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ตํารวจพระ
THE POLICE MONK
พันตํารวจโทพิชศาล พันธุว์ ฒ
ั นา
Pol.lt.col.Pitsarn Phanwattana
บทคัดย่อ

ตํารวจพระเป็ นคําทีชาวบ้านทัวไปใช้เรียกพระภิกษุทดํี ารงตําแหน่ งพระวินยาธิการทีมีความหมาย
ว่า “พระทีทรงไว้ซงพระวิ
ึ
นยั ” มีหน้าทีปฏิบตั เิ กียวกับการตรวจตรา ชีแจง แนะนํ าพระภิกษุ สามเณรให้ปฏิบตั ิ
ชอบตามกฎกติกาทีกําหนด และจับพระภิก ษุทปฏิ
ี บตั ิไ ม่ดีไม่ชอบมอบเจ้าอาวาส การปฏิบตั ิงานของพระ
วินยาธิการหรือตํารวจพระมีศูนย์ปฏิบตั ิการครอบคลุมเกือบทัวทังประเทศ แต่ผปู้ ฏิบตั งิ านในหลายพืนทียัง
ขาดแคลน เนืองจากพระผูซ้ งทํ
ึ าหน้าทีตํารวจพระต้องเสียสละหลากหลายด้านทังความสุขส่วนตัว เวลา งานที
ตนจะพึงมีพงึ ได้ แม้แต่ค่าพาหนะทีออกตรวจงานก็ต้องเสียสละเอง ผูม้ อี ํานาจในเรืองนีควรจัดให้มสี วัสดิการ
ค่าตอบแทนหรือการพิจารณาเลือนยศตําแหน่งเพือเป็ นขวัญกําลังใจแก่พระภิกษุททํี าหน้าทีพระวินยาธิการ
และทีสําคัญต้องกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีหรือบทบาทให้แก่พระภิกษุทปฏิ
ี บตั หิ น้าทีตํารวจพระให้ชดั เจน
เป็ นรูปธรรม เนืองจากตําแหน่งนีมีความสําคัญอย่างยิงต่อการดูแลความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนา
ของสังคมไทย
คําสําคัญ : ตํารวจพระ, พระวินยาธิการ, การปฏิบตั งิ าน

ABSTRACT

The police monk is generally so-called “Phravinayadhikara”, which refers to “The lord god
handling with his strict Buddhist disciplines”, and is responsible for monitoring and supervising both
monks’ and novices’ Buddhist regulations, as well as arresting the monks with their wicked conducts.
In addition, police monks centers are served around Thailand whereas the fewer numbers of police
monks are mostly found because of devoting their time, personal tasks, and duties. However, it was
suggested the provisions for the enhancement of not only their allowances, but also their higher
position be required for their moral empowerment. Also, the police monks’ job descriptions and
duties should be set up for their position because of the importance of the clergies’ peace in the
Thai Buddhist society.
Keywords : The police monk, Phravinayadhikara, The performance
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บทนํา

1

คําว่ าพระภิก ษุ ตามคําศัพท์แปลว่ า “ผู้เห็นภัย ในวัฎสงสาร” ท่ านทังหลายได้สละเพศฆราวาส
ออกบวชเป็ นเพศบรรพชิตเพือทีจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก แต่สภาพแห่งความจริงตังแต่อดีต
จนปั จจุบนั ทีมิอาจปฏิเสธได้คอื ปั ญหาพระภิกษุประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการครองเพศบรรพชิต เป็ นเหตุ
ให้ส่งผลกระทบต่ อภาพรวมของพระพุทธศาสนา ทําให้คนในสังคมเกิดความเสือมศรัทธาต่อพฤติกรรมของ
พระภิกษุ ทประพฤติ
ี
หลากหลายเช่น พระภิกษุดมสุ
ื รา เล่นการพนัน อวดอุตริ เสพเมถุน ยังไม่นับเรืองของ
พระปลอมที เป็ นปั ญหาของพระพุ ท ธศาสนาเช่ น กัน ด้ ว ยเหตุ นี พระสุ เ มธาธิ บ ดี ห รื อ อดี ต เจ้ า คณะ
กรุงเทพมหานครในขณะนันจึงจัดประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะเขตทัวกรุงเทพมหานครเพือร่วม
พิจารณาหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว และมติทประชุ
ี
มเห็นสมควรว่าควรจัดตังพระภิกษุ ผู้มี
ความเหมาะสมมาช่วยงานการปกครองของพระสังฆาธิการเพือแบ่งเบาภาระของพระสังฆาธิการทีส่วนใหญ่
อายุมาก ให้ช่วยแก้ไขปั ญหาการประพฤติไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณร อันเป็ นจุดเริมต้นของพระวินยาธิ
การหรือตํารวจพระ

ผลงานวิ จยั จากแหล่งข้อมูลทีเกียวข้อง

พระบุ ญ ทอด สีน วนนา ศึก ษาเรืองประสิท ธิผ ลการบริห ารจัด การของพระวิน ยาธิ ก ารเพือ
ความยังยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 ในปี พ.ศ.2559 ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการวิจยั การปฏิบตั ิงานของ
พระวิน ยาธิก ารในภูม ิภ าคอืนๆ ด้ว ยเพือทํา การศึกษาเปรีย บเทีย บผลการวิจยั ทีพบจากพระวินยาธิการ
2
ทีปฏิบตั งิ านต่างท้องทีกัน
พระครูปลัดทะเล มหณณโวศึกษาเรืองบทบาทของพระวินยาธิการตามทัศนะของพระสงฆ์ในเขต
พญาไทกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2553 ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ 5 ข้อ (1) ควรมีการศึกษาทัศนะต่อบทบาทของ
พระวินยาธิการกรณีศกึ ษาในเขตอําเภอ จังหวัดใกล้เคียง และระดับภาคเพือให้ทราบข้อมูลทีครอบคลุมและ
ใกล้เคียงมากขึน (2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบต่อบทบาทของพระวินยาธิการในแต่ละอําเภอ จังหวัด
เพือศึก ษาความแตกต่ า งระหว่ า งกัน และนํ า ไปสู่ก ารปกครองของคณะสงฆ์ใ ห้มี ป ระวิท ธิภ าพมากขึน
(3) ควรศึกษาเกียวกับหน่วยงานทีมีการวางระเบียบของหน่วยงานต่างๆ เพือนํ าผลการศึกษามาเปรียบเทียบ
กับหน่ วยงานของพระวินยาธิก าร (4) ควรศึก ษาความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหน้ าทีของ
พระวินยาธิการในเขตต่างๆ และ (5) ควรศึก ษาผลกระทบต่ อการปฏิบตั ิหน้าทีของพระวินยาธิการต่ อ
3
พระธรรมวินยั

1

สารานุกรมเสรี.ความหมายคําว่าพระภิ กษุ. [ออนไลน์].แหล่งทีมา:
http://th.wikipedia.org/wiki/%eo%b %a b %b %b %b 2559.[ กุมภาพันธ์
].
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. [ออนไลน์].แหล่งทีมา: http://www.apheit.siam.edu/jounal/Vol No JanMay / _boontod.pdf.[ กุมภาพันธ์ ].
3
พระครูป ลัด ทะเล มหณณโว, “บทบาทของพระวิ น ยาธิ ก ารตามทัศ นะของพระสงฆ์ ใ นเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553.
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แนวคิ ดทฤษฎี ทีเกียวข้อง

แนวคิดบทบาทเป็ นแนวคิดทีเน้นว่ามนุ ษย์จะแสดงพฤติกรรมตามความคิดเห็นหรือทัศนคติทเป็
ี น
ผลมาจากความคาดหวังทางสังคมตามสถานภาพ ตําแหน่ง และเจ้าหน้าทีทางสังคมของแต่ละบุคคลซึงผูเ้ ขียน
ได้รวบรวมความหมายของบทบาททีนักการศึกษาทังในประเทศและต่างประเทศได้ให้คํานิยามหรือตําจํากัด
ความปรากฏทีตาราง 1
ตารางที 1 เมตริกองค์ประกอบความหมายของคําว่าบทบาท
นักการศึกษาในประเทศ ทําตามสิ ทธิ
และต่างประเทศ
และหน้ าที
อรุณ รักธรรม (2540)
งามพิศ สัตย์สงวน (2540)
ไพบูลย์ ช่างเรียน (2516)
สุพตั รา สุภาพ (2540)
Parsons, T. (1979)
Linton, R. (1978)
Cohen, J.M. (1987)
Allport, G.W. (1973)

/
/
/
/
/
/
/

พฤติ กรรม
ทีคาดหวัง

ตําแหน่ ง
ทางสังคม

/
/

/

/
/
/

/
/
/
/

สามารถ
คาดการณ์
ได้
/
/

จําแนก
ชนิ ดของ
บุคคล

/
/
/
/
/

/

จากตารางที 1 พบว่า นักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความหมายคําว่าบทบาทว่าเป็ นการกระทําตาม
สิท ธิและหน้ าที (7) รองลงมาตามลําดับได้แก่ เป็ นตําแหน่ งทางสังคม เป็ นพฤติกรรมทีคาดหวัง สามารถ
คาดการณ์ได้ และเป็ นการจําแนกชนิดของบุคคลเป็ นลําดับท้าย (3) เมือเป็ นเช่นนีจึงสามารถสรุปตามตาราง
เมตริกนีได้ว่า บทบาทหมายถึง การทีบุคคลกระทําตามสิทธิและหน้าทีตามตําแหน่ งทางสังคม ซึงในบทความ
นีเกียวข้องกับบทบาทของพระวินยาธิการทีปฏิบตั งิ านตามสิทธิและหน้าทีในปั จจุบนั

เนื อหา

ตํารวจพระเป็ นคําทีชาวบ้านทัวไปใช้เรีย กพระภิกษุ ทีดํา รงตํ าแหน่ งพระวินยาธิก าร ซึงคําว่ า
พระวินยาธิการบัญญัตขิ นมาใช้
ึ
อย่างเป็ นทางการโดยพระสุเมธาธิบดีหรือเจ้าคณะกรุงเทพมหานครในขณะนัน
อาศัยอํานาจตามความข้อ 14(1) แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที 15(พ.ศ.2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์มคี วามหมายว่า”พระทีทรงไว้ซงพระวิ
ึ
นัย” ซึงหมายถึง พระภิกษุ ทได้
ี รบั การแต่งตังจากเจ้าคณะ
จังหวัดหรือเจ้าคณะผู้ปกครองให้เป็ นผูช้ ่วยเหลือสนับสนุ นการปกครองของเจ้าอาวาสและเจ้าคณะปกครอง
เพือความเรียบร้อยถูกต้องและดีงามตามหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ
4
คําสัง มติ ประกาศ พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช และคําสังผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน พระวินยาธิการมี
4

พระธรรมสุธ,ี คู่มอื ศูนย์ปฏิ บตั ิ การพระวิ นยาธิ การคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครังที 6.
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), หน้า .
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หน้ าทีตรวจตรา จับกุม และสอบสวนดังเช่นเจ้าหน้าทีตํารวจกล่าวคือ ทําหน้าทีตรวจตรา ชีแจง แนะนํ า
พระภิกษุให้ปฏิบตั ชิ อบตามกฎกติกาทีกําหนด จับพระภิกษุทปฏิ
ี บตั ไิ ม่ดไี ม่ชอบหรือประพฤติฝ่าฝืนมอบให้เจ้า
5
อาวาส และช่วยเจ้าอาวาสดําเนินการสอบสวนตามควรแก่กรณี
พระภิกษุ ท ปฏิ
ี บตั ิง านในฐานะตํ ารวจพระไม่มีก ารเปิ ด รับสมัค รแต่ ใช้ก ารคัดเลือกจากพระทีมี
คุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์อนั ประกอบด้วย (1) มีพรรษามากกว่า 5 ปี (2) มีระดับความรูน้ ักธรรมชันเอกหรือ
เปรียญสามประโยคขึนไป (3) ร่างกายสมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพ และ (4) ได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา
พระภิกษุทได้
ี รบั การแต่งตังเป็ นพระวินยาธิการหรือตํารวจพระจะได้รบั บัตรประจําตัวทีมีอายุหนึงปี ตามวาระ
การดํารงตําแหน่ ง ซึงหากพระผูน้ นมี
ั ผลงานจะได้รบั การแต่งตังให้เป็ นพระวินยาธิการใหม่ได้อกี โดยพระภิกษุ
ทีได้รบั การแต่ งตังเป็ นตํารวจพระต้องปฏิบตั ิต นตามหลัก ความประพฤติปฏิบตั ิอนั เหมาะสมเพือแสดงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมทีพึงปฏิบตั ใิ นการเป็ นตํารวจพระทังสิน 7 ข้อ (1) ต้องมีความอดทนอดกลันใจเย็นและ
สุขุมรอบคอบ (2) ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที รักษาหน้าที และปฏิบตั ติ ามหน้าทีโดยถือหน้าทีเป็ นสําคัญ
(3) ต้องเห็นประโยชน์สว่ นรวมเป็ นใหญ่และเสียสละ (4) ต้องให้ความเคารพยําเกรงและเชือฟั งผูบ้ งั คับบัญชา
(5) ต้องพร้อมทีจะปฏิบตั หิ น้าทีอยู่เสมอและพร้อมทีจะปฏิบตั ติ ามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชาทีสังแล้วโดยชอบ
ด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม (6) ต้องสุภ าพอ่ อนโยนนิมนวล ใช้ปิย วาจาและมี
6
สมณสัญญาเพียบพร้อม และ (7) ต้องปฏิบตั งิ านเพืองาน เพือการคณะ และเพือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
สถานทีสําหรับปฏิบตั งิ านของตํารวจพระในพืนทีกรุงเทพเรียกว่า ศูนย์ปฏิบตั ิการพระวินยาธิการ
คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 มีศูนย์ก ลางอยู่ทวัี ด มหาธาตุ ยุ วราชรังสฤษฎิ ซึงศูนย์นีแบ่ งเป็ น 4
ประเภท (1) ศูนย์กลางคือ กองอํานวยการ (2) ศูนย์ปฏิบตั ิการคือ หน่ วยปฏิบตั ิการทีรับเรืองจากกอง
อํานวยการกลาง (3) ศูนย์ประสานงานคือ หน่ วยงานทีคอยประสานการปฏิบตั งิ านของพระวินยาธิการ และ
(4) ศูนย์เฉพาะกิจคือ ทีพักรอการสอบสวนซึงสถานทีตังศูนย์พระวินยาธิการคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ศูนย์กลางได้แก่ วัดมหาธาตุ ยุว ราชรังสฤษฎิ ศูนย์ปฏิบัติการได้แก่ เจ้าคณะเขตทุ กเขตใน
กรุงเทพมหานคร (ตาราง 2) ศูนย์ประสานงานได้แก่ วัดแก้วฟ้ าจุฬามณี วัดหัวลําโพง วัดยาง วัดเทพลีลา วัด
เลา วัดเสมียนนารี และวัดพระไกรสีห์ ศูนย์เฉพาะกิจได้แก่ วัดราชสิงขร วัดนางนอง วัดดอนเมือง วัดอมรินท
ราราม และวัดเวฬุวนาราม

5

สถาบันพระสังฆาธิการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,คู่มือพระวิ นยาธิ การ,(กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558), หน้า - .
6
พระธรรมสุธ,ี คู่มือศูนย์ปฏิ บตั ิ การพระวิ นยาธิ การคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร.พิมพ์ครังที .(กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,
), หน้า - .
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ตารางที 2 สถานทีตังศูนย์ปฏิบตั กิ ารพระวินยาธิการคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
ลํา
ดับ
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

ศูนย์ปฏิ บตั ิ
การเขต
พระนคร
ป้ อมปราบ
บางรัก
บางเขน
พระโขนง
ลาดกระบัง
มีนบุรี
ลาดพร้าว
สวนหลวง
คลองสามวา
จอมทอง
บางพลัด
ราษฎร์บรู ณะ
บางขุนเทียน
บางกอกใหญ่
ธนบุรี
ภาษีเจริญ
หนองแขม

วัด
วัดอินทรวิหาร
วัดพลับพลาไชย
วัดมหาธาตุ
วัดเสมียนนารี
วัดบางนานอก
วัดบํารุงรืน
วัดแสนสุน
วัดพระเชตุพนฯ
วัดยาง
วัดคณิกาผล
วัดนางนอง
วัดเทพากร
วัดสารอด
วัดเลา
วัดราชสิทธาราม
วัดปากนํา
วัดปากนํา
วัดม่วง

ลํา
ดับ
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

ศูนย์ปฏิ บตั ิ
การเขต
ดุสติ
พญาไท
สัมพันธวงศ์
สาธร
คลองเตย
หนองจอก
บางกะปิ
ประเวศ
บางซือ
ทวีวฒ
ั นา
ดอนเมือง
สายไหม
คลองสาน
บางคอแหลม
ตลิงชัน
บางแค
บางกอกน้อย

วัด
วัดปราสาทปุญญาวาส
วัดมหาธาตุ
วัดชัยชนะสงคราม
วัดยานนาวา
วัดคลองเตยใน
วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดเทพลีลา
วัดอมรินทราราม
วัดแก้วฟ้ าจุฬามณี
วัดปุรณาวาส
วัดเวฬุวนาราม
วัดชัยพฤษมาลา
วัดพิชยญาติการาม
วัดเรืองยศสุทธาราม
วัดรัชฎาธิษฐาน
วัดบุญยประดิษฐ์
วัดระฆังโฆสิตาราม
7

จากตาราง 2 พบว่าศูนย์ปฏิบตั กิ ารมี 35 แห่ง มีพระวินยาธิการทังสิน 230รูป ศูนย์แต่ละศูนย์มเี จ้า
คณะเขตของท้องทีนันๆ เป็ นประธานศูนย์รบั ผิดชอบ โดยมีเจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาส เลขาเจ้าคณะเขต เลขา
เจ้าคณะแขวง และพระวินยาธิการในเขตนันร่วมกันรับผิดชอบพืนทีของตนตัวอย่างเช่น ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเขต
พญาไทตังอยู่ทวัี ดมหาธาตุ มีพระราชสิทธิมุนีผู้เป็ นเจ้าอาวาสเป็ นประธานศูนย์ หรือศูนย์ปฏิบตั ิการเขตบาง
กะปิ ตงอยู
ั ่ทวัี ดเทพลีลา มีพระราชปริยตั สิ ุนทรผูเ้ ป็ นเจ้าอาวาสเป็ นประธานศูนย์ โดยการปฏิบตั งิ านของศูนย์
ปฏิบตั กิ ารพระวินยาธิการได้อาศัยกระบวนการในการปฏิบตั งิ านเป็ นมาตรการดําเนินงานเกียวกับพระภิกษุ
สามเณรทีประพฤติไม่เหมาะสมตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที 15 หมวดที 2 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะ
8
สงฆ์กรณีตรวจพบพระภิกษุ สามเณรกระทําผิดมีการปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
7

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพืนฐานทางพระพุทธศาสนาปี ,[
ออนไลน์]. แหล่งทีมา : http://www.onab.go.th/ebookda ta/ .pdf.[14มกราคม
].
8
พระครูปลัดทะเล มหณณโว, “บทบาทของพระวินยาธิการตามทัศนะของพระสงฆ์ในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร”,
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2553.
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. ถวายคําแนะนํ าถ้า (ก) ความผิดนันไม่มโี ทษร้ายแรงตามพระวินัย กฎ ระเบียบ คําสัง
ประกาศมหาเถรสมาคม (ข) ความผิดนันไม่เป็ นโลกวัช ชะ ไม่ เป็ นทีตําหนิติเตียนของชาวโลก และ (ค)
พระภิกษุสามเณรรูปนันกระทําความผิดเป็ นครังแรก
2. ทําทัณฑ์บนถ้า (ก) ความผิดนันไม่มโี ทษร้ายแรงแต่ทําให้ประชาชนขาดความเชือถือ (ข)
ความผิดนันเป็ นโลกวัชชะเป็ นทีตําหนิตเิ ตียนของชาวโลก (ค) พระภิกษุสามเณรรูปนันเคยได้รบั การถวาย
คําแนะนํามาครังหนึงแล้ว และ (ง) พระภิกษุสามเณรรูปนันๆ กระทําผิดโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
3. ลาสิกขาถ้า (ก) ความผิดนันมีโทษร้ายแรงตามพระวินัย กฎ ระเบียบ คําสัง ประกาศมหา
เถรสมาคม (ข) ความผิดนันมีโทษทางพระธรรมวินัยเล็กน้อยแต่เป็ นโลกวัชชะเช่น การดืมสุรา เล่นการพนัน
(ค) พระภิกษุ สามเณรรูปนันเจตนากระทําความผิดและประพฤติผดิ เป็ นอาจิณ และ (ง) พระภิกษุ สามเณรรูป
นันเคยได้รบั การถวายคําแนะนําและได้ทาํ ทัณฑ์บนไว้แล้วแต่ยงั ฝ่ าฝืนกระทําความผิดนันอีก
ซึงหน้าทีความรับผิดชอบของตํารวจพระจะออกปฏิบตั หิ น้าทีตรวจพืนทีตามเขตรับผิดชอบอย่าง
น้อย 3 - 4 วันต่อสัปดาห์ตามสถานทีต่างๆ ทีคาดว่าพระภิกษุอยู่และประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือตามทีได้รบั
แจ้งจากศูนย์ปฏิบตั กิ าร เมือตํารวจพระตรวจพบพระภิกษุกระทําผิดตามลักษณะอาจารทัง 14 ทีไม่สมควรจะ
ดําเนินการตามแต่กรณีดงั ข้างต้น โดยลักษณะอาจารทีไม่สมควรของพระภิกษุทงั 14 ข้อมีดงั นี (1) บิณฑบาต
ขาดความสํารวม (2) เรียไรโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต (3) เทียวเร่ร่อนเพือหาลาภสักการะ (4) พักค้างแรมตาม
บ้านเรือน (5) ปั กกลดในชุมชน (6) นุ่งห่มไม่เรียบร้อย (7) เข้าร่วมพิธสี งฆ์โดยไม่ได้รบั ฎีกา (8) กล่าวถ้อยคํา
ไม่เหมาะสม (9) พักอาศัยอยู่กบั มาตุคาม (10) พักอาศัยในพืนทีป่ าสงวนหรือทีสาธารณะเพือสร้างทีสงฆ์ (11)
ตังสํานักทรง (12) พักอาศัยอยู่ในทีอโคจร (13) เล่นการพนัน และ (14) อาจารทีไม่เหมาะสมอย่างอืนเช่น เสพ
ยาเสพติด ดืมสุรา ก่อความวุ่นวายในสถานทีราชการอย่างไรก็ดใี นหลายกรณีทเกิ
ี ดขึนพบว่าพระภิกษุมอี าจาร
ทีไม่สมควรนอกเหนือจาก 14 ข้อตามข้างต้นและอาจไม่ปรากฏในพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสังผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน ดัง นันเพือให้เกิดความเรียบร้อยดีงามแห่งสังฆ
มณฑลจึงให้พระวินยาธิการหรือตํารวจพระยึดหลักมหาปเทส 4 ประการประกอบการวินิจฉัยลงโทษ ซึงได้แก่
1) สิงใดไม่ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่เข้ากับสิงเป็ นอกัปปิ ยะ ขัดต่อสิงทีเป็ นกัปปิ ยะ สิงนันไม่ควร
2) สิงใดไม่ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่เข้ากับสิงเป็ นกัปปิ ยะ ขัดต่อสิงทีเป็ นอกัปปิ ยะ สิงนันควร
3) สิงใดไม่ได้ทรงอนุ ญาตไว้ว่าควรแต่เข้ากับสิงเป็ นอกัปปิ ยะ ขัดต่อสิงทีเป็ นกัปปิ ยะ สิงนันไม่ควร
4) สิงใดไม่ได้ทรงอนุ ญาตไว้ว่าควรแต่เข้ากับสิงเป็ นกัปปิ ยะ ขัดต่อสิงทีเป็ นอกัปปิ ยะสิงนันควร
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการปฏิบตั งิ านของตํารวจพระเป็ นงานทีหนักหนาสาหัสเนืองจากวัดในกรุงเทพ
มีม ากถึง 452 วัด แบ่ง เป็ นวัดราษฎรและพระอารามหลวง โดยวัดราษฎรประกอบด้ว ยมหา นิ กาย 326
ธรรมยุต 20 จีนนิกาย 4 อนัมนิกาย 7 ส่วนพระอารามหลวงประกอบด้วยมหานิกาย 74 และธรรมยุต 21 ซึง
รวมแล้วมีพระภิกษุมากถึง 16,007 รูป แยกเป็ นพระภิกษุมหานิกายจํานวน 14,158 รูป และพระภิกษุธรรมยุต
1,849 รูปยังไม่รวมพระเถือนพระปลอมทีมีอกี จํานวนมาก จึงเป็ นการยากยิงทีตํารวจพระจะสอดส่องตรวจตรา
ให้ครบจากจํานวนตํารวจพระหรือพระวินยาธิการทีมีเพียง 320 รูป ซึงการปฏิบตั ขิ องตํารวจพระจะออกปฏิบตั ิ
ตามสถานทีต่างๆ ทีมีผคู้ นพลุกพล่านสัญจรไปมาเป็ นแหล่งชุมชนทีซึงเป็ นสถานทีพระภิกษุสามเณรหาจังหวะ
หรือโอกาสในการประพฤติตนไม่เหมาะสม และเมือมีผแู้ จ้งว่ามีพระภิกษุ สามเณรประพฤติตนไม่เหมาะสม ณ
สถานทีแห่งใด พระวินยาธิการพร้อมทังเจ้าหน้าทีหรือฆราวาสจะออกไปตรวจตราดูแลความเรียบร้อยว่ามี
พระภิกษุสามเณรบริเวณสถานทีทีรับแจ้งหรือไม่8 ซึงสังเกตได้ว่าในการตรวจตราจับกุม และสอบสวนของพระ
วินยาธิการคล้ายคลึงกับลักษณะงานของเจ้าหน้าทีตํารวจในการปฏิบตั หิ น้าที เรืองทํานองนีพระครูศรีรตั นคุณ
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เจ้าคณะเขตบางซือ เจ้าอาวาสวัด แก้วฟ้ าจุฬามณี ในฐานะหัว หน้ าพระวินยาธิก ารส่วนกลางกล่าวว่าพระ
วินยาธิการปฏิบตั งิ านคล้ายๆ กับตํารวจเหมือนกันแต่ว่าบทลงโทษของเรานัน ถ้าเป็ นการผิดเล็กๆน้อยๆ เรา
ก็ว่ากล่าวถวายคําแนะนําให้ประพฤติตวั เสียใหม่ แต่ถ้าเป็ นความผิดมากกว่านีเช่น มาปั กกลดในสถานทีทีไม่
ถูกต้องหรือมาบิณฑบาตยืนปั กหลักอยู่กบั ที ประพฤติปฏิบตั ิติดต่ อกันหลายๆ ครังก็จะภาคทัณฑ์ และถ้า
กล่าวตักเตือนแล้วยังไม่เชือ ขันสุดท้ายก็ต้องให้สละสมณเพศหรือลาสิกขาไป แต่บางกรณีมผี ู้ไม่ยอมรับผิดก็
จะมีการสอบสวน โดยดูใบสุทธิสอบถามทีมาทีไป แล้วบันทึกถ้อยคําไว้ ซึงจะทําให้เราวินิจฉัยได้ว่าภิกษุรปู นัน
9
เป็ นพระจริงหรือพระปลอม
ด้วยความทีเพิงจัดตังศูนย์พระวินยาธิการคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครและศูนย์ในแต่ละภาคไม่นาน
นัก การบริหารงานของศูนย์ต่างๆ จึงยังไม่คล่องตัวเท่าทีควร ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านตํารวจพระไม่ราบลืนเกิด
อุปสรรคหลายด้าน งานวิจยั ทีเกียวกับพระวินยาธิการระบุว่า ปั ญหาของพระวินยาธิการส่วนใหญ่ขาดความ
มันใจในการปฏิบตั หิ น้าที พระวินยาธิการบางรูปไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองและไม่มคี วามพร้อมในการปฏิบตั ิ
10
หน้าทีรวมถึงจํานวนในการปฏิบตั หิ น้าทีของพระวินยาธิการยังไม่เพียงพอต่อภาระงาน ปั ญหาดังกล่าวคณะ
สงฆ์เจ้าคณะผูป้ กครองรับทราบและได้พยายามลดข้อบกพร่องตัวอย่างเช่น การเปิ ดอบรมพระวินยาธิการใน
เขตปกครองสงฆ์จงั หวัดหนองคายจัดสัมมนาให้ความรูแ้ ละทบทวนบทบาทของพระวินยาธิการในการสอดส่อง
11
ดูแล ตรวจตราพฤติกรรมของพระภิกษุ สามเณรทีมีความประพฤติตนไม่สมควร รวมถึงพระวินยาธิการภาค
12
16-18 คณะสงฆ์เจ้าคณะ ผูป้ กครองจัดประชุมให้แก่พระวินยาธิการ และการเสนอให้จดั ตังตํารวจพระด้านไซ
13
เบอร์ขนมาโดยการเฉพาะเพื
ึ
อแก้ปัญหาการประพฤติไม่เหมาะสมในโลกออนไลน์ของพระภิกษุ สามเณร
มุ่ง หวัง ให้ตํ ารวจพระช่ ว ยเหลือ สนั บ สนุ น การปกครองของเจ้าอาวาสและเจ้า คณะผู้ป กครองได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ผลงานตํารวจพระในหลายจังหวัดต่างเป็ นทีประจักษ์ต่อสังคมไทยเช่น ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่
14
พระปลัดชํานาญอินทะปั ญโญซึงเป็ นพระวินยาธิการร่วมจับกุมพระเฒ่าเมาสุราบีบคอแม่ชขี อนอนด้วย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมหาสารคาม พระปลัดอุทยั อุทโย ผูเ้ ป็ นพระวินยาธิการสอบสวนพระภิกษุกรณี
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มัวสีกาคาห้องพักโรงแรม ภาคใต้จงั หวัดชุมพร พระปลัดสิรโิ ชค สิรธิ มโมผูเ้ ป็ นตํารวจพระแจ้งให้คณะสงฆ์ชนั
16
ผู้ใหญ่ ในจังหวัดทราบเพือปิ ดสํานักสงฆ์กรณีพระมัวยาเสพติด ภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง พระปลัด
17
สมศักดิ โฆสถาโร ในฐานะตํารวจพระเข้าจับกุมเจ้าอาวาสวัดเทพนิมติ กรณีมพี ฤติกรรมเสพเมถุนกับเณร
18
หรือในปริมณฑลจังหวัดนนทบุรที พระสมุ
ี
หไ์ พโรจน์ในฐานะตํารวจพระจับหลวงพีคาห้องสีกา ซึงจากตัวอย่าง
ทียกมาเป็ นเพียงผลงานส่วนหนึงของตํารวจพระภูธร ในส่วนตํารวจพระเมืองกรุงก็เร่งสร้างผลงานโดยจัด
ประชุมพระวินยาธิการทีวัดสามพระยามีมติเพิมพระวินยาธิการเป็ น
รูป เพือให้ปฏิบตั งิ านสอดส่องดูแล
19
ครอบ คลุมทุกเขตทัวกรุงเทพ แก้ปัญหาการบิณฑบาตของพระทีบวชอย่างไม่ถูก ต้องและการเดินเรียไรจาก
พระต่างด้าวอันเป็ นปั ญหาสําคัญในขณะนี
อย่างไรก็ดปี ั ญหาในปั จจุบนั ของพระภิกษุทน่ี าวิตกยังมีอกี หลายประการ การใช้อนิ เทอร์เน็ตทีไม่
เหมาะสมของพระภิกษุ ในลักษณะไม่สาํ รวม ผลการสํารวจของสถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์เรือง การ
รับทราบ ข่าวและพบเห็นพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของพระสงฆ์และสามเณร โดยเฉพาะความไม่สํารวมกาย
20
วาจา และใจมากทีสุดในอัตราร้อยละ . เช่นการนําเสนอบทความออนไลน์ระหว่างพระสงฆ์กบั สีกาในเชิง
ชูส้ าว วีดโี อพระสงฆ์กําลังร้องเพลงในยูทูบ (Youtube) หรือแม้แต่การใช้เฟสบุ๊ค (facebook) สไกป์ (skype)
ทวิตเตอร์ (twitter) อินสตาแกรม (instagram) ทีใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับบทบาทของพระภิกษุซงพฤติ
ึ
กรรม
การใช้อนิ เทอร์เน็ตไม่เหมาะสมเหล่านีไม่มบี ญ
ั ญัตโิ ทษในพระวินัยโดยตรง แต่เป็ นความผิดอาบัตทิ ตํี ารวจพระ
มีบทบาทหน้าทีในการตรวจตราจับกุมพระภิกษุ สงฆ์ทประพฤติ
ี
ไม่เหมาะสม ซึงไม่ใช่มเี พียงปั ญหานีเท่านัน
ปั ญหาพวกทีบวชโดยหวังประโยชน์ ในการบวชเช่น ทําผิดแล้วหนีมาบวช ไม่มที ทางทํ
ี
ามาหากินแล้วบวช
บวชเพือหวังผลประโยชน์จากความศรัทธาของชาวบ้านเหล่านีล้วนเป็ นปั ญหาทีรอเวลาให้ตํารวจพระได้แสดง
บทบาททังสิน พระวินยาธิการหรือตํารวจพระควรเข้ามามีบทบาทเพือลดปั ญหาให้แก่พระพุทธศาสนาโดยอาจ
ทําหน้าทีเสมือนนักสืบหรือตํารวจสายสืบสวนและกําหนดอํานาจหน้าทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในพระธรรมวินัย
ในการปฏิบตั ิต้องเดินหน้าอย่างจริงจังไม่ใช่รอแต่ปัญหาหรือรับเรืองร้องเรียนแล้วจึงแก้ไข ซึงสถานการณ์
ปั จจุบนั เอืออํานวยต่ อตํารวจพระในระดับหนึงเนืองจากให้อํานาจพระวินยาธิการลงนิคหกรรมแก่พระภิกษุ
สามเณรทีล่ วงละเมิดพระธรรมวินัยมากกว่ าเดิม อันส่งผลดีต่อ การปฏิบัติงานทีนับวันจะทวีค วามรุ นแรง
โดยเฉพาะอย่างยิงตามเมืองใหญ่เศรษฐกิจดีอนั เป็ นแหล่งรวมของมารศาสนาแม้ว่าอํานาจของตํารวจพระจะมี
มากกว่ าเดิม แต่ ห ากผู้ปฏิบัติง านตํ ารวจพระยังคงไม่เ พีย งพอเฉกเช่ นปั จ จุ บัน การแก้ปั ญ หาพระภิก ษุ ท ี
15
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เรืองเดียวกัน

59
ประพฤติตนไม่สมควรอาจไม่ครอบคลุมพืนทีทัวประเทศไทยและอาจไม่เกิดประสิทธิผลดังหวังได้ การบํารุง
ขวัญ กําลัง ใจในการปฏิบ ัติข องพระภิก ษุ ท ีปฏิบัติห น้ าทีตํ ารวจพระทีมีในปั จ จุ บนั เป็ นเรืองสําคัญทีมิอ าจ
มองข้ามได้ ผู้ม ีอํานาจในการพิจ ารณาควรสนับสนุ นสวัสดิการ ค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาเลือนยศ
ตําแหน่ งเพือเป็ นขวัญกําลังใจให้แ ก่พระภิกษุทปฏิ
ี บตั ิหน้าทีตํารวจพระ เชือเป็ นอย่างยิงว่าหากผู้มีอํานาจ
พิจารณาปรับเปลียนจากทีเป็ นในปั จจุบนั ปั ญหาเรืองตํ ารวจพระไม่เพีย งพอต่ อการปฏิบตั ิงานต้องดีกว่า
ปั จจุบนั อย่างแน่นอน

บทสรุป

พระภิกษุ ผู้ซงปฏิ
ึ บตั งิ านตํารวจพระในปั จจุบนั มีภาระหน้าทีครอบคลุมมากมาย การปฏิบตั หิ น้าที
ตํารวจพระของพระภิกษุนับว่าได้แสดงบทบาทเป็ นผูเ้ สียสละอยู่หลายด้านทังเสียสละความสุขส่วนตัว เสียสละ
เวลา เสียสละงานทีตนพึงได้พงึ มี แม้แต่ เรืองเล็กน้ อยดังเช่นค่าพาหนะในการออกตรวจงานก็ต้องเสียสละ
ปั จจัยส่วนตัว ถึงเวลาแล้วทีผูม้ อี ํานาจในการพิจารณาควรสนับสนุนสวัสดิการ ค่าตอบแทน การพิจารณาเลือน
ยศตําแหน่ งเพือเป็ นขวัญกําลัง ใจ ควบคู่กบั การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีหรือบทบาทให้แก่พระภิกษุท ี
ปฏิบตั ิหน้ าทีตํารวจพระไว้ในพระธรรมวินัย หรือกฎมหาเถรสมาคมเพือให้เกิดความชัดเจน เนืองจากการ
ปฏิบตั ิงานของพระวินยาธิการหรือตํารวจพระมีความสําคัญต่อการดูแลความสงบเรียบร้อยของคณะสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนาของสังคมไทยซึงปั จจุบนั เหลือพระภิกษุทปฏิ
ี บตั งิ านตํารวจพระไม่มากแล้ว

ข้อเสนอแนะ

บทบาทหน้าทีในการดํารงตําแหน่ งพระวินยาธิการยังไม่มกี ฎหมายรับรองเป็ นรูปธรรมทําให้การ
ปฏิบตั งิ านไม่เกิดความคล่องตัวเนืองจากการจะดําเนินการใด ๆ ต่อพระภิกษุทประพฤติ
ี
ปฏิบตั ติ นไม่เหมาะสม
ไม่มอี ํานาจในการลงโทษโดยตรง ต้องพาไปให้เจ้าคณะผูป้ กครองในท้องทีนันๆ วินิจฉัยลงโทษซึงหลายกรณี
ยังต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าทีตํารวจ จึงเห็นสมควรให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหา
เถรสมาคมร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขด้วยการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของพระวินยาธิการโดยบัญญัติ
ไว้ในพระธรรมวินยั ให้ชดั เจนเป็ นรูปธรรม เพือให้พระวินยาธิการหรือตํารวจพระปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากกว่าในปั จจุบนั
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