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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท
2) เพื่อศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพื่อวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธร
ในพุทธปรัชญาเถรวาท วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก และหนังสือทีร่ วบรวมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และงานเขียนต่างๆ เพือ่ ให้ได้เนือ้ หา
สอดคล้องตามล�ำดับของงานวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1) พระสงฆ์เป็นหนึง่ ในพุทธบริษทั สีท่ มี่ บี ทบาทและหน้าทีส่ ำ� คัญใน ยุคปัจจุบนั ในการทีจ่ ะด�ำรงไว้
ซึ่งการสืบต่อพระพุทธศาสนาการศึกษาหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นหลักการเรียนรู้ 3 ประการ
คือ ปฏิบัติ ปริยัติ และปฏิเวธ เป็นหลักการปฏิบัติที่พระสงฆ์พึ่งต้องปฏิบัติ เพื่อให้ชีวิตประสบความสุข
ความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ต้องเดินตามกรอบของพระธรรมวินัย
2) ในพระพุทธศาสนามีพระวินยั ธรปรากฏชัดเจนทัง้ พระภิกษุและพระภิกษุณี ทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
จากพระพุทธองค์ในต�ำแหน่งเอตทัคคะทางพระวินยั คือ พระอุบาลีเถระ และพระปฏาจาราเถรี ท่านมีบทบาท
ส�ำคัญในฐานะคณะพระสงฆ์ผรู้ กั ษาพระวินยั จึงถือเป็นเอกลักษณ์สำ� คัญของคณะสงฆ์เถรวาทเพราะเหตุแห่ง
การยึดถือและปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดสืบจนถึงปัจจุบันนี้
3) พระวินัยธร คือ ผู้ทรงวินัย ภิกษุผู้ช�ำนาญวินัย หมายถึง ภิกษุที่รักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด
และศึกษาเล่าเรียนอย่างช�ำนาญ คล่องแคล่ว เป็นผู้ฉลาด เมื่อเกิดเรื่องหรืออธิกรณ์ในหมู่สงฆ์ พระวินัยธร
สามารถตัดสินอธิกรณ์ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของภิกษุทั้งหลาย ทั้งยังมีศีลอาจาระ
มีคุณธรรม มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ และในการระงับอธิกรณ์มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่าย ส่วน “พระวินยาธิการ”เป็นศัพท์ทบี่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ ใหม่ของคณะสงฆ์ไทย คือเป็นพระภิกษุทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้
จากเจ้าคณะจังหวัดให้มีหน้าที่คอยตรวจตรา แนะน�ำ ดูแล แก้ไข ให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัย
ค�ำส�ำคัญ : 1.บทบาทของพระ 2.พระวินัยธร 3.พุทธปรัชญาเถรวาท
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ABSTRACT
The following objectives of the thesis were: 1) to study of Buddhist monks’ roles
in Theravada Buddhist philosophy, 2) to study Phravinayadhara’s role in Theravada
Buddhist philosophy and, 3) to analyze the latter roles in Theravada Buddhist philosophy.
The methodology of the thesis was based on the qualitative research, studying data from
such secondary sources as The Tipitaka, texts on Theravada Buddhism and articles so as
to gain the theme in accordance with orders of the research.
Results of the research reveal the following findings:
1) Buddhist monks are one of four assemblies in Buddhism. Their current roles
and key duties are to lengthen Buddhism’s existence and study its teachings. To study
Buddhism’s teachings, it emphasizes three principal learning principles of studying the
scriptures, training in higher mentality and training in higher wisdom. All of which are the
mandatory tasks that Buddhist monks must observe in order to lead their happy and
prosperous holy lives, especially they must stringently follow their disciplinary codes of
conduct.
2) It was evident in Buddhism that there were a number of Phravinayadharas in
both male and female Buddhist monks’ groups. Two of them being accredited by the
Buddha in the position of excellence in their disciplinary specialists were PhraUpaliThera
and PatacaraTheri, who played pivotal roles as those strictly following disciplines. As a
consequence, they were regarded as the unique identity of Theravada Buddhist clergy
because of their demeanor and strict practice following their disciplines to date.
3) Phravinayadhara, literally meaning a Buddhist monk who is well versed in
disciplinary codes of conduct, refers to the one specializing in them. He skillfully studies
and strictly follows them. Being intelligent, he can settle an offence fairly and clearly
beyond monastic order’s doubt whenever it arises. In addition, he himself is fully qualified
with morality, ethics and fairness to the great extent that his decisive judgement of the
case is absolutely acceptable by both sides. As for the word ‘Phravinayadhikara’ has been
coined by Thai monastic clergy.Such a Buddhist monk has been appointed by provincial
monastic governor, of which his duties are to keep both monks’ and novices’ disciplinary
codes of conduct under surveillance, offer pieces of advice, supervise their unsuitable
activities and guide them to correctly follow their disciplines
KEYWORDS : 1.BUDDHIST MONKS’ ROLE 2.PHRAVINAYADHARA 3.THERAVADA BUDDHIST
PHILOSOPHY
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1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
องค์กรทางศาสนามีศาสนบุคคลด�ำรงสืบต่ออายุพระศาสนาให้วัฒนาสถาพรโดยไม่ขาดระยะ
ในส่วนของพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์เป็นผู้น�ำ  ในการด�ำรงไว้ซึ่งการสืบต่อพระพุทธศาสนาอันก่อให้เกิด
ประสิทธิผลให้พระพุทธศาสนายัง่ ยืนสืบต่อไป กระบวนการเรียนรูท้ างสังคม (Davis Kinsey, 1966, p. 344)
จึงเป็นกระบวนการที่มาจากพระพุทธศาสนา โดยพระสงฆ์ท�ำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นพระภิกษุสงฆ์
ในพุทธศาสนามีบทบาทและหน้าที่หลัก ได้แก่ การศึกษาหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตาม
พร้อมทัง้ น�ำหลักค�ำสอนมาเผยแผ่แก่ประชาชน มีคณ
ุ ธรรมและหลักความประพฤติทตี่ อ้ งปฏิบตั มิ ากมาย แต่
กล่าวตามหน้าที่ทางศาสนาแล้วได้แก่ ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว แนะน�ำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี
อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี ให้ได้ฟัง ได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ ไม่เคยฟัง ชี้แจงอธิบาย ท�ำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้
เข้าใจแจ่มแจ้ง ในสังคมทุกสังคมจะก�ำหนดบทบาทหรือได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากสังคมหรือ
กลุ่มชนนั้นๆ บางครั้งเกิดขึ้นเองโดยปราศจากการก�ำหนดหรือปราศจากความคาดหมายจากสังคมเพราะ
เป็นบทบาททีก่ ระท�ำอย่างถูกต้องตามหลักมโนธรรม (เอกชาตรี สุขเสน, 2542, หน้า 29) บทบาททีพ่ ระสงฆ์
ไทยต้องรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงและเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ คือ ด้านการปกครอง ด้านการ
เผยแผ่ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์
(กรมการศาสนา, 2528, หน้า 32) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนับเป็นสิ่งส�ำคัญที่พระสงฆ์จะต้องมี
บทบาทและหน้าที่ที่จะน�ำคนเข้าหาพระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ของการเผยแผ่พุทธศาสนา
เชิงรุกอีกทางหนึ่งด้วย (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2548, หน้า 25)
หลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ 2 ประการ คือ พระธรรมกับพระวินัย พระธรรม คือ ค�ำสอน
ที่รวมทั้งพระสูตรและพระอภิธรรม ส่วนพระวินัยนั้น เป็นค�ำสั่ง ได้แก่ บทบัญญัติให้พุทธสาวกปฏิบัติตาม
เนือ่ งจากพระธรรมวินยั คือค�ำสัง่ และค�ำสอนของพระพุทธเจ้าด�ำรงอยูใ่ นฐานะเป็นพระศาสดาแทนพระองค์
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), 2543,หน้า 32) พระธรรมกับพระวินยั สองค�ำนีม้ คี วามสัมพันธ์กนั ถือว่าเป็น
ความจริงของสิ่งทั้งหลาย มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่ ก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา
ธรรมชาติและธรรมดานี่แหละ คือ “ธรรม” การที่จะให้ความจริงของธรรมชาติมีผลในทางปฏิบัติเป็น
ประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ในสังคม การจัดวางระบบระเบียบในหมู่มนุษย์นี่แหละเรียกว่า “วินัย” กฎของ
ธรรมชาติเรียกว่า “ธรรม” กฎของมนุษย์เรียกว่า “วินยั ” บุคคลทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นเลิศด้านการรักษา
พระธรรมวินยั ชือ่ ว่าพระอุบาลีเถระ ท่านได้รบั มอบหมายจากพระพุทธเจ้าให้ตดั สินอธิกรณ์ทเี่ กิดขึน้ ในสมัย
พุทธกาลหลายเรื่อง ดังมีหลักฐานปรากฏว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็น
สาวกของตถาคตฝ่ายวินัยธร” (องฺเอกก., เล่ม 20, ข้อ 228, หน้า 29) ด้านพระภิกษุณี พระพุทธองค์ทรง
ยกย่องให้ นางปฏาจาราเถรี เป็นพระเถรีที่เชี่ยวชาญในพระวินัย มีหลักฐานกล่าวว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปฏาจาราเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลาย ผู้เป็นสาวิกาของตถาคตฝ่ายวินัยธร” (องฺเอกก., เล่ม 20, ข้อ
238,หน้า 30) และยังรับภาระส�ำคัญ คือ เป็นพระอุปัชฌาย์บวช และสอนพระภิกษุณีหลายรูป อาทิ
พระอุตตมา และพระอุตตรา ซึ่งเป็นชาวแคว้นโกศลด้วยกันและภิกษุณีชาวแคว้นอื่น จนกระทั่งได้บรรลุ
อรหัตตผล (บรรจบ บรรณรุจิ, 2539, หน้า 74)
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ในปัจจุบันนี้ เมื่อมีปัญหาอธิกรณ์เกิดขึ้น หาภิกษุที่ช�ำนาญทางด้านพระวินัยได้ยาก ถึงแม้ว่าคณะ
สงฆ์ไทยจะมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับพระวินยั ธรทีเ่ รียกว่า “พระวินยาธิการ” ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนแล้วก็ตาม
แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจน หน้าที่หลักมีเพียงคอยตรวจตรา แนะน�ำ ดูแล แก้ไข ให้
พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักพระธรรมวินยั ไม่ได้มหี น้าทีห่ ลักในการตัดสินอธิกรณ์ การตัดสิน
คดีความจึงมีความล่าช้ายืดเยื้อ เปรียบเทียบกับในสมัยพุทธกาล แล้วจะเห็นว่า การตัดสินในสมัยพุทธกาล
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ  เป็นที่พอใจของประชาชน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะในสมัยพุทธกาลมีภิกษุผู้
เชี่ยวชาญพระวินัยและได้รับการแต่งตั้งไว้ในต�ำแหน่งพระวินัยธร และเป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับเป็นจ�ำนวน
มาก ในด้านการปกครองเอง คณะสงฆ์ไทยได้มกี ารปกครองโดยมหาเถรสมาคมผูป้ กครองสูงสุด ซึง่ เป็นหน้าที่
ของเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรง ที่จะต้องรับผิดชอบในสังคม บรรดาพระภิกษุสามเณรที่อยู่ใต้การปกครอง
ย่อมมีทั้งผู้ประพฤติดีและไม่ดีร่วมกันอยู่คู่กัน จึงเป็นหน้าที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ หรือผู้ปกครองสงฆ์ที่จะ
ต้องคอยสอดส่อง ดูแล แก้ไข ให้พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองของตนให้ประพฤติปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบตาม
หลักพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบและค�ำสั่ง ถึงแม้จะ
ท�ำได้ไม่ทั้งหมดเพียงให้ลดจ�ำนวนพระภิกษุสามเณร ผู้ประพฤติมิชอบลดลงได้บ้างก็เป็นการสมควร ดังนั้น
ต�ำแหน่งพระสังฆาธิการก็ดี เจ้าอาวาสผูด้ แู ลปกครองคณะสงฆ์ภายในวัดก็ดี จึงเป็นต�ำแหน่งทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่
(พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์คงฺคปญฺโญ), 2545, หน้า 16) ในการช่วยคณะสงฆ์ดูแล สอดส่องความประพฤติ
ของพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในกฎระเบียบทางมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก�ำหนดขึ้น พระวินยาธิการ ถือว่าเป็น
ก�ำลังส�ำคัญส่วนหนึง่ ของการปกครองสงฆ์ ทีค่ อยช่วยเหลือเจ้าคณะ พระสังฆาธิการท�ำหน้าทีค่ อยตรวจตรา
แนะน�ำ ดูแล แก้ไข ให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักพระธรรมวินยั กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม
ข้อบังคับ ระเบียบและค�ำสั่งต่าง ๆ ก�ำจัดคนพาลอภิบาลคนดี ท�ำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้
เกิดความเสียหายโดยส่วนรวม ในฐานะที่พระวินยาธิการมีส่วนร่วมอันส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ป้องกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา ดังนั้น พระวินยาธิการจะต้องมีความรู้ มีความ
สามารถและฉลาดในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้น ๆ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจวิจัยเรื่องบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท
เพื่อน�ำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ จักเป็นประโยชน์แก่พระวินัยธรและผู้ต้องการศึกษาในด้านนี้
จักได้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ อันจะสร้างความสง่างามและมั่นคงสถาพรของสถาบันสงฆ์
และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท
2.2 เพื่อศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท
2.3 เพื่อวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
3.1 ท�ำให้ทราบบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท
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3.2 ท�ำให้ทราบบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท
3.3 ท�ำให้ทราบการวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท
3.4 ท�ำให้เกิดงานวิจัยที่สามารถน�ำไปเป็นข้อมูลสารสนเทศและเป็นวิธีปฏิบัติได้
4. ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางขอบเขตในการศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญา
เถรวาท โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังนี้
4.1 ศึกษาบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท
4.2 ศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท
4.3 วิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท
ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในต�ำราต่างๆ ที่เป็นปฐมภูมิ คือ พระ
ไตรปิฎก อรรถกถา และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากผู้รู้เขียนไว้ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ
วารสาร เป็นต้น
5. ค�ำนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
บทบาท หมายถึงการท�ำหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานท�ำหน้าที่ได้หลายต�ำแหน่งในคนคนเดียวกันใน
การแสดงให้ปรากฏในองค์กรหน่วยงานในด้านการเผยแผ่การพัฒนาสร้างสรรค์เช่นบทบาทในการเผยแผ่
บทบาทพระวิทยากรฝึกอบรมบทบาทในการสอนวิปัสสนากรรมฐานบทบาทผู้น�ำบทบาทสังคมอื่นๆเป็นต้น
บทบาทของพระ หมายถึง บทบาทของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา
บทบาทพระสังฆาธิการ หมายถึงอ�ำนาจหน้าที่ของพระภิกษุซึ่งได้รับการแต่งตั้งซึ่งให้เป็น
พระสังฆาธิการในการด�ำเนินงานกิจการคณะสงฆ์และปกครองดูแลความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ
สามเณรให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎมหาเถรสมาคมและพระบัญชาของ
สมเด็จพระสังฆราช
อธิกรณ์ หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสงฆ์ต้องจัดท�ำให้เรียบร้อยมี 4 ประการ คือ
1. 	 วิวาทาธิกรณ์คือวิวาท ได้แก่ การเถียงกันปรารภพระธรรมวินัยนี้ จะต้องได้รับชี้ขาดว่า
ถูกว่าผิด หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องพระธรรมวินัย
2. 	 อนุวาทาธิกรณ์คอื ความโจทย์กล่าวหากันด้วยปรารภพระธรรมวินยั นีจ้ ะต้องได้รบั ชีข้ าด
ว่าถูกว่าผิด หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องอาบัติ
3. อาปัตตาธิกรณ์คือกิริยาที่ต้องอาบัติหรือถูกปรับอาบัตินี้จะต้องท�ำคืน คือท�ำให้พ้นโทษ
หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องการปรับอาบัติและวิธีการออกหรือพ้นจากอาบัติ
4. กิจจาธิกรณ์คือ กิจธุระที่สงฆ์จะพึงสามัคคีร่วมกันท�ำเรียกว่า“สังฆกรรม”เช่นให้
อุปสมบทนี้จะต้องท�ำให้ส�ำเร็จ
พุทธปรัชญา หมายถึง หลักค�ำสอนที่เป็นความจริงและปฏิบัติได้อย่างมีเหตุผล เป็นหลักค�ำสอน
เกี่ยวกับความจริง (สัจธรรม) และหลักปฏิบัติ (จริยธรรม)
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เถรวาท หมายถึง หลักค�ำสอนที่ยึดตามแนวพระเถระในการท�ำสังคายนาครั้งที่ 1
พระวินัยธร หมายถึง ผู้ทรงพระวินัย คือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพระธรรมวินัยเป็นอย่างดี
เป็นผู้ช�ำนาญในพระวินัยในสิกขาบทต่างๆ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้  
พระวินยาธิการ เรียกอีกอย่างว่า ต�ำรวจพระ หมายถึง พระภิกษุชาวไทยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระวินยั เช่น มีหน้าทีแ่ นะน�ำตักเตือน ชีแ้ จงระเบียบปฏิบตั แิ ก่พระภิกษุสามเณรทีป่ ระพฤติไม่เรียบร้อยและ
หากไม่ปฏิบตั ติ ามหรือท�ำผิดก็นำ� ตัวส่งเจ้าคณะผูร้ บั ผิดชอบหรือเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองให้ดำ� เนินการตามอ�ำนาจ
หน้าที่ แต่ไม่มีอ�ำนาจในการให้สละสมณเพศ
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง ศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากเอกสาร ได้มีการศึกษาตามวิธีการดังนี้
6.1 ขั้นส�ำรวจข้อมูล
1) ศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท บทบาทของพระวินยั ธร
ในพุทธปรัชญาเถรวาท และศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท
2) ส�ำรวจเอกสารงานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนไว้ และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระวินัยธร
ในพุทธปรัชญาเถรวาท
6.2 ขั้นรวบรวมข้อมูล
		
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือ ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539
2) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ คือ ต�ำรา เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์วารสาร
บทความ และงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วไป
6.3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
		
น�ำข้อมูลที่ได้ศึกษามาท�ำการแยกแยะ จัดประเภท แล้วน�ำข้อมูลเหล่านั้นไปเขียนลงในบท
ต่างๆ ตามความสอดคล้องและเหมาะสมแก่เนื้อหาของการวิจัยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ถูกต้อง และชัดเจน
6.4 ขั้นน�ำเสนอผลงานวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ ผู้วิจัยได้
น�ำเสนอผลการวิจัยตามล�ำดับขั้นตอนแบบวิจัยเชิงพรรณนา
7. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของพระวินัยธร
ในพุทธปรัชญาเถรวาทในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการด้วยกันคือ 1) เพื่อศึกษา
บทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท 2) เพือ่ ศึกษาบทบาทของพระวินยั ธรในพุทธปรัชญาเถรวาท 3) เพือ่
วิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาทผู้วิจัยได้ศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
การค้นคว้าเอกสารจากข้อมูลปฐมภูมใิ นพระไตรปิฎกและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องส่วนประเด็นการศึกษาวิเคราะห์
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ผูว้ จิ ยั ได้ลำ� ดับเนือ้ หาในแต่ละบทพร้อมทัง้ ได้ศกึ ษาวิเคราะห์เหตุปจั จัยทีจ่ ะเกิดเพือ่ ให้ได้องค์ความรูใ้ หม่ แล้ว
น�ำมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันของพระสงฆ์ผู้ท�ำหน้าที่รักษาพระธรรมและพระวินัยสืบต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัย
จะได้สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้มีดังนี้
7.1 บทสรุป
การศึกษาวิจยั เรือ่ งศึกษาบทบาทของพระวินยั ธรในพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นการศึกษาเกีย่ วกับ
บทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท บทบาทของพระวินยั ธรในพุทธปรัชญาเถรวาท และศึกษาวิเคราะห์
บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่งผู้วิจัยน�ำมาสรุปได้ดังต่อไปนี้
7.1.1 บทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท
				บทบาทเป็นสิ่งที่ผู้รับหน้าที่ต้องแสดงออกพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสถานบันทาง
ศาสนาและสังคมเพื่ออยู่กับสังคมพระสงฆ์จ�ำต้องได้รับความช่วยเหลือและควรมีบทบาทในการกระท�ำ
กิจกรรมต่างๆ
				บทบาทและหน้าทีข่ องพระในยุคปัจจุบนั นัน้ มีความส�ำคัญต่อการสร้างระเบียบแบบแผน
และการด�ำรงอยูอ่ ย่างมัน่ คงของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จงึ ถือว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชนซึง่ มีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ การเผยแผ่ และ
ถ่ายทอดพระธรรมค�ำสอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้
เพื่อให้ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาได้น้อมน�ำเอาพระธรรมค�ำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและในสังคม
				การเผยแผ่และการถ่ายทอดหลักค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็น
ภารกิจส�ำคัญยิง่ ทีค่ ณะสงฆ์ตอ้ งปฏิบตั ิ นอกจากนัน้ การปฏิบตั แิ ละการด�ำรงชีวติ ของพระภิกษุตามพระธรรม
วินัยสามารถสร้างความศรัทธาความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในฐานะชาวพุทธอีกด้วย เมื่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระ
ธรรมวินยั ตลอดทัง้ ค�ำสอนทีเ่ ป็นหนึง่ เดียวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว มีวธิ กี ารแสดงออกหลาย
อย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาวพุทธ โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยพุทธกาลกุลบุตรชาวพุทธจะต้องหาโอกาส
บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพือ่ ศึกษาพระธรรมวินยั ดังนัน้ เมือ่ มีการบรรพชาอุปสมบท
อย่างแพร่หลาย ท�ำให้มพี ระภิกษุสามเณรเพิม่ มากขึน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องวางระบบการบริหาร
จัดการเพือ่ การปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม เพราะการปกครองนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้า ความตั้งมั่นของพระศาสนาจะเกิด
ประโยชน์แก่พระสงฆ์และมหาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
				บทบาทและหน้าทีห่ ลักของคณะสงฆ์ไทยทีเ่ ป็นพระสังฆาธิการในปัจจุบนั ตามโครงสร้าง
การบริหารกิจการคณะสงฆ์มอี ยู่ 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ในส่วนที่เกี่ยวกับพระวินัย คือด้านการ
ปกครอง โดยอาศัยพระราชบัญญัติ พ.ศ.2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535ในการปกครองคณะสงฆ์ไทย
พระสังฆาธิการทุกระดับมีการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ระวินยั ธรอยูใ่ นตัวเอง เพราะว่าเป็นผูป้ กครองจะต้องก�ำกับ ดูแล
เอาใจใส่ความประพฤติของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในการปกครอง ดังนั้นพระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับพระวินัย สามารถเป็นที่พึ่งเป็นหลักของคณะสงฆ์ได้
7.1.2 บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท
				พระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เป็นค�ำสั่งที่ส�ำคัญเกิดมาควบคู่กับค�ำสอน คือ
พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ พระวินัยถือว่าเป็นอายุแห่งพระพุทธศาสนา เมื่อพระวินัยยังคงมีอยู่
คือ ยังมีการประพฤติปฏิบัติรักษาไว้อยู่ก็ชื่อว่าพระพุทธศาสนายังด�ำรงอยู่ เพราะพระวินัยนั้นเป็นบาทฐาน
รองรับการปฏิบตั ิ เมือ่ พระภิกษุสงฆ์รกั ษาพระธรรมและพระวินยั เปรียบได้วา่ เป็นบุคคลทีร่ กั ษาศีลให้บริสทุ ธิ์
อันจะน�ำไปสู่การเจริญสมาธิที่มั่นคง ปัญญาก็จะเจริญก้าวหน้า สมาธิที่อบรมด้วยศีล ย่อมมีอานิสงส์มาก
ปัญญาที่อบรมด้วยสมาธิ ย่อมมีอานิสงส์มาก เมื่อเป็นเช่นนี้ พระวินัยจึงมีการปฏิบัติสืบต่อมาโดยพระสาวก
ทั้งหลาย ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลในดินแดนชมพูทวีปมาจนถึงสมัยหลังพุทธกาลในลังกาทวีป ด้วยวิธีมุขปาฐะ
และสืบต่อมาในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่บันทึกไว้ในคัมภีร์จนถึงปัจจุบัน
				ลักษณะแห่งการบัญญัตพิ ระวินยั ของพระพุทธเจ้านัน้ พระองค์ไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ลว่ งหน้า
แต่ได้ทรงบัญญัตไิ ว้เมือ่ มีเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ อนึง่ พระสงฆ์ทบี่ วชเข้ามาในพระธรรม
วินัยสมัยแรกล้วนเป็นผู้เบื่อหน่ายต่อโลก จึงมุ่งหน้าประพฤติธรรมอย่างเคร่งครัด ฟังธรรมอย่างตั้งใจ และ
ได้ส�ำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเป็นจ�ำนวนมาก ภิกษุสงฆ์ล้วนมีอาจารวัตรที่งดงาม ที่ส�ำคัญวินัยหรือสิกขาบท
บัญญัติมีเป็นจ�ำนวนมาก พระสาวกหลายรูปจึงมีการท่องจ�ำกันมา ผู้ที่เชี่ยวชาญพระวินัยก็ทรงจ�ำพระวินัย
ภิกษุผู้เชี่ยวชาญพระสูตรก็ทรงจ�ำพระสูตร ภิกษุผู้เชี่ยวชาญพระอภิธรรมก็ทรงจ�ำพระอภิธรรม เมื่อเป็น
เช่นนี้แล้ว กล่าวได้ว่ามีภิกษุและภิกษุณีหลายรูปมีความเชี่ยวชาญด้านพระวินัย ที่เรียกว่า “พระวินัยธร”
อันหมายถึง ผู้ที่รู้และเข้าใจทางด้านพระวินัยอย่างถ่องแท้และเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในวินัยสูตร ดังนั้น
พระวินัยธร ก็หมายถึงผู้ทรงพระวินัย หรือภิกษุ ภิกษุณีผู้เชี่ยวชาญวินัยนั่นเอง
				ในจ�ำนวนพระสาวกทัง้ หลายทัง้ พระภิกษุและพระภิกษุณผี ไู้ ด้รบั การยกย่องให้เป็นเลิศ
ทางด้านพระวินัย คือ พระอุบาลีเถระ ท่านเป็นแบบอย่างให้กับอนุชนรุ่นหลังผู้ใฝ่ศึกษาเรื่องพระวินัย ท่าน
ได้รับพุทธานุญาตให้เป็นผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่โดดเด่นอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ 1. เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะ
2. เรือ่ งของอัชชุกะภิกษุเมืองเวสาลี และ 3. เรือ่ งพระเถรีผเู้ ป็นมารดาของพระกุมารกัสสปะเถระ ท่านได้รบั
มอบหมายจากพระพุทธเจ้าให้ตัดสินอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลหลายเรื่อง จึงได้รับการยกย่องจาก
พระพุทธเจ้าว่า เป็นผูย้ อดเยีย่ มในด้านทรงจ�ำพระวินยั ด้านภิกษุณี พระปฏาจาราเถรี เป็นพระเถรีทเี่ ชีย่ วชาญ
ในพระวินยั พระบรมศาสดาแต่งตัง้ ไว้ในต�ำแหน่งเอตทัคคะด้านทรงพระวินยั และท่านยังรับภาระส�ำคัญคือ
เป็นพระอุปชั ฌาย์บวชภิกษุณที เี่ ข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้ และสอนภิกษุณหี ลายรูป อาทิ พระอุตตมา และ
พระอุตตรา ซึง่ เป็นชาวแคว้นโกศลเหมือนกัน ตลอดทัง้ ภิกษุณที มี่ าจากทีอ่ นื่ ๆ จนกระทัง่ ได้บรรลุพระอรหันต์
พระปฏาจาราเถรีทา่ นได้เป็นแบบอย่างในการปฏิบตั พิ ระวินยั อย่างเคร่งครัด และสัง่ สอนพระวินยั แก่ภกิ ษุณี
อื่นๆ ตลอดทั้งหลักธรรมต่างๆ แก่ภิกษุณีและประชาชนทั่วไป ลักษณะที่โดดเด่นของพระปฏาจาราเถรี คือ
ได้เป็นอาจารย์ของสตรีและภิกษุณที งั้ หลายทีป่ ระสบความเศร้าโศกในชีวติ และท่านมีบทบาทในการช่วยเหลือ
สังคมให้พ้นทุกข์จากปัญหาชีวิตที่รุ่มเร้า แต่ในส่วนด้านการวินิจฉัยอธิกรณ์ต่างๆ นั้น พระปฏาจาราเถรี
ไม่ปรากฏว่าได้รบั มอบหมายให้ตดั สินอธิกรณ์ แต่ทา่ นมีผลงานด้านการสอนสตรีทเี่ ข้ามาบวชเป็นพระภิกษุณี
เป็นจ�ำนวนมาก และได้รับปวัตตินีของพระภิกษุณีในสมัยนั้น พร้อมทั้งเป็นกัลยาณมิตรของพระกีสาโคตมี
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7.1.3 วิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท
				พระวินยั เป็นข้อก�ำหนดส�ำคัญทีท่ ำ� ให้พระสงฆ์ประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบถูกต้องตามกรอบ
แห่งพระวินัยในการปฏิบัติตามอริยมรรค ยังผลให้เกิดความหมดจดจากกิเลสทั้งปวงตามแนวทางแห่ง
พรหมจรรย์ เพื่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้พระวินัย
ยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระธรรมและการประพฤติพรหมจรรย์ อันเป็นกระบวนการฝึกฝนขัดเกลา
พฤติกรรมทางกายทางวาจาและใจเพื่อประณีตยิ่งขึ้น การบัญญัติพระวินัยในสิกขาบทมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ความยอมรับว่าดีแห่งพระสงฆ์ เพือ่ ความผาสุกแห่งพระสงฆ์ เพือ่ ข่มบุคคลผูเ้ ก้อยาก เพือ่ ความอยูผ่ าสุกแห่ง
เหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม เป็นต้น
				ความส�ำคัญของพระวินัยตามวัตถุประสงค์ของการบัญญัติสิกขาบทมีความมุ่งหมายที่
จะวางให้เป็นกรอบที่ชัดเจนส�ำหรับการประพฤติพรหมจรรย์ ขณะเดียวกันก็เป็นหลักส�ำคัญที่ยึดถือส�ำหรับ
การปฏิบตั ขิ ดั เกลาอันเป็นแนวปฏิบตั ขิ องนิกายเถรวาทหรือสถิรวาททีไ่ ด้รบั และสืบทอดมาตามหลักพระวินยั
ดัง้ เดิม การวางเป็นกรอบแห่งการปฏิบตั ขิ องสาวกโดยเฉพาะนักบวชนัน้ ถือได้วา่ มีความส�ำคัญต่อการรักษา
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องคือพระวินัยที่ได้รับการสืบทอดมาแต่สมัยพระบรมศาสดา ทั้งนี้เพื่อการรักษาจริยาวัตร
อันงดงามของสมณะหรือของหมู่สงฆ์
				ส่วนค�ำว่า วินัยธร คือ ผู้ทรงวินัย ภิกษุผู้ช�ำนาญวินัย หมายถึง ภิกษุที่รักษาพระวินัย
อย่างเคร่งครัดและศึกษาเล่าเรียนอย่างช�ำนาญ คล่องแคล่ว เป็นผู้ฉลาด สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของภิกษุ
ที่มาบวชใหม่ และเป็นที่เกรงขามของภิกษุผู้บวชเก่าทั้งหลาย เมื่อเกิดเรื่องหรืออธิกรณ์ในหมู่สงฆ์ พระวินัย
ธรสามารถตัดสินอธิกรณ์ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของภิกษุทั้งหลาย คุณสมบัติของ
พระวินัยธรมีหลายอย่าง คือ มีศีลอาจาระ มีคุณธรรม มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ การระงับอธิกรณ์จะยุติลง
ด้วยดี ก็ต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ถ้าพระวินัยธรไม่มีความรู้ความสามารถถึง
แม้จะตัดสินอธิกรณ์ไปแล้ว แต่กย็ งั เกิดการติเตียนตามมา จนถึงเป็นชนวนเหตุให้คณะสงฆ์แตกความสามัคคี
กันได้ ภิกษุที่ทรงพระวินัยจึงมีความส�ำคัญมาก
				ในปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยได้มีการบัญญัติศัพท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของค�ำว่า “พระวินัยหรือ
พระวินัยธร” เป็น “พระวินยาธิการ”
				พระวินยาธิการนั้นเป็นค�ำใหม่ที่เพิ่งจะบัญญัติขึ้นมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานนี้
โดยเจ้าคณะกรุงเทพมหานครโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นพระภิกษุที่คอยก�ำกับดูแลตรวจตรา พระภิกษุสามเณร
ให้มีความประพฤติเป็นระเบียบเรียบร้อย ประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย กฎ ข้อบังคับของ
คณะสงฆ์มากขึ้น
				จะเห็นได้วา่ พระวินยั ธรหรือพระวินยาธิการ หมายถึง พระผูท้ รงจ�ำพระวินยั ผูเ้ ชีย่ วชาญ
อย่างยิง่ ในวินยั สามารถตัดสินอธิกรณ์ตา่ งๆ ได้อย่างถูกต้อง ในพระพุทธศาสนามี พระวินยั ธรปรากฏชัดเจน
ทั้งภิกษุและภิกษุณี ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ในต�ำแหน่งเอตทัคคะทางพระวินัย พระวินัยธรฝ่ายภิกษุ คือ
พระอุบาลีเถระ ฝ่ายภิกษุณี คือ พระปฏาจาราเถรี พระวินัยที่เกิดขึ้นในสายพระอุบาลีนั้นมีการสืบช่วงต่อๆ
กันตามล�ำดับส�ำนักพระอุบาลีหรือส�ำนักพระวินยั ธรนีม้ บี ทบาทอย่างส�ำคัญในฐานะคณะพระสงฆ์ผรู้ กั ษาพระ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

วินยั จึงถือเป็นเอกลักษณ์สำ� คัญของคณะสงฆ์เถรวาท เพราะเหตุแห่งการยึดถือและปฏิบตั ติ ามพระวินยั อย่าง
เคร่งครัด ดังนั้นส�ำนักพระวินัยธรจึงมีส่วนในการดูแลความประพฤติและการปฏิบัติของหมู่สงฆ์ อาจกล่าว
ได้วา่ ส�ำนักพระวินยั ธรเป็นปฐมบทของการก�ำเนิดของพระวินยาธิการและเป็นทีม่ าของลักษณะหน้าทีใ่ นการ
รักษาพระวินัย โดยการสอดส่องดูแลความประพฤติของหมู่สงฆ์ให้เป็นไปตามครรลองพระวินัย นับแต่สมัย
พุทธกาล
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาเรื่อง บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยเห็นว่า หลักค�ำสอน
ในพระพุทธศาสนาประกอบด้วยธรรมและวินัย พระธรรม คือ ค�ำสอน พระวินัย คือ ค�ำสั่ง การประพฤติ
ตามพระวินยั ในส่วนของบุคคล ไม่วา่ จะเป็นภิกษุภกิ ษุณสี ามเณร อุบาสกและอุบาสิกา มีขอบเขตครอบคลุม
ความประพฤติหรือพฤติกรรมทางกายและทางวาจา นอกจากนีย้ งั ได้แสดงถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทางใจอันเป็นผลมา
จากการปฏิบตั ทิ งั้ ผิดพลาดและถูกต้องตามหลักพระวินยั ได้แก่ ความเดือดร้อนใจ (วิปปฏิสาร) ความแช่มชืน่
หรือความอาจหาญ เป็นต้น ดังนัน้ การบัญญัตพิ ระวินยั มีความมุง่ หมายเพือ่ ประโยชน์ความดีงาม ความผาสุก
ถือเป็นประโยชน์ในส่วนของบุคคลและของหมูภ่ กิ ษุสงฆ์ รวมถึงบรรดาพุทธศาสนิกชนผูม้ คี วามเลือ่ มใสและ
ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสอาจกล่าวได้ว่า พระวินัยนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของพุทธศาสนา ทั้งในหมู่เลื่อมใส
ศรัทธาผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย อันจะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุด (พระนิพพาน) คือ ก่อประโยชน์
เกือ้ กูลทัง้ สองฝ่าย พุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษทั ทัง้ หลายควรปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพระภิกษุ
สามเณร และอุบาสกอุบาสิกา และในส่วนผู้น�ำของสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศควร
ประพฤติตามหลักวินัยตามฐานานุรูปของตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความสงบสุขแก่สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยเรื่องบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นที่
น่าสนใจควรแก่การท�ำวิจัยเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น เช่น
1) ศึกษาเปรียบเทียบพระวินัยของสงฆ์กับหลักกฎหมายทางโลกในส่วนที่เหมือนกันและ
แตกต่างกัน
2) ศึกษาบทบาทพระวินยาธิการกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการ
แต่งตั้งดูแล
3) ศึกษาวิเคราะห์บทบาทพระวินัยธรกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน
4) ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระวินัยธรกับพระวินยาธิการ เป็นต้น
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