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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	1)	เพื่อศึกษาบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท	

2)	เพื่อศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท	และ	3)	เพื่อวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธร

ในพุทธปรัชญาเถรวาท	 วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษาเชิงคุณภาพ	 โดยศึกษาข้อมูลจาก 

พระไตรปิฎก	และหนงัสอืทีร่วบรวมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท	และงานเขยีนต่างๆ	เพือ่ให้ได้เนือ้หา

สอดคล้องตามล�าดับของงานวิจัย	

ผลการวิจัยพบว่า

1)	 พระสงฆ์เป็นหนึง่ในพุทธบรษิทัสีท่ีมี่บทบาทและหน้าทีส่�าคญัใน	ยคุปัจจบุนั	ในการทีจ่ะด�ารงไว้ 

ซ่ึงการสืบต่อพระพุทธศาสนาการศึกษาหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นหลักการเรียนรู้	 3	 ประการ	 

คือ	 ปฏิบัติ	 ปริยัติ	 และปฏิเวธ	 เป็นหลักการปฏิบัติที่พระสงฆ์พึ่งต้องปฏิบัติ	 เพื่อให้ชีวิตประสบความสุข	 

ความเจริญก้าวหน้า	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ต้องเดินตามกรอบของพระธรรมวินัย	

2)	 ในพระพทุธศาสนามพีระวนิยัธรปรากฏชดัเจนทัง้พระภิกษแุละพระภกิษณุ	ีทีไ่ด้รบัการยกย่อง

จากพระพทุธองค์ในต�าแหน่งเอตทัคคะทางพระวนัิย	คอื	พระอบุาลเีถระ	และพระปฏาจาราเถร	ีท่านมบีทบาท

ส�าคญัในฐานะคณะพระสงฆ์ผูรั้กษาพระวนิยัจงึถอืเป็นเอกลกัษณ์ส�าคญัของคณะสงฆ์เถรวาทเพราะเหตุแห่ง

การยึดถือและปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดสืบจนถึงปัจจุบันนี้

3)	 พระวินัยธร	คือ	ผู้ทรงวินัย	ภิกษุผู้ช�านาญวินัย	หมายถึง	ภิกษุที่รักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด

และศึกษาเล่าเรียนอย่างช�านาญ	คล่องแคล่ว	 เป็นผู้ฉลาด	 เมื่อเกิดเรื่องหรืออธิกรณ์ในหมู่สงฆ์	พระวินัยธร

สามารถตัดสินอธิกรณ์ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของภิกษุท้ังหลาย	 ท้ังยังมีศีลอาจาระ	 

มีคุณธรรม	มีความยุติธรรม	ไม่มีอคติ	และในการระงับอธิกรณ์มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของทุก

ฝ่าย	ส่วน	“พระวินยาธกิาร”เป็นศพัท์ทีบั่ญญตัขิึน้ใหม่ของคณะสงฆ์ไทย	คอืเป็นพระภกิษุทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้

จากเจ้าคณะจังหวัดให้มีหน้าที่คอยตรวจตรา	แนะน�า	ดูแล	แก้ไข	ให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตาม

หลักพระธรรมวินัย
 
ค�าส�าคัญ : 1.บทบาทของพระ	2.พระวินัยธร	3.พุทธปรัชญาเถรวาท

1 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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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�าคัญของปัญหา

องค์กรทางศาสนามีศาสนบุคคลด�ารงสืบต่ออายุพระศาสนาให้วัฒนาสถาพรโดยไม่ขาดระยะ	 

ในส่วนของพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์เป็นผู้น�า	 ในการด�ารงไว้ซ่ึงการสืบต่อพระพุทธศาสนาอันก่อให้เกิด

ประสทิธผิลให้พระพทุธศาสนายัง่ยนืสบืต่อไป	กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคม	(Davis	Kinsey,	1966,	p.	344)	

จึงเป็นกระบวนการที่มาจากพระพุทธศาสนา	 โดยพระสงฆ์ท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นพระภิกษุสงฆ์

ในพุทธศาสนามีบทบาทและหน้าที่หลัก	 ได้แก่	 การศึกษาหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตาม	

พร้อมทัง้น�าหลกัค�าสอนมาเผยแผ่แก่ประชาชน	มคีณุธรรมและหลกัความประพฤตทิีต้่องปฏิบตัมิากมาย	แต่

กล่าวตามหน้าที่ทางศาสนาแล้วได้แก่	ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว	แนะน�าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี	

อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี	ให้ได้ฟัง	ได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้	ไม่เคยฟัง	ชี้แจงอธิบาย	ท�าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้

เข้าใจแจ่มแจ้ง	 ในสังคมทุกสังคมจะก�าหนดบทบาทหรือได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากสังคมหรือ 

กลุ่มชนนั้นๆ	 บางครั้งเกิดขึ้นเองโดยปราศจากการก�าหนดหรือปราศจากความคาดหมายจากสังคมเพราะ

เป็นบทบาททีก่ระท�าอย่างถกูต้องตามหลกัมโนธรรม	(เอกชาตรี	สขุเสน,	2542,	หน้า	29)	บทบาททีพ่ระสงฆ์

ไทยต้องรับผิดชอบ	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงและเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ	คือ	ด้านการปกครอง	ด้านการ

เผยแผ่	ด้านการศาสนศึกษา	ด้านการศึกษาสงเคราะห์	ด้านการสาธารณูปการ	ด้านการสาธารณสงเคราะห์	 

(กรมการศาสนา,	 2528,	 หน้า	 32)	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนับเป็นสิ่งส�าคัญท่ีพระสงฆ์จะต้องมี

บทบาทและหน้าที่ที่จะน�าคนเข้าหาพระพุทธศาสนา	อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ของการเผยแผ่พุทธศาสนา

เชิงรุกอีกทางหนึ่งด้วย	(พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	2548,	หน้า	25)

หลักค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่	2	ประการ	คือ	พระธรรมกับพระวินัย	พระธรรม	คือ	ค�าสอน

ที่รวมทั้งพระสูตรและพระอภิธรรม	 ส่วนพระวินัยนั้น	 เป็นค�าสั่ง	 ได้แก่	 บทบัญญัติให้พุทธสาวกปฏิบัติตาม	

เน่ืองจากพระธรรมวนิยั	คอืค�าสัง่และค�าสอนของพระพทุธเจ้าด�ารงอยูใ่นฐานะเป็นพระศาสดาแทนพระองค์	

(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยตุโฺต),	2543,หน้า	32)	พระธรรมกบัพระวนิยั	สองค�านีม้คีวามสมัพันธ์กนั	ถอืว่าเป็น

ความจริงของส่ิงท้ังหลาย	 มีอยู่ตามธรรมชาติ	 ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่	 ก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา	

ธรรมชาติและธรรมดาน่ีแหละ	 คือ	 “ธรรม”	 การท่ีจะให้ความจริงของธรรมชาติมีผลในทางปฏิบัติเป็น

ประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ในสังคม	 การจัดวางระบบระเบียบในหมู่มนุษย์นี่แหละเรียกว่า	 “วินัย”	 กฎของ

ธรรมชาตเิรยีกว่า	“ธรรม”	กฎของมนษุย์เรยีกว่า	“วนิยั”	บคุคลทีไ่ด้รับการยกย่องว่าเป็นเลศิด้านการรกัษา

พระธรรมวนัิย	ชือ่ว่าพระอบุาลเีถระ	ท่านได้รบัมอบหมายจากพระพทุธเจ้าให้ตดัสนิอธกิรณ์ทีเ่กดิขึน้ในสมยั

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�าคัญ	 คือ	 เป็นพระอุปัชฌาย์บวช	 และสอนพระภิกษุณีหลายรูป	 อาทิ	 

พระอุตตมา	 และพระอุตตรา	 ซึ่งเป็นชาวแคว้นโกศลด้วยกันและภิกษุณีชาวแคว้นอ่ืน	 จนกระทั่งได้บรรล ุ

อรหัตตผล	(บรรจบ	บรรณรุจิ,	2539,	หน้า	74)
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ในปัจจุบันนี้	เมื่อมีปัญหาอธิกรณ์เกิดขึ้น	หาภิกษุที่ช�านาญทางด้านพระวินัยได้ยาก	ถึงแม้ว่าคณะ

สงฆ์ไทยจะมหีน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัพระวนิยัธรทีเ่รยีกว่า	“พระวนิยาธกิาร”	ผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนแล้วกต็าม	

แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจน	หน้าที่หลักมีเพียงคอยตรวจตรา	แนะน�า	ดูแล	แก้ไข	ให้

พระภกิษสุามเณรประพฤตปิฏบิตัติามหลกัพระธรรมวนิยั	ไม่ได้มหีน้าท่ีหลกัในการตดัสนิอธกิรณ์	การตดัสนิ

คดีความจึงมีความล่าช้ายืดเยื้อ	เปรียบเทียบกับในสมัยพุทธกาล	แล้วจะเห็นว่า	การตัดสินในสมัยพุทธกาล

รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 แม่นย�า	 เป็นที่พอใจของประชาชน	 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้	 เพราะในสมัยพุทธกาลมีภิกษุผู้

เชี่ยวชาญพระวินัยและได้รับการแต่งตั้งไว้ในต�าแหน่งพระวินัยธร	และเป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับเป็นจ�านวน

มาก	ในด้านการปกครองเอง	คณะสงฆ์ไทยได้มีการปกครองโดยมหาเถรสมาคมผูป้กครองสงูสดุ	ซึง่เป็นหน้าท่ี

ของเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรง	ที่จะต้องรับผิดชอบในสังคม	บรรดาพระภิกษุสามเณรท่ีอยู่ใต้การปกครอง

ย่อมมีทั้งผู้ประพฤติดีและไม่ดีร่วมกันอยู่คู่กัน	จึงเป็นหน้าที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ	หรือผู้ปกครองสงฆ์ที่จะ

ต้องคอยสอดส่อง	ดแูล	แก้ไข	ให้พระภกิษสุามเณรในเขตปกครองของตนให้ประพฤตปิฏบิตัอิยูใ่นกรอบตาม

หลักพระธรรมวินัย	และปฏิบัติตามหลักกฎหมาย	กฎมหาเถรสมาคม	ข้อบังคับ	ระเบียบและค�าสั่ง	ถึงแม้จะ

ท�าได้ไม่ทั้งหมดเพียงให้ลดจ�านวนพระภิกษุสามเณร	 ผู้ประพฤติมิชอบลดลงได้บ้างก็เป็นการสมควร	 ดังนั้น

ต�าแหน่งพระสงัฆาธิการกด็	ีเจ้าอาวาสผูด้แูลปกครองคณะสงฆ์ภายในวดักดี็	จงึเป็นต�าแหน่งท่ีมีความส�าคญัย่ิง 

(พระเทพปริยัติสุธี	(วรวิทย์คงฺคปญฺโญ),	2545,	หน้า	16)	ในการช่วยคณะสงฆ์ดูแล	สอดส่องความประพฤติ

ของพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในกฎระเบียบทางมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก�าหนดขึ้น	 พระวินยาธิการ	 ถือว่าเป็น

ก�าลงัส�าคญัส่วนหนึง่ของการปกครองสงฆ์	ทีค่อยช่วยเหลอืเจ้าคณะ	พระสงัฆาธกิารท�าหน้าทีค่อยตรวจตรา	

แนะน�า	ดแูล	แก้ไข	ให้พระภกิษุสามเณรประพฤติปฏบัิตติามหลักพระธรรมวนิยั	กฎหมาย	กฎมหาเถรสมาคม	

ข้อบังคับ	ระเบียบและค�าสั่งต่าง	ๆ	ก�าจัดคนพาลอภิบาลคนดี	ท�าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้ 

เกิดความเสียหายโดยส่วนรวม	 ในฐานะที่พระวินยาธิการมีส่วนร่วมอันส�าคัญในการท�าหน้าที่ป้องกันความ

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์	 และพระพุทธศาสนา	ดังนั้น	พระวินยาธิการจะต้องมีความรู้	 มีความ

สามารถและฉลาดในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	จากการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้น	ๆ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัยจึงสนใจวิจัยเรื่องบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท	

เพ่ือน�าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ	 จักเป็นประโยชน์แก่พระวินัยธรและผู้ต้องการศึกษาในด้านนี	้ 

จักได้มีความรู้	 ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี	 อันจะสร้างความสง่างามและมั่นคงสถาพรของสถาบันสงฆ์	 

และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2		เพื่อศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3		เพื่อวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		ท�าให้ทราบบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท
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3.2		ท�าให้ทราบบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.3		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.4		ท�าให้เกิดงานวิจัยที่สามารถน�าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศและเป็นวิธีปฏิบัติได้

4.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้วางขอบเขตในการศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญา

เถรวาท	โดยศึกษาจากเอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังนี้

4.1		ศึกษาบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.2		ศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.3		วิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	ผู้วิจัยจะได้ศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในต�าราต่างๆ	ที่เป็นปฐมภูมิ	คือ	พระ

ไตรปิฎก	 อรรถกถา	 และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 จากผู้รู้เขียนไว้	 เช่น	 วิทยานิพนธ์	 สารนิพนธ์	 บทความ	

วารสาร	เป็นต้น

5.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

บทบาท หมายถึงการท�าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานท�าหน้าท่ีได้หลายต�าแหน่งในคนคนเดียวกันใน

การแสดงให้ปรากฏในองค์กรหน่วยงานในด้านการเผยแผ่การพัฒนาสร้างสรรค์เช่นบทบาทในการเผยแผ่

บทบาทพระวิทยากรฝึกอบรมบทบาทในการสอนวิปัสสนากรรมฐานบทบาทผู้น�าบทบาทสังคมอื่นๆเป็นต้น

บทบาทของพระ	หมายถึง	บทบาทของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา

บทบาทพระสังฆาธิการ หมายถึงอ�านาจหน้าท่ีของพระภิกษุซ่ึงได้รับการแต่งตั้งซ่ึงให้เป็น 

พระสังฆาธิการในการด�าเนินงานกิจการคณะสงฆ์และปกครองดูแลความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ

สามเณรให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและถูกต้องตามกฎหมาย	 ตามกฎมหาเถรสมาคมและพระบัญชาของ

สมเด็จพระสังฆราช

อธิกรณ์ หมายถึง	เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสงฆ์ต้องจัดท�าให้เรียบร้อยมี	4	ประการ	คือ

	 1.  วิวาทาธิกรณ์คือวิวาท ได้แก่	การเถียงกันปรารภพระธรรมวินัยนี้	จะต้องได้รับชี้ขาดว่า 

ถูกว่าผิด	หรือเรียกอีกอย่างว่า	เป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องพระธรรมวินัย

	 2.  อนวุาทาธกิรณ์คอื ความโจทย์กล่าวหากนัด้วยปรารภพระธรรมวนิยันีจ้ะต้องได้รบัชีข้าด

ว่าถูกว่าผิด	หรือเรียกอีกอย่างว่า	เป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องอาบัติ

	 3.			 อาปัตตาธิกรณ์คือกิริยาที่ต้องอาบัติหรือถูกปรับอาบัตินี้จะต้องท�าคืน	คือท�าให้พ้นโทษ

หรือเรียกอีกอย่างว่า	เป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องการปรับอาบัติและวิธีการออกหรือพ้นจากอาบัติ

	 4.		 กิจจาธิกรณ์คือ กิจธุระท่ีสงฆ์จะพึงสามัคคีร่วมกันท�าเรียกว่า“สังฆกรรม”เช่นให้

อุปสมบทนี้จะต้องท�าให้ส�าเร็จ

พุทธปรัชญา	หมายถึง	หลักค�าสอนที่เป็นความจริงและปฏิบัติได้อย่างมีเหตุผล	 เป็นหลักค�าสอน

เกี่ยวกับความจริง	(สัจธรรม)	และหลักปฏิบัติ	(จริยธรรม)
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

เถรวาท	หมายถึง	หลักค�าสอนที่ยึดตามแนวพระเถระในการท�าสังคายนาครั้งที่	1

พระวินัยธร	หมายถึง	ผู้ทรงพระวินัย	คือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพระธรรมวินัยเป็นอย่างดี

เป็นผู้ช�านาญในพระวินัยในสิกขาบทต่างๆ	ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้		

พระวินยาธิการ	เรียกอีกอย่างว่า	ต�ารวจพระ	หมายถึง	พระภิกษุชาวไทยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม 

พระวนัิย	เช่น	มีหน้าทีแ่นะน�าตกัเตอืน	ชีแ้จงระเบยีบปฏบิตัแิก่พระภกิษสุามเณรทีป่ระพฤตไิม่เรยีบร้อยและ

หากไม่ปฏบิตัติามหรอืท�าผดิกน็�าตัวส่งเจ้าคณะผูรั้บผดิชอบหรอืเจ้าหน้าทีบ้่านเมอืงให้ด�าเนนิการตามอ�านาจ

หน้าที่	แต่ไม่มีอ�านาจในการให้สละสมณเพศ

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

ในการศึกษาเรื่อง	 ศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

จากเอกสาร	ได้มีการศึกษาตามวิธีการดังนี้ 

 6.1  ขั้นส�ารวจข้อมูล

	 	 1)		 ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกับบทบาทของพระในพทุธปรชัญาเถรวาท	บทบาทของพระวนิยัธร

ในพุทธปรัชญาเถรวาท	และศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 	 2)		 ส�ารวจเอกสารงานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนไว้	 และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระวินัยธร

ในพุทธปรัชญาเถรวาท

 6.2  ขั้นรวบรวมข้อมูล

  1)		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ	คือ	ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	ฉบับภาษาไทย	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พุทธศักราช	2539

	 	 2)		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ	 คือ	ต�ารา	 เอกสาร	 งานวิจัย	 วิทยานิพนธ์วารสาร	

บทความ	และงานเขียนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

 6.3  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

  น�าข้อมูลที่ได้ศึกษามาท�าการแยกแยะ	จัดประเภท	แล้วน�าข้อมูลเหล่านั้นไปเขียนลงในบท

ต่างๆ	ตามความสอดคล้องและเหมาะสมแก่เนื้อหาของการวิจัยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์	ถูกต้อง	และชัดเจน

 6.4  ขั้นน�าเสนอผลงานวิจัย

	 	 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้	 ผู้วิจัยได้

น�าเสนอผลการวิจัยตามล�าดับขั้นตอนแบบวิจัยเชิงพรรณนา	

7.  สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของพระวินัยธร

ในพุทธปรัชญาเถรวาทในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้	 3	 ประการด้วยกันคือ	 1)	 เพื่อศึกษา

บทบาทของพระในพทุธปรชัญาเถรวาท	2)	เพือ่ศกึษาบทบาทของพระวนิยัธรในพทุธปรชัญาเถรวาท	3)	เพือ่

วิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาทผู้วิจัยได้ศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วย

การค้นคว้าเอกสารจากข้อมลูปฐมภูมใินพระไตรปิฎกและเอกสารท่ีเกีย่วข้องส่วนประเดน็การศกึษาวเิคราะห์
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ผูว้จิยัได้ล�าดบัเน้ือหาในแต่ละบทพร้อมทัง้ได้ศกึษาวเิคราะห์เหตปัุจจยัทีจ่ะเกดิเพือ่ให้ได้องค์ความรู้ใหม่	แล้ว

น�ามาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันของพระสงฆ์ผู้ท�าหน้าที่รักษาพระธรรมและพระวินัยสืบต่อไป	 ดังนั้น	 ผู้วิจัย 

จะได้สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้มีดังนี้

7.1  บทสรุป 

	 การศกึษาวจิยัเรือ่งศกึษาบทบาทของพระวนิยัธรในพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นการศกึษาเกีย่วกบั 

บทบาทของพระในพทุธปรชัญาเถรวาท	บทบาทของพระวนิยัธรในพทุธปรชัญาเถรวาท	และศกึษาวเิคราะห์

บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท	ซึ่งผู้วิจัยน�ามาสรุปได้ดังต่อไปนี้

 7.1.1  บทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท

    บทบาทเป็นสิ่งที่ผู้รับหน้าที่ต้องแสดงออกพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสถานบันทาง

ศาสนาและสังคมเพ่ืออยู่กับสังคมพระสงฆ์จ�าต้องได้รับความช่วยเหลือและควรมีบทบาทในการกระท�า

กิจกรรมต่างๆ

    บทบาทและหน้าทีข่องพระในยคุปัจจบุนันัน้มคีวามส�าคญัต่อการสร้างระเบียบแบบแผน

และการด�ารงอยูอ่ย่างมัน่คงของพระพทุธศาสนา	พระสงฆ์จงึถอืว่าเป็นตวัแทนหรอืเป็นสาวกขององค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพทุธศาสนกิชนซึง่มหีน้าท่ีในการปฏิบัติภารกจิเพ่ือการเผยแผ่	และ

ถ่ายทอดพระธรรมค�าสอนต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้

เพื่อให้ผู้ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาได้น้อมน�าเอาพระธรรมค�าสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและในสังคม

    การเผยแผ่และการถ่ายทอดหลักค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็น

ภารกจิส�าคญัยิง่ทีค่ณะสงฆ์ต้องปฏบิตั	ินอกจากนัน้การปฏบิตัแิละการด�ารงชวีติของพระภกิษตุามพระธรรม

วินัยสามารถสร้างความศรัทธาความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป	ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ

ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในฐานะชาวพุทธอีกด้วย	เมื่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระ

ธรรมวนิยั	ตลอดทัง้ค�าสอนทีเ่ป็นหน่ึงเดียวขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว	มวีธิกีารแสดงออกหลาย

อย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาวพุทธ	 โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยพุทธกาลกุลบุตรชาวพุทธจะต้องหาโอกาส

บรรพชาอปุสมบทเป็นพระภกิษุในพระพทุธศาสนาเพือ่ศกึษาพระธรรมวนิยัดงันัน้เม่ือมกีารบรรพชาอปุสมบท

อย่างแพร่หลาย	ท�าให้มพีระภกิษุสามเณรเพิม่มากขึน้	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องวางระบบการบรหิาร

จดัการเพ่ือการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยดงีาม	เพราะการปกครองนัน้เป็นส่วนหนึง่ของ

การบริหารกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้า	 ความตั้งมั่นของพระศาสนาจะเกิด

ประโยชน์แก่พระสงฆ์และมหาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

    บทบาทและหน้าทีห่ลกัของคณะสงฆ์ไทยท่ีเป็นพระสังฆาธิการในปัจจบัุนตามโครงสร้าง

การบริหารกจิการคณะสงฆ์มอียู	่6	ด้าน	คอื	ด้านการปกครอง	ด้านการศาสนศกึษา	ด้านการศกึษาสงเคราะห์	

ด้านการเผยแผ่	ด้านการสาธารณูปการ	ด้านการสาธารณสงเคราะห์	ในส่วนที่เกี่ยวกับพระวินัย	คือด้านการ

ปกครอง	 โดยอาศัยพระราชบัญญัติ	 พ.ศ.2505	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2535ในการปกครองคณะสงฆ์ไทย 

พระสงัฆาธกิารทกุระดับมกีารปฏบิติัหน้าทีพ่ระวนัิยธรอยูใ่นตวัเอง	เพราะว่าเป็นผูป้กครองจะต้องก�ากับ	ดแูล	

เอาใจใส่ความประพฤติของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในการปกครอง	 ดังน้ันพระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้ 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระวินัย	สามารถเป็นที่พึ่งเป็นหลักของคณะสงฆ์ได้

 7.1.2  บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

    พระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้	 เป็นค�าสั่งที่ส�าคัญเกิดมาควบคู่กับค�าสอน	 คือ	

พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้	 พระวินัยถือว่าเป็นอายุแห่งพระพุทธศาสนา	 เมื่อพระวินัยยังคงมีอยู่	

คือ	ยังมีการประพฤติปฏิบัติรักษาไว้อยู่ก็ชื่อว่าพระพุทธศาสนายังด�ารงอยู่	 เพราะพระวินัยนั้นเป็นบาทฐาน

รองรับการปฏบัิติ	เมือ่พระภิกษสุงฆ์รกัษาพระธรรมและพระวนิยัเปรยีบได้ว่าเป็นบุคคลทีร่กัษาศลีให้บรสิทุธิ	์

อันจะน�าไปสู่การเจริญสมาธิที่มั่นคง	ปัญญาก็จะเจริญก้าวหน้า	 สมาธิที่อบรมด้วยศีล	 ย่อมมีอานิสงส์มาก	

ปัญญาที่อบรมด้วยสมาธิ	ย่อมมีอานิสงส์มาก	เมื่อเป็นเช่นนี้	พระวินัยจึงมีการปฏิบัติสืบต่อมาโดยพระสาวก

ทั้งหลาย	ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลในดินแดนชมพูทวีปมาจนถึงสมัยหลังพุทธกาลในลังกาทวีป	ด้วยวิธีมุขปาฐะ 

และสืบต่อมาในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่บันทึกไว้ในคัมภีร์จนถึงปัจจุบัน	

    ลกัษณะแห่งการบญัญตัพิระวนิยัของพระพทุธเจ้านัน้	พระองค์ไม่ได้บญัญตัไิว้ล่วงหน้า	

แต่ได้ทรงบญัญตัไิว้เม่ือมเีหตกุารณ์ทีเ่กีย่วกับความเสยีหายทีเ่กดิขึน้	อนึง่	พระสงฆ์ทีบ่วชเข้ามาในพระธรรม

วินัยสมัยแรกล้วนเป็นผู้เบื่อหน่ายต่อโลก	จึงมุ่งหน้าประพฤติธรรมอย่างเคร่งครัด	ฟังธรรมอย่างตั้งใจ	และ

ได้ส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคลเป็นจ�านวนมาก	ภิกษุสงฆ์ล้วนมีอาจารวัตรที่งดงาม	ที่ส�าคัญวินัยหรือสิกขาบท

บัญญัติมีเป็นจ�านวนมาก	พระสาวกหลายรูปจึงมีการท่องจ�ากันมา	ผู้ที่เชี่ยวชาญพระวินัยก็ทรงจ�าพระวินัย	

ภิกษุผู้เชี่ยวชาญพระสูตรก็ทรงจ�าพระสูตร	 ภิกษุผู้เชี่ยวชาญพระอภิธรรมก็ทรงจ�าพระอภิธรรม	 เมื่อเป็น 

เช่นนี้แล้ว	 กล่าวได้ว่ามีภิกษุและภิกษุณีหลายรูปมีความเช่ียวชาญด้านพระวินัย	 ท่ีเรียกว่า	 “พระวินัยธร”	 

อันหมายถึง	 ผู้ที่รู้และเข้าใจทางด้านพระวินัยอย่างถ่องแท้และเป็นผู้เช่ียวชาญอย่างยิ่งในวินัยสูตร	 ดังนั้น	

พระวินัยธร	ก็หมายถึงผู้ทรงพระวินัย	หรือภิกษุ	ภิกษุณีผู้เชี่ยวชาญวินัยนั่นเอง

    ในจ�านวนพระสาวกทัง้หลายท้ังพระภกิษแุละพระภกิษณุผีูไ้ด้รบัการยกย่องให้เป็นเลศิ

ทางด้านพระวินัย	คือ	พระอุบาลีเถระ	ท่านเป็นแบบอย่างให้กับอนุชนรุ่นหลังผู้ใฝ่ศึกษาเรื่องพระวินัย	ท่าน

ได้รับพุทธานุญาตให้เป็นผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่โดดเด่นอยู่	3	เรื่องด้วยกัน	คือ	1.	เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะ	

2.	เรือ่งของอชัชกุะภกิษุเมอืงเวสาล	ีและ	3.	เรือ่งพระเถรผีูเ้ป็นมารดาของพระกมุารกสัสปะเถระ	ท่านได้รบั

มอบหมายจากพระพุทธเจ้าให้ตัดสินอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลหลายเรื่อง	 จึงได้รับการยกย่องจาก

พระพทุธเจ้าว่า	เป็นผูย้อดเยีย่มในด้านทรงจ�าพระวนิยั	ด้านภกิษณุ	ีพระปฏาจาราเถร	ีเป็นพระเถรท่ีีเชีย่วชาญ

ในพระวนิยั	พระบรมศาสดาแต่งตัง้ไว้ในต�าแหน่งเอตทคัคะด้านทรงพระวนิยั	และท่านยงัรบัภาระส�าคญัคอื	

เป็นพระอปัุชฌาย์บวชภกิษุณทีีเ่ข้ามาบวชในพทุธศาสนานี	้และสอนภกิษณุหีลายรปู	อาท	ิพระอตุตมา	และ

พระอตุตรา	ซ่ึงเป็นชาวแคว้นโกศลเหมอืนกนั	ตลอดทัง้ภกิษณุทีีม่าจากทีอ่ืน่ๆ	จนกระทัง่ได้บรรลพุระอรหนัต์	

พระปฏาจาราเถรท่ีานได้เป็นแบบอย่างในการปฏบิตัพิระวนิยัอย่างเคร่งครดั	และสัง่สอนพระวินยัแก่ภกิษณุี

อื่นๆ	ตลอดทั้งหลักธรรมต่างๆ	แก่ภิกษุณีและประชาชนทั่วไป	ลักษณะที่โดดเด่นของพระปฏาจาราเถรี	คือ

ได้เป็นอาจารย์ของสตรแีละภกิษณุทีัง้หลายทีป่ระสบความเศร้าโศกในชวีติ	และท่านมบีทบาทในการช่วยเหลอื 

สังคมให้พ้นทุกข์จากปัญหาชีวิตที่รุ่มเร้า	 แต่ในส่วนด้านการวินิจฉัยอธิกรณ์ต่างๆ	 นั้น	 พระปฏาจาราเถร ี

ไม่ปรากฏว่าได้รบัมอบหมายให้ตัดสนิอธกิรณ์	แต่ท่านมผีลงานด้านการสอนสตรทีีเ่ข้ามาบวชเป็นพระภกิษณุี

เป็นจ�านวนมาก	 และได้รับปวัตตินีของพระภิกษุณีในสมัยนั้น	 พร้อมท้ังเป็นกัลยาณมิตรของพระกีสาโคตมี	
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เป็นต้น

 7.1.3  วิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

    พระวนิยัเป็นข้อก�าหนดส�าคญัทีท่�าให้พระสงฆ์ประพฤตดิปีฏบิตัชิอบถกูต้องตามกรอบ

แห่งพระวินัยในการปฏิบัติตามอริยมรรค	 ยังผลให้เกิดความหมดจดจากกิเลสท้ังปวงตามแนวทางแห่ง

พรหมจรรย์	 เพื่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา	นอกจากนี้พระวินัย

ยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระธรรมและการประพฤติพรหมจรรย์	 อันเป็นกระบวนการฝึกฝนขัดเกลา

พฤติกรรมทางกายทางวาจาและใจเพื่อประณีตยิ่งขึ้น	 การบัญญัติพระวินัยในสิกขาบทมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ความยอมรบัว่าดแีห่งพระสงฆ์	เพือ่ความผาสกุแห่งพระสงฆ์	เพือ่ข่มบคุคลผูเ้ก้อยาก	เพือ่ความอยูผ่าสกุแห่ง

เหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม	เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม	เป็นต้น

    ความส�าคัญของพระวินัยตามวัตถุประสงค์ของการบัญญัติสิกขาบทมีความมุ่งหมายที่

จะวางให้เป็นกรอบที่ชัดเจนส�าหรับการประพฤติพรหมจรรย์	ขณะเดียวกันก็เป็นหลักส�าคัญที่ยึดถือส�าหรับ

การปฏิบตัขิดัเกลาอนัเป็นแนวปฏบิติัของนิกายเถรวาทหรอืสถิรวาทท่ีได้รบัและสบืทอดมาตามหลกัพระวินยั

ดัง้เดมิ	การวางเป็นกรอบแห่งการปฏบิตัขิองสาวกโดยเฉพาะนกับวชนัน้	ถอืได้ว่ามคีวามส�าคัญต่อการรักษา

แนวปฏิบัติที่ถูกต้องคือพระวินัยที่ได้รับการสืบทอดมาแต่สมัยพระบรมศาสดา	ทั้งนี้เพื่อการรักษาจริยาวัตร

อันงดงามของสมณะหรือของหมู่สงฆ์

    ส่วนค�าว่า	วินัยธร	คือ	ผู้ทรงวินัย	ภิกษุผู้ช�านาญวินัย	หมายถึง	ภิกษุที่รักษาพระวินัย

อย่างเคร่งครัดและศึกษาเล่าเรียนอย่างช�านาญ	คล่องแคล่ว	 เป็นผู้ฉลาด	สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของภิกษุ

ที่มาบวชใหม่	และเป็นที่เกรงขามของภิกษุผู้บวชเก่าทั้งหลาย	เมื่อเกิดเรื่องหรืออธิกรณ์ในหมู่สงฆ์	พระวินัย

ธรสามารถตัดสินอธิกรณ์ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของภิกษุทั้งหลาย	 คุณสมบัติของ 

พระวินัยธรมีหลายอย่าง	คือ	มีศีลอาจาระ	มีคุณธรรม	มีความยุติธรรม	ไม่มีอคติ	การระงับอธิกรณ์จะยุติลง

ด้วยดี	 ก็ต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย	 ถ้าพระวินัยธรไม่มีความรู้ความสามารถถึง 

แม้จะตดัสินอธกิรณ์ไปแล้ว	แต่กย็งัเกดิการตเิตยีนตามมา	จนถงึเป็นชนวนเหตใุห้คณะสงฆ์แตกความสามคัคี

กันได้	ภิกษุที่ทรงพระวินัยจึงมีความส�าคัญมาก

    ในปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยได้มีการบัญญัติศัพท์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของค�าว่า	“พระวินัยหรือ

พระวินัยธร”	เป็น	“พระวินยาธิการ”

    พระวินยาธิการนั้นเป็นค�าใหม่ท่ีเพิ่งจะบัญญัติข้ึนมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานน้ี

โดยเจ้าคณะกรุงเทพมหานครโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นพระภิกษุท่ีคอยก�ากับดูแลตรวจตรา	พระภิกษุสามเณร

ให้มีความประพฤติเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย	 กฎ	 ข้อบังคับของ 

คณะสงฆ์มากขึ้น

    จะเห็นได้ว่า	พระวนัิยธรหรือพระวนิยาธกิาร	หมายถึง	พระผูท้รงจ�าพระวนิยั	ผูเ้ช่ียวชาญ

อย่างยิง่ในวนัิย	สามารถตดัสนิอธกิรณ์ต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง	ในพระพทุธศาสนาม	ีพระวนิยัธรปรากฏชดัเจน

ทั้งภิกษุและภิกษุณี	 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะทางพระวินัย	 พระวินัยธรฝ่ายภิกษุ	 คือ	

พระอุบาลีเถระ	ฝ่ายภิกษุณี	คือ	พระปฏาจาราเถรี	พระวินัยที่เกิดขึ้นในสายพระอุบาลีนั้นมีการสืบช่วงต่อๆ

กนัตามล�าดบัส�านกัพระอบุาลหีรอืส�านักพระวนัิยธรนีม้บีทบาทอย่างส�าคญัในฐานะคณะพระสงฆ์ผูร้กัษาพระ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

วนิยั	จงึถอืเป็นเอกลกัษณ์ส�าคัญของคณะสงฆ์เถรวาท	เพราะเหตแุห่งการยดึถอืและปฏบิตัติามพระวนิยัอย่าง

เคร่งครัด	 ดังนั้นส�านักพระวินัยธรจึงมีส่วนในการดูแลความประพฤติและการปฏิบัติของหมู่สงฆ์	 อาจกล่าว

ได้ว่าส�านักพระวนิยัธรเป็นปฐมบทของการก�าเนดิของพระวนิยาธกิารและเป็นทีม่าของลกัษณะหน้าท่ีในการ

รักษาพระวินัย	โดยการสอดส่องดูแลความประพฤติของหมู่สงฆ์ให้เป็นไปตามครรลองพระวินัย	นับแต่สมัย

พุทธกาล

 

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 จากการศึกษาเรื่อง	บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท	ผู้วิจัยเห็นว่า	หลักค�าสอน

ในพระพุทธศาสนาประกอบด้วยธรรมและวินัย	พระธรรม	คือ	 ค�าสอน	พระวินัย	 คือ	 ค�าสั่ง	 การประพฤติ

ตามพระวนัิยในส่วนของบคุคล	ไม่ว่าจะเป็นภกิษุภกิษณุสีามเณร	อบุาสกและอบุาสกิา	มขีอบเขตครอบคลมุ

ความประพฤตหิรือพฤติกรรมทางกายและทางวาจา	นอกจากน้ียงัได้แสดงถึงสิง่ทีเ่กดิข้ึนทางใจอนัเป็นผลมา

จากการปฏบิตัท้ัิงผดิพลาดและถกูต้องตามหลกัพระวนิยั	ได้แก่	ความเดอืดร้อนใจ	(วปิปฏสิาร)	ความแช่มชืน่ 

หรือความอาจหาญ	เป็นต้น	ดังนัน้	การบญัญติัพระวินยัมคีวามมุง่หมายเพือ่ประโยชน์ความดงีาม	ความผาสกุ

ถอืเป็นประโยชน์ในส่วนของบคุคลและของหมูภ่กิษสุงฆ์	รวมถงึบรรดาพทุธศาสนกิชนผูม้คีวามเลือ่มใสและ

ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสอาจกล่าวได้ว่า	 พระวินัยนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของพุทธศาสนา	ทั้งในหมู่เลื่อมใส

ศรัทธาผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	อันจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุด	(พระนิพพาน)	คือ	ก่อประโยชน์

เก้ือกลูทัง้สองฝ่าย	พุทธศาสนกิชนหรอืพุทธบรษิทัทัง้หลายควรปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั	โดยเฉพาะพระภิกษ	ุ 

สามเณร	 และอุบาสกอุบาสิกา	 และในส่วนผู้น�าของสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศควร

ประพฤติตามหลักวินัยตามฐานานุรูปของตนเอง	 เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความสงบสุขแก่สังคมและ

ประเทศชาติต่อไป

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 จากการวิจัยเร่ืองบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท	 ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นท่ี

น่าสนใจควรแก่การท�าวิจัยเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น	เช่น

	 1)		 ศึกษาเปรียบเทียบพระวินัยของสงฆ์กับหลักกฎหมายทางโลกในส่วนที่เหมือนกันและ 

แตกต่างกัน

	 2)		 ศึกษาบทบาทพระวินยาธิการกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ในจังหวัดต่าง	ๆ	ที่มีการ

แต่งตั้งดูแล

	 3)		 ศึกษาวิเคราะห์บทบาทพระวินัยธรกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน

	 4)		 ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระวินัยธรกับพระวินยาธิการ	เป็นต้น
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