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บทคัดย่อ

 วตัถุประสงค์ของการวจัิยน้ี 1) เพือ่ศกึษาการปกครองคณะสงฆ์จังหวดัสงขลา 2) เพือ่ศกึษาแนวคดิ

เกี่ยวปรัชญาหลังนวยุค 3) เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาในฐานะเครื่องมือในการน�ามาแก้ปัญหา 4) เพื่อวิเคราะห์

การน�าพุทธปรัชญาและปรัชญาหลังนวยุคมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา และ 

5) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการปกครองที่น�าพุทธปรัชญาไปใช้ในจังหวัดอื่น การวิจัยนี้เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยทางปรัชญาแบบวิภาษวิธี และแบบมีการหาเหตุผลด้วยการใช้วิจารณญาณ 

ภายใต้กระบวนการศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญา

 ผลการวิจัยพบว่า

 ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ได้แก่ 1) ด้านการขาดแผนยุทธศาสตร์ 2) ด้านการใช้

อ�านาจทางการปกครอง 3) ด้านการปฏิบัติงาน 4) ด้านบุคลากรสงฆ์ 5) ด้านวัดขาดพระภิกษุ ปรัชญาหลัง

นวยุคที่น�ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ได้แก่ ปรัชญาการปกครองของ             

มาเคียเวลลี และหลักธรรมาภิบาล พุทธปรัชญาที่น�ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

สงขลา ได้แก่ พลธรรม 4 และอปริหานิยธรรม

 องค์ความรูใ้หม่ ได้แก่ การแบ่งอ�านาจให้ชดัเจน ยดึมัน่พระธรรมวนัิย ท�างานให้ไปในทศิทางเดยีวกัน 

มีเมตตา ซื่อสัตย์ แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ให้พระสงฆ์มีส่วนร่วม เลือกใช้วิธีการ

แก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ศึกษาประวัติศาสตร์ กฎระเบียบใช้ชัดเจน ไม่ให้ความโอบอ้อมอารีมากจนเกินไป 

หลกีเลีย่งการดูถูกเหยยีดหยามและความเกลยีดชงัและการประจบสอพลอ สรรหาคนดมีาเป็นผู้ช่วย ผกูมติร

กับประชาชน สร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของวัดแก่ประชาชน 

ค�าส�าคัญ: ปรัชญาหลังนวยุค พุทธปรัชญา การปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา
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Abstract

 The objectives of this dissertation are as follows: 1) to study the Sangha Adminis-

tration in Songkhla Province, 2) to study the concept of Postmodern Philosophy, 3) to study 

the Buddhist Philosophy as a tool in problem solving, 4) to analyze the application of the 

Buddhist Philosophy and the Postmodern Philosophy in solving the Sangha Administrative 

problems in Songkhla Province, and 5) to build a body of knowledge and a platform in the 

Sangha Administration for applying the Buddhist Philosophy in other provinces. The   

dialectic and discursive methods are used in this qualitative research that has been through 

the analytic, appreciative and applicative approaches so as to lead to the building of new 

knowledge in philosophy.

 The research results show that:

 The problems of the Sangha Administration in Songkhla are 1) a lack of strategy, 

2) the use of Sangha Administrative power, 3) the performance, 4) the personnel in the 

Sangha Administration, 5) temples are short of Buddhist monks. The postmodern philosophies 

that are applied in solving the Sangha Administrative problems in Songkhla Province are 

the the administrative philosophy of Machiavelli and the good governance principles. The 

Buddhist Philosophy that are used in solving the Sangha Administrative problems in     

Songkhla Province are the the four kinds of power (bala) and the seven conditions of welfare 

(aparihaniya dhamma).

 The new body of knowledge would be a clear classification of authority, the        

upholding of religious disciplines, the same direction of performance, having mercy and 

honesty, separating personal and organizational matters, visiting places in person, allowing 

monks to participate, selecting the suitable solutions for solving problems, studying the 

history and regulations thoroughly, not being too lenient, avoiding the acts of contempt, 

hatred and flattery, recruiting good people to be assistants, being friendly with members 

of the public, inculcating the sense of temple ownership in them.

Keywords: postmodern philosophy, Buddhist philosophy, Sangha administration in Songkhla 

province
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◆  พระราชวรเวที (ชิต กุมบุรี)  สมบูรณ์ บุญโท  สวัสดิ์ อโณทัย 

บทน�ำ

 การปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา มีจุดอ่อนและความเสี่ยงทางการปกครองที่ท�าให้เกิด

ปัญหาทางการปกครองในปัจจุบัน คือ การขาดแผนยุทธศาสตร์ คณะสงฆ์จังหวัดไม่มีแผนยุทธศาสตร์

ในการท�างาน ส่งผลให้พระสังฆาธิการประสบปัญหาในการท�างาน เช่น 1) การขาดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ในการท�างาน 2) ขาดฐานข้อมูลในการท�างาน แม้แต่การใช้อ�านาจทางการปกครอง      

การใช้อ�านาจทางการปกครองของพระสังฆาธิการในบางพื้นที่ยังมีลักษณะที่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น          

1) การรวบอ�านาจอยูท่ีเ่จ้าคณะต�าบล เจ้าคณะอ�าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด การขาดการตรวจสอบการใช้

อ�านาจของพระสังฆาธิการ 2) การไม่ปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ ท�าให้เกิดปัญหาทางการปกครอง 

เพราะพระสังฆาธิการส่วนมากจะไม่รู้หน้าที่ในการปฏิบัติงานปกครอง ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการ

เป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้น�า โดยคอยรับค�าสั่งจากพระเถระผู้ใหญ่ ไม่กล้าที่จะด�าเนินการโดยพลการ 

กลวัเกดิปัญหา นอกจากนี ้พระสงัฆาธกิารส่วนมากยงัขาดความคิดรเิริม่ในวธิกีารแก้ไขปัญหาพระภิกษุ

และสามเณรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อีกทั้งพระสังฆาธิการผู้ท�าหน้าที่ในการปกครองพระภิกษุและ

สามเณร กป็ระพฤติตนไม่เหมาะสมเสยีเอง ในด้านการปฏิบัติงาน พระสงัฆาธกิารยังยึดติดอยู่กับระบบ

ท�างานแบบเดิม ประเภทไม่สั่งไม่ท�าอันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กร สาเหตุมาจาก 1) การขาดการ

วางแผนและไม่ท�างานตามแผนอย่างเป็นระบบ  2) การขาดการติดตามประเมนิผลอย่างเป็นระบบและ

มปีระสทิธภิาพ  3) ขาดการปรบัปรงุการท�างาน  4) ขาดการมส่ีวนร่วมและทีมงานในการท�างาน เป็นการ

ท�างานแบบคิดและท�าคนเดียว ท�าให้การด�าเนนิงานตามพนัธกจิทัง้ 6 ด้านของคณะสงฆ์ไม่ประสบความ

ส�าเร็จ 

  ส่วนด้านบคุลากรสงฆ์ คือ 1) ขาดการวางแผนด้านบคุลากรเกดิจากขาดกระบวนการคัดสรร 

เช่น กระบวนการได้มาซ่ึงพระสังฆาธิการ การบ�ารุงรักษาหรือดูแลพระสังฆาธิการ และกระบวนการ

พฒันาพระสงัฆาธกิาร เหตุผลหลกัทีท่�าให้กระบวนการคัดสรรพระสงัฆาธกิารไม่มปีระสทิธภิาพ เพราะ

ระบบอุปถมัภ์ ซ่ึงได้ท�าลายโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ด้านการบรหิารบคุลากรสงฆ์ลงอย่างรวดเรว็ 

เพราะระบบอุปถัมภ์ดังกล่าว ท�าให้การบริหารงานบุคคลทางการปกครองประสบปัญหาที่ส�าคัญ เช่น 

พระสังฆาธิการหย่อนสมรรถภาพในการท�างานด้านการปกครอง บางส่วนมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนและ

ประจบผู้มีอ�านาจ ท�าให้พระสังฆาธิการที่ตั้งใจท�างานแต่ขาดเส้นสายจึงไม่มีความเจริญก้าวหน้า เพราะ

ขาดความยุติธรรมในการท�างาน ปัญหาการวางแผนด้านบุคลากร ส่วนหนึ่งมาจากการขาดการส�ารวจ

ความต้องการด้านบุคลากร ขาดการเตรียมคนให้เหมาะกับงาน ขาดการพัฒนาบุคลากรและ การ    

กระจุกตัวของพระภิกษุ 2) บุคลากรสงฆ์ขาดวิสัยทัศน์ การขาดคุณภาพและความเหมาะสม แม้ในกฎ

มหาเถรสมาคมได้ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งพระสังฆาธิการ ซ่ึงมีระเบียบแบบแผนท่ี

ชัดเจน แต่ยังมีการอาศัยช่องโหว่ ละเลยกฎเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระธรรมวินัย มุ่งแต่อายุ พรรษา 

การศึกษา แต่มกัจะมองข้าม ศีลาจารวัตรหรอืทีเ่รยีกว่า พฤติกรรมส่วนตัว ขาดศักยภาพ ความสามารถ

ที่จะท�างาน 3) บุคลากรสงฆ์ไม่เข้าใจอ�านาจและหน้าที่ พระสังฆาธิการส่วนมากที่ปฏิบัติงานปกครอง 
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 การประยุกต์ใช้ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาในการแก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา  

บางส่วนไม่รู้จักอ�านาจและหน้าที่ของตนในการปฏิบัติงานปกครอง 4) การขาดแคลนสงฆ์ ปัจจุบันมี

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสงฆ์ในจังหวัดสงขลาเขตรอบนอกก�าลังเป็นปัญหาส�าคัญและจะส่งผล

ระยะยาวในอนาคต บางวัดมีแต่หลวงตาที่มีอายุ ด้วยความชราภาพไม่สามารถศึกษากฎระเบียบและ

กติกาสงฆ์ได้ บางพืน้ทีไ่ม่สามารถหาบคุลากรสงฆ์มาท�าหน้าในการปกครองวดัได้ ต้องให้พระทีม่พีรรษา

เพียง 2 พรรษา อยู่รักษาวัด อีกประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนบุคลากรสงฆ์ที่มีคุณภาพ เพราะพระ

ภิกษไุม่ใส่ใจในการศึกษาพระปรยิติัธรรมทัง้แผนกธรรมและบาล ี ท�าให้ผู้บรหิารทีม่อี�านาจในการแต่งต้ัง

ไม่สามารถแต่งต้ังบคุคลดังกล่าวให้เป็นเจ้าอาวาสได้ 5) บคุลากรสงฆ์การขาดภาวะผู้น�า ได้แก่ 1) ด้าน

ความน่าเชื่อถือ พระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครอง ขาดภาวะผู้น�า เพราะขาดความน่าเชื่อถือ ท�าให้    

ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเคารพ ย�าเกรง ไม่มีความสุขที่ได้ท�างานร่วมกับผู้น�า 2) ด้านความสามารถ 

พระสังฆาธิการเจ้าคณะผูป้กครอง ขาดความสามารถทีจ่ะท�าใหอ้งค์กรบรรลุผลส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย

ทีก่�าหนดไว้ และไม่มคีวามสามารถในการตรวจสอบงานในหน้าทีร่บัผิดชอบ ขาดความสามารถในการน�า

คนเพื่อท�างานให้บรรลุเป้าหมาย ขาดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหรือน�าความคิดใหม่ ๆ มาใช้

ในการท�างานด้านการปกครอง และประการส�าคัญ คือ ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา เพราะไม่มี

ความเชื่อมั่นในตนเอง หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น กรณีปัญหาวัดขาดพระภิกษุ นับเป็น

ภัยคุกคามที่ก�าลังขยายตัวไปหลายพื้นท่ีในจังหวัดสงขลา หลังจากออกพรรษาแล้ว แต่ละวัดจะ

ขาดแคลนพระภิกษุโดยเฉลี่ยมีเพียงวัดละ 2 รูป และส่วนใหญ่เป็นพระหลวงตา และมีแนวโน้มว่าจะ

เพิม่มากขึน้ สาเหตุส�าคัญทีท่�าให้เกดิวดัร้างมาจาก 1) พระราชบญัญัติการศึกษาภาคบังคับทีก่�าหนดให้

ผู้เรียนต้องจบมัธยมศึกษาตอนต้น ท�าให้ค่านิยมในการบวชเป็นสามเณรลดน้อยลง 2) ความขัดแย้ง

กันของพระสงฆ์ในวัด  3) ความขัดแย้งกันระหว่างพระสงฆ์ในวัดกับชาวพุทธในชุมชน (พระพรหม

เสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร), 2557: 301-321) 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จึงมีความสนใจ  

ที่จะศึกษาเรื่อง การน�าปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการปกครองคณะ

สงฆ์จังหวดัสงขลา โดยมุง่ศึกษาและน�าปรชัญาหลงันวยคุมาประยกุต์ใช้เชิงบูรณาการร่วมกบัหลกัพทุธ

ปรัชญาว่าด้วยการปกครอง เพื่อน�ามาใช้แก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา เพื่อน�าผลที่ได้

จากการวจัิยไปใช้เป็นแนวทางในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาและจังหวัดอ่ืน ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการปกครองคณะสงฆ์ต้ังแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงคณะสงฆ์ในปัจจุบัน และการ

ปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา

 2.  เพือ่ศึกษาปรชัญาหลงันวยุคว่าด้วยการปกครองในฐานะกระบวนการคิดทางปรชัญาตะวันตก
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 3.  เพือ่ศึกษาพทุธปรชัญาว่าด้วยการปกครองในฐานะกระบวนการคิดทางปรชัญาตะวนัออก

 4.  เพื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาในการแก้ปัญหาการ

ปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา

 5.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการประยุกต์ใช้ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาว่าด้วย

การปกครองมาใช้กับการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอื่น ๆ 

ระเบียบวิธีกำรวิจัย

  จากกรอบแนวคิดในการวิจัยที่พัฒนาขึ้น จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับปรัชญาหลัง

นวยุคและพุทธปรัชญากับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ 

จึงออกแบบการวิจัยโดยใช้วธิกีารวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวธิกีารวจัิยทางปรชัญา

แบบวภิาษวิธ ี(Dialectic Method) และแบบมกีารหาเหตุผลด้วยการใช้วิจารณญาณ  (Discursive Method) 

ภายใต้กระบวนการศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวธิาน เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างองค์ความรูใ้หม่ทางปรชัญา 

เพื่อให้ได้ข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 

ผลกำรวิจัย

 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล มีแนวคิดเรื่องการปกครองของพระพุทธเจ้าปรากฏ

เป็นหลักฐานในอัคคัญญสูตร (ที.ปา.(ไทย) 11/130-131/96-97) โดยได้ตรัสถึงกระบวนการเกิดของ

ชุมชนและหวัหน้าชุมชน พฒันาการมาจนเป็นราชาผู้ปกครองเพือ่ป้องกันและคุ้มครองประชาชน และ

ได้ตรัสถึงรูปแบบวิธีการปกครองเป็นแบบอธิปไตย 3 (ที.ปา.(ไทย) 11/ 305/274) คือ อัตตาธิปไตย 

ถือตนเป็นใหญ่ โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ และ ธรรมาธิปไตย ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ การ

ปกครองคณะสงฆ์ในยุคพุทธกาลนั้น ในระยะแรกพระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังเป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้า

ทรงปกครองสงฆ์ด้วยพระองค์เอง ต่อมาได้กระจายอ�านาจการปกครองไปสูพ่ระสาวก เพือ่ให้เกดิความ

สะดวกต่อการปกครองทีม่สีาวกมากขึน้ และได้ทรงก�าหนดกรอบการปกครองโดยการบญัญัติพระธรรม

วินัย หลังจากนั้น พระพุทธเจ้าได้มอบภาระความรับผิดชอบไปสู่คณะสงฆ์โดยให้คณะสงฆ์รับผิดชอบ

ร่วมกัน ปกครองกันเอง (อธิเทพ ผาทา, 2551: 59-61) ภายใต้กรอบที่เรียกว่า หลักอธิกรณ์ และ

ทรงวางวิธีแก้ปัญหาเรียกว่า อธิการณสมถะ 7 (วิ.มหา.(ไทย) 2/655/736) พร้อมทั้งวางกรอบ        

นคิหกรรมส�าหรบัการลงโทษไว้ โดยมเีป้าหมายเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ให้ส�าเร็จ เพื่อความสามัคคีของหมู่คณะ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมสงฆ์ให้ไปสู่เป้าหมาย     

ที่ตั้งไว้

 การปกครองคณะสงฆ์ไทยในสมัยกรุงสุโขทัย มีการจัดรูปแบบออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย

คามวาส ีและฝ่ายอรญัวาส ีโดยมศูีนย์กลางอยูใ่นเมอืงหลวง มกีารจัดโครงสร้างการปกครองตามล�าดับช้ัน 

ตั้งแต่เจ้าอาวาสปกครองวัดจนถึงพระสังฆราชประจ�าเมือง (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
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 การประยุกต์ใช้ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาในการแก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา  

2539: 9) โดยอยู่ภายใต้กรอบพระธรรมวินัย จารีตประเพณีและกฎหมายบ้านเมือง ในสมัยอยุธยา 

การปกครองคณะสงฆ์ยังใช้รูปแบบสุโขทัย ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนใหม่เป็น 3 คณะ คือ 1) คณะคามวาสี

ฝ่ายซ้าย 2) คณะอรัญวาสี และ 3) คณะคามวาสีฝ่ายขวา จัดโครงสร้างเป็นการปกครองแบบส่วน

กลาง และส่วนภูมิภาค โดยยังคงรวมศูนย์อ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง (แสวง อุดมศรี, 2530: 69-73) ส่วน

สมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น มกีารตรากฎหมายคณะสงฆ์ทีเ่รยีกว่า “กฎพระสงฆ์” จ�านวน 10 ฉบบั ออก

มาใช้ปกครองสงฆ์อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก โดยมีการก�าหนดโครงสร้างการปกครองออกเป็น 4 

คณะ คือ 1) คณะกลาง ปกครองคณะสงฆ์ในกรงุเทพฯ 2) คณะเหนอื ปกครองคณะสงฆ์ในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) คณะใต้ ปกครองคณะสงฆ์ในภาคใต้ทั้งหมด 4) คณะอรัญวาสี 

ปกครองคณะสงฆ์วัดที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทั่วประเทศ (พระเมธีธรรมาภรณ์, 2539: 20) ต่อมา

ภายหลังได้มีการต้ังนิกายธรรมยุติ ท�าให้เกิดโครงสร้างการปกครองสงฆ์ใหม่เป็น 5 คณะ คือ                

1) คณะกลาง 2) คณะเหนือ 3) คณะใต้ 4) คณะอรัญวาสี 5) คณะธรรมยุติกนิกาย ในรัชสมัยรัชกาล

ที ่5 ถงึรชัการท่ี 7 ได้มกีารตราพระราชบญัญัติลกัษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ.121 เป็นธรรมนูญการปกครอง

คณะสงฆ์ และได้จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายนิกาย

หนียาน ประกอบด้วย คณะสงฆ์ฝ่ายมหานกิาย คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยติุกนกิาย และคณะสงฆ์ฝ่ายรามญั

นิกาย 2) ฝ่ายมหายาน คือ คณะสงฆ์ที่อุปสมบทตามแบบของมหายาน โดยได้ก�าหนดโครงสร้างการ

บรหิารและการจัดการองค์กรไว้อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการปกครองออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

ก�าหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่เป็นผู้ปกครอง และมีกรรมการมหาเถรสมาคมจ�านวน 8 รูป เป็นศูนย์กลาง

การปกครองคณะสงฆ์ทั่วประเทศ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชรูปเดียวเป็นผู้บัญชา ส่วนการปกครอง

ระดับภูมิภาคแบ่งออกเป็นมณฑล เมือง แขวง และวัด ต่อมาคณะสงฆ์ได้มีการออกพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 เพื่อให้สอดคล้องกับฝ่ายราชอาณาจักร ได้มีการกระจายอ�านาจการปกครอง

ออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายนิติบัญญัติ เรียกว่า สังฆาณัติ มีสังฆสภา จ�านวน 45 รูป ท�าหน้าที่ดูแล

กฎระเบียบต่าง ๆ 2) ฝ่ายบริหาร มีคณะสังฆมนตรี จ�านวนไม่เกิน 9 รูป ท�าหน้าที่บริหารคณะสงฆ์

แบ่งงานออกเป็น 4 องค์การ คือ องค์การปกครอง ท�าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์การศึกษา ท�าหน้าที่ฝ่าย

การศึกษา องค์การเผยแผ่ ท�าหน้าที่เผยแผ่อบรม และองค์การสาธารณูปการ ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการ

ก่อสร้างบูรณะ ส่วนภูมิภาคมีการก�าหนดต�าแหน่งเจ้าคณะตรวจการณ์ภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ

อ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเจ้าอาวาส ปกครองบงัคับบัญชาไปตามล�าดับ และ  3) คณะวนิยัธร ประกอบ

ด้วยประธานพระวินัยธรและคณะพระวินัยธรช้ันต้น วินัยธรช้ันอุทธรณ์และวินัยธรช้ันฎีกา มีอ�านาจ

หน้าที่โดยตรงในการพิจารณาข้อร้องเรียนเก่ียวกับความประพฤติของพระสงฆ์และลงโทษ ส่วนใน

ปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 โดยจัดการปกครอง

เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการมหาเถรสมาคม    

ท�าหน้าที่สังฆสภา มีหน้าที่ในการตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับมหาเถรสมาคม วางระเบียบ 

มหาเถรสมาคม ออกค�าสั่งมหาเถรสมาคม ออกมติมหาเถรสมาคม และประกาศมหาเถรสมาคม รวม

ทั้งท�าหน้าที่ในการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมก�าหนด
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ต�าแหน่งผู้ปกครองสงฆ์ส่วนภูมิภาค และแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ ส่วนการปกครองในส่วน

ภูมภิาคแบ่งการปกครองเป็น 5 ระดับ คือ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ ระดับต�าบลและระดับวดั 

โดยมีเจ้าคณะผู้ปกครองไว้ 5 ล�าดับ คือ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล 

เจ้าอาวาส โดยได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบงาน 6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา  

สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ต่อมาภายหลังมหาเถรสมาคม

ได้ออกกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ เพื่อน�ามา

ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม โดยก�าหนดอ�านาจ

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบทางการปกครอง  ให้พระสงัฆาธกิารเจ้าคณะผู้ปกครองต้ังแต่เจ้าคณะใหญ่ลงไป

จนถงึเจ้าคณะต�าบล ให้รบัผิดชอบงานทัง้การด�าเนนิการปกครอง การควบคุมและส่งเสรมิงานคณะสงฆ์ 

วินิจฉัยการลงนิคหกรรม การวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ ค�าสั่ง แก้ไขข้อขัดข้อง ตรวจการและประชุมพระ    

สังฆาธิการในเขตปกครองของตน (ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2556: 253-254) 

  ปรัชญาหลังนวยุคที่น�ามาใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา เป็นการประยุกต์จาก

แนวคิดส�าคัญ 2 แนวคิด คือ แนวคิด มาเคียวเวลลี ได้แก่ 1. หลักการจัดรูปแบบและระเบียบทางการ

เมืองการปกครอง 2. การจัดการทางการทหารและการสงคราม 3. หลักคุณสมบัติของผู้ปกครองกับ

การปกครองรัฐ  4. หลักการแก้ไขปัญหาของผู้ปกครอง 5. หลักภาวะผู้น�าทางการเมือง 6. หลัก

จริยธรรมของนักปกครอง (Nicolo Machiavelli, 1981: สมบัติ จันทรวงศ์ (แปล), 2542) และหลัก

ธรรมาภิบาล (สุจริต นิมิตกุล, 2543)

  พุทธปรัชญาที่น�ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 หลักธรรม คือ หลักพละ 4 (องฺ.นวก. (ไทย) 

23/5/439) ได้แก่ 1. ปัญญาพละ หมายถึง ก�าลังความรู้ 2. วิริยพละ หมายถึง ก�าลังความเพียรหรือ

ความขยนั  3. อนวชัชพละ หมายถงึ ก�าลงัแห่งการงานทีไ่ม่มโีทษหรอืข้อเสยีหาย 4. สงัคหพละ หมายถึง 

ก�าลังแห่งการสงเคราะห์หรือมนุษยสัมพันธ์ และหลักอปริหานิยธรรม 7 (ที.ม.(ไทย) 23/21/31)    

ได้แก่ 1. พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชชี

ยังหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากครั้ง 2. พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว 

ไม่มคีวามเสือ่มเลยตราบเท่าทีพ่วกเจ้าวัชชียงัพร้อมเพรยีงกนัประชุม พร้อมเพรยีงกนัเลกิประชุม และ

พร้อมเพรียงกันท�ากิจที่พวกเจ้าวัชชีพึงท�า 3. พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มี 

ความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชชียังไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างที่บัญญัติไว้แล้ว ถือ

ปฏิบัติมั่นในวัชชีธรรม 4. พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบ

เท่าที่พวกเจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจ้าวัชชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัชชี และส�าคัญ

ถ้อยค�าของท่านเหล่านั้นว่า เป็นสิ่งควรรับฟัง 5. พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มี

ความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชชียังไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วม 6. พวกเจ้า 

วัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ 

นับถือ บูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชีของชาววัชชีทั้งในเมืองและนอกเมือง และไม่ละเลยการบูชาอันชอบ
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 การประยุกต์ใช้ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาในการแก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา  

ธรรมที่เคยให้ เคยท�าต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป 7. พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่าง

เดียว ไม่มคีวามเสือ่มเลยตราบเท่าทีพ่วกเจ้าวัชชียงัจัดการรกัษา คุ้มครอง ป้องกนัพระอรหนัต์ทัง้หลาย

โดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่า ท�าอย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเราและท่านที่มา

แล้วพึงอยู่อย่างผาสุก 

 ผลการศึกษาน�าปรัชญาหลังนวยุคของมาเคียวเวลลี หลักธรรมาภิบาล และพุทธปรัชญามา

ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ปรากฏดังนี้

  การแก้ปัญหาด้านการขาดแผนยทุธศาสตร์ ควรน�าปัญญาพละมาก�าหนดจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

โดยก�าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจทั้ง 6 ด้านขององค์กรคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาให้มีความชัดเจน จัดท�า

กรอบงาน คือ พันธกิจ ก�าหนดเป้าหมายในการท�างาน จัดท�าตัวชี้วัดในการท�างานของคณะสงฆ์ให้มี

ความรัดกุม และจัดท�าแผนกลยุทธ์เพื่อให้สามารถด�าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์ให้

ไปถงึจดุหมาย สามารถแก้ไขปัญหาการท�างานไม่มหีลกัการ ขาดทศิทางในการท�างานท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

ร่วมทั้งการน�าปัญญาพละมาศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน โดย

น�าหลักอปริหานิยธรรมมาเป็นแนวคิดสนับสนุนโดยการแสวงหาความร่วมมือจากพระสังฆาธิการ       

จัดสานเสวนาเพือ่หาทางออกในการแก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ โดยใช้มติในทีป่ระชุมเพือ่ขอความ

ร่วมมือจากพระสังฆาธิการในการจัดท�าข้อมูลกลาง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการและ

ปรบัปรงุฐานข้อมลูดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยเป็นพลงัในการขบัเคลือ่นให้ร่วมสร้างเครอืข่าย

ในการท�างานศึกษาเพื่อแนวคิดใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับแนวคิดปรับปรุงวิธีการท�างานให้มีความ

ชัดเจนภายใต้หลักนิติธรรม กรอบพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์ ก�าหนดตัวบุคคล กรอบงาน 

และเวลาให้มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลได้ นอกจากน้ี ควรน�าแนวคิดการมอบหมาย

ภารกจิให้ทหารท�าตามของมาเคียเวลล ี ก�าหนดภารกจิในการท�างานทีชั่ดเจน ใช้วริยิพละมาจัดท�าเวบ็ไซต์

ของคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานให้เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อป้องกัน

ความเสียหายของข้อมูลที่เกิดการย้ายสถานท่ีท�างาน รวมทั้งศึกษาข้อมูลเหตุผลของปัญหาอย่าง

ละเอียด พร้อมทั้งควรวางหลักการปกครองคณะสงฆ์ร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ ประชาชน และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การแก้ปัญหาการใช้อ�านาจทางการปกครอง

 1.  ควรน�าหลักการใช้อ�านาจในการปกครองของมาเคียวเวลลีมาใช้ เพื่อแก้ปัญหาการรวบ

อ�านาจของพระสงัฆาธกิาร โดยพระสงัฆาธกิารต้องให้ความส�าคัญกบัเป้าหมายของการใช้อ�านาจว่าเป็น

ไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความเป็นเอกภาพของคณะสงฆ์และความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 

ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน และควรน�าหลักสังคหพละมาใช้เพื่อกระจายอ�านาจทางการปกครองโดย

มอบหมายความไว้วางใจให้กบัผู้ใต้บงัคับบญัชา โดยอาศัยการประชุมสานเสวนาอาศัยมติของคณะสงฆ์

ในการสั่งการ เป็นการแก้ปัญหาการรวบอ�านาจทางการปกครองได้ โดยพระสังฆาธิการควรน�าหลัก

จริยธรรมของผู้ปกครองมาเสริมสร้างทัศนคติ เพิ่มความโอบอ้อมอารี ควรจัดหาผู้ช่วยในการบริหาร
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◆  พระราชวรเวที (ชิต กุมบุรี)  สมบูรณ์ บุญโท  สวัสดิ์ อโณทัย 

งานเพือ่ช่วยเหลอืในการใช้อ�านาจทางการปกครอง และสิง่ส�าคัญทีส่ดุ คือ ควรหลกีเลีย่งคนใกล้ชิดทีม่ี

ลกัษณะประจบสอพลอ กจ็ะท�าให้การท�างานของพระสงัฆาธกิารเปิดใจกว้าง ยอมรบัความสามารถของ

บุคคลอื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะน�าไปสู่การกระจายอ�านาจในการท�างาน สร้างพลังสร้างสรรค์เพื่อ

ให้สามารถวเิคราะห์และวจัิกษ์ ปรบัปรงุการท�างานของตนเองได้  นอกจากน้ี แนวฉนัทาคติของมาเคียว

เวลลเีป็นการป้องกันพระสงัฆาธกิารผู้ปกครองสงฆ์ให้พ้นจากพวกประจบสอพลอ ฉนัทามติในทีป่ระชุม 

ท�าให้เกดิความโปร่งใส ความเสมอภาค ความเทีย่งธรรม สามารถป้องกนัการรวบอ�านาจทางการปกครอง 

และควรยกงานการปกครองให้คณะสงฆ์รบัผิดชอบร่วมกนั เปิดโอกาสให้พระสงัฆาธกิารทีอ่ยูใ่ต้บงัคับ

บัญชา ดังนั้น การกระจายอ�านาจไปยังพระสงฆ์ในระดับล่างเท่ากับเป็นการกระจายภาระความรับผิด

ชอบให้คณะสงฆ์ได้รบัผิดชอบร่วมกัน และเพือ่แก้ปัญหาการรวบอ�านาจ ควรแต่งต้ังให้ประชาชนทัว่ไป

เข้ามาเป็นกรรมการที่ปรึกษา และเพื่อป้องกันปัญหาการรวบอ�านาจ ควรก�าหนดวาระการท�างานของ

พระสังฆาธิการให้ชัดเจน และแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลและน�าผลการประเมินมา

ปรบัปรงุพฒันาการท�างานของพระสงัฆาธกิาร และวางมาตรการในการลงโทษเมือ่งานไม่ผ่านการประเมนิ

 2. ควรน�าหลักธรรมาภิบาลคือความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้ปกครองเรื่องการหลีก

เลี่ยงการดูถูกเหยียดหยามและการสร้างเกียรติยศของมาเคียเวลลี และน�าปัญญาพละ มาแก้ปัญหา

การไม่เข้าใจอ�านาจและหน้าทีข่องพระสงัฆาธกิาร ก�าหนดกระบวนการคัดสรรบคุคลก่อนเข้าสูต่�าแหน่ง 

โดยต้ังคณะกรรมการประชุมคัดเลอืกพระสงัฆาธกิาร เพือ่สรรหาพระสงัฆาธกิารทีเ่หมาะสมกับต�าแหน่ง 

เมื่อได้ผู้ที่เหมาะสม ก่อนแต่งต้ังควรน�าเข้าโรงเรียนพระสังฆาธิการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ทราบถึง

อ�านาจและหน้าที่ของตนเอง ในส่วนนี้ สอดรับกับแนวคิดของมาเคียเวลลีในเรื่องการสร้างกองก�าลัง 

โดยเมื่อจบหลักสูตรพระสังฆาธิการแล้วจึงแต่งต้ังเป็นพระสังฆาธิการเพื่อปลูกฝังให้พระสังฆาธิการมี

ความรับผิดชอบและเข้าใจอ�านาจหน้าท่ีของตนเอง อีกทั้งควรศึกษาวิธีการท�างานของพระสังฆาธิการ

ในอดีตที่ประสบความส�าเร็จในการท�างานมาเป็นแบบอย่าง เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ

ควรปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนและสามารถอธิบายได้ หากเจ้าคณะ   

ผู้ปกครองมคีวามตระหนกัต่อหน้าทีด้่วยความรบัผิดชอบ กจ็ะเป็นแนวทางหนึง่ในการแก้ปัญหาส่วนนีไ้ด้ 

  การแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน ควรน�าหลักการจัดการทางการทหารและการสงคราม ตาม

แนวคิดของมาเคียเวลลี มาแต่งตั้งกองก�าลังคือคณะกรรมการสงฆ์แล้วจัดประชุมสานเสวนาท�าหน้าที่

ในการวางแผนเพื่อวางกรอบในการท�างานทั้งในเชิงรับและเชิงรุก โดยการท�างานเชิงรับก�าหนดให้ท�า

หน้าทีใ่นการกรองงาน วิเคราะห์ ก่อนก�าหนดวางแผนในการท�างาน เพือ่ตอบโจทย์งานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ก�าหนดรายละเอียดทั้งด้านบุคลากร และระยะเวลาในการด�าเนินงาน เพื่อสร้างความพร้อมในการ

ท�างาน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในผลที่เกิดขึ้นจาก

การท�างาน สร้างคณะท�างาน (Teamwork) ในการท�างาน ก่อนที่จะมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบน�า

ไปด�าเนนิงานและแต่งต้ังคณะกรรมการคอยติดตามประเมนิผล เพือ่ให้ส�าเรจ็ตามก�าหนดเวลา ส่วนคณะ

กรรมการท�างานเชิงรกุก็ด�าเนนิการเพือ่หาแนวทางในการท�างาน  โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดปัญหาทางการ
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 การประยุกต์ใช้ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาในการแก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา  

ปกครองและวางเป้าหมายการท�างานทั้ง 6 ด้านให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ ควรน�าหลักความคุ้มค่าใน

ธรรมาภิบาลมาประเมินการท�างาน เพือ่ประเมินความคุม้ค่าของการใช้คนและเวลา แลว้น�ามาปรับปรุง

การท�างานให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์ ส่วนการแสวงหาการมีส่วนร่วม ควรน�า

ทั้งหลักการมีส่วนร่วมในธรรมาภิบาลและหลักสังคหพละให้แสวงหาความร่วมมือจากพระสังฆาธิการ

คัดเลอืกพระภิกษทุีม่คีวามสามารถมาจดัท�าเป็นคณะท�างาน มอบหมายงานให้ตามความรูค้วามสามารถ 

และความถนดัของแต่ละรปู กจ็ะสามารถแก้ไขปัญหาในการท�างานของคณะสงฆ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 แนวทางแก้ปัญหาวางแผนด้านบุคลากร ควรน�าหลักปรัชญาหลังนวยุคของมาเคียวเวลลี       

ที่ผู้วิจัยได้สรุปไว้ในพลัง 4 ส่วนและหลักปัญญาพละ และหลักอปริหานิยธรรม ข้อ 1 และ 2 และ 3 

โดยน�ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

 1.  ควรน�าปัญญาพละโดยการน�าข้อมูลการขยายตัวของชุมชน การเพิ่มของวัด การเพิ่มของ

ทีพ่กัสงฆ์ในอนาคต และสถานการณ์ของพระภิกษุในอนาคต โดยน�าจ�านวนวดัจากฐานข้อมลูในปัจจุบัน 

วิเคราะห์ความต้องการทางด้านบุคลากรสงฆ์ในอนาคตว่า ควรจะมีจ�านวนภิกษุกี่รูปต่อหน่ึงวัด โดย

เฉพาะความต้องการพระสงฆ์ที่เป็นพระสังฆาธิการ หากคณะสงฆ์ทราบความต้องการก็จะสามารถ

วางแผนบคุลากรสงฆ์ ถึงแม้ไม่สามารถวางแผนได้อย่างเต็มที ่แต่กไ็ด้ช่ือว่ามคีวามรเิริม่ก�าหนดแผนใน

การผลิตพระสังฆาธิการโดยมีเป้าหมายและก�าหนดระยะเวลาที่ชัดจน

 2.  ควรน�าวิริยพละ พลังแสวงหาของมาเคียวเวลลี มาแก้ปัญหาการขาดวิสัยทัศน์ โดยสรุป

แนวคิดของมาเคียวเวลล ีคือ พลงัแสวงหา มาสร้างและพฒันาศักยภาพทางปัญญาของพระสงัฆาธกิาร

ให้สามารถคิดหาแนวทางในการพฒันาการปกครองคณะสงฆ์โดยเทยีบเคียงกบัการบรหิารคณะสงฆ์ใน

จังหวัดอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน พลังการแสวงหานอกจากจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแล้ว 

ยงัมส่ีวนส�าคัญในการพฒันาศักยภาพของพระสงัฆาธกิารให้สามารถเข้าใจถงึสถานการณ์ในอนาคตด้วย

การหยัง่รูไ้ด้ อันจะเป็นแนวทางท่ีท�าให้เกิดทศันคติทีดี่ ส่วนการสร้างภาวะผู้น�าควรน�าแนวคิดเรือ่งภาวะ

ผู้น�าในหลักอนวัชชพละ การสร้างภูมิคุ้มกัน โดยพระสังฆาธิการต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ด�ารงตน

อยู่อย่างเหมาะสมกับสมณสารูป หลีกเว้นจากโทษทั้งทางปัณณัติวัชชะและโลกวัชชะ มีความฉลาด 

เข้าใจหลักปกครอง สุขุมรอบคอบ มีเหตุผล มีความกล้าหาญ ความอดทน ด�ารงตนอยู่ในพระธรรม

วินัย และกฎมหาเถรสมาคม มีจิตใจโอบอ้อมอารี ตามหลักภาวะผู้น�าของมาเคียวเวลลีที่ส�าคัญ คือ 

ผู้น�าต้องมีความเด็ดขาด กล้าใช้อ�านาจอย่างสิงโต และสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้ สามารถ

ท�างานในต�าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงหรือน�าความคิดใหม่ ๆ มาใช้ใน

การท�างานทางด้านการปกครอง และเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 3.  ควรน�าหลกัอปรหิานยิธรรม หลกัอนวัชชพละ หลกัธรรมาภิบาลและแนวคิดของมาเคียว

เวลลีเรื่องคุณสมบัติของผู้ปกครอง และกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 มาแก้ปัญหาพระสังฆาธิการ   

ขาดประสิทธิภาพ และความเหมาะสมกับต�าแหน่ง แนวทางก่อนการแต่งตั้งคือ หลักอปริหานิยธรรม 

ประชุมคณะกรรมการในการสรรหาพระสังฆาธิการมาด�ารงต�าแหน่ง แม้การแต่งต้ังจะด�าเนินการตาม
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◆  พระราชวรเวที (ชิต กุมบุรี)  สมบูรณ์ บุญโท  สวัสดิ์ อโณทัย 

กฎมหาเถรสมาคม แต่คณะกรรมการควรยึดหลักความโปร่งใสในการคัดเลือกบุคลากรมาท�าหน้าที่

อย่างตรงไปตรงมา ควรอาศัยมติในทีป่ระชุมก่อนน�าเสนอเข้าสูก่ระบวนการแต่งต้ังโดยให้ทดลองท�างาน

และประเมนิ โดยเข้าสูโ่รงเรยีนพระสงัฆาธกิารเป็นระยะเวลา 1 ปี คณะกรรมการควรพจิารณาคุณสมบติั

โดยน�าหลกัอนวชัชพละมาก�าหนดเป็นคุณสมบติัการคัดสรรบคุลากรสงฆ์ทีม่คีวามประพฤติดีตามกรอบ

พระธรรมวินัย และมีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมตามแนวคิดการสร้างกองก�าลังของมาเคียวเวลลี โดยผู้มี  

หน้าทีใ่นการคัดเลอืกต้องท�าหน้าทีด้่วยความรบัผิดชอบ และโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล เมือ่ได้ตกลง

เป็นมติสงฆ์แล้วน�าไปสู่การกระบวนการพัฒนาบุคลากร คือ เข้าสู่โรงเรียนพระสังฆาธิการ เมื่อจบ

โรงเรียนตามหลักสูตรพระสังฆาธิการแล้วจึงแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาหลัง

การแต่งต้ังคือ การติดตามประเมนิผลการท�างาน น�าผลการประเมนิการท�างานซ่ึงในปัจจุบนัทีค่ณะสงฆ์

ใช้อยู ่คือการตรวจการณ์คณะสงฆ์มาใช้ ผู้รบัผิดชอบต้องมคีวามจรงิใจ ทัง้น้ีเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

จากการตรวจการณ์ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของพระสังฆาธิการ โดยพระสังฆาธิการควรน�าแนวคิดเรื่อง

โชคชะตาของมาเคียวเวลลมีาประยกุต์ใช้ กล่าวคือ การรูจั้กปรบัตัว และปรบัปรงุวธิกีารท�างานของตน

อยูต่ลอดเวลา โดยไม่ยดึติดอยูก่บัวิธท่ีีใช้อยูเ่ดิมท่ีเคยประพฤติอยู่ก่อนด�ารงต�าแหน่ง และน�าคุณสมบัติ

ของมาเคียวเวลล ีมาประยุกต์ประกอบกับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที ่23 ส่วนการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ของการท�างาน น�าหลักความรับผิดชอบเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพในการท�างาน หาก

แก้ไขตามกระบวนการแล้ว พระสังฆาธิการไม่สามารถเพิ่มคุณภาพในการท�างานหรือยังไม่สามารถ

ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการท�างานได้ ก็ควรน�าแนวคิดของมาเคียวเวลลีมาใช้ คือ แนวทางการ    

ท�าลายมันเสีย โดยการน�าพระสังฆาธิการออกจากต�าแหน่งโดยวิธีการที่เหมาะสม

 แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ควรน�าระบบ Change มาใช้ 

ควรเปลีย่นระบบการแต่งต้ังพระสงัฆาธกิารทีเ่ป็นระบบปิดตายตัว หมายถงึ ด�ารงต�าแหน่งจนสิน้อายขุยั

ในบางต�าแหน่ง และบางต�าแหน่งอยู่จนอายุ 80 ปี มาเป็นระบบหมุนเวียนไปตามวาระ เพื่อเปิดโอกาส

ให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้งาน ปรับหน้าที่ในการผลิตบุคลากรสงฆ์จากวัดมาสู่ความรับผิดชอบ   

ของคณะสงฆ์โดยตรง โดยยดึแนวทางธรรมาภิบาลว่าด้วยหลกัความรบัผิดชอบร่วมกนั ควรหมนุเวยีน

พระสังฆาธิการให้ไปด�ารงต�าแหน่งโดยก�าหนดวาระอย่างชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพระ    

สังฆาธิการในบางพื้นที่ โดยพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับ ควรจัดท�าสถิติพระสังฆาธิการ

ในเขตการปกครองของตนเองให้ชัดเจน เพื่อไว้รองรับแผนงานในอนาคต รวมทั้งผลิตพระสังฆาธิการ

ออกมาให้เพียงพอกับความต้องการของคณะสงฆ์ 

  การแก้ปัญหาวดัขาดแคลนพระสงฆ์ในเขตจังหวัดสงขลา ควรน�าพลงัการมส่ีวนร่วมและพลงั

แสวงหา มาประยกุต์เข้ากับหลกัธรรมาภิบาล คือ หลกัการมส่ีวนร่วม และหลกัความรบัผิดชอบ ปรชัญา

หลังนวยุคว่าด้วยหลักส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของประชาชนของมาเคียวเวลลี และหลัก

สังคหพละมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา โดยพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองต้องสอดส่องดูแล

พยายามเข้าไปช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งของพระสงฆ์ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การแก้ข้อขัดแย้ง ขวนขวายเพื่อให้ทราบความต้องการของพระภิกษุสามเณรอย่างแท้จริง หากปัญหา

เกดิขึน้เพราะการท�าหน้าทีข่องพระสงัฆาธกิารเจ้าคณะผู้ปกครองบางรปู ก็ควรมกีารสอบสวนและปรบั

เปลี่ยนให้พระสังฆาธิการที่เป็นต้นเหตุออกไปจากต�าแหน่ง นอกจากน้ี พระสังฆาธิการเจ้าคณะ            

ผู้ปกครองควรจดัท�าเครอืข่ายระดับต�าบลขึน้ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ช่ือมต่อความสมัพนัธ์ของพระภิกษสุามเณร

ในเขตการปกครองให้มกีารยอมรบัซ่ึงกนัและกนั เพือ่ป้องกนัความขดัแย้งอันเป็นสาเหตุของการท�าให้

จ�านวนพระภิกษุสามเณรในวัดลดลง พระสังฆาธิการควรร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมทางพระพุทธ

ศาสนาทีเ่ช่ือมโยงอยูก่บังานบญุต่าง ๆ ของท้องถ่ิน โดยขอความร่วมมอืกับองค์กรการปกครองท้องถ่ิน 

เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล และเทศบาลในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยให้พระสงฆ์เป็นผู้น�าใน

การจัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างจิตส�านึกร่วมให้เกิด

ความหวงแหนและตระหนักรู้ในคุณค่าของวัดที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง 

  องค์ความรู้ใหม่ ได้แก่ การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน แบ่งและกระจายอ�านาจทางการ

ปกครองให้ชัดเจนเป็นรปูธรรม แต่งต้ังคณะกรรมการสงฆ์เพือ่ติดตามและวางกรอบการท�างานของคณะ

สงฆ์ให้เข้ากับยุคสมัย โดยยึดหลักพระธรรมวินัย คณะสงฆ์ควรท�างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     

มีเมตตา ซ่ือสัตย์ แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกัน มีการวางแผนด้านบุคลากรสงฆ์ให้เกิด

ความชัดเจน เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจน         

ใช้ความโอบอ้อมอารีอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการดูถูกเหยียดหยามและความเกลียดชังและการ

ประจบสอพลอ สรรหาคนดีมาเป็นผู้ช่วย ผูกมิตรกับประชาชน สร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของวัด   

ให้แก่ประชาชน

สรุปและข้อเสนอแนะ

  จากแนวคิดการแก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาตามที่เสนอมา ผู้วิจัยคาดหวัง

ว่าจะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างทันที คือ การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ส่วนด้านการใช้อ�านาจ

ทางการปกครองต้องใช้เวลาพอสมควรเนือ่งจากพระสงัฆาธกิารส่วนใหญ่เป็นผู้สงูวยั ยงัไม่เข้าใจระบบ

ทีป่รบัทศันคติเก่ียวกบัการท�างานในระบบใหม่ แต่ส�าหรบัพระสงัฆาธกิารทีแ่ต่งต้ังใหม่คาดว่าจะสามารถ

ปรับตัวได้ในระดับที่ดี ส�าหรับด้านการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนในระดับเจ้าคณะอ�าเภอยังคงต้องใช้

เวลาในการเปลี่ยนผ่านพอสมควร เนื่องจากวัยวุฒิของพระสังฆาธิการกลุ่มน้ี ส่วนด้านบุคลากรสงฆ์

ด้านนี้สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้เลย ส่วนปัญหาวัดขาดแคลนพระภกิษุคงใช้เวลาในการด�าเนินการที่

ต้องใช้เวลานานกว่าด้านอื่น เพราะการประยุกต์ใช้ต้องเชื่อมโยงกับด้านอื่นด้วย ประเด็นที่ส�าคัญที่สุด

อยู่ที่การไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองของพระสังฆาธิการ เพราะหากพระสังฆาธิการไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด

ของตัวเองกย็ากท่ีจะพฒันาการปกครองให้ด�าเนนิไปได้ ในทางตรงกนัข้าม หากพระสงัฆาธกิาร ยอมปรบั

เปลีย่นตนเองให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมทางสงัคม แนวคิดในการประยกุต์ใช้ปรชัญาหลงันวยคุและพทุธ

ปรัชญามาใช้ในการแก้ปัญหาทางการปกครองก็จะประสบความส�าเร็จ 
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◆  พระราชวรเวที (ชิต กุมบุรี)  สมบูรณ์ บุญโท  สวัสดิ์ อโณทัย 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 1.  ควรศึกษาเปรยีบเทียบการประยุกต์ใช้ปรชัญาหลงันวยคุและพทุธปรชัญากบัการปกครอง

คณะสงฆ์ในจังหวัดอื่น ๆ

 2.  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญากับ

การปกครองคณะสงฆ์ในระดับภาค

 3.  ควรศึกษาการจัดท�าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการใช้ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญา

กับการปกครองคณะสงฆ์
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