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พระพทุธศาสนาในประเทศพม่าโดยรวม

ประเทศพม่า หรือในช่ือปัจจุบัน “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” เป็นหน่ึง ใน
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงรับพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลาอนั ยาวนาน มี
ประวัติศาสตร์และหลักฐาน มากมายท่ี ส่ือแสดงและยืนย ันถึงความเป็น ประเทศแห่ง
พระพุทธศาสนา ทาํให้เห็น ภาพรวมว่า ประเทศในภูมิภาคน้ี เป็นดินแดน ท่ีไดรั้บอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนามาใน หลายช่องทางและอาจทาํใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ การทาํให้ประเทศเหล่าน้ีมี
ความแขง็แกร่ง ในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะ เป็นประเทศไทย พม่า ลาว กมัพูชา 
เวียดนาม มาเลยเ์ชีย สิงคโปร์ หรือแมแ้ต่ในอินโดนีเซีย ท่ียงัมีหลกัฐานการก่อสร้างศาสนสถานท่ี 
สาํคญัอยา่งมากมาย 
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บทความประกอบการสอน “การบริหารกจิการพระพทุธศาสนา
ประเทศพม่า”

พระนิสติทกุทา่นสามารถเรยีนรูเ้พิ่มเติมจากบทความวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารกิจการพระพทุธศาสนา 
“ประเทศเมียนมาร”์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญหรอืคณาจารยไ์ดเ้ขียนไวเ้ช่น

๑.พระสธีุธรรมานวุตัร, ผศ.ดร.

๒.พระปลดัระพิน พทฺุธิสาโร, ผศ.ดร.

๓.พระมหานิกร ฐานตฺุตโร, ดร.
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การบริหารกจิการพระพทุธศาสนาในไทยและพม่า
ประเทศไทยมหาเถรสมาคมไมเ่กิน ๒๐ รูป ประเทศพมา่ มหาเถรสมาคม ๔๗ รูป

๑.การปกครอง

๒.การเผยแผ่

๓.การศาสนศึกษา

๔.การศึกษาสงเคราะห์

๕.การสาธารณสงเคราะห์

๖.การสาธารณูปการ

๗.การพัฒนาพุทธมณฑล
มีบทบาททางสงัคม แตก่ารเมืองอาจจะมีนอ้ย

๑.การปกครอง

๒.การศกึษา

๓.วปัิสสนากัมมัฏฐาน (การเผยแผ่)

อีกสามดา้นคลา้ย ๆ กบัประเทศไทยเรา

แตย่งัไมมี่ขอ้กาํหนดท่ีชดัเจน

#มีบทบาททางการเมือง
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ระบบการปกครองของคณะสงฆ์เมียนมาร์

๑) ด้านการปกครอง ในดา้นการปกครองคณะสงฆ ์ซ่ึงไดรั้บพฒันามาตั้งแต่ อดีตกาลมาจนถึง ปัจจุบนั 

คณะสงฆ์มีองคก์รปกครองสูงสุด เรียกว่า “สภามหาสังฆนายกะ” มีจาํนวน ผูแ้ทนสงฆ์รวมจาํนวน ๔๗ รูป     
ซ่ึงเป็นผูแ้ทน สงฆจ์ากนิกายต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการ ท่ี คอยกาํกบัดูแล และบริหารจดัการกิจการของ

คณะสงฆ์ ส่วนนิกายต่าง ๆ ก็จะอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสภาสงฆ์ส่วนกลาง มีลกัษณะ คลา้ยกบัองคก์ร
ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ใน ประเทศไทย คือ “มหาเถรสมาคม” นิกาย หลกั ๆ ท่ีพระสงฆ์สังกดัอยู่นั้น
นกัวิชาการชาว พม่าช่ือ “อูซายอ่าวทูน” ไดร้วบรวมไว ้ ๒๘ นิกาย จาํนวน ๙ คณะ ไดแ้ก่ 
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คณะในสงฆ์พม่า
๑) สุธัมมคณะ 

๒) ชเวจ่ินมหานิกาย 

๓) ธัมมานุธัมมมหาทวารนิกาย 

๔) ธัมมวนิยโลมมูลทวารนิกาย 

๕) จตุภูมิกมหาสติปัฏฐาน 

๖) เวฬุวนนิกาย 

๗) อะเน่าเฉ่าทวารนิกาย 

๘) คณวมุิตติกโุดนิกาย 

๙) ธัมมยุตตนิิกายมหายนิคณะ (มหา-เยน็คณะ) 
แต่นิกายใหญ่ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุด คือ คณะสงฆสุ์ธมัมนิกาย เทียบเคียงกบัคณะ สงฆม์หานิกายในประเทศไทย 

และคณะสงฆช์ เ ว จ่ิ น นิ ก า ย เ ที ย บ เ คี ยง กั บ ค ณ ะ สง ฆ์ ธรรมยติุกนิกายในประเทศไทย 
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ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์เมียนมาร์ (เน้นระบบโบราณท่องจํา)

ด้านการศึกษา การบริหารจดัการดา้นการศึกษาบางยคุสมยั อาจมี อุปสรรคสามารถสรุปรูปแบบ
การจดัการศึกษา หลกัๆ ไดด้งัน้ี 

(๑) การศึกษาแบบประเพณี ดั้งเดมิ การจดัการศึกษาน้ี สามารถแยกอก เป็น ๒ รูปแบบยอ่ย ไดแ้ก่ 

๑) การจดัการ ศึกษาแบบปิฎกธร ผูส้อบผา่นจะไดน้ามพิเศษ วา่ “เตปิฎกธรธรรมภณัฑาคาริกะ” และ 

๒) การศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถา ผูส้อบผ่านตามลาํดบัชั้นจะเรียกว่า “ธรรมาจริยะ” การศึกษาแบบ
พระไตรปิฎกและ อรรถกถาน้ีมีการจดัการเรียนการสอนทั้งโดย รัฐบาลและโดยคณะสงฆ์ แต่ทั้งการศึกษาแบบ ผูท้รง
พระไตรปิฎก (ปิฎกธร) และธรรมาจริยะ หากจดัโดยคณะสงฆ์จะมีความเขม้งวดกวดขนั มากกว่าท่ีรัฐบาลก ากบัดูแล 
ส่วนการศึกษา พระไตรปิฎกอรรถกถา ท่ีก ากบัดูแลโดย รั ฐ บ า ล จ ะ มี ค ว า ม เ ข้ มง ว ดเพ ล า ลง ม า นอกจากน้ียงั
มีหลกัสูตรการศึกษาแบบ “ธรรมาจริยะ”
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ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์เมียนมาร์ ๒

สําหรับแม่ชีดว้ย เช่น การ จดัการศึกษาของสํานักเรียนปริยติัสําหรับแม่ชี ท่ีช่ือ “ศากยธิดา
ปริยติั” (Sakyadhita Pariyatti Nunnery) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่สกาย (Sagaing Hill) 
(๒) การจดัการศึกษาใน ระบบมหาวิทยาลยั ปัจจุบนัการจดัการศึกษา พระพุทธศาสนาในรูปของ
มหาวิทยาลยันั้นมี อยู ่๒ แห่งหลกั ไดแ้ก่ 

๑) มหาวิทยาลยัสงฆใ์น ยา่งกุง้ ช่ือ The State Pariyatti Sasana University 
และ ๒) มหาวิทยาลยัสงฆ ์ท่ีมณัฑะเลย ์ช่ือ State Pariyatti Sasana University 

Mandalay)มีการจดัการศึกษา พระพุทธศาสนาในระดบัปริญญาตรี และโท น อ ก จ า ก น้ี ย ั ง มี ม ห า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

พระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติอีกแห่งหน่ึง ท่ีย่างกุง้ ซ่ึงเปิดรับนกัศึกษาทัว่ไปทั้งพระสงฆ ์แม่ชี ภิกษุณี และประชาชนท่ีสนใจ ช่ือ 

The International Theravada Buddhist Missionary University (ITBM-University) จดัการศึกษา
ในระดบัปริญญาโท-เอก ซ่ึงเป็น การจดัการศึกษาแบบใหฟ้รีจนจบการศึกษา

และมีการส่งเสริมใหม้าเรียน มจร.ของเรา หลายรูป หลายคน
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การศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง งานบทความพระมหานิกร ๒๕๖๐

การจัดการการศึกษาของคณะสงฆโ์ดยเฉพาะท่ีวดัไตใหญ่ท่ีไดร้บัขอ้มูลจากตวัแทนเจา้
สาํนกัผูเ้ป็นประธานการสมัมนากลุม่ โดยยอ่การศกึษาบาลี มี ๓ ระดบั คือ

๑.ชัน้ปฐมะ

๒.ชัน้ทตุยิะ

๓.ชัน้ตตยิะ

การศึกษาของพระสงฆร์ะดบัอดุมศึกษาในสหภาพเมียนมารห์รือประเทศพม่ายคุปัจจุบนั 
คณะสงฆ์พม่ามีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษา 3 หน่วยงาน คือ 1. เจ้าสาํนักเรียน 2. 
มหาวิทยาลยั 3. องคก์รเอกชน 
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การศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง งานบทความพระมหานิกร ๒๕๖๐(๒)

หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัมี 2 ระดบัคือ

1. ระดบัสาสนตกักสิลธมัมาจริยะ (ปริญญาตรี) แบ่งออกเป็น 4 ปี

ปีท่ี 1 เรียนหลกัการและนยัต่าง ๆ ท่ีมาในบาลี อรรถกถา โดยเนน้ความรู้พ้ืนฐาน

ปีท่ี 2 เรียนปาราชิกกนัฑ์ อรรถกถาและฎีกา

ปีท่ี 3 เรียนหลกัสูตรสีลขนัธวรรค อรรถกถาและฎีกา

ปีท่ี 4 เรียนบาลีธัมมสังคณี อรรถกถาและฎีกา ในปีท่ี 4 น้ีจะมีการให้เขียนวิทยานิพนธ์

ดว้ย
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การศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง งานบทความพระมหานิกร ๒๕๖๐ (๒)
2. หลกัสูตรสาสนตกักสิลมหาธมัมจริยะ (ปริญญาโท) ใชเ้วลาเรียนทั้งหมด 5 ปี แบ่งออกเป็นชั้น

สอบขอ้เขียน 2 ปี วิทยานิพนธ์ 3 ปี สอบไม่ผา่นมีสิทธ์ิสอบแกต้วัได ้1 คร้ัง สาํหรับรายวิชาท่ีศึกษาในชั้น
ดงักล่าวน้ี แบ่งเป็น 2 อยา่ง คือ คมัภีร์หลกั และคมัภีร์ประกอบ นอกจากน้ียงัแบ่งเป็นคณะไดท้ั้งหมด 7 คณะ 
คือ

1. คณะวนัิยปิฎก

2. คณะสุตนัตปิฎก

3. คณะอ๓ธรรมปิฎก

4. คณะวรรณคดบีาลทีีเ่กีย่วกบัพระไตรปิฎก

5. คณะวรรณคดพีม่าทีเ่กีย่วกบัพระไตรปิฎก

6. คณะวรรณคดอีงักฤษทีเ่กีย่วกบัพระไตรปิฎก

7. คณะการเผยแพร่พระพทุธศาสนา

การวดัผลประเมินผลการศึกษาของคณะสงฆพ์ม่าจะข้ึนอยูก่บัหน่วยงานหรือองคก์รท่ีรับผดิชอบจดั
การศึกษา คือ 1. เอกชน 2. รัฐบาล 3. มหาวิทยาลยั
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ดา้นวปัิสสนากมัมฏัฐาน
ดา้นการปฏิบตัิ มีสาํนักวิปัสสนา กรรมฐานจาํนวนมาก กล่าวโดยเฉพาะ

สาํนัก ปฏิบตัิท่ีมีอิทธิพล และไดร้บัการยอมรบัใน แนวทางการปฏิบตัิวิปัสสนา
กรรมฐานอยา่งกวา้งขวางแพรห่ลาย ไดแ้ก่ 

๑) สาํนกัมหา สีสยาดอ ซึง่ก่อกาํเนิดโดยโสภณมหาเถร หรอื มหาสีสยาดอ 

๒) สาํนักโกเอ็นก้า ซึ่งสืบทอด จากสายเลดีสยาดอ สาํนักนีท้าํให้เกิด 
“ขบวนการวิปัสสนาฆราวาส” คือ ผูน้าํการ เผยแผ่และปฏิบัติสามารถจะเป็น
ฆราวาสได ้เป็นมิติของการปฏิบตัิกรรมฐานในแนวทาง แบบฆราวาสขึน้มา ซึ่ง
เรยีกวา่ ขบวนการ วิปัสสนาฆราวาส
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การเมือง VS คณะสงฆ์พม่า

๑) การปกครองในอดีต อาศัยพระมหากษัตริยใ์นการผลักดันหรือ กาํหนด
ทิศทางของพระพุทธศาสนาว่าจะเ ป็นไปในทิศทางใด เช่น  ใน  ยุคพุกาม                 
พระเจา้อโนรธามงัช่อ ท่ีทรงสามารถกาํหนดให ้พระพทุธศาสนาแบบเดิมท่ีมีการถือ
ปฏิบติัผิดเพีย้นปนเปดว้ยความเช่ือ อ่ืน ๆ มาเป็นพระพทุธศาสนาแบบเถรวาทบรสิทุธ์ิ 
และโดยอาศยั พระสงฆคื์อพระชินอรหนัต ์เป็นกาํลงัสาํคญั หรือการท่ีกษัตริยแ์ต่ละ 
พระองคใ์นแต่ละยคุสมยัท่ีลว้นทรงเป็นพทุธมามกะ ไดท้รงเป็น ตน้แบบของการทาํนุ
บาํรุงพระพทุธศาสนา การสรา้งวดั สรา้งพระ เจดีย ์สรา้งระฆงั ฯลฯ 
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การเมือง VS คณะสงฆ์พม่า (๒)

๒ ) การปกครองในปัจจุบัน ผูน้าํการปกครองไดถื้อเอาพระพุทธศาสนาเป็น
ภารธุระ สภาสงฆ์ชั้นสูงยงัคงอยู่ในการกาํกบัดูแลของรัฐ ในขณะเดียวกนั พระสงฆ์
บางกลุ่มอาจเคล่ือนไหวและทา้ทาย ต่อระบอบการเมืองการปกครองของรัฐบา้ง มี
ความเป็น “พทุธนิยม” สูง จึงอาจมีกรณีศึกษาเป็นระยะ ๆ เช่น การประทว้งรัฐบาล การ
ต่อตา้นผูน้บัถือลทัธิศาสนาอ่ืน ดงันั้น ระบอบการปกครอง หรือ การเมืองการปกครอง 
จึงเป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีจะกาํหนดทิศทางของ พระพุทธศาสนาในแต่ละยุคว่า จะให้
เป็นไปในทิศทางใด บางยคุสมยั อาจดูอ่อนแอ บางยคุสมยัอาจเขม้แขง็มัน่คง และยงัคง
มีส่วนกาํหนด ทิศทางพระพทุธศาสนาต่อไปในอนาคต 
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กระบวนการทั้งทีเ่ป็นนามธรรมและรูปธรรมทีเ่สริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ ทางศาสนาและวฒันธรรมของชาวพม่า

ได้แก่ ๑) ความศรัทธา ซ่ึงความศรัทธานั้น ได้กลายมาเป็นมิติสําคญั ๒ มิติ 
ได้แก่ หน่ึง มิติของรูปธรรมทาํให้เกิด ถาวรวตัถุ ศาสนวตัถุท่ีเป็นสัญลักษณ์ใน
พระพทุธศาสนาจาํนวนมาก ไดแ้ก่ พระพทุธรูป เจดีย ์ระฆงั สอง มิติของนามธรรม ซ่ึง
เห็นไดจ้ดั เจนจากวถีิปฏิบติัตามบุญกิริยาวตัถุสาม ไดแ้ก่ ทาน ศีล และภาวนา 

๒ )  ผู ้ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ผู ้นํ า ซ่ึ ง เ ป็ น บุ ค ค ล ท่ี มี ส่ ว น สํ า คัญ ใ น ก า ร ทํา ใ ห ้
พระพทุธศาสนามีความเขม้แขง็หรืออ่อนแอได ้

๓) การกล่อมเกลาทาง สังคม ซ่ึงเกิดมาจากการปลูกฝัง สืบทอดแนวคิด ความ
เช่ือ ทศันคติ ตามหลกัพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน กลายเป็นสังคมแบบพุทธ 
ข้ึนมาในท่ีสุด 
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คดิวเิคราะห์ ประมวลผลอย่างเป็นระบบ

ท่านถาม - ผมตอบ
หลงัจากหมดโควคิ

ถ้ามีโอกาสไปศึกษาดูงานทีป่ระเทศพม่า ซ่ึงเป็นประเทศทีม่ีการบริหารกจิการ
พระพทุธศาสนาทีน่่าสนใจ พระนิสิตกจ็ะสามารถเรียนรู้และหาข้อมูลเพิม่เตมิเพ่ือ
เขยีนบทความวชิาการประกอบการเรียนทีส่มบูรณ์ในอนาคตต่อไป
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