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สํานักอธิกรณ์ เครืองมือช่วยหนุนพระธรรมวนิัย 

โดย นายธฤญเดชา ลิภา 

 พฤษภาคม  

----------------------------------------------------------------------------- 

ความเป็นไปของสังคมพระพุทธศาสนาในประเทศไทยปัจจุบนั (พ.ศ. ) พจิารณาตวัอยา่ง

จาก ; 

1. กรณีเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย กบั การทาํงานของ DSI 

2. กรณีพระบางรูปไปฟ้องร้องคดีความพระ/ฆราวาสกบัทางหน่วยงานภาครัฐของ

ฆราวาส 

องคก์รผูรั้บผดิชอบงานพระพทุธศาสนาในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ คือ มหาเถร-

สมาคม และ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ น่าจะเร่งถือโอกาสนีเป็นกรณีศึกษาแลว้

พิจารณา 

1. จดัประชุม จดัวางระเบียบ จดัทาํเกณฑแ์ละทาํขอ้ตกลงกบัภาครัฐและหรือส่วน

ราชการอืน ๆ ว่า กรณีจะมีการกล่าวหา แจง้ความ ออกหมายจบั หรือฟ้องร้องคดีความกบั

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาทุกระดบั ควรไดแ้จง้ ประสานงาน และทาํตามขนัตอนขอ้ตกลงกบั

องคก์รผูรั้บผดิชอบงานพระพทุธศาสนาในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการก่อน 

(ปัจจุบนั มีบางขอ้ในบางระเบียบและกฎของมหาเถรสมาคมกาํหนดไวบ้า้ง แต่ไม่

ครอบคลุมเพียงพอและไมม่ีการทาํขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของรัฐ) 

2. องคก์รทางพุทธ ควรมีหน่วยงานทีดาํเนินงานธุรการทางคดี การฟ้องร้องต่าง ๆ เป็น

การเฉพาะของตวัเอง จะเรียกว่า สํานักอธกิรณ์ กไ็ด ้

3. สาํนกัอธิกรณ์นี ควรเป็นหน่วยงานอิสระ อยูภ่ายใตม้หาเถรสมาคม (มองตามสภาพ

องค์กรทีมีอยู่ในปัจจุบัน แต่จะดีกว่านี ถ้าประเทศไทยมีสภาสงฆ์แล้วใ ห้สาํนักอธิกรณ์ขึนกับ

สภาสงฆ์ มาจากสภาสงฆ์ กาํกับโ ดยสภาสงฆ์ และสาํนักอธิกรณ์ไม่ควรอยู่กบัสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพราะจะขาดประสิทธิภาพในการทาํงาน) การบริหารงาน จะมีทงั

พระภิกษุและฆราวาสทาํงานธุรการเป็นของตวัเอง อีกทงัผูบ้ริหารในสาํนกัอธิกรณ์ ไม่ควรเป็น
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เจา้คณะพระสังฆาธิการใด ๆ และตอ้งไมเ่ป็นกรรมการมหาเถรสมาคมดว้ย เพือความอิสระและ

ทาํงานไดอ้ยา่งเต็มที ไม่ตอ้งทาํหลายหนา้ทีในเวลาเดียวกนั 

หน่วยงานนี จะทาํหนา้ทีเป็นตวักลาง (Proxy office) คอยรับเรืองราวขอ้ร้องเรียน รับการ

ฟ้องร้องจากบคุคลและหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและส่วน

ราชการต่าง ๆ ดว้ย กรณีมีการกล่าวหา หรือดาํเนินคดีความกบัพระภิกษุสามเณรใน

พระพทุธศาสนา 

สาํนกัอธิกรณ์ ตอ้งมีอาํนาจหนา้ทีพิจารณาส่งเรืองตอ่ไปยงัศาลสงฆ ์หรืออนุญาตให้นาํ

เรืองไปสู่ศาลฆราวาสอืน ๆ หากเขา้เงือนไขตามเกณฑค์ดีความทีกาํหนดไว ้

กรณีพบเห็นบุคคลหรือองคก์รใด ๆ สร้างความเสียหายต่อพระพทุธศาสนา ไม่ว่าจะ

รูปแบบใด ๆ สาํนกัอธิกรณ์สามารถเป็นโจทก์ดาํเนินการฟ้องร้องเองได ้ไม่ตอ้งรอใหมี้ใครมา

แจง้ความก่อน 

สาํนกัอธิกรณ์ ไม่ไดท้าํหนา้ทีตดัสินคดีความใด ๆ เพราะหนา้ทีตดัสินคดี ยงัเป็นของศาล

สงฆ ์

4. ศาลสงฆ ์ควรจดัตงัเป็นองคก์รทีแน่นอน มีระเบียบปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการ ไม่ใช่

การรวมตวักนัทาํงานแบบเฉพาะกิจ เสร็จเป็นกรณี ๆ แลว้ก็เลิกกนัไป ศาลสงฆต์อ้งเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหารของคณะสงฆ ์ผูท้าํหนา้ทีในศาลสงฆ ์ตอ้งเป็นอิสระ คือไม่รับหนา้ทีเป็นเจา้คณะ

เจา้ปกครองใดๆ  หรือแมแ้ต่ผูมี้ตาํแหน่งในมหาเถรสมาคม ก็ไม่มีสิทธิทาํหนา้ทีในศาลสงฆ ์

ในบางคดีบางกรณี (ควรกาํหนดขอบเขต นาํหนกั และวางหลกัเกณฑไ์วก่้อนตงัแต่ตน้ใน

ระเบียบ) อาจจาํเป็นตอ้งใชค้ณะวินยัธรพจิารณาตดัสินพิเศษ กค็วรนาํระบบพระอุปัชฌาย ์พระ

อนุสาวนาจารย ์พระกรรมวาจาจารยม์าร่วมรับผดิชอบในคดีความของสัทธิวิหาริกอนัเตวาสิ

กของตนเองดว้ย 

คือในการพิจารณาคดี ใหพ้ระอุปัชฌายข์องพระรูปนนั ๆ (ทีมีการร้องเรียนฟ้องร้อง) 

มาร่วมพิจารณาดว้ย ถา้พระอุปัชฌายไ์ม่อยูแ่ลว้ ใหพ้ระอนุสาวนาจารย ์ถา้พระอนุสาวนาจารย์

ไมอ่ยูแ่ลว้ ใหพ้ระกรรมวาจาจารย ์หรือถา้ไมอ่ยูท่งั 3 ท่าน หรือทงั 3 ท่านไม่ประสงคท์าํหนา้ทีนี 

ใหส้าํนกัอธิกรณ์สงฆแ์ต่งตงัผูท้รงคุณวฒิุท่านอืน ๆ ร่วมทาํหนา้ทีแทน 
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พระภิกษุหากจะมีการฟ้องร้องใด ๆ ต่อกนั ใหย้ืนเรืองทีสาํนกัอธิกรณ์ เพอืนาํสู่ศาลสงฆ ์

ไม่มีสิทธิไปฟ้องร้องกบัศาลฆราวาสโดยทนัที เวน้แต่สํานกัอธิกรณ์เห็นชอบวา่ เรืองอยู่

นอกเหนือขอบเขตพระวินยั อนุญาตใหน้าํเรืองไปสู่กระบวนการยตุิธรรมของฆราวาสได ้จึงจะ

ทาํได ้และเช่นกนั ถา้พระภิกษุจะไปฟ้องร้องฆราวาส จะตอ้งส่งเรืองและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกัอธิกรณ์ก่อน จึงจะสามารถทาํได ้

และตอ้งวางเกณฑ์ให้ชดัเจน ในบางคดี/บางกรณี ถา้สาํนกัอธิกรณ์ไม่ทาํหนา้ทภีายใน

เวลาทีกาํหนด ใหผู้ย้นืเรืองสามารถทาํเรืองฟ้องร้องโดยตรงกบัศาลได ้

 

ฐานแนวคิดในเรือง สํานักอธกิรณ์  

 

        . ระบบวสุิงคามสีมา (แปลวา่ เขตแดนอิสระทีแยกต่างหากเป็นการเฉพาะจากบา้นเมือง) 

ตงัแต่สมยัโบราณ (สุโขทยั-อยธุยา) ทีกษตัริยศ์รัทธาและถือปฏิบติัว่า วิสุงคามสีมาเป็นดินแดนที

อุทิศบูชาถวายพระบรมศาสดาทีใคร ๆ แมจ้ะเป็นกษตัริยก์ไ็มล่่วงเกิน (บางสมยัจะเคร่งครัดมาก) 

แมค้นทาํผิดอาญาบา้นเมืองแลว้หนีเขา้ไปในเขตวิสุงคามสีมา กจ็ะไดรั้บการอภยัทานปล่อยชีวติ

ไป จึงเห็นวา่ นีคือดินแดนทีเป็นเขตเฉพาะ เป็นการถวายเกียรติคุณแด่พระศาสนา 

 

         ระบบความศรัทธาและแนวคิดวิสุงคามสีมานีเกิดขึนจากพลงัศรัทธาอนัยงิใหญ่ของผูน้าํใน

สมยันนั ระบบศรัทธาแนวนีดีมาก ใชไ้ด ้แต่ปัจจุบนัระบบความคิดวิสุงคามสีมาแบบนีไดเ้สือม

ลงหายไปหมดแลว้จากสังคมไทย มีการละเมิดล่วงเกินวิสุงคามสีมากนัไปหมดแลว้ เพราะทุก

วนันี  ในวดัเขากไ็ปฆา่กนั ฆา่แมก้ระทงัพระในวดัในโบสถก์็มี 

 

          . สถานทูต ทีเปรียบเสมือนเป็นอีกประเทศหนึงต่างหาก ธรรมเนียมปฏิบตัิทางการทูตจะ

ใหเ้กียรติสูงสุดเช่นกนั ไม่มีใครไปล่วงเกินกนั 
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          . เขตทหาร/นายทหาร เมือตอ้งคดีความต่าง ๆ ตอ้งมีเจา้หนา้ทีฝ่ายทหารดูแลเป็นการ

เฉพาะ ไม่ใช่วา่ตาํรวจหรือใครจะเขา้ไปจบักมุไดเ้องเลย แมจ้ะมีอาํนาจจบักุม กต็อ้งผา่น

เจา้หนา้ทีฝ่ายทหารของเขาก่อน มีระเบียบปฏิบติัชดัเจน 

 

          . อยัการ  

 

สิงทต้ีองคดิต่อเนืองเกียวกบัเรืองน ีคือ 

 

             . ใคร ควรมีอาํนาจแต่งตงัผูม้าทาํหนา้ทีในสาํนกัอธิกรณ์และศาลสงฆ ์เพราะระบบ

คณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนัไม่มีสภาสงฆ ์ถา้มหาเถรสมาคมแต่งตงั ทีมสาํนกัอธิกรณ์กบัทีมศาล

สงฆ ์จะกลา้ทาํหนา้ทีเพียงพอไหม ถา้ผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งมหาเถรสมาคมถูกร้องเรียนฟ้องร้อง  

             . การร่างระเบียบสาํนกัอธิกรณ์ โดยยดึเจตนารมณ์ตามพระธรรมวินยั  

             . สาํนกัอธิกรณ์ คณะทาํงาน คุณสมบตัิ ทีมา วาระ กระบวนการทาํงาน การใชอ้าํนาจ 

การเก็บรักษาหลกัฐานทางคดี การคุม้ครองและรักษาพยาน ระบบงานบุคคล งบประมาณ 

ตวัชีวดั หลกัประกนั ฯลฯ  

             . สาํนกัพทุธฯ และ มหาเถรสมาคม จะคิดทาํเครืองมือและพฒันาระบบแบบนีมาช่วย

ทาํงานไหม สองหน่วยงานนี อาจคิดว่า ไม่จาํเป็น อาจจะพอใจกบัสภาพทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัอยู่

แลว้  คืออาจเห็นวา่ สภาพในปัจจุบนัก็ดีอยูแ่ลว้ จึงไม่ตอ้งคิดทาํอะไร จึงปล่อยให้พระไปไล่ฟ้อง

พระไล่ฟ้องฆราวาสกบัศาลขา้งนอก วิงเขา้ออกสถานีตาํรวจ วงิเขา้ออกศาลกนัเป็นวา่เล่น ใคร

อยากกล่าวหา ฟ้องพระ ตงัขอ้หาพระ หรือจบักุมพระ กท็าํไปเลย ไม่ตอ้งมีหน่วยงานกลางอะไร

จากองคก์รทางพระพทุธศาสนาร่วมพิจารณาดว้ย 

     ภาพพระภิกษุไปขึนศาลลงศาลทีเกียวเนืองกบัคดีความนีต่าง ๆ นี ไม่งามเลย ไม่วา่จะ

มองในมุมใด 

             สํานักพุทธฯ นนั มีบุคลากรในสังกดันบัพนัคน คนเหล่านีมีความรู้ดีมีศกัยภาพทีจะทาํ

อะไรไดม้ากมายเพือพระศาสนา แต่เพราะความเป็นขา้ราชการ ไม่เปิดกวา้งปรึกษาหารือกนั 



นายธฤญเดชา ลิภา |                                         สํานักอธิกรณ์ เครืองมือช่วยหนุนพระธรรมวนิัย 5 

 

เท่าทีควร ไม่มีทีมทาํงานยทุธศาสตร์พระพุทธศาสนาเชิงรุก จึงทาํใหไ้มส่ามารถสร้างสรรคอ์ะไร

ใหม่ ๆ เพือพระศาสนาได ้ตอ้งรอนายคือรัฐมนตรีสงั จึงจะขยบัทาํอะไรเป็นบา้ง ซึงนายทีว่านี

มกัจะไม่เขา้ใจเรืองราวทางพระศาสนา อยูใ่นตาํแหน่งเพอืไปทาํหนา้ทีเป็นประธานเปิดงาน

พิธีกรรมต่าง ๆ และถ่ายรูปออกข่าวเท่านนั 

 

            ในส่วนมหาเถรสมาคมนนั กรรมการมหาเถรสมาคมส่วนมากอยูใ่นวยัชรา อายเุกิน  ปี

แลว้ สุขภาพร่างกายจึงอาพาธกนัแทบทงันนั ตามธรรมชาติคนในวยันีควรไดพ้กัผ่อนในปัน

ปลายชีวิตดว้ยซาํ น่าเห็นใจท่านอยู ่เพราะระบบโครงสร้างการบริหารคณะสงฆไ์ทย (พ.ร.บ.

คณะสงฆ ์ ) ออกแบบมาโดยกาํหนดใหผู้สู้งวยัตอ้งรับทาํงานหนกัแบบนี ท่านจึงตอ้ง

รับภาระงานพระศาสนากนัดว้ยสภาพร่างกายทีไม่มีความพร้อมใด ๆ แลว้  

             คงจะเป็นการดีต่อประเทศชาติและพระศาสนาอยา่งมาก ถา้กรรมการมหาเถรสมาคม

ท่านจะพูดออกมาบา้งวา่ “พวกเราอายุมากแล้ว เดินเองกแ็ทบไม่ได้แล้ว ขอให้พวกเราได้

พักผ่อนบ้างเถอะ พวกคุณหนุ่ม ๆ  แรงดี ไปช่วยกันปรับปรุงกฎหมายและทาํระเบียบใ ห้คนรุ่น

ใหม่ พระหนุ่ม ๆ  พระวัยกลางคนทีมีกาํลังเรียวแรงดี สติปัญญาดี มารับภาระบริหารจัดการงาน

พระศาสนาแทนเถิด”    

             ในสภาพสังคมทีเร่งรีบและสลบัซบัซอ้นนี งานพระศาสนายคุใหม่ จาํเป็นตอ้งอาศยักลุ่ม

พระหนุ่มพระวยักลางคนมาทาํงานแทนคนรุ่นเก่า แต่เขาจะเขา้มาไดอ้ยา่งไร นนักเ็ป็นปัญหา 

เพราะไม่มีการปรับปรุงกฎหมาย ไม่เตรียมระเบียบปฏิบติัอะไรกนัไวเ้ลย 

             ว่ากนัแบบตรง ๆ แลว้ สาํนกัพทุธฯ และมหาเถรสมาคม ในปัจจุบนันี เป็นองคก์รทีถูก

ออกแบบมาเพอืใหอ่้อนแอเท่านนั ไม่ไดถู้กออกแบบมาเพอืใหมี้ประสิทธิภาพการทาํงานเพอื

รักษาพระศาสนาอยา่งทีควรจะเป็น สภาพสังคมพระพุทธศาสนาประเทศไทยของเราจึงเป็น

อยา่งทุกวนันี 
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หมายเหตุ 

1. ทีผมเสนอนี ไม่มีเจตนาช่วยเหลือ สนบัสนุน หรืออุม้ชูใครผูใ้ดผูห้นึงเป็นพิเศษ แต่

มองระยะยาว เพอืยกยอ่งในเกียรติสถาบนัพระพุทธศาสนา สถาบนัทางพระพุทธศาสนา ควรจดั

วางระบบดูแลตวัเอง ควรมีระบบปกป้องและให้โอกาสต่อสู้ทางคดีอยา่งเป็นธรรมกบัพระภิกษุ

ของตวัเอง (ไม่มีการปกป้องหรือช่วยเหลือผูก้ระทาํผิด ไม่วา่กรณีใด ๆ) และควรมีช่องทางให้

พระภิกษุผูส้งสัยในตวัพระภิกษุดว้ยกนัเอง สามารถยนืเรืองเพอืทาํการฟ้องร้องเพอืใหมี้การ

ชาํระอธิกรณ์ต่อกนั สามารถทาํไดภ้ายใตอ้งคก์รสงฆ ์ไม่ใช่ปล่อยใหว้ิงโร่ไปฟ้องร้องกนักบัทาง

องคก์รและกระบวนยติุธรรมของฆราวาส 

 

2. ในพระวินยันนั มีเกณฑเ์รืองพวกนีไวแ้ลว้ แต่ในยคุสมยัใหม่ เพือใหก้ารทาํงานมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว องคก์รผูรั้บผดิชอบงานพระพทุธศาสนาในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ 

สามารถปรับประยกุต ์พฒันาระบบและเครืองมือทาํงานต่าง ๆ มาช่วยหนุนเสริมพระวินยัได ้

 

3. ผมเชือมนัว่า วิธีการและเครืองมือแบบนี จะเป็นเครืองมือและวธีิการหนึงทีสามารถ

ช่วยรักษาพระวนิยัและรักษาศรัทธาของมหาชนไวไ้ด ้
 

--------------------------------- 

 


