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บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาท
ของพระพุทธศาสนาในสังคมลาว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง โดยเน้นศึกษาในช่วงเวลาทีพ่ รรคประชาชนปฏิวตั ิ
ลาวเข้าปกครองประเทศในปี ค.ศ. 1975 จนถึงปัจจุบนั    เมือ่ พรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวเข้าปกครองประเทศในปี ค.ศ. 1975
รัฐบาลไม่ได้ยกเลิกสถาบันศาสนา ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของพุทธศาสนาทีม่ ตี อ่ สังคมลาวทัง้ ทางด้านวิถชี วี ติ
ประเพณีวัฒนธรรม และการเมือง แต่ได้ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรปกครองสงฆ์ให้เป็นเอกภาพ โดยรวมธรรมยุตนิ กิ ายและ
มหานิกายเข้าด้วยกันเรียกว่า พระสงฆ์ลาว ภายใต้การนำ�ของ
องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและดำ�เนินนโยบายที่เข้มงวด
ต่อพุทธศาสนา  อย่างไรก็ตาม  นโยบายทีเ่ คร่งครัดนีด้ ำ�เนินอยู่
ได้เพียงสี่ปี ภายหลังปี ค.ศ. 1980 รัฐบาลจึงเริ่มผ่อนปรนต่อ
พุทธศาสนาตามลำ�ดับ เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ
การสิน้ สุดของสงครามเย็น จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ. 1991 รัฐบาลได้
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญสังคมนิยมฉบับแรก ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์
ในชุมชนหมูบ่ า้ นธาตุองิ ฮัง แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว” ได้รบั ทุน
สนับสนุนการทำ�วิทยานิพนธ์จากศูนย์วจิ ยั พหุลกั ษณ์สงั คมลุม่ นํา้ โขง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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มาตรา 9 และมาตรา 30 กล่าวถึงนโยบายของรัฐต่อพุทธศาสนาไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐเคารพ และ
ปกป้องการเคลื่อนไหวอันถูกกฎหมายของพุทธศาสนิกชน ปลุกระดมส่งเสริมพระภิกษุสามเณร
ให้เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน ด้วยนโยบายนี้ องค์การ
พุ ท ธศาสนาสั ม พั น ธ์ ล าวแต่ ล ะขั้ น และกรรมาธิ ก ารแต่ ล ะฝ่ า ยได้ ทำ � หน้ า ที่ ข องตนต่ อ สั ง คม
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพรรค และรัฐบาลเป็นอย่างดี
คำ�สำ�คัญ: พุทธศาสนา, พุทธศาสนาใน สปป. ลาว, นโยบายรัฐต่อพุทธศาสนา

Abstract

The objective of this article is to explain the role of Buddhism in Lao society
amidst political transformation, focusing on the period under the Lao People’s
Revolutionary Party regime from 1975 until now. After taking control of the country in
1975, the Party did not abolish Buddhism because it realized the importance of Buddhism
in Lao society, the people’s way of life, culture, and polity. The Lao state restructured the
Sangha organizations, dissolved all Buddhist sects, and united them into one organization
as the “Lao Buddhist Sangha.” under  the Lao Buddhist Fellowship Organization. The state
also adopted a strict policy towards Buddhism.  This policy was followed for four years.
After 1980 the Lao government loosened its policy towards Buddhism because
of the economic recession and the end of the cold war. In 1991 the Lao PDR adopted
and promulgated its first constitution, in which Articles 9 and 30 explicitly mention the roles
of the Lao state towards Buddhism: The Lao state respects and protects the legitimate
activities of Buddhists, and supports Buddhist monks’ participation in activities that are
beneficial to the  country and the people. Under this policy, the Lao Buddhist Fellowship
Organization took major responsibilities to the people and society with support from the
Party and the government.
Keywords: Buddhism, Buddhism in Lao P.D.R., Sate Policy on Buddhism

บทนำ�

“พระพุทธศาสนาตัดแยกออกจากชาติไม่ได้ และพระสงฆ์สามเณรลาว
ก็ตัดแยกออกจากญาติโยมลาวบรรดาเผ่าไม่ได้” ประวัติศาสตร์ของชาติลาวผ่าน
มาได้กล่าวชัดแล้วว่า “พระสงฆ์ลาวในทุกยุคสมัยล้วนถือคันธงชาติเป็นชีวิตจิตใจ
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และถือศีลธรรมเป็นปัจจัยเข้าร่วมในการนำ�เอาเอกราชลาวกลับคืนมา  และสนับสนุน
พรรค รัฐ สร้างบ้านแปงเมืองเพื่อความผาสุกของญาติโยมลาวบรรดาเผ่า และ
ความศิวิไลซ์ของชาติ” (องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว, 2547: 2)
คำ � ปรารภที่ ย กมาข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง ของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อชาติ และประชาชนลาว การดำ�รงอยู่ของพระพุทธศาสนา
ในลาวนั้น นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงความสำ�คัญที่มีต่อประชาชนและชาติแล้ว
ส่ ว นหนึ่ ง ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทและการเปลี่ ย นแปลงทางหน้ า ที่ ข อง
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม การเมือง และวัฒนธรรมใน สปป. ลาว
พุทธศาสนาเถรวาทแพร่เข้าสูอ่ าณาจักรลาวล้านช้าง (ประเทศลาว) ในสมัย
เจ้าฟ้างุ่ม (ครองราชย์ ค.ศ. 1353-1373) พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก
ได้ยกยอพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวของประชาชน พุทธศาสนาได้
เป็นศาสนาประจำ�ชาติและมีอิทธิพลต่อสถาบันทางการเมือง วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนลาวต่อมาหลายศตวรรษ อิทธิพลของ
พุทธศาสนาได้กล่าวไว้ในบทบันทึกของคุณพ่อมารีนี (Marini) และเลอรีอา (Leria)
นักสอนศาสนาคริสต์ชาวยุโรป ได้เข้ามาเวียงจันทน์ในช่วงปี ค.ศ. 1642-1647
กล่าวว่า  ศีลธรรมทางพุทธศาสนามีอทิ ธิพลอยูเ่ หนือจิตใจของคนลาว  นับแต่ชนชัน้ สูง
จนถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป ได้ เ ป็ น ทฤษฎี พื้ น ฐานให้ แ ก่ นั ก การเมื อ งการปกครอง
นักค้นคว้า นักประดิษฐ์คิดแต่ง ได้กลายเป็นแนวทางในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน
และเป็นเครื่องวัดคุณสมบัติของคนในสังคม (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม,
2000: 272) ก่อนเปลีย่ นแปลงระบอบการปกครองราชอาณาจักรลาวเป็น สปป. ลาว
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 โครงสร้างคณะสงฆ์ลาวดำ�เนินการปกครองโดยมีสมเด็จ
พระสังฆราชเป็นองค์ประมุข ผู้บริหารมีสังฆนายกและสังฆมนตรีว่าการองค์การ
ปกครอง องค์ ก ารศึ ก ษา องค์ ก ารเผยแผ่ และองค์ ก ารปฏิ สั ง ขรณ์ (จำ � นงค์
ทองประเสริฐ, 2534: 343) ต่อมาปี ค.ศ. 1959 ได้ยุบเลิกองค์การสงฆ์แบบนี้
แล้วตั้งที่ปรึกษาสงฆ์ 4 องค์แทน นอกจากนั้นก็มีเจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเมือง
เจ้าคณะตาแสง และเจ้าอธิการวัด และกำ�หนดขัน้ ยศ (สมณศักดิ)์ ของพระภิกษุเป็น 6
ชัน้ คือ 1. พระยอดแก้ว (สมเด็จพระสังฆราช) 2. พระลูกแก้ว (สมเด็จพระราชาคณะ)
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3. พระหลักคำ�  (พระราชาคณะ) 4. พระครู (มีพรรษาครบ 10 แล้ว) 5. พระซา
(มีพรรษา 5 ขึ้นไป) และ 6. พระสมเด็จ (มีพรรษา 3 ขึ้นไป)

การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองและพุทธศาสนาในช่วง ค.ศ. 1975-1985
เมื่อขบวนการประเทศลาว หรือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยึดอำ�นาจและ
ได้รบั การสถาปนาการปกครองใหม่ภายใต้ชอื่   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป. ลาว) ในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) นับเป็นการเริ่มศักราช
ของระบอบสังคมนิยมในประเทศลาวอย่างเต็มรูปแบบ รัฐบาลได้กำ�หนดโครงสร้าง
การเมือง การปกครองตามแบบการปกครองของประเทศสังคมนิยม องค์กรปกครอง
ทีส่ �ำ คัญคือ พรรค สภาแห่งชาติ รัฐบาลและแนวลาวสร้างชาติ โดยมีพรรคประชาชน
ปฏิวตั ลิ าวเป็นองค์กรทีม่ อี �ำ นาจสูงสุดในการปกครอง กำ�หนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และนโยบายต่างประเทศ
สิง่ สำ�คัญเร่งด่วนประการแรกในการจัดระเบียบปกครองประเทศของรัฐบาล
สปป. ลาว คือ การส่งข้าราชการทหารและการเมืองของระบอบการปกครองเก่าไป
เข้าค่ายสัมมนา (ค่ายกักกัน) เพื่ออบรมอุดมการณ์ทางการเมือง รับทราบนโยบาย
ของพรรค และได้ยุบเลิกองค์กรต่างๆ ที่เป็นอิสระจากอำ�นาจรัฐเช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสาร เป็นต้น กลไกสำ�คัญทีร่ ฐั บาลใช้ในการผนวกองค์กรทางสังคมของลาว ได้แก่
แนวลาวรักชาติได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแนวลาวสร้างชาติ อันเป็นองค์กรที่มีเครือข่าย
ครอบคลุมองค์กรทางสังคมต่างๆ ที่เคยเป็นอิสระเช่น คณะสงฆ์ของพุทธศาสนา
กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มชนกลุ่มน้อย สหพันธ์กรรมกร องค์กรหนุ่มสาว สหพันธ์สตรี
เป็นต้น (แกรนท์ อีแวนส์; ดุษฎี เฮย์มอนด์, ผู้แปล, 2549: 193) รัฐบาลได้จัดส่ง
สมาชิกพรรคและทหารมาตัง้ ถิน่ ฐานอยูท่ กุ ชุมชนในเขตปลดปล่อยใหม่ เพือ่ ทำ�หน้าที่
เป็นคณะกรรมการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิน่ การศึกษา และสังคม ประชาชน
ถูกรวมตัวกันเป็นองค์กรต่างๆ ภายใต้การดูแลของสมาชิกพรรคอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการดังกล่าวจะเชิญประชาชนลาวทุกคนให้เข้าร่วมการอบรมการเมือง
และสังคม ซึ่งมักจะจัดขึ้นภายในวัด ข้าราชการทั่วไประดับล่างๆ ที่ไม่ถูกส่งตัวไป
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ทีค่ า่ ยสัมมนาจะถูกอบรมนานกว่าประชาชน ส่วนเยาวชนหนุม่ สาวจะได้รบั การดูแล
เป็นพิเศษจากพรรค เพือ่ อบรมให้เป็นคนสังคมนิยมรุน่ ใหม่ (สุรชัย ศิรไิ กร, 2548: 66)
นอกจากนั้น รัฐบาลได้พยายามปฏิรูปด้านการเกษตรกรรม โดยการทำ�สหกรณ์
กสิกรรมรวมหมู่ (นารวม) มาใช้ เพื่อหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้นำ�มาบริหารรัฐ
และพัฒนาประเทศ จึงจำ�เป็นที่จะต้องรวมเอากรรมสิทธิ์ของปัจจัยการผลิตทั้งหมด
ไว้ดว้ ยกัน อีกประการหนึง่ เพราะสาเหตุทางการเมือง รัฐบาลเชือ่ ว่าหากจูงให้ชาวนา
ชาวไร่เข้ารวมตัวในสหกรณ์ พวกเขาจะกำ�หนดความเป็นปัจเจกบุคคล (ทุนนิยม)
ในทางเศรษฐกิจและยังเป็นโครงสร้างทางการเมืองหลักอีกด้วย ที่สำ�คัญอย่าง
เท่าเทียมกันหากมีการจัดโครงสร้างเช่นนี้แล้ว ก็สามารถโอนผลิตผลส่วนเกินเข้าสู่
รัฐได้โดยไม่มีการต่อต้านจากกสิกร
จากการสัมภาษณ์พ่อใหญ่ลี อดีตนายบ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน สปป. ลาว
ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการทำ�นาสหกรณ์ (นารวม) ในหมู่บ้านช่วงปี ค.ศ. 1983-1984
ไว้วา่ “ผมเป็นทัง้ นายบ้าน และผูอ้ �ำ นวยการสหกรณ์ในหมูบ่ า้ นนี้ ปีแรกทำ�นาสหกรณ์
แบบรวมกลุม่ โดยมีคณะกรรมการให้คะแนนแรงงานทีม่ าทำ�นาในแต่ละวัน วันหนึง่
แรงงานจะมี 12 คะแนนเต็ม แต่สมมุติว่าบางคนมาทำ�นาเฉพาะตอนเช้าหรือบ่าย
ก็จะได้รบั คะแนนครึง่ หนึง่ เมือ่ เก็บเกีย่ วผลผลิตคณะกรรมการจะปันผลตามแรงงาน
ที่ทำ� หากทำ�มากจะได้รับผลผลิตมาก ทำ�น้อยได้น้อย ถ้าไม่ท�ำ ก็ไม่ได้รับผลผลิต
แต่ในความเป็นจริงผู้ทำ�มากได้รับผลผลิตน้อยก็มี ผู้ทำ�น้อยได้รับผลผลิตมากก็ได้
จึงทำ�ให้ปตี อ่ มาปรับวิธกี ารทำ�นาสหกรณ์โดยการแบ่งกลุม่ (หน่วย) โดยแต่ละกลุม่ มี
สมาชิกประมาณ 10-15 ครัวเรือนที่มีที่นาใกล้กันร่วมกันทำ� เมื่อทำ�เสร็จถึงฤดู
เก็บเกีย่ วผลผลิตก็จะปันผลให้แต่ละครัวเรือนเท่ากัน ทำ�ให้ครัวเรือนทีม่ แี รงงานหลาย
นาหลายไม่พอใจ ขาดความสามัคคี ขาดกำ�ลังใจ ในที่สุดทางรัฐบาลก็ได้ประกาศ
ยกเลิกการทำ�นาแบบสหกรณ์ไปโดยปริยาย”2 (สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2010)
นอกจากด้านการเมือง การปกครองและวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ทางด้านสถาบันศาสนาก็ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ปกครองของ
คณะสงฆ์ด้วย ดังนี้ (สมบูรณ์ สุขสำ�ราญ, 2534: 106-109)
2

ชื่อบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ในบทความนี้ เป็นชื่อสมมติทั้งหมด  
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1. ยกเลิกโครงสร้างการบริหาร การปกครองของคณะสงฆ์ในแบบเก่า
องค์กรสูงสุดในด้านการบริหารและผู้นำ�ของคณะสงฆ์ลาว ได้แก่มหาเถรสมาคม
ซึ่งประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราช และพระราชาคณะอาวุโสจำ�นวนหนึ่งได้รับ
การยกเลิกพร้อมๆ กับการล่มสลายของระบบกษัตริย์ แล้วถูกแทนทีด่ ว้ ยคณะกรรมการ
ชุดหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ดูแล และดำ�เนินการจัดตั้ง ปกครองและบริหารสงฆ์ในรูปแบบ
ใหม่ โดยรวมเอาธรรมยุตินิกายและมหานิกายเข้าด้วยกันเรียกว่า พระสงฆ์ลาว
2. พรรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าวจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม อบรมสั่ ง สอนทาง
การเมืองสำ�หรับพระภิกษุสามเณรอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ปลูกฝังอุดมการณ์สงั คมนิยม
พระสงฆ์ควรจะได้รับรู้แนวคิดมาร์กซ-เลนิน เพิ่มเติม เพื่อนำ�ใช้ในการเทศน์แก่
ประชาชนให้รับรู้แนวความคิด และนโยบายของรัฐบาลด้วย
3. ยุทธวิธีการประนีประนอม ในการใช้พุทธศาสนาเพื่อสร้างความชอบ
ธรรมให้กับรัฐบาล สปป. ลาว ตลอดจนสนับสนุนลัทธิมาร์กซ-เลนิน รัฐบาลใหม่
จึงมอบหมายงานด้านการพัฒนาประเทศให้กับพระสงฆ์เพื่อนำ�ไปปฏิบัติ รัฐได้ตั้ง
โรงเรียน และวิทยาลัยเทคนิคสำ�หรับพระสงฆ์ เพือ่ ฝึกอบรมความรูด้ า้ นยาสมุนไพร
พื้นบ้าน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์สังคม
จากคำ�กล่าวปิดหลักสูตรการฝึกครูพระพุทธศาสนา ทีเ่ วียงจันทน์ ในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 1976 ของนายพูมี วงวิจิต รัฐมนตรีกระทรวงศึกษา กีฬา และศาสนา
ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสัง่ สอนประชาชนในระบอบใหม่ไว้วา่
(Stuart-Fox, 1996 อ้างถึงใน วรฉัตร เจริญผล, 2548: 45-46)
“... พระสงฆ์ควรทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งการเมืองเพือ่ ให้สอดคล้องกับการปฏิวตั ทิ ี่
เกิดขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้...
พระสงฆ์ที่เทศนาสั่งสอนประชาชนในเขตชนบทต้องเข้าใจประชาชนที่มาฟังเทศน์
และต้องเลือกคำ�สอนที่เหมาะสมที่จะให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะเปลี่ยนแนวความ
คิดของพวกเขา ถ้าเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาในยุคโบราณเพียงอย่างเดียว
จะทำ�ให้ประชาชนไม่เข้าใจและไม่สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ที่จะนำ�มาใช้กับ
ความเป็นจริงในปัจจุบันได้ ทั้งนี้พระสงฆ์ควรจะผสมเรื่องราวทางการเมืองปัจจุบัน
และเรื่องพุทธศาสนาเข้าไปในการเทศนาแต่ละครั้งด้วย ตัวอย่างเช่น นโยบายของ
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พรรค และรัฐบาล ซึง่ ต้องการให้พระสงฆ์เทศนา สัง่ สอนประชาชน กระตุน้ ให้ประชาชน
เข้าใจนโยบายทั้งหมดของพรรคและรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับคำ�สอนของ
พระพุทธเจ้า ประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นจะไม่มีคนที่เกียจคร้าน ขโมย
คนหลอกลวงในประเทศของเรา จะมีแต่คนที่ขยันทำ�งานให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง
ถ้าพระสงฆ์สามารถทำ�ได้เช่นนี้ นั้นหมายความว่าพระสงฆ์มีส่วนช่วยต่อการฟื้นฟู
ทางเศรษฐกิจ”
ถึงแม้ว่ารัฐบาล สปป. ลาว จะควบคุมเนื้อหาในการเทศน์ และแสดงธรรม
ของพระสงฆ์ แต่จ�ำ ต้องยอมให้พระสงฆ์ยงั คงมีบทบาทในการสอนหนังสือให้ความรู้
แก่ประชาชนลาวเช่นเดิม ส่วนหนึง่ มีเหตุผลมาจากการอพยพออกนอกประเทศของ
ประชาชนลาวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 จนถึงช่วง ค.ศ. 1980 ทำ�ให้เกิดความขาดแคลน
บุคลากรครูอาจารย์ ส่วนข้าราชการผู้มีความรู้ในช่วงรัฐบาลราชอาณาจักรลาวนั้น
ก็ถูกส่งตัวไปสัมมนาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปัจจัยที่ทำ�ให้รัฐบาล
สปป. ลาว มีนโยบายเข้มงวดต่อพุทธศาสนาในช่วง ค.ศ. 1975-1980 เนื่องจาก
อุดมการณ์ทางการเมืองในกระแสการปฏิวัติที่แรงกล้า แนวคิดมาร์กซ-เลนิน
มีอิทธิพลเพื่อใช้ในการปฏิวัติ ถึงแม้ว่าพุทธศาสนามีความผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวลาวมาช้านานก็ตาม แต่เนื่องจากแนวคิดมาร์กซ-เลนิน เรื่องความเท่าเทียม
โดยทุกคนต้องเท่าเทียมกันในการทำ �งาน และได้รับส่วนแบ่งตามปริมาณงาน
ที่ลงแรงไป ซึ่งความคิดเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับกิจวัตรของพระสงฆ์ที่ไม่ต้องออก
ไปทำ�งาน และบิณฑบาตเพื่อรับอาหาร ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศลาว
จะมีความต้องการทำ�บุญตักบาตรเป็นปกติ แต่ดว้ ยกระแสของการปฏิวตั ทิ เี่ กิดขึน้ ใน
ขณะนัน้ เป็นเหตุผลหนึง่ ทีท่ �ำ ให้รฐั บาล สปป. ลาว มีนโยบายเข้มงวดต่อพุทธศาสนา
โดยพระสงฆ์จะต้องออกไป ทำ�ไร่สวนครัว ปลูกผัก สอนหนังสือ และได้รับอาหาร
ตามส่วนแบ่งจากงานที่ทำ� 
จากการสัมภาษณ์นายจัน อักษร คณะปกครองหมูบ่ า้ นธาตุองิ ฮัง  สปป. ลาว
ได้กล่าวว่า “ทีม่ กี ารจำ�กัดการทำ�กิจกรรมทางศาสนานัน้ เป็นเพราะกระแสการปฏิวตั ิ
ทางการเมืองแบบมาร์กซ-เลนินในช่วงหลังปี ค.ศ. 1975 นั้นยังคงมีความรุนแรงอยู่
ต่อมาการผ่อนปรนต่อพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นหลังปี ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นช่วงที่กระแส
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การปฏิวตั ิเริ่มเบาบางลง และรัฐบาลลาวสนใจการฟืน้ ฟูทางเศรษฐกิจให้มคี วามเสรี
มากขึ้น” (สัมภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2010)
พระอาจารย์พัน บุญกอง ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการดำ�รงชีวิตประชาชน
และพระสงฆ์ว่า “ช่วงปลดปล่อยใหม่ บ้านเมืองไม่มีความสงบ เกิดการต่อสู้ยิงกัน
ระหว่างกลุ่มอำ�นาจเก่า (ฝ่ายเวียงจันทน์) กับกลุ่มอำ�นาจใหม่ (ฝ่ายประเทศลาว)
ดังนั้นจึงทำ�ให้ฝ่ายประเทศลาววางกฎระเบียบเข้มงวดกับประชาชน เนื่องจากฝ่าย
ประเทศลาวกลัวว่าจะเป็นสายลับ เป็นนักสืบให้กับศัตรู ประชาชนจึงไม่กล้าออก
จากบ้านไปทำ�ไร่ท�ำ สวนแต่เช้าตรู่ หากไปแล้วจะต้องกลับมาบ้านก่อนแสงตะวันตก
ซึง่ สร้างความลำ�บากในการทำ�มาหากินกับประชาชนอย่างมาก จึงไม่คอ่ ยมีญาติโยม
มาทำ�บุญ ประกอบพิธีกรรมถวายทานที่วัด พระสงฆ์ขาดแคลนข้าวปลาอาหาร
เครือ่ งอุปโภค ดังนัน้ คณะปกครองสงฆ์จงึ ประกาศให้พระสงฆ์ท�ำ ไร่สวนครัว ปลูกข้าว
ปลูกพืชผลฉันได้ แต่ไม่ได้ถูกบังคับจากบุคคล คณะบุคคล และองค์การใดๆ ทั้งสิ้น”
(สัมภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2010)
สอดคล้องกับคำ�บอกกล่าวของหลวงปู่สิงห์ วงศา ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ
การทำ�กิจวัตร และการดำ�เนินชีวิตของพระสงฆ์ในช่วงปี ค.ศ. 1978-1982 กล่าวว่า
“พระสงฆ์ขาดแคลนเครือ่ งนุง่ ห่ม อาหารก็มเี ล็กน้อย จำ�เป็นจึงร่วมกับมรรคทายกวัด
และชาวบ้านจำ�นวนหนึ่งทำ�ไร่ปลูกข้าว พืชผักไว้ฉัน และอีกอย่างในช่วงนั้นทาง
ฝ่ายเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองประกาศโฆษณาว่าพระสงฆ์สามารถทำ�นาทำ�ไร่ได้เพือ่ ปลูก
ข้าวและพืชผักผลไม้ฉัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านและเศรษฐกิจของชาติได้
แต่ก็เจ้าหน้าที่ไม่ได้บังคับให้ทำ� เป็นการทำ�ตามความสมัครใจและพระสงฆ์ก็เพียง
แต่ทำ�ช่วยโยมเท่านั้น ราวๆ ปี ค.ศ.1981 ปรากฏว่าได้ข้าวประมาณ 60 กว่าหมื่น
(1 หมื่นเท่ากับ 12 กก.) เก็บไว้ที่ฉางในวัด ต่อมาได้ขายซื้อสังกะสีมุงกุฎีหลังเก่าที่
ชำ�รุด” ในประเด็นการทำ�ไร่ ปลูกข้าว ปลูกงา และทำ�สวนครัวปลูกพืชผักผลไม้ หลวงปู่
ยังได้กล่าวให้ผวู้ จิ ยั รับฟังอีกว่า “เนือ่ งจากมีพระสงฆ์ทางเมืองมาบอกกล่าวแนะนำ�ว่า
พระสงฆ์สามารถทำ�สวนครัว ปลูกพืชผักผลไม้ไว้ฉนั ได้ตามเงือ่ นไขทีม่ คี วามสะดวก
และเหมาะสม เพื่อแบ่งเบาภาระการอุปถัมภ์จากญาติโยม ดังนั้นพวกผมจึงร่วมกัน
ทำ�ไร่กบั ชาวบ้าน แต่ในการทำ�นัน้ ก็ไม่ได้ถางป่า ขุดดิน ออกแรงเหมือนชาวบ้านเขา
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เพียงแค่แนะนำ�ให้เขาทำ�หรือช่วยเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ซึ่งการทำ�อย่างนี้ก็ไม่ได้
ถูกบังคับจากบุคคลใดทั้งสิ้น ทำ�ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผมถือว่าเป็นการช่วยเหลือ
ญาติโยมอีกทางหนึ่งเท่านั้น” (สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2010)
อย่ า งไรก็ ต าม การทำ � ไร่ ทำ � สวนครั ว ของพระสงฆ์ ใ นชุ ม ชนหมู่ บ้ า น
ธาตุอิงฮังเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อบ้านเมืองมีความสงบ เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
มีความอุดมสมบูรณ์ทางพืชพันธุธ์ ญ
ั หาร พระสงฆ์กไ็ ด้หยุดการทำ�ไร่ท�ำ สวนดังกล่าว
และประชาชนชาวบ้านก็ได้ให้การอุปถัมภ์คํ้าจุนต่อพุทธศาสนา พระสงฆ์ตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน
สถิติพระภิกษุสามเณรก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ปี
ค.ศ.

พระ
ภิกษุ

สามเณร

วัด

ประชากร
รวม

อัตราส่วนพระเณร 1
รูปต่อประชากร

อัตราส่วน
1 วัดต่อ
ประชากร
1: 1,637
1: 1,344
1: 1,449

1972
18,224
2,108 3,450,000
1: 189
1987 6,000 9,000 2,827 3,800,000
1: 253
2008 8,055 11,740 4,140 6,000,379
1: 303
ที่มา : พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),  2540 : 209
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ,  2545 : 90
บทรายงานสภาพการเคลือ่ นไหวงานขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ค.ศ. 20072008 และแผนการดำ�เนินงาน ค.ศ. 2008-2009,  2007 : 3
กระทรวงแผนการและการลงทุน กรมสถิติ, 2008 : 22

จากตารางข้างบนแสดงให้เห็นว่า ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ
ในปี ค.ศ. 1972 มีพระภิกษุสามเณรทั้งหมด 18,224 รูป มีวัด 2,108 วัด และ
ประชากรทั้งหมด 3,450,000 คน เมื่อเปรียบเทียบในปี ค.ศ. 1987 ภายหลัง
เปลีย่ นแปลงการปกครอง มีพระภิกษุสามเณรทัง้ หมด 15,000 รูป ซึง่ ลดลง 3,224 รูป
แต่จำ�นวนวัด และประชากรรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบในปี ค.ศ. 2008 มีจำ�นวน
ภิกษุสามเณร วัด และประชากร เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมาก
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หากเปรียบเทียบพระภิกษุสามเณรในหมู่บ้านธาตุอิงฮัง ที่ผู้วิจัยทำ�การ
ศึกษา จำ�นวนพระภิกษุสามเณรที่บวชพักอาศัยอยู่ในวัดก่อนและหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ช่วงก่อนเปลี่ยนแปลง
การปกครองจะมีพระภิกษุสามเณรมากกว่า ดังคำ�บอกเล่าของอาจารย์มา ไลวงศ์
อายุ 61 ปี กล่าวว่า “ยาท่านแวนเป็นเจ้าอาวาสตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1957-1975 ท่านได้สร้าง
กุฏิขึ้นอีกหนึ่งหลังให้เป็นที่พักสงฆ์นั้น เนื่องจากกุฏิหลังเก่าแคบ พระสงฆ์สามารถ
อยู่ได้เพียง 5-6 รูปก็เต็มแล้ว ดังนั้นยาท่านแวนพร้อมพระสงฆ์ และชาวบ้านสร้าง
กุฏหิ ลังใหม่ (กุฏใิ หญ่ขา้ งหนองพังปัจจุบนั ) เพือ่ ขยายทีพ่ กั ให้พระสงฆ์ได้อยูส่ ะดวก
ซึ่งกุฏิหลังใหม่นี้กว่าจะสร้างเสร็จใช้เวลาถึง 3-4 ปี เพราะอาศัยแรงจากชาวบ้าน
และพระสงฆ์ชว่ ยกันนำ�ไม้จากป่ามาสร้างเป็นกุฏ”ิ (สัมภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2010)
ภายหลังเปลีย่ นแปลงการปกครองนัน้ พระภิกษุสามเณรในหมูบ่ า้ นธาตุองิ ฮัง
ก็มีจำ�นวนลดลง ดังคำ�บอกกล่าวของลุงทิดลี หาราช อายุ 60 ปี ได้บวชจำ�พรรษา
ที่วัดแห่งนี้ระหว่างปี ค.ศ. 1976-1979 หลังจากนั้นย้ายไปจำ�พรรษาอยู่หมู่บ้าน
ใกล้เคียง ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับพระสงฆ์ในวัดแห่งนี้ ขณะนั้นว่า “หลังจากผมบวช
ก็จำ�พรรษาที่วัดแห่งนี้ มีพระ 2 รูป เณร 2 รูป และแม่ขาว 1 คน ข้าวปลา อาหาร
การฉันก็ขาดเขิน อดอยาก ยิ่งในต้นปี 1978 เกิดภาวะฝนแล้ง และปลายปีเดียวกัน
เกิดอุทกภัยทำ�ให้ชาวนาตกอยูใ่ นภาวะขาดแคลนข้าวปลา อาหารอย่างมาก เจ้าหน้าที่
รัฐจึงประกาศให้ประชาชนทำ�ไร่ ทำ�สวน เพื่อปลูกพืชผักไว้รับประทาน รวมทั้งพระ
ภิกษุสงฆ์ด้วย ก็สามารถทำ�ไร่สวนครัวช่วยญาติโยมได้เพื่อแบ่งเบาภาระในการนำ�
ข้าวปลาอาหารจากครอบครัวชาวบ้านมาถวาย” (สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2010)
จากคำ �บอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งฝ่ายสงฆ์ และ
ฆราวาส กล่าวถึงจำ�นวนพระภิกษุสามเณร การดำ�รงชีวิต และการปฏิบัติศาสนกิจ
ของสงฆ์ พอสรุปได้ว่า ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมีพระภิกษุสามเณรมากว่า
6 รูป การดำ�รงชีวติ ก็ไม่มคี วามลำ�บากมากนัก โดยอาศัยอาหารการฉันและปัจจัยจาก
ชาวบ้านมาทำ�บุญ ส่วนกิจของสงฆ์ก็มีการทำ�วัตรสวดมนต์ สร้าง และบูรณะอาคาร
พุทธสถานที่ชำ�รุด ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงแรกจำ�นวนพระภิกษุ
สามเณรลดลง การดำ�รงชีวิต ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจค่อนข้างลำ�บาก เนื่องจาก
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง และมีภัยธรรมชาติคุกคามจึงทำ�ให้ชาวบ้านไม่ค่อย
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มาทำ�บุญกันทีว่ ดั จนกระทัง่ รัฐบาลใหม่มเี สถียรภาพทางการเมืองการอุปถัมภ์ปจั จัย
4 ของชาวบ้านมีมากขึ้น จำ�นวนพระภิกษุสามเณรในวัดแห่งนี้ปัจจุบัน (ค.ศ. 2010)
ทั้งหมดมี 14 รูป

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพุทธศาสนาในช่วง ค.ศ. 1986
ถึงปัจจุบัน (2010)
การเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาในช่วงนี้มีขึ้นในด้านโครงสร้างของสถาบัน
การปกครองสงฆ์ลาว ซึง่ ระดับความผ่อนปรนต่อศาสนานัน้ มีความสัมพันธ์กบั ระบบ
เศรษฐกิจที่มีความเสรีมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1986 เมื่อลาวได้ปฏิรูปเศรษฐกิจเสรีขึ้น
เรียกว่านโยบาย “จินตนาการใหม่” หรือ “กลไกเศรษฐกิจใหม่” (New Economic
Mechanism) ดำ�เนินนโยบายเปิดประเทศ จากที่เคยรับความช่วยเหลือจาก
กลุม่ ประเทศสังคมนิยมเพียงอย่างเดียวก็หนั มาปรับปรุงความสัมพันธ์ และรับความ
ช่วยเหลือจากกลุม่ ประเทศโลกเสรีดว้ ย (ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์,  2553:  32-33)   
ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะฝนแล้งในต้นปี ค.ศ. 1978
และเกิดอุทกภัยในเดือนกันยายนปีเดียวกัน การล่มสลายของค่ายโลกสังคมนิยม
ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกช่วงปี ค.ศ. 1989 และการล่มสลายของสหภาพ
โซเวียตในปี ค.ศ. 1991  ดังนั้น  ในปี ค.ศ. 1989 คณะสงฆ์ได้มีการประชุมพระสงฆ์
ขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยที่ประชุมเห็นว่าพุทธศาสนาควรเดินเคียงคู่ไปกับ
อุดมการณ์สังคมนิยมภายใต้การนำ�ของพรรค
นอกจากนี้การประชุมใหญ่ครั้งที่ 5 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวใน
ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม ค.ศ. 1991 ได้กำ�หนดแนวทางด้านศาสนาไว้ ดังนี้
(กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2000: 1046)
1. สืบต่อปฏิบัตินโยบายอันถูกต้องของพรรค และรัฐต่อศาสนา เคารพ
สิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือ และไม่เชื่อถือของพลเมือง เคารพความเสมอภาคของ
ศาสนาต่างๆ สร้างเงื่อนไขอำ�นวยให้ศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา
ให้มีอิสระในการนับถือปฏิบัติ มีส่วนในการอบรมสั่งสอน อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย
ให้เป็นพลเมืองดี
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2. รัฐจะสืบต่อและร่วมมือกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ปรับปรุงและ
เสริมขยายระบบโรงเรียนสงฆ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นโดยมีเนื้อหา
ทั้งทางธรรม และทางโลก
3. สนับสนุนให้พระสงฆ์สามเณรและนักบวชทัง้ หลาย ให้มสี ว่ นในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ และภารกิจของบ้านเมือง
การกำ � หนดแนวทางด้ า นศาสนาดั ง กล่ า วนี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง นโยบาย
ผ่อนปรนทางศาสนาของรัฐบาล สปป. ลาว โดยเฉพาะพุทธศาสนาให้มีแนวทางไป
ในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การให้สิทธิเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาดังกล่าวยังได้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ
รัฐบาลที่จะให้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการควบคุมประชาชนให้อยู่ในระบบ
สังคมนิยมแบบลาวได้ จะเห็นได้จากการที่รัฐบาลสนับสนุนให้พระสงฆ์มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ และภารกิจของบ้านเมือง อีกทั้งการให้การสนับสนุนการศึกษา
แก่ พ ระสงฆ์ ใ นระดั บ ต่ า งๆ ด้ ว ย เพราะรั ฐ บาลมี ค วามเห็ น ว่ า สถาบั น สงฆ์ นั้ น
มีความใกล้ชิด และมีอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนลาวเป็นอย่างมาก
ต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1992 มติของคณะบริหารงานศูนย์กลาง
พรรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าวเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาศาสนาถู ก รั บ รองด้ ว ยลายเซ็ น ของ
ท่านไกสอน พมวิหาน ประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค และในวันที่
15 สิงหาคม ค.ศ. 1991 รัฐธรรมนูญแห่ง สปป. ลาว ฉบับแรกถูกรับรอง และประกาศ
ใช้อย่างเป็นทางการ ในรัฐธรรมนูญฉบับนีม้ ี 2 มาตรา ทีบ่ ง่ บอกถึงสิทธิพลเมือง คือ
มาตรา 9 รัฐเคารพ และปกป้องการเคลื่อนไหวอันถูกกฎหมายของพุทธศาสนิกชน
และศาสนิกชนอื่น ปลุกระดมส่งเสริมพระภิกษุสามเณร และนักบวชของศาสนา
อืน่ ๆ ให้เข้าร่วมในการเคลือ่ นไหวทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน ห้ามทุก
การกระทำ�ทีเ่ ป็นการแบ่งแยกศาสนาและแบ่งแยกประชาชน และมาตรา 30 พลเมือง
ลาวมีสทิ ธิเสรีภาพในการเชือ่ ถือ หรือไม่เชือ่ ถือศาสนา (รัฐธรรมนูญแห่ง สปป. ลาว,
1991: 3,10) ฉบับปรังปรุงปัจจุบนั คือ มาตรา 9 รัฐเคารพ และปกป้องการเคลือ่ นไหว
อันถูกกฎหมายของพุทธศาสนิกชน และศาสนิกชนอื่น ปลุกระดมส่งเสริมพระภิกษุ
สามเณร และนักบวชของศาสนาให้เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่
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ประเทศ และประชาชน ห้ามทุกการกระทำ�ที่เป็นการแบ่งแยกศาสนา และแบ่งแยก
ประชาชน และมาตรา 43 พลเมืองลาวมีสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือ หรือไม่เชื่อถือ
ศาสนา (รัฐธรรมนูญแห่ง สปป. ลาว, 2003: 3,16)
การกำ�หนดแนวทางด้านศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมดังกล่าว แสดงว่า
นโยบายของพรรคและรัฐบาล สปป. ลาว ให้สิทธิเสรีภาพต่อพลเมืองลาวใน
การเชื่อถือ หรือไม่เชื่อถือศาสนา แต่การประกอบกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหว
ทางศาสนานัน้ จะต้องอยูภ่ ายใต้ระเบียบกฎหมายบ้านเมือง พรรคและรัฐบาลต้องการ
เสถียรภาพ  ความมัน่ คงของประเทศ  สร้างความสามัคคีของคนในชาติให้มคี วามเป็น
ปึกแผ่นแน่นหนา จะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาใดก็ตามให้ถือเอาประโยชน์ของชาติ
เป็นสำ�คัญ การกล่าวเช่นนี้ก็เพื่อต้องการให้ศาสนา และศาสนิกชนช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมนโยบายของรัฐให้ปรากฏผลเป็นจริง
นอกจากรัฐธรรมนูญที่กล่าวแล้ว ในเอกสารฝึกอบรมสำ�หรับพระสงฆ์
สามเณรยังกล่าวถึงทัศนะของพรรคต่อศาสนา ดังนี้ (คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลาง
พรรคและศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ,  2010: 26-27)
1. พรรคและรัฐบาลรับรู้ว่าประชาชนลาวใครเชื่อศาสนาใด ก็ยังถือว่า
เป็นคนลาว ศาสนิกชนของทุกศาสนาจะต้องมีสติเสมอว่า ไม่ให้พวกนักสืบหรือ
คนต่างประเทศมาฉวยใช้ผู้นับถือศาสนาโฆษณาแบ่งแยกเพื่อทำ�ลายความสามัคคี
ประชาชนลาวบรรดาเผ่า นั้นหมายถึงการทำ�ลายประเทศของเรา
2. ศาสนาต่างๆ จะต้องทำ�หน้าที่ปกปักรักษาประเทศให้มีความสงบสุข
และพัฒนาให้มีความรุ่งเรือง มีส่วนร่วมในภารกิจของชาติ สร้างโครงการต่างๆ
เพื่อช่วยพรรค รัฐบาล และประชาชน
3. พรรคและรัฐต้องการให้บรรดาศาสนามีความสามัคคี ปรองดองกันเป็น
จิตหนึ่งใจเดียว ไม่เกิดความขัดแย่งต่อกันและกัน พร้อมกันประกอบส่วนเข้าในการ
ปฏิบัติสองหน้าที่ยุทธศาสตร์กล่าวคือ ปกปักรักษา สร้าง และพัฒนาประเทศให้มี
ความเจริญรุง่ เรืองเหมือนกับนานาประเทศ เพือ่ ความอยูด่ กี นิ ดีของปวงชนลาวทัง้ ชาติ
4. องค์การที่เกี่ยวข้องจะต้องทำ�หน้าที่คุ้มครอง ดูแลการเคลื่อนไหวของ
บรรดาศาสนาให้สอดคล้องกับศีลธรรม รัฐธรรมนูญ และระเบียบกฎหมายบ้านเมือง
โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับดำ�รัส 92/นย3
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5. พนักงานทุกภาคส่วน ผูท้ คี่ มุ้ ครองรัฐ คุม้ ครองสังคมจะต้องรู้ และเข้าใจ
รัฐธรรมนูญ ระเบียบกฎหมายของบ้านเมือง และนโยบายของพรรคที่มีต่อศาสนา
เพื่อสะดวกในการคุ้มครอง ดูแลการเคลื่อนไหวของแต่ละศาสนา
การผ่อนปรนความเข้มงวดทางด้านศาสนาดังกล่าว ยังส่งผลต่อหน้าทีข่ อง
พระสงฆ์ดว้ ย โดยพระสงฆ์มหี น้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และได้รบั การยอมรับจากรัฐบาลมากกว่า
ช่วงทศวรรษ 1970 เห็นได้จากการทีพ่ ระสงฆ์เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแผ่ศีลธรรม การปฏิบัติศาสนพิธี รวมถึง
การสัง่ สอนให้ชนเผ่าละทิง้ ความเชือ่ แบบดัง้ เดิม ซึง่ การทีร่ ฐั บาล สปป. ลาว ยอมรับ
บทบาทของพระสงฆ์มากขึน้ ส่วนหนึง่ มีสายเหตุมาจากฐานอำ�นาจของรัฐมัน่ คงขึน้
มากกว่าช่วงแรกของการปกครองประเทศ
หน้าทีข่ องพระสงฆ์สามเณรตามทีร่ ะบุในบัญญัตกิ ารปกครองสงฆ์ ค.ศ. 2004
(พ.ศ. 2547) กล่าวว่า พระสงฆ์สามเณร หรือผู้เข้าบวชมีหน้าที่ ดังนี้ (ธรรมนูญ
ปกครองสงฆ์ลาว, 2547: 4-5)
1. ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา เอาใจใส่ทางด้านการศึกษาค้นคว้า
ธรรมะของพระพุทธเจ้า ทั้งทางด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เช่น การเรียนสวด
เรียนเทศน์ ศึกษาพระธรรมวินัย และการลงสู่ภาคปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้เกิดมรรค
และผลตามอัตภาพตน พร้อมทั้งเอาใจใส่ปกปักรักษา และส่งเสริมจารีตประเพณี
อันดีงาม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
2. มีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาสังคม และเทศนาสั่งสอนญาติโยมลาว
บรรดาเผ่าให้ละความเชือ่ งมงาย การเทีย่ วกินอย่างฟุม่ เฟือย อบายมุข เพือ่ ให้สงั คม
มีความบริสุทธิ์ปลอดภัยน่าอยู่ มีความเสมอภาคกันต่อการปฏิบัติศีลธรรม และ
ระเบียบกฎหมาย
3. การศึกษาของสงฆ์ต้องทำ�ให้ลดการไม่รู้หนังสือ บำ�รุงวัฒนธรรม
ปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษาสงฆ์ ทั้ ง ทางโลกและทางธรรม ให้ มี ทั้ ง ทางคุ ณ ภาพ
และปริมาณ เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถให้แก่พระสงฆ์ สามเณร พ่อขาว
แม่ขาว และญาติโยมลาวบรรดาเผ่าให้เท่าเทียมกัน
��������������������������������������������������������������������������������������������
คำ�สัง่ ของนายกรัฐมนตรี เลขที ��������������������������������������������������������������
่ 92 ว่าด้วยการคุม้ ครองและปกป้องการเคลือ่ นไหวศาสนาอยู่ สปป. ลาว
ประกาศวันที่ 5 กรกฎคม ค.ศ. 2002
3
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4. มีส่วนในการปรับปรุงแบบแผนการเผยแผ่ศีลธรรมในหลายรูปแบบ
เช่น เทศนาตามหนังสือใบลาน สมุด ปากเปล่า หรือปาถกถาธรรม เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับระดับความรู้ของญาติโยมบรรดาเผ่า สร้างวิปัสสนาจารย์ ฝึกอบรมวิปัสสนา
กรรมฐาน ฝึกการปฏิบตั ศิ าสนพิธี สังฆกรรมอย่างมีระบบถูกต้องตามหลักการศึกษา
และพระธรรมวินัย
5. มีส่วนร่วมค้นคว้าตำ�รายาพื้นเมือง ปรุงแต่งยา และนำ�ออกมาใช้โดย
ผสมผสานกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อใช้รักษาโรคอย่างมีประสิทธิผล และแนะนำ�เผย
แพร่การป้องกันโรค การรักษาอนามัย 3 สะอาด (อยูส่ ะอาด กินสะอาด นุง่ ห่มสะอาด)
ให้แก่ญาติโยมลาวบรรดาเผ่าตามเงือ่ นไข  และความสามารถ  นอกนีเ้ อาใจใส่รกั ษา
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
6. มีส่วนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และธรณีสงฆ์ปลูกพืชกินใบ กินหมาก
พืชล้มลุก พืชยืนต้น ไม้อุตสาหกรรม และกล้าเบี้ยไม้ต่างๆ แจกให้ญาติโยมนำ�ไป
ปลูกเพือ่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา
แหล่งนํ้า เป็นต้น  ซึ่งเป็นที่อาศัยของชีวนานาพันธุ์ ให้คงไว้แห่งความอุดมสมบูรณ์
7. ตัง้ หน้าปฏิบตั ติ ามหลักพระธรรมวินยั ธรรมนูญปกครองสงฆ์ ข้อกำ�หนด
และกฎระเบียบสงฆ์ มติคำ�สั่งทางการสงฆ์ ตลอดจนโครงการดำ�เนินงานของ
องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวในขอบเขตการจัดตั้งของตนอย่างเคร่งครัด นอกนี้
ต้องปฏิบัติตามมติคำ�สั่งทางรัฐการ ดำ�รัส (คำ�สั่ง กฎระเบียบของประธานประเทศ
ประธานสภาแห่งชาติ ข้อบังคับของกระทรวง) และกฎหมายของบ้านเมือง
โครงสร้างการจัดตัง้ ของพระสงฆ์ตามธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาว ค.ศ. 2004
(พ.ศ. 2547) ได้มีองค์กรเป็นของตนเองชื่อว่า “องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว”
โดยพระมหาวิจิต สิงหาราช เป็นประธาน ซึ่งมีเครือข่ายการปกครองเป็นเอกภาพ
ตั้งแต่ระดับศูนย์กลางจนถึงระดับท้องถิ่น และบริหารงานด้วยธรรมนูญปกครอง
สงฆ์ลาว การปกครองสงฆ์ลาวแบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ (ธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาว,
2547: 5-6)
1. องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นศูนย์กลาง
2. องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นแขวง นครหลวง และเขตพิเศษ
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3. องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นเมือง
4. องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นวัด
ในองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นประกอบไปด้วยคณะผู้แทน
ตามจำ�นวนลดหลั่นกันไป เช่น องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นศูนย์กลาง
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หัวหน้าคณะกรรมมาธิการ หัวหน้าคณะห้องการ
คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารงานประจำ�ศูนย์กลางองค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ประกอบด้วย ประธาน 1 รูป รองประธาน 5 รูป หัวหน้า
คณะกรรมาธิการ 4 รูป หัวหน้าคณะห้องการ 1 รูป ส่วนคณะกรรมการที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารงานประจำ�ศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว
ให้มตี ามจำ�นวนทีเ่ หมาะสม ซึง่ การบริหารงานขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว
มี 4 กรรมาธิการหลัก คือ
1. กรรมาธิการปกครองสงฆ์
2. กรรมาธิการศึกษาสงฆ์
3. กรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน
4. กรรมาธิการสาธารณูปการ
องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขัน้ แขวง ขัน้ เมือง และขัน้ วัด มีโครงสร้าง
การบริหารที่เหมือนกัน โดยมีกรรมการคณะสงฆ์ประจำ�  ประธาน รองประธาน
จำ � นวนลดลั่ น ลงไปตามขนาด ขอบเขต หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตน เพื่ อ บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ทไี่ ด้กล่าวแล้วข้างต้น องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวจึงได้จดั แบ่ง
หน้าทีใ่ นการทำ�งาน เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ และได้รบั ผลตามความต้องการ
ขององค์การ ดังนี้
กรรมาธิการปกครองสงฆ์   มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ทางด้านพุทธศาสนา เก็บกำ�สถิติพระสงฆ์สามเณร พ่อขาว แม่ขาว
ตลอดถึงศาสนสมบัติอื่นๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้องกับความเป็นจริง จากนั้น
รายงานให้ ส ายใยการจั ด ตั้ ง ขั้ น สู ง กว่ า ได้ รั บ ทราบอย่ า งเป็ น ระบบในแต่ ล ะปี
เสริมขยายบทบาทในการคุม้ ครองพุทธศาสนา และปกครองสงฆ์ให้ดขี นึ้ บนพืน้ ฐาน
ธรรมนูญปกครองสงฆ์ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพุทธศาสนาสมัยสังคมนิยมในลาว

พระสงฆ์สามเณร พุทธศาสนิกชนและศาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าจะต้องมีสว่ นร่วมเข้า
ในภารกิจของชาติ คณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวตั้งแต่ขั้นศูนย์กลางจนถึง
ขั้นรากฐาน (เจ้าอาวาสวัด) ต้องปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การลงอุโบสถสังฆกรรม
และการทำ�กิจวัตรอื่นๆ ซึ่งเป็นการตรวจตราการประพฤติปฏิบัติต่อพระธรรมวินัย
ของคณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว และพระสงฆ์สามเณรทัว่ ไป นอกจากนัน้
เอาใจใส่ปรึกษาหารือ ประสานสมทบการทำ�งานกับแนวลาวสร้างชาติ  และอำ�นาจ
การปกครองฝ่ายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นคว้าวางระเบียบการและการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่พระสงฆ์สามเณรล่วงละเมิดต่อพระธรรมวินัย และกฎระเบียบ
ของสงฆ์
ในปี ค.ศ. 2007-2008 ทั่วประเทศมีพระสงฆ์สามเณรทั้งหมด 19,795 รูป
โดยมีพระสงฆ์ 8,055 รูป มีพอ่ ขาวแม่ขาวทัง้ หมด 414 คน โดยมีพอ่ ขาว 4 คน และ
มีสงั ฆรี (ศิษย์วดั ) 485 และมีวดั ทัง้ หมด 4,140 วัด โดยมีวดั ร้าง 781 วัด (บทรายงาน
การเคลื่อนไหวงานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวปี ค.ศ. 2007-2008: 3)
กรรมาธิการศึกษาสงฆ์   มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการค้นคว้า และวางแผน เพือ่
อบรมแนวคิดของนักเรียนนักศึกษาสงฆ์  ให้มคี วามเชือ่ มัน่ ต่อการประกอบศาสนกิจ
และมีความหนักแน่นในการปฏิบัติธรรมวินัยสงฆ์ และระเบียบ กฎหมายของรัฐ
ค้นคว้าและวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาสงฆ์แต่ละช่วงเวลา เพื่อผ่านการประชุม
สภาบริหารการศึกษาสงฆ์ และการประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว
รับรองเอา เพื่อเป็นแนวทางรวมของการศึกษาสงฆ์ ค้นคว้าสรรหาบุคลากร
ฝ่ า ยพระสงฆ์ ม าเป็ น ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาสงฆ์ แ ต่ ล ะขั้ น ให้ เ หมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถทีเ่ ป็นจริง  ปลุกระดมแนวคิดของพระสงฆ์  สามเณรทีส่ งั กัดในสายศึกษา
สงฆ์ ให้มคี วามรับผิดชอบต่อภารกิจการศึกษาพุทธศาสนา และต้องมีความเสียสละ
สูงต่องานการศึกษาสงฆ์ ตรวจตรา และตรวจการการศึกษาสงฆ์ทั่วประเทศว่าได้
ปฏิบัติงานถูกต้องตามข้อกำ�หนด กฎระเบียบขององค์การศึกษาสงฆ์ศูนย์กลาง
องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาววางออกหรือไม่ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาสงฆ์เสนอให้คณะประจำ�ศูนย์กลางองค์การพุทธ
ศาสนาสัมพันธ์ลาว เพื่อขอคำ�เห็นทางด้านหลักวิชาการ เพื่อส่งให้คณะศึกษาสงฆ์
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ศูนย์กลางดำ�เนินการต่อไป จัดตั้งนำ�พาในการรวบรวมทุนเข้ามูลนิธิการศึกษา
สงฆ์ศูนย์กลาง เพื่อใช้จ่ายในงานบริหาร งานวิชาการ และงานก่อสร้างพื้นฐานการ
ศึกษาสงฆ์ ติดตามและตรวจตราการก่อสร้างพื้นฐานการศึกษาสงฆ์ในทั่วประเทศ
เสนองบประมาณการเคลือ่ นไหวประจำ�ปีกบั ศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์
ลาว และแนวลาวสร้างชาติ เสนอแผนการพัวพัน และรวมมือกับต่างประเทศ
พัฒนาการของการศึกษาสงฆ์ลาวเริม่ จากปี ค.ศ. 1925 สมเด็จพระหลักคำ�แก้ว
อุเทนศักดา องค์สงั ฆนายก และเจ้าเพชรราช มหาอุปราช ได้ตงั้ โรงเรียนพระสงฆ์ขนึ้
มีชอื่ เรียกว่า โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ได้รบั การอุปถัมภ์จากพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรี
การศึกษาสงฆ์ในช่วงนีไ้ ด้รบั อนุญาตให้เรียนแต่วชิ าทางพุทธศาสนา เช่น ธรรมวินยั
บาลี พุทธประวัติ หนังสือธรรม เป็นต้น ต่อมาปี ค.ศ.1950 ได้ปรับเปลี่ยนโรงเรียน
พระปริยัติธรรมมาเป็นโรงเรียนบาลีชั้นสูง และปี ค.ศ. 1967 โรงเรียนบาลีชั้นสูง
ถูกเปลีย่ นเป็นสถาบันการศึกษาพุทธศาสนา ภายหลังปี ค.ศ. 1975 สถาบันการศึกษา
พระพุทธศาสนาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสร้างครูสงฆ์ชั้นกลาง โดยได้รับการอุปถัมภ์
จากกระทรวงศึกษาธิการ (กรมก่อสร้างบำ�รุงครู) การศึกษาสงฆ์ในช่วงนี้เรียน
ทั้งวิชาทางพุทธศาสนา และวิชาทางโลกควบคู่กันไป  ต่อมาในท้ายปี ค.ศ. 1996
กรรมาธิการศึกษาสงฆ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงการศึกษาสงฆ์ขึ้นใหม่
(พระอาจารย์เวด มะเสไน, 2008: 8) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม โดยปรั บ เปลี่ ย นโรงเรี ย นสร้ า งครู ส งฆ์ ชั้ น กลางเป็ น
วิทยาลัยสงฆ์ เรียกว่า วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ มีหลักสูตรการเรียนการสอน 4 ปี
โดยคัดเลือกนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาสงฆ์ปีที่ 6 การจบหลักสูตร 4 ปีนี้
มี วิ ท ยาฐานะเที ย บเท่ า ปริ ญ ญาตรี มี ห ลั ก สู ต รวิ ช าพุ ท ธศาสนาเป็ น วิ ช าบั ง คั บ
และวิชาเลือกอีก 2 สาขาคือ ครุศาสตร์ และอักษรศาสตร์ การเรียนการสอน
เป็นระบบหน่วยกิต นอกจากนี้ยังมีวิชาพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนาชาติ เช่น
วิชาเศรษฐศาสตร์ กฎหมายทั่วไป ภาษาต่างประเทศ การข่าวและหนังสือพิมพ์
ปี ค.ศ. 2000 วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อได้ออกวารสาร “เสียงวิทยาลัยสงฆ์” เป็นราย
3 เดือน เพือ่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาและประกาศกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์ให้เป็นที่
รับรู้ต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น (พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, 2545: 88) ต่อมา
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ปี ค.ศ. 2006 ได้สร้างตั้งวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่วัดหลวงปากเซ แขวง
จำ�ปาสัก เปิดการเรียนการสอน 3 สาขา คือ พุทธศาสตร์ สังคมศาสตร์ และธรรมชาติ
นอกจากนั้นวิทยาลัยสงฆ์จำ�ปาสักได้เปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียกว่า
สายสังฆธิการ เรียนเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ โดยมีครูอาจารย์ พระสงฆ์สามเณร
เจ้าอาวาสวัด เป็นต้น เข้ามาศึกษา (เอกสารการประชุมผู้บริหารการศึกษาสงฆ์
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2010 แขวงสะหวันนะเขต, 2010: 6)
บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (พระอาจารย์เวด มะเสไน,
2008: 9)
1. เพื่อเสริมสร้างพระสงฆ์ สามเณร ให้มีความรู้ความสามารถในด้าน
พระพุทธศาสนา อักษรศาสตร์ วรรณคดี ครุศาสตร์ และวิทยาการพืน้ ฐาน อันจำ�เป็น
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามแนวทางของพรรค และรัฐบาล
2. เพื่อเสริมสร้างพระสงฆ์สามเณร ให้รู้จักแยกแยะ และวิจัยหลักธรรม
คำ�สั่งสอนทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง
3. เพือ่ เสริมสร้าง และฝึกอบรมพระสงฆ์สามเณรให้มคี วามตืน่ ตัวประกอบ
ส่วนช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ ด้วยการเผยแผ่ศีลธรรมอย่างกว้างขวาง
ปลุกระดม และขวนขวายประชาชนให้มีความขยัน ประกอบสัมมาอาชีพ ประหยัด
หลีกเว้นจากอบายมุขสิ่งเสพติดทุกชนิด และดำ�รงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์สดใส
ในขณะเดียวกันโครงสร้างการจัดตัง้ ระบบบริหารของวิทยาลัยสงฆ์องค์ตอื้
และวิทยาลัยสงฆ์จ�ำ ปาสัก มีสายการจัดตัง้ ขึน้ ต่อคณะศึกษาสงฆ์ศนู ย์กลาง องค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ส่วนทางด้านการคุม้ ครองบริหาร และการดำ�เนินการเรียน
การสอน ตลอดถึงเทคนิควิชาการ งบประมาณการเงิน ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่
จำ�เป็นสำ�หรับวิทยาลัยสงฆ์ ได้รับการอุปถัมภ์ ช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการ
สำ�หรับการจัดระบบการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาได้มีการจัดระบบ
แต่ขั้นประถมศึกษาสงฆ์จนถึงขั้นวิทยาลัยสงฆ์ โดยมี 2 หลักสูตรเคียงคู่กันไป คือ
หลักสูตรสายสามัญและสายพระปริยัติธรรม ซึ่งสายสามัญได้จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการเรียนตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด ส่วนสายพระปริยตั ธิ รรม
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ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนตามที่คณะศึกษาสงฆ์ศูนย์กลาง
กำ�หนด   ขณะเดียวกันคณะศึกษาสงฆ์ศนู ย์กลางยังได้กำ�หนดให้วดั ทีม่ คี วามพร้อม
ทั้งทังทุนทรัพย์และครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยแยกการเรียนการสอนจาก
สายสามัญ ซึง่ มีหลักสูตรการเรียน 3 ขัน้ คือ นักธรรมขัน้ ปีที่ 1 ขัน้ ปีที่ 2 และขัน้ ปีที่ 3
ในขัน้ แรกของระบบการศึกษาสงฆ์ได้ก�ำ หนดให้พระสงฆ์เรียนสวด เทศน์หนังสือลาว
และหนังสือธรรมให้ได้ก่อน หลังจากนั้นจึงอนุญาตให้เข้าเรียนขั้นมัธยมศึกษาสงฆ์
ตอนต้นได้
ในปี ค.ศ. 2009-2010 ทั่วประเทศมีโรงเรียนสงฆ์ทั้งหมด 58 แห่ง ในนั้น
มีโรงเรียนประถมศึกษาสงฆ์ 11 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาสงฆ์ตอนต้น 34 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาสงฆ์ตอนปลาย 11 แห่ง และวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง มีครูอาจารย์
สอนทั้งหมด 657 รูป/คน มีครูพระสงฆ์ 253 รูป และครูฆราวาส 404 คน และ
มีนกั เรียนนักศึกษาสงฆ์ทงั้ หมด 6,974 รูป (เอกสารการประชุมผูบ้ ริหารการศึกษาสงฆ์
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2010 แขวงสะหวันนะเขต, 2010: 6)
กรรมาธิการเผยแผ่ศลี ธรรมและปฏิบตั กิ รรมฐาน เป็นหน่วยงานหนึง่
ในระบบการจัดตั้งขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวในขั้นเมือง ขั้นแขวง และ
ขัน้ ศูนย์กลาง กรรมาธิการนีม้ อี กั ษรย่อว่า “กสว” ซึง่ มีบทบาทในการปฏิบตั   ิ คอื   ก�ำ หนด
ระเบียบการ หลักวิชาการในการเผยแผ่ศลี ธรรม การปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน และ
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม พัวพันและร่วมมือกับองค์การจัดตั้งฝ่ายปกครอง
บ้าน เมือง และแขวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือ และจัดตั้งปฏิบัติการเผยแผ่
ศีลธรรมทางพุทธศาสนา มีบทบาทในการพัวพัน และร่วมมือกับสากลเกี่ยวกับ
การเผยแผ่ศีลธรรมทางพุทธศาสนา และสันติภาพ โดยการเห็นพร้อมของประธาน
ศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว นอกจากนั้นยังมีหน้าที่รับผิดชอบ คือ
สร้างข้อกำ�หนด กฎระเบียบเกี่ยวกับกรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรมและการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน สร้างหลักสูตรในการเรียน โฆษณา เผยแผ่ และการปฏิบัติ
กรรมฐาน สร้างโรงเรียนฝึกอบรมศีลธรรม และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จัดตั้ง
โครงการบวชสามเณร อบรมเยาวชน โครงการช่วยผูป้ ว่ ยเอดส์ ช่วยเหลือคนยากจน
คนด้อยโอกาส โครงการรักษาสิง่ แวดล้อม และโครงการต่อต้านยาเสพติด จัดรายการ
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วิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความหนังสือพิมพ์ ธรรมสัญจร และจัดปาฐกถาธรรม
ในวันสำ�คัญต่างๆ
ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั พระสงฆ์สามเณรนอกจากเรียนรูพ้ ทุ ธธรรมด้วยตนเอง
แล้ว ยังได้นำ�เอาหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ตนได้เรียนรู้นั้น ไปเทศนา
เผยแผ่เข้าในจิตใจของชาวลาวบรรดาเผ่า  การศึกษา ค้นคว้าหลักธรรมคำ�สอนของ
พระพุทธเจ้าประสานสมทบใส่แนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรค รัฐบาล
แต่ละระยะ และศีลธรรมของยุคสมัย เพื่อนำ�ไปเผยแผ่ให้ศาสนิกชนรับรู้ เข้าใจ
แล้วนำ�ไปปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง งานเผยแผ่ศลี ธรรมและปฏิบตั กิ รรมฐานนัน้ ถือว่าเป็นกิจ
ของสงฆ์จะต้องทำ� เพื่อปรับปรุงวิธีการเผยแผ่และศึกษาอบรมให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับกาล สถานที่ เพื่อให้ศาสนิกชนเข้าใจหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยศูนย์กลาง
องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ได้จดั ตัง้ การฝึกอบรมทัง้ ทางคันถธุระ (ธุระฝ่ายคัมภีร์
หรือกิจด้านการเล่าเรียน) และวิปัสสนาธุระ (ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา กิจด้านการ
บำ�เพ็ญภาวนาหรือเจริญกรรมฐาน) นอกจากนั้น คณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์
ลาวขั้นต่างๆ จะต้องส่งเสริมงานเทศนาเผยแผ่ธรรมให้ถึงโรงเรียน โรงพยาบาล
จัดการปาฐกถา สนทนาธรรมทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และด้วยวิธกี าร
อื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มคนในสังคมได้รู้ถึงบาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์
และมิใช่ประโยชน์
กรรมาธิการสาธารณูปการ มีหน้าที่ปกปักรักษาศาสนสมบัติ ได้แก่
พระธาตุเจดีย์ หอพระไตรปิฎก ศาลาโรงธรรม เป็นต้น หากมีการชำ�รุดต้องบูรณะ
โดยการรักษารูปทรง เค้าโครงเหมือนเดิม ปกปักรักษาจิตรกรรม ได้แก่ ศิลปะ
รูปวาด รูปแกะสลัก ดูแลทรัพย์สินของสงฆ์ เช่น ที่ดินของวัด สิ่งก่อสร้างในวัด
เงินคลังของวัด เป็นต้น ห้ามยกย้าย และนำ�ไปแลกเปลี่ยนซื้อขาย ปกปักรักษา
พระพุทธรูป เทวะรูป และวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยการทำ�บัญชีแล้วนำ�ไปเก็บไว้
ในที่ปลอดภัย ปกปักรักษาหนังสือใบลาน และส่งเสริมให้พระสงฆ์เขียนใบลาน
ด้วยตัวธรรมมากขึ้น หรือคัดลอกตัวธรรมใส่สมุดกระดาษ โดยรักษาอักขระเดิมไว้  
เพื่อปกปักรักษาพื้นฐานวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี
กรรมาธิการสาธารณูปการและคณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ได้สมทบ
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กับองค์การจัดตั้งพรรค รัฐบาล หรือแนวลาวสร้างชาติ นำ�พาบูรณปฏิสังขรณ์
สร้างวัดวาอารามขึ้น เช่น โบสถ์ ศาลาโรงธรรม พระพุทธรูป ประตูโขง กำ�แพงวัด
พระธาตุเจดีย์ กุฎวี หิ าร โรงเรียน สุขศาลาประจำ�หมูบ่ า้ น สำ�นักงานห้องการปกครอง
บ้าน ถนนหนทาง ให้สวยสดงดงามเป็นที่หน้าชื่นชม   พึงพอใจของประชาชน
และผู้ ม าเยื อ นที่ ไ ด้ พ บเห็ น ซึ่ ง งานดั ง กล่ า วนี้ ท างกรรมาธิ ก ารสาธารณู ป การ
และคณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวในแต่ละขั้นได้เอาใจใส่นำ �พาพระสงฆ์
สามเณร และญาติโยมร่วมกันทำ�  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้ชี้นำ�
แต่ละวัดให้เอาใจใส่วดั วาอารามด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล  ต้นไม้เป็นยา
ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาชน ส่วนพระสงฆ์ต้องเป็นเจ้าการแนะนำ�สั่งสอน
ประชาชนให้ เ อาใจใส่ ต่ อ การปลู ก ต้ น ไม้ รั ก ษาป่ า รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ค ง
ความอุดมสมบูรณ์ต่อไป
หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ในประเด็นเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
และพุทธศาสนาในลาวในช่วงเวลาที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ปกครองประเทศ
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1975 จนถึงปัจจุบนั รัฐบาลสปป. ลาว ได้ปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
บริหารสงฆ์ให้เป็นเอกภาพ และอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิด มีนโยบายเข้มงวดต่อ
พุทธศาสนาเพียงระยะสัน้ ๆ   คอื ในช่วงสีป่ แี รกแห่งการปกครอง   เนือ่ งจากอุดมการณ์
ทางการเมืองเข้มข้น และเสถียรภาพทางการเมืองยังไม่มีความมั่นคง แต่ภายหลัง
ปี ค.ศ. 1980 ทุกอย่างก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเป็นลำ�ดับมาจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1991
รัฐบาลได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปกครองประเทศ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตรา
9 และมาตรา 30 กล่าวถึงนโยบายของรัฐต่อศาสนาไว้อย่างชัดเจน   และเริ่มต้นกับ
การให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษเกีย่ วกับศาสนา  การทีพ่ รรค และรัฐบาลมีอ�ำ นาจปกครอง
บริหารประเทศได้นนั้ แรงหนึง่ ก็มาจากการสนับสนุนของศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่
พุทธศาสนา เมื่อการต่อสู้ได้รับชัยชนะสำ�เร็จ และบ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติแล้ว
ควรที่จะมีส่วนร่วมอบรมศีลธรรมให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่า ให้เป็นพลเมืองที่ดี
พร้อมทั้งสนับสนุนองค์การสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์เข้าร่วมในการพัฒนาประเทศให้
มีความเจริญรุ่งเรือง โดยการนำ�เอาหลักธรรมในพุทธศาสนาไปเผยแผ่ เทศน์ให้
ประชาชนเข้าใจถึงศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
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ซึง่ องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขัน้ และกรรมาธิการแต่ละฝ่ายได้ทำ�หน้าที่
ของตนต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนจากพรรค และรัฐเป็นอย่างดี
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