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การปกครองคณะสงฆ์ลาว/ รูปแบบการบริหาร
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและพทุธศาสนาในช่วง ค.ศ. 1975-1985 เม่ือขบวนการประเทศลาว 

หรือพรรคประชาชนปฏิวติัลาวยดึอ านาจและ ไดรั้บการสถาปนาการปกครองใหม่ภายใตช่ื้อสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) ไดย้บุเลิกองคก์ร
ต่าง ๆ ไทยสมยัพระเจา้ตากสินมหาราช ซ่ึงเป็นมิตรกบัหลวงพระบางกูเ้อกราชจากพม่าไดแ้ลว้ ก็ยกทพั
มาตีเวียงจนัทน์ ซ่ึงเป็นพนัธมิตรของพม่า เขา้ยึดครองไดใ้นพ.ศ.๒๓๒๑ และอาณาจกัรเวียงจนัทน์ได้
ส ล า ย ตั ว ล ง เ ป็ น ดิ น แ ด น ข อ ง ไ ท ย ใ น พ . ศ .  ๒ ๓ ๗ ๑

อาณาจกัรลาวไดต้กเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสโดยล าดบั เร่ิมแต่ พ.ศ. ๒๔๓๖ จนหมดส้ินใน 
พ.ศ. ๒๔๔๗ ลาวถูกฝร่ังเศสครอบครองอยู่ ๔๕ ปี จึงได้เอกราชกลบัคืนโดยสมบูรณ์ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๔๙๒ มีช่ือเป็นทางการว่า "พระราชอาณาจกัรลาว"นอกจากดา้นการเมือง การปกครองและ
วิถีชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงแล้วทางด้านสถาบนัศาสนาก็ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร 
ปกครองของคณะสงฆด์ว้ย
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ยบุนิกายเขา้กนั - ยบุระบบเจา้
◦ 1. ยกเลิกโครงสร้างการบริหาร การปกครองของคณะสงฆใ์นแบบเก่า องคก์รสูงสุดในดา้นการบริหาร
และผูน้ าของคณะสงฆล์าว ไดแ้ก่ มหาเถรสมาคม พร้อม ๆ กบัการล่มสลายของระบบกษตัริย ์แลว้ถูก
แทนท่ีดว้ยคณะกรรมการชุดหน่ึง ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแล และด าเนินการจดัตั้ง ปกครองและบริหารสงฆใ์น
รูปแบบใหม่โดยรวมเอาธรรมยติุนิกายและมหานิกายเขา้ดว้ยกนัเรียกวา่ พระสงฆล์าว
2. พรรคประชาชนปฏิวติัลาวจดัใหมี้การประชุม อบรมสั่งสอนทางการเมืองส าหรับพระภิกษุสามเณร
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์สังคมนิยม
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ตั้งองค์พระพทุธศาสนาสัมพนัธ์ คล้ายมหาเถรสมาคมไทย
◦ 3.ยุทธวิธีการประนีประนอม ในการใช้พุทธศาสนาเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาล สปป.ลาว 
ตลอดจนสนบัสนุนลทัธิมาร์กซ-เลนิน รัฐบาลใหม่ จึงมอบหมายงานดา้นการพฒันาประเทศให้กบัพระสงฆ์
เพื่อน าไปปฏิบติัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและพทุธศาสนาในช่วง ค.ศ. 1986 ถึงปัจจุบนั (2010) 

◦ การเปล่ียนแปลงพทุธศาสนาในช่วงน้ีมีข้ึนในดา้นโครงสร้างของสถาบนัการปกครองสงฆล์าว ซ่ึงระดบัความ
ผ่ อ น ป ร น ต่ อ ศ า ส น า นั้ น มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี มี ค ว า ม เ ส รี ม า ก ข้ึ น
โครงสร้างการจดัตั้งของพระสงฆต์ามธรรมนูญปกครองสงฆล์าว ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ไดมี้องคก์รเป็นของ
ตนเองช่ือวา่ "องคก์ารพุทธศาสนาสัมพนัธ์ลาว" โดยพระมหาวจิิต สิงหาราช เป็นประธาน 
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การบริหารงานขององค์การพทุธศาสนาสัมพนัธ์ลาว 
มี 4 กรรมาธิการหลกั คือ 

1. กรรมาธิการปกครองสงฆ์ 

2. กรรมาธิการศึกษาสงฆ์ 

3. กรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน 

4. กรรมาธิการสาธารณูปการ

สมเดจ็พระสังฆราช พระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง ปิยะทโีร
พระสังฆราชลาวรูปที ่4 ทีว่ดัองค์ตือ้ นครเวยีงจันท์ 
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๑. กรรมาธิการปกครองสงฆ์

มีหน้าที่ร ับผิดชอบในการค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านพุทธ
ศาสนา เก็บก าสถิติพระสงฆส์ามเณร พ่อขาว แม่ขาว ตลอดถึงศาสนสมบตัิอื่น ๆ 
อย่างครบถว้นและถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ จากนัน้ รายงานใหส้ายใยการจัดตัง้ขัน้
สู ง ก ว่ า ไ ด้ รั บ ท ร า บ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ใ น แ ต่ ล ะ ปี
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๒. กรรมาธิการศึกษาสงฆ์
มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการคน้ควา้ และวางแผน เพื่ออบรมแนวคิดของ

นักเรียนนักศึกษาสงฆ์ ให้มีความเช่ือมัน่ต่อการประกอบศาสนกิจและมี
ความหนกัแน่นในการปฏิบติัธรรมวินยัสงฆ ์และระเบียบ กฎหมายของรัฐ
ค้ น ค ว้ า แ ล ะ ว า ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ศึ ก ษ า ส ง ฆ์
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๓. กรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน

เป็นหน่วยงานหน่ึง ในระบบการจดัตั้งขององคก์ารพุทธศาสนาสัมพนัธ์ลาว
ในขั้นเมือง ขั้นแขวง และ ขั้นศูนยก์ลาง กรรมาธิการน้ีมีอกัษรย่อว่า "กสว" ซ่ึงมี
บทบาทในการปฏิบติั คือ ก าหนด ระเบียบการ หลกัวิชาการในการเผยแผศี่ลธรรม 
การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม พวัพนัและ
ร่วมมือกับองค์การจัดตั้ งฝ่ายปกครอง บ้าน เมือง และแขวงท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
ปรึกษาหารือ และจดัตั้งปฏิบติัการเผยแผ ่ศีลธรรมทางพทุธศาสนา มีบทบาทในการ
พัวพัน และร่วมมือกับสากลเก่ียวกับ การเผยแผ่ศีลธรรมทางพุทธศาสนา
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๔. กรรมาธิการสาธารณูปการ
มีหน้าท่ีปกปักรักษาศาสนสมบติั ไดแ้ก่ พระธาตุเจดีย ์หอพระไตรปิฎก ศาลาโรง

ธรรม เป็นตน้ หากมีการช ารุดตอ้งบูรณะโดยการรักษารูปทรง เคา้โครงเหมือนเดิม ปกปัก
รักษาจิตรกรรม ไดแ้ก่ ศิลปะรูปวาด รูปแกะสลกั ดูแลทรัพยสิ์นของสงฆ ์เช่น ท่ีดินของวดั 
ส่ิงก่อสร้างในวดัเงินคลงัของวดั เป็นตน้ ห้ามยกยา้ย และน าไปแลกเปล่ียนซ้ือขาย ปกปัก
รักษาพระพุทธรูป เทวะรูป และวตัถุส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ โดยการท าบญัชีแลว้น าไปเก็บไวใ้น
ท่ีปลอดภยั ปกปักรักษาหนงัสือใบลาน และส่งเสริมให้พระสงฆเ์ขียนใบลานดว้ยตวัธรรม
มากข้ึน หรือคดัลอกตัวธรรมใส่สมุดกระดาษ โดยรักษาอกัขระเดิมไวเ้พ่ือปกปักรักษา
พ้ืนฐานวตัถุท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม จารีตประเพณี
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คณะกรรมการมี ๑๘ รูป
◦คณะกรรมการองคก์ารพุทธศาสนาสัมพนัธ์ลาว (อ.พ.ส.) ชุดใหม่ 2554-ปัจจุบนั 
ในท่ีประชุม พระอาจารยเ์หวด มะเสไน เจา้อาวาสวดัสีสะเกด เวียงจนัทน์ ได้
เสนอมติต่อกองประชุมใหญ่ผูแ้ทนพระสงฆ์ทัว่ประเทศ สมยัท่ี 6 เพื่อตกลง
แต่งตั้งพร้อมกบัรับรองคณะกรรมการบริหารงานประจ าศูนยก์ลางองคก์ารพุทธ
ศาสนาสมัพนัธ์ลาวจ านวน 18 รูป
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พทุธศาสนาเถรวาท
ในประเทศลาว

พทุธศาสนาเถรวาทในประเทศลาวมีความเก่าแก่ไม่นอ้ยไปกวา่ของไทย แต่
พทุธศาสนาของลาวมีความโดดเด่นและน่าสนใจในแง่ที่ว่าสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองสมยัใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงพทุธ
ศาสนาแสดงบทบาทอย่างส าคัญ ในการต่อสูก้ับการครอบครองของจักรวรรดิ
นิยมญ่ีปุ่ นในยุคสงครามโลกครัง้ที่สอง และจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสในยุคอาณา
นิคม และยงัสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัระบอบสงัคมนิยมในลาวยคุใหม่ได้
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ศาสนาพทุธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาทีม่ผู้ีนับถือมากทีสุ่ด
ในลาว 
◦ มีวัดทั่วประเทศราว 5,000 วัด ชายลาวท่ีนับถือศาสนาพุทธจะบวชเป็นพระภิกษุใน
ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต มีพระภิกษุในประเทศราว 22,000 รูป และเป็นพระภิกษุชั้น
ผูใ้หญ่ราว ๆ 9,000 รูป มีสตรีท่ีบวชเป็นแม่ชี พระภิกษุส่วนใหญ่ในลาวเป็นมหานิกาย
หลงั พ.ศ. 2518 แต่ก็ยงัมีท่ีเป็นธรรมยตุิกนิกายอยู่บา้งเป็นสว่นนอ้ย สว่นใหญ่จะอยู่ใน
เวียงจนัทน์

◦พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นพระเจดียแ์บบลาวจัดเป็นสถานท่ีท่ีส  าคัญทางพุทธ
ศาสนาในลาว และมีงานฉลองในเดือนพฤศจิกายน วดัของศาสนาพทุธนิกายมหายาน
ในลาวเป็นของชาวเวียดนาม 2 แห่ง ชาวจีน 2 แห่ง
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การเข้ามาของพระพทุธศาสนา
◦คาดว่าศาสนาพุทธเขา้สู่ประเทศลาวเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 13 โดยผ่านมา
ทางมอญและได้แพร่หลายไปจนทั่วประเทศในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 
กษตัริยล์าวทรงให้การสนับสนุนพุทธศาสนา ในอดีตพระสงฆ์ในลาวมี
บทบาทดา้นการใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน แต่หมดบทบาทไปเม่ือฝร่ังเศสจดั
การศึกษาแบบตะวันตกข้ึน จนกระทั่งญ่ีปุ่นเข้ามาในลาว มีการจัดตั้ ง
ขบวนการชาตินิยมลาวโดยใชพุ้ทธศาสนาเป็นศูนยก์ลาง วดัมีบทบาทในการ
เคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช
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เม่ือ พ.ศ. ๒๒๓๕ อาณาจกัรลาวไดแ้ตกเป็น ๒ อาณาจกัร
คือ เมืองหลวงพระบาง กบั เมืองเวยีงจนัทน ์ทั้ง ๒ อาณาจกัร ต่างระแวงกนั และคอยหาโอกาสแยง่ชิงอ านาจกนั จนถึง
กบัไปผูกมิตรกบัต่างประเทศเพื่อก าจดักนัและกนั เช่น ฝ่ายหน่ึงเขา้กบัพม่า ฝ่ายหน่ึงเขา้กบัไทย หรือฝ่ายหน่ึงเขา้กบั
ไทย ฝ่ายหน่ึงเขา้กบัญวน เป็นตน้
จนในท่ีสุดเม่ือไทยสมยัพระเจา้ตากสินมหาราช ซ่ึงเป็นมิตรกบัหลวงพระบางกูเ้อกราชจากพม่าไดแ้ลว้ ก็ยกทพัมาตี
เวียงจนัทน์ ซ่ึงเป็นพนัธมิตรของพม่า เขา้ยึดครองไดใ้น พ.ศ.๒๓๒๑ และไดน้ าเอาพระแกว้มรกตไปยงัอาณาจกัรไทย
ดว้ย อาณาจกัรเวยีงจนัทน์ไดส้ลายตวัลงเป็นดินแดนของไทยใน พ.ศ. ๒๓๗๑
ส่วนอาณาจกัรหลวงพระบางซ่ึงเป็นเมืองออกของไทยไดส่้งทูตไปอ่อนนอ้ม และมอบบรรณาการแก่เวียดนาม พ.ศ. 
๒๓๗๔ กลายเป็นขอ้อา้งของฝร่ังเศส ผูเ้ขา้ยดึครองเวยีดนามในสมยัต่อมา ท่ีจะเขา้ครอบครองลาวต่อไปดว้ย อาณาจกัร
ลาวไดต้กเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสโดยล าดบั เร่ิมแต่ พ.ศ. ๒๔๓๖ จนหมดส้ินใน พ.ศ. ๒๔๔๗ ลาวถูกฝร่ังเศส
ครอบครองอยู่ ๔๕ ปี จึงไดเ้อกราชกลบัคืนโดยสมบูรณ์ เม่ือวนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ มีช่ือเป็นทางการว่า "พระ
ราชอาณาจกัรลาว"
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อทิธิผลพระพทุธศาสนาด้านสังคม
๑. ด้านสังคม

พระพุทธศาสนาได้ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในสังคมชาวลาว พระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานของวฒันธรรมประเพณี ความคิด ความเช่ือของประชาชนลาว พิธีกรรมและวนัส าคญัต่าง ๆ 
เช่น ประเพณีท าบุญธาตุหลวง เป็นประเพณีประจ าชาติท่ีเชิดหนา้ชูตาของประเทศลาว

ด้านศิลปวฒันธรรม ได้เกิดมีศิลปกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา
มากมาย ล้วนมีคุณค่าทางด้านประวตัศิาสตร์ ศิลปกรรมเป็นอยา่งมาก

นอกจากนั้นพระพทุธศาสนายงัมีบทบาทในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในดา้นต่าง ๆ 
เช่นในชุมชนต่าง ๆ พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งของชุมชนในดา้นให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือดา้นการสงเคราะห์
ปัจจยัส่ีแก่ประชาชน วดัไดเ้ป็นศูนยก์ลางการพบปะของชาวบา้นและทางราชการ เป็นตน้
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อทิธิผลพระพทุธศาสนาด้านการเมือง
๒. ด้านการเมือง
◦พระพทุธศาสนามีความเก่ียวขอ้งกบัการเมืองอยา่งแยกไม่ได ้ไม่วา่จะเป็นประเทศใด 
◦พุทธศาสนาในประเทศลาวนั้น เม่ือเส่ือมโทรมก็เน่ืองจากไดรั้บการบีบคั้น ท าลายจากทาง
การเมือง เช่น ในคราวท่ีลทัธิคอมมิวนิสตไ์ดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อการเมืองประเทศลาว ไดท้ า
การปฏิวติัใหม่ ไดท้  าลายลา้งสถาบนัส าคญัของประเทศ ไดแ้ก่ สถาบนัศาสนา และสถาบนั
กษตัริย ์มีพระสงฆถู์กฆ่าตายจ านวนมากมาย บางส่วนตอ้งลาสิกขาออกมาเพื่อเป็นสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์ และเม่ือพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก็ไดรั้บการสนับสนุนจากทาง
การเมืองเช่นเดียวกนั ทั้งท่ีปรากฏในอดีตและปัจจุบนั
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อทิธิผลพระพทุธศาสนาด้านการเมือง (๒)
◦บทบาทของพุทธศาสนาในยุคคอมมิวนิสตค์รอบครอง ไดแ้ก่การเอาพระสงฆเ์ป็นเคร่ืองมือทาง
การเมือง เน่ืองจากพระสงฆ์เป็นผูท่ี้ประชาชนให้ความเคารพเช่ือถือ โดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์
ขณะนั้นไดใ้หพ้ระสงฆเ์ผยแผแ่นวคิดของลทัธิคอมมิวนิสตไ์ปในขณะเทศบรรยาย ไดจ้ดัใหมี้การ
ปาฐกถาในท่ีต่าง ๆ โดยมีพระสงฆร่์วมอยูด่ว้ยในการเผยแผแ่นวคิดคอมมิวนิสตน์ั้น ถูกบงัคบัให้
ประยกุตค์  าสอนทางพุทธศาสนาเขา้กบัค าสอนของคอมมิวนิสต ์พระสงฆห์ลายรูปจ าเป็นตอ้งท า
ตาม บางรูปขดัขืนกจ็ะถูกฆ่าตายอยา่งโหดเห้ียม

◦ ในปัจจุบันนี ้บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบ พระพุทธศาสนาก็ได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐเป็นอย่างดี มี
การก่อตั้ งสถาบันการศึกษาของสงฆ์ขึ้น เป็นวิทยาลัยสงฆ์ เช่นวิทยาลัยสงฆ์ประ จ ากรุง
เวยีงจันทน์ เป็นต้น
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๓. อทิธิผลพระพทุธศาสนาด้านด้านเศรษฐกจิ
๓. ด้านเศรษฐกจิ

อิทธิพลพุทธศาสนาดา้นเศรษฐกิจนั้น ดา้นหลกัธรรมท่ีใชใ้นการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ความขยนั ประหยดั อดออมนั้น ดูจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยนกั เพราะ
เป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมประเพณีไม่แตกต่างกนันกั แต่ลกัษณะของประเทศลาวปัจจุบนัอยู่
ในฐานะประเทศปิด ระบบเศรษฐกิจจึงเป็นการพึ่งพาตวัเองมากกว่าการพึ่งพาจากต่างประเทศ 
เศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นระบบเกษตรกรรม
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ขอบคุณคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับฟัง สาธุ

วนัพธุที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 19


