํดับ ต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถงึ
อุดมศึกษา มีการจัดตั้งเปนมหาวทิยาลยัของพระสงฆตามแบบการเลาเรียนของประชาชน เพือ่
ความเจริญของพระพุทธศาสนาและประเทศชาต ิ โดยมจีุดประสงคเพือ่สงเสริมใหพระภิกษุ
สามเณร ไดมีความรูความเขาใจในพระพทุธศาสนารวมทัง้ศาสนาอื่นดวยพรอมกับปรับปรุง
การศึกษา และวัฒนธรรมทัว่ๆไปของพระภิกษุสามเณรใหดีข้ึนดวย 

 
ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๙ สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยไดสถาปนาการศึกษาเปน
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา และวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็
ไดขยายการศึกษาเปนมหาวิทยาลัยสงฆขึ้น การศึกษาของคณะสงฆในระยะนี้  ยังไมไดรับการ
ยอมรับวาเปนการศึกษาของคณะสงฆอยางเปนทางการ จนกระทั่งวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๑๒ จึงมีคําส่ังของเถระสมาคม เรื่องการศึกษาของคณะสงฆ ซ่ึงเปนการยอมรับการศึกษาของ
คณะสงฆทั้ง ๒ แหงอยางเปนทางการ โดยผูที่จบการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แหง จะไดรับ
พุทธศาสตรบัณฑิต๒๖๙ 

 
การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมชาวโลกทีพ่ระสงฆอาศัยอยู

ดวยนัน้ มีสาเหตุเปนไปตามหลักของ”อริยสัจ ๔“ คือ ทุกข สมทุัย นิโรธ มรรค  ความเชื่อทาง
ศาสนาของคนไทยเปนสิง่ทีเ่กี่ยวของกับพทุธศาสนา ซึ่งยึดถือมาต้ังแตสมัยสุโขทยัและมีอิทธพิล
ตอการดํารงชวีิต พิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณีซึง่สืบทอดกันมาเปนเอกลกัษณ
ของคนไทย๒๗๐ 
 

ศาสนาพุทธ มีเปาหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษยอยู ๒ ระดับใหญๆคือโลกียสุข ซึ่งเปน
ความสุขของฆราวาส ผูครองเรือนหรือของบุคคลธรรมดาไดแกการตั้งตัวไดในทางโลกและในทาง
ศีลธรรม และโลกุตตรสุข ซึ่งเปนความสุขขั้นสูงสุดของจิตใจที่สามารถดับกิเลสไดและไมตองอยูใต
อํานาจของความชั่วทางจิตใจและของความเศราหมองทุกขรอนอีกตอไป หลักความสุขของคฤหัสถ

                                                           
๒๖๘สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กองแผนงานการศึกษา, สภาพ

การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๖. 
๒๖๙เรื่องเดียวกัน, ๖. 
๒๗๐ปญญา บริสุทธ, โลกทัศนของคนไทย : วิเคราะหจากวรรณคดีคําสอนสมัยสุโขทัย, ๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๕

หรือผูครองเรือน ๔ ประการ ที่เกิดจากการมีทรัพย การจายทรัพยบริโภค การไมมีหนี้ และการ
ทํางานที่ปราศจากโทษ       อีกทั้งมีคํากลาววา ความจนเปนทุกขในโลก๒๗๑  

 
เปนการแสดงใหเหน็วาศาสนาพุทธสําหรับฆราวาสแลว ก็มเีปาหมายในการแสวงหา

ทรัพยสิน การรักษาทรัพยสินและการใชจายใหถูกตอง ซึ่งตรงกับระบบทางเศรษฐกจิแบบเสรีนิยม 
จะเหน็ไดวา การเปลี่ยนแปลงของสภาพบานเมืองมีผลกระทบตอสถาบันสงฆหลายดาน เมื่อ
สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความสมัพันธของวัดกบัสังคมก็เปลีย่นแปลงตามไปดวย เมื่อระบบ
บุญกุศลเปลี่ยนไป ทําใหระบบควบคุมทางสังคมเปลีย่นแปลงไปดวย คนในสมัยกอนเมื่อมีความ
รํ่ารวยก็คิดที่จะสรางวัดหรือชวยซอมแซมปฏิสังขรณวัดดวยความศรัทธายึดมั่นในพระศาสนา ใน
สังคมเมือง วิทยาศาสตรไดกลายเปนไมบรรทัดวัดคุณคาของพทุธศาสนา๒๗๒ เมื่อมีความร่ํารวย
ข้ึนมาก็คิดถงึแตวาจะทําใหเงินทองงอกเงยขึ้นไดอยางไร ไมมีการแบงปนไปยงัผูดอยโอกาสกวา 
ขาดความเห็นอกเหน็ใจซึ่งกนัและกนั ชองวางความสัมพันธของคนในสังคมไทยจงึมีความหางจาก
กันอยางมาก เงินกลายเปนตัวกลางของความสัมพันธแทนที่ความรักความเอื้ออาทร ผูคนตางมุง
ถือเอาประโยชนสวนตัวเปนใหญกอใหเกิดผลกระทบตามมามากมาย 

รัฐสมัยใหมมคีวามคิดวาศาสนาเปนเพียงกลไกหนึ่งของเครื่องจักรอันกวางใหญไพศาล  
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เปรียบเสมือนเปนการปลดปลอยสถาบันศาสนาออก
จากอทิธิพลของสถาบนัพระมหากษัตริย๒๗๓ จากการลดการอุปถัมภจากรัฐ สถาบนัสงฆจงึสราง
บทบาทของตนเองคอนขางอิสระและรักษาตัวเองใหอยูรอด โดยไมจําเปนตองพึง่การอุดหนนุจาก
รัฐบาล เพราะสามารถปรับตัวใหเขากับระบบทุนนิยมไดเปนอยางดีจากการใชทรัพยากรของ
ตนเองที่มีอยูอยางมากมายหลายอยาง ทั้งในรูปของทรัพยสินที่เปนอสงัหารมิทรัพยและการใช
ประโยชนจากความเปนพระภิกษุสงฆที่ยงัไดรับการนับถอืทางดานจิตใจ เกีย่วกับความเชื่อด้ังเดมิ
ในเรื่องของผีสางเทวดาที่ถกูซึมซับเขาไปเปนสวนหนึง่ของผูทีน่ับถือศาสนาพทุธ อันนาํไปสูความ
เปนพทุธพาณชิยและพทุธไสยศาสตร นาํรายไดเขามาสูวัดอยางเปนกอบเปนกาํ  

                                                           
๒๗๑มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับหลวง เลม ๒๒ (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 

๒๔๗๑), ๓๙๔. 
๒๗๒พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา, ๓๑. 
๒๗๓เรื่องเดียวกัน, ๑๐๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๖

ในสังคมไทยสมัยใหม ปจจัยทางเศรษฐศาสตรและการเมืองมีผลกระทบตอการ
กําหนดโลกทศันและคานยิมของคนไทยในสมัยมากกวาศาสนา๒๗๔ วิถีชีวิตตามกระแสเศรษฐกิจ
สมัยใหมทําใหคนตองเรงทาํมาหากินแขงขันชิงดีชงิเดนจนไมเหน็ความสําคัญของศาสนา 
โดยเฉพาะระบบการใหการศึกษาและการปกครองของคณะสงฆหยอนยานไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร อีกทั้งความสามารถและวธิีการเผยแพรธรรมะของพระสงฆ ใหเปนที่พึง่ทางใจแก
ประชาชนสวนใหญก็มีขอจํากัดจํานวนมาก คนไทยสวนใหญแมจะเปนพทุธศาสนิกชนอยางจริงใจ 
แตก็ถือไดวาเปนพทุธศาสนกิชนที่ไมสูมีคุณภาพเทาใดนัก สังคมจึงเต็มไปดวยการเอารัดเอา
เปรียบ ความกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองตะวันตก จึงเขามามีอิทธิพลตอสถาบนั
ทางสังคมทุกสถาบัน ไมวาจะเปนการเมือง การศึกษา การศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนยีม
ประเพณีตางๆ๒๗๕ ผลพวงแหงการพัฒนาตามแนวความคิดตะวันตก ทาํใหรูปแบบของ
ความสัมพันธระหวางวัด พระสงฆและคนไทยเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ฉะนัน้ความหมายของการ
เขาวัดจึงเปลี่ยนไป วัดไมไดเปนพืน้ที่สาธารณะ แตกลายเปนพื้นทีท่องเทีย่ว พื้นที่ธรุกิจ พืน้ที่ของ
หลวงพอดังๆ การทาํใหพื้นที่สาธารณะของวัดมีกจิกรรมที่หลากหลายขึ้น เพื่อตอบสนองของความ
จําเปนสมัยใหม วัดไมใชสถานทีท่ีอํ่านวยตอการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาใหแกสังคม
สมัยใหม ชุมชนที่เคยเปนฐานใหวัดกาํลังจะหมดไป สถาบันสงฆไทยมีความผูกพนักับสถาบนัทาง
โลกมากเกนิไปและเปนความสัมพนัธชนิดที่ตองคลอยตามอยางเห็นไดชัด จากการปรับบทบาท
ของสถาบนัศาสนาใหเขากบัสภาพของเศรษฐกิจและสังคม ทาํใหวัดตองจัดการแกไขปญหาตางๆ
ดวยตัวเอง 

 
การแกปญหาเศรษฐกิจของวัดหรือการหารายไดที่เพิ่มพูนผลประโยชนใหแกวัดมากที่สุดคือ การนํา
ที่ดินของวัดมาหาผลประโยชน เชน ใหเชาทําหองแถวตึกแถวปลูกบานเรือนอาศัย การตัดถนนสาย
ใหมๆทําใหวัดที่มีที่ดินติดถนนไดประโยชนซึ่งวัดสวนใหญมีที่ดินอยูมาก เนื่องมาจากการกัลปนา
และการยกที่ดินใหของพระมหากษัตริย พระราชวงศ ขุนนางและราษฎรทั่วไป  ทําใหแตละวัด 
โดยเฉพาะวัดใหญๆในเขตตัวเมืองมีที่ดินครอบครองอยูเปนจํานวนมากวัดสวนใหญในกรุงเทพฯ   
ไดนําที่ธรณีสงฆออกหาผลประโยชน   โดยการใหเชาในรูปแบบตางๆ  อยางกวางขวาง๒๗๖  

 

                                                           
๒๗๔อมรา พงศาพิชญ, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธ : วิเคราะหสังคมไทยแนวมานุษยวิทยา, ๘๙. 
๒๗๕สิทธิชัย ธาดานิติ, การศึกษากับสังคม, ๙๗-๙๘. 
๒๗๖อุทิศ จึงนิพนธสกุล, วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย, ๒๐๒–๒๐๕. 
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การจัดงานวัด  โดยเฉพาะวัดใหญๆ มกัมีงานประจาํปอยางนอยปละ ๑ คร้ัง เพือ่ให
ราษฎรมาทาํบุญการเรี่ยรายเงนิบริจาค โดยเฉพาะวัดใหญๆทีม่ีส่ิงศีกดิ์สิทธิสํ์าคัญประจําวัดที่
ราษฎรเคารพนับถือมกัจะไดเงินบริจาคมาก หาวิธีการเพิ่มพนูรายไดใหแกวัดอยางถาวร การหา
รายไดจากการนําเงนิผลประโยชนของวัดจัดใหเอกชนกูหรือฝากธนาคารกินดอกเบีย้ การชกัชวน
ใหราษฎรซื้อทีดิ่นบริจาคถวายแกวัด  เพราะมีความเชื่อวาการถวายที่ดินแกวัดจะไดบุญกุศลสูง 
เนื่องจากเปนทรัพยสินถาวร ที่จะยังประโยชนแกวัดตลอดไป๒๗๗ 

เมื่อวิถีชวีิตของประชาชนในสังคมเปลี่ยนไป ยอมมีโอกาสใหความเชื่อตางๆใน
หลักธรรมของพระพทุธศาสนาเปลีย่นแปลงไปดวย ทาํใหสถาบันสงฆมีการปรับตัวตลอดมา การ
เขามาของวิทยาการตะวนัตกวัดก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกนั จากโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
การคาของไทยที่ขยายตัวอยางตอเนื่องนบัต้ังแตการทาํสนธิสัญญาเบาริ่ง พ.ศ.๒๓๙๘  ทําให
กรุงเทพฯมฐีานะเปนศูนยกลางทั้งทางดานการเมืองการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจอยางเต็มตัว 
มีการขยายตัวใหญโตขึ้นอยางมาก ประกอบกับการลดการอุปถัมภจากรัฐที่เร่ิมมีมาตั้งแตในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว๒๗๘ วัดจึงจาํเปนที่ตองมีการปรับตัวในการ
แสวงหารายไดเพื่อความอยูรอดโดยจะแสดงตนวาเปนเจาของทรพัยสินและสิ่งตางๆ ที่อยูภายใน
วัดพยายามใชทรัพยสินทีม่ีอยูในตัวทําใหเกิดรายไดโดยใชวิธีแบบเอกชนคือ ใชทกุอยางทีม่ีอยูใน
วัดใหเปนประโยชนตอการคาขายใหมากทีสุ่ด มีความพยายามในการหาปจจยัในรูปตัวเงนิ ทําให
วัดตองแสวงหาวิธกีารตางๆในการสรางความเชื่อ ความศรัทธา ใหเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งจะ
นําไปสูผลของการบริจาคปจจัยในรูปแบบตางๆ   

การเฟองฟูของลัทธิบริโภคนยิมมีผลอยางมากตอการแพรระบาดของไสยศาสตร โดย
ปกติเวทมนตรคาถากบัศาสนามกัจะเปนของคูกัน และถือวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของศาสนา
พุทธ๒๗๙เชนเดยีวกับศีลธรรมหรือจริยธรรม ลัทธิบริโภคนิยมและไสยศาสตรมีสวนที่สอดคลองหนนุ
เสริมกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกีย่วกับตองการและการประสบผลสําเร็จทางโลก ลัทธิบริโภคนิยมปลุก
เราใหแสวงหากําไรใหมากทีสุ่ด สวนไสยศาสตรเสนอทางลัดเพื่อบรรลุถึงความตองการดังกลาว 
ทุนนิยมทาํทุกอยางใหเปนสนิคา  สวนไสยศาสตรมีสินคามากมายที่จะสนองให เชน วัตถมุงคล 
เครื่องรางของขลัง กองบุญตางๆ เมื่อลัทธิบริโภคนิยมแพรเขาไปในวดั ไสยศาสตรจึงตามไปดวย 

                                                           
๒๗๗อุทิศ จึงนิพนธสกุล, วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย, ๑๗๘–๑๙๒.  
๒๗๘เรื่องเดียวกัน, ๑๒๖–๑๒๗. 
๒๗๙พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), สถานการณพระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร, พิมพครั้งที่ ๖ 

(กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๐), ๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๘

สถาบันสงฆขาดพลังตานทานลทัธิวัตถุนยิม ซ้าํยังถกูปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับวฒันธรรม
บริโภคอยางงายดาย ลมเหลวในการขจัดไสยศาสตร ซึ่งสงผลกระทบตอบทบาทของพระและความ
เคารพนับถือทีเ่คยไดรับจากชาวบาน๒๘๐ ถงึแมวานักสงัเกตการณทางวิทยาศาสตรจะลงความเหน็
วา เวทมนตรคาถาเปนสิ่งไรเหตุผลและไมไดผล เทาทีส่ิ่งนี้คงอยูไดกเ็พราะเชื่อกันวาจะไดผลและ
อาจไดผลบางโดยทางออม แตนักจิตวทิยาสังคมไดยอมรับประสิทธิผลของเวทมนตรคาถาในฐานะ
ที่เปนวิธกีารอยางหนึ่ง สําหรับการตอสูกับอํานาจอารมณที่ยุงเหยงิ อันเปนผลมาจากสถานการณ
ที่ชวยเหลือตัวเองไมไดของมนุษย เวทมนตรคาถามหีนาที่ กอใหเกิดพิธีกรรมในลกัษณะที่เปนการ
มองโลกในแงดีของมนุษย เพิ่มความเชื่อมั่นเหนือความสงสัย ทาํใหมีความมั่นคงเหนือความลงัเล 
มีการมองโลกในแงดีเหนือการมองโลกในแงราย นักจิตวิทยาสังคมจึงถือกันวา ความเชื่อและการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับเวทมนตรคาถากอใหเกิด กลไกการปรับตัวเขากับสถานการณตึงเครียด  ซึ่งเกิด
จากความไมแนนอน๒๘๑  

วัดในเมืองสวนใหญจะไมมคีวามสัมพันธกับชีวิตและสงัคมของคนในเมือง เพราะ
ตัวกําหนดที่สําคัญของสังคมในเมืองนัน้มใิชเปนวัดเหมอืนดังแตกอน แตเปนเรื่องของเศรษฐกิจ
และการเมือง เมื่อวัดกับบานมีชองวางตอกัน คุณคาของศาสนาที่เต็มไปดวยจริยธรรมก็เหลือเพียง
เปนทีพ่ึง่ทางพธิีกรรมและยังเปนแหลงเพาะบมทางไสยศาสตรอีกดวย 

ในสภาพสงัคมที่เต็มไปดวยการแกงแยงชงิดีชิงเดน ต้ังหนาตั้งตาแสวงหาผลประโยชน 
ทําใหชีวิตจิตใจตกอยูในสภาพที่ถูกบีบค้ัน เมื่อมีความทกุข ความเครียด ส่ิงที่เปนที่พึง่ทางใจหรือ
ฝากความหวังไดก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอํานาจลี้ลับ เมื่อประชาชนไมมีความมั่นใจในชีวิต อยู
ดวยความเสี่ยง ขาดความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ก็จะทําใหตองหาสิง่ที่มายึดเหนีย่วเพื่อความรูสึก
มั่นใจภายใน จึงหนัไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ การที่ตองมีการพึง่พาอํานาจลี้ลับ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เกิด
จาก สภาพจิตใจในปุถุชนโดยทั่วๆไปจะมีจุดออนอยางหนึ่ง คือ ความไมมัน่ใจเกี่ยวกับความ
เปนไปในชวีิต ความหวาดหวั่นในอํานาจลีลั้บที่มองไมเหน็ การเปลีย่นแปลงทางวัตถทุี่มาพรอมกับ
เทคโนโลยีใหมๆ การขยายตัวทางวทิยาการที่รวดเร็วกวางขวาง ทําใหประชาชนตืน่ตัวอยางรวดเร็ว
ที่มาพรอมกบัโลกทัศนของการแขงขัน ทาํใหสภาพสงัคมเปลี่ยนไป  คานิยมและความเชื่อถือของ
ประชาชนก็เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึง่สงผลตอสถาบนัสงฆอยางหลีกเลี่ยงไมได 

                                                           
๒๘๐พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา, ๙๙. 
๒๘๑ทินพันธ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, ๑๓๘. 
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บทที่ ๖ 
 

การปรับตัวของสถาบันสงฆยุคปฏิรปูการเมือง (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๔) 
       

ระบบทุนนิยมตะวันตก ขยายอํานาจโดยผาน การศึกษา ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี 
การสรางประเทศไทยใหทนัสมัยดําเนินไปพรอมๆกันในหลายๆดาน อันมีเครือขายที่กวางขวาง
ครอบคลุมทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสงัคม การคมนาคมขนสง การสื่อสาร การศึกษา 
โดยมีศูนยกลางความเจริญอยูที่กรุงเทพฯ และแพรหลายไปยังเมอืงศูนยกลางที่เปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคตางๆในเวลาตอมา จนกลายเปนวัฒนธรรมเมืองทีม่ีระบบเงินตราเปนสิง่สําคัญในการวัด
คุณภาพและมาตรฐานของคน สังคมทีม่คีานิยมในเรื่องวัตถุกลายเปนสิ่งวัดคุณคาของคนแทนการ
ดํารงชีวิตประจําวนัที่เคยผูกพันกบัคติความเชื่อและพิธกีรรมที่สัมพนัธกับวัดและพทุธศาสนา  

มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในสังคมไทยหลายอยางในชวงนี้ ทัง้แบบเผด็จ
การทหาร แบบประชาธปิไตยครึ่งใบ และประชาธิปไตยเต็มใบ ซึง่สงผลตอสภาพการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมไทยเปนอยางมาก การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจไดสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงในทางสงัคม เกิดการขยายตัวของชุมชนเมอืงมากขึ้น สังคมไทยเริ่มประกอบดวยกลุม
ผูคนอันหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนัน้ในดานโครงสรางสงัคมก็ยังมกีารเปลีย่นแปลงอนัเปน
ผลมาจากการขยายตัวของพอคานักธุรกิจและแรงงาน มีการเติบโตขึ้นของชุมชนเนื่องจากมีการ
ยายถิน่ที่อยูจากชนบทเขาสูตัวเมืองมากขึน้  อันเปนผลมาจากการขยายตวัของถนนหนทาง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การเกิดชนช้ัน
ใหมๆ เชน ชนชั้นกลางที่จบการศึกษาจากสถาบันตางๆ การเปลีย่นแปลงในการประกอบอาชพีที่
เกิดจากความหลากหลายในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพ อีกปจจยัหนึง่
แหงการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมก็คือ การเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยกับตางประเทศ การเขามามี
อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในรูปของการใหความชวยเหลือในการพัฒนา เปนผลสืบเนื่องจากการ
ขยายตัวของภยัคุกคามจากคอมมิวนิสต ตลอดจนการเปดประเทศในทางเศรษฐกจิเพื่อรับกระแส
การคาและการลงทุนจากตางประเทศ ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานคานิยมของคนไทย 
โดยเฉพาะกลุมคนที่อยูในเมือง  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๐

การเมืองไทยต้ังแต พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๔  
การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงในระยะเวลานี้เกิดเหตุการณข้ึนหลายอยาง ทั้งเกิด

รัฐบาลแบบเผด็จการทหารและรัฐบาลประชาธิปไตย อันเปนเพราะอทิธพิลที่มาจากภายนอก
ประเทศและวกิฤตการณภายในประเทศ  

การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงภายหลังวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ อันเปนยุคของ
ประชาธิปไตยที่กําลงัเบงบานจนถึงวิกฤตการณทางการเมือง ในวันที๖่ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ พรอม
กับการฟนกลบัคืนมาของระบบเผด็จการ ผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน
ภูมิภาคคือชัยชนะของคอมมิวนิสตในกลุมประเทศอินโดจีนในป พ.ศ.๒๕๑๘ ตลอดจนการถอน
ทหารอเมริกันออกจากภูมิภาคและออกจากประเทศไทย อันนาํไปสูการทํารัฐประหารของฝายขวา
ในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ๒๘๒ ไดสรางปญหาของเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจใหแก
ประเทศไทย ซึง่ถือเปนประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศในคายคอมมิวนิสต  

ในป พ.ศ.๒๕๒๑ เมื่อเวยีดนามบุกกมัพูชาเปนการเพิ่มภัยคุกคามในดานความมั่นคง
ของประเทศ ในขณะเดยีวกนัปญหาทางเศรษฐกิจไดทวีความรุนแรงมากขึ้น จนสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เปดโอกาสใหพลเอกเปรม ติณสูลานนท ข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรี ดํารง
ตําแหนงเปนระยะเวลา ๘ ป ต้ังแตเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑
๒๘๓ ภายหลงัการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑ นายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท 
ไดประกาศไมรับตําแหนง และเปดโอกาสใหพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรีคน
ตอไป ถือวาเปนรัฐบาลที่ประกอบดวยรัฐมนตรีทีม่าจากการเลือกตั้งมากที่สุด รวมทัง้ตัว
นายกรัฐมนตรีเองดวย รัฐบาลมีอายุยนืยาวถงึเดือนกุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๓๔ ถือวาเปนชวงที่
เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากที่สุด อันเปนผลมาจากการสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจในยคุ
ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท และอีกสวนหนึ่งเปนผลจากสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมอืง
ของโลกและภูมิภาคที่เอื้ออํานวย๒๘๔ 

ปญหาทางเศรษฐกิจ และการฉอราษฏรบังหลวง(Corruption)ในแวดวงการเมือง เปน
บรรยากาศขยายตัวไปสูการกอรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรยีบรอยแหงชาติ ในป พ.ศ.
๒๕๓๔ มีการเชิญ พลเอกสุจินดา คราประยูร ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี สรางความไมพอใจแก

                                                           
๒๘๒สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๔๑-๔๒. 
๒๘๓เชาวนะ ไตรมาศ, ขอมูลพื้นฐาน ๖๖ ป ประชาธิปไตย, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : สุขุมและบุตร, 

๒๕๔๑), ๔๓-๔๘. 
๒๘๔สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๖๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๑

ประชาชนที่เหน็วามีการรักษาอํานาจมีผูชมุนุมที่ทองสนามหลวงประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน เพือ่
เรียกรองใหลาออก จนสถานการณลุกลามบานปลายกลายเปนวิกฤตการณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๓๕๒๘๕หลังเหตุการณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ นายอานันท ปนยารชนุ กลับมาเปน
นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึง่ โดยมภีารกิจสําคัญคือการปูทางไปสูการเลือกตัง้ครั้งใหมในเดอืน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ผลการเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยเปนแกนนาํในการจัดตั้งรัฐบาลภายใตการ
นําของนายชวน หลีกภัย รัฐบาลนี้ปกครองประเทศจนถงึวนัที ่๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ จึงได
ประกาศยุบสภาจากวิกฤตการณของปญหา สปก. ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในวนัที ่ ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ พรรคชาติไทยเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา 
หัวหนาพรรคขึ้นเปนนายกรฐัมนตรี รัฐบาลนี้ตองเผชิญกับปญหาทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวและ
ลุกลามไปอยางมาก ไมวาจะเปนปญหาการไหลออกของเงนิตราตางประเทศ ปญหาตลาดหุน
ตกต่ํา ปญหาการขยายตัวของหนีเ้สียที่มาจากอสงัหารมิทรัพย จนกระทั่งกระทบถึงสถาบันทาง
การเงนิ โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ ตลอดจนปญหาการคอรัปชั่น เปนผลให
มีการประกาศยุบสภา เพื่อใหมีการเลือกตัง้ใหมในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๓๙๒๘๖      ผลการ
เลือกตั้งเมื่อเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๓๙ ทาํใหพรรคความหวงัใหมเปนแกนนําในการจัดตั้ง
รัฐบาล โดยไดพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี แรงกดดนัของวกิฤตทางเศรษฐกิจและ
การเงนิสงผลใหรัฐบาลถกูวพิากษวิจารณและถูกตอตานอยางหนักจนในที่สุดพลเอกชวลิต ยงใจ
ยุทธ ตองประกาศลาออก ผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๐ นายชวน หลีกภยั 
หัวหนาพรรคประชาธิปตยข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐบาลนีม้ีจุดแข็งคือการมีทีมงานทาง
เศรษฐกิจที่เขมแข็ง และไดรับความไววางใจจากประชาชน๒๘๗จากการปฏิรูปทางการเมือง พ.ศ.
๒๕๔๐ เปนผลให พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิณวัตร ไดรับเลือกตั้งขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตร ี
 
รัฐธรรมนูญ ต้ังแต พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๔   

การตรารัฐธรรมนูญแตละฉบับ ข้ึนอยูกับสภาพของการเมืองการปกครองที่เปนอยูใน
เวลานั้น ในชวงเวลานีม้ีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาหลายฉบับ   ซึ่งมทีัง้รางขึน้มาเพื่อรองรับอํานาจของ
คณะปฏิวัติรัฐประหารที่เรียกวาเปนแบบเผด็จการ  และแบบที่รางขึน้เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ซึ่งมทีัง้เปนประชาธิปไตยเต็มใบและครึ่งใบ  

                                                           
              ๒๘๕เชาวนะ ไตรมาศ, ขอมูลพื้นฐาน ๖๖ ป ประชาธิปไตย, ๕๔. 

๒๘๖สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๑๐๐-๑๐๑. 
๒๘๗เรื่องเดียวกัน, ๑๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๒

รัฐธรรมนูญที่เปนแบบเผด็จการ ซึง่สวนใหญจะเปนรัฐธรรมนูญที่มีจุดประสงคเพื่อ
รองรับอํานาจที่ไดมาอยางไมถูกตัองของผูกอรัฐประหาร เชน ฉบับทีป่ระกาศใชเมือ่    วันที่๒๒ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒ในมาตรา ๒๑ใหอํานาจพิเศษแกนายกรัฐมนตรีไว เพื่อใหมีอํานาจเด็ดขาดใน
การระงับหรือขจัดภัยของความมัน่คงแหงชาต๒ิ๘๘ ฉบับทีป่ระกาศใชเมือ่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๒๒  มกีารใหอํานาจพเิศษแกนายกรฐัมนตรีในมาตรา ๑๗  ใหมอํีานาจสั่งการเมื่อเหน็วา ”เปน
การจําเปนเพือ่ประโยชนในการปองกนั ระงับ   หรือปราบปรามการกระทําอนัเปนการบอนทาํลาย
ความมัน่คงของราชอาณาจกัร  ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน  หรือการ
กระทําอนัเปนการกอกวนหรอืคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือการ
กระทําอนัเปนการบอนทําลายทรพัยากรของประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสขุภาพอนามัยของ
ประชาชน  ทั้งนี้ไมวาจะเกดิขึ้นกอนหรือหลังวันใชรัฐธรรมนูญนี๒้๘๙ รัฐธรรมนูญฉบับที ่ประกาศใช
เมื่อวันที่ ๑ มนีาคม และวันที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ศ.๒๕๓๔    มีลักษณะพเิศษคือการให
อํานาจแกประธานสภารักษาความสงบเรยีบรอยแหงชาติ (รสช.)   ซึง่เปนหัวหนาคณะปฏิวัติมี
อํานาจเหนือนายกรัฐมนตรีเปดโอกาสใหบุคคลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งสามารถดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีได    ซึง่เทากบัเปดโอกาสใหแกนนําของ รสช.ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรีไดนั่นเอง๒๙๐  

สวนรัฐธรรมนญูที่เปนแบบประชาธิปไตยสวนใหญ  มักไดมาดวยความขัดแยงในสังคม
และลุกลามจนเกิดเปนวกิฤตของชาติ เชน  รัฐธรรมนญูฉบับที่ประกาศใช   เมื่อวนัที ่๒๒  ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๒๑ ที่บรรจุหลกัการ และวิธีการในการดําเนนิการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   
โดยเฉพาะ   หลักการอํานาจอธิปไตยของปวงชน   หลักการมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   
หลักการในระบบรัฐสภาและหลักความเปนอิสระของศาล    แตเนือ่งจากมีบทเฉพาะกาลหลาย
เร่ืองกําหนดใหงดใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราอื่นๆเปนการชั่วคราว จงึไดรับการโจมตี
อยางรนุแรง   วาเปนรัฐธรรมนูญที่ใหประชาธิปไตยครึ่งใบแกประชาชน๒๙๑ รัฐธรรมนูญฉบับ
ประกาศใชเมือ่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน         มหีลักการที่
สอดกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ใชอยูในอารยประเทศ โดยมีเจตนารมณที่จะปฏิรูปการ
เมืองไทยใหมคีวามโปรงใส ชอบธรรม ใหมเีสถียรภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น สงเสริมสิทธิ

                                                           
๒๘๘กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาส, วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจากอดีตถึง

ปจจุบัน, ๔๑. 
๒๘๙เรื่องเดียวกัน, ๔๔-๔๕. 
๒๙๐เรื่องเดียวกัน, ๕๘-๖๑.  
๒๙๑เรื่องเดียวกัน, ๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๓

เสรีภาพของประชาชน    ใหมีการตรวจสอบอํานาจรัฐทั้งในสวนของการเขามาสูอํานาจและการใช
อํานาจ๒๙๒ 

รัฐธรรมนูญทกุฉบับยอมแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของผูสรางรัฐธรรมนูญวา ตองการ
ใหรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ เปนกฎหมายสาํหรับสนองประโยชนทางการเมืองของกลุมผูครองอํานาจ
หรือประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งเจตนารมณอาจแยกไดเปน เพื่อสนองประโยชนของกลุม
ผูทําการปฏิวติัรัฐประหาร เพื่อสนองประโยชนของประชาชนหรือมคีวามเปนประชาธิปไตย และ
เพื่อสนองประโยชนใหแกกลุมผูปฏิวัติรัฐประหารในระยะแรกชั่วเวลาหนึง่ กอนที่จะมีการถายทอด
อํานาจทางการเมอืงใหแกประชาชนอยางเต็มที่หรืออาจจะเปนเพียงครึ่งใบ 
 
สภาพเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๔  

เพื่อตอบสนองตอการขยายตัวของระบบทนุนยิม ซึง่เปนผลใหระบบเศรษฐกิจของไทย
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตมากขึน้      ระบบเศรษฐกิจการคาที่ไทยไดรับประโยชนจาก
การลงทุนจากตางประเทศ      มีผลทาํใหเศรษฐกจิภายในประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
เชื่อมโยงกับตางประเทศอยางรวดเร็วเชนกัน 

การวางแผนในการพัฒนาประเทศในชวงเวลานี้ จงึทาํเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและจากภายนอกประเทศ เร่ิมต้ังแตแผนพัฒนาฉบบัที่ ๔ (๒๕๒๐-๒๕๒๔) การ
จัดทําแผนพฒันาฯฉบับนี ้ เกิดขึ้นภายใตสถานการณทางการเมืองที่มีความวุนวาย ขาดความ
แนนอน ทามกลางความไมแนนอนทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม และยงัคงเปนการสงเสรมิ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมตางจังหวัดและอตุสาหกรรมเพือ่การสงออก การจัดทํา
แผนพัฒนาฯฉบับที ่๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙) เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญกาวหนา จนนบัไดวาเปน
ประเทศทีม่ีความเจริญทางเศรษฐกิจที่มัน่คง และมีเสถยีรภาพมากประเทศหนึ่ง “เปาหมายแรกคือ
การพัฒนาชนบททีมุ่งเนนการกระจายความเจริญออกไปจากกรงุเทพฯ เชน การพัฒนาชายฝง
ทะเลภาคตะวนัออก      เปาหมายที่ ๒ คือการกระจายอํานาจหรือกระจายความเจริญที่เนนการ
พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในตางจงัหวดั มีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน”๒๙๓ 
ถือไดวา เปนแผนพฒันาเศรษฐกิจฯฉบบัแรกที่ไดระบุบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมใน
การวางแผนและวางนโยบายทางเศรษฐกจิในระดับหนึ่ง ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝง

                                                           
๒๙๒กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาส, วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจากอดีตถึง

ปจจุบัน, ๑๔๔. 
๒๙๓สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๗๖-๗๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๔

ทะเลภาคตะวนัออก ใหเปนศูนยกลางของความเจริญแหงใหม เพื่อสนับสนนุการกระจายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตางๆไปสูภูมิภาคอยางเปนระบบ มกีารเพิ่มระดับการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออกมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนาํเขา โดยการเพิม่ระดับสิทธิและ
ประโยชนทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัไดมีการขจัดอุปสรรคตางๆทีม่ีผลตอการสงออก ธุรกิจสวน
ใหญพัฒนาตวัเองจนใหญโตเขมแข็งเกินกวาที่ผูใดจะเขาไปแผอิทธพิลไดงายๆ สวนกลุมที่รวมทุน
กับตางชาติก็เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว 

ในชวง พ.ศ.๒๕๓๐ ระบบเศรษฐกิจของโลกมีการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้หลายดาน เชน 
การรวมยโุรปใหเปนตลาดเดียว  การจัดตั้งเขตการคาเสรีของกลุมประเทศแถบอเมริกาเหนือและ
อาเซียน การเขาสูเวทีการคาโลกของกลุมประเทศสังคมนิยมที่เปนผลมาจากการลมสลาย
ของสหภาพโซเวียต และการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศยโุรปตะวันออก ทําใหไทยมี
คูแขงทางการคาเพิ่มข้ึน การลมสลายของประเทศคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก และการลม
สลายของสหภาพโซเวียตถอืวาเปนการสิ้นสุดของโลกยคุสงครามเยน็ ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก โดยยุคหลังสงคราม
เย็นนี้เปนยุคของการเชื่อมโยงและการขยายตัวของการเปดเสรีทางการคาและการลงทนุระหวาง
ประเทศ  อันไดรับแรงกระตุนมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยหรือที่เรียกวาโลกา
ภิวัตน๒๙๔ ซึ่งหมายถงึการประพฤติเจริญรอยตามและพึง่พิงโลกภายนอก  ทั้งในดานกําลังทนุและ
เทคโนโลยี เปนการแผขยายพลังอทิธิพลของบรรดาชาตมิหาอาํนาจอตุสาหกรรม ออกไปสูดินแดน
ที่มีระบบเศรษฐกิจและการเมืองทีย่ังลาหลังกวา โลกยุคโลกาภิวฒันสามารถเชื่อมนานาประเทศ
ใหใกลชิดกนัมากยิง่ขึ้น เปนโลกที่เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร สามารถติดตามความเปลีย่นแปลง
และรับรูส่ิงที่เกิดขึ้นทัว่โลกไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา กระแสโลกาภิวฒันไดผลักดันใหลัทธิบริโภค
นิยมขยายตัว ทําใหประชาชนในโลกทีส่ามพากนัเลียนแบบวัฒนธรรมที่มาจากประเทศทีพ่ัฒนา
แลว ในเรื่องของการดํารงชีวิต รายการโทรทัศน การโฆษณา๒๙๕ พัฒนาการของเทคโนโยลี
สมัยใหม ชวยใหสามารถพฒันาการทางการสื่อสารและระบบขนสงมวลชน พัฒนาระบบสมองกล
และการประมวลขาวสารทําใหสามารถควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ      

การจัดทาํแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๖ (๒๕๓๐-๒๕๓๔) จงึกําหนดวัตถปุระสงคเพื่อความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่นนการปรับปรุงทางดานกายภาพและวัตถุ ครอบคลุมไปถึงการพัฒนา

                                                           
๒๙๔เสนห จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, ๓๙๕. 
๒๙๕สังศิต พิริยะรังสรรค และ ผาสุก พงษไพจิตร, บรรณาธิการ, โลกาภิวัฒนกับสังคมเศรษฐกิจไทย 

(กรุงเทพฯ : ๑๗๙ การพิมพ, ๒๕๓๘), ๗๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๕

ทางดานสังคม โดยมุงเนนความสาํคัญทีป่ระชาชน เศรษฐกิจของไทยเขาสูยุค โชติชวงชัชวาล มี
การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว๒๙๖รัฐบาลภายใตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
มีนโยบายที่เดนชัดมากที่สุดคือสวนทีเ่กี่ยวของกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะสโลแกนทีว่า การ
เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา ซึ่งเปนจุดเดนของนโยบายตางประเทศที่จะสรางความรวมมอื
กับประเทศคอมมิวนิสตเพื่อนบาน๒๙๗ นโยบายผลกัดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอไปตาม
กระแสโลกาภวิัฒน เพื่อเปดชองทางแผขยายอิทธิพลผลประโยชนทางเศรษฐกิจออกสูอินโดจีน ซึ่ง
เร่ิมออนตัวลงไปจากผลกระทบความลมสลายของขบวนการคอมมิวนสิตโลก คือการลมสลายของ
กลุมประเทศยโุรปตะวันออกในป พ.ศ.๒๕๓๒ และการลมสลายของสหภาพโซเวยีตในป พ.ศ.
๒๕๓๔๒๙๘ ประเทศไทยเริ่มเปนศูนยกลางของภูมิภาคในดานตางๆ เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว
อยางสงูยิง่อันเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายที่เนนการใชจาย ดังจะเห็นไดจากอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในชวงนีธุ้รกิจการเมืองเปนไปอยางคึกคกั พรอมดวยการ
เบงบานของธรุกิจอสังหาริมทรัพย ยงัผลกําไรและความมัง่คั่งใหแกเหลานักฉวยโอกาสทัง้หลาย 
ในขณะที่ในชนบทเกษตรกรตองสูญเสียทีดิ่นไปเปนจาํนวนมาก ทั้งจากนโยบายพัฒนาแหลง
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมและจากการกวานซื้อเกง็กาํไร แตการดําเนนิการที่ขาดความเขมงวดทาง
การเงนิทาํใหเศรษฐกิจไทยตองประสบปญหาเมื่อเกิดวกิฤตการณอาวเปอรเซียในป พ.ศ.๒๕๓๓ 
ในชวงระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที ่ ๗ (๒๕๓๕-๒๕๓๙) รัฐบาล
ดําเนนินโยบายที่จะใหประเทศไทยเปนประตูเศรษฐกิจ ทีเ่ชื่อมโยงภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก 
ประเทศไทยไดเปนผูริเร่ิมเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และดาํเนินนโยบายเปดเสรีการเงนิ๒๙๙ 
ชวงปลายแผนพัฒนาฯฉบบัที่ ๗ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙ ไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของไทยขยายตัวอยางถึงที่สุดจนตองมีการประกาศปลอยใหเงนิบาทลอยตัว แตวิกฤตการณยังคง
รุนแรงขึ้นอีกจนรัฐบาลไทยตองขอความชวยเหลือจากกองทนุการเงนิระหวางประเทศ(IMF) 
นอกจากนัน้วกิฤตดังกลาวยังไดขยายตวัเปนวงกวางจนกลายเปนวิกฤตการณของภูมิภาคเอเชีย
๓๐๐ การจัดทําแผนพัฒนาฯฉบบัที ่๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔) จึงไดวางแผนในลักษณะของการรวมกนัคิด 

                                                           
๒๙๖สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๕ ทศวรรษ สภาพัฒน (นนทบุรี : 

เพชรรุงการพิมพ, ๒๕๔๓), ๑๖๘. 
๒๙๗สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๗๓. 
๒๙๘เรื่องเดียวกัน, ๗๔. 
๒๙๙สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๕ ทศวรรษ สภาพัฒน, ๑๗๓. 
๓๐๐สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๑๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๖

รวมกันทาํ และรวมกนัติดตามผล เพื่อการพัฒนาประเทศใหไปสูจดุหมายเดียวกนัสูวิสัยทัศนการ
พัฒนาที่พงึประสงคในอนาคต มีอุดมคติคือ เศรษฐกจิดี สังคมไมมีปญหา การพัฒนายัง่ยนื โดยมี
ความเชื่อวา หากมนุษยซึ่งเปนฟนเฟองหลักของการพัฒนาไดรับการจัดวางไวในทิศทางที่ถูกตอง
และเหมาะสมแลว ก็จะเปนพืน้ฐานที่สําคัญที่สุดตอการพัฒนาประเทศ๓๐๑ผลของนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทีมุ่งผนวกเศรษฐกิจการเมืองไทยเขาสูระบบตลาดโลก พรอมทั้งยังมุงให
ประเทศไทยเปนประเทศที่เปดเสรี เปนศนูยกลางการคาการเงิน รวมตลอดถึงการเปดเสรีทางการ
ส่ือสารโทรคมนาคมและสารสนเทศ ทัง้หมดนี้เปนสวนประกอบในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
สังคม เกิดการกอตัวขึ้นมาของกลุมชนช้ันใหมๆในสังคมไทย        

การจัดทาํแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยที่ผานมา ตองพึง่พงิแหลงเงินกูที่มาจาก
ตางชาต ิ เจาของเงนิกูจงึมีบทบาทอยางมากในการทาํโครงการตางๆ เพราะโครงการสวนใหญ
ตางประเทศจะเปนฝายเสนอมา และกอนที่จะกูเงินไดตองมีคณะผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขา
มาสํารวจและศึกษาความเปนไปไดของโครงการวา ควรจะใชเงนิกูจาํนวนมากนอยขนาดไหน และ
แนวทางของโครงการตองเปนไปตามที่เจาของเงนิกูแนะนํา เพราะฉะนั้นสภาพเศรษฐกิจของไทย
ตองขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกจิของโลกเปนตัวชี้นาํ 
 
การปรับตัวของกลุมพระสงฆจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สถานการณตางๆทางสงัคม กอใหเกิดสํานักสงฆ และกลุมพระสงฆใหมๆ เพื่อการ
ปฏิรูป ศาสนาพทุธหลายขบวนการ แตกตางกนัในรายละเอียดปลีกยอย แตมีจุดหลักที่คลายคลึง
กันคือพยายามที่จะหาแนวทางพทิักษความอยูรอดของสถาบัน๓๐๒ 

สันติอโศก กอต้ังโดยทานโพธิรักษ เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๗๗ ที่จงัหวดัศรี
สะเกษ มีความสมบุกสมบนัในชีวิตทํามาหากนิตั้งแตอายุยงัไมถงึ ๑๐ ขวบ เดิมชือ่ มงคล รักพงษ 
ตอมาเปลี่ยนเปน รัก รักพงษ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาที่อุบลราชธาน ี เขามาเรียน ม.๗-๘ ที่
กรุงเทพฯ ตอมาไดเขาเรียนที่โรงเรียนเพาะชาง เพราะชอบทางศิลปะ เขาสูวงการโทรทัศนเปนนกั
จัดรายการตั้งแตยังไมทนัเรียนจบ ทาํใหฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน    จนสามารถใชชีวิตในโลกยีสขุ
ไดอยางเต็มที๓่๐๓ เมื่ออายุได ๓๖ ป ทานโพธรัิกษ ไดตัดขาดความสุขทางโลกอยางเด็ดขาด ใสเสื้อ

                                                           
๓๐๑สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๕ ทศวรรษ สภาพัฒน, ๑๗๘. 
๓๐๒คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 

๒๕๓๒), ๑๑๕. 
๓๐๓ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก, ๖๕-๖๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๗

คอกลม นอนบนกระดานแผนเดียวในกระทอม ไปขอเจาอาวาสวัดอโศการามปลกูกระทอมในปา
แสมในเขตวัด และขอบวชเมื่อวันที ่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๓ โดยครั้งแรกเปนธรรมยุติและ
ตอมาเปนมหานิกาย ชอบแสดงธรรม ชอบตอบปญหาแบบตรงไปตรงมา จึงมีผูสนใจติดตามฟง
ธรรมและศึกษาปฏิบัติตามมากขึ้น มกีารตั้งชื่อกลุมวา”อโศก”ตามชื่อวัดอโศการามและลานอโศก
ที่วัดมหาธาต ุ อันเปนเวทแีสดงธรรม สํานักสนัติอโศก มพีุทธสถานที่เปนศูนยกลางการทํางาน
ทางดานศาสนาอยู ๔ แหง คือ  

๑.พุทธสถานสันติอโศก กอต้ังเมื่อวนัที ่๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ อยูที ่๖๙/๑ ซ.เทยีมพร 
แขวงคลองกุม เขตบางกะป กรุงเทพฯ 

๒.พทุธสถานศีรษะอโศก กอต้ังเมื่อ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๙ อยูทีบ่านกระแซงใหญ 
อําเภอกันทรลักษณ จงัหวัดศรีสะเกษ 

๓.พทุธสถานศาลีอโศก กอต้ังเมื่อ ๖ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๑๙ อยูที่ตําบลโคกเดื่อ อําเภอ
ไพศาลี จงัหวดันครสวรรค 

๔.พทุธสถานปฐมอโศก กอต้ังเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓ อยูที ่๖๖ หมู ๕ ถนน
พระประโทน ๑๑ จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.๒๕๒๔กอต้ังกองทัพธรรมมูลนิธิและพ.ศ.๒๕๒๗ไดจัดตั้งสมาคมผูปฏิบัติธรรม๓๐๔ 
พระโพธิรักษเคยขึ้นอยูกับมหาเถรสมาคมตั้งแตวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ..ศ.๒๕๑๓ 

จนถงึวนัที ่๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ เมื่อเกิดความขัดแยงจงึตัดสินใจพาพระอโศกจาํนวน ๒๑ รูป
ประกาศแยกตัวจากการปกครองของมหาเถรสมาคมเมือ่วันที ่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ มีการวาง
ระเบียบกฎเกณฑของตนเองโดยยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก ใหอุปสมบทกนัเอง มีพทุธบรษิทั
ศรัทธาเปนจํานวนเพิม่มากขึ้นตามลําดับ จุดเดนของสํานักสนัติอโศกคือ ความเขมงวด เอาจริงเอา
จังและเครงครัดในศีล พระอโศกฉันมงัสวิรัติเพียงมื้อเดียว ไมกนิหมาก ไมสูบบุหร่ี มปีจจัยเกนิกวา
พระวนิัยกาํหนดไมได กุฏิมขีนาด ๗x๑๒ คืบพระสุคตหรือ ๑.๕x๒.๕ เมตร จะมเีงนิทองหรือสะสม
ขาวของไมได รับบริจาคใหนอยที่สุด๓๐๕ถือเร่ืองการลดกิเลส ใหกินนอยใชนอย ขยัน ทาํงานใหมาก 
เหลือแบงปน ชวยเหลือจนุเจือผูอ่ืน ถือเร่ืองบุญนิยม คิดวาบุญทาํใหผูทาํเปนสุขและคนอื่นก็เปน
สุขดวย๓๐๖ 

 

                                                           
๓๐๔ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก, ๖๗-๖๙.   
๓๐๕เรื่องเดียวกัน, ๖๘-๖๙.  
๓๐๖เรื่องเดียวกัน, ๙๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๘

นับต้ังแตพระโพธิรักษประกาศตัวเปนเอกเทศไมข้ึนตอคณะสงฆไทย มหาเถรสมาคม 
ไดมีการประชมุคร้ังที ่ ๑๒/๒๕๒๕ ไดมีการตั้งคณะทาํงานออกเปน ๓ คณะคือ คณะทํางานดาน
พระธรรมวนิัย ดานกฎหมาย และดานมวลชน คณะทํางานดานพระธรรมวินัย ใชเวลาทาํงาน ๑๑ 
เดือน ลงมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๖ วา พฤติการณที่แสดงออกถึงขัน้ปาราชิก คณะทาํงาน
ดานกฎหมาย ใชเวลาพิจารณา ๒ ป จนถึงวนัที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ จึงสรุปผลวา การประกาศ
แยกตัว ไมข้ึนกับคณะสงฆไทยเปนความผิดตามกฎหมาย วนัที ่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๒ คณะ
การกสงฆ ซึ่งประกอบดวยเจาคณะภาค เจาคณะจังหวดัรวม ๑๕๑ รูป ประชุมกันแลวลงมติเปน
เอกฉันทใหมหาเถรสมาคมสัง่ใหสึกพระโพธิรักษและใหประกาศวาพระโพธิรักษไมใชภิกษุ วันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๓๒ คณะสงฆทั่วประเทศไดมีการ ปะกาสนียกรรม ระบุความผิดของพระโพธิรักษ ๗ 
ขอดวยกัน เชน ละเมิดพระธรรมวินัย ทาํพระธรรมวนิัยใหวิปริต เปนตน วนัที่ ๘ มถิุนายน ๒๕๓๒ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีมติเห็นดวยกับความเหน็ของคณะการกสงฆทกุประการคือมหาเถร
สมาคมสามารถสึกพระโพธรัิกษไดเลย๓๐๗วันที่ ๙ มิถนุายน ๒๕๓๒ นายชัยภกัดิ์ ศิริวัฒน 
เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธกิาร ไปเจรจาขอใหพระโพธิรักษยอมสึก เพื่อเห็นแกความสงบ
ของบานเมือง และวนัเดียวกันพระโพธิรักษแจงวา จะยอมเปลี่ยนเสือ้ผาที่สงฆใสใหม โดยจะใส
เสื้อแขนกระบอกที่มีสีกรักและครองผาโดยไมมีจีวร นุงผาถุงแบบพราหมณ และจะไมใชคําเรียกตัว
วา พระภกิษสุงฆ นกับวช นักพรต อีกตอไป เรียกตัวเองวา”โพธิรักษ”หรือ”พราหมณโพธิรักษ” 
นับต้ังแตวนัที ่๑๑ มิถนุายน ๒๕๓๒ เวลา ๑๖ นาฬกิา เปนตนไป๓๐๘  

สํานักสนัติอโศก เปนสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่พยายามปฏิรูปศาสนาที่ถูก
บิดเบือนมาตัง้แตอดีต ใหกลับมาบริสุทธิ์ตามพระดาํริของพระบรมศาสดาอยางเครงครัด ดําเนนิ
รอยตามภิกษสุงฆสมัยพุทธกาลโดยการละทิ้งทรัพยสมบัติ ละทิง้บานเรือนอออกบวชเพื่อขจัด
กิเลส พรอมทัง้ประกาศตนไมเกี่ยวของกับการปกครองของศาสนจักร เพราะคิดวาการอยูในระบบ
ยศชั้นของมหาเถรสมาคม จะทําใหพระสงฆเต็มไปดวยกิเลส แกงแยงแขงขัน อิจฉาริษยา ซึง่เปน
การทาํลายสถาบันสงฆ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใชหลักธรรมคําสั่งสอนเพื่อทาํใหคนมคุีณภาพของ
ความเปนมนษุย๓๐๙ กรณีของสันติอโศกจึงยงัคงคาราคาซงัยืดเยื้ออยูตอไปโดยไมมีการดําเนินการ
ไดอยางเด็ดขาด แมจะชี้ชดัวาขัดตอพระธรรมวินัย ขัดตอกฎหมายของคณะสงฆ แตขอปฏิบัติที่
กลุมสันติอโศกกระทาํอยูนัน้ก็ถือวาเปนสิง่ที่ดีอีกแบบหนึ่งของสงัคมไทย 

                                                           
๓๐๗บุญรวม เทียมจันทร, คดีสันติอโศก (กรุงเทพฯ : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๒), ๑๕-๑๗. 
๓๐๘เรื่องเดียวกัน, ๑๐๒.  
๓๐๙คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย, ๑๔๗-๑๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๙

วัดพระธรรมกาย เปนตนแบบของวัดสมยัใหมที่เนนปลูกฝงคุณธรรมตามพทุธวิถี โดย
เล็งเหน็วา ความเสื่อมโทรมของสังคมที่เปนอยูทุกวนันี ้ สืบเนื่องมาจากบุคคลสวนใหญละเลยไม
ปฏิบัติตามหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา มวีัตถุประสงคเพื่อเปนการจรรโลงและสืบอายุพระศาสนา
ใหเจริญรุงเรืองตลอดไป โดยการทําสมาธิใหเกดิปญญาที่ถูกตองตามหลกัธรรมคําสั่งสอนของ
พระพทุธเจา ผูกอต้ังกระบวนการธรรมกายคือหลวงพอวัดปากน้ํา ทานมีนามเดิมวา สด มีแกวนอย 
เคยเปนพอคาขาวอยูที่อําเภอสองพีน่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดอุปสมบทที่วัดสองพี่นองอยู ๑๑ ป 
เรียนกัมมัฏฐานจากพระอาจารยตางๆหลายสํานกั ไมรูสึกวากาวหนาในการปฏบัิติธรรมตามที่
ตองการ ขณะที่มาจาํพรรษาอยูที่วัดบางคูเวียง พระภิกษสุด ไดบําเพ็ญภาวนาจิตแนวแนเปนสมาธิ
ไดเกิดดวงใสขนาดเทาไขแดงของไกอยูที่กลางกาย จงึมคีวามสุขความอิ่มเอิบยิง่นกั แมเมื่อลืมตา
เดินไปไหนมาไหน ดวงสวางนั้นก็ยังติดตาอยู เมื่อทานทาํความเพยีรตอไป ดวงสวางที่กลางกายยิง่
สวางและโตมากขึ้นขนาดเทาดวงอาทิตย ใสเหมือนกระจกคันฉองสองเงาหนา เห็นอยูอยางนัน้
เปนนานนับชัว่โมง ขณะที่ทานนั่งภาวนานิ่งอยูนัน้เสยีงหนึง่ก็ผุดมาจากกลางดวงนัน้วา”มัชฌิมา 
ปฏิปทา”คือทางสายกลาง พลันกเ็หน็จุดเล็กๆเรืองแสงสวางวาบขึ้นมาจากกลางดวงนัน้ เสมือนจดุ
ศูนยกลางของวงกลม ความสวางของจดุนั้นสวางกวาดวงกลมรอบๆจุดนั้นคอยๆขยายขึน้และโต
เทาดวงเดิม ก็เหน็ดวงเกาหายไปดวงใหมมาแทน เหมือนกับน้ําพุทีพุ่งขึ้นมาแทนที่กนั แตใสยิ่งขึ้น 
จนในที่สุดก็เหน็กายตางๆขึ้นจนกระทั่งถึง”ธรรมกาย”เปนพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ใสบริสุทธิ์
ยิ่งกวาพระพทุธรูปบูชาองคใดที่เคยเหน็๓๑๐ โดยธรรมกายมหีลักการปฏิบัติธรรมสั้นๆดังนี้คือ 
บริกรรมคาถา คําวา”สัมมา อะระหงั”ซ้ําๆ และนึกถึงนมิิตเปนดวงสวาง ซึ่งนําเขามาทางรูจมกูนาํ
ลงไปไวในทองและตั้งไวเหนือสะดือสองนิ้ว และเพงดวงสวางนี้ตอไปจนเหน็ดวงพระสุกใสปรากฏ
ข้ึน เรียกวา”ธรรมกาย”๓๑๑ ตอมาพระภิกษุสด ไดยายมาจาํพรรษาที่วัดปากน้าํภาษเีจริญ และดํารง
ตําแหนงเจาอาวาส เปนที่รูจักกนัดีในนามของหลวงพอวัดปากน้าํภาษีเจริญ ระยะเวลาตอมา 
อุบาสิกาผูหนึง่ชื่อ จนัทร ขนนกยูง ไดเรียนวชิาธรรมกายกับหลวงพอสด จนประสบผลสําเร็จและ
เปนอาจารยสอนธรรมกาย พวกลกูศิษยเรียกวา คุณยายจันทรบาง คุณยายอาจารยบาง และไดรับ
การเคารพนับถือมาก๓๑๒ 

การกอต้ังวัดพระธรรมกาย เร่ิมจากไดมีนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๒ คน เขา
ไปฝกวิชาธรรมกายทีว่ัดปากน้ําตัง้แตยังเปนฆราวาสคอื ไชยบูลย สุทธิผล ตอมาบวชไดรับฉายาวา 

                                                           
๓๑๐มูลนิธิธรรมกาย, เดินไปสูความสุข (ปทุมธานี  : ฝายวิชาการ วัดพระธรรมกาย, ๒๕๓๓), ๑๑-๑๖. 
๓๑๑ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก, ๓๓-๓๔. 
๓๑๒เรื่องเดียวกัน, ๓๔.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๐

ธัมมชโยภิกขุ และ เผด็จ ผองสวัสด์ิ เมื่อบวชไดรับฉายาวา ทัตตชีโวภิกขุ ทัง้สองทานเปนผูนําใน
การสรางวัดพระธรรมกาย ที่คลองสาม จงัหวัดปทุมธาน ีโดยไดรับจิตศรัทธาจากคุณหญิงประหยัด 
แพทยพงศาวสุิทธาธิบดี ถวายที่ดินจาํนวน ๑๙๖ ไร ขณะที่กอสรางอยูนัน้ใหชื่อวา”ศูนยพุทธจกัร
ปฏิบัติธรรม”ตอมาไดสรางเปนวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ไดต้ังชื่อวัดวา”วัดวรณีธรรมยากา
ราม” และตอมาไดเปลี่ยนใหสอดคลองกบัหลักธรรมปฏิบัติ จึงเปลี่ยนชื่อวัดเปน”วัดพระธรรมกาย” 
เปนวัดในพระพุทธศาสนา ไดรับอนุญาติต้ังเปนวัดโดยสมบูรณตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.
๒๕๒๒๓๑๓  

ทั้งสองทานเปนคนรุนใหมที่ไดรับการศึกษาจากทางโลกในระดับสูงมีความเขาใจสังคม
และสามารถสือ่กับคนสมัยใหมไดเปนอยางดี เนนการบริหารจัดการหรือการตลาด(Marketing) 
โดยถือวาธรรมกายเปนเสมอืนสินคา ทีเ่มื่อตองการขายก็ตองมีตลาดที่ดี๓๑๔ วัดพระธรรมกาย
สามารถชกัจูงประชาชนใหเขามาปฏิบัติธรรมไดเปนจํานวนมาก   จึงเปนทีม่าของการตั้ง”โครงการ
ธุดงคสถาน” โดยการเชญิชวนใหพทุธศาสนิกชนรวมกันบริจาคเงนิเปนทานบารมีในการซื้อที่ดิน 
ยังมีการเรี่ยไรบุญในรูปของกฐิน ผาปา โดยมีการกําหนดวงเงนิที่จะไดเขามา ทําใหธรรมทายาท
บางคนใชวิธกีารตางๆในการเรี่ยไรไปยังญาติมิตรทั่วสารทิศ จงึถูกมองวาเปนเรื่องของพุทธ
พาณิชย๓๑๕จะเหน็ไดวามกีารประชาสัมพนัธและการจัดตั้งอยางเปนระบบ มีการชูธงธรรมกาย มี
การนัดแนะใหมาทาํสมาธิพรอมๆกัน แตงตัวเหมือนๆกัน มกีารจัดตั้งตามสถาบนัตางๆ มีการ
แสวงหาทนุทรัพยอยางมีระบบจนประสบความสาํเร็จอยางสงู 

เหตุการณกรณีวัดพระธรรมกาย เร่ิมเปนทีว่ิพากษวจิารณของส่ือมวลชนตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ อันเนื่องมาจากเหตุการณปาฏิหาริยอัศจรรยตะวันแกว ที่เกิดขึ้น ณ วดั
พระธรรมกาย จนกลายเปนเรื่องของการกลาวหา ขุดคุย เพื่อใหไดมาซึง่ความผิด โดยตั้งขอหาเปน
ภัยตอความมัน่คง แอบอางสถาบันพระมหากษัตริย สอนผิดไปจากพระไตรปฎก รวมทัง้เรื่องการ
ถือครองที่ดินของเจาอาวาสในนามสวนตัว๓๑๖ 

                                                           
๓๑๓วัดพระธรรมกาย, ๒๙ ป แหงการสรางคนดี วัดพระธรรมกาย (กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, ๒๕๔๒), ๑๘-

๒๐. 
๓๑๔ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก, ๓๗.  
๓๑๕คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย, ๑๖๑-๑๗๐.  
๓๑๖“ผาแผนพิฆาตธรรมกาย,” พิมพไทย วันนี้ ฉบับพิเศษ, ๑ เมษายน ๒๕๔๒, ๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๑

ปญหาวัดพระธรรมกาย ทาํใหสมเด็จพระสังฆราชทรงรบัส่ังใหรัฐบาลรวบรวมหลกัฐาน
ทั้งหมดเสนอเขามหาเถรสมาคม เพื่อใชเสยีงขางมากตัดสิน ในที่สุดกรณีของวัดพระธรรมกาย ก็ได
มีมติออกมาเมื่อวันที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยมหาเถรสมาคม ตัดสนิวาวัดพระธรรมกายไมผิด มี
มติใหวัดพระธรรมกายปฏิบัติตามคําแนะนํา ๔ ประการ ของพระพรหมโมลี เจาคณะภาค ๑ และ
มหาเถรสมาคมจะไมนาํกรณีของวัดพระธรรมกายมาพจิารณาอกี คือ  

๑.แนะนาํใหวดัพระธรรมกาย มีการเรียน การสอนพระอภิธรรม เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจในสภาพธรรมที่ละเอยีดออนลึกซึง้ คือเร่ืองจิต เจตสิก รูป นพิพาน อันเปนการสงเสรม
การศึกษาของวัดใหมีศักยภาพถงึขั้นสงูสดุในดานพระปริยัติธรรมหรือคันถธุระ 

๒.แนะนําใหวดัพระธรรมกาย มีการปฏิบัติบําเพ็ญวปิสสนากรรมฐาน เพื่อใหปฏิบัติ
บรรลุถึงพระวปิสสนา ญาณตามลําดับ ซึ่งปรากฏตามพระคัมภีร ทางพระพุทธศาสนาอนัเปนการ
สงเสริมการปฏิบัติใหมีศักยภาพถงึขั้นสูงสุดในดานการภาวนาหรือวปิสสนาธุระ 

๓.แนะนําใหวดัพระธรรมกาย สํารวมระวงัในพระธรรมวินัยอยางเครงครัด เพราะวาวัด
พระธรรมกายมีกิจกรรมการเผยแพรพระพทุธศาสนามากมายหลายดาน เปนที่จับตามองของ
สาธารณะชนในวงกวาง จงึตองสํารวมระวงัและปฏิบัติตามพระธรรมวนิัยเปนพิเศษ 

๔.แนะนําใหวดัพระธรรมกาย ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยเครงครดัเปนพิเศษ ทัง้นี้เพื่อความเรียบรอย ดีงาม
ของวัด และพระพุทธศาสนา๓๑๗ 

โดยวัดพระธรรมกายยินยอมปฏิบัติตามดวยความยนิด ี นับวาเปนการแกไขวกิฤติ
ศรัทธาในกรณีของวัดพระธรรมกายไดในระดับหนึ่ง แตก็ดูเหมอืนวาความเขาใจกันดีของทกุฝาย
ยังไมมีขอยุติ 

พระสงฆนักพัฒนา คือพระสงฆที่ออกไปชวยเหลือสังคม  ชวยเหลอืพัฒนาชาวบาน 
เปนผูนาํในการเสนอความคดิริเร่ิม เปนทีป่รึกษา เปนศนูยรวมในการสรางสาธารณะสมบัติและสิ่ง
สาธารณูปโภค ไมวาจะเปนบอน้ํา สะพาน เขื่อน ทาํนบ ศาลา รวมทัง้เรื่องของปจจัยสี่ ส่ิงแวดลอม 
การทาํมาหากนิและการแกปญหาความยากจน พระนกัพัฒนาไดปรับบทบาทของพระสงฆและวดั
ใหกลับมาเปนศูนยกลางของชุมชน จะไมรอใหคนเขามาในวัดเหมือนแตกอน แตจะตองออกไปหา
ชาวบานถึงที่ เปนการเชื่อมโยงระหวางทางโลกและทางธรรม พยายามรื้อฟนความสัมพันธของวดั
และบานในอดีตที่พระสงฆมีความสาํคัญตอจิตใจและสังคมของประชาชน มีบทบาทแตกตางกนั
                                                           

๓๑๗ทินกร สองหลา, สงครามสื่อกับวัดพระธรรมกาย และอนัตตาของพระพุทธเจา (กรุงเทพฯ : ธารบัว
แกว, ๒๕๔๒), ๒๓๖-๒๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๒

ไปตามความสามารถพิเศษของแตละองค มีความกลมกลืนไปกับวฒันธรรมเดิมของชาวพุทธ๓๑๘ 
โดยมีปจจัยเกือ้หนนุในการทํางานจากการชวยเหลือของมูลนธิ ิ องคกรเอกชนทัง้ในและ
ตางประเทศ ใหทนุที่เปนตัวเงิน เครื่องมอืและวัสดุอุปกรณ๓๑๙รวมทัง้การชวยเหลือจากหนวยงาน
ของราชการ๓๒๐ การจะทาํใหชมุชนรวมตวักันได พระสงฆเปนเพยีงสวนหนึ่ง ตองอาศัยหลายๆฝาย
รวมมือกนังานพัฒนาจงึจะไปได โดยเฉพาะการสนับสนุนทางวิชาการ เงินทุน เครื่องมือ การที่
พระสงฆมาทาํงานพัฒนาไมใชเร่ืองงายๆเพราะประมาณป พ.ศ.๒๕๒๐ บรรยากาศทางการเมอืง
ยังเต็มไปดวยความไมไววางใจซึ่งกันและกัน พระนกัพัฒนาจงึตองทาํอยางโดดเดี่ยวและยงัถูก
เจาหนาที่บานเมืองมองดวยความหวาดระแวง วาอาจจะมีสายสัมพนัธกับกลุมการเมืองทีม่ีความ
ขัดแยงกับทางราชการ คือพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย กระแสพระนักพัฒนาไดแตกแขนง
ไปสูกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอยาง เชน การสงเสริมธุรกิจของชุมชน การทําเกษตรกรรมผสมผสาน 
การชวยผูปวยเอดส พระสงฆนักพัฒนาแตละรูปลวนมคีวามเสยีสละ มีบทบาทเปนผูนาํและจัดทํา
โครงการตางๆที่เปนประโยชนโดยตรงตอหมูบาน แตกตางกนัไปตามความตองการของแตละ
ทองถิน่และความตองการของพระสงฆ  เชน  

พระครูพิพิธประชานาถ (นาน สุทธสีโล) วดัสามัคคี ต.ทาสวาง อ.เมือง จ.สุรินทร งาน
พัฒนาของทานคือ การพัฒนาถนนเขาหมูบาน พฒันาแหลงน้ํา ต้ังธนาคารขาวในวดั รวมทั้งการ
พัฒนาจิตใจโดยมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระ อบรมกัมมฏัฐาน มทีั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศมาอบรมกันอยูเสมอ ทานมีอุดมคติวา”พระสงฆนัน้พงึสงัวรวา อยูไดดวยชาวบาน ควร
ใหอะไรแกเขาบาง” 

หลวงพอคําเขียน สุวัณโณ วัดปาสุคะโต อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ งานพฒันาของทานคือ 
การแกปญหาความยากจนควบคูไปกับการพัฒนาทางจิตใจ ทานทําเปนตัวอยางใหกับชาวบาน
กอน ทานนาํชาวบานพัฒนาแหลงน้ํา แนะนําชาวบานใหใชสวมซึม ชกัชวนชาวบานปลูกตนไม ไม
ผล ชาวบานมคีวามเคารพนบัถือทานมาก หากมีเร่ืองขดัแยงกัน ชาวบานจะขอใหทานเปนผูตัดสิน 
หรือเรียกวา”นายบาน”ชวยตดัสินใหโดยไมตองเรียกเจาหนาที่บานเมือง 

                                                           
๓๑๘คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย, ๒๐๙.  
๓๑๙มาโนช ตันชวนิชย, “บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” 

ใน วัดพัฒนา ๒๙, กองพุทธศาสนสถาน (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๙), ๙๐-๙๑. 
๓๒๐มหาวิทยาลัยศิลปากร, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พระสงฆ : ผูนําระดับทองถิ่นเพื่อการพัฒนา

ชุมชน (นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร ๒๕๒๗), ๑๒๖-๑๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๓

พระบัญญัติ อนุตตโร วัดปาธรรมดา บานครึมมะอ ุ อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา งาน
พัฒนาของทานคือ การตั้งธนาคารควาย ธนาคารขาว ศูนยพฒันาเดก็เล็ก ปลูกสวนสมุนไพรเพื่อ
การทาํยารกัษาโรค ต้ังกลุมฝกอาชีพการเกษตร จักสาน ผูที่จะมาใชบริการของทานตองปฏิญาณ
ตนวาเลิกอบายมุขทุกชนิดกอน 

พระมหารุน ธรีปญโญ วดัคลองโพธิ ์ อ.เมอืง จ.อุตรดิตถ ทานไดรวมกับฝายบานเมือง
พัฒนาดานสาธารณสุขที่บานดงสระแกวจนมีสวมซึมใชทุกบาน ทาํร้ัวบานใหเปนระเบียบ พัฒนา
อาชีพเสริมใหแกชาวบาน เชน ทอเสื่อ ตัดเย็บเสื้อผา ทําขนม จนกลายเปนหมูบานพัฒนา ทาน
กลาววา”ชีวิตของพระสงฆนั้น เปนอยูเพื่อสวนรวมจงึเรียกวาพระสงฆ” ดังนั้นทุกอยางในชาติคือ
ของทุกๆคนทีต่องชวยกันหวงแหนบาํรุงรักษา๓๒๑ 

พระสงฆสายวิปสสนาธุระหรือพระปา ไดแกพระสงฆนกัปฏิบัติที่เครงครัดในวัตร
ปฏิบัติทั้งทางกาย วาจา ใจ อันดีงาม ไมสนใจตอความเปนไปของทางโลก ชอบเดนิธุดงคบําเพญ็
เพียรไปตามสถานที่ตางๆ แสวงหาหลักธรรมและนํามาปฏิบัติเพื่อใหพนจากทุกข สวนใหญ
พระสงฆกลุมนี้จะสรางวัดปาโดยไมเจตนา อาจมาจากไดรับการนิมนตใหมาจาํพรรษาหรือการเดนิ
ธุดงคไปพบเขา เหน็เปนที่มภูีมิประเทศรื่นรมย สะดวกสบายตามธรรมชาติ มีปา มีภูเขา มถี้ํา มีลํา
ธาร เหมาะสําหรับการบาํเพญ็ธรรม จึงไดสรางเปนสํานกัสงฆข้ึน และไดขยายเปนวดัในเวลาตอมา  
โดยพระสงฆสายวิปสสนาธุระที่สําคัญ เชน 

พระอาจารยมัน่ ภูริทัตโต ซึง่ถือวาเปนพระเถระทีม่ีเกียรติคุณเดนที่สุดในดานวิปสสนา
ธุระรูปหนึง่ในยุคนี้ ทานเกิดในสกุล แกนแกว เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปมะแม ตรงกับวนัที่ ๒๐ 
มกราคม พ.ศ.๒๔๑๓ ที่บานคําบง ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี บิดาชื่อ 
ดวง มารดาชือ่ จนัทร ทานเปนคนรางเล็ก ผิวขาวแดง แข็งแรงวองไว มีสติปญญาดีมาตั้งแตกําเนดิ 
วานอนสอนงาย เรียนหนังสอืจนอานออกเขียนไดทั้งอกัษรไทยนอย อักษรไทย อักษรธรรม และ
อักษรขอม บรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุได ๑๕ ป ลาสกิขาบทเมื่ออายุ ๑๗ ป เพื่อออกไปชวยพอ
แมทํางาน แตยังมีความคิดเรื่องบวชอยูเสมอ คร้ันเมื่ออายุได ๒๒ ป จึงขออนุญาตบิิดามารดาออก
บวช ไดศึกษาวิปสสนาธุระกับพระอาจารยเสาร กันตสลีเถระ ที่วัดเลียบ จงัหวัดอุบลราชธาน๓ี๒๒ 
ไดศึกษาขอปฏิบัติเบื้องตน อันเปนสวนของพระวินัย คือ อาจาระ ความประพฤติมารยาท อาจารยิ

                                                           
๓๒๑มหาวิทยาลัยศิลปากร, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พระสงฆ : ผูนําระดับทองถิ่นเพื่อการพัฒนา

ชุมชน, ๑๒๖-๑๒๙. 
๓๒๒ชมรมพุทธศาสน กฟผ.,ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธและธรรมบรรยาย ของ พระอาจารยม่ัน 

ภูริทัตตเถระ (กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธพาณิชย, ๒๕๒๗), ๒-๕.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๔

วัตร และอุปชฌาวัตรปฏิบัติไดเรียบรอยดี และไดศึกษาขอปฏิบัติอบรมจิตใจ คือ เดินจงกรม นั่ง
สมาธ ิ กับสมาทานธุดงควัตรตางๆ ตอมาไดแสวงหาวิเวกบําเพ็ญสมณธรรมในที่ตางๆตามราวปา 
ปาชา ปาชัฏ ที่แจง หุบเขา ซอกหวย ธารเขา เงื้อมเขา ทองถ้าํ เรือนวาง ฝงซายและขวาแมน้ําโขง 
และยังลงมาศกึษาธรรมที่กรุงเทพฯดวย จนไดรับความรูแจมแจงในพระธรรมวินัยสิน้ความสงสยั
ในสัตถุศาสนา จึงกลับมาภาคอีสาน ทาํการอบรมสั่งสอนสมถวิปสสนาแกสหธรรมมกิและอุบาสก
อุบาสิกา มผูีเลื่อมใสมาก มีศิษยานุศิษยแพรหลายกระจายทั่วภาคอีสาน ธุดงควัตรที่ทานถอื
ปฏิบัติตลอดมาคือ ถือนุงหมผาบังสกุุล นับต้ังแตวนัอปุสมบทตราบกระทั่งถึงวัยชรา จงึไดผอนให
คหบดบีาง เพื่ออนุเคราะหแกผูศรัทธานํามาถวาย ถือภิกขาจารยวัตรคือบิณฑบาตมาฉันเปนนติย 
ถือฉันในบาตใชภาชนะใบเดยีวเปนนิตย ถือฉันหนเดียวเปนนิตย๓๒๓ ปฏิปทา(ขอปฏิบัติของ
พระสงฆสายกรรมฐาน)ของพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต เปนการทวนกระแสโลกทัง้ทางกายวาจาและ
ใจ มหีลักธุดงค ๑๓ ขันธวตัร ๑๔ และอาคันตุกวัตร เปนเครื่องบาํเพ็ญทางกายและมีกรรมฐาน 
๔๐ เปนเครื่องบําเพ็ญทางใจ สัมพันธเกี่ยวเนื่องกนัไปในอิริยาบทตางๆของความเพยีร๓๒๔ หลวงปู
หลุย จนัทสาโร ไดกลาวถึงพระอาจารยมัน่ ภูริทัตโต วา เปนคนเด็ดเดี่ยว มุงตอมรรคผลจริง ขอ
วัตรหมดจด เปนคนไมมีอคติ พูดธรรมถึงอริยสัจ ถึงพรกิถึงขิงด ีไมอนุโลมตามบุคคล เปนคนที่ใคร
ตอความสันโดษ รูจริตของคนอื่น ธรรมของทานๆสงเคราะหเขาปจจบัุนดี อางองิขอจริงเสมอ เปนที่
วางเฉยได ไมสงจิตออกนอกกาย บริบูรณทั้งมหาสต ิ มหาปญญา ไมเพงลาภยศสรรเสริญอาชีพ 
บริสุทธิ์ดวยสมาธ ิปญญา ไมลําเอียงไปดวยคติ กาย วาจา ใจ เปนอริยเจา เปนผูเลิศ เปนผูวิเศษ
หาประมาณมไิด ตัวทานเปนผูทรมานตนเสมอ เปนผูที่ไมละกาล จิตของทานใหมอยูในธรรมเสมอ
ไมเบื่อ ไมติดตระกูล ไมติดที่อยู ไมติดลาภละยศ๓๒๕ การบาํเพ็ญประโยชนของทานมีหลักใหญอยู 
๒ ประการ คือ ๑.ประโยชนตอชาติ ทานไมส่ังสอนใหเปนปฏิปกษตอการปกครองของประเทศชาติ 
๒.ประโยชนทางศาสนา ทานสอนใหศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวนิัย๓๒๖ 

                                                           
๓๒๓ชมรมพุทธศาสน กฟผ.,ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธและธรรมบรรยาย ของ พระอาจารยม่ัน 

ภูริทัตตเถระ, ๑๕-๑๗.  
๓๒๔พระมหาบัว ญาณสัมปนโน, ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายทานพระอาจารยม่ัน ภูริทัตตะ 

(กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธพาณิชย, ๒๕๒๙), ๗.  
๓๒๕สาระสันต แสงศรี, พระของชาวบาน ๑๔ ปราชญพระปา (กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พริ้นทติ้ง, ๒๕๓๗), 

๑๙๓-๑๙๔.  
๓๒๖ชมรมพุทธศาสน กฟผ.,ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธและธรรมบรรยาย ของ พระอาจารยม่ัน 

ภูริทัตตเถระ, ๓๑.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๕

ทานอาจารยมัน่ สอนใหเปนผูมีความขยนัหมั่นเพยีรในทกุกรณีที่เปนหนาที่ของพระพึง
กระทํา สอนใหเปนคนหูไวตาไวกนเบาลกุงายไปเร็วไมอืดอาดเนือยนาย สอนใหเปนคนฉลาดชาง
คิด ความเคลือ่นไหวไปมามสีติอยูกับตัว ละเอียดลออในทกุกรณ๓ี๒๗ ผูปฏิบัติจําตองมสีติปญญา
ใกลชิดกับใจอยูเสมอ เพื่อใจจะไดมีความเคยชินตอการพิจารณาและการรักษาตนในทาตางๆคือ 
ทายนื ทาเดนิ ทานั่ง ทานอน ทาขบฉัน ตลอดการทําขอวัตรปฏิบัติตางๆอันเปนกิจของพระที่จะพึง
ทํา๓๒๘ สาระสาํคัญคือธรรมภายในใจ ทานถืออยางเอาจริงเอาจงั มุงโดยมิไดคํานึงถงึความทกุข
ยาก อิริยาบทลวนเปนความเพียรลวนๆ ราวกับจะใหกิเลสพินาศขาดสูญออกจากใจ ไมมีอะไร
เหลืออยูเพื่อกอกรรมทําเข็ญแกทานอีกตอไป๓๒๙ 

พระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปูมัน่นั้นจะไมมีเร่ืองของทางโลกมาเกี่ยวของเลย๓๓๐พระ
กรรมฐานวิปสสนาธุระอนัมชีื่อเสียงขจรขจายในวัตรปฏิบัติอันงดงามในสายภาคอีสานนั้น สวน
ใหญหรือเกือบทั้งหมด มกัจะไดรับแนวทางวิธกีารอบรมสมาธิภาวนาจากพระอาจารยมัน่แทบ
ทั้งสิน้๓๓๑ทานมีศิษยานุศิษยที่เปนที่รูจกัและไดรับการเคารพนับถือจากประชาชนอยางมาก เชน  

พระอาจารยวนั อุตตโม วัดถ้ําอภัยดํารงธรรม อ.สองดาว จ.สกลนคร ทานเกิดในสกลุ สี
ลารักษ เมื่อวนัที ่๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๕ อุปสมบทเปนสามเณรเมือ่ พ.ศ.๒๔๗๘ ไดเรียนรูการ
ปฏิบัติแนวพระปาในสายพระอาจารยมั่น เขาฝากตัวเปนลูกศิษยของพระอาจารยเสาร กันตสีโล 
ซึ่งเปนพระอาจารยของพระอาจารยมัน่ เมื่ออุปสมบทเปนพระแลวไดศึกษาทางดานปริยัติและการ
ออกธุดงคไปยงัสถานที่ตางๆ ต้ังปณิธานไววาจะพยายามถวายตัวเปนผูอุปฏฐากจากพระอาจารย
มั่น และไดอยูรวมกันถึง ๕ ป จนพระอาจารยมั่นอาพาธหนกัและมรณภาพลง๓๓๒ 

หลวงปูเทสก เทสรังส ี วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย เดิมชื่อ เทสก 
เร่ียวแรง เกิดเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันเสารที ่๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๕ ซึง่ตรงกบัปขาล ที่บาน
นาสีดา ต.กลางใหญ อ.บานเผือ จ.อุดรธานี ทานไดศึกษาหนงัสอืไทยและหนังสือธรรมอันเปน

                                                           
๓๒๗พระมหาบัว ญาณสัมปนโน, ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายทานพระอาจารยม่ัน ภูริทัตตะ, ๘. 
๓๒๘เรื่องเดียวกัน, ๑๓.  
๓๒๙เรื่องเดียวกัน, ๑๕.  
๓๓๐ประกายธรรม [นามแฝง], ผูรวบรวม, วิสัชชนา หลวงปูม่ัน ภูริทัตโต หลวงปูขาว อนาลโย (กรุงเทพฯ 

: ธรรมสภา, ๒๕๔๑), ๑๙๒. 
๓๓๑ชมรมพุทธศาสน กฟผ.,ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธและธรรมบรรยาย ของ พระอาจารยม่ัน 

ภูริทัตตเถระ, ๙๓.  
๓๓๒สาระสันต แสงศรี, พระของชาวบาน ๑๔ ปราชญพระปา, ๑๖-๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๖

ภาษาขอมดวย๓๓๓เมื่ออายุได ๑๘ ป ไดบวชเปนสามเณร และบวชเปนพระเมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๖ ที่วดัสุทัศน จ.อุบลราชธาน ีหลงัออกบวชไดเดินธุดงค จนกระทั่งไดพบกับ
พระอาจารยมัน่ ภูริทัตโต และพระอาจารยเสาร กันตสีโล หลังจากไดรับฟงธรรมเทศนาของพระ
อาจารยมัน่จนเปนที่ซาบซึ้ง ตอมาตัดสินใจออกติดตามพระอาจารยมั่น จงึไดอยูปรนนิบัติและ
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน บําเพ็ญเพียรรวมกบัพระอาจารยมัน่ ซึ่งเปนผูคอยใหคําชี้แนะอยูตลอด ผลแหง
การทาํความเพียรอยางหนกัทําใหทานรับรูไดอยางถองแทวา ทุกสิง่ทุกอยางที่มีอยูในโลกนี้ เปน
เพียงสักแตวาเปนธาตุส่ีเทานั้น แตคนเราไปสมมติแลวหลงสมมติตนเองตางหาก มนัจึงตองยุงและ
เดือดรอนดวยประการทัง้ปวง ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๑ หลังออกพรรษาไดกราบลาพระอาจารยมัน่
กลับภาคอีสาน ทานไดอบรม พระ เณร อุบาสก อุบาสิกา โดยมุงเนนในการปฏิบัติ เพื่อใหทุกคน
พนจากทุกขอยางแทจริง๓๓๔ 

หลวงปูหลยุ จนัทสาโร เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กมุภาพนัธ พ.ศ.๒๔๔๔ ตรงกบัวันองัคาร ข้ึน 
๔ คํ่า เดือน ๓ ปฉลู ที่บานใหม(ชื่อในสมัยกอน) อ.เมอืง จ.เลย เปนศิษยอาวุโสสายพระอาจารย
มั่นที่อยูในรุนเดียวกนักับพระเถระชัน้นาํในทางปฏิบัติ นอกเหนือไปจากปฏิปทาและวตัรปฏิบัติอัน
งดงามแกการเปนอริยะแลว ทานยงัเปนเลิศใน”วิชชามางกาย”หรือการมางกาย ซึ่งหมายถึงการ
พิจารณาแยกอวัยวะรางกายออกเปนสวนๆเสมือนกับการรื้อบานออกจากกันทั้งหลัง อันเปน
ปฏิภาคนิมิตหรือเปนอุบายในการวิปสสนาวิธหีนึง่๓๓๕ ส่ิงสาํคัญที่มักเนนและสั่งสอนบรรดาผูที่เขา
รับฟงธรรมจากทานก็คือทานมักจะย้ําใหผูรักษาศีล ๕ อยูแลว พยายามรักษาศีลใหมากยิง่ขึ้น เมือ่
มีโอกาสในวนัหยุดก็ควรตองรักษาใหเครงครัด๓๓๖ 

หลวงพอชา สุภทโท (พระโพธิญาณเถระ) เปนพระนักปฏิบัติอีกองคหนึง่ทีเ่ปนตนแบบ
ของพระปาทีม่ีผูนิยมเลื่อมใสศรัทธามากมาย เปนผูสนใจธรรมมาก ปรารถนาอยากรูแจงเหน็จริง
ตามคําสั่งสอนของพระพทุธองค จึงเริ่มศึกษาธรรมจากสํานกัตางๆหลายสาํนัก๓๓๗ โดยไดยึดถือ
คําสั่งสอนของพระพทุธองคที่ตรัสวาทําตนใหต้ังอยูในคณุอันสมควรเสียกอน แลวจึงสอนคนอืน่ที
หลัง จงึจักไมเปนบัณฑิตสกปรก ดังนั้นไมวาจะทํากิจวัตรอันใด เชน กวาดวัด จัดทีฉั่น ลางบาตร 
นั่งสมาธ ิ ตักน้ํา ทาํวัตร สวดมนต เดินจงกรม ในระหวางวันพระถอืเนสัชชิกคือไมนอนตลอดคนื 

                                                           
  ๓๓๓สาระสันต แสงศรี, พระของชาวบาน ๑๔ ปราชญพระปา, ๕๐.  
๓๓๔เรื่องเดียวกัน, ๕๖.  
๓๓๕เรื่องเดียวกัน, ๑๘๗-๑๘๘.  
๓๓๖เรื่องเดียวกัน, ๑๙๗.  
๓๓๗คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, ๑๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๗

และหลวงพอชาลงมือทําตวัเปนตัวอยางโดยถือหลักวา”สอนคนดวยการทําใหดู ทําเหมือนพูด พดู
เหมือนทาํ” ดังนัน้ศิษยและญาตโิยมจึงเกิดความเลื่อมใสเคารพยาํเกรงในปฏิปทาที่หลวงพอ
ดําเนนิการอยู ส่ิงที่หลวงพอชาเนนก็คือ การทําวิปสสนาจะทําไมไดถาไมรักษาศีล ทัง้กาย วาจา ใจ 
ใหบริสุทธิ ์และในศีล สมาธ ิปญญา ปญญาเปนตัวมากอน ศีลจะสมบูรณอยางไรนัน้ตองที่ปญญา
คิดคนหาเหตผุล ถาปญญากลาก็อบรมสมาธิไดมั่น เมื่อสมาธมิั่นศีลก็สมบูรณ เมื่อศีลสมบูรณ
สมาธิกก็ลาปญญาก็กลา ทั้ง ๓ อยางเปนไวพจนซึง่กันและกนั เมือ่ศีล สมาธิ ปญญากลากเ็ปน
มรรค มรรคจะบังกิเลส แตมรรคเปนเพียงทางที่ไปสูปญญา ฉะนัน้ เมื่อทาํศีลใหยิ่ง ปญญาใหยิ่ง 
สมาธิใหยิ่ง กจ็ะเกิดความสงบ อาการที่พจิารณาความสงบเรียกวาปญญาหรือวิปสสนาคือความรู
แจง๓๓๘ หลวงพอชามีลักษณะของผูบรรลุคุณธรรมชั้นสูง เปนผูอยูเหนือสุขเหนือทุกข เหนือดีเหนือ
ชั่ว นอกเหตุเหนือผล รูแจงเห็นจริง ไมติดในนิกาย การสรางโบสถหรือกุฏิไมมีการเรี่ยไร ใหนกึถงึ
ประโยชนใชสอยมากกวาความสวยงาม๓๓๙ 

และยังมีอีกมากมายหลายองค เชน พระอาจารยออน ญาณศิริ วัดปานิโครธาราม จ.
อุดรธานี, พระอาจารยชอบ ฐานสโม วัดปาสัมมานุสสรณ จ.เลย,พระอาจารยขาว อนาลโย วัดถ้าํ
กลองเพล จ.อุดรธานี,พระอาจารยแหวน สุจิณโณ วัดดอยแมปง จ.เชยีงใหม, พระอาจารยฝน อา
จาโร วัดปาอดุมสมพร จ.สกลนคร, พระอาจารยกงมา จิรปุญโญ วดัดอยธรรมเจดีย จ.สกลนคร,
พระอาจารยมหาบวั ญาณสมัปนโน วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี, พระอาจารยจวน กลุเชฏโฐ วัดเจ
ติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) จ.หนองคาย๓๔๐ ดังนัน้แนวทางของพระสงฆสายวปิสสนาหรือพระปาจึงเปน
ทางเลือกอีกทางหนึง่ในการแสวงหาธรรมของประชาชน 

กลุมพระสงฆที่มีการศกึษาสมยัใหม ไดแกพระภิกษุสงฆที่ไดศึกษาเลาเรียนมาทั้ง
ทางโลกและทางธรรม จนสามารถเชื่อมโยงแนวความคิดทางพทุธศาสนาใหสัมพันธกับ
แนวความคิดแบบตะวันตกไดอยางกลมกลืน เชน  

พระธรรมปฎก(ประยุทธ ปยตุโต) ทานบวชเปนสามเณรตั้งแตอายุ ๑๒ ป ไดศึกษาทั้ง
ทางโลกคือไดรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจากมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย๓๔๑ และการศึกษา

                                                           
๓๓๘คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, ๑๓๘-๑๓๙. 
๓๓๙เรื่องเดียวกัน, ๑๔๖-๑๔๗.  
๓๔๐ชมรมพุทธศาสน กฟผ.,ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธและธรรมบรรยาย ของ พระอาจารยม่ัน 

ภูริทัตตเถระ, (๒). 
๓๔๑พระราชวรมุนี, ลักษณะสังคมพุทธ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๗),๒๕๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๘

ทางธรรมคือสอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค๓๔๒อันเปนหลกัสูตรพระปริยัติธรรมชั้นสูงสุดทาน
สามารถปรับแนวทางของพทุธศาสนาใหเขากับโลกสมยัใหมไดเปนอยางดี ไดสรางผลงานการ
เขียนหนงัสือธรรมเผยแพรมากมายหลายเลม งานที่สําคัญอีกชิ้นหนึง่คือ ทานเปนที่ปรึกษาที่
สําคัญในการจัดทําพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ทีม่หาวทิยาลยัมหดิลเปนผูจัดทาํขึ้น พระธรรม
ปฎกเปนพระมหาเถรที่สําคัญรูปหนึ่งของสถาบันสงฆไทยยุคหลังกึ่งพุทธกาล คําอธิบายของทานมี
ความสัมพันธกับความเปนจริง โยงโลกกุตรธรรมใหเขากับชีวิตและสังคมปจจุบัน อาจกลาวไดวา
พระธรรมปฎกเปนจุดบรรจบระหวางภูมิปญญาดั้งเดิมแบบพุทธกับวทิยาการแผนใหม เพราะ
เขาใจถึงภูมิปญญาพุทธที่สืบทอดมาแตบรรพกาล แตในเวลาเดียวกันก็ไดรับอิทธิพลอยางมาก
จากแนวคิดใหมของโลกตะวนัตก๓๔๓  

พระไพศาล วิสาโล ทานไดศึกษาเลาเรียนมาทางโลกจนจบปริญญาตรี สาขา
ประวัติศาสตรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและไดอุปสมบทเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๖๓๔๔ ทานไดมอง
ศาสนาพทุธทัง้แนวเหตุผลตามหลกัวทิยาศาสตรและแบบโลกกุตรธรรมวา ถาเชื่อวามีผีสางเทวดา
แตไมงมงายกบัผีสางเทวดา ยอมดีกวาเชือ่วิทยาศาสตรแตกลับงมงายหลงใหลจนปฏิเสธบุญบาป
๓๔๕ทานมองวาเมือ่ประเทศไทยรับเอาระบบแบบทุนนิยมตะวันตกเขามา ชาวไทยและสถาบันสงฆ
ยอมไดรับผลกระทบไปดวยอยางหลีกเลีย่งไมได เพราะฉะนัน้ศาสนาพทุธตองมีความสมัพนัธกบั
สังคมโลก 

พระธรรมโกศาจารย(ปญญานนัทภิกขุ) เกิดเมื่อวนัที ่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๔ ที่
ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมอืง จงัหวัดพทัลุง เดิมชื่อ ปน เสนหเจริญ บรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุ 
๑๘ ป บวชเปนพระที่วัดอุปนันทนาราม จงัหวัดระนอง เดินทางมาเรียนพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ
จนสอบไดเปรียญธรรม ๔ ประโยค ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดเดินทางไปจําพรรษาทีว่ัดสีตวนา
ราม และวัดปนบังอร รัฐปนงั ประเทศมาเลเซีย ระหวางที่จําพรรษาอยูไดศึกษาภาษาอังกฤษและ

                                                           
๓๔๒อรศรี งามวิทยาพงศ, ธรรมะและพระดี ที่คนไทยควรรูจัก, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือน

แกว, ๒๕๔๓), ๔-๕. 
๓๔๓พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา, ๓๕.  
๓๔๔เรื่องเดียวกัน, ๕๒๙. 
๓๔๕เรื่องเดียวกัน, ๒๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๙

ภาษาจนี๓๔๖จึงสามารถเขาถงึขาวสารติดตามความเปนไปของโลกไดเปนอยางดีและเปนพืน้ฐานที่
สําคัญในการเผยแพรธรรมในเวลาตอมา ระหวางป พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๗๖ ไดเดนิทางไปเผยแพร
พระพทุธศาสนาในตางประเทศหลายประเทศ นับเปนพระภิกษุไทยรูปแรกที่เดินทางไปเผยแพร
ศาสนายังตางประเทศ วธิีการเผยแพรพระพทุธศาสนาของทานโดยทําการปฏิรูปการแสดงธรรม
ตามรูปแบบดั้งเดิม มาเปนการปาฐกถาธรรมโดยไมตองถือคําภีร ใชวิธพีูดปากเปลาตอ
สาธารณชน ใชภาษาธรรมดา ฟงงาย แตลึกซึ้งดวยหลกัธรรม ทานมองเหน็ปญหาของสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีความหลากหลาย อันเนื่องมาจากความเจริญทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่กอใหเกิดปญหาและความสับสนในดานการดําเนนิชวีิต จึงพยายาม
หาวิธีการแกไขความตกต่ําทางดานศีลธรรมดวยการปลกูฝงจริยธรรมใหทนักับเหตุการณและ
สอดคลองกับความตองการของสังคม๓๔๗ มีผลงานในการปลูกฝงศีลธรรมที่เปนหนังสือมากกวา ๑,
๒๐๐ เร่ือง เทปธรรมะมากกวา ๑,๕๐๐ เร่ือง วี.ดี.โอ.มากกวา ๕๐ เร่ือง ธรรมะที่ทานสอนจงึมี
มากมาย อันเปนประโยชนตอการดําเนนิชีวิตอยางมาก อุดมคติในการทํางานของทานคือ”ต่ืนตวั 
วองไว กาวหนา ทํางานแขงกับเวลา พัฒนาตนเองและสังคม”๓๔๘ทานไดรับการขนานนามวา ”พระ
ผูปฏิรูปพิธีกรรมที่งมงายไมไดประโยชน”มาเปน”การกระทําโดยเหตผุลและไดประโยชน”๓๔๙ นับวา
เปนผูชวยลดวกิฤตทางดานจริยธรรมใหแกสังคมไทยอกีทานหนึง่ 

พระพยอม กลัยาโณ(พระพศิาลธรรมพาท)ี เกิดในสกุล จั่นเพชร เมือ่เดือนเมษายน 
พ.ศ.๒๔๙๒ ตรงกับปฉลู บิดาเปนคนติดเหลา เลนการพนนั ภาระสวนใหญจึงตกอยูกับมารดา 
ศึกษาทางโลกจบชั้นประถม ๔ เมื่ออายุได ๑๒-๑๓ ขวบ ทานทาํงานตรากตรํามาตั้งแตเด็กจนถงึ
วัยหนุม ไดอุปสมบทตามเกณฑอายุของลูกผูชายโดยทัว่ไป การศึกษาทางธรรมสอบไดนักธรรม
เอก ตอมาไดอานหนงัสือของทานพุทธทาสภิกขุ จงึเดนิทางไปศึกษาพระธรรมวินยัที่สวนโมกขพลา
ราม๓๕๐ทานยังไดศึกษาคนควาอานผลงานของปราชญอีกหลายทาน เชน ทานปญญานนัทภิกขุ 
                                                           

๓๔๖พระมหาทวีป กตปุญโญ (หนูดวง), “ศึกษาวิเคราะหงานปลูกฝงจริยธรรมของปญญานันทภิกขุ ที่
เกี่ยวกับเยาวชนและผูอยูในมัชฌิมวัย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), ๘๔. 

๓๔๗พระมหาทวีป กตปุญโญ (หนูดวง), “ศึกษาวิเคราะหงานปลูกฝงจริยธรรมของปญญานันทภิกขุ ที่
เกี่ยวกับเยาวชนและผูอยูในมัชฌิมวัย”, ๓๒. 

๓๔๘เรื่องเดียวกัน, ๙๒-๙๓. 
๓๔๙เรื่องเดียวกัน, ๘๕.  
๓๕๐บุญศรี พานะจิตต และคนอื่นๆ, ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดสวน

แกว อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), ๓๗-๓๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๐

พระเทพเวท,ีมหาตมะ คานธี,อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ, หมอประเวศ วะส,ี สํานกัสันติอโศก,พ.อ.
ปน มุทกุันต และหลวงวิจิตรวาทการ เปนตน๓๕๑ วิธกีารดาํเนนิงานที่โดดเดนคือการเผยแพรธรรม 
เพราะทานเหน็วาภารกิจหลกัที่พระสงฆตองทาํเพื่อพัฒนามนุษยใหรูจักทางดําเนนิชีวิตที่ถกูตอง
ตามหลกัพระพุทธศาสนา ตองการแกการยึดติดในวัตถแุละไสยศาสตร มัวเมาหลงใหลในอบายมขุ
ของประชาชน โดยพยายามยกเอาเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานเมืองมาวิพากษวิจารณแลวโยงเขาหา
หลักธรรมหรือประยุกตหลกัธรรมเขามาใชปรับเปลี่ยนใหทันสมยั พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลใหเขาใจ 
บอกใหรูคุณโทษ แทรกมุขตลกที่เปนสาระและการใชภาษาที่งายตอความเขาใจ มีความเหมาะสม
กับกลุมผูฟง เปนทีย่อมรับทั้งจากเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป๓๕๒ ดานการสงเคราะห
ประชาชนเพื่อการพัฒนาอาชีพและการสาธารณสงเคราะห โดยถือคตวิา ปากทอง สมอง ความคิด 
ตองไปพรอมๆกัน๓๕๓ ทั้งนีภ้ารกิจสวนใหญมาจากการที่ทานเขาใจในปญหาตางๆที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ทัง้เรื่องปญหายาเสพติด อบายมุข ปญหาครอบครัวตลอดจนการวางงาน 
 
การฟนฟทูางจริยธรรม 

พระพทุธศาสนาจะมีความมั่นคงอยางแทจริงนั้นทุกคนตองมีจิตสาํนึก ตัว
พระพทุธศาสนาที่แทจริงตองอยูในตวัคน ถาคนๆนั้นเขาใจในพระธรรม ประพฤติปฏิบัติตามพระ
ธรรม ซึ่งเทากับมีศาสนาพทุธอยูกับตัว เมื่อตัวเขายังอยูศาสนาพทุธกย็ังอยู การทีจ่ะให
พุทธศาสนกิชนมีความรูในหลักธรรมตองเนนทีพ่ระภิกษุสงฆกอน เพราะพระภิกษสุงฆคือแกนหลัก
ของการศึกษาพระธรรมวนิัย๓๕๔ เมื่อพระภิกษุสงฆรูหลกัการของพระพุทธศาสนาแลว จึงหันไปสัง่
สอนประชาชนใหมีความรูความเขาใจทีถ่กูตอง การปรับระบบความสัมพันธระหวางพระสงฆกับ
ชาวบาน โดยพระภิกษุสงฆจะตองใหธรรมแกญาติโยมโดยหลกัธรรมทานคือการใหธรรมแกญาติ
โยม สําหรับฝายญาติโยมกต็องปฏิบัติตอพระภิกษุสงฆดวยความเมตตา และอุปถมัภบํารุง ดวย
การใหวัตถุส่ิงของโดยเฉพาะปจจัยสี ่ การปรบัแนวความคดิใหมีความเขาใจอยางชัดเจนอยาง
แทจริงในหลักการของพทุธศาสนา        

                                                           
๓๕๑ยงยุทธ วิริยายุทธังกุร, พระอาจารยพยอม กัลยาโณ (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๓๘), 

๑๕๗. 
๓๕๒บุญศรี พานะจิตต และคนอื่นๆ, ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี วัด

สวนแกว อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี, ๖๓-๖๔.  
๓๕๓เรื่องเดียวกัน, ๖๗. 
๓๕๔พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต), สถานการณพระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร, ๙๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๑

                    
เมื่อเวลาผานไป สังคมคฤหัสถที่ไปสัมพันธกับผูมาใหมและเรียนรูวิชาการใหมๆนั้น ยิ่งเหินหางกัน
ออกไป หันมาดูสังคมสงฆที่ที่อยูในวงลอมของคน เห็นเปนของแปลกประหลาดคร่ําครึ ไมสามารถ
เขาใจเหมือนผูที่เกิดอยูคนละยุคคนละสมัย หรือใชภาษาพูดคนละภาษา พระสงฆขาดความรูอัน
เปนส่ือกลางที่รูรวมกันสําหรับชักนําคนเหลานั้นเขาหาหลักธรรมทางศาสนาที่เขายังไมรู จึงหาทาง
เขาสัมพันธกันไมได ยิ่งเหินหางจากกัน และไมเขาใจกันมากขึ้น๓๕๕  

        
ซึ่งเปนผลตอการลดความศรทัธาของประชาชนเปนอยางมาก ไมเพียงเปนการสูญเสีย

ความเปนผูนาํทางจริยธรรมเทานั้น เมือ่สถาบันสงฆออนแอลงกห็มายถงึวาคําสัง่สอนของพุทธ
ศาสนาก็มีอิทธิพลตอวิถชีีวติประชาชนลดนอยลงไปดวย ศาสนาพทุธไมวายุคใดสมยัใดจะดํารงอยู
ไดดวยดีก็ตอเมื่อมีความสัมพันธระหวางพระสงฆ รัฐ และประชาชนเปนไปอยางสมดุล คือ
พระสงฆตองไมใกลชิดกับรัฐมากเกินไปจนเหนิหางจากประชาชน สถาบันสงฆตองปรับบทบาท
ของตนเองใหใกลชิดกับประชาชนมากขึน้ ใหชุมชนเขามามสีวนรับผิดชอบเหมือนในอดีตมากขึ้น 
สงเสริมทางดานศีลธรรมใหแกประชาชนสงเสริมจริยธรรมใหแกเยาวชน ซึ่งการกระชับ
ความสัมพันธนี้เปนสิง่สําคญัยิ่งตอความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา เพราะประชาชนจะมี
ความเขาใจในธรรมะมากขึน้๓๕๖ แมกระทั่งหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศกึษา ต้ังแต
ประถมศึกษาจนถงึมหาวทิยาลัย ไดยกเลิกการเรียนการสอนเรื่องของศาสนาและศีลธรรมที่เคย
สอนโดยตรง เปลี่ยนไปเปนวชิาที่แฝงอยูในศาสตรตางๆ ไมใหความสําคัญเทาที่ควร๓๕๗ จึงไดมีการ
จัดตั้งโครงการศึกษาสงเคราะหเพื่อเปนวทิยาทานแกเยาวชนทีม่ีความสนใจเขามาศึกษาอบรม 
และไดรับการอุดหนนุจากรัฐ คือ โรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตยและโรงเรียนวัดสอนเด็กกอน
เกณฑ๓๕๘ โดยมีวตัถุประสงคเพือ่เผยแพรพระพุทธศาสนา ใหเด็กใกลชิดพระพุทธศาสนา และเพื่อ
ปลูกฝงศีลธรรมและวัฒนธรรมแกเด็ก ในยุคโลกาภิวัฒนทีท่ําใหกระแสลทัธิบริโภคครอบคลุม
สังคมไทย หากสถาบนัสงฆไมปรับตัวใหเขมแข็งทัง้ทางสงัคมและทางจิตใจกย็อมตกอยูในความ

                                                           
๓๕๕พระราชวรมุนี, พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน (กรุงเทพฯ : สยามสมาคม, ๒๕๑๓), ๒๑-๒๒. 
๓๕๖พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา, ๑๐๑. 
๓๕๗ธรรมาธิเบศร (นามแฝง), พระพุทธศาสนาฤาจะสิ้นความมั่นคง (กรุงเทพฯ : วิสดอมเซ็นเตอร,  

๒๕๓๔), ๑๙. 
๓๕๘สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กองแผนงานการศึกษา, สภาพ

การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๖๔-๖๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๒

พายแพ และกลายเปนสวนหนึง่ของลทัธบิริโภคนิยม ดังที่เหน็ไดจากพุทธพาณิชยที่มีอยูทั่วไปตาม
วัดวาอารามตางๆ 

บทบาททางดานการเผยแพรหลกัธรรมใหแกสังคม ในสมัยพุทธกาล เมื่อ
พระพทุธเจาทรงตรัสรู พระองคทรงเผยแพรใหแกประชาชนเพื่อใหพนจากความเปนทุกข โดยผูที่
ตองการหาทางดับทุกขตองเขามาบวชเปนพระภิกษุสงฆเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม พระภิกษุสงฆ
เหลานี้ตางก็เปนกําลงัสาํคัญในการเผยแพรพระศาสนา การเผยแพรยงัจํากัดอยูในเขตของวัด และ
ในโอกาสที่มงีานบุญหรือการบําเพ็ญกุศลตางๆ เชน เทศนาสั่งสอนชาวบานในวันพระหรืองาน
ทําบุญบาน งานศพ รวมทัง้ในเวลาที่ญาติโยมไปขอคําปรึกษาที่วัด ตอมาเมื่อมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การขนสง และการสื่อสารชวยใหการเดนิทางสะดวกยิ่งขึ้นและการสื่อสารในรูปแบบ
ตางมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการเผยแพรหลกัธรรมไดอยางกวางขวางและ
เขาถึงประชาชนไดมากขึน้ การเผยแพรพระพุทธศาสนาโดยทัว่ๆไปจะใชวิธ ี การเทศนหรือการ
บรรยายธรรมในโอกาสตางๆ เชน ในวนัพระ งานศพหรือตามสถานที่ตางๆที่ไดรับการนมินต และ
การเผยแพรโดยผานสื่อตางๆ  

บทบาททางดานสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมไทย ในอดีตวัดเปนศนูยกลางของ
ชุมชน เปนบอเกิดของประเพณีและวัฒนธรรมในดานตางๆ นับต้ังแตการสรางวัดก็เกิดจากความ
รวมมือกนัระหวางชาวบาน ขุนนางและจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริยทีท่รงสรางและ
อุปถัมภวัดนัน้ คติในการสรางวัดตลอดจนสิ่งปลกูสรางอื่นๆภายในวดัของคนไทย เปนการสราง
บุญกุศลที่ยิง่ใหญ สงผลใหผูรวมทําบุญไดรับอานิสงสทั้งในชาตนิี้และชาติหนา จึงมีการทุมเท
ความรูความสามารถในฝมือทางชางทีม่ีอยูอยางเตม็ที๓่๕๙ สรางศิลปกรรมที่งดงามปรากฏตามที่
ตางๆ เชน พระอุโบสถ ศาลาราย หอระฆังตลอดจนตามฝาผนังในพระอุโบสถ เมื่อวัดสรางเสร็จ 
กิจกรรมตางๆตองไปเกี่ยวของสัมพนัธกับชาวบาน เชน การเขามาบวชหรือการเขามาเลาเรียน
หนงัสือจากพระสงฆ หรือในโอกาสสําคญัทางพทุธศาสนาชาวบานก็รวมตัวกนัไปทําบุญที่วัด การ
ทําบุญแตละครั้งแตละโอกาสก็มีรูปแบบทีเ่ปนลักษณะเฉพาะกอใหเกดิแบบแผน ประเพณแีละ
พิธีกรรมขึ้น 

เปนที่รูดีกนัวากระแสของโลกาภิวัฒนทาํใหโลกเรานัน้แคบลง เกดิการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สถาบนัสงฆเองก็ตกอยูในวงลอมของการ
เปลี่ยนแปลงนี้ จงึตองมกีารปรับตัวเองใหเขากับยุคกับสมัย สถาบันสงฆกาํลงัเผชิญกับกระแส
โลกาภิวัฒน แตในเวลาเดียวกนักระแสโลกาภิวัฒนกน็ําโอกาสที่ดีมาสูสถาบันสงฆ เพราะทาํให
                                                           

๓๕๙ชัย เรืองศิลป, ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณกอนศตวรรษ ๒๕, ๒๖๗-๒๗๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๓

ตอบสนองความตองการของผูคนทั้งทางดานวัตถุและจติใจอยางไดผล เปนการปรับตัวทัง้ทางดาน
ตัวบุคคลในสถาบันเองและในดานหลักธรรมคําสั่งสอน 

    
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๕ 

การบริหารกิจการพระศาสนา เปนหนาที่ของสงฆที่จะดําเนนิใหเปนไปตามพระพุทธ
บัญญัติ แตเนื่องจากราชอาณาจักรและพุทธจักรมีเร่ืองที่จะตองจะประสานซึง่กนัและกัน เพือ่
ความมัน่คงของอาณาจกัร รัฐบาลไทยจงึเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจการพระศาสนา ในบาง
ยุคบางสมัยถากฎหมายบานเมืองเปนเผด็จการ กฎหมายคณะสงฆก็จะออกมาในรูปลักษณะของ
การรวบอํานาจ โดยการใหอํานาจแกคณะกลุมบุคคลหรือใหอํานาจแกบุคคลหนึง่บุคคลใดโดย
เด็ดขาด เชนพระราชบัญญติัคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา ๓๘ กลาววา เจาอาวาส มีอํานาจที่จะ
ส่ังใหผูใดอยูในวัดหรือออกจากวัดเมื่อใดก็ได๓๖๐ ทัง้ๆที่ในหลกัพระธรรมวินยันัน้ การสรางวัดก็
เพื่อใหพระสงฆที่จรมาจากสี่ทิศไดพํานักอาศัย ตอนถวายวัดจะตองบอกวา ขอถวายวดันี้แก
พระสงฆที่มาจากสีท่ิศ เพราะฉะนัน้ในหลักพระธรรมวนิัยจริงๆ สมบัติตรงนี้เปนสมบัติของคณะ
สงฆ ไมใชสมบัติของบคุคลใดบุคคลหนึง่ทีจ่ะมายดึครอง หรือในยุคที่บานเมืองเปนแบบ
ประชาธิปไตย กฎหมายคณะสงฆก็จะออกมาเปนประชาธิปไตย มีสังฆสภา มีสังฆมนตรี มีคณะ
วินัยธร ดังนั้นการปกครองคณะสงฆจงึถูกอํานาจรัฐเขาครอบงําตลอดเวลา  

พระราชบัญญติัการปกครองคณะสงฆ ฉบับ พ.ศ.๒๕๓๕ ถูกตราขึน้ในสมัยของคณะ
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ(รสช.)กระทําการรัฐประหารและไดแตงตั้งนายอานันท ปนยา
รชุน เปนนายกรัฐมนตร ี ภายใตการปกครองในระบบเผด็จการทหารนี้ ไดมีการปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ใหมีความเหมาะสมกบัสภาพการณที่
เปนอยู เพื่อใหมีความสะดวกและชัดเจนในการตีความ เชน ปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการ
สถาปนาสมเดจ็พระสังฆราชใหมีเพยีงพระองคเดียว เพื่อปองกนัการเกิดปญหาขดัแยงในวงการ
คณะสงฆ ตามมาตรา ๗ ทีว่า”พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเดจ็พระสังฆราชองคหนึ่ง”๓๖๑

กําหนดขั้นตอนการแตงตัง้ผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีที่ตําแหนงสมเด็จ
พระสังฆราชวางลง ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเดจ็
พระราชาคณะผูมีอาวโุสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ข้ึนทูลเกลาฯ เพื่อทรงสถาปนาเปนสมเด็จ
พระสังฆราช มีการแกไขการเลื่อนตาํแหนงผูบริหารของพระราชาคณะแตเดิมพิจารณาดวยความ
                                                           

๓๖๐ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ.๒๕๐๕ ที่ภาคผนวก. 
๓๖๑ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ภาคผนวก. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๔

อาวุโสโดยพรรษา ถูกแทนที่ดวยอาวุโสโดยสมณศักดิ์ ตามมาตรา ๑๐ ที่วา” ในเมื่อไมมีสมเด็จ
พระสังฆราช ใหสมเดจ็พระราชาคณะผูมีอาวโุสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช”๓๖๒เปนการใหอํานาจแกมหาเถรสมาคมซึง่เปนผูพิจารณาการแตงตั้งสมณศักดิ์ และ
ยังเปนผูเสนอพระราชาคณะที่อาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงสดุเพียงรูปเดียว ข้ึนทูลเกลาให
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย เพิ่มเติม มาตรา ๑๕ ตรี  ที่วา”มหาเถรสมาคมมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ ๑.ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม ๒.ปกครองและกําหนดการบรรพชา
สามเณร ๓.ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ ๔.รักษาหลักพระธรรมวนิัยของ
พระพทุธศาสนา ๕.ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆตามที่บัญญติัไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย
อ่ืน”๓๖๓ และมาตรา ๑๙ ที่วา”สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ฝายตางๆตามมติของมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนจํานวนหนึง่ มหีนาที่
พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอตอมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่มหาเถรสมาคม
มอบหมาย โดยขึ้นตรงตอมหาเถรสมาคม”๓๖๔กลาวอกีนยัหนึ่งคือ มหาเถรสมาคม ไดสรางระเบียบ
กฎเกณฑข้ึนมาเพื่อใหมีอํานาจในการควบคุมสถาบนัสงฆแตเพียงหนวยงานเดียว พระราชบัญญติั
การปกครองคณะสงฆ ฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๓๕ จงึเปนเผด็จการเต็มรูปแบบ ซึ่งนอกจากประชาชน
และพระสงฆชั้นผูนอยจะไมมีสวนรวมแลวภาครัฐยังไมสามารถเขาไปตรวจสอบไดอีกดวย ทาํให
ความสัมพันธระหวางประชาชน พระสงฆ และรัฐแยกออกจากกันอีกดวย 
 
สถาบันสงฆกับโลกสมัยใหม 

เทคโนโลยทีําใหทนัสมัย ทําใหฉลาด ทาํใหเปนผูชนะ ทาํใหมีคุณคา        ความเจริญ
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมนษุยเอาชนะธรรมชาติไดมากขึ้น  ยิง่กวานั้นยังเอาชนะ
สังคมมนุษยดวยกนั โดยใชสติปญญา ความฉลาด การวางแผนทางเศรษฐกิจและอื่นๆ กท็าํให
สามารถเปนนายเหนือมนุษยดวยกนัได๓๖๕ กระแสของความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วนี ้

                                                           
๓๖๒ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ภาคผนวก. 
๓๖๓ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ภาคผนวก. 
๓๖๔ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ภาคผนวก. 
๓๖๕ระวี ภาวิไล, โฉมหนาใหมของการศึกษาไทย อุดมคติและแนวทางการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพ

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและเอกลักษณของบานเมืองไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิฆเณศ, ๒๕๑๗), 
๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๕

มาจากความเจริญในดานเทคโนโลยทีางการสื่อสาร ทาํใหสามารถติดตอกับนานาประเทศไดอยาง
สะดวกงายดาย การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและการเมือง มีผลกระทบตอโครงสราง และหนาที่ของ
สถาบันสงฆ๓๖๖ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศมหาอาํนาจไดขยายตัวไปสูประเทศที่ดอย
พัฒนาและกาํลังพัฒนา ทําใหประชาชนมีการตื่นตัวในการรับรูความเปลี่ยนแปลงในโลกมากขึ้น 
อันเปนผลมาจากโทรคมนาคมยุคโลกาภวิัฒนที่ดาวเทยีมเปนพาหะอยางดี กระแสโลกาภิวัฒนได
นํามาทัง้โอกาสและทางเลือก๓๖๗ ซึ่งไดแกการเผยแพรหลักธรรมทางพทุธศาสนาสามารถทําไดโดย
ใชระบบเทคโนโลยีสมยัใหม เชน จดัพิมพพระไตรปฎกลงในแผนดิสค หรือการเผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต ที่ทาํใหการเผยแพรศาสนาพุทธมีความสะดวกและรวดเร็วและสามารถถึงตัวผูที่สนใจ
ไดโดยตรงอยางมีประสิทธิภาพ  

สวนทางดานเศรษฐกิจของวดั มีการทําใหสถาบนัศาสนากลายเปนแหลงสินคาที่
แพรหลายไปไดกวางขวางและตอเนื่อง ขณะเดียวกนัก็จะใชกลไกของการตลาดนาํไปกระจายให
กวางไกลทัว่ถงึขึ้น เพราะกลไกตลาดปจจุบันมีศักยภาพที่จะเขาถึงผูคนอยางกวางขวาง๓๖๘ ภายใต
อิทธิพลของกระแสธุรกิจที่มกีารแขงขันกนัอยางสงู วดัไดถูกแปรสภาพใหกลายเปนตลาดในอกี
รูปแบบหนึ่ง ส่ิงที่นาํมาซื้อขายกนัก็ไมไดมีแตเครื่องรางของขลงัเทานั้น มีการนาํบุญกุศลและ
พิธีกรรมมาเปนสินคาอีกแบบหนึง่ โดยพระกลายเปนผูขาย คนที่ปรารถนาจะไดบุญไมจําเปนตอง
ทําความดีอีกตอไป เพียงแตจายเงนิเทานัน้ และแนนอนวาถวายเงินมากเทาไร ก็เชื่อวาบุญจะ
เพิ่มพนูมากขึน้เทานัน้ สวนพิธีกรรมกก็ลายเปนบริการทีม่ักมีราคากําหนดไว๓๖๙ เชนในกรณีของวัด
พระธรรมกายที่สามารถนําหลักการทางศาสนาไปเผยแพร และสามารถเชื่อมโยงใหเขากับธุรกิจได
เปนอยางดี โดยใชหลักธรรมคําสั่งสอนเปนสินคาและใชวิธีของการขายแบบถึงตัวผูซื้อ โดยใชเร่ือง
ของการทาํบญุทํากุศลเปนสินคาหลัก มีสินคาใหเลือกหลายอยางหลายชนิดพรอมทั้งมีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธในรูปแบบใหมๆเพื่อการเขาถึงลูกคาใครที่ถวายเงนิมากก็ไดบุญมาก  

การทีว่ัดหนัมาทาํธรุกิจแบบนี้ ไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นถึงความสมัพันธที่แนบแนน
ระหวางวัดกับเศรษฐกิจและสังคมเทานัน้ หากยังชี้ใหเห็นบทบาทของวัดและสถาบันสงฆไทยที่มี
การปรับตัวใหเปนสวนหนึง่ของสังคมในระบบทุนนิยมอยางกลมกลนื 
 

                                                           
๓๖๖พระราชวรมุนี, ลักษณะสังคมพุทธ, ๑๗-๒๐. 
๓๖๗เพ็ญจันทร  ทัพประเสริฐ, อดีต ปจจุบัน อนาคต ของการศึกษาไทยภาคบังคับ, ๒๔๒. 
๓๖๘พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต, ๓๙๗. 
๓๖๙เรื่องเดียวกัน, ๑๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๖

การศึกษาของสถาบนัสงฆ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๔  
ส่ิงที่สําคัญที่สุดของสถาบนัสงฆในอดีตคอืการศึกษา เพราะพระสงฆสวนใหญคือผูที่มี

การศึกษา ประชาชนจะมาหาความรูที่วดัจึงทาํใหวัดเปนศูนยกลางของชุมชน การศึกษาของ
พระสงฆในสมัยกอนแบงออกเปน ๒ ประเภท คือการสอนพระปริยติัธรรมแผนกบาลีเปนการศกึษา
หลักสูตรของพระสงฆที่ตองศึกษาเรื่องธรรมและหลักสตูรการอานธรรมในภาษาบาลี และการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมคือการศึกษาหลักสูตรของพระสงฆที่ตองศึกษาเรื่องธรรมภาษาบาล๓ี๗๐

ตอมา ไดมีการนําเอาการศึกษาสายสามัญแบบทางโลกมาประยุกตใหเขากบัการศึกษาของ
พระภิกษุสงฆที่ไมเปนการผดิพระธรรมวินยั๓๗๑  

การศึกษาของพระสงฆไดขยายตัวขึ้นมาโดยลําดับ ต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึง
อุดมศึกษา มกีารจัดตั้งเปนมหาวทิยาลัยของพระสงฆตามแบบการเลาเรียนของประชาชนเพื่อ
ความเจริญของพระพุทธศาสนาและประเทศชาต ิ โดยมจีุดประสงคเพือ่สงเสริมใหพระภิกษุ
สามเณรไดมีความรูความเขาใจในพระพทุธศาสนารวมทัง้ศาสนาอื่นดวย พรอมกับปรับปรุง
การศึกษาและวัฒนธรรมทั่วๆไปของพระภิกษุสามเณร ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและการศึกษาของทางโลก จึงไดมีการขยายเพิ่มข้ึนทั้งในสวนกลางและสวนภมูภิาค 
เพื่อใหการศึกษาไดอยางทัว่ถึงทัง้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั๓๗๒และมหามกุฎราช
วิทยาลัย๓๗๓ และยังไดรับความรวมมือจากทางราชการ โดยใน พ.ศ.๒๕๒๗ รัฐบาลพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท ไดตราพระราชบัญญัติรับรองวิทยฐานะผูสําร็จวิชาการพระพุทธศาสนาระดับชั้น
ปริญญาตรีจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียกวา พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)๓๗๔สวนของ
มหามกุฎราชวิทยาลัยเรียกวา ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)๓๗๕ ตอมามหาวิทยาลัยของสงฆทั้ง ๒ 
แหงไดขยายระดับการศึกษาขึ้นไปอีกขั้นหนึง่โดยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดดําเนินการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ใหปริญญาวา”พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)” เมื่อ 
                                                           

๓๗๐สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กองแผนงานการศึกษา, สภาพ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๖. 

๓๗๑เรื่องเดียวกัน, ๖. 
๓๗๒มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕๐ ป อุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔๗-

๔๘. 
๓๗๓มหามกุฎราชวิทยาลัย, พิธีประสาทปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๓ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

สุรวัฒน, ๒๕๔๓), ๓๓-๓๔.  
๓๗๔มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕๐ ป อุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๖๒.  
๓๗๕มหามกุฎราชวิทยาลัย, พิธีประสาทปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๓, ๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๗

พ.ศ.๒๕๓๑๓๗๖สวนมหามกุฎราชวทิยาลัยไดเปดทําการสอนระดับบัณฑติวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๑ เรียกชื่อปริญญาวา”ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)๓๗๗ และยังไดขยายตอไปในโลก
กวางตอผูที่สนใจทัว่ไปจนถงึขั้นสูงสุดของการศึกษาโดยในปการศึกษา ๒๕๔๓ ในภาคที ่ ๑/
๒๕๔๓ บัณฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัไดเปดรับนิสิตทั้งคฤหัสถและ
บรรพชิต เขาศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑตินานาชาติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ใน
ภาคที่ ๒/๒๕๔๓ ไดเปดรับทั้งคฤหัสถและบรรพชิตเขาศึกษาในหลกัสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา๓๗๘ 

แมวาการศึกษาของสถาบนัสงฆ สามารถกาวขึน้ไปทดัเทียมกับการศึกษาของทางโลก
ไดบางในบางสวนซึง่ก็เปนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึน้ในสงัคม 
ดังนัน้จึงตองมีการปรับตัวใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนักับหลกัการของบานเมือง ดังเชนการ
ตรารัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และการตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เปนพลงัสาํคัญในการปฏิรูปการศึกษาของชาติบานเมือง สถาบันสงฆจึง
ถือโอกาสนี้ปฏิรูปการศึกษาของสงฆไปพรอมกัน โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ ที่บังคับใหรัฐตองจัดการศึกษาใหประชาชนอยางทัว่ถงึ และมคุีณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย รวมทัง้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ ก็บังคับใหบิดา 
มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลที่อยูในความดูแลตองไดรับการศึกษาภาค
บังคับ และบทเฉพาะกาล ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ ใหเวลา
รัฐเตรียมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ประเทศจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เปนผลให
เด็กไทยทั่วประเทศจะถูกบงัคับใหเรียนโดยไมเสียคาใชจายจนจบมัธยมศึกษาปที่ ๓   และสามารถ
เรียนฟรีโดยสมัครใจจนจบชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๖๓๗๙ ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอจํานวนผูเขามา
บวชเปนสามเณร เพราะเดก็ที่เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปที ่๓ จะมีอายุเฉลี่ย ๑๕ ป และเด็กที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖ จะมีอายุเฉลี่ย ๑๘ ป เดก็ผูชายทีม่ีอายุขนาดนี้มกัสนใจที่จะเรียนตอใน
มหาวิทยาลยัหรือทํางานประกอบอาชพีมากกวาคิดจะบวชเรียนเปนสามเณร ดังนั้นเมื่อใดรัฐ

                                                           
๓๗๖มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕๐ ป อุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗๙.  
๓๗๗มหามกุฎราชวิทยาลัย, พิธีประสาทปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๓, ๒๖. 
๓๗๘บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม ป

การศึกษา ๒๕๔๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒๕๔๗), ๓. 

๓๗๙ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๘

สามารถจัดการศึกษาภาคพืน้ฐานแบบใหเปลาไดทั่วประเทศ เมื่อนัน้จาํนวนผูบวชเปนสามเณรจะ
ลดลงอยางมาก สถาบันสงฆจึงจัดตั้งโครงการตางๆเพื่อดึงดูดเยาวชนใหหันมาสนใจในกจิกรรม
ทางศาสนา โครงการที่สําคัญคือการเปดโรงเรียนที่สอนพุทธศาสนาแบบบูรณาการใหเขากบัวิถี
ชีวิตในโรงเรียน เรียกวา”โรงเรียนวิถพีุทธ” โดยมีเปาหมายตองการอบรมจิตใจของเด็กใหมีสติ 
สมาธ ิพรอมกบัการเรียนวิชาการในทางโลก ฝกเด็กใหมีความสามารถในการทาํงานเปนทีม เรียนรู
การบริหารจัดการตามแนวพุทธคือเคารพในการศึกษาหาความรูจากผูอาวุโส ปลูกฝงใหเด็กมี
พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ คือรูจักความสามัคคีและการมนี้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน และที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่งคอืการสอนใหรูจักการควบคมุกิเลสตัณหา รูจักการแสวงหาความสงบดวยการปฏิบัติ
ธรรม๓๘๐ 

สวนเปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ ก็คือการพัฒนาสังคมไทยใหเปน สังคมแหงการเรียนรู ตามมาตรา ๑๕ (๑)  ที่กลาว
วา”การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กาํหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและการประเมนิผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน”๓๘๑ 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและการศึกษาในมหาวทิยาลัยสงฆทัง้ ๒ แหง คือ
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัและมหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวิทยาลัย จึงจัดอยูใน
สวนของการศกึษาในระบบ อีกทัง้ยังมกีารกําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนรูของการศึกษา
ระหวางรูปแบบเดียวกนั หรือตางรูปแบบก็ได ดังที่มาตรา ๑๕ วรรคทายกําหนดวา “ใหมีการเทยีบ
ผลการเรียนทีผู่เรียนสะสมไวในระหวางรปูแบบเดียวกนั หรือตางรปูแบบได ไมวาจะเปนผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไมก็ตาม รวมทั้งการเรียนรูนอกระบบตามอัธยาศัย การฝกอาชพี 
หรือจากประสบการณการทาํงาน”๓๘๒ ตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้ เปนผลใหมกีารเทียบโอนผล
การเรียนระหวางระบบการศกึษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี กบัการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาหรือการศึกษาในมหาวทิยาลัยสงฆ และยังเปนการชวยประหยัดเวลาในการศึกษา
ของพระภิกษสุามเณรโดยไมตองมีการเรียนวชิาเดียวกนัซ้ําซอนกนัในหลายระบบ เชน ถาสอบได
ประโยค ป.ธ.๓ ก็ไดรับการยกเวนไมตองเรียนบางรายวิชาในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

                                                           
๓๘๐พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต), ทิศทางการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๓๔-๓๕. 
๓๘๑ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก. 
๓๘๒ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๙

สามัญศึกษา หรือในมหาวิทยาลัยสงฆ เนือ่งจากทางราชการไดเทียบวุฒ ิป.ธ.๓ = ม.๓ ป.ธ.๕ = 
ม.๖ และ ป.ธ.๙ = ปริญญาตร๓ี๘๓   

พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๖) ที่เปดกวางใหทุกฝายมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา ดังที่บัญญติัไววา “การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคการชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสงัคมอืน่”๓๘๔และมาตรา ๑๘ ที่วา“การจัดการศึกษาปฐมวยัและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษาดังตอไปนี้” ในขอที่ ๒ ทีว่า “โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของ
รัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบนัพทุธศาสนาหรือศาสนาอืน่”๓๘๕หมายความวา
สถาบันสงฆมโีอกาสในการขอจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเลก็และโรงเรียนทุกระดับ การเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของสถาบันสงฆตอประชาชนเพื่อสอนศีลธรรมใหแกเด็ก ดวยการจัดตั้ง
โรงเรียนหรือศูนยการเรียนในวัด จะมีผลทําใหสถาบันสงฆกับประชาชนมีความใกลชิดกันมาก
ยิ่งขึ้น   และในหมวดที ่๙ ที่เกี่ยวกับ ”เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”๓๘๖ จะมีผลใหส่ือและเทคโนโลยทีี่
ทันสมยัจะถูกนํามาใชเพื่อประโยชนทางการศึกษาของสถาบันสงฆมากข้ึน ใหมีความสอดคลอง
กับวิถีชวีิตทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม ชวยใหคนไทยได
เขาถึงการศึกษาทางศาสนาไดมากขึ้นทัง้ในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรียน ซึ่งจะเปนการสงเสรมิสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูทั้งทางโลกและทางธรรม 
เพราะระบบการศึกษานับต้ังแตชั้นประชาบาลในชนบทจนถงึระดับมหาวิทยาลัยในเมอืง คือ 
องคกรที่สรางคานิยมความตองการความสําเร็จในชีวิตและหนาทีก่ารงาน โดยใชวิธ ี การแยงชิง
แขงขัน การใหความสําคัญกับคนเดนคนเกง พระสงฆที่เรียนรูวิชาการแบบใหมแลวจะสึก หรือ
กําลังเรยีน เพือ่เตรียมตัวหาทางออกไปประกอบอาชพีแบบคฤหัสถ”๓๘๗ การศึกษาของสถาบันสงฆ
จึงไดมีสวนชวยเสริมสรางการศึกษาของรฐั โดยเปนชองทางสาํหรับชาวชนบทผูยากไร ใหมีโอกาส
ไดรับการศึกษาตามสมควรแกสถานภาพของตน อันเปนผลใหพระภิกษุสามเณรสวนมาก

                                                           
๓๘๓สุภาพร มากแจง และ สมปอง มากแจง, รายงานการวิจัย การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของ

คณะสงฆ, ๓๐. 
๓๘๔ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก. 
๓๘๕ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก. 
๓๘๖ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก. 
๓๘๗พระมหาประยุทธ ปยุตโต, บันทึกการสัมมนา เรื่อง พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน (กรุงเทพฯ : 

ศิวพร, ๒๕๑๓), ๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๐

โดยเฉพาะในกรุงเทพฯเปนชาวชนบทที่เขามาแสวงหาความรูเพิ่มข้ึนจากพืน้เพเดิมในสวนภูมิภาค
๓๘๘ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรา ๑๙ แหงพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กําหนดใหมหาวทิยาลยัแตละแหงมกีฎหมายวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของตนเอง๓๘๙ ซึง่มีผล
ใหมหาวทิยาลัยสงฆทั้งสองแหงนี้เปนนิติบุคคล มีสถานะเปนมหาวทิยาลยัของรัฐอยูในกาํกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทัง้มหามกุฎราชวทิยาลยัและมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั มีสภาพเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐบาล สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
มหามกุฎราชวิทยาลัยและพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐        
โดยมีนายกสภามหาวทิยาลัยเปนพระเถระที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง และมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัที่ประกอบดวยพระภิกษุและสามเณร ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกวา  

แมวาวัตถุประสงคหลักของรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ อยูทีก่ารปฏิรูปการศึกษาไทยทัง้ระบบ และไมมีการกลาวถงึ
บทบาทของสถาบันสงฆในการจัดการศึกษาไวโดยตรง แตก็มีบทบัญญัติหลายมาตราที่มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถาบนัสงฆโดยรวม 

 

                                                           
๓๘๘สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กองแผนงานการศึกษา, สภาพ

การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๗๓–๗๔. 
๓๘๙ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก. 
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บทที่ ๗ 
 

บทสรุป 
 

สังคมไทยจากอดีตจนถึงสิน้สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน(ร.๓)นัน้ แทบไมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก กลาวคือพระสงฆทําหนาที่อบรมส่ังสอนประชาชนทัง้ทางโลกและ
ทางธรรม เปนกลไกที่สําคญัยิ่งสําหรับการปลูกฝงทัศนคติ ความคิดและความเชือ่ตามที่ผูปกครอง
คาดหวงั เนื่องจากพระสงฆถือเปนภูมปิญญาของชมุชน ดวยเหตุนีห้นาที่จัดการศึกษาใหแก
ประชาชนจึงตกเปนภาระของวัด โดยมพีระสงฆเปนผูอบรมส่ังวิชาความรูแกเยาวชนโดยเฉพาะ
เด็กผูชาย  วดัจึงเปนศนูยกลางของชมุชน เปนแหลงเผยแพรความรูทีดี่ที่สุด โดยพระสงฆเปนผูนาํ
ทางปญญา ผูนําทางความคิดความเชื่อและคานยิมของสังคมไทยอยางเห็นไดชัด การเคารพนับ
ถือพระสงฆมากกวาการเปนนกับวชแตเพียงอยางเดียว สถาบันสงฆจึงมีความสาํคัญตอสังคมไทย
มาโดยตลอด  

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเริ่มมีข้ึนในปลายรัชกาลที่ ๓ เมื่อชาติตะวันตกเริ่มขยาย
อิทธิพลเขามา และเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อถูกองักฤษบังคับใหทาํ
สนธิสัญญาเบาริ่ง ในป พ.ศ.๒๓๙๘ ผลของสัญญานีท้ําใหเมืองไทยตองเปดประเทศรบัอารยธรรม
ของตะวันตกที่มีความแตกตางกนัอยางเต็มที่ ผูคนในแวดวงชัน้สูงเริม่มีแนวความคิดเปลี่ยนไปเมื่อ
ชาวตะวันตกไดนําวทิยาการสมัยใหมมาเผยแพร ทาํใหมีโอกาสไดศึกษาวิชาการสมัยใหมที่เนน
เร่ืองของเหตุและผลมากกวาความเชื่อทางศาสนาพทุธ จงึเปนระยะแรกที่วัฒนธรรมตะวันตกเขา
มามีอิทธิพลในสังคมไทย 

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ใหเปนรัฐชาติสมยัใหมตามแบบชาติ
ตะวันตกเริ่มมมีาตั้งแตรัชกาลที่ ๔ และยิง่ทวีความเขมขนขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เมื่อมกีารสงพระราช
โอรสและลูกหลานขาราชการชั้นผูใหญออกไปศึกษายงัประเทศตะวนัตก โดยมีจุดประสงคเพื่อการ
รับรูถึงสิ่งใหมๆ และเพื่อนําความรูมาพฒันาประเทศใหเปนทีย่อมรับของบรรดาอารยประเทศ เปน
การสงผลใหมกีารปฏิรูปภายในทัง้เรื่องของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และการศึกษา 
โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเปนสิง่ที่รัชกาลที่ ๕ ทรงใหความสําคญัอยางยิ่ง ทรงทําการปฏิรูป
การศึกษาใหเปนแบบตะวนัตก แตไมสามารถดําเนินไดอยางลุลวง เนื่องจากประสบปญหาหลาย
อยางทั้งภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ 
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ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ภัยคุกคามในการลาอาณานิคมจากชาติตะวนัตกแทบหมดสิ้นไป
แลว ทําใหสถานการณตางๆไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศขึน้อยู
กับการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก การศึกษาแบบตะวันตกจึงเปน
ปจจัยหนึ่งที่มคีวามสาํคัญตอแนวความคดินี้ (อาจจะเปนเพราะวาพระองคมิไดมคีวามผูกพนักบั
ทางศาสนาเนือ่งจากมิไดทรงผนวชเปนสามเณรเหมือนกบัเจานายพระองคอ่ืน และการทีท่รงตอง
ไปศึกษายงัประเทศอังกฤษตัง้แตมีพระชนมายุได ๑๔ พรรษา ทรงเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของ
อังกฤษในทุกๆดาน จึงอาจเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาเชนเดียวกบั
อังกฤษ) จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ข้ึนเพื่อใชบังคับเด็กและ
ผูปกครองตองนําเด็กไปเรียนหนงัสือตามทีรั่ฐกําหนดโดยไมตองเสียคาใชจาย โดยมีจุดประสงค
หลักคือ การกาํหนดแนวทางใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตอสังคม ตอองคพระมหากษัตริยและตอ
ประเทศชาติเสียใหมตามการเปลี่ยนแปลงของโลก พระราชบัญญัติฉบับนี้ยงัไดเปลี่ยนจากการที่
ใหพระสงฆเปนครู มาเปนฆราวาสที่มีความรูโดยตรงตามสาขาวชิามาเปนผูสอนแทน และไดมีการ
วางแนวทางในการดําเนนิงานไวเปนแบบแผนแนนอน เชน มกีารจัดตั้งโรงเรียน กําหนดรูปแบบ
การเรียนการสอน กําหนดหลักสูตร รวมทัง้คัดเลือกครูผูสอน ผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ทาํใหมี
โรงเรียนเกิดขึ้นมากขึ้น มนีักเรียนเพิม่มากขึ้น มีครูผูสอนที่เปนฆราวาส รวมทั้งมหีนวยงานที่
รับผิดชอบตอการศึกษาโดยตรง  

เมื่อระบบการศึกษาแบบใหมเขามาสูสังคมไทย ทําใหวิถชีีวิตของผูคนเริ่มเปลี่ยนไป 
คานิยมของสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปดวย การเปลี่ยนครูจากพระสงฆมาเปนครูฆราวาสทาํให
สถาบันสงฆไดรับผลกระทบมากที่สุด ทําใหความสมัพันธของสถาบันสงฆกับประชาชนจึงคอยๆ
ถอยหางออกจากกนั อันเปนเหตุของการตองลดบทบาทที่มีตอสังคมลงไป ไมวาจะเปนบทบาท
ผูนําทางความคิดของสังคมบทบาทของความเปนศูนยกลางของชุมชน บทบาทความเปนผูนาํทาง
ปญญาของสังคม 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจมีผลกระทบตอสถาบัน
สงฆ และเปนปจจัยสาํคัญอยางหนึ่งที่นาํไปสูการปรับตัวของสถาบันสงฆ ซึง่การปรับตัวนี้มิใช
เพียงการรักษาสถานะภาพเดิมเทานัน้ แตยังเปนการปรับตัวเพื่อใหรับกับสถานะภาพใหมที่จะ
เกิดขึ้นดวย ไมวาจะเปนการปรับตัวทางดานการศึกษา การปกครอง และทางเศรษฐกิจ 

การปรับตัวทางดานการศึกษาของสถาบนัสงฆ มีความพยายามเปดกวางทาง
การศึกษาทีน่อกเหนือไปจากการเรียนนกัธรรมและเปรียญธรรม ดวยการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับการศึกษาของทางโลก ซึ่งถอืวาสถาบันสงฆเร่ิมเปลี่ยนจากการเปนผูนาํมาเปนผูตาม
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ในทุกๆดานของสังคมไทย มีการตั้งมหาธาตุวิทยาลยั เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ นับวาเปนจุดเริ่มตนของ
การจัดการศึกษาแบบใหมทีม่ีระเบียบแบบแผนแนนอน มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
และการสอบปริยัติธรรมใหเปนแบบทางโลก ตอมาไดต้ังมหาวทิยาลยัของพระสงฆข้ึน ๒ แหง คือ 
พ.ศ.๒๔๘๙ ไดกอต้ังมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ใหเปนสถานที่เรียนของพระสงฆฝาย
มหานิกาย และ พ.ศ.๒๔๙๐ ไดกอต้ังมหามกุฎราชวทิยาลัย ใหเปนสถานที่ศึกษาของพระสงฆฝาย
ธรรมยุติ และรัฐไดยอมรับการศึกษาของสถาบันสงฆอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ 

การปรับตัวทางการปกครอง การปกครองของสถาบันสงฆจะมีความสัมพนัธกับการ
ปกครองของฝายอาณาจักรตลอดเวลา กอนการเปลีย่นแปลงการปกครองของอาณาจักรเมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๕ มีการใชพระราชบญัญัติคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ที่มีลักษณะของการรวมศนูยอํานาจไวที่
สวนกลางสอดคลองกับระบบเทศาภิบาลของบานเมือง หลัง พ.ศ.๒๔๗๕ มกีารเปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหเปนแบบประชาธปิไตย โดยมีการแบงอํานาจออกเปน ๓ สวน คืออํานาจบริหาร ตุลาการ 
และนิติบัญญัติ และพระราชบัญญัติคณะสงฆอีก ๒ ฉบับที่ตราในชวงของการปกครองในระบบ
เผด็จการทหาร  ก็เปนไปในทิศทางแบบเดียวกนัคือมีการรวบอํานาจไวที่มหาเถรสมาคมดวยการ
สรางกฎระเบยีบขึ้นมาเพื่อการควบคุมสถาบันสงฆทั้งหมด 

การปรับตัวทางสังคม เมื่อสภาพสังคมมคีวามเปลีย่นแปลงไป ความสัมพนัธระหวาง
สถาบันสงฆกบัสังคมก็เปลีย่นแปลงไปดวย อยางเชน คานยิมของคนมีฐานะดีในสงัคมไทย
สมัยกอน เมือ่มีเงินมีทองกคิ็ดที่จะสรางวดัหรือซอมแซมวัดวาอาราม แตในสังคมสมัยใหม เมือ่
รํ่ารวยขึ้นมากคิ็ดแตจะหาวธิีที่ทาํใหเงนิทองงอกเงยเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เพราะวาในสังคมสมัยใหม 
ปจจัยทางเศรษฐกิจมีความสําคัญ มีผลกระทบตอสังคมมากกวาเรื่องทางศาสนา ผลของการ
พัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก ทําใหรูปแบบของความสัมพันธระหวางสถาบนัสงฆกับสังคม
เปลี่ยนแปลงไปดวย เนือ่งจากความหมายของวัดไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วัดไมใชพื้นที่
สาธารณะ ไมใชพื้นที่สําหรับการปฏิบัติธรรมของประชาชนอีกตอไป แตวัดไดกลายเปนพื้นที่
สําหรับการทองเทีย่ว พืน้ทีท่างธุรกิจ ที่เหมาะสําหรับยุคที่เศรษฐกิจมีความสาํคัญตอชีวิตของคน
ในสังคม สภาพสังคมไทยมีความสัมพนัธใกลชิดกับระบบเศรษฐกิจ สังคมเมืองใหญและสังคม
เมืองหลวงซึ่งมีการพาณิชยและอุตสาหกรรมเขามาเกี่ยวของ 

การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ผลของการรับวิทยาการตะวันตกทาํใหเกิดสถาบันตางๆ
ข้ึนมาทําหนาที่แทนสถาบนัสงฆมากมาย รัฐตองเสยีงบประมาณและคาใชจายไปใหกับสถาบัน
เหลานี ้ เปนเหตุใหรัฐตองลดการอุปถัมภที่เคยใหแกวดัลงไป และจากการที่สถาบันสงฆเขาไป
ผูกพันกับทางโลกมากเกนิไป วัดในเมืองสวนใหญเจริญเติบโตควบคูไปกับการขยายตัวของระบบ
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ทุนนิยม เมื่อเศรษฐกิจการคาและชุมชนขยายตัว ที่ดินมีราคาสูงขึน้อยางรวดเร็ว วดัก็มีสินทรัพย
เพิ่มข้ึนอยางมหาศาลในทนัที เนื่องจากการครอบครองที่ดินอยูจาํนวนมาก การไดรับอิทธิพลของ
ระบบเศรษฐกจิแบบเสรีนิยมที่มีบทบาทสูงในสังคมไทยเขาไปดวย ทาํใหสถาบันสงฆตองปรับตัว
ใหเขากับระบบเศรษฐกิจของทางโลกดวยการจัดการแกไขปญหาที่เกดิขึ้นดวยวธิีการตางๆ เพื่อ
การสรางรายไดใหแกวดั ไมวาจะเปนการนําที่ดินของวดัออกหาผลประโยชนจากการเชา การจัด
งานวัด การทําเครื่องรางของขลังออกขาย รวมไปถงึการใชเร่ืองของบุญออกหาผลประโยชน ซึ่ง
วิธีการเหลานีน้ํารายไดมาสูวัดอยางมหาศาลอยางไมนาเชื่อ นับวาเปนการปรับตัวใหเขากับระบบ
เศรษฐกิจไดอยางกลมกลนืของสถาบนัสงฆ 

จากเหตุทีว่า สถาบนัสงฆไทยเปนสถาบันหนึง่ของสังคมที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
บานเมืองเชนเดียวกบัสถาบนัทัว่ไปพรอมทั้งตองมีความสัมพนัธกับสถาบันอืน่ดวย และยังเปน
สถาบันที่เปดสําหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติพรอมใหเขามาและสามารถออกไปไดตลอดเวลาโดยไมมี
การบังคับ เพื่อการปรับตัวใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติที่อาจจะเบี่ยงเบนไปจากพทุธบัญญัติบาง แตไมใชการเบี่ยงเบนไปจากใจความสาํคัญของ
หลักธรรมคําสัง่สอนทั้งหมด และดวยขอจํากัดทางพระวินัยของพระสงฆทีม่ีอยูหลายประการ ทาํ
ใหไมสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสงัคมไดอยางทนัทวงที ไมสามารถกาวทนัขอมูลขาวสาร
และเทคโนโลยีทีท่ันสมยัลาสุดได จึงเปนสาเหตุทีท่ําใหสถาบนัสงฆไทยเปนเพียงแตผูตามและถูก
มองวาเปนสถาบันที่ลาสมัยทั้งๆทีม่ีการปรับตัวใหเขากับความทันสมัยมาโดยตลอด สถาบนัสงฆ
ไมสามารถกลบัมามีบทบาทสําคัญในสังคมสมัยใหมไดอีกเลย นับต้ังแตไดมีการแยกการศึกษา
ออกจากวัด 

นับต้ังแต พ.ศ.๒๔๖๔ การวางแผนการศึกษาของรัฐไมไดเกี่ยวของกบัสถาบนัสงฆเลย 
จึงมีการโอนยายความรับผิดชอบที่มีตอสถาบันสงฆตลอดมา ซึ่งดูเหมือนวาจะใหความสําคัญ
นอยลงเรื่อยมา เชน ใหมาอยูกับกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อตองการใหสถาบันสงฆเปนสวนหนึง่ของ
การศึกษาที่อยูภายใตการกาํกับดูแลของรัฐ และการโอนยายมาสงักัดกระทรวงวัฒนธรรมของ
กรมการศาสนา ก็ทาํใหมองเหน็วาสถาบันสงฆมีหนาที่แตในเรื่องของวัฒนธรรมของชาติ ไม
เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติและไมมีสถานภาพของความเปนผูนําในสังคมไทยอกีตอไป 
ถึงแมวาจะมีการปรับตัวอยูตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไมวาจะเปนความพยายามดงึประชาชนให
หันกลับมาเขาหาวัดดวยรูปแบบตางๆ เชน แบบของทานพทุธทาส สันติอโศก วัดพระธรรมกาย 
พระสงฆสายวปิสสนาธุระหรือพระปา รวมทัง้การชกัชวนดวยพทุธพาณิชยตามที่มีอยูในวัด
โดยทั่วๆไป  แตก็ยังไมสามารถเรียกศรัทธาของประชาชนใหคืนกลับมาไดดังเดิม 
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ธรรมาธิเบศร [นามแฝง]. พระพุทธศาสนาฤาจะสิ้นความมั่นคง. กรุงเทพฯ : วิสดอมเซ็นเตอร, 
๒๕๓๔. 

ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต. ๒๔๗๕ และ ๑ ปหลังการปฏิวัติ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๓. 

ธิดา สาระยา. บาน เมือง และประเทศในสายพระเนตร. กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพมิพ, ๒๕๔๐. 
              . ราษฎรในครรลองแหงความเจริญของสยาม. กรุงเทพฯ : ดานสทุธาการพมิพ, ๒๕๔๐. 
              . สยามินทรปนธเรศเจา จุลจอม จักรเอย. กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๐. 
นคร พนัธณรงค. ประวัติศาสตรไทยตอนตน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพฆิเนศ, ๒๕๒๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๗

นงเยาว กาญจนจาร.ี “พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ พระราชกรณียกิจในการ
พระราชทานการศึกษาแกประชาชน.”  ใน เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับ สมโภชกรุง
รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, ๙-๒๐. ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานเิทศน 
กรมการฝกหัดครู. กรุงเทพฯ : กรมการฝกหดัครู, ๒๕๒๕. 

นราธิปพงศประพันธ, พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมืน่. ประทานขอปรึกษาแก สิริ เปรมจิตต. 
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ฉบับแรก พ.ศ.๒๔๗๕ ถงึฉบับปจจุบัน. พระนคร : โรงพิมพ
ประจักษวทิยา, ๒๕๑๑. 

นายหนหวย [นามแฝง]. หมอบลัดเลกับกรุงสยาม. พระนคร : รัชดารมภการพิมพ, ๒๕๐๘. 
นิธิ เอยีวศรีวงศ. ประวัติศาสตรรัตนโกสินทร ในพระราชพงศาวดารอยุธยา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

บรรณกิจ, ๒๕๒๓. 
บรรเจิด อินทจุันทรยง. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วิวฒันาการของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทย ต้ังแตตน-ปจจุบัน. กรุงเทพฯ : แพรพทิยาอนิเตอรเนชั่นแนล, 
๒๕๑๙. 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. ระเบียบการรับสมัครนสิิตใหม ป
การศึกษา ๒๕๔๗ หลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และ หลกัสูตรพทุธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

บุญรวม เทียมจันทร. คดีสันติอโศก. กรุงเทพฯ : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๒. 
บุญศรี พานะจิตต และคนอืน่ๆ. ความสาํเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวดั : ศึกษาเฉพาะกรณี วัด

สวนแกว อําเภอบางใหญ จงัหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๕. 

บุญเจือ องคประดิษฐ. “เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร.” ใน ประวัติครู, ๑-๓๙. คณะอนกุรรมการ
จัดทําหนงัสือประวัติครู. พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๕. 

ประกายธรรม [นามแฝง], ผูรวบรวม. วิสัชชนา หลวงปูมั่น ภูริทัตโต หลวงปูขาว อนาลโย. 
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๑. 

“ประกาสพระบรมราชโองการ เร่ืองการยกเลิกบรรดาศักดิ์.” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๙, ภาค ๑, 
ตอนที่ ๓๓ (๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๕) : ๑๐๘๙-๑๐๙๑. 

“ประกาศพระบรมราชโองการ เร่ืองประกาศใหใชวันที่ ๑ มกราคมเปนวันขึ้นปใหม.” ราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ ๕๘, ภาค ๑ (๑ มกราคม ๒๔๘๔) : ๓๑-๓๓.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๘

“ประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆิกเสนาสนราชวิทยาลัย.” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
๑๓, แผนที่ ๒๕ (๒๐ กันยายน ร.ศ.๑๑๕) : ๒๖๕-๒๖๘. 

ประชุมพงศาวดาร เลม ๓๗ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓ (ตอ). เร่ืองกรุงเกา. พระนคร : องคการ
คาของคุรุสภา, ๒๕๑๒. 

ประณต นันทยิะกุล, บรรณาธิการ. การเมอืงและสังคม. พิมพคร้ังที ่๒. กรุงเทพฯ : โครงการเสริม
ความรูดานการเมืองและสังคมในระบอบประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐. 

ประยุทธ สิทธพิันธ. สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพสยาม, ๒๕๑๖. 
ประยูร ภมรมนตรี, พลโท. ชวีิต ๕ แผนดินของขาพเจา. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ๒๕๑๘. 
ประวัติมหามกุฎราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ. พระนคร : โรงพมิพมหามกุฎราชวทิยาลัย, 

๒๕๒๑. 
ประเวศ วะสี. สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก. กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน, ๒๕๓๐. 
ประเสริฐ ปทมสุคนธ. รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองป (๒๔๗๕-๒๕๑๗). กรุงเทพฯ : ช.ชุมนมุชาง, 

๒๕๑๗. 
ปรานี ฐิติวัฒนา. สังคมวทิยาเบื้องตน. กรุงเทพฯ : สยามการพมิพ, ๒๕๑๗. 
ปญญา บริสุทธ. โลกทัศนของคนไทย : วเิคราะหจากวรรณคดีคําสอนสมัยสุโขทยั. กรุงเทพฯ : 

อักษรการพมิพ, ๒๕๒๓. 
ปน มาลากุล, หมอมหลวง. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั พระมหาธีรราชเจา. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๓๑. 
”โปรดเกลาฯจะใหมีอาจารยสอนหนังสือแลสอนเลขทุกๆ พระอาราม.” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๒,

(จ.ศ.๑๒๓๗) : ๑๑๑-๑๑๒. 
ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ. พิมพคร้ังที่ ๓ ฉบับ

เพิ่มเติมและปรับปรุงใหม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ โอ.เอส พร้ินติ้ง เฮาส, ๒๕๔๖. 
ผาสุก พงษไพจิตร และ สังศติ พิริยะรังสรรค, บรรณาธิการ. โลกาภิวฒันกับสังคมเศรษฐกิจไทย. 

กรุงเทพฯ : ๑๗๙ การพิมพ, ๒๕๓๘. 
“ผาแผนพฆิาตธรรมกาย,” พิมพไทย วนันี ้ฉบับพิเศษ, ๑ เมษายน ๒๕๔๒, ๙. 
พรพรรณ ธารานุมาศ. วรรณคดีที่เกี่ยวกบัพระพทุธศาสนา. นครหลวง : บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๕.  
พรรณี บัวเล็ก. ”สยาม” ในกระแสธารแหงการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตรไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 

๕. กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๙

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). สถานการณพระพทุธศาสนากระแสไสยศาสตร. พมิพคร้ังที่ ๖. 
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๐. 

 
 
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั. ความเปนชาตโิดยแทจริง. ประมวลบทพระราชนพินธ 

ใน พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว ภาคปกิณกะ. พิมพในงานพระราชทาน
เพลิงศพ พลตรี พระยาอนิรุทธเทวา (ม.ล.ฟน พึง่บุญ) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 
๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔. พระนคร : โรงพิมพพระจนัทร, ๒๔๙๔. 

                 . เทศนาเสือปา. กรุงเทพฯ : สํานักพมิพบรรณกิจ, ๒๕๑๒. 
พระมหาทวีป กตปุญโญ (หนูดวง). “ศึกษาวิเคราะหงานปลูกฝงจริยธรรมของปญญานันทภิกขุ ที่

เกี่ยวกับเยาวชนและผูอยูในมัชฌิมวัย.” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทยีบ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘. 

พระมหาบัว ญาณสัมปนโน. ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตะ.  
กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธพาณชิย, ๒๕๒๙. 

พระมหาประยุทธ ปยุตโต. บันทกึการสัมมนา เร่ือง พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจบัุน. กรุงเทพฯ :   
ศิวพร, ๒๕๑๓. 

พระมหาสวัสด์ิ ชาติเมธ.ี มหาสงัฆนิบาต ณ ลานอโศก. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพมิพ, ๒๕๑๘. 
พระยาปรยิัติธรรมธาดา และ พระญาณวิจติร, ผูแปล. คําแปลจามเทววีงศพงศาวดารเมืองหริภุญ

ชัย. พระนคร : โรงพมิพพิฆเนศ, ๒๕๑๕. 
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว. (พิมพโดยไดรับพระบรมราชานุญาติ ใน

งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษี
สวางวงศ กรมพระยาภาณุพนัธวงศวรเดช ณ.พระเมรทุองสนามหลวง ปมะเสง พ.ศ.
๒๔๗๒). พระนคร : พิมพที่โรงพิมพบํารุงนกุูลกิจ, ๒๔๗๒. 

“พระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๔).” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
๕๘ : ๑๓๙๑-๑๔๑๐.  

“พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓.” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๗,
(๒๔๘๓), แผนกกฤษฎีกา ภาค ๑-๒ : ๕๑๗-๕๒๐. 

“พระราชบัญญัติปประดิทิน พุทธศกัราช ๒๔๘๓.” ราชกิจจานุเบกษา เลมที ่๕๗, แผนกกฤษฎีกา 
ภาค ๑-๒ (๑๗ ก.ย.๒๔๘๓) : ๔๑๙-๔๒๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๐

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๑. พิมพคร้ังที ่๗. กรุงเทพมหานคร : สํานกัพมิพ
คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๒. พิมพคร้ังที ่๗.  กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ
คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

พระราชวรมนุ.ี บันทกึการสมัมนา เร่ือง พทุธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน. กรุงเทพฯ : สยาม
สมาคม, ๒๕๑๓. 

               . พทุธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๕. 
               . ลักษณะสังคมพุทธ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนธิิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๗. 
พระราชวรมนุ ี(ประยุทธ ปยตุโต). การศึกษาของคณะสงฆไทย:ปญหาที่รอทางออก. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพโกมลคีมทอง, ๒๕๒๙. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต). ทิศทางการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพมิพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖. 
พระเทพโสภณ (ประยูร มีฤกษ). พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมยัปจจุบัน. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๗. 
พระไพศาล วสิาโล. พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, ๒๕๔๒. 
                . แนวโนมของพทุธศาสนาไทยในศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, ๒๕๔๓. 
                . พทุธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศร-ี

สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๖. 
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. ความคิดทางการเมืองของพระสงฆไทย. กรุงเทพฯ : งานสงเสริมวิจัยและตํารา 

กองบริการการศึกษา สํานกังานอธิการบดี มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๗. 
พาสนา กิจถาวร. “บทบาทของคณะสงฆไทยในเรื่องของการศึกษา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว.” วิทยานพินธ ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔. 

พิพาดา ยังเจรญิ และ สุวด ีธนประสิทธิ์พัฒนา. รายงานผลการวิจยั ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  
เร่ือง การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตนรัตนโกสินทร  (พ.ศ.๒๓๒๕–
๒๓๙๔). กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

พฤฒาจารย วพิุธโยคะ รัตนรังษี. แวนสองพระศาสนา. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส, ๒๕๒๙. 
ภารดี มหาขันธ. รัตนโกสินทรยุคปรับปรุงประเทศ(พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๗๕). กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๒๗. 
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มนูญ ลาชโรจน. “นโยบายการจัดการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.
๒๔๕๓–๒๔๖๘).” ปริญญานิพนธ กศ.ม. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 
๒๕๒๑. 

มยุรี นกยงูทอง. “ปญหาเศรษฐกิจไทยในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.
๒๔๖๘-๒๔๗๗.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐. 

มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับหลวง เลมที ่๒๒. พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนา
กร, ๒๔๗๑. 

                 . พิธีประสาทปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๓. กรุงเทพฯ : โรงพมิพสุรวัฒน, 
๒๕๔๓. 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. ๕๐ ป อุดมศึกษา มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐. 

มหาวิทยาลยัศิลปากร. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง พระสงฆ : ผูนาํระดับทองถิ่นเพื่อการ
พัฒนาชุมชน. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร, ๒๕๒๗. 

มัทนา เกษกมล. “การวิเคราะหในเชิงประวัติศาสตร เร่ืองการเมืองและการปกครองในรัชกาล
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั (พ.ศ.๒๔๕๓ – ๒๔๖๘).” วิทยานพินธ 
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลยั จฬุาลง
กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗. 

มาโนช ตันชวนิชย. “บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาสงัคมชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ,” 
ใน วัดพัฒนา ๒๙, ๘๒-๙๕. กองพุทธศาสนสถาน. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๙. 

มูลนิธิธรรมกาย. เดนิไปสูความสุข. ปทุมธาน ี: ฝายวิชาการ วัดพระธรรมกาย, ๒๕๓๓. 
มูลนิธวิิทยาศาสตร ดร.ปรีชา – ประไพ อมาตยกุล. เฉลมิพระเกยีรติ พระบิดาแหงวทิยาศาสตรไทย 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั. กรุงเทพฯ : อัมรินทรพร้ินติ้ง, ๒๕๔๑. 
ยงยทุธ วิริยายุทธงักุร. พระอาจารยพยอม กัลยาโณ. กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพมิพ, ๒๕๓๘. 
รอง ศยามานนท. ประวัติศาสตรไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๐. 
ระลึก ธานี. วิวฒันาการในการจัดการศึกษาภาคบังคับของไทย ( พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๓). กรุงเทพฯ : 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗. 
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ระวี ภาวิไล. โฉมหนาใหมของการศึกษาไทย อุดมคติและแนวทางการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและเอกลกัษณของบานเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพพฆิเณศ, ๒๕๑๗.     

“รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยยอ คร้ังที่ ๑/๒๔๘๔ (วิสามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๓ วันจันทร
ที่ ๙ มิถนุายน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ณ.พระที่นั่งอนันตสมาคม เร่ิมประชุมเวลา ๑๕.๓๐ 
นาฬิกา.” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๘,ภาค ๖ (วันที่ ๒๐ พ.ย.๒๔๘๔) : ๔๐๙๓-๔๐๙๘. 

ลา  ลูแบร. จดหมายเหตุลาลแูบร ฉบับสมบูรณ เลม๑. แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร. พระนคร : 
กาวหนา, ๒๕๑๐. 

ลิขิต ธีรเวคิน. วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. พมิพคร้ังที่ ๒ แกไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๓๓. 

วรพร ภูพงศพนัธ. “ความเปนสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธยา ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ ๑๖ ถึง 
ค.ศ.๑๗๖๗.“ วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๒. 

วอลเตอร เอฟ.เวลลา. แผนดินพระนั่งเกลา. แปลโดย นจิ ทองโสภิต. กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๑๔. 

วัดพระธรรมกาย. ๒๙ ป แหงการสรางคนดี วัดพระธรรมกาย. กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, ๒๕๔๒. 
วิรัช เตียหงษากุล, ผูรวบรวม. คําบรรยายของทานพุทธทาส เร่ืองธรรมะกับการเมือง. ขอนแกน : 

ภาควิชาสงัคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
๒๕๒๘. 

วิลาสวงศ พงศบุตร. “พระบรมราโชบายเกีย่วกับตางประเทศ.” ใน มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ, 
๗๕-๑๑๓. พ.อ.ม.ร.ว.ศุภวฒัย เกษมศรี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : อักษรสัมพนัธ, 
๒๕๓๑. 

วิวัฒน เอีย่มไพรวัลย. ประวติัศาสตรสังคมและการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗. 

วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก. พทุธศาสน. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส, ๒๕๓๕. 
วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชัน้นาํไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพมิพ

, ๒๕๔๕. 
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วุฒิชัย มูลศิลป. “สองศตวรรษของการศึกษาไทย.” ใน เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับสมโภช
กรุง     รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, ๒๑๑-๒๑๗. ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ หนวย
ศึกษา นิเทศน กรมการฝกหดัครู. กรุงเทพฯ : กรมการฝกหัดครู, ๒๕๒๕.   

วุฒิชัย มูลศิลป. แนวความคิดทางการศึกษาของชาติ ๒๔๑๑–๒๔๗๕. กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนา
สังคมศาสตรที่เกี่ยวของกบัการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ, 
๒๕๒๖. 

                 . การปรับตัวของไทยและจนี ในสมัยจกัรวรรดินิยมใหม. กรุงเทพฯ :  เลฟิ แอนด ลิฟ  
เพรส, ๒๕๓๔. 

ศาลทหารกรุงเทพ. คําพพิากษาศาลทหารกรุงเทพ คดี อดีตพระพิมลธรรม. นครหลวงกรงุเทพ
ธนบุรี : สหประชาพาณิชย, ๒๕๑๕. 

ศรีบูรพา [นามแฝง]. สนทนาเรื่องพทุธศาสนา. กรุงเทพฯ : สารศึกษาการพิมพ, ๒๕๒๑. 
ศุกลรัตน ธาราศักดิ์, ผูแปล. ราชสํานักสยามในทรรศนะของหมอสมิธ. กรุงเทพฯ : บริษัท ๒๑ เซ็นจูร่ี 

จํากัด, ๒๕๓๗. 
ศูนยสุโขทัยศึกษา. สารคดีกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป. พิษณุโลก : มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก, ๒๕๒๕. 
ส.พลายนอย [นามแฝง]. พระบาทสมเด็จฯพระจอมเกลา พระเจากรุงสยาม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

ภาพพมิพ, ๒๕๓๗.  
สมชาย ภคภาสนววิัฒน. การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

, ๒๕๔๑.         
สมบูรณ สุขสําราญ. ความขัดแยงทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ. กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๒๒.     
                . พทุธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงและสังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 
สมภพ มานะรังสรรค, บรรณาธิการ. การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทย (พ.ศ.๒๔๘๘-

ปจจุบัน). กรุงเทพฯ : โรงพิมพแสงรุงการพมิพ, ๒๕๒๔. 
สภาวัฒนธรรมแหงชาต.ิ “ประกาศสภาวฒันธรรมแหงชาติ เร่ือง ชักชวนใหเลิกนิยมไสยศาสตร.”       

๕ พฤษภาคม ๒๔๘๖. 
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สมาคมศิษยมหาธาตุ. อนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) (๘ 
พฤศจิกายน ๒๔๔๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗. กรุงเทพฯ : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

สังศิต พิริยะรังสรรค และ ผาสุก พงษไพจติร, บรรณาธกิาร. โลกาภิวฒันกับสังคมเศรษฐกิจไทย.
กรุงเทพฯ : ๑๗๙ การพิมพ, ๒๕๓๘. 

สัมพันธ กองสมุทร. พทุธทาสภิกขุ นาคารชุนแหงเถรวาท. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินติง้ เฮาส, 
๒๕๓๐. 

สาระสันต แสงศรี. พระของชาวบาน ๑๔ ปราชญพระปา. กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พร้ินทต้ิง, ๒๕๓๗. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต.ิ ๕ ทศวรรษ สภาพฒัน. นนทบุรี : 

เพชรรุงการพมิพ, ๒๕๔๓. 
สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาต.ิ สรุปสาระแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๒ (๒๕๑๐-๑๔). 

กรุงเทพฯ  : ม.ป.ท., ๒๕๑๒. 
สํานักนายกรฐัมนตร.ี “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การแตงกายหญิง.” ๑๗ พฤษภาคม 

๒๔๘๖. 
                . คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร. ประชมุศิลาจารึกภาค

ที่ ๑. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๒๑. 
                . สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. กองแผนงานการศึกษา. สภาพการจัด

การศึกษาของคณะสงฆไทย. กรุงเทพฯ : การพิมพพระนคร, ๒๕๒๖. 
สํานักพิมพคลงัวทิยา. คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และ พระราชพงศาวดาร 

ฉบับ หลวงประเสริฐอักษรนต์ิิ. พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๑. 
สิทธิชัย ธาดานิติ. การศึกษากับสังคม. พมิพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินติง้ เฮาส, ๒๕๒๙. 
สิริวัฒน คําวนัสา. สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพศรีอนันต, ๒๕๒๔. 
                . สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๒. กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพมิพ, ๒๕๒๕. 
                . ประวัติพระพทุธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
เสฐียรพงษ วรรณปก. “การปกครองคณะสงฆ.“ ใน วิกฤตพุทธศาสนา, ๒๒๓-๒๓๘. ศูนย

มานษุยวิทยา สิรินธร. กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๔๒. 
เสถียร พันธรงัษี. ปรัชญาและศาสนา สถาปนิกของสงัคม. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, ๒๕๒๕. 
เสทื้อน ศุภโสภณ. สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชและบทบาทชาวจนีในสยาม. กรุงเทพฯ  : ศูนย

การพิมพพลชยั, ๒๕๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๕

เสนห จามริก. การเมืองไทยกับการพัฒนารัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
๒๕๒๙. 

เสาวภา ไพทยวัฒน. สังคมไทย ๒๐๐ ป. กรุงเทพฯ : เจาพระยาการพมิพ, ๒๕๒๖. 
สุขสมาน วงศสวรรค. ประวัติศาสตรการปกครองไทย (ต้ังแตสมัยเริ่มแรกจนถงึเปลี่ยนเปน

ประชาธิปไตย พ.ศ.๒๔๗๕). กรุงเทพฯ : โรงพิมพธีระพัธนา, ๒๕๒๗. 
สุพจน ดานตระกูล. นายปรดีี พนมยงค เลาเรื่องขบวนการเสรีไทย. กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพมิพ,

๒๕๔๑. 
สุภาพร มากแจง และ สมปอง มากแจง. รายงานการวจิยั การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของ

คณะสงฆ. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๔๒. 
สุภาพรรณ ณ บางชาง. พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถงึกอนการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิจยั ฝายวิจยั 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 

สุมน อมรวิวฒัน และคณะ. ปรีชาญาณสยาม : บทวิเคราะหทางดานการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, ๒๕๔๑. 

หยุด แสงอุทัย. คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ. พระนคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
๒๕๑๒. 

หลวงวิจิตรวาทการ. อนาคต. กรุงเทพฯ : อักษรสัมพนัธ, ๒๕๐๒.   
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. โรงเรียนพระปริยัติธรรม รัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ. ร.๕ ศ.๕/๒. 

“เร่ืองโรงเรียนมกุฎกษัตริยวิทยาลัย.” ๔ มิ.ย.-๑๔ ก.ย.๑๑๑. 
                . แปลปริยัติธรรม รัชกาลที่ ๕ กระทรวงศกึษาธิการ. ร.๕ ศ.๓/๓๓. “เร่ืองรายงานการ

สอบไลพระปริยัติธรรมแลการสอนพระปริยติัธรรมแลไลภาษาไทยดวย (มีเร่ือง
ปฏิสังขรณวัดราชบูรณดวย).” ๑๐ มี.ค.๑๑๒ - ๒ ก.ย.๑๑๗. 

               . จดัการศาสนาและการศึกษา รัชกาลที ่๕ กระทรวงศึกษาธกิาร. ร.๕ ศ.๑๒/๗. เลม ๑.  
“เร่ืองจัดการเลาเรียนตามมณฑลตางๆ.” ก.ย.๑๑๗-ก.พ.๑๑๗. 

                . งบประมาณประจําป รัชกาลที่ ๖ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ. ร.๖ ค.๘.๒/๑. “เร่ือง
งบประมาณประจําป พ.ศ.๒๔๕๔.” ๒๙ พ.ค.- ๗ ก.ย.๒๔๕๔. 

               . งบประมาณประจําป รัชกาลที่ ๖ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ. ร.๖ ค.๘.๒/๕. “เร่ือง
รายงานงบประมาณประจาํป พ.ศ.๒๔๕๗.” ๑๐-๑๔ ม.ีค.๒๔๕๖.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๖

                . เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา รัชกาลที่ ๖ เบ็ดเตล็ด.             ร.
๖ บ.๑.๓/๓. “เร่ืองพระราชดํารัสตอบเฉลิม พ.ศ.๒๔๕๔ – ๒๔๕๗.” ๒๖ ธ.ค.๒๔๕๓-๓๐ 
พ.ย.๒๔๕๗.  

                . การประชุมเทศาภิบาล กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.๔๒/๑๓. “เร่ืองการประชุมอุปราชและ 
สมุหเทศาภิบาล พ.ศ.๒๔๖๔.” ๕ ธ.ค. ๒๔๖๒ - ๑๗ มิ.ย. ๒๔๖๓.   

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. เบ็ดเสร็จกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ. ร.๖ ศ.
๑/๑. “เร่ืองรายงานประชุมขาหลวงเทศาภบิาล แผนกกระทรวงธรรมการ.” ๕ ธ.ค.
๒๔๕๓-๑๑ ก.ค.๒๔๖๖. 

                . รายงานตรวจการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ. ศธ.๔๓/๘๙. “เร่ืองกระทรวงมหาดไทย 
สงสําเนารายงานตรวจการของผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด.” ๓๑ ส.ค.- ๖ ก.ย.๒๔๗๑. 

               . งบประมาณประจําป รัชกาลที่ ๗ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ. ร.๗ ค.๑๕.๑/๔. “เร่ือง
งบประมาณแผนดิน พ.ศ.๒๔๗๔.” ๓๐ ม.ค.๒๔๗๓-๓๑ ส.ค.๒๔๗๕.                                                   

               . โอวาทเสนาบดี กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.๔๑/๒. “เร่ืองพระโอวาทเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการ.” ๘ มิ.ย.- ๒๓ มี.ค.๒๔๙๐. 

               . ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป วนัประสูติสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.๐๗๐๑.๙.๑๒/๑๐. “เร่ืองคําบรรยายของพระยาราชเสนา.” 
๒๕๐๕.  

อ.พิบูลสงคราม [นามแฝง]. จอมพล ป.พบูิลสงคราม เลม ๒. กรุงเทพฯ : ศูนยการพมิพ, ๒๕๑๘. 
องคการคาของคุรุสภา. กฎหมายตราสามดวง เลม ๔. พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๖. 
อนันต พิบูลสงคราม, พลโท. จอมพล ป.พบูิลสงคราม เลม ๑. พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ : พริกหวาน

กราฟฟค, ๒๕๔๐. 
อภิเษก ปนสุวรรณ. “อุตสาหกรรมชนบท.” วารสารอักษรศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร ๒๔, ๑-๒ 

(มิถุนายน ๒๕๔๔ – พฤษภาคม ๒๕๔๕) : ๒๑๐-๒๔๔.   
อมร รัตนกุล. คดีประวัติศาสตร ศาสนา. พระนคร : ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๘. 
อมรดรุณารักษ, จมื่น. “ลายพระหัตถเลขารัชกาลที่ ๖.” สังคมศาสตรปริทัศน ๕, ๒ (๔ กุมภาพันธ 

๒๕๑๑) : ๒๕-๓๖. 
อมรา พงศาพชิญ. วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพนัธ : วเิคราะหสังคมไทยแนวมานษุยวทิยา. 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๗

อรรถจักร สัตยานุรักษ. การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทย ต้ังแตรัชกาลที ่๔– พ.ศ.
๒๔๗๕. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, ๒๕๓๘. 

อรศรี งามวทิยาพงศ. ธรรมะและพระดี ทีค่นไทยควรรูจกั. พิมพคร้ังที ่๒. กรุงเทพฯ : โรงพมิพเรือน
แกว, ๒๕๔๓. 

อานนท อาภาภิรม. มนุษยกบัสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย. พิมพคร้ังที่ ๓. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพบํารุงนุกลูกิจ, ๒๕๑๕. 

อุทิศ จงึนพินธสกุล. วิวฒันาการเศรษฐกิจวัดไทย. กรุงเทพฯ : เจริญวทิยการพิมพ, ๒๕๒๘. 
อุษา ชยัโชณิชย. “การจัดการศึกษาคณะสงฆไทย ระยะป พ.ศ.๒๔๓๒-๒๔๙๐.” วิทยานพินธ

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควชิาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, ๒๕๒๗. 

เอ บี กริสโวลด. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม. ทรงแปลเปนภาษาไทยโดย สุภัทรดิศ 
ดิศกุล, หมอมเจา. พระนคร : ม.จ.จงจิตรถนอม ดิศกุล ทรงพิมพโดยเสด็จพระราชกุศล 
ในมหามงคลสมัย พระชนมายุเสมอดวยสมเด็จพระราชบิดา, ๒๕๐๘. 
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 ๑๔๙

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ 
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา บัดนี้เปนการสมควรจะจัด
ประถมศึกษาใหแพรหลาย และใหเจริญยิง่ขึ้นในพระราชอาณาจักร และรอยกรองบทกฎหมายของ
ขอบังคับสําหรับประถมศึกษาวางลงไวใหเปนระเบียบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติประถมศึกษาไวสืบไปดังนี้ 
 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหช่ือวา พระราชบัญญัตปิระถมศึกษา ๒๔๖๔ 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชเปนกฎหมายตั้งแตวนัที่   ๑   ตุลาคม   พุทธศักราช  ๒๔๖๔  

เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจที่จะทําบัญชีเพิ่มเตมิ เพื่อขยายการใชใน
อําเภอและตําบลอื่นๆไดอีกรํ่าไป เมื่อเห็นวาเปนการสมควรที่จะทําดังนี้ 
 

มาตรา ๓  บทวิเคราะหศพัทในพระราชบัญญัติ คําวา “โรงเรียนประถมศึกษา”  หมายความทั้ง 
โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนราษฎร คําวา”โรงเรียนรัฐบาล”
หมายความวา โรงเรียนประถมศึกษาที่กระทรวงศึกษาตั้ง และดํารงอยูดวยเงนิใน
งบประมาณของกระทรวงศกึษาธิการ ทั้งสิ้น  คําวา”โรงเรียนประชาบาล” 
หมายความวา โรงเรียนประถมศึกษาที่ประชาชนอําเภอหนึ่ง หรือตําบลหนึ่งตั้ง
และดํารงอยูดวยทุนทรพัยของตนเอง หรือที่นายอําเภอตั้งขึ้นและดํารงอยูดวยทุน
ทรัพยของประชาชนทีว่านัน้ อยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการในหมูบาน
หนึ่งหมูเดียวกนั หรือตําบลหนึ่งตําบลเดยีวกันจะตั้ง   และดํารงโรงเรียน
ประชาบาลอยูมาก 
กวาโรงเรียนหนึ่งก็ได ถาเปนการจําเปน คําวา”โรงเรียนราษฎร”หมายความวา 
โรงเรียนประถมศึกษาที่บุคคลคนเดียว  หรือหลายคนรวมกันตั้ง  และดํารงอยูตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร คําวา”เด็ก”หมายความทัง้เด็กชายและเด็กหญิงไม
วาอยูทีใ่ด 
 

ลักษณะที่ ๑ ขอบังคับตางๆ  
มาตรา ๔       ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและในโรงเรียนประชาบาลยอมใหเปลา คือวาไมเรียกคา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๐

สอนจากเดก็ทีม่าเรียน 
 

มาตรา ๕ เด็กทุกคนที่มอีายุตั้งแต ๗ ปบริบูรณ ตองเรียนอยูในโรงเรียนประถมศกึษาจนอาย ุ
ได ๑๔ ปบริบรูณ แตสําหรับบางอําเภอและตําบล ดวยเหตุเฉพาะทองทีเ่ขต อายุ ๗ 
ปที่วานี้อาจเขยิบขึ้นเปน ๘ ป ๙ ปหรือ ๑๐ ปก็ได ตามที่กระทรวงศกึษาธิการชี้แจง
ไว เวลาเรียนในปหนึ่งตองไมนอยกวา ๓๒๐ เวลา (หรือ ๘๐๐ ช่ัวโมง) 
 

มาตรา ๖ การเรียนอยูในโรงเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ใหกินความดังนี ้
๑.การที่เด็กผูมช่ืีอในบัญชีตามมาตรา ๔ เรียนอยูในโรงเรยีนประถมศึกษา ซ่ึงสอน
ตามหลักสูตรประถมศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เสนาบดกีระทรวงศกึษาเห็นวาเทียบ
กับหลักสูตรประถมศึกษาได 
๒.การที่เดก็เรยีนอยูในโรงเรยีนที่วานั้นจริงๆไมขาดเกิน ๓๐ วันติดๆกัน โดย
ไมไดรับอนุญาต หรือปราศจากเหตุผล 
 

มาตรา ๗ เมื่อเด็กคนใดอายุได ๑๔ ปบริบูรณยังอานและเขยีนภาษาไทยไมไดพอสมควรตอง 
เขยิบเขตที่บังคับใหเรียนอยูในโรงเรียนออกไปอีก จนกวาเด็กคนนัน้จะอานและ
เขียนภาษาไทยไดพอสมควร ยกเวนเสียแตเด็กทีบ่กพรองในสวนของกําลัง
ความคิด ซ่ึงเหน็ไดวาคงจะเรียนถึงฐานดงันัน้ไมได 
 

มาตรา ๘ ในเดือนสุดทายของปหนึ่งๆ นายอําเภอตองทําบัญชีเด็กทั้งปวงซึ่งมีที่อยูกินในทอง 
ที่ของตนในเวลานั้น ซ่ึงจะมีอายุถึงเขตที่จะเขาเรยีนในระหวางปตอไปนายอําเภอ
ตองแจงความดวยลายลักษณอักษรตอบดิามารดาหรือผูปกครอง เด็กทุกคนที่มีช่ือ
ในบัญชี ใหสงเด็กนัน้เขาเรยีนอยูในโรงเรยีนประถมศึกษาระหวางปตอไป ตั้งแต
เวลาที่นายอําเภอเหน็วาจะเปนการสะดวก และไดกาํหนดไวในแจงความนั้นให        
นายอําเภอสงเด็กที่วาใหกับครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาในทองที่ของตน โรงละ
ฉบับ 
 

มาตรา ๙  โรงเรียนประถมศึกษาทุกๆโรง ครูใหญจําตองใชสมุดบันทึก ๓ เลม ตองทําใหทัน 
เวลาเสมอ และถูกตองตามขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๑

มาตรา ๑๐ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการจะใหยกเวนเด็กคนใดคนหนึ่งจากการเรียนอยูในโรง 
เรียนประถมศกึษาได ถาบดิามารดาหรือผูปกครองรองวาเดก็คนนั้นรับการศึกษา
อยูในครอบครวัของเขาแลว แตถาไดยกเวนดังนี้ บิดามารดาหรือผูปกครองตองสง
เด็กนัน้ใหศึกษาธิการอําเภอปละครั้งหนึ่งเพื่อสอบไลดูวาการศึกษาที่ไดรับนั้นเปน
อยางไร ถาปรากฏวาไมเพยีงพอ หรือไมไดเรียนจบหลกัสูตรประถมศึกษา หรือ
หลักสูตรที่เทียบไดปานนั้น เสนาบดีกระทรวงศึกษาเมื่อไดทราบจากรายงานของ
นายอําเภอวาเปนดังนั้นแลวจะถอนยกเวนเสียก็ได 
 

มาตรา ๑๑ การยกเวนการเรียนอยูในโรงเรียนประถมศกึษาจะใหไดแกที่มีลักษณะดงันี้อีกดวย 
คือ 
๑.เด็กที่มีอายุต่าํกวา ๑๔ ป เมื่อไดเรียนจบหลักสูตรประถมศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เสนาบดีกระทรวงศึกษาเหน็วาเทยีบไดปานนั้นและสอบไดปานนัน้ 
๒.เด็กทีบ่กพรองในสวนกําลังกายหรือกําลังความคิดหรือเปนโรคติดตอ        ๓.
เด็กที่อยูหางจากโรงเรียนประถมศึกษาที่สอนใหเปลาเกนิ ๓,๒๐๐ เมตร หรือไม
สามารถจะไปถึงโรงเรียนได ดวยเหตใุดเหตุหนึ่งอันไมมทีางหลีกเลี่ยงได 
 

มาตรา ๑๒ การยกเวนทั้งปวงตามมาตรา ๑๑ ผูวาราชการใหได   แตเมื่อไดยกเวนไปแลว   ตอง 
รายงานตออุปราชหรือสมุหเทศาภิบาล อุปราชหรือสมุหเทศาภิบาลจะถอนการ
ยกเวนที่ผูวาราชการจังหวัดไดใหไปนั้นเสยีก็ได 
 

มาตรา ๑๓ การยกเวนชัว่คราวจากการเรียนอยูในโรงเรียนประถมศกึษา    กไ็ดชวงเวลาไมเกนิ 
กวา ๒ เดือนในปหนึ่งตดิๆ กันไป หรือไมติดๆ กัน เมื่อบิดามารดาหรอืผูปกครอง
เด็กขอรองดวยลายลักษณอักษร การยกเวนชั่วคราวนี้จะใหไดเฉพาะตอเมื่อปรากฎ
วาการเปนอยูของบิดามารดาหรือผูปกครองตองอาศัยการงานที่เดก็ทํา หรือ
จําเปนตองใชเด็กสําหรับการกสิกรรม หรือการหัตถกรรม ซ่ึงมิฉะนั้นจะทําไป
ไมไดทีเดยีว นายอําเภอเปนผูใหยกเวน แตผูวาราชการจังหวดัจะถอนการยกเวนที่
นายอําเภอไดใหไปนั้นเสียกไ็ด เมื่อเหน็วาควรทําดังนั้น 
 

มาตรา ๑๔ โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงตองใหเจาพนักงานของรัฐบาลผูมีตําแหนงที่จะตรวจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๒

ตรวจไดไมวาในเวลาใด ผูมีตําแหนงดังที่วานี้คือ หัวหนากรมกองตางๆใน
กระทรวงศกึษาธิการ ขาหลวงตรวจการศึกษาประจําภาค ศึกษาธิการมณฑล 
ศึกษาธิการจังหวัด พนักงานตรวจการศึกษาประจําแขวง และศึกษาธิการอําเภอ
แหงกระทรวงศึกษาธิการกับทั้งอุปราช  และสมุหเทศาภบิาล   ผูวาราชการจังหวัด 
  โรงเรียนประถมศึกษาทั้งปวง นายอําเภอจะไปตรวจเพือ่สอดสองดูวาเด็ก
ในทองที่ของตน ไดเรียนอยูในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติก็ได และสวน
โรงเรียนประชาบาลไปตรวจเพื่อทําหนาทีจ่ัดการและคุมครองตามที่กลาวไว 

มาตรา๑๕ การสอบไลประโยคประถมศกึษา   อันเปนการสอบไลใหประกาศนยีบตัรประโยค 
ประถมศึกษานั้น ใหเด็กที่ทกุคนที่ไดรับประถมศึกษามาตามขอบังคับของ
กระทรวงศกึษาธิการ เกี่ยวแกเร่ืองนี้เขาสอบไล การสอบไลใหมีวิชาแหงหลักสูตร
ประโยคประถมศึกษาหรือหลักสูตรที่เสนาบดีกระทรวงศกึษาธิการเหน็วาเทียบได
ปานนั้นการสอบไลที่วานี้เจาพนักงานของกระทรวงศกึษาธิการเปนผูสอบทั้งสิ้น 
 

ลักษณะที่ ๒ โรงเรียนรัฐบาล 
มาตรา ๑๖ การตั้ง  การดํารงอยู  และการจัดโรงเรียนรัฐบาล       ยอมเปนไปตามขอบังคับ  ซ่ึง 

เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจใชสําหรับโรงเรียนรัฐบาล 
 

ลักษณะที่ ๓ โรงเรียนประชาบาล 
มาตรา ๑๗ โรงเรียนประชาบาลตั้งดังนี้  

๑. ประชาชนในหมูบานหนึง่ หรือตําบลหนึ่งมีใจสมัครตั้ง เมื่อไดยืน่เรื่องราวตอ
ผูวาราชการจังหวัดโดยทางนายอําเภอ และไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
ใหตั้งแลว 
๒. ถาประชาชนไมสมัคร หรือไมสามารถปฏิบัติดังนั้น ใหนายอําเภอเปนผูตั้ง เมื่อ
ไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวดัแลวอยางเดยีวกัน 
 

มาตรา ๑๘ โรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนจัดตั้งนัน้      ใหมีสภากรรมการจัดการเปนผูจัดตั้ง 
และดํารงไว สภากรรมการจัดการหนึ่งใหมีจํานวนกรรมการจัดการไมเกิน ๕ คน 
และผูที่สมัครออกเงินสําหรับการตั้งขึ้นและดํารงอยูแหงโรงเรียนที่วานี้เปนผูตั้ง 
 

มาตรา ๑๙ การตั้งกรรมการจัดการนั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๓

๑. ในการจดัตั้งโรงเรียนนี ้ เมื่อประชาชนจํานวนหนึ่งไดลงชื่อสมัครออกเงินและ
ไดออกเงินแลวไดจํานวนหนึ่ง ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดเห็นวาพอที่จะจัดตั้งโรงเรียน
ไดเมื่อใด ผูที่ลงชื่อสมัครออกเงินและไดออกเงินแลวตามอัตราที่อุปราชหรือ
สมุหเทศาภิบาลกําหนดตามที่เห็นเปนการสมควร ซ่ึงเปนจํานวนเงนิทีไ่มต่ํากวา ๕ 
บาทมีสิทธิ์ใหคะแนนเลือกไดคนละคะแนนในการตั้งกรรมการจัดการ  
๒.สําหรับการดํารงโรงเรียน ผูที่ลงชื่อออกเงินเลือกตั้งกรรมการจัดการในตนเดือน
ของทุกป ยกเวนเสียแตผูที่ลงชื่อออกเงินคนใดไมไดออกเงินสําหรับการดํารงอยู
แหงโรงเรียนตามอัตราที่อุปราช หรือสมุหเทศาภิบาลกําหนดตามที่เห็นเปนการ
สมควร ซ่ึงเปนจํานวนเงนิไมต่ํากวา ๕ บาทตอปตามคราวเปนอันไมมสิีทธิ์จะให
คะแนนเลือกตัง้ได แตอยางไรการตั้งกรรมการจัดการนัน้ยังไมนับวาถูกตองตาม
กฎหมายจนกวาจะไดเสนอผูวาราชการจังหวัดและไดรับความเหน็ชอบแลว กรรม 
การจัดการที่ตัง้ขึ้นนี้ อาจไดคาตอบแทนจากเงนิบํารุงโรงเรียนตามที่ผูวาราชการ
กําหนดใหเปนปๆไป ดวยความเหน็ชอบของอุปราชหรือสมุหเทศาภิบาล 
 

มาตรา ๒๐ เมื่อประชาชนไดรับอนุญาตใหตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นในหมูบาน   หรือตําบลที่ 
อยูนั้นและไดตั้งกรรมการจดัการแลว กรรมการจัดการดังนี้ตองไปจดทะเบียนที่วา
การอําเภอตาม   ทองที่ 
 

มาตรา ๒๑ กรรมการจัดการหนึ่งสภาเดยีวกันจะตั้งใหจัดการสองโรงเรียน    หรือมากกวาสอง 
โรงเรียนที่ตั้งขึ้นในหมูบานหนึ่งหมูเดียวกนั หรือตําบลหนึ่งตําบลเดียวกันได  
 

มาตรา ๒๒ เงินที่จําตัองใชจายสําหรับการตั้งและดํารงอยูแหงโรงเรยีนประชาบาล   ซ่ึงประชา 
ชนชนขึ้น เก็บจากประชาชนตามที่สมัครออกให เงินที่ประชาชนสมัครออกใหนัน้
เก็บดวยดังวิธีตอไปนี ้
๑.การจัดตั้งโรงเรียนใหสงตอนายอําเภอ นายอําเภอตองรักษาเงินนั้นในความ
คุมครองของผูวาราชการจังหวัดตามคําชี้แจงของกระทรวงศึกษาธิการดวยเรื่องนี้ 
จนถึงเวลาที่ไดอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดใหจัดตั้งโรงเรียน และไดตั้ง
กรรมการจัดการแลว ตั้งแตเวลานั้นใหนายอําเภอมอบเงนิที่เก็บไวไดดงันั้นแกสภา
กรรมการจัดการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๔

มาตรา ๒๓ หนาที่ของสภากรรมการจัดการมีดังนี ้
๑. เก็บเงินที่ประชาชนสมัครออกใหทุกป 
๒. ดูแลการเงนิของโรงเรียน (ทั้งรายรับ รายจาย) ใหเรียบรอยและปฏิบัติใหเปนที่
สมควรในการซื้อ ขาย เชา ใหเชาสมบัติของโรงเรียน 
๓. รักษาและดํารงโรงเรียนใหเปนไปตามที่ควรจะเปน กับการจัดสถานที่เรียนและ
เครื่องใชใหควรแกการ 
๔. ชวยเหลือผูตรวจการของกระทรวงศกึษาธิการ สารวดัศึกษา และกรรมการ
ศึกษา เมื่อตองการใหชวยเหลือ 
 

มาตรา๒๔ เมื่อประธานไมสามารถจะดํารงโรงเรียนที่ตั้งขึ้นตอไป      ดวยเหตุผลอยางใดๆกด็ี  
สภากรรมการจัดการตองแจงความตอนายอําเภอในเวลาเดียวกันนั้น สภากรรมการ
จัดการตองตั้งผูชําระบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งนายอาํเภอเหน็ดวยแลวจะเปนผู
มีอํานาจชําระสะสางกิจการของโรงเรียนนั้นจัดการใชหนี้สินและแบงทรัพยสมบัติ
ที่คงอยูใหแกผูที่ลงชื่อสมัครออกเงิน ใหผูชําระบัญชีมีอํานาจบังคับใหผูที่ลงชื่อ
สมัครออกเงินที่ยังคางอยูในเวลาที่สรางโรงเรียนนัน้ใหเสร็จสิ้น ทรัพยสมบัติที่
ยังคงมีอยูตองแบงใหผูที่ลงชื่อสมัครออกเงินตามสวนของเงินที่ไดออกจริงๆ แตผู
ที่ไดสวนแบงนั้นตองเปนผูที่ไดออกเงินมาติดตอกัน ๓ ป หรือถาโรงเรียนนั้น
ดํารงมาไดไมถึง ๓ ป ก็ตองเปนผูที่ไดออกเงินมาตั้งแตแรกตั้งผูชําระบัญชีตองเปน
ผูจัดการใชหนี ้ เหตุฉะนั้น ถาทรัพยสมบัติที่ยังคงมีอยูของโรงเรียนปรากฏวาไม
เพียงพอทีจ่ะใชหนี้สินของโรงเรียนใหเสร็จสิ้นได ใหผูชําระบัญชีมีอํานาจที่จะ
เรียกสวนที่ขาดนั้นจากผูที่ลงชื่อสมัครออกเงินได แตถาใหผูที่ลงชื่อสมัครออกเงิน
นั้นออกกนัเปนสวนตามจํานวนเงนิที่ไดออกเงินครั้งหลังสุด 
 

มาตรา ๒๕ เมื่อการเปนไปตามมาตรา ๒๔ ใหกระทรวงศึกษาธิการ       มีสิทธิ์ที่จะซื้อสมบัติที่ 
เคลื่อนที่ได หรือที่เคลื่อนที่ไมได ซ่ึงเปนของโรงเรียน จากสภากรรมการจัดการ
กอนผูอ่ืนที่ขอซื้อ เวนไวเสียแตถากระทรวงศึกษาธิการไมไดแจงความตอสภา
กรรมการจัดการภายใน ๓ เดือน นับตั้งแตวันที่สภากรรมการไดแจงความใหถือวา
กระทรวงศกึษาธิการสละสิทธิ์ ถากระทรวงศึกษาธิการจะซื้อการกําหนดราคา ให
นึกถึงราคาที่สภากรรมการจดัการไดซ้ือมา และราคาของสมบัตินั้นในปจจุบนั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๕

ประกอบกัน ถามีการโตแยงดวยเร่ืองนีใ้หรองตอศาลแพงของจังหวดัที่โรงเรียน
ตั้งอยู ใหศาลที่วานี้มีอํานาจเปนผูที่จะกําหนดราคาแหงสมบัติ 
 

มาตรา ๒๖ โรงเรียนประชาบาลที่นายอาํเภอตั้ง ใหนายอําเภอเปนผูจดั  มีศึกษาธิการเปนผูชวย 
ตามหนาที่ นอกจากนีจ้ะตั้งขาราชการอื่นๆ ในอําเภอนั้นเปนผูชวยในการปฏิบัติ
หนาที่อีก 
 

มาตรา๒๗ เงินที่จําเปนตองใชจายสําหรับการจัดตั้งและดํารงอยูแหงโรงเรียนประชาบาล   ซ่ึง 
ในนายอําเภอตั้ง ใหเก็บจากประชาชนในอําเภอเปนรายปเปนศึกษาพลี 
 

มาตรา ๒๘ ชายฉกรรจทุกคนอายุ  ๑๘  ถึง  ๖๐ ป ตองเสียศึกษาพลี ศึกษาพลีนี้ตองไมต่ํากวา ๑  
บาทและไมเกนิกวา ๓ บาท เก็บตามอัตราและเกบ็ภายในเวลาที่อุปราชหรือ
สมุหเทศาภิบาลจะกําหนดเปนป ๆ ไป ดวยความเห็นชอบของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
บุคคลตอไปนี้ไดยกเวนไมตองเสียศึกษาพลี 
๑.ผูที่ทําการหาเลี้ยงชีพไมได 
๒.ภกิษุ สามเณร บาทหลวง ครูสอนศาสนาคริสเตียน และผูสอนศาสนาอิสลาม 
ผูสอนศาสนาอิสลามนั้นใหกําหนดในสุเหราแหงหนึ่งไมเกิน ๓ คน 
๓.พลทหารบก พลทหารเรือ พลตํารวจภธูร และพลตํารวจนครบาลประจําการที่
ตองเกณฑตามพระราชบัญญัติ 
๔.ผูที่ในปเดียวกันนั้นไดสมัครออกเงินใหในการดํารงอยูแหงโรงเรยีนประชาบาล
ในอําเภอเดยีวกันแลว ยกเสียแตวาถาจํานวนเงนิที่ออกไปแลวนั้นนอยกวาศึกษา
พลีที่ตองเสีย จําตองออกสวนที่ยังขาดอยู 
 

มาตรา ๒๙ หนาที่ของนายอําเภอมดีังนี ้
๑.ในสวนของโรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนตั้งใหเปนผูตรวจสอดสองดูวาสภา
กรรมการจัดการไดปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่หรือไม 
๒.ในสวนโรงเรียนประชาบาลใหเปนผูเกบ็เงินทุกป ดแูลการเงินศึกษาพลี (ทั้ง
รายรับรายจาย) ใหเรียบรอยและปฏิบัติใหเปนที่สมควรในการซื้อ ขาย เชา ใหเชา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๖

สมบัติของโรงเรียนในความคุมครองของผูวาราชการจังหวัดตามคําชี้แจงของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
๓.รักษาและดาํรงโรงเรียนใหเปนตามสมควรจะเปนกับจัดสถานที่และเครื่องใช
ใหสมควรแกการ 
 

มาตรา ๓๐ ผูวาราชการจังหวัดจัดตั้งกรรมการศึกษา อันประกอบดวยบุคคลที่สมควรและมีผูม ี
นับหนาถือตาก็ได เมื่อไดรับมอบอํานาจจากอุปราชหรือสมุหเทศาภบิาล หนาที่
ของกรรมการศึกษานัน้มีดังนี้ 
๑.ในสวนโรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนตั้ง ใหเปนผูตรวจตราดแูลงบประมาณ
บัญชีเงินของโรงเรียนปละครั้ง และตรวจสอดสองดวูาโรงเรียนไดจัดดีอยูหรือ
อยางไร 
๒.ในสวนโรงเรียนประชาบาลที่นายอําเภอตั้ง ใหเปนผูชวยนายอําเภอหรือแบงเบา
หนาที่สวนใดสวนหนึ่งของนายอําเภอ เมื่อไดรับคําสั่งผูวาราชการจงัหวัดใหทํา
ดังนั้น 
 

มาตรา ๓๑ กระทรวงศกึษาธิการอาจใหเงินอุดหนนุแกโรงเรียนประชาบาล    เงินอุดหนุนดังนี ้
กระทรวงศกึษาธิการจายใหจากงบประมาณกระทรวงศกึษาธิการแกสภากรรมการ
จัดการหรือแกนายอําเภอ แลวแตประเภทโรงเรียน 
 

มาตรา ๓๒ สภากรรมการจัดการ  หรือนายอําเภอแลวแตประเภทโรงเรียน       มีอํานาจที่จะรับ 
ทรัพยสมบัติอยางใดๆ ที่เอกชนหรือคณะมอบให หรือมอบใหเปนมรดกโดย
พินัยกรรม เพือ่บํารุงโรงเรียน 
 

มาตรา ๓๓ โรงเรียนประชาบาลทั้งปวงอยูใตขอบังคบัของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
มาตรา ๓๔ โรงเรียนประชาบาลที่นายอาํเภอตั้ง      นายอําเภอมีอํานาจที่จะโอนเงนิที่เก็บไดใน 

ตําบลหนึ่ง ซ่ึงจํานวนเงินที่เก็บจากศกึษาพลี ปรากฏวาเหลือใชสําหรับการดํารงอยู
แหงโรงเรียนประชาบาลในตําบลนั้น ไปใชเทาที่จําเปน สําหรับการดํารงอยูแหง
โรงเรียนประชาบาลในอีกตาํบลหนึ่งในทองที่อําเภอเดยีวกัน ซ่ึงเงินที่เก็บได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๗

ปรากฏวาไมเพียงพอสําหรับการดํารงอยูแหงโรงเรียน การที่จะจัดตั้งนี้จะตอง
เสนอผูวาราชการจังหวัดเพือ่รับความเห็นชอบจัด 
 

มาตรา ๓๕ นายอําเภอมีอํานาจที่จะสั่งใหสงเด็กที่มีทีอ่ยูกินในทองที่ตําบลหนึ่ง       หรืออําเภอ 
หนึ่งไปยังโรงเรียนที่อยูในทองที่อีกตําบลหนึ่ง หรืออําเภอหนึ่ง เมื่อปรากฏวาเด็ก
ที่อยูใกลโรงเรียนที่วานั้นกวาโรงเรียนอื่นในทองที่ซ่ึงเดก็มีที่อยูกิน นายอําเภอจะ
กระทําดังนีต้อเมื่อบิดามารดา หรือผูปกครองของเด็กขอรอง สภากรรมการจัดการ 
นายอําเภอหรือกรรมการศึกษา ตองจัดการทั้งปวงเพื่อใชหนี้โรงเรียนที่สงเด็กไป
นั้น ดวยการตกลงคิดทดแทนกนัระหวางโรงเรียนที่เกี่ยวของ หรือดวยการคิด
คาใชจายที่ตองเสียไปในงบประมาณของโรงเรียนในทองที่ที่เด็กอยูกินเพื่อใช
ใหแกโรงเรียนที่วานัน้ถามีการโตแยงเกิดขึ้นดวยการใชมาตรานี้ ใหรองตอผูวา
ราชการจังหวดั 
 

มาตรา ๓๖ ถากรรมการจัดการไมปฏิบตัิใหเพยีงพอตามบทบัญญัตินี้    เมื่อไดอนญุาตใหจัดตั้ง 
และจัดการโรงเรียนประชาบาลแลว ใหผูวาราชการจังหวดัแจงความดวยลาย
ลักษณอักษรใหทําตามภายในเวลาอันสมควร ถาสภากรรมการจัดการ ไมทําตาม
ดังนั้นไซร ใหผูวาราชการจังหวดัถอนอนุญาตที่จะใหตั้งและดํารงโรงเรียน
ประชาบาลตอไป 
 

ลักษณะที่ ๔ โรงเรียนราษฎร 
มาตรา ๓๗ การตั้ง การดํารงอยู และการจัดโรงเรียนราษฎร   ใหอยูในความบังคับของพระราช 

บัญญัติโรงเรียนราษฎร 
 

ลักษณะที่ ๕ สารวัดศึกษา 
มาตรา ๓๘ ใหผูวาราชการจังหวดัตั้งสารวัดศึกษาได    และสารวัดศกึษาใหไดรับเงินเดือนตาม 

อัตราที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูกําหนด ตามความเหน็ชอบของอุปราชหรือ
สมุหเทศาภิบาล เงินเดือนสารวัดศึกษาที่ตัง้ขึ้นสําหรับอําเภอใด ใหใชจากรายได
ประจําปของโรงเรียนประชาบาลในอําเภอนั้น  รายไดดังนี้ไดแกรายรับทั้งปวง
ของโรงเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๘

มาตรา ๓๙ สารวัดศึกษามหีนาที่ ที่จะสอบบัญชีเด็ก    เพื่อใหทราบวาเด็กไดเรียนอยูตามความ 
ตองการแหงแจงความของนายอําเภอหรือไม เมื่อบิดามารดาผูปกครองหรือเด็กไม
ปฏิบัติแจงความที่วานี้ ใหสารวัดศึกษาแจงความเปนลายลักษณอักษร ใหปฏิบัติ
ตามภายในเวลาอันสมควร สารวัดศึกษามีหนาที่แจงความตอบิดามารดาผูปกครอง
หรือเด็กเองดวยลายลักษณอักษรใหปฏิบัตใิหเพยีงพอตามบทบัญญัตินี้ ถาบิดา
มารดาผูปกครองหรือเด็กเองไมปฏิบัติตามแจงความตกัเตือนของสารวัดศึกษา  ให
สารวัดศึกษารายงานดวยลายลักษณอักษรตอนายอําเภอ 
 

ลักษณะที่ ๖ วธีิพิจารณาและการลงโทษ 
มาตรา ๔๐ ถาผูที่ตองเสียเงินศึกษาตามที่บังคับไว    หรือสภากรรมการจัดการทีต่องเสียคาเงิน 

เดือนสารวัดศกึษา  ไมเสียใหดวยเหตุใดๆ ก็ดี  ใหนายอําเภอมีอํานาจที่จะเอาเงิน
จํานวนนั้นใหไดดวยการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสมบัติของผูนั้น  หรือทรัพย
สมบัติของโรงเรียนประชาบาลที่เงินศึกษา หรือคาเงินเดือนสารวดัศึกษาติดคาง 
แลวแตการจนเพียงพอกับจํานวนเงนิที่ติดคาง  กับทั้งคาใชจาย กับการขาย
ทอดตลาดนั้นดวย 
 

มาตรา ๔๑ บิดามารดาหรอืผูปกครองคนใด  ไดรับแจงความของนายอําเภอ   ใหสงเด็กเขาโรง 
เรียนประถมศกึษาไมปฏิบัตติามแจงความนั้น ใหนายอําเภอแจงความแกบดิา
มารดาหรือผูปกครองคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง ถาบิดามารดาหรือผูปกครองคนนั้นยังขัด
ขืนไมทําตามคําชี้แจงของนายอําเภออยูอีก ผูนั้นมีความผิดฐานลหุโทษ ถาผูนั้นไม
มีขอแกคดีอันพึงฟงได  ศาลคดีอาญานั้นจงบังคับเรียกประกัณฑบนใหผูนั้นสัญญา
วา  ตอไปนีจ้ะปฏิบัติใหเด็กคนนั้นไดเรียนอยูในโรงเรียน  ใหกําหนดจาํนวนเงิน
คาปรับเมื่อผิดทัณฑบน  อยางมากไมเกนิ ๕๐ บาท  ถาบิดามารดาหรือผูปกครอง
ที่วานั้นขดัขืนที่จะทําทณัฑบน หรือไมมาประกัณฑใหตามที่ศาลเห็นสมควรจะ
เรียก  ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรบัไมเกิน ๕๐ บาท 
 

มาตรา ๔๒ ถาบิดามารดา  หรือผูปกครองคนใดตองโทษตามมาตรา  ๓๔  แลว      ยงัขัดขืนไม 
ปฏิบัติใหเดก็เลาเรียนอยูในโรงเรียน  ใหหมายเรียกไปยังศาลคดีอาญาชั้นตน  และ
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ วัน  หรือปรับไมเกนิ ๑๐๐ บาท  หรือทั้งปรับ
ทั้งจํา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๙

 
มาตรา ๔๓ บิดามารดา  หรือผูปกครองคนใดที่เด็กของตนขาดโรงเรียนเกิน ๓๐ วัน      ใหนาย 

อําเภอแจงความแกบิดามารดา หรือผูปกครองผูนั้น ใหปฏิบัติตามบท
พระราชบัญญัติถายังขัดขืนไมปฏิบัติตาม คือปลอยใหเด็กขาดอีกระหวางป
เดียวกันโดยไมไดรับอนุญาตหรือโดยปราศจากเหตุผลที่ฟงไดผูนั้นมีความผิดฐาน
ลหุโทษ และอยูในฐานทีจ่ะตองถูกกฏหมายเรียกไปยังศาลคดีอาญาชั้นตนตามที่
บังคับไว และใหผูนั้นตองโทษอยางเดยีวกันแตลดกึ่งหนึ่ง 
 

มาตรา ๔๔ ผูใชเด็กทํางานคนใดจงใจขดัขวางตอสารวัดศึกษา   หรือนายอําเภอแลว แตการใน 
การปฏิบัติหนาที่ หรือขัดขวางไมใหเด็กเรยีนอยูในโรงเรยีนดวยการไมปฏิบัติตาม
แจงความของนายอําเภอ  ผูนั้นมีความผิดฐานลหุโทษและใหปรับไมเกิน ๕๐ บาท 
 

มาตรา ๔๕ ถาบิดามารดา   หรือผูปกครองคนใดแสดงใหศาลอาญาชั้นตนเหน็เพยีงพอวาไดใช 
ความพยายามอันควรทุกอยางที่จะใหเดก็ไดไปเรียนอยูในโรงเรียน  ศาลจะปลอย
บิดามารดาหรอืผูปกครองคนนั้นใหพนโทษ  แตวาอาจจะตัดสินใหสงเด็กไปไวใน
โรงเรียนฝกอาชีพมีกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๔๖ ผูใดขัดขวางตอนายอําเภอ   หรือผูชําระบัญชีที่ไดตั้งใหชําระสะสางกจิการของโรง 
เรียนประชาบาลในการปฏิบัติหนาที่  ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกนิ 
๕๐ บาท 
 

มาตรา ๔๗ ครูใหญโรงเรียนราษฎรไมใชสมุดบันทึก   และทําใหทันเวลา     ตามทีบ่ังคับไวใน 
มาตรา ๙ ผูนั้นมีความผิดตองโทษปรับไมเกนิ ๕๐ บาท 
 

มาตรา ๔๘ ผูใดจงใจขัดขวางตอผูตรวจการตามมาตรา ๑๔ หรือนายอําเภอ  หรือผูชําระบัญชีที่ 
ไดตั้งใหชําระสะสางกิจการของโรงเรียนประชาบาลในการปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐ บาท 
 

มาตรา ๔๙ การฟองเอาโทษผูกระทําผิดตามพระราชบญัญัตินี้    ใหเปนหนาที่ของเจาพนกังาน 
อัยการฝายเดียว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๐

 
ลักษณะที่ ๗ ขอความเบ็ดเตลด็ 
มาตรา ๕๐ โรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนตั้ง   ซ่ึงมีอยูแลว  ในเวลาใชพระราชบัญญัตินี้ตอง 

ปฏิบัติใหถูกตองตามที่บังคับไวในปหนึ่ง  นับแตวันที่ใชพระราชบญัญัติเกี่ยวแก
ขอนี้ผูที่ลงชื่อสมัครออกเงินซึ่งมีสิทธิที่จะเลือกตั้งกรรมการจัดการ และยื่นคํารอง
ตอผูวาราชการจังหวดั  เมื่อไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวดัแลว  เงินที่เก็บไว
ไดสําหรับการนี้ทั้งสิ้น  จะไดรับมอบใหสภากรรมการจดัการ 
 

มาตรา ๕๑ สําหรับดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในกรุงเทพมหานคร        ใหถือวาเสนาบด ี
กระทรวงนครบาลเปนผูทําหนาที่ตามมาตราตางๆ ขางบนนี้  ซ่ึงตกอยูแกอุปราช
หรือสมุหเทศาภิบาลและนครจังหวดั  หรืออธิบดีกรมพระนครบาลเปนผูทําหนาที่
ซ่ึงตกอยูแกผูวาราชการจังหวดั แลวแตระเบียบการปกครองทองที่ใน
กรุงเทพมหานคร 
 

มาตรา ๕๒ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ  มอํีานาจที่จะออกกฎเสนาบดี เพื่อดําเนินการใหเปน 
ไปโดยเรยีบรอยตามพระราชบัญญัตินี้  กฎเสนาบดีเมื่อไดรับพระบรมราชานุญาต
แลวใหถือวาเปนสวนหนึ่งของพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัตินี้ตราไว ณ วนัที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๑

 พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
-------------------------------- 
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
พระราชบัญญติันี้มีบทบัญญติับางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญติัแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา และยนิยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอื่นในสวนที่

ไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
พระราชบัญญติันี้แทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญติันี้ 
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ

สังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกดิจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การ
เรียนรูและปจจัยเกื้อหนนุใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๒

“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพฒันา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

“สถานศกึษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวทิยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอืน่ของรัฐหรือของเอกชน ที่มี
อํานาจหนาทีห่รือมีวัตถปุระสงคในการจัดการศึกษา 

“สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา สถานศกึษาทีจ่ัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกีย่วกบัคุณลักษณะ คุณภาพ ทีพ่ึง

ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพือ่ใชเปนหลกัในการ
เทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนั
คุณภาพทางการศึกษา  

“การประกนัคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมนิผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้เอง 
หรือโดยหนวยงานตนสงักัดที่มีหนาทีก่ํากบัดูแลสถานศกึษานั้น 

“การประกนัคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสาํนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานกังานดังกลาว
รับรอง เพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา 

“ผูสอน” หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดบัตางๆ 
“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึง่ทําหนาทีห่ลักทางดานการเรยีนการสอนและ

การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธกีารตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
“คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึง่ทําหนาทีห่ลักทางดานการสอนและการวิจยัใน

สถานศกึษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคลากรวชิาชีพที่รับผิดชอบ การบริหาร

สถานศกึษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน 
“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ การบริหารการศึกษา

นอกสถานศึกษาตั้งแตระดบัเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๓

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศกึษา ผูบริหารการศกึษา 
รวมทัง้ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจดั
กระบวนการเรยีน การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ 

“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการ

ตามพระ ราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพือ่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญติันี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใช
บังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ความมุงหมายและหลักการ 
------------------------ 

มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถกูตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาต ิ รวมทัง้สงเสริม
ศาสนา    ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอัน
เปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจักพึง่ตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

มาตรา ๘ การจัดการศึกษาใหยึดหลกัดังนี ้
(๑) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
(๒) ใหสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
(๓)  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยดึหลักดังนี ้
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(๑) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
(๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(๓) มีการกาํหนดมาตราฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา 
(๔) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชพีครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
(๕) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
(๖) การมีสวนรวมของบุคคล ครองครัว ชุมชน องคกรชมุชน องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น 
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หมวด ๒ 
สิทธิและหนาที่ทางการศกึษา 

-------------------- 
มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธแิละโอกาสเสมอกัน ในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถงึ และมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพกิาร หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม
สามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ และโอกาส
ไดรับการศึกษาขั้นพืน้ฐานเปนพิเศษ 

การศึกษาสําหรับคนพกิารในวรรคสองใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพกิาร โดยไม
เสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑและวธิีการที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบคุคลนั้น 

มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคล ซึ่งอยูในความ
ดูแลไดรับการศึกษาภาคบงัคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกีย่วของตลอดจนใหไดรับ
การศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคับ ตามความพรอมของครอบครัว 

มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ทัง้นี้ใหเปนไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๓ บิดา มารดา หรือผูปกครองมสิีทธิไดรับสิทธปิระโยชนดังตอไปนี้ 
(๑) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงด ู และการให
การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูใน
ความดูแลที่ครอบครัวจัดให ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายกําหนด 
(๓)  การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสงัคมอื่น ซึ่งสนับสนุน หรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี ้
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(๑) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดบุูคคล   ซึง่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบ 
(๒) เงนิอุดหนนุจากรัฐสําหรับการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามที่กฎหมายกาํหนด 
(๓) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศกึษาตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

 
หมวด ๓ 

ระบบการศกึษา 
----------------- 

มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 

(๑) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาทีก่ําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสตูร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่เปนเงือ่นไขของการสําเร็จ
การศึกษาที่แนนอน 
(๒) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาทีม่ีความยดืหยุนในการกาํหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบ วิธกีารจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่เปน
เงื่อนไขสําคัญของการสาํเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลกัสูตรจะตองมคีวาม
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 
(๓) การศึกษาตามอธัยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม 
สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลงความรูอ่ืนๆ 
สถานศกึษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได 
ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตาง

รูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศกึษาเดียวกนัหรือไมก็ตาม รวมทัง้จากการเรียนรู
นอกระบบตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน 

มาตรา ๑๖ การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวาสบิสองปกอน
ระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปตามที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 
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การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับ
ปริญญา 

การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให
เปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๗ ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึง่มีอายุยางเขาปที่เจ็ด 
เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานจนอายยุางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษา
ภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายใุหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศกึษา 
ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานพฒันาเดก็ปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑของสถาบนัศาสนา ศูนยบริการชวยเหลอืระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและ
เด็กซึ่งมีความตองการพเิศษ หรือสถานพฒันาเดก็ปฐมวัยทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ 
(๒) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพทุธ
ศาสนาหรือศาสนาอืน่ 
(๓) ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนทีห่นวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรเอกชน องคกร
วิชาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถาน
สงเคราะห และสถาบนัสังคมอื่นเปนผูจัด 
มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลยั สถาบัน วิทยาลัย 

หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ทัง้นี้ใหเปนไปตามกฎหมายเกีย่วกับสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา 
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศกึษานัน้ๆ และกฎหมายที่เกีย่วของ 

มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชพี ใหจัดในสถานศกึษาของรฐั 
สถานศกึษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมอืระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกีย่วของ 

มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ อาจจัด
การศึกษาเฉพาะทางตามความตองการและความชาํนาญของหนวยงานนั้นได โดยคาํนงึถงึ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ วธิีการ และเงือ่นไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
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หมวด ๔ 
แนวการจัดการศกึษา 

----------------- 
มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรูและ

พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสาํคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู และบรูณา
การตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี ้

(๑) ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 
ชุมชน ชาต ิ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกีย่วกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) ความรูและทักษะดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมทัง้ความรูความเขาใจ และ
ประสบการณเร่ืองการจัดการการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยนื 
(๓) ความรูเกีย่วกับศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม การกฬีา ภูมิปญญาไทย   และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา 
(๔) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 
(๕) ความรู และทกัษะในการประกอบอาชพีและการดํารงชวีิตอยางมีความสุข 
มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศกึษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนนิการดงัตอไปนี้ 
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล 
(๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยกุต
ความรูมาใชเพื่อปองกนัและแกไขปญหา 
(๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทาํได คิดเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๙

(๔) จัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลกูฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
(๕) สงเสริมสนับสนนุใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรยีน 
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจยัเปนสวนหนึ่งของการบวนการเรียนรู ทัง้นี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวทิยาการประเภทตางๆ 
(๖) จัดการเรยีนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มกีารประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทกุฝาย เพื่อรวมกันพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ 
มาตรา ๒๕ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตัง้แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก

รูปแบบไดแก หองสมุดประชาชน พพิิธภณัฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ศูนยการกฬีา และนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการ
เรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๖ ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพฒันาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

ใหสถานศึกษาใชวิธกีารทีห่ลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศกึษาตอ และใหนาํ
ผลการประเมนิผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชพี ตลอดจนเพือ่การศึกษาตอ 

ใหสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมหีนาที่จัดทําสาระของหลกัสตูรตามวัตถุประสงค ในวรรค
หนึง่ ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิน่ คุณลักษณะอันพงึ
ประสงคเพื่อปุสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชมุชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ รวมทัง้หลักสูตรการศกึษาสาํหรับบุคคล
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมลัีกษณะหลากหลาย ทั้งนี ้ใหจัดตามความ
เหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพฒันาคณุภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 

สาระของหลกัสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชพี ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทัง้
ดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๐

สําหรับหลักสตูรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และ
วรรคสองแลว ยงัมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวชิาการ วชิาชพีชั้นสงูและการคนควา วจิัย 
เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 

มาตรา ๒๙ ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อให
ชุมชนมกีารจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา
และวิทยาการตางๆ เพื่อพฒันาชมุชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทัง้หา
วิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน 

มาตรา ๓๐ ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา 
 

หมวด ๕ 
การบรหิารและการจัดการศึกษา 

----------------- 
สวนที่ ๑ 

การบรหิารและการจัดการศึกษาของรฐั 
----------------- 

มาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมอํีานาจหนาทีก่ํากับดูแลการศึกษาทกุระดับและทุกประเภท 
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนนุ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและ
ประเมนิผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

มาตรา ๓๒ ใหกระทรวงมีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูป
คณะกรรมการจํานวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแหงชาต ิ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการศาสนา
และวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาใหความเหน็หรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมี
อํานาจหนาทีอ่ื่นตามที่กฎหมายกาํหนด 

มาตรา ๓๓ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีหนาที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๑

สนับสนนุทรัพยากร การประเมินผลการจัดการศึกษา การดําเนินการดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทัง้การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญติันี้ 

ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ ประกอบดวย 
รัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกีย่วของ ผูแทนองคกรวิชาชพี และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมจีํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกนั 

ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแหงชาติเปนนิติบุคคล 
และใหเลขาธกิารสภาเปนกรรมการและเลขานุการ 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลกัเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการ
ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคลองกบัแผนการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาทีพ่ิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคลองกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแหงชาติ 
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยคํานงึถงึความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศกึษาระดับปริญญา ตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศกึษาแตละแหง และกฎหมายที่เกีย่วของ 

คณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรม มหีนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา
ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แหงชาติ การสนับสนนุทรพัยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิการดาน
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

มาตรา ๓๕ องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบดวย กรรมการ
โดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ผูแทนองคกรวชิาชพี และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมจีํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกนั 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วธิีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแตละคณะ ให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๒

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ใหคํานงึถงึความแตกตางของกิจการในความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะดวย 

ใหสํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการของแตละ
สํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๖ ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนติิบุคคล และอาจ
จัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกาํกับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทาง ตามมาตรา 
๒๑ 

ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพฒันาระบบบริหาร และ
การจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศกึษานัน้ๆ 

มาตรา ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศกึษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาใหยึดเขตพื้นทีก่ารศกึษา โดยคาํนงึถึงปริมาณสถานศกึษา จาํนวนประชากรเปนหลกั และ
ความเหมาะสมดานอืน่ดวย 

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรา ๓๘ ในแตละเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกาํกบัดูแลสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และสถานศกึษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ
เลิกสถานศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา 
ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ทีจ่ัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการกาํกับดูแลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นทีก่ารศึกษาประกอบดวย
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผู
ประกอบวิชาชพีครู ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชพีบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและ
ครู ผูนําทางศาสนา และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๓

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วธิีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตาํแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

ใหผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษาเปน
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรา ๓๙ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบรหิารและการจัดการศึกษา ทัง้ดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ
สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษาโดยตรง 

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดงักลาว ใหเปนไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๐ ใหมคีณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา เพื่อทาํหนาที่กาํกับและสงเสริม
สนับสนนุกิจการของสถานศกึษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูแทนศิษยเกาของสถานศกึษา และผูทรงคุณวฒุ ิ

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วธิีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตาํแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๔

สวนที่ ๒ 
การบรหิารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

----------------- 
มาตรา ๔๑ องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสิทธิจัดการศึกษาในระดบัใดระดับหนึ่งหรือ

ทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น 
มาตรา ๔๒ ใหกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑและวิธกีารประเมินความพรอม ในการจัด

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่และมีหนาที่ในการประสาน และสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมทัง้การ
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
สวนที่ ๓ 

การบรหิารและการจัดการศึกษาของเอกชน 
----------------- 

มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมกีาร
กํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ และตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดยีวกบัสถานศกึษาของรัฐ 

มาตรา ๔๔ ใหสถานศกึษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เปนนิติบุคคลและมี
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง 
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วธิีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตาํแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕ ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
ตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการทีชั่ดเจนเกีย่วกบัการมีสวนรวม
ของเอกชนในดานการศึกษา 

การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ของเขตพื้นที่การศึกษา หรือของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยใหรัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นทีก่ารศกึษาหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิน่รับฟงความคิดเหน็ของเอกชนและประชาชนประกอบการพจิารณาดวย 

ใหสถานศึกษาของเอกชน ทีจ่ัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนนิกิจการไดโดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๕

วิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศกึษา ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา ๔๖ รัฐตองใหการสนับสนนุดานเงินอุดหนนุ การลดหยอนหรือการยกเวนภาษ ี
และสิทธิประโยชนอยางอืน่ที่เปนประโยชนในทางการศึกษา แกสถานศกึษาเอกชนตามความ
เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศกึษาเอกชนมมีาตรฐานและสามารถ
พึ่งตนเองได 
 

หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

----------------- 
มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดวย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ หลกัเกณฑ และวธิีการประกนัคณุภาพการศึกษา ใหเปนไปตามทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสงักัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนาํไปสูการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพือ่รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา ๔๙ ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เปนองคการมหาชนทาํหนาที่พัฒนาเกณฑวิธกีารประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความ
มุงหมายและหลกัการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญติั
นี ้

ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาทุกแหง อยางนอยหนึ่งครั้งในทกุหา
ป นับต้ังแตการประเมนิครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกีย่วของ และ
สาธารณชน 

มาตรา ๕๐ ใหสถานศึกษาใหความรวมมอืในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มี
ขอมูลเกี่ยวของกับสถานศกึษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๖

ผูปกครอง และผูที่มีสวนเกีย่วของกับสถานศกึษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเหน็วา
เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานกังานดังกลาวรับรองที่ทาํการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานัน้ 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่
กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา จัดทําขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพือ่ใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
หากมิไดดําเนนิการดงักลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษารายงาน
ตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพื่อดําเนินการใหมีการ
ปรับปรุงแกไข 

 
หมวด ๗ 

ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 
-------------------------------- 

มาตรา ๕๒ ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลติ การพัฒนาครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชัน้สูง โดย
การกํากับและประสานใหสถาบันที่ทาํหนาที่ผลิตและพฒันาครู คณาจารย รวมทัง้บุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบคุลากรใหม และการพฒันา
บุคลากรประจาํการอยางตอเนื่อง 

รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทนุพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางเพยีงพอ 

มาตรา ๕๓ ใหมีองคกรวชิาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มี
ฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากบัของกระทรวง มีอํานาจหนาที่
กําหนดมาตรฐานวิชาชพี ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชพี กาํกับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้การพัฒนาวิชาชพีครู ผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูบริหารการศกึษา 

ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ทั้งของ
รัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามทีก่ฎหมายกําหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๗

การจัดใหมีองคกรวิชาชพีครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น คุณสมบติั หลักเกณฑและวิธกีารในการออกและเพิกถอนใบอนญุาตประกอบ
วิชาชพี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกาํหนด 

ความในวรรคสองไมใชบังคบัแกบุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการศกึษาตามอัธยาศัย 
สถานศกึษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวทิยากร
พิเศษทางการศึกษา 

ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกคณาจารย ผูบริหารสถานศกึษา และผูบริหาร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 

มาตรา ๕๔ ใหมีองคกรกลางบรหิารงานบุคคลของขาราชการคร ู  โดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทัง้ของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขต
พื้นที่การศึกษา เปนขาราชการในสงักัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึด
หลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศกึษา ทั้งนี ้ใหเปนไป
ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

มาตรา ๕๕ ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
เกื้อกูลอ่ืน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีรายไดทีเ่พียงพอ และ
เหมาะสมกับฐานะทางสงัคมและวิชาชพี 

ใหมีกองทนุสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่จัดสรรเปนเงนิ
อุดหนนุงานริเร่ิมสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกยีรติครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ทัง้นี้ใหเปนไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๖ ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา โดยนาํประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของ
บุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูที่สงเสรมิและสนับสนนุ
การจัดการศึกษา 

 
หมวด ๘ 

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
-------------------------------- 

มาตรา ๕๘ ใหมกีารระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงนิและ
ทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๘

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอื่น และ
ตางประเทศมาใชจัดการศึกษา ดังนี ้

(๑) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพือ่การศึกษาไดตามความเหมาะสม ทัง้นี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื่น 
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจาํเปน 
ทั้งนี้ ใหรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม

ทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนนุ การอุดหนุน และใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตาม
ความเหมาะสม และความจาํเปน ทัง้นี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๕๙ ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรพัยสินของสถานศึกษา ทัง้ทีเ่ปนทีร่าชพัสดุ ตาม
กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และที่เปนทรพัยสินอืน่ รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา
และเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของ
สถานศกึษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรฐัที่เปนนิติบุคคล ไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือ
โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์
ของสถานศึกษา 

บรรดารายได และผลประโยชนของสถานศกึษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล รวมทั้ง
ผลประโยชนทีเ่กิดจากที่ราชพัสดุ เบีย้ปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปน
รายไดที่ตองนาํสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงนิคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธกีาร
งบประมาณ 

บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐ ที่ไมเปนนติิบุคคล รวมทัง้
ผลประโยชนทีเ่กิดจากที่ราชพัสดุ เบีย้ปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการ โดยใชเงินงบประมาณ ให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๙

สถานศกึษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานัน้ๆได ตามระเบยีบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๖๐ ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษา ในฐานะที่มีความสาํคัญ
สูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี ้

(๑) จัดสรรเงินอุดหนนุทัว่ไป เปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทยีมกนั 

(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทนุกูยมื ใหแกผูเรียนทีม่าจากครอบครัวที่มี
รายไดนอย ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

(๓) จัดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศึกษาอืน่เปนพิเศษ ใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความจาํเปนในการจัดการศึกษา สําหรบัผูเรียนที่มีความตองการ
เปนพิเศษแตละกลุมตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดย
คํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม ทัง้นี้ให
เปนไปตามหลกัเกณฑและวธิีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนนิการ และงบลงทนุใหสถานศึกษาของรัฐ
ตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให
มีอิสระในการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหคํานงึถงึ
คุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนนุทัว่ไป ใหสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่เปนนติิบุคคล และเปนสถานศึกษาในกาํกับของรัฐหรือองคการมหาชน 

(๖) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบีย้ต่ําใหสถานศกึษาเอกชน เพื่อใหพึง่ตนเองได 
(๗) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
มาตรา ๖๑ ใหรัฐจัดสรรเงนิอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น ตามความ
เหมาะสมและความจาํเปน 

มาตรา ๖๒ ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกบัหลักการศึกษา แนวการจัด
การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มหีนาที่
ตรวจสอบภายนอก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๐

หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมนิ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 

หมวด ๙ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
-------------------------------- 

มาตรา ๖๓ รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี ่ ส่ือตัวนํา และโครงสรางพืน้ฐานอืน่ที่จาํเปนตอ
การสงวิทยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทัศน วทิยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพื่อใชประโยชน
สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน 

มาตรา ๖๔ รัฐตองสงเสริมและสนับสนนุใหมีการผลิต   และพัฒนาแบบเรียน   ตํารา 
หนงัสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพมิพอ่ืน วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอืน่ โดยเรงรัดพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลติ จัดใหมีเงนิสนับสนนุการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี ้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

มาตรา ๖๕ ใหมีการพัฒนาบุคลากรทัง้ดานผูผลิต    และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

มาตรา ๖๖ ผูเรียนมีสิทธไิดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกทีท่ําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพยีงพอทีจ่ะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา ๖๗ รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา รวมทัง้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคา และเหมาะสมกับกระบวนการเรยีนรูของคนไทย 

มาตรา ๖๘ ใหมีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทนุพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  จาก
เงินอุดหนนุของรัฐ คาสมัปทาน และผลกาํไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทกุฝายที่เกีย่วของ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๑

ประชาชน รวมทั้งใหมกีารลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อพัฒนาคน
และสังคม 

หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินกองทนุเพื่อการผลิต การวิจยั และการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๙ รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน 
สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทัง้การประเมนิคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการผลติและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
บทเฉพาะกาล 
----------------- 

มาตรา ๗๐ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบยีบ ประกาศ และคําสั่งเกีย่วกับ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ใชบังคับอยูในวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใช
บังคับไดตอไป จนกวาจะไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามบทบญัญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งตองไมเกนิหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๑ ใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยูใน
วันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับยังคงมฐีานะและอํานาจหนาที่เชนเดิม จนกวาจะไดมีการจัดระบบ
การบริหาร และการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ซึง่ตองไมเกนิสามป นับแต
วันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก มิใหนาํบทบญัญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ และมาตรา ๑๗ 
มาใชบังคับ จนกวาจะมีการดําเนนิการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกินหาป นับแต
วันที่รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยใชบังคับ 

ภายในหนึง่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนนิการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคสี่ใหแลวเสร็จ 

ภายในหกปนบัแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหกระทรวงจัดใหมีการประเมนิผล
ภายนอกครั้งแรกของสถานศกึษาทุกแหง 

มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๕ การบริหารและการจัด
การศึกษา และหมวด ๗ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาใชบังคับ จนกวาจะไดมีการ
ดําเนนิการใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดดังกลาว รวมทัง้การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู 
พุทธศกัราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พุทธศักราช ๒๕๒๓ ซึง่ตองไมเกิน
สามปนบัแตวนัทีพ่ระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๒

มาตรา ๗๔ ในวาระเริ่มแรกที่การจัดตัง้กระทรวงยังไมแลวเสร็จ ใหนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ และรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลยั รักษาการตาม
พระราชบัญญติันี้ และใหมอํีานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญติันี้ ทัง้นี้ ในสวนที่เกีย่วกับอํานาจหนาที่ของตน 

เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่ตองดําเนินการ กอนทีก่ารจัดระบบ
บริหารการศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญติันี้จะแลวเสรจ็ ใหกระทรวงศึกษาธิการ 
ทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหทาํหนาที่ในสวนที่เกีย่วของแลวแตกรณี 

มาตรา ๗๕ ใหจัดตั้งสาํนักงานปฏิรูปการศึกษา ซึง่เปนองคการมหาชนเฉพาะกิจที่
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยองคการมหาชนเพื่อทําหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอการจัดโครงสราง องคกร การแบงสวนงานตามที่บัญญัติไวในหมวด ๕ ของ
พระราชบัญญติันี้ 

(๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไวใน
หมวด ๗ ของพระราชบัญญติันี้ 

(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากร และการลงทนุเพื่อการศึกษาตามที่บัญญัติไวใน
หมวด ๘ ของพระราชบัญญติันี้ 

(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการรางกฎหมาย เพื่อรองรับการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ
(๓) ตอคณะรัฐมนตร ี

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่
บังคับใชอยูในสวนที่เกีย่วของกับการดําเนนิการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อให
สอดคลองกับพระราชบัญญติันี้ตอคณะรัฐมนตรี 

(๖) อํานาจหนาทีอ่ื่นตามที่กาํหนดในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความคิดเหน็ของประชาชนประกอบดวย 
มาตรา ๗๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏรูิปการศึกษา   จํานวนเกาคน 

ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกจิ 
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณการเงนิและการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๓

การศึกษา ทั้งนี้ จะตองมีผูทรงคุณวฒุิ ซึง่มิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
รวมอยูดวยไมนอยกวาสามคน  

ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได 

ใหเลขาธิการสํานักงานปฏรูิปการศึกษาเปนกรรมการ และเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหาร และบริหารกิจการของสํานักงานปฏิรูปการศกึษาภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมวีาระการดํารงตาํแหนงวาระเดียวเปนเวลาสามป 
เมื่อครบวาระแลว ใหยุบเลกิตําแหนงและสํานกังานปฏิรูปการศึกษา 

มาตรา ๗๗ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหาร สํานักงานปฏิรูป
การศึกษาคณะหนึง่จาํนวนสิบหาคน ทาํหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนคณะ
กรรมการบริหารจํานวนสองเทาของจํานวนประธานและกรรมการบริหาร เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแตงตั้ง ประกอบดวย 

(๑) ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของจํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(๒) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปนนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือก
กันเองจํานวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวชิาครุศาสตร ศึกษาศาสตร 
หรือการศึกษา ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน ในจาํนวนนี้จะตองเปนคณบดี
คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรฐัไมนอยกวา
หนึง่คน 

(๓) ผูแทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชพีดานการศึกษาที่เปนนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือก
กันเอง จาํนวนหาคน 

ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึง่ เปนประธานกรรมการและเลอืก
กรรมการสรรหาอีกคนหนึง่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

มาตรา ๗๘ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา และมีอํานาจกาํกับดูแลกิจการของสาํนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
องคการมหาชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๔

นอกจากทีม่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา อยางนอยตองมีสาระสาํคัญ ดังตอไปนี ้

(๑) องคประกอบ อํานาจหนาที่ และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร 
ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ 

(๒) องคประกอบ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา หลกัเกณฑ วธิีการสรรหา 
และการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๗๗ 

(๓) คุณสมบติัและลักษณะตองหาม รวมทัง้การพนจากตาํแหนงของคณะกรรมการ
บริหาร เลขาธกิาร และเจาหนาที ่

(๔) ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน 
(๕) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืน 
(๖) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน 
(๗) การยุบเลิก 
(๘) ขอกําหนดอื่นๆ อันจําเปน เพื่อใหกิจการดําเนนิไปไดโดยเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน  หลีกภัย 
           นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๕

พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

-------------------------------- 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหวัอานันทมหดิล 

คณะผูสําเรจ็ราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวนัที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล. อ. พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
เปนปที่ ๘ ในรัชชกาลปจจุบัน 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคณะสงฆให

เหมาะสมยิง่ขึน้ 
จึ่งมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบญัญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา และยนิยอมของ

สภาผูแทนราษฎร ด่ังตอไปนี ้
 

บททั่วไป 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา         “พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พทุธศักราช 

๒๔๘๔” 
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบญัญัตินี้ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
มาตรา ๓ ต้ังแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลกิบรรดากฎหมาย  กฎ และขอบังคับ

อ่ืน ในสวนที่มบัีญญัติไวแลวในพระราชบญัญัตินี้ หรือซึง่แยงกบับทแหงพระราชบญัญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ     รักษาการตามพระราชบัญญติันี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๖

หมวด ๑ 
สมเด็จพระสงัฆราช 

 
มาตรา ๕ พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 
มาตรา ๖ สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตาํแหนง      สกลมหาสังฆปรินายก    และทรง

บัญชาการคณะสงฆ โดยบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗ สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญญัติสังฆาณัติ โดยคําแนะนําของสังฆสภา 
มาตรา ๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงบริหารการคณะสงฆ ทางคณะสังฆมนตรี 
มาตรา ๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงวนิิจฉัยอธิกรณทางคณะวินยัธร 
มาตรา ๑๐ ถาไมมีสมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระสังฆราชไมทรงสามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดชั่วคราว ใหสังฆนายก หรือสังฆมนตรี ซึ่งรักษาการแทนทําหนาที่บัญชาการคณะสงฆ
แทนสมเด็จพระสังฆราช 
 

หมวด ๒ 
สังฆสภา 

 
มาตรา ๑๑ สังฆสภาประกอบดวยสมาชกิ มีจาํนวนรวมกันไมเกินสี่สิบหารูป คือ 
(๑) พระเถระชัน้ธรรมขึ้นไป 
(๒) พระคณาจารยเอก 
(๓) พระเปรียญเอก 
แตทั้งนีถ้ามจีาํนวนเกินกวาที่กําหนดใหเปนสมาชิกตามลําดับ (๑) (๒) (๓) และ

ตามลําดับอาวุโส 
มาตรา ๑๒ ทกุคราวสมัยประชุมสามัญ สมเด็จพระสังฆราชทรงตัง้สมาชิกในสงัฆสภา

ตามมติของสังฆสภา ใหเปนประธานสภาหนึ่งรูป เปนรองประธานหนึง่รูปหรือหลายรูปก็ได 
ในการตั้งประธานและรองประธานสงัฆสภา ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการลง

นามรับสนอง 
มาตรา ๑๓ ประธานสังฆสภามีหนาทีดํ่าเนนิกิจการของสภาใหเปนไปตามขอบังคับ 

รองประธานมหีนาทีก่ระทาํกิจการแทนประธานในเมื่อประธานไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๗

ในขณะที่ยงัมไิดต้ังประธานและรองประธาน หรือในเมือ่ประธานและรองประธานไมอยู
ในที่ประชมุ ใหสมาชิกเลือกตั้งกันเองขึ้นเปนประธานการประชุมในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๑๔ ในการประชมุสังฆสภาทกุคราว ตองมีสมาชิกมาประชุมไมตํ่ากวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงเปนองคประชุมได 

ในการประชมุสังฆสภาทกุคราว ถาไมมีขอขัดของทางพระวนิัย นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ หรือผูแทนจะเขาฟงการประชมุดวยก็ได และจะเสนอคําชี้แจง
อยางใดในที่ประชุมนัน้ก็ได 

มาตรา ๑๕ สมาชิกสภาแหงสังฆสภาสิน้สุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงมรณภาพ 
(๒) พนจากความเปนพระภิกษ ุ
(๓) ลาออก 
(๔) สังฆสภาวนิิจฉัยใหออก โดยคะแนนเสยีงเกนิกวาสองในสาม ของสมาชิกที่มา

ประชุม 
มาตรา ๑๖ ญัตติที่จะรับเขาปรึกษาในทีป่ระชุมสังฆสภานั้น จะเสนอไดสามทาง คือ 

ทางคณะสังฆมนตรีหนึ่ง ทางกระทรวงศกึษาธกิารหนึง่ และทางสมาชิกสังฆสภาหนึง่ แตญัตติที่
เสนอทางสมาชิกสังฆสภานัน้ ตองใหสังฆนายกรับรอง 

มาตรา ๑๗ การลงมติขอปรึกษานั้นถามิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือในพระธรรมวินัย ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

สมาชิกรูปหนึง่ยอมมเีสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนนเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิชีข้าดใหเปนไปทางฝายใดฝายหนึ่ง หรือจะใหระงับเร่ืองนัน้ไวก็ได 

แตการตีความพระธรรมวนิัย ถามีขอสงสัยใหตีความไปในทางรักษาพระธรรมวนิัยให
เครงครัด โดยไมตองลงมต ิ

มาตรา ๑๘ ในปหนึ่งใหมสีมัยประชุมสามัญสมัยหนึง่ หรือหลายสมัย แลวแตสภาจะ
กําหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งใหมกีําหนดเวลาไมเกินสามสิบวัน แตสมเด็จพระสงัฆราชจะ
โปรดใหขยายเวลาออกไปกไ็ด 

วันเริ่มสมัยประชุมคร้ังแรก ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิารเปนผูกําหน 
มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงเรยีกประชุมสังฆสภาตามสมยัประชุม และทรง

เปด ปดประชมุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๘

การเปด ปดประชุม สมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จมาทรงทําหรือจะโปรดใหสังฆนายกทํา
แทนก็ได 

มาตรา ๒๐ เมื่อเปนการจําเปน สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเรยีกประชุมวิสามัญสงัฆ
สภาก็ได 

อนึ่ง สมเดจ็พระสังฆราชจะทรงเรยีกประชุมวิสามัญสงัฆสภา เมือ่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการรองขอ 

ในการนี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการลงนามรับสนอง 
มาตรา ๒๑ สังฆาณัติยอมบัญญัติไดในกรณีด่ังตอไปนี ้
(๑) กําหนดวธิีการปฏิบัติตามพระธรรมวินยั 
(๒) กิจการที่มีบทกฎหมายกาํหนดวาใหทาํเปนสังฆาณัติ 
มาตรา ๒๒ สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

กฎกระทรวง ขอบังคับและระเบียบ ตองไมขัดกับพระธรรมวินัย 
สังฆาณัติ จะบัญญัติความผิด และกําหนดทัณฑกรรมแกบรรพชิตผูประพฤตลิวง

ละเมิดพระวินยั และสังฆาณัติไว ใหเปนโสดหนึง่ตางหากจากโทษตามพระวนิัยก็ได 
มาตรา ๒๓ ทัณฑกรรมที่จะบัญญัติไวในสังฆาณัติเกีย่วดวยการปฏิบัติลวงละเมิดพระ

วินัย และสังฆาณัตินั้น ใหกาํหนดไดเจ็ดสถาน ด่ังนี ้
(๑) ใหสึกและหามอุปสมบท 
(๒) ใหสึก 
(๓) ใหปพพาชนียกรรม 
(๔) ใหพักหรือเวนคืนตําแหนงหนาที ่
(๕) ใหกักบริเวณ 
(๖) ใหทาํงานภายในวัด 
(๗) ใหทาํทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ 
มาตรา ๒๔ เมื่อสังฆสภาไดรางสังฆาณัติข้ึนสําเร็จแลว ใหสังฆนายกนาํขึ้นถวาย 

สมเด็จพระสังฆราช เพื่อลงพระนาม และเมื่อไดประกาศในแถลงการณคณะสงฆแลวใหใชบังคบั
ได 

ถาสมเด็จพระสังฆราชไมทรงเหน็ชอบดวยรางสังฆาณัตินั้น จะไดประทานคืน
มายงัสังฆสภาภายในสบิหาวนั นับแตวันที่สังฆนายกนําขึน้ถวายก็ดี หรือมิไดประทานคืนมา
ภายในสิบหาวันนั้นก็ดี สังฆสภาจะตองปรึกษากนัใหม และออกเสียงลงคะแนนลับ ถาและสังฆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๙

สภาลงมติตามเดิม ใหนํารางสงัฆาณัตินัน้ขึ้นถวายอีกครั้งหนึง่ เมื่อสมเด็จพระสังฆราชมิไดลงพระ
นามภายในเจด็วันแลว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดู ถาเหน็สมควร ก็ใหนํา
รางสังฆาณัตินั้นเสนอประธานสงัฆสภาภายในเจ็ดวัน ในกรณีเชนนี้ใหประธานสังฆสภาลงนาม
ประกาศสังฆาณัตินั้น ใชบังคับได 

มาตรา ๒๕ สังฆสภามีอํานาจเลือกสมาชิกสังฆสภา ต้ังเปนคณะกรรมาธิการสามัญ 
และมีอํานาจเลือกพระภิกษ ุ ซึง่เปนสมาชิกสังฆสภาหรือมิไดเปนสมาชิกสังฆสภาก็ตาม ต้ังเปน
คณะกรรมาธกิารวิสามัญ เพื่อกระทํากจิการหรือพิจารณาสอบสวนขอความอันอยูในวงงาน
ของสังฆสภา หรือที่เกีย่วกับการคณะสงฆ 

การประชุมคณะกรรมาธิการ จะตองมกีรรมาธิการเขาประชุมไมตํ่ากวากึ่งจาํนวน จึ่ง
เปนองคประชมุได 

มาตรา ๒๖ สังฆสภามีอํานาจตั้งขอบังคับการประชุม และการปรกึษาของสงัฆสภา 
เพื่อดําเนินการตามบทแหงพระราชบัญญติันี้ 

มาตรา ๒๗ การโฆษณาขอความที่เกี่ยวกับการประชมุสังฆสภา คณะกรรมาธิการ
สังฆสภา คณสังฆมนตรี หรือคณะกรรมการที่คณะสังฆมนตรีต้ังขึ้น ใหพิจารณาเปนการลับ จะทาํ
ไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ 

 
หมวด ๓ 
สังฆมนตร ี

 
มาตรา ๒๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงตัง้สังฆมนตรีข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวยสังฆ

นายกรูปหนึ่ง และสังฆมนตรีอีกไมเกินเการูป 
ในการตั้งคณะสังฆมนตรีใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิารเปนผูลงนามรับสนอง 
มาตรา ๒๙ สังฆนายกและสังฆมนตรีอยางนอยสี่รูป ตองเลือกจากสมาชกิของสังฆ

สภา นอกนัน้จะเลือกจากพระภิกษุผูมีความรูความชํานาญเปนพิเศษ แมมิไดเปนสมาชิกของสงัฆ
สภาก็ได 

สังฆมนตรีผูมิไดเปนสมาชกิสังฆสภา ยอมมีสิทธเิขาประชุมและแสดงความเห็นในสงัฆ
สภาได แตไมมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๓๐ สังฆนายกตองรับผิดชอบในการบรหิารการคณะสงฆ สวนสงัฆมนตรีผู
ไดรับแตงตั้งใหบริหารองคการใด ตองรับผิดชอบในหนาที่องคการนัน้ และสังฆมนตรีทุกรูปจะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๐

ไดรับแตงตั้งใหบริหารองคการใดหรือไมก็ตาม ตองรับผิดชอบรวมกนัในกจิการทั่วไปของคณะสังฆ
มนตรี 

มาตรา ๓๑ คณะสังฆมนตรีตองออกจากหนาที่บริหารการคณะสงฆ เมื่อไดรับหนาที่
บริหารการคณะสงฆมาเปนเวลาครบสี่ปแลว หรือลาออกทัง้คณะ หรือความเปนสังฆนายกได
ส้ินสุดลง คณะสังฆมนตรีทีอ่อกนั้นตองอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินการตอไปจนกวาคณะสังฆมนตรี
ที่ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที ่

นอกจากนี ้ความเปนสังฆมนตรีจะสิ้นสุดลง ฉะเพาะรูปเมื่อ 
(๑) ถึงมรณภาพ 
(๒) พนจากความเปนพระภิกษ ุ
(๓) ลาออก 
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการถวายความเห็นใหลาออก 
มาตรา ๓๒ สมเด็จพระสังฆราชทรงไวซึง่สิทธทิี่จะทรงตรากติกาสงฆ  ตามที่ระบุไวใน

สังฆาณัติ 
มาตรา ๓๓ ใหจัดระเบียบบริหารการคณะสงฆสวนกลาง เปนองคการตางๆ คือ 
(๑) องคการปกครอง 
(๒) องคการศึกษา 
(๓) องคการเผยแผ 
(๔) องคการสาธารณูปการ 
นอกจากนีจ้ะใหมีสังฆาณัติกําหนดใหมีองคการอื่นเพิ่มข้ึนอีกก็ได 
ทุกองคการตองมีสังฆมนตรีรูปหนึง่เปนผูวาการบังคับบัญชารับผิดชอบ ถาจําเปนจะ

มีสังฆมนตรีชวยวาการก็ได 
มาตรา ๓๔ ระเบียบบรหิารการคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามทีก่ําหนดไวใน

สังฆาณัติ 
มาตรา ๓๕ ใหมีเจาคณะตรวจการในภาคตางๆ ตามทีจ่ะมีสังฆาณัติกําหนดไว 
เจาคณะตรวจการมีอํานาจหนาที่ควบคุม ส่ังการ และแนะนาํชี้แจงกิจการอันเกี่ยวกบั

การบริหารคณะสงฆ ใหเปนไปตามพระธรรมวินยั สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎ องคการ กฎหมาย 
ขอบังคับ และระเบียบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๑

มาตรา ๓๖ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๘ สังฆาณัติ 
กติกาสงฆ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช อันเกีย่วกับการคณะสงฆนัน้ ตองมีสังฆมนตรีรูป
หนึง่ลงนามรับสนอง 

มาตรา ๓๗ การแตงตั้ง ถอดถอน หรือโยกยายพระอุปชฌายะและพระภิกษ ุ อัน
เกี่ยวกับตําแหนงการบริหารการคณะสงฆ ใหกระทาํตามหลักเกณฑและวิธกิารที่กําหนดไวใน
สังฆาณัติ 

 
หมวด ๔ 

วัด 
 

มาตรา ๓๘ วดัมีสองอยาง 
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว 
(๒) สํานักสงฆ 
มาตรา ๓๙ การสราง การตั้ง การรวม การโอน การยาย และการยุบเลิกวัด ใหเปนไป

ตามกฎกระทรวง 
การพระราชทานวิสุงคามสมีา ใหกระทําโดยพระบรมราชโองการ 
มาตรา ๔๐ ทีว่ัดและที่ซึง่ขึ้นตอวัดมีด่ังนี ้
(๑) ที่วัด คือ ที่ซึง่ตั้งวัดจนตลอดเขตตวัดนั้น 
(๒) ที่ธรณีสงฆ คือ ที่ซึง่เปนสมบัติของวัด 
(๓) ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผูอุททิศแตผลประโยชนใหวัด หรือพระสาสนา 
มาตรา ๔๑ ทีว่ัด และทีธ่รณีสงฆ จะโอนกรรมสิทธิ์ไดแตโดยพระราชบญัญัติ 
มาตรา ๔๒ วดัหนึง่ ใหมเีจาอาวาสรูปหนึง่       และถาเปนการสมควรจะใหมีรองเจา

อาวาส หรือผูชวยเจาอาวาสรูปหนึง่ หรือหลายรูปก็ได 
มาตรา ๔๓ เจาอาวาสมหีนาที่ด่ังนี ้
(๑) บํารุงรักษาจัดการวัด และสมบัติของวัดใหเปนไปโดยระเบียบเรียบรอย ตาม

สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ 
(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหสัถที่มถีิ่นที่อยู หรือพาํนกัอาศัยอยูใน

วัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวนิัย สังฆาณติั กติกาสงฆ กฎองคการ กฎหมาย 
ขอบังคับ และระเบียบ 

(๓) เปนธุระในการศึกษา อบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๒

(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบาํเพ็ญกุศล 
มาตรา ๔๔ เจาอาวาสมีอํานาจดัง่นี ้
(๑) หามบรรพชิตหรือคฤหัสถ ซึง่มิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูในวัดนัน้ 
(๒) ขับไลบรรพชิตหรือคฤหัสถ ซึง่ไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสใหออกจากวัดนัน้ 
(๓) กระทําทัณฑกรรมแกบรรพชิตหรือคฤหัสถที่มีถิน่ที่อยูหรือพํานักอาศัยในวัดนัน้ให

ทํางานภายในวัด หรือใหทาํทัณฑบน หรือใหขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือ
คฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจาอาวาส ซึง่ไดส่ังโดยชอบดวยพระธรรมวินัย 
สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ กฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบ 

มาตรา ๔๕ บรรพชิต ตองมสัีงกัดอยูในวัดใดวัดหนึง่ และมีถิ่นที่อยูเปนหลกัแหลง 
 

หมวด ๕ 
สาสนสมบัติ 

 
มาตรา ๔๖ สาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภท 
(๑) สาสนสมบัติกลาง ไดแกทรัพยสินของพระสาสนา ซึง่ยงัมิใชของวัดใดวัดหนึง่ 
(๒) สาสนสมบัติของวัด ไดแกทรัพยสินของวัดใดวัดหนึง่ 
มาตรา ๔๗ การดูแลรักษา และจัดการสาสนสมบัติกลาง   ใหเปนอาํนาจหนาที่ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรา ๔๘ ใหกระทรวงศกึษาธกิารจัดทํางบประมาณประจําปของสาสนสมบัติกลาง 

เมื่อไดรับความเหน็ชอบของคณะสังฆมนตรีแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชงบประมาณ
นั้นได 

มาตรา ๔๙ สาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตามระเบียบ   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะได
ตราไวดวยความเหน็ชอบของคณะสังฆมนตรี 
 

หมวด ๖ 
คณะวินยัธร 

 
มาตรา ๕๐ การพิจารณาวนิิจฉัยอธกิรณ ใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะวนิัยธร 
มาตรา ๕๑ ระเบียบการแตงตั้งคณะวนิัยธรก็ดี  ระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณก็

ดี ใหเปนไปตามสังฆาณัติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๓

มาตรา ๕๒ คณะวินัยธรยอมเปนอิสสระในการพิจารณาวินจิฉัยอธกิรณ   ใหเปนไป
ตามพระธรรมวินัย และสังฆาณัติ 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
มาตรา ๕๓ ผูใดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๗ มีความผิดตองระวางโทษ

จําคุกไมเกนิสามเดือน 
มาตรา ๕๔ ผูใด 
(๑) มิไดรับบรรพชาอุปสมบทโดยชอบดวยพระธรรมวินยั แตบังอาจแตงกาย

เลียนแบบบรรพชิต 
(๒) หมดสิทธิที่จะไดรับบรรพชาอุปสมบท แตมารับบรรพชาอุปสมบทโดยปดบัง

ความจริง 
(๓) ตองปราชิกแลวไมสละการแตงกายอยางเพศบรรพชิต 
(๔) ตองคําวนิิจฉัยถึงที่สุดใหสึกแลวไมสึก 
มีความผิดตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหกเดือน 
มาตรา ๕๕ ผูใดใสความคณะสงฆไทย หรือพระภิกษสุงฆคณะใดคณะหนึง่ อันอาจ

กอใหเกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยก มีความผิดตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึง่ป 
มาตรา ๕๖ ไวยาวจัจกรผูใด กระทาํการทุจจริตตอหนาที่ มีความผิดตองระวางโทษ

ฐานเจาพนักงานใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ในทางทจุริตตามกฎหมายลักษณะอาญา 
 

หมวด ๘ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
มาตรา ๕๗ พระภิกษุ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

ใหถือวาเปนเจาพนักงานตามกฎหมายลกัษณะอาญา 
มาตรา ๕๘ การปกครองคณะสงฆอ่ืน  นอกจากคณะสงฆไทย ใหเปนไปตาม

กฎกระทรวง 
มาตรา ๕๙ ใหกรมการสาสนาทาํหนาที่สํานักงานเลขาธิการสงัฆสภาและสํานกังาน

เลขาธิการคณะสังฆมนตรี เพื่อการนี้ใหมสิีทธิเสนอคําชีแ้จงในคณะสงัฆมนตรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๔

 
 
 

บทฉะเพาะกาล 
 
มาตรา ๖๐ กอนทีจ่ะไดทาํสังคายนาพระธรรมวินยัใหครบถวน แตอยางชาตองไมเกิน

แปดป นับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหออกสังฆาณัติ กติกาสงฆ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช กฎกระทรวง หรือระเบียบใด ที่จะบงัคับใหตองเปลีย่นลทัธิอันไดนิยมนับถือและ
ปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานานแลว 
 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
            พิบูลสงคราม 
           นายกรัฐมนตรี 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๕

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
-------------------------------- 
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๐๕ 
เปนปที่ ๑๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆใหเหมาะสมยิง่ขึ้น 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญัติข้ึนไว โดยคําแนะนาํและยนิยอม

ของสภารางรฐัธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญัตินี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พทุธศักราช ๒๔๘๔ 
มาตรา ๔ ภายในระยะเวลาหนึง่ป นบัแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บรรดา

กฎกระทรวง สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ  พระบัญชาสมเดจ็พระสังฆราช ขอบังคับและ
ระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆที่ใชบังคับอยูในวนัประกาศพระราชบัญญติันี้ในราชกิจจานุเบกษา ให
คงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้ ทัง้นี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง กฎมหา
เถรสมาคม พระบัญชาจากสมเด็จพระสงัฆราช ขอบังคับหรือระเบยีบของมหาเถรสมาคมยกเลกิ
หรือมีความอยางเดยีวกนั หรือขัดหรือแยงกัน หรือกลาวไวเปนอยางอื่น 

มาตรา ๕ เพือ่ประโยชนแหงมาตรา ๔ บรรดาอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวในสังฆาณัติ 
กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับและระเบียบเกีย่วกบัคณะสงฆ ให
เปนอํานาจหนาที่ของพระภิกษุตําแหนงใดหรือคณะกรรมการสงฆใด ซึ่งไมมีในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจกําหนด โดยกฎมหาเถรสมาคม ใหเปนอํานาจหนาที่ของพระภิกษุ
ตําแหนงใดรูปใดหรือหลายรปูรวมกนัเปนคณะตามที่เหน็สมควรได 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๖

หมวด ๑ 
สมเด็จพระสงัฆราช 

 
มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 
มาตรา ๘ สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหนงสกลมหาสงัฆปริณายก ทรง

บัญชาการคณะสงฆ และทรงตราพระราชบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๙ สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหนงประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๑๐ ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวโุสสูงสุด 

โดยพรรษาปฏบัิติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชจะไมประทับอยูในราชอาณาจกัร หรือไมอาจทรงปฏิบัติ

หนาที่ได สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่
แทน ถามิไดทรงแตงตั้งไว ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมอีาวุโสสงูสุดโดยพรรษาปฏบัิติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช 

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 
ไมอาจปฏบัิติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชได ใหสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืนผูมอีาวุโสสงูสุดโดย
พรรษา ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวโุสสูงสุดโดยพรรษา ไมอาจปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชได ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวโุสรองลงมาโดยพรรษาตามลาํดับ ปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร ประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสงัฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑ สมเด็จพระสังฆราชพนจากตาํแหนง เมื่อ 
(๑) มรณภาพ 
(๒) พนจากความเปนพระภิกษ ุ
(๓) ลาออก 
(๔) ทรงพระกรุณาโปรดใหออก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๗

หมวด ๒ 
มหาเถรสมาคม 

 
มาตรา ๑๒ มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงดํารงตาํแหนง

ประธานกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง และ
พระราชาคณะ ซึง่สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจาํนวนไมตํ่ากวาสี่รูป และไมเกินแปดรูปเปน
กรรมการ 

มาตรา ๑๓ ใหอธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธกิารมหาเถรสมาคมโดยตําแหนง และ
ใหกรมการศาสนาทําหนาทีสํ่านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคม   ซึ่งสมเด็จพระสงัฆราชทรงแตงตั้ง   อยูใน
ตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

มาตรา ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถร
สมาคม ซึง่สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) มรณภาพ 
(๒) พนจากความเปนพระภิกษ ุ
(๓) ลาออก 
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบญัชาใหออก 
ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงกอนวาระ สมเดจ็พระสังฆราชอาจ

ทรงแตงตั้งพระราชาคณะรปูใดรูปหนึ่ง เปนกรรมการแทน 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตามวาระของผูซึง่ตน

แทน 
มาตรา ๑๖ ในเมื่อประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมาประชุมหรือไมอยูในที่

ประชุมมหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรปูใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน 
ใหมหาเถรสมาคมแตงตั้งสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึง่ปฏิบัติหนาที่แทน การประชุมมหาเถร
สมาคมเพื่อการแตงตั้งนี ้ ใหกรรมการ ซึง่เปนสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสงูสุดโดยพรรษาเปน
ประธานแหงทีป่ระชุม 

มาตรา ๑๗ การประชุมมหาเถรสมาคมตองมีกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการโดย
การแตงตั้งรวมกันมาประชมุไมนอยกวากึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด จึงเปนองคประชุม 

ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมใหเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๘

มาตรา ๑๘ มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆ ใหเปนไปโดยเรียบรอย 
เพื่อการนี้ใหมอํีานาจตรากฎหมายมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบ หรือออกคําสั่ง โดย
ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย และพระธรรมวินัย ใชบังคับได 

มาตรา ๑๙ การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมและการใหกรรมการมหาเถรสมาคม
ออกจากตําแหนง ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารเปนผูลงนามรับสนองพระบัญชาสมเดจ็
พระสังฆราช 
 

หมวด ๓ 
การปกครองคณะสงฆ 

 
มาตรา ๒๐ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ ใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎมหา

เถรสมาคม 
มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆสวนภมูิภาค ใหจัดแบงเขตปกครอง ดังนี ้
(๑) ภาค 
(๒) จังหวัด 
(๓) อําเภอ 
(๔) ตําบล 
จํานวนและเขตปกครองดังกลาวใหเปนไปตามทีก่ําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๒๒ การปกครองคณะสงฆสวนภมูิภาค ใหมพีระภิกษุเปนผูปกครองตามชัน้

ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
(๑) เจาคณะภาค 
(๒) เจาคณะจังหวดั 
(๓) เจาคณะอําเภอ 
(๔) เจาคณะตําบล 
เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมรีองเจาคณะภาค รองเจาคณะจังหวัด รอง

เจาคณะอําเภอและรองเจาคณะตําบล เปนผูชวยเจาคณะนั้นๆ ก็ได 
มาตรา ๒๓ การแตงตั้งถอดถอนพระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจา

อาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกบัตําแหนงปกครองคณะสงฆ ตําแหนงอื่นๆ และไวยาวัจกร ใหเปนไป
ตามหลกัเกณฑและวิธกีารทีก่ําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๙

หมวด ๔ 
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ 

 
มาตรา ๒๔ พระภิกษุจะตองรับนิคหกรรม  ก็ตอเมื่อกระทําการลวงละเมิดพระธรรม

วินัยและนิคหกรรมที่จะลงแกพระภิกษกุ็ตองเปนนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย 
มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ มหาเถรสมาคมมอํีานาจตรากฎมหาเถรสมาคม

กําหนดหลกัเกณฑและวธิีการปฏิบัติ เพื่อใหการลงนิคหกรรมเปนไปโดยถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 
และเปนธรรม และใหถือวาเปนการชอบดวยกฎหมายทีม่หาเถรสมาคมจะกําหนดในกฎมหาเถร
สมาคมใหมหาเถรสมาคม หรือพระภิกษผูุปกครองสงฆตําแหนงใดเปนผูมีอํานาจลงนิคหกรรมแก
พระภิกษุผูลวงละเมิดพระธรรมวินัย กับทัง้การกาํหนดใหการวินิจฉัยการลงนิคหกรรมใหเปนอนัยติุ
ในชั้นใดๆ นั้นดวย  

มาตรา ๒๖ พระภิกษุใดลวงละเมิดพระธรรมวินัย และไดมีคําวินจิฉัยถึงที่สุด ใหไดรับ
นิคหกรรมใหสึก ตองสึกภายในยี่สิบส่ีชัว่โมงนับแตเวลาทีไ่ดทราบคําวนิจิฉัยนัน้ 

มาตรา ๒๗ พระภิกษุรูปใดตองคําวินจิฉัยใหรับนิคหกรรมไมถึงใหสึก ไมยอมรับ
นิคหกรรมนั้น หรือประพฤตลิวงละเมิดพระธรรมวินยัเปนอาจิณ หรือไมสังกัดอยูในวดัใดวัดหนึง่ 
กับทัง้ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง มหาเถรสมาคมมีอํานาจวินิจฉัยและมีคําสั่งใหพระภิกษุรูปนั้นสละ
สมณเพศเสียได 

พระภิกษุผูตองคําวนิิจฉัยใหสละสมณเพศตามความในวรรคกอน ตองสึกภายในเจ็ด
วันนับแตวันทีไ่ดทราบคําวนิจิฉัยนัน้ 

มาตรา ๒๘ พระภิกษุรูปใดตองคําพิพากษาถงึที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย ตองสึก
ภายในสามวนั นับแตวันทีค่ดีถึงที่สุด 

มาตรา ๒๙ พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยตองหาวากระทาํความผิดอาญา เมื่อพนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานอัยการไมเหน็สมควรใหปลอยชัว่คราว และเจาอาวาสแหงวดัที่พระภิกษุรูป
นั้นสงักัดไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนกังานสอบสวนไมเหน็สมควรใหเจาอาวาสรับตัวไป
ควบคุม หรือพระภิกษุรูปนัน้มิไดสังกัดในวัดใดวัดหนึง่ ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจัดดําเนินการ
ใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได 

มาตรา ๓๐ เมื่อจะตองจาํคุก กักขงั หรือขังพระภิกษุรูปใดตามคาํพพิากษาหรือคําสั่ง
ของศาล ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาทีป่ฏิบัติการใหเปนไปตามคําพพิากษา หรือคําสัง่
ของศาล มีอํานาจดําเนินการใหพระภิกษรูุปนั้นสละสมณเพศเสียได และใหรายงานใหศาลทราบ
ถึงการสละสมณเพศนัน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๐

หมวด ๕ 
วัด 

 
มาตรา ๓๑ วดัมีสองอยาง 
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 
มาตรา ๓๒ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวดั และการขอรับ

พระราชทานวสุิงคามสีมา ใหเปนไปตามวธิีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียุบเลกิวัด ทรัพยสินของวัดที่ถกูยบุเลิกใหตกเปนศาสนสมบัติกลาง 
มาตรา ๓๓ ทีว่ัดและที่ซึง่ขึ้นตอวัด มีดังนี ้
(๑) ที่วัด คือ ที่ซึง่ตั้งวัด ตลอดจนเขตของวัดนัน้ 
(๒) ที่ธรณีสงฆ คือ ที่ซึง่เปนสมบัติของวัด 
(๓) ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา 
มาตรา ๓๔ ที่วัดและที่ธรณีสงฆจะโอนกรรมสิทธิ์ไดกแ็ตโดยพระราชบัญญัติและหาม

มิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดในเรื่องทรัพยสินอันเปนที่วดัและที่ธรณีสงฆ 
มาตรา ๓๕ ที่วัดและที่ธรณีสงฆ  เปนทรัพยสินซึง่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับ

คดี 
มาตรา ๓๖ วัดหนึง่ใหมีเจาอาวาสรูปหนึง่     และถาเปนการสมควรจะใหมีรองเจา

อาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสดวยก็ได 
มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมหีนาที่ดังนี ้
(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 
(๒) ปกครอง และสอดสองใหบรรพชิต และคฤหัสถที่มีที่อยู หรือพํานักอาศัยอยูในวัด

นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวนิัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคบั ระเบยีบหรือคําสั่งของ
มหาเถรสมาคม 

(๓) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ 
(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบาํเพ็ญกุศล 
มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอํานาจดงันี ้
(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถ ซึง่มิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด 
(๒) ส่ังใหบรรพชิตและคฤหัสถ ซึง่ไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสยีจากวัด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๑

(๓) ส่ังใหบรรพชิตและคฤหัสถ ที่มีที่อยูหรือพาํนักอาศัยในวดั ทํางานภายในวัด หรือ
ใหทาํทัณฑบน หรือใหขอขมาโทษ ในเมือ่บรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติ
ผิดคําสั่งเจาอาวาส ซึง่ไดส่ังโดยชอบดวยพระธรรมวนิัย กฎมหาเถรสมาคม 
ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสัง่ของมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้ง
ผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับเจาอาวาส 

การแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิีการทีก่ําหนดใน
กฎมหาเถรสมาคม 
 

หมวด ๖ 
ศาสนสมบัติ 

 
มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภท 
(๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนา ซึง่มใิชของวัดใดวดัหนึง่ 
(๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวดัใดวัดหนึง่ 
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมการศาสนา 

เพื่อการนี้ใหถอืวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย 
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธกีารที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 
มาตรา ๔๑ ใหกระทรวงศกึษาธกิารจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลาง 

ดวยความเหน็ชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
งบประมาณนัน้ได 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

มาตรา ๔๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ ตองระวาง
โทษจาํคุกไมเกินหกเดือน 

มาตรา ๔๓ ผูใด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๒

(๑) หมดสิทธิ์ที่จะไดรับบรรพชาอุปสมบท โดยตองปาราชิกมาแลว ตอมารับบรรพชา
อุปสมบทโดยปดบังความจรงิ 

(๒) ตองปาราชกิแลวไมละการแตงกายอยางเพศบรรพชิต ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน 

มาตรา ๔๔ ผูใดใสความคณะสงฆไทย อันอาจกอใหเกิดความเสือ่มเสีย หรือความ
แตกแยก ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพนับาท หรือจําคุกไมเกินหนึง่ป หรือทัง้ปรับทั้งจาํ 
 
 

หมวด ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

 
มาตรา ๔๕ ใหถือวาพระภิกษุ ซึง่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะ

สงฆและไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๔๖ การปกครองคณะสงฆอ่ืน  นอกจากคณะสงฆไทย ใหเปนไปตาม

กฎกระทรวง 
 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      จอมพล ส. ธนะรัชต 
          นายกรฐัมนตร ี

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๓

พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
------------------------------------ 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคณะสงฆ 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึนไว โดยคําแนะนาํและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทาํหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญติันี้เรียกวา “พระราชบัญญติัคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕ ทว ิ และมาตรา ๕ ตรี แหง

พระราชบัญญติัคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
“มาตรา ๕ ทว ิในพระราชบญัญัตินี้ 
“คณะสงฆ” หมายความวา บรรดาพระภิกษทุี่ไดรับบรรพชา อุปสมบทจากพระ

อุปชฌายตามพระราชบัญญติันี้ หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัตินี้ไมวาจะปฏบัิติ
ศาสนกิจในหรอืนอกราชอาณาจักร 

“คณะสงฆอ่ืน” หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนัมนิกาย 
“พระราชาคณะ” หมายความวา พระภกิษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศกัดิ์ 

ต้ังแตชั้นสามญัจนถงึชั้นสมเด็จพระราชาคณะ 
“สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสงูสุดโดยสมณศักดิ์” หมายความวา สมเด็จพระราชา

คณะที่ไดรับสถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืน ถาไดรับสถาปนาในวนัเดียวกนัใหถือรูปที่
ไดรับสถาปนาในลําดับกอน 

มาตรา ๕ ตรี พระมหากษัตริย ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งสถาปนาและถอด
ถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๔

มาตรา ๔ ใหยกเลกิความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗ พระมหากษัตริย ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคหนึ่ง 
ในกรณีที่ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง ใหนายกรฐัมนตรี โดยความเหน็ชอบของ

มหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวโุสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ข้ึนทูลเกลาฯ เพือ่
ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวโุสสูงสุดโดยสมณศกัดิ์ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหนายกรัฐมนตรี โดยความเปนชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืนผูมี
อาวุโส โดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดบั และสามารถปฏิบัติหนาที่ได ข้ึนทูลเกลาฯ เพื่อทรง
สถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐  แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ.๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๙ ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตําแหนง หรือพระมหากษัตริย
ทรงพระกรุณาโปรดใหออกจากตําแหนง พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของสมเดจ็
พระสังฆราช หรือตําแหนงอืน่ใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได 

มาตรา ๑๐ ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวโุสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมอีาวุโสสงูสุดโดยสมณศักดิ์ ไมอาจปฏบัิติหนาที่ได ให
กรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลอือยู เลือกสมเด็จพระราชาคณะรปูหนึง่ผูมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์
รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยูในราชอาณาจกัร หรือไมอาจทรงปฏิบัติหนาที่
ได สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึง่ปฏิบัติหนาที่แทน 

ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคสาม หรือ
สมเด็จพระราชาคณะซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสงัฆราช ไมอาจปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชได ใหนาํความในวรรคหนึง่และวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร ประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๖ ใหยกเลกิความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๕

“มาตรา ๑๒ มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราช ซึง่ทรงดํารงตาํแหนง
ประธานกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง และ
พระราชาคณะ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจาํนวนไมเกินสิบสองรูปเปนกรรมการ” 

มาตรา ๗ ใหเพิม่ความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕ ทว ิ มาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๕ 
จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 

“มาตรา ๑๕ ทว ิ การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒ และการให
กรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ
เปนผูลงนามรับสนองพระบญัชาสมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 
(๒) ปกครองและกาํหนดการบรรพชาสามเณร 
(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 
(๔) รักษาหลักพระธรรมวนิยัของพระพุทธศาสนา 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 
เพื่อการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วาง

ระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวนิัยใช
บังคับได และจะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ 
เปนผูใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได 

มาตรา ๑๕ จตัวา เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินยั และเพือ่ความเรียบรอยดีงามของคณะ
สงฆ มหาเถรสมาคมจะตรากฎหมายมหาเถรสมาคม เพื่อกาํหนดโทษหรือวธิลีงโทษทางการ
ปกครอง สําหรับพระภิกษ ุ และสามเณรที่ประพฤติใหเกิดความเสยีหายแกพระศาสนา และการ
ปกครองของคณะสงฆก็ได 

พระภิกษุและสามเณรที่ไดรับโทษตามวรรคหนึง่ ถึงขัน้ใหสละสมณเพศตองสึกภายใน
สามวนั นับแตวันทราบคําสัง่ลงโทษ” 

มาตรา ๘ ใหยกเลกิความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมาประชุมหรือไมอยูใน
ที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึง่ปฏิบัติหนาที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๖

แทน ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวโุสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ซึ่งอยูในที่ประชุมเปนผูปฏิบัติหนาที่
แทน” 

มาตรา ๙ ใหยกเลกิความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญติัคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ยงัไมมีการแตงตัง้กรรมการมหาเถรสมาคมแทนตําแหนงทีว่าง 
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการเทาจาํนวนที่เหลืออยูในขณะนัน้ 

มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝาย
ตางๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษหุรือบุคคลอื่นจํานวนหนึ่ง มีหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอตอมหาเถรสมาคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย 
โดยขึ้นตรงตอมหาเถรสมาคม 

การจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝายตางๆ การแตงตั้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการหรืออนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ให
เปนไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๒๐ คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม 
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎมหาเถรสมาคม” 
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ ทวิ แหงพระราชบญัญัติคณะสงฆ 

พ.ศ.๒๕๐๕ 
“มาตรา ๒๐ ทวิ เพื่อประโยชนแกการปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวนภูมิภาคใหมี

เจาคณะใหญปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ 
การแตงตั้งและการกาํหนดอาํนาจหนาที่เจาคณะใหญ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและ

วธิีการที่กาํหนดในกฎมหาเถรสมาคม” 
มาตรา ๑๑ ใหยกเลกิความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๗ เมื่อพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ตองคําวนิิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ใหรับนิคหกรรมไมถงึใหสึกแตไมยอมรับ

นิคหกรรมนั้น 
(๒) ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ 
(๓) ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึง่ 
(๔) ไมมีวัดเปนที่อยูเปนหลักแหลง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๗

ใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลกัเกณฑ และวิธีการทีก่ําหนดในกฏมหาเถร
สมาคม 

พระภิกษุผูตองคําวนิิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรคสอง ตองสึกภายในสามวันนับแต
วันที่ไดรับทราบคําวินจิฉัยนัน้” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลกิความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ วดัมีสองอยาง 
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวดัในกิจการทั่วไป” 
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบญัญัติคณะสงฆ 

พ.ศ.๒๕๐๕ 
“มาตรา ๓๒ ทวิ วัดใดเปนวัดรางที่ไมมีพระภิกษุอยูอาศัย ในระหวางที่ยงัไมมกีารยุบ

เลิกวัด ใหกรมการศาสนามีหนาที่ปกครองดูแลรักษาวดันั้น รวมทัง้ที่วัด ทีธ่รณีสงฆและทรพัยสิน
ของวัดนัน้ดวย 

การยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธิีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลกิความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธิ์ทีว่ัด ทีธ่รณีสงฆ หรือทีศ่าสนสมบัติกลาง ใหกระทาํไดก็
แตโดยพระราชบัญญัติ เวนแตเปนกรณีตามวรรคสอง 

การโอนกรรมสิทธิ์ทีว่ัด ทีธ่รณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ใหแกสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไมขัดของและไดรับคาผาติกรรมจากสวน
ราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานนัน้แลว ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

หามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดหรือกรมการศาสนาแลวแตกรณี ในเรือ่ง
ทรัพยสินอันเปนทีว่ัด ที่ธรณีสงฆ หรือทีศ่าสนสมบัติกลาง 

มาตรา ๓๕ ทีว่ัด ทีธ่รณีสงฆ และที่ศาสนสมบัติกลาง เปนทรพัยสินซึ่งไมอยูในความรับ
ผิดแหงการบังคับคดี” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๘

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหง
พระราชบัญญติัคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒ ผูใดมิไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย หรือถูกถอดถอนจากความเปน
พระอุปชฌายตามมาตรา ๒๓ แลว กระทําการบรรพชาอุปสมบทแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกนิหนึ่งป 

มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม 
หรือ มาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหนึ่งป 

มาตรา ๔๔ ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะตองปาราชกิมาแลว ไมวาจะมีคํา
วินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือไมก็ตาม แตมารับบรรพชาอุปสมบทใหม โดยกลาวความเท็จหรือ
ปดบังความจริงตอพระอุปชฌาย ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป” 

มาตรา ๑๖ ใหเพิม่ความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๔ ทว ิ และมาตรา ๔๔ ตรี แหง
พระราชบัญญติัคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 

“มาตรา ๔๔ ทว ิ ผูใดหมิน่ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายสมเด็จ
พระสังฆราช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๔ ตรี ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะสงฆอ่ืนอันอาจกอใหเกิดความเสือ่ม
เสียหรือความแตกแยก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่บาท หรือทั้งจาํ
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๗ ใหยกเลกิความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖ การปกครองคณะสงฆอ่ืนใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิีการทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคบั ระเบยีบ หรือคําสัง่มหา
เถรสมาคม ทีอ่อกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เทาที่ไม
ขัดหรือแยงกบัพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ วัดที่มฐีานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหมี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญติันี้ 

มาตรา ๒๐ ใหพระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศักดิ์อยูกอนวนัใช
พระราชบัญญติันี้ ยงัมีสมณศักดิ์นั้นตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๙

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญ กรรมการหรือ
อนุกรรมการใด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถร
สมาคม ขอบังคับ ระเบยีบ หรือคําสัง่ของมหาเถรสมาคม ซึง่ออกตามความในพระราชบัญญติั
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ยงัคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนง 
หรือจนกวามหาเถรสมาคมจะมีมติเปนประการอื่น 

มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       อานนัท  ปนยารชนุ 
          นายกรฐัมนตร ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๐

คําประกาศของคณะราษฎร 
         
ราษฎรทั้งหลาย 

เมื่อกษัตริยองคนี้(รัชกาลที่ ๗)ไดครองราชสมบัติสืบตอพระเชษฐานั้น ในขั้นตนราษฎร
ไดหวังกันวากษัตริยองคใหมนี้คงจะปกครองราษฎรใหรมเย็น แตเหตุการณหาเปนไปตาม
ความหวังที่คิดไม กษัตริยทรงคงอํานาจเหนือกฎหมายตามเดิม ทรงแตงตั้งพระญาติวงศและสอพลอ
ไรคุณงามความรูใหดํารงตําแหนงที่สําคัญๆ ไมทรงฟงเสียงราษฎร ปลอยใหขาราชการใชอํานาจ
หนาที่ในทางทุจริต มีการรับสินบนในการกอสราง ซ้ือของใชในทางราชการ หากําไรในการเปลี่ยน
ราคาเงิน ผลาญเงินทองของประเทศ ยกพวกเจาขึ้นใหสิทธิพิเศษมากกวาราษฎร ปกครองโดยขาด
หลักวิชา ปลอยใหบานเมืองเปนไปตามยถากรรม ดังที่เห็นไดในการตกต่ําในการเศรษฐกิจ และ
ความฝดเคืองทํามาหากิน ซ่ึงราษฎรไดรูกันอยูทั่วไปแลว รัฐบาลของกษัตริยเหนือกฎหมายมิ
สามารถแกไขใหฟนขึน้ได การที่แกไขไมไดก็เพราะรัฐบาลของกษัตริยนี้ มิไดปกครองประเทศเพือ่
ราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นไดกระทํากัน รัฐบาลของกษตัริยไดถือเอาราษฎรเปนทาส(ซ่ึงเรียกวาไพร
บาง ขาบาง) เปนสัตวเดรัจฉานไมนึกวาเปนมนุษย เพราะฉะนัน้แทนทีจ่ะชวยราษฎร กลับพากันทํา
นาบนหลังราษฎร จะเหน็ไดวาภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้น กษัตริยไดหักเอาไวใชสวนตวัป
หนึ่งจํานวนหลายลาน สวนราษฎรสกวาจะหาไดแตละเล็กแตละนอยเลือดตาแทบกระเด็น ถึงคราว
เสียภาษีรัชชูปการหรือภาษีสวนตวั ถาไมมีเงิน รัฐบาลก็ยึดทรัพยหรือใชงานโยธา แตพวกเจากลับ
นอนกินเปนสขุ ไมมีประเทศใดในโลกทีจ่ะใหเงินเจามากเชนนี้ นอกจากพระเจาซารและพระเจาไก
เซอรเยอรมัน ซ่ึงคนชาตินั้นไดโคนราชบัลลังกเสียแลว 

รัฐบาลของกษัตริยไดปกครองอยางหลอกลวงไมซ่ือตรงตอราษฎร มีเปนตนวาจะบํารุง
การทํามาหากนิอยางโนนอยางนี้ แตคร้ันคอยๆก็เหลวไปหาไดทําจริงจังไม มิหนาํซ้ํากลาวหมิ่น
ประมาทราษฎรผูมีบุญคุณเสียภาษีอากรใหเจาไดกินวา ราษฎรมีเสียงทางการเมืองไมไดเพราะ
ราษฎรยังโงถาราษฎรโง เจาก็โง เพราะเปนคนชาติเดยีวกัน ที่ราษฎรรูไมถึงเจานั้นไมใชเพราะโง
เพราะขาดการศึกษา ถาไมขาดการศึกษาก็จะรูความชั่วรายที่เจาทําไวและคงจะไมยอมใหทํานาบน
หลังตน 

ราษฎรทั้งหลายพึงรูเถิดวา ประเทศนี้เปนของราษฎร ไมใชของกษัตริยตามที่เขา       
หลอกลวง บรรพบุรุษของราษฎรเปนผูกูใหประเทศมีอิสระภาพพนมอืจากขาศึก พวกเจามีแตชุบมือ
เปบและกวาดทรัพยสมบัติเขาไวตั้งหลายรอยลาน เงนิเหลานี้เอามาจากไหน กเ็อามาจากราษฎร 
เพราะวิธีทํานาบนหลังนั่นเอง บานเมืองกําลังอัตคัตฝดเคือง ชาวนาและพอแมทหารตองทิ้งนาเพราะ
ทําไมไดผล รัฐบาลไมบํารุง รัฐบาลไลคนงานออกอยางเกลื่อนกลาด นักเรียนที่เรียนสําเร็จแลวและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๑

ทหารที่ปลดกองหนุนไมมีงานทํา จะตองอดอยากไปตามยถากรรม เหลานี้เปนผลของรัฐบาลของ
กษัตริยเหนือกฎหมาย บีบคัน้ขาราชการผูนอยและเสมียนเพื่อใหออกจากงานแลวไมใหเบีย้บํานาญ 
ความจริงควรเอาเงินที่กวาดรวบรวมไวมาจัดบานเมืองใหมีงานทํา จงึจะสมควรทีส่นองคุณราษฎร
ซ่ึงไดเสียภาษอีากรให พวกเจาไดรํ่ารวยมานาน แตพวกเจาก็ไดหาทําอยางใดไม คงสูบเลือดกัน
เร่ือยไป เงินมีเหลือเทาไรกน็ําเอาไปฝากตางประเทศเตรียมหนีเมื่อบานเมอืงทรุดโทรม ปลอยให
ราษฎรอดอยาก การเหลานีย้อมชั่วราย 

เพราะเหตุฉะนั้น ราษฎร ขาราชการทหารและพลเรือน ที่รูเทาถึงการกระทําอันชัว่ของ
รัฐบาลดังกลาวแลว จึงรวมกําลังตั้งเปนคณะราษฎรขึน้และไดยดึอํานาจของรัฐบาลของกษัตริยไว
แลว คณะราษฎรเห็นวาการที่จะแกความชั่วรายก็โดยที่จะตองจดัการปกครองโดยมีสภา จะได
ชวยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกวาความคิดเดยีว สวนผูเปนประมุขของประเทศนั้น คณะ
ราษฎรไมมีประสงคทําการชิงราชสมบัติ ฉะนั้นจึงขอเชญิใหกษตัริยองคนี้ ดํารงตําแหนงกษัตริย
ตอไป แตจะตองอยูใตกฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดิน จะทําอะไรโดยลําพังไมได 
นอกจากความเห็นชอบสภาผูแทนราษฎร คณะราษฎรไดแจงความเห็นนีใ้หกษัตริยทราบแลว เวลา
นี้ยังอยูในการรับตอบถากษัตริยตอบปฏิเสธหรือไมตอบภายในกําหนด โดยเหน็แกสวนตนวาจะถูก
ลดอํานาจลงมา ก็จะไดช่ือวาทรยศตอชาติ และก็เปนการจําเปนที่ประเทศจะตองมีการปกครองอยาง
ประชาธิปไตย กลาวคือประมุขของประเทศจะเปนบุคคลสําคัญ ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรไดตั้งขึ้นอยูใน
ตําแหนงตามกาํหนดเวลา 

ตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังวา ราษฎรจะไดรับความบํารุงอยางดีที่สุด ทุกๆคนจะมีงานทํา
เพราะประเทศของเราเปนประเทศที่อุดมอยูแลวตามสภาพ เมื่อเราไดยึดเงินที่พวกเจารวมไวจากการ
ทํานาบนหลังคน ตั้งหลายรอยลานมาบํารุงประเทศขึ้นแลว ประเทศจะตองเฟองฟูขึน้แมนมัน่ การ
ปกครองซึ่งคณะราษฎรพึงกระทําคือ จําตองวางโครงการณโดยอาศัยหลักวิชา ไมทําไปเหมือนคน
ตาบอด เชนรัฐบาลที่กษัตริยเหนือกฎหมายทํามาแลว เปนหลักใหญๆที่คณะราษฎรไดวางไวใหมอียู
วา 

๑.จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชทางการเมือง การศาล ในทาง
เศรษฐกิจฯลฯของประเทศไวใหมัน่คง 
๒.จะตองรักษาความปลอดภยัภายในประเทศใหการประทุษรายตอกนัลดนอยลงให
มาก 
๓.ตองบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกจิ โดยรัฐบาลใหมจะจัดหางาน
ใหราษฎรทุกคนทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก 
๔.จะตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไมใชพวกเจามสิีทธิยิ่งกวาราษฎรเชนที่เปนอยู) 
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๕.จะตองใหราษฎรไดมีเสรภีาพ ความเปนอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไมขดัตอหลัก ๔ ประการ
ดังกลาวขางตน 
๖.จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร 
ราษฎรทั้งหลายจงพรอมใจกนัชวยคณะราษฎร ใหทํากจิอันจะคงอยูช่ัวฟาดินนีใ้หสําเร็จ 

คณะราษฎรขอใหทุกคนที่มไิดรวมมือเขายึดอํานาจจากรัฐบาลกษัตริยเหนือกฎหมาย พึงตั้งอยูใน
ความสงบและตั้งหนาหากินอยาทําการใดๆเปนการขัดขวางตอคณะราษฎรนี้ เทากับราษฎรชวย
ประเทศและชวยตวัราษฎร บุตร หลาน เหลนของราษฎรเอง ประเทศจะมีความเปนเอกราชอยาง
พรอมสมบูรณ ราษฎรจะไดรับความปลอดภัย ทกุคนจะตองมีงานทํา ไมตองอดตาย ทุกคนจะมีสิทธิ
เสมอกัน และมีเสรีภาพพนจากความเปนไพร เปนขา เปนทาส พวกเจาหมดสมัยทีเ่จาจะทํานาบน
หลังราษฎร ส่ิงที่ทุกคนพึงปรารถนาคือ ความสุข ความเจริญอยางประเสริฐที่เรียกเปนศัพทวา”ศรีอา
ริยะ”นั้นก็พึงบังเกิดขึ้นแกราษฎรถวนหนา (หมายเหต ุคําประกาศนี้ พระยาพหลพลพยุหเสนา เปน
ผูอานเมื่อวันที ่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เนื่องในโอกาสยึดอํานาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหวั,ผูเขียนคําประกาศคือ นายปรีดี พนมยงค) 
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