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บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้งนี้เ ป นการวิจัย ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร
ผสมผสานกับทางรัฐศาสตรในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) จากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมทั้งการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ไดแก กลุมพระภิกษุสงฆ และ
กลุมฆราวาส โดยนําขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานัก
สงฆ ตลอดจนสภาพป ญ หาอุ ป สรรค เพื่อเสนอแนะมาตรการที่ เหมาะสมเกี่ย วกับ สถานภาพทาง
กฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ผลของการวิจัยพบวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา เกิดขึ้น
และเป น ผลจากบทบั ญ ญั ติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (๑)
วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ และในวรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
โดยสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนานั้น เปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน
ซึ่งแตกตางจากความเปนนิติบุคคลของศาสนสถานในศาสนาอื่นซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชน โดยมี
ความแตกตางทั้งในเรื่องของการจัดตั้งและการสิ้นสุดของนิติบุคคลซึ่งเปนไปโดยผลของกฎหมาย การ
ใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานของวัด ความสัมพันธกับนิติบุคคลอื่นในลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน
และวัตถุประสงคที่มุงตอประโยชนของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดขึ้นจาก
การที่สวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรคณะสงฆ ตางมีความเห็นรวมกันวา การที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห วั ด มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล ย อ มต อ งหมายถึ ง วั ด ทั้ ง สองอย า งคื อ วั ด ที่ ไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งไดมี
คําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานักสงฆที่แมจะมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเมื่อไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายแลว ก็มีสถานะเปนนิติบุคคล อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความ
เปนนิติบุคคลของวัดวา วัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น
ซึ่งคําวินิจฉัยดังกลาวนี้มีผลทําใหวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีสถานภาพ
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เป นนิ ติบุ คคล เกิดผลกระทบและความเสีย หายตอการดําเนิน การ ทั้งในดานสิทธิ หนาที่ การทํา
นิติกรรมสัญญา การฟองคดี การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ
ผลของการวิจัยพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซึ่งเดิมทีเปนไปตามพุทธบัญญัติและจารีต
ประเพณีนั้น เมื่อกฎหมายเขามากําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับ วัด สิ่งที่ตามมาคือความไม
สอดคลองในบางประเด็นระหวางแนวปฏิบัติเดิมกับสิ่งที่เปนบทบัญญัติทางกฎหมาย การพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเปนจารีตประเพณีที่องคพระมหากษัตริยจะพระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพื่อใชเปน
ที่ สั ง ฆกรรม เป น การแยกส ว นบ า นออกจากส ว นวั ด อั น เป น รู ป แบบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งฝ า ย
อาณาจักรกับฝายสงฆในลักษณะสงเสริมหรือเกื้อกูลพระพุทธศาสนา การนําเงื่อนไขการตองไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมามาผูกเปนเงื่อนไขความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เปนการผลัก
ภาระการบริ ห ารหรื อการใช อํา นาจฝายปกครองใหกับ องคพระมหากษัตริย จึงเปน หลักการที่ไม
สอดคล องกั บ หลั กการบริ ห ารราชการแผน ดิน และบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ ทั้งนี้ พบวาปญ หา
ดังกลาวเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลของวัดที่ไมมีความชัดเจน ผูวิจัย
จึงมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยึดถือหลักการวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัด
หรือสํานักสงฆเริ่มตนเมื่อหนวยงานของรัฐไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆที่
ชอบดวยกฎหมาย โดยไมนําเอาเงื่อนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาเปนเกณฑการ
พิจ ารณาความเป น นิติบุ คคลขององคกร เพื่อใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความ
ชัดเจนและเปนไปตามหลักความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน.
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Abstract
This research study comprises of combined legal qualitative research
methodology with political science documentary research and a quantitative
research that involve field research, in-depth interview and the use of questionnaires.
It also consists of seminars to listen to the views of 2 sample groups; monks and
laypersons. The collected information shall support the content analysis with the
objective to examine the legal status of temples that have not been granted
Visungamasima, and monasteries, as well as, identify the obstacles in order to
propose appropriate measures related to the legal status of temples that have not
been granted Visungamasima and the Residence of Monk.
The research will elaborate on the status of a Buddhist temple as a juristic
person as initiated and resulted from Section 31 of the Sangha Act of B.E. 2505
(1962), amended in B.E. 2535 (1992) which regulates that a (1) temple has to be
granted Visungamasima, (2) Residence of Monk, and can become a juristic person
according to paragraph 2. The status of a Buddhist temple is a juristic person
according to public law which distinct with a juristic person under private law. The
distinction is the set-up and termination of a juristic person according to the law.
According to the public law, it refers to the administration of the temple, the
unequal relationship between other juristic persons and the objective of the public
or public benefits.
The issues related to the status of juristic person of the temple and the
Residence of Monk came from a common consensus among government entities,
relevant agencies and the monasteries who were in the same view that the meaning
that a temple with the juristic person status shall mean that the Temple has been
granted Visungamasima and the Residence of Monk. This is in consistence with the
judgment of the Supreme Court which had ruled that the Temple or the Residence

ง
of Monk, although not granted Visungamasima or monasteries but when granted
permission it will become a juristic person. However, in B.E. 2554, Supreme Court
judgment 6065/2554 returned its verdict on the status of the temple and decided
that a temple can become a juristic person only if it has been granted
Visungamasima. This has affected and caused damages to the rights, duties, juristic
acts, litigation and ownership of various assets.
The research also concluded that the criterion for building a temple is
originally based on Buddhist principles and customary. Once the law determines the
legal status of the temple, it can be expected that inconsistency of certain practices
and legislation will occur. Granting Visungamasima is a customary act where His
Majesty the King gives royal granting for certain land to be use for consortium; it
detach part of the house from the temple which is a form of relation between the
kingdom and the monasteries to support and promote Buddhist harmony. Setting-up
the condition for a temple to become a juristic person only by obtaining royal
Visungamasima pushes the administrative burden or the use of administrative
authority to His Majesty the King. This would be inconsistence with the principles of
the government administration and the provisions of the Constitution. It can be said
the issue stems from the ambiguity of the constitutional provisions on the juristic
person status of a temple. The researcher proposes for the amendment of Section
31 of the Buddhist Sangha Act B.E. 3505 to become more clear by basing the text on
the principle that the juristic person status of The Temple or the Residence begins
when government agencies permitted and endorsed the establishment of The
Temple or The Residence of Monk legally without taking into consideration that the
juristic person status of the temple must been granted Visungamasima. This shall
also comply with the principles of the term juristic person according to the public
law.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงอยางสมบูรณ ดวยความเมตตาชวยเหลือจากทานผูรูทั้งหลายที่มี
ตอผูวิจัย ซึ่งผูวิจัยมีความสํานึกในพระคุณของทาน ผูวิจัยขอขอบคุณอยางสูงตอ รองศาสตราจารย
ดร.ภูมิ โชคเหมาะ อาจารยพฤทธิภูมิ พลอยงาม อาจารย ดร.รุงรัตนา เจริญจิตต อาจารย ดร.ทวีป
ศรีนวม อาจารยกัลยา มะโนนึก นายสมศักดิ์ หงษใจ และ อาจารยปยวรรณ ธนโชคฐานพัฒน ซึ่ง
สละเวลาพรอมทั้งใหคําปรึกษาและนําแกไขงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
ณ บัดนี้จึงขอประกาศสัจจะเปนการคารวะแดครู อาจารย และทานผูมีพระคุณตอชีวิต ขอ
กราบนมัสการ พระธรรมสุธี (พีร สุชาโต) เจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ พระพรหมบัณฑิต
ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสุทิตย
อาภากโร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร และพระมหาเสรีชน นริสสโร ผูอํานวยการสวนงาน
บริหาร
ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณอย างสูง ผูใหขอมูล สําคัญ ทุกทานที่ได กรุณาเสีย สละเวลาใหความ
รวมมืออยางดียิ่งในการใหขอมูลที่มีคุณคาตองานวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณอยางสูงสําหรับผู
แตงหนังสือทุกเลม วารสารทุกฉบับที่ผูวิจัยใชในการอางอิงประกอบงานวิจัยนี้
ผูวิจัยขอประกาศวาจะนําความรูในสรรพวิทยาการจากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอ
พระพุทธศาสนาและชาชนสืบไป
พระสิทธินิติธาดา ดร.
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๑.๑๒ การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ
๑.๑๒.๑ วัตถุประสงคและแนวทางในการรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนเกี่ยวของ
๑) วัตถุประสงคในการรับฟงความคิดเห็น
๒) แนวทางในการรับฟงความคิดเห็น
๑.๑๒.๒ การรับฟงความคิดเห็นโดยการออกแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ
๑) การจัดทําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณและการจัดเก็บขอมูล
๒) การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม
๑.๑๒.๓ การรับฟงความคิดเห็นโดยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หนา
ก
ค
จ
ฉ
ญ
ฏ
๑
๑
๗
๘
๘
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๑
๑๑
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕
๑๘
๑๙
๑๙
๒๐
๒๐

ช
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคล
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคล
๒.๑.๑ แนวคิดทฤษฎีวาดวยนิติบุคคล
๒.๑.๒ ความหมายและประเภทของนิติบุคคล
๒.๑.๓ องคประกอบของนิติบุคคล
๒.๑.๔ ลักษณะทั่วไปของนิติบุคคล
๒.๑.๕ การกอตั้งนิติบุคคล
๒.๑.๖ สิทธิ หนาที่ การดําเนินกิจการ และความรับผิดของนิติบุคคล
๒.๑.๗ การสิ้นสุดของนิติบุคคล
๒.๒ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
๑) ประเทศที่ใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร
(Civil Law System)
(๑) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
(๒) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
๒) ประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี
(Common Law System)
(๑) อังกฤษ
(๒) สหรัฐอเมริกา
๒.๒.๒ หลักเกณฑของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
๒.๓ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของประเทศไทย
๒.๓.๑ ความเปนมาของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย
๑) การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
ขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย
๒) การจัดตั้งนิติบุคคลมหาชนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๖๘
๒.๓.๒ ประเภทของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย
บทที่ ๓ สถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนา
และของศาสนสถานของศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย
๓.๑ สถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของประเทศไทย
๓.๑.๑ บทบาทและความสําคัญของวัดและสํานักสงฆในพระพุทธศาสนา
๓.๑.๒ ความหมาย ความเปนมาและลักษณะของวัดและสํานักสงฆ
๓.๑.๓ การจัดตั้งวัดและสถานภาพทางกฎหมายของวัดและ
สํานักสงฆของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
๓.๒ สถานภาพทางกฎหมายของวัดอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนา
๓.๒.๑ วัดอนัมนิกาย
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๓.๒.๒ วัดจีนนิกาย
๓.๓ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย
๓.๓.๑ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนถานในศาสนาอิสลาม
๑) ประวัติความเปนมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย
๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของมัสยิด
๓) บทบาทของมัสยิดในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
๓.๓.๒ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนถานในศาสนาคริสต
๑) ประวัติความเปนมาของศาสนาคริสตในประเทศไทย
๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถาน
ในศาสนาคริสต
๓.๓.๓ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
๑) ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในประเทศไทย
๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถาน
ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
๓.๓.๔ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนถานในศาสนาซิกข
๑) ประวัติความเปนมาของศาสนาซิกขในประเทศไทย
๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถาน
ในศาสนาซิกข
๓.๓.๕ สถานภาพทางกฎหมายของศาลเจา
๑) ประวัติความเปนมาของศาลเจาในประเทศไทย
๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาลเจา
ในประเทศไทย
๓.๔ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
ในตางประเทศ
๓.๔.๑ สหพันธรัฐมาเลเซีย
๓.๔.๒ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓.๔.๓ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
๓.๔.๔ อังกฤษ
บทที่ ๔ วิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานภาพ
ของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
๔.๑ วิเคราะหทฤษฎีความเปนนิติบุคคลกับสถานภาพทางกฎหมาย
ของวัดในพระพุทธศาสนา
๔.๑.๑ วัดในพระพุทธศาสนากับทฤษฎีความเปนนิติบุคคล
๔.๑.๒ วัดในพระพุทธศาสนากับความเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชน
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๔.๒ วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพ
ความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ
๔.๒.๑ ความเปนมาและแนวคิดเกี่ยวกับสังฆกรรม
๔.๒.๒ สังฆกรรม : รูปแบบและลักษณะของการประชุมสงฆ
๔.๒.๓ ความหมายของวิสุงคามสีมา และสถานภาพทางกฎหมาย
ของวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ
๔.๒.๔ วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดความสัมพันธ
ระหวางความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆกับการ
พระราชทานวิสุงคามสีมา
๔.๓ วิเคราะหสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ
๔.๓.๑ สิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆตามที่กําหนดโดยกฎหมาย
๔.๓.๒ ขอจํากัดสิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆ
๔.๔ วิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายกรณีทรัพยสินและ
ศาสนสมบัติของวัด
๔.๔.๑ ทรัพยสินที่เปนศาสนสมบัติกลาง
๔.๔.๒ ทรัพยสินที่เปนศาสนสมบัติของวัด
บทที่ ๕ สรุปและขอเสนอแนะ
๕.๑ สรุป
(๑) การวิเคราะหทฤษฎีความเปนนิติบุคคลกับสถานภาพทางกฎหมาย
ของวัดในพระพุทธศาสนา
(๒) การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพ
ความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ
(๓) การวิเคราะหสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัด
และสํานักสงฆ
(๔) การวิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมาย
กรณีทรัพยสินและศาสนสมบัติของวัด
๕.๒ ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก กําหนดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย
ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการสัมมนา
ภาคผนวก ค แบบสอบถามความคิดเห็น
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ภาคผนวก ง ประมวลผลการสอบถามความคิดเห็นและการวิเคราะหขอมูล
ภาคผนวก จ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องฐานะของสํานักสงฆ
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ภาคผนวก ฉ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที๒่ ) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗
ภาคผนวก ช พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
ภาคผนวก ซ กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑)
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐)
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ภาคผนวก ฌ บทความวิจัย เรื่อง สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ภาคผนวก ญ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน
ภาคผนวก ฎ ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคกิจกรรมที่วางแผนไวและ
กิจกรรมที่ไดดําเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการ
ประวัติผูวิจัย

สารบัญตาราง

ตารางที่
๑ แสดงจํานวนประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาวิจัย
๒ แสดงระยะเวลาในการทําการศึกษาวิจัย
๓ เปรียบเทียบระบบนิติบุคคลมหาชนในตางประเทศ (เฉพาะสาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย
๔ จํานวนองคกรไมแสวงหากําไร (เปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๔๕/๒๕๕๐/๒๕๕๖)

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่
๑ กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
๒ แสดงกระบวนการของกฎหมายเกี่ยวกับสภานภาพของ
วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
เปนที่รูกันโดยทั่วไปของนักกฎหมาย (Lawyers) นักนิติศาสตร (Jurists) และนักศึกษา
กฎหมาย (Student in Faculty of Law/Law School) สําหรับคําวา “บุคคล Persons” ในความหมาย
ของกฎหมายนั้น หมายถึงบุคคล ๒ จําพวกเสมอ ไดแก บุคคลธรรมดา (Natural Persons) และนิติ
บุคคล (Juristic Persons/Legal Persons) โดยที่บุคคลธรรมดานั้น ไดแก มนุษยทุกคนซึ่งมีสภาพบุคคล
เริ่ มตั้ งแตเ กิดมาแลว รอดอยู จนกระทั่งสิ้น สภาพบุคคลเมื่อถึงแกความตาย (ป.พ.พ. มาตรา ๑๕)
ในขณะที่นิติบุคคลนั้น หมายถึงบุคคลที่กฎหมายไดสมมุติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่หลายอยางตามที่
กฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคลธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น (ป.พ.พ.
มาตรา ๖๗) โดยที่บุคคลธรรมดาก็ดี และนิติบุคคลก็ดี ตางก็มีกฎหมายบัญญัติสภาพของบุคคลทั้งสอง
จํ าพวกไว รวมทั้ งสิ ทธิ และหน า ที่ หรื อความรั บ ผิ ดชอบต อสั งคม โดยที่ สั งคมและเศรษฐกิ จ มี การ
เปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดมีการรวมตัวและรวมกลุมกันมากขึ้นเปนคณะบุคคล เปนองคกรธุรกิจ องคกรเพื่อ
การกุศล เชน มูลนิธิ วัด โบสถของทุกศาสนา สมาคม เพื่อประโยชนสาธารณะตาง ๆ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมผลักดันใหบุคคลภายในสังคมผูกนิติสัมพันธกันมากขึ้น จึงจําเปนตองมีกฎระเบียบมาเปนกลไก
ใชบังคับกับบุคคลในสังคมมานานแลวนับแตเกิดมีมนุษยในสังคมโลก และยังคงตองมีตอไป ทั้งนี้เพื่อให
บุคคลตางตองตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนที่มีตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีลักษณะเปนพลวัตร
ปกติ ก ารเป น นิ ติ บุ คคลของคณะบุ ค คลซึ่ งได ตั้ ง องค กรของภาครั ฐ และภาคเอกชนนั้ น
ตางตองมีกฎหมายบัญญัติใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ เชน รัฐวิสาหกิจทุกแหงที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ขึ้นตางก็มีกฎหมายบัญญัติใหรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ มีสถานะเปนนิติบุคคล ยกเวนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย
มติคณะรัฐมนตรีนั้นมิไดมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะมติคณะรัฐมนตรีมิใชกฎหมาย หากประสงคจะให
รัฐวิสาหกิจนั้นมีสถานะเปนนิติบุคคลก็ตองนํามติคณะรัฐมนตรีนั้นไปใชประกอบการยกรางกฎหมายเพื่อ
ตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นขึ้นใหมเปนตน เชนเดียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
กอนป พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติวา
“วัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ” แตไมมี
บทบัญญัติวาวัดสองอยางดังกลาวนั้นมีสถานภาพเปนนิติบุคคล
อยางไรก็ตาม ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในมาตรา ๗๒ ไดบัญญัติวา
“จํ า พวกที่ ก ล า วต อไปนี้ ย อ มเป น นิ ติ บุ ค คลคื อ (๑) ทบวงการเมื อง (๒) วั ดวาอาราม
(๓) หางหุนสวนที่จดทะเบียนแลว (๔) บริษัทจํากัด (๕) สมาคม (๖) มูลนิธิที่ไดรับอํานาจแลว”
จากการที่ตามมาตรา ๓๑ แหง พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติวา วัดมีสอง
อย าง ได แก วั ดที่ ได รั บพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ แตไมมีบทบัญญัติวาวัดสองอยาง
ดังกลาวนั้นมีสถานภาพเปนนิติบุคคลหรือไม ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒
ไดบัญญัติวา “วัดวาอาราม”มีฐานะเปนนิติบุคคล ทําใหเกิดปญหาในการตีความวา วัดที่จะมีฐานะเปน

๒
นิติบุคคลไดนั้นตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และบางก็ตีความวาสํานักสงฆไมมีสถานะเปน
นิติบุคคล แตไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖ วินิจฉัยวาสํานักสงฆแมไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล
ในคดี ดั ง กล า วเป น ความแพ งพิ พ าทเรื่ อ งที่ ดิ น น.ส.๓ อั น เป น เอกสารมหาชน โดยวั ด
โลกตายอ มีนายเปลื้อง ศรีพระจันทร มรรคทายกผูรับมอบอํานาจ เปนโจทก ฟองนายบุญเลิศ สระมาลา
จําเลย โดยวัดโจทกสรางมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยตั้งเปนสํานักสงฆกอน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๘ จึง
ไดรับอนุญาตจัดตั้งวัดเปนทางการ
คดีนี้ศาลฎีกาไดวางบรรทัดฐานวา คดีที่พิพาทกันเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพยไมตองหามฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริง จําเลยฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ศาลชั้นตนสั่งรับฎีกาของจําเลยเฉพาะ
ปญหาขอกฎหมาย สวนขอเท็จจริงไมรับ จําเลยมิไดฎีกาคัดคานคําสั่งดังกลาว ฎีกาขอเท็จจริงของจําเลย
จึงเปนอันยุติ คงมีปญหาขึ้นสูศาลฎีกาเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานั้น วัดโจทกตั้งเปนสํานักสงฆมา
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๑ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บัญญัติวาวัดมีสองอยาง คือ
วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ จึงเห็นวาสํานักสงฆที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายแลว แมจะยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๗๒ แล ว จึ งมี สิ ทธิยึ ดถือครอบครองที่ดินที่มีผู ยกใหเปนของวัดได เมื่ อขอเท็จจริ ง
ฟงไดวาที่พิพาทเปนที่ดินที่มีผูยกใหเปนปาชาของวัดโจทก จําเลยบุกรุกครอบครองทํากินในที่พิพาท
โจทกจึงมีอํานาจฟองขับไลจําเลยและบริวารได
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ๑ โดยไดยกเลิก
ความเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติมาตรา ๗๒ เดิมเสีย และไดบัญญัติความเปนนิติบุคคลไวในมาตรา ๖๕
โดยไดบัญญัติวา “นิติบุคคลจะมีขึ้นไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น”
โดยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติความเปนนิติบุคคลไวเฉพาะแต สมาคม มูลนิธิ หาง
หุนสวนและบริษัทจํากัดที่ไดรับการจดทะเบียนแลว สําหรับความเปนนิติบุคคลของทบวงการเมือง และ
วัดวาอาราม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ปรับปรุงใหมมิไดกลาวถึงแตอยางใด
อยางไรก็ตามความเปนนิติบุคคลของทบวงการเมืองซึ่งประกอบดวยกระทรวง ทบวง กรม
ตาง ๆ นั้นแมวาจะถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็มิไดมีผลกระทบ
ตอความเปนนิติบุคคลของกระทรวงทบวงกรมแตประการใด เพราะกระทรวงทบวงกรมก็ยังคงมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตอไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเปนกฎหมาย
มหาชน
สํ าหรั บวั ดวาอารามที่ ถู กยกเลิ กความเป นนิ ติ บุ คคลเช นเดี ยวกั นกั บทบวงการเมื องตาม
บทบั ญ ญั ติ แ ห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย ที่ ป รั บ ปรุ งใหม นั้ น จึ ง ได มี การปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
พระราชบัญญัติคณะสงฆ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ โดยมาตรา ๑๒ ไดยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และให
ใชความตอไปนี้แทน
0

๑

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม
พ.ศ. ๒๕๓๕, ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕.

๓

“มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”
แมวาจะมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลของวัดเสียใหม โดยยกเลิก
ความเป นนิ ติ บุ คคลตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย และกํ าหนดความเป นนิ ติ บุ คคลไว ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆที่ปรับปรุงใหม แตบรรทัดฐานในการวินิจฉัยความเปนนิติบุคคลของวัดตามแนว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖ ก็ยังไดรับการยืนยันตามแนวทางเดิม เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๒/๒๕๔๐
คดีนี้ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา มีขอสัญญาระหวางโจทกจําเลยวาจําเลยจะทําการรื้อถอนกําแพง
คอนกรี ต ของวั ด ที่ อยู ติ ด กั บ ถนนสาธารณประโยชน ทางทิ ศตะวั น ออกของที่ ดิ น แปลงตามสั ญ ญา
ตกลงรวมหุนออกไปภายใน ๔๐ วัน นับแตวันทําหนังสือนั้น เมื่อตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา
วัดมีสองอยาง (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป มาตรา ๓๗ บัญญัติวา เจาอาวาสมีหนาที่ดังนี้ (๑) บํารุงวัด
จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี และมาตรา ๔๐ บัญญัติวา ศาสนสมบัติแบงออกเปน
สองประเภท (๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของศาสนาซึ่งมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง (๒) ศาสนสมบัติ
ของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง ดังนั้น เมื่อวัดเปนนิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับ
บุคคลธรรมดา กําแพงวัดเปนเพียงศาสนสมบัติของวัด ซึ่งเจาอาวาสมีอํานาจจัดการกอสรางหรือรื้อถอน
เพื่อประโยชนของวัดได หากจําเลยสามารถทําความตกลงกับเจาอาวาสเพื่อขอรื้อถอนกําแพงวัดและทาง
วัดยินยอม จําเลยยอมสามารถรื้อถอนกําแพงวัดได การที่จําเลยไดทําสัญญาดังกลาวกับโจทกเนื่องจาก
จําเลยเห็นวาตนสามารถทําความตกลงกับเจาอาวาสได ขอตกลงดังกลาวจึงไมขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใด จึงไมเปนโมฆะ ตามหนังสือสัญญาตกลงรวมหุนมีขอความวา
"...เมื่อผูรวมหุนที่ ๒ (จําเลย) ทําการรื้อถอนกําแพงคอนกรีตที่ติดกับถนนสาธารณประโยชนทางทิศ
ตะวันออกของโฉนดที่ดินที่จะซื้อขายภายใน ๔๐ วัน นับตั้งแตวันทําสัญญาฉบับนี้" แมจะไมมีขอความใด
ระบุวาใหจําเลยรื้อถอนจํานวนเทาใดก็ตาม แตเมื่อถอยคําในสัญญาระบุชัดแจงแลววาใหรื้อถอนกําแพง
คอนกรีตที่ติดกับถนนสาธารณประโยชนทางทิศตะวันออกของโฉนด ยอมแสดงวาจําเลยตองรื้อถอน
กําแพงดานทิศตะวันออกทั้งหมด จําเลยรื้อถอนกําแพงออกไป ๖ ชองแล วถู กดําเนิ นคดี จึ งก อสราง
กําแพงกลับสูสภาพเดิม ๕ ชอง คงเหลือสวนที่จําเลยทุบออก ๑ ชอง และสวนที่ผูอื่นทุบออก ๑ ชอง
ถือไดวาจําเลยไมสามารถรื้อถอนกําแพงออกไปหมดตามสัญญาจําเลยจึงเปนฝายผิดสัญญา
นอกจากนั้น ปรากฏในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๙๐/๒๕๔๒
คดีนี้ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวาตามบทบัญญัติแหง พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา
๓๑ วัดมีฐานะเปนนิติบุคคล และวัดมีสองอยาง อยางหนึ่งคือสํานักสงฆ ตามมาตรา ๓๒ การสรางวัด

๔
และการตั้งวัดใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๐๔) ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๒ แหง พ.ร.บ. ดังกลาว กําหนดวิธีการสรางวัดและ
การตั้งวัดไว ซึ่งเห็นไดวาวัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลซึ่งรวมถึงวัดประเภทสํานักสงฆดวยนั้น หลังจาก
กรมการศาสนาออกหนั งสื ออนุ ญ าตให ส ร างวั ดแล ว ยั งจะต องมี การดํ าเนิ นการเพื่ อขอตั้ งเป น วั ด
ตอนายอําเภอและผานขั้นตอนการพิจารณา การปรึกษา และการรายงานการขอตั้งวัดโดยหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ตามลําดับ จนเมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงจะ
ประกาศตั้งเปนวัดในราชกิจจานุเบกษาได วัดโจทกแมจะไดรับอนุญาตใหสรางวัดแลว แตเมื่อยังไมไดมี
การดําเนินการเพื่อขอตั้งเปนวัดและยังไมไดรับอนุญาตจากทางราชการใหตั้งวัดตามกฎหมาย ยอมจะถือ
วาขณะยื่นฟองโจทกเปนวัดประเภทสํานักสงฆอันจะทําใหมีฐานะเปนนิติบุคคลหาไดไม โจทกจึงไมมี
อํานาจฟอง
อย า งไรก็ ตาม ได มีคํ า พิ พากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับ แนวทางคํา พิพากษา
ศาลฎีกาเดิมเสีย โดยคดีนี้เปนความแพง พิพาทเรื่องสัญญาให สรุปความไดวา วัดปามหาไชย เปนโจทก
ยื่นฟองนางปทุม อนงคพงศพันธุ เปนจําเลยตอศาล เพื่อใหจําเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด
เลขที่ ๕๔๑๙๖ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนเนื้อที่ ๖ ไร ใหแก
โจทก ตามหนังสือสัญญายกที่ดินเพื่อใหสรางวัด โดยเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๓ จําเลยไดทําหนังสือ
ใหความยินยอมยกที่ดินตามตราจองเลขที่ ๖๘ เนื้อที่ ๖ ไร ตอมาไดแยกออกเปนโฉนดเลขที่ ๕๔๑๙๖
ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสรางวัด โดยมีนายเชิด พิมมะรัตน เปนผู
ขออนุญาตสรางวัด เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเปนวัดในราชกิจจานุเบกษาแลว จําเลยจะ
จัดการโอนที่ดินใหแกวัดภายใน ๖๐ วัน
ศาลชั้นตนไดพิจารณาพิพากษาใหจําเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ดังกลาวใหแก
โจทก หากไมปฏิบัติตามใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจําเลย ตอมาจําเลยอุทธรณและ
ศาลอุทธรณภาค ๗ พิพากษายืน
จําเลยฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยกอนวาขณะยื่นฟอง วัดโจทกมีฐานะเปนนิติบุคคลที่มี
อํานาจฟองคดีหรือไม ซึ่งเปนปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน เมื่อพิจารณาคําฟองของ
โจทก การที่โจทกฟองคดีนี้เพื่อใชโฉนดที่ดินประกอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบกับโจทก
ไมไดนําสืบวาขณะฟองคดีโจทกไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จึงแสดงใหเห็นวา โจทกยังไมไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาในขณะที่ยื่นฟอง ดังนั้น วัดโจทกจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลที่มีอํานาจฟองคดี
ได เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา วัดมีสองอยาง (๑) วัดที่
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ โดยใหวัดมีฐานะ เปนนิติบุคคล ซึ่งตามบทบัญญัติ
ดังกลาวแสดงวาวัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว เมื่อวัดโจทกซึ่ง
แมกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลวก็ตาม แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยังไมมี
ฐานะเปนนิติบุคคลที่จะมีอํานาจฟองคดีนี้ได เมื่อไดวินิจฉัยเชนนี้แลว จึงไมตองวินิจฉัยปญหาตามฎีกา
ของจําเลยอีกตอไป เพราะไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลง พิพากษากลับ ใหยกฟอง
ผลของคํ าวิ นิจ ฉัย ศาลฎี กาดังกลาวมีผ ลกระทบตอการบริห ารกิจ การของคณะสงฆเปน
อยางมาก จนทําใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ พศ ๐๐๐๖/๖๑

๕
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ อางถึงคําพิพากษาศาลฎีกาที่
๖๐๖๕/๒๕๕๔ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวา ตามมาตรา ๓๑ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหวัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ
ซึ่งหมายถึงวัดที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดย
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งหมายความรวมถึงวัดทั้งสองอยาง และใหเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดใน
กิจการทั่วไป ดังนั้น การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยวาวัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลว เมื่อวัดโจทกซึ่งแมกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลวแตยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา จึงยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคลที่จะมีอํานาจฟองคดีได อาจมีผลใหวัดที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไดรับความเสียหายและสงผลรวมไปถึง
สถานะของเจาอาวาสวัดนั้น ๆ ซึ่งเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย จึงขอหารือมายัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา
ตอมาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ พศ ๐๐๐๖/๗๒๔ ลงวันที่
๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา การหารือดังกลาวมิไดประสงคจะหารือเฉพาะกรณี
ของวัดปามหาไชย โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติประสงคจะหารือในสองประเด็นคือ
(๑) วัดตามมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีฐานะเปนนิติบุคคลหรือไม และ
(๒) เจาอาวาสวัดนั้น ๆ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม เนื่องจากมีวัด
เปนจํานวนมากที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เชน
วัดเจียระดับ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วัดมหิงษาราม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจายนิตยภัตตอไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ โดยมีผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลวเห็นวา มาตรา ๓๑
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหวัดมีสองอยาง คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาอยางหนึ่ง และ สํานัก
สงฆ อีกอยางหนึ่ง คําวา “วัด” ในพระราชบัญญัติดังกลาวจึงยอมหมายถึงวัดที่ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลว และสํานักสงฆ สําหรับสํานักสงฆนั้นไมปรากฏวาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ไดบัญญัติความหมายไววาหมายถึงอะไร แตเมื่อยอนกลับไปดูพระราชบัญญัติลักษณปกครอง
คณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ อันเปนกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆฉบับแรกที่มีขึ้นในประเทศไทย ก็จะ
พบวาพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติไวในมาตรา ๕ กําหนดจําแนกประเภทของวัดไวใหมี ๓ อยาง คือ
พระอารามหลวง อารามราษฎร และที่สํานักสงฆ และกําหนดใหความหมายของคําวา “ที่สํานักสงฆ”
คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา
1

๒

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ฐานะของสํานักสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ การตอบขอหารือ เรื่องเสร็จที่ ๓๓๖/๒๕๕๕ อางจากเว็บไซต <http://www.krisdika.go.th/wps/
portal/general/!ut/p/c๕>, เมือ่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗.

๖
ตอมาเมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ และ
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ขึ้นใชบังคับแทน ตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดแบง
วัดออกเปนสองอยาง คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และสํานักสงฆ ตอมาไดมีการยกเลิก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเปน
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันขึ้นใชบังคับแทน โดยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหวัดมีสองอยาง
คือ (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิไดมีบทบัญญัติใดใหเห็นวามีความ
ประสงคจะใหลักษณะของสํานักสงฆมีความหมายเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ จึงตองถือวาสํานักสงฆยังคงมีความหมายดังที่เคย
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ โดยหมายถึงวัดซึ่งยังไมได
รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา ซึ่งก็สอดคลองกับความหมายที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๕๔ ที่ใชอยูในปจจุบัน ใหความหมายของ “สํานักสงฆ”วา วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานที่
วิสุงคามสีมา เมื่อมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ยอมตองหมายถึง
วัดทั้งสองอยาง คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามมาตรา ๓๑ (๑) และ สํานักสงฆ ตามมาตรา
๓๑ (๒) ซึ่งความเห็นดังกลาวสอดคลองกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖ ที่วินิจฉัยวาสํานักสงฆ
ที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแลว แมจะยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็เปนนิติบุคคล
อยางไรก็ตามในกรณีที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นวา คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๖๐๖๕/๒๕๕๔ กอใหเกิดปญหาและไมสอดคลองกับเจตนารมณที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เขาใจหรือยึดถืออยู และไมประสงคจะใหเกิดผลดังคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ก็สมควรนําความหารือ
กับมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เสียใหมใหชัดเจน
และตรงตามความประสงคยิ่งขึ้น ซึ่งอาจแกไขมาตรา ๓๑ (๒) เสียใหม ใหมีความวา “(๒) สํานักสงฆ
อันไดแก วัดที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นแตยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา” สวนกรณีการเบิกจาย
นิตยภัตนั้นไดมีระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวาดวยการเบิกจายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑
กําหนดขั้นตอนและวิธีการในการจายเงินดังกลาวไวอยูแลวโดยไมไดขึ้นอยูกับฐานะความเปนนิติบุคคล
ของสํานักสงฆแตอยางใด
สําหรับประเด็นปญหาที่วาถาสํานักสงฆมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลแลว เจาอาวาสของสํานัก
สงฆจะยังมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไมนั้น เมื่อไดวินิจฉัยแลววาสํานักสงฆ
มีฐานะเปนนิติบุคคล จึงไมมีความจําเปนตองตอบขอหารือในปญหาดังกลาว ๓
ปญหาในการตีความเกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไมมีฐานะ
เปนนิติบุคคลที่จะมีอํานาจในการฟองคดี ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ นั้น กรณีเปนที่นา
สังเกตวามีความคิดเห็นที่แตกตางกันระหวาง หนวยงานศาลที่ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีขอพิพาทตาม
กฎหมายฝายหนึ่ง กับหนวยงานของรัฐผูถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคือสํานักงานพระพุทธศาสนา
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๓

เรื่องเดียวกัน.

๗
แห งชาติ และสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาอั นเป นหน วยงานผู ให ความเห็ นทางกฎหมายแก
หนวยงานภาครัฐฝายหนึ่ง
จากสภาพป ญ หาในการตี ค วามเกี่ ย วกั บ สถานะความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด ที่ มิ ไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆดังกลาว มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของวัดและสํานักสงฆใน
เปนอยางมาก ในปจจุบัน ประเทศไทยมีวัดที่มีพระสงฆอยูทั่วประเทศ จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด เปนวัดที่
ได รั บพระราชทานวิ สุ งคามสีมาแลว จํานวน ๒๒,๙๕๙ วัด วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสี มา
จํานวน ๑๖,๐๒๕ วัด มีพระภิกษุสงฆ จํานวน ๒๘๙,๑๓๑ รูป และสามเณร จํานวน ๖๐,๕๒๘ รูป ๔ โดยมี
วั ดที่ ได รั บพระราชทานวิสุ งคามสีมาแล ว คิดเปนจํ านวนร อยละ ๕๘.๙ วั ดที่ ยั งมิได รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดทั้งหมดในประเทศไทย
เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น มีความเกี่ยวของทั้งในเรื่องสิทธิและ
หนาที่ของนิติบุคคล รวมทั้งการใชอํานาจของเจาอาวาส ในฐานะเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ และเปนผลที่เกี่ยวเนื่องกับการทํานิติกรรมและสัญญา กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย เชน ที่วัด ที่ธรณีสงฆ อาคารสิ่งกอสราง ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนการ
กําหนดใหเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งทรัพยมรดกของพระ
ที่ จ ะตกทอดได แ ก วั ด ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย อั น เป น ผลพวงถึ งสํ า นั ก สงฆ ด ว ย
เชนเดียวกัน มีการประมาณการวาในแตละป ภาพรวมของการมีเงินหมุนเวียนในรูปของรายไดและ
รายจายของระบบวัดที่มีอยูทั่วประเทศ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทตอป ๕
ปญหาจากการที่กฎหมายบัญญัติสถานภาพของวัดและสํานักสงฆไวไมชัดเจนดังกลาวทําให
เกิดการตีความไดสองนัยขางตน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการทํานิติกรรมของ
วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งมีอยูจํานวน ๑๖,๒๐๕ แหง คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑ ของ
จํานวนวัดที่มีอยูทั่วประเทศ และมีผลกระทบตอการบริหารงานขององคกรคณะสงฆในภาพรวม ดังนั้น
จึงควรตองทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบถึงความเปนมา สภาพปญหา แนวคิดทฤษฎี และมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆ ตลอดจนการหาแนวทางขอสรุปหรือมาตรการในทางกฎหมาย ที่จะเสนอแนะในการปรับปรุง
หรือแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
กฎระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่มีสวนเกี่ยวของตอไป
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๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย
สํานักสงฆ

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ

๔

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, “ขอมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
ป ๕๗”, (มีนาคม ๒๕๕๗), หนา ๗.
๕
ณดา จันทรสม, “รายงานการวิจยั เรื่อง การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”, โครงการศึกษาการ
บริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ระยะทีส่ อง เสนอตอ สํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
(พฤษภาคม ๒๕๕๕), หนา ๑๐๒.

๘
๑.๒.๒ เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และในเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ไปศึกษาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคทาง
กฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตลอดจนทราบ
ถึงแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว
๑.๒.๓ เพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิ สุ งคามสี มาและสํ านักสงฆ เพื่อนํามาใชเปน แนวทางในการปรับ ปรุงแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยคณะสงฆ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๑.๓ สมมติฐานของการวิจัย

ความไมชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายคณะสงฆ กรณีสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆมีความสําคัญตอการบริหารจัดการของคณะสงฆและ
เจาอาวาส และมีผลกระทบตอสิทธิ หนาที่ การทํานิติกรรม รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย เชน ทรัพยสิน ที่วัด ที่ธรณีสงฆ อาคาร สิ่งกอสรางของวัดที่มิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆตาง ๆ รวมทั้งมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นและความศรัทธาในสถาบันสงฆ
โดยรวม จึ งควรปรั บปรุ งแกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีความชัดเจน เหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน

๑.๔ ขอบเขตของโครงการวิจัย

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา มุงเนนศึกษาความเปนมา สภาพปญหา วิวัฒนาการ แนวคิด
และทฤษฎีและมาตรการตาง ๆ ทั้งดานสังคม การศาสนา และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตามวัตถุประสงค
ขอ ๑.๒.๑–๑.๒.๔ ดังกลาวขางตน โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับกุศลสถานของศาสนาอื่น ๆ ใน
ประเทศไทย เชน มัสยิดอิสลาม โบสถมิสซัง วิหารฮินดูและพราหมณ เปนตน รวมทั้งวัดและกุศลสถาน
ของศาสนาอื่น ๆ ในตางประเทศบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุน และประเทศในกลุม
อาเซียน เปนตน
๑.๔.๒ ขอบเขตดานพื้นที่ ประชากรกลุมตัวอยาง จะทําการศึกษาวิจัยภาคสนามดวยการ
สั มภาษณ เ ชิ งลึ กและออกแบบสอบถามประชากรกลุ มตัว อยา ง ทั้ง ในเขตพื้น ที่ ภูมิภ าค เขตพื้น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๙

๑.๕ กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
แผนภูมิที่ ๑
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
โครงการวิจัยเรื่อง สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิได
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ

ความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหาเกี่ยวกับสถานภาพ
ของวัดที่มิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ

วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับสถานะการเปนนิติบุคคล
ของวัดที่มิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่
มิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ

วิเคราะหปญหาและอุปสรรคทาง
กฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของ
วัดที่มิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ
เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายคณะสงฆรวมทั้ง
กฎระเบียบขอบังคับ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๑.๖ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

สภาพของนิ ติ บุ ค คลที่ ก ฎหมายทั้ ง สี่ ร ะบบ ประกอบด ว ย กฎหมายลายลั ก ษณ อั ก ษร
กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายเกี่ยวกับศาสนา ตางก็มีแนวคิดที่ไม
แตกตางกัน กลาวคือ มีสถานะเปนบุคคลที่กฎหมายไดสมมุติขึ้นเพื่อใหคณะบุคคลธรรมดาซึ่งรวมตัว
กันดําเนินการโดยผานทางตัวแทนหรือผูแทนของนิติบุคคล ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นที่
ตางก็มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร (ไดแก องคกรธุรกิจและสหกรณ) เพื่อใหการบริการ (ไดแก
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจบางประเภท) เพื่อประโยชนสาธารณะ (ไดแก สมาคม

๑๐
และมูลนิธิ) และเพื่อการกุศล (ไดแก วัดของทุกศาสนา) โดยที่นิติบุคคลนั้นมีทั้งนิติบุคคลตามกฎหมาย
เอกชน ได แ ก ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย และนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายมหาชน ได แ ก
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ และกฎหมายสถาบันการ
คลังของรัฐ รวมทั้งกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง ซึ่งโดยสวนใหญแลวความเปนนิติบุคคล
นั้นมิใชวาจะทึกทักใหเปนตามที่บางทานเขาใจ แตจะเปนไดโดยผลของกฎหมาย ซึ่งอาจเปนนิติบุคคล
โดยบทบั ญ ญั ติ ต ามกฎหมายเอกชน ซึ่ ง อาจมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลเมื่ อ ได มี ก ารจดทะเบี ย นตาม
หลักเกณฑเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด หรืออาจเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซึ่งเปนโดยผลของ
กฎหมายที่ผลใชบังคับทันที

๑.๗ คําสําคัญ (Key Word) ของโครงการวิจัย ๖
5

๑.๗.๑ สถานภาพ หมายถึง ฐานะ (หนา ๑๑๕๖)
๑.๗.๒ วัด หมายถึง สถานที่ทางศาสนาโดยปกติมีโบสถ วิหาร และที่อยูของสงฆหรื อ
นักบวช เปนตน (หนา ๑๑๐๔)
๑.๗.๓ วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตที่พระราชทานแกสงฆเพื่อใชเปนที่สรางพระอุโบสถ
(หนา ๑๑๒๖)
๑.๗.๔ สํานักสงฆ หมายถึง วัดที่ยังไมไดรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา (หนา ๑๑๒๗)
๑.๗.๕ นิติบุคคล หมายถึง บุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย หรือตามกฎหมาย แตกตาง
จากบุคคลธรรมดา โดยมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่โดยสภาพ
จะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น เชน กระทรวง ทบวง กรม บริษัทจํากัด สมาคม
มูลนิธิ (หนา ๕๓๔)
๑.๗.๖ นิติบุคคลเอกชน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน เชน บรรดาองคกรตาง ๆ
ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนใหญมีวัตถุประสงคแสวงหากําไร
๑.๗.๗ นิติบุคคลมหาชน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เชน หนวยงานตาง ๆ
ของรัฐที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนนิติบุคคล สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะ
๑.๗.๘ ศาสนสมบัติของวัด หมายถึง ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง รวมทั้งปูชนียสถานที่ตั้งอยู
ภายในบริเวณวัด เชน พระปฐมเจดีย พระธาตุพนม พระธาตุดอยสุเทพ (หนา ๑๑๔๓)
๑.๗.๙ นิ ต ยภั ต หมายถึ ง อาหารหรื อ ค า อาหารที่ ถ วายภิ กษุ ส ามเณรเป น นิ ต ย , เงิ น
งบประมาณแผนดินที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเปนประจําทุกปเพื่อ
เบิกจายถวายอุดหนุนอุปถัมภแกพระภิกษุผูไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ
พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค เปนตน (หนา ๖๓๓-๖๓๔)

๖

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.

๑๑

๑.๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย

๑.๘.๑ ทําใหทราบความเปนมาและความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ
๑.๘.๒ ทําใหทราบวิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสถานภาพการเปนนิติบุคคลของ
วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ
๑.๘.๓ ทําใหทราบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่มิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ
๑.๘.๔ ทํ า ให ทราบผลการวิเคราะหปญ หาและอุป สรรคทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ
๑.๘.๕ นํ าข อเสนอแนะที่ไดจ ากการศึกษาวิจัยไปใชเปน แนวทางในการแกไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป

๑.๙ วิธีดําเนินการวิจัย

ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสานกับ ทาง
รัฐศาสตร ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารชั้นตน (Primary Source) ไดแกกฎหมายที่เกี่ยวของ หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ งานวิจัย
บทความ ฯลฯ และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ที่เผยแพรในลักษณะขอมูลออนไลนจาก
เว็บไซตตาง ๆ อีกทั้งไดทําการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) และการออกแบบสอบถาม (Questionnaires) รวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก วัด สํานักสงฆ พระภิกษุ รวมทั้งบุคลากรซึ่งเกี่ยวของ
แลวนําขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและแปลความใหไดมาซึ่งผลของขอมูลดังกลาว ดวยวิธีวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆตอไป
๑.๙.๑ ประชากรและขนาดตัวอยาง
๑.๙.๑.๑ ประชากร
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษากับประชากร ๒ กลุมดังตอไปนี้
(๑) กลุมพระภิกษุสงฆ ผูดํารงตําแหนงบริหารระดับเจาคณะภาคลงมา
ตลอดจน พระภิกษุ แมชี เปนตน
(๒) กลุ มฆราวาส คฤหั ส ถ ศาสนิ กชน ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ประกอบด ว ย
ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ อาจารย นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารและเจาหนาที่ของสวนราชการ
หนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน องคกรภาคธุรกิจ เกษตรกร ผูใชแรงงาน ตลอดจนนักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป เปนตน
๑.๙.๑.๒ ขนาดตัวอยาง
ขนาดตัว อยา งที่ศึก ษาเปน พระภิก ษุส งฆ ผูดํา รงตํา แหนง บริห าร
ระดับ เจา คณะภาคลงมา ตลอดจน พระภิกษุ แมชี รวมทั้งฝายฆราวาสซึ่งประกอบดวย ผูพิพากษา
อัยการ ทนายความ อาจารย นั ก วิ ช าการ ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ ข องส ว นราชการ

๑๒
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน องคกรภาคธุรกิจ เกษตรกร ผูใชแรงงาน ตลอดจน
นักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ภูมิภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คณะผูวิจัยกําหนดขนาด
ตัวอยางที่จะทําการศึกษาจากตารางขนาดตัวอยางของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อน ± ๕% และเพื่อใหไดขนาดตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนของประชากรและ
ไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย จึงกําหนดขนาดตัวอยางทั้งสิ้น ๔๐๐ ตัวอยาง
คณะผู วิ จั ยทํ าการสุ มตั วอย างแบบไม ใช หลั กความน าจะเปน (Non-Probability
Sampling) โดยสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดสัดสวนขนาดตัวอยาง ดังนี้
ตารางที่ ๑
แสดงจํานวนประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาวิจัย
แบบสัมภาษณ
กลุมประชากร

๑. พระภิกษุ สงฆ ระดับบริหารตั้งแต
เจาคณะภาคลงมาจนถึงเจาอาวาส
๒. พระภิกษุ แมชี
๓. ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ
๔. ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย นักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ
๕. ผูบริหารและเจาหนาที่สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ
๖. ผูบริหารและเจาหนาที่องคการเอกชน
องคกรธุรกิจการคา
๗. ผูประกอบธุรกิจ อาชีพอิสระ
๘. เกษตรกร ประมง ผูใชแรงงาน
๙. นักศึกษา ประชาชน
รวม

ขนาดตัวอยาง
แบบสอบถาม

สําหรับสงฆและ สําหรับขาราชการ
รวม
ฆราวาสระดับ พนักงาน บุคลากร (ตัวอยาง)
บริหาร เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานและ
สวนราชการหรือ นักศึกษาประชาชน
ทัว่ ไป
ผูนําองคกร
๑๐
๑๐
๕

๓๐
๕๐
๔๕

๔๐
๖๐
๕๐

๕

๔๕

๕๐

๕

๔๕

๕๐

๕
๔๐

๒๕
๓๐
๓๐
๖๐
๓๖๐

๓๐
๓๐
๓๐
๖๐
๔๐๐

๑๓
๑.๙.๒ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ใช ๒ วิธี ดังนี้
(๑) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดวยการศึกษาคนควาจาก
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ บทความ ตํารา วิทยานิพนธ และงานวิจัยของตางประเทศและของ
ประเทศไทย
(๒) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) พระภิกษุสงฆระดับบริหาร บุคลากรในสว นราชการ รัฐวิส าหกิจ หนว ยงานภาครั ฐ
องคการเอกชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณ
บุคลากรที่เปนสงฆและฆราวาสในกลุมประชากรตัวอยาง รวมทั้งการจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ
๑.๙.๓ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
๑.๙.๓.๑ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี ๒ แบบ ดังนี้
(๑) แบบสั ม ภาษณ (Interview) โดยการสั ม ภาษณ แ บบเชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) สําหรับสงฆและฆราวาสระดับผูบริหารและบุคลากร ของสวนราชการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(๒) แบบสอบถาม (Questionnaire)
ในการสั ม ภาษณ บุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงานของสวนราชการ หนวยงานรัฐ องคการเอกชน ผูประกอบธุรกิจ เกษตรกร ผูใชแรงงาน และ
นักศึกษาประชาชนทั่วไป
๑.๙.๓.๒ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
(๑) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลโดยการหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) เปนการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการ
หาคา IOC โดยใหผูเชี่ยวชาญทั้ง ๓ ทาน พิจารณาลงความเห็น ซึ่งเกณฑการพิจารณา IOC มากกวา
๐.๕ แสดงวา ข อคํ าถามนั้น ใช ได แตถา IOC เทากับ หรือนอยกวา ๐.๕ แสดงวาขอคําถามในการ
สอบถามนั้นไมดีควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
+๑ เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหา
๐ เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาหรือไม
-๑ เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหา
(๒) แบบสอบถามที่จะตองผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจะนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรซึ่งมีความ
ใกลเคียงกับกลุมประชากรที่จะศึกษา จํานวน ๓๐ ชุด
๑.๙.๔ การประมวลผลขอมูล
(๑) แบบสอบถามทุกชุดจะผานการตรวจสอบจากภาคสนาม (Field editing)
(๒) การบรรณาธิกรขอมูล (Editing the Data) โดยตรวจสอบความถูกตอง และ
เชื่อถือไดของแบบสอบถามครบถวนทุกประเด็น

๑๔
(๓) บันทึกจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview)
(๔) แบบสอบถาม (Questionnaire) บันทึกขอมูลผานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สําหรับสังคมศาสตร (SPSS/FW)
(๕) ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่งกอนทําการประมวลผลและวิเคราะหทาง
สถิติตอไป
(๖) การวิเคราะหสรุปผลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ
ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)
๑.๙.๕ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติที่คํานวณจากกลุมตัวอยาง คือ
สถิติพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentiles)

๑.๑๐ ระยะเวลาในการทําการศึกษาวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ตารางที่ ๒
แสดงระยะเวลาในการทําการศึกษาวิจัย
แผนการดําเนินการศึกษาวิจัย
๑. ประชุมเตรียมความพรอม
๒. กําหนดประเด็น/แนวทาง/แผนงาน
๓. ทําการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค
๓.๑ รวบรวมเอกสาร ขอมูล ขอกฎหมาย
๓.๒ ดําเนินการวิจัยภาคสนาม สัมภาษณ
แจกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูล
๓.๓ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รับฟงความคิดเห็น
๔. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย
ของสถานภาพของวัดฯ และสํานักสงฆ
๕. เสนอรางวิจัยฉบับสมบูรณตอมหาวิทยาลัยฯ
๖. นําเสนอรางพรอมรับการแกไขปรับปรุง
๗. แกไขปรับปรุงแลวนําเสนอเปนรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ

เดือน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๑.๑๑ ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ

ปรากฏในขอที่ ๑.๒.๕ ของวัตถุประสงคของการวิจัยแลว กลาวคือ เพื่อเสนอแนะใหมีการ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆใหมีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาวการณ กอใหเกิดผลดีตอ

๑๕
การบริหารงานขององคกรคณะสงฆในภาพรวม ไมเกิดปญหาขอขัดของและเกิดความขัดแยงในการ
ตีความตอไป

๑.๑๒ การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ
๑.๑๒.๑ วัตถุประสงคและแนวทางในการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ

ในการรั บฟ งความคิดเห็น จากผูมีสวนเกี่ย วของกับ งานวิจัย เรื่องสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ อันประกอบดวยประชากรกลุม
ตัวอยางจํานวน ๒ กลุม คือ กลุมพระภิกษุสงฆ ประกอบดวยพระสังฆาธิการผูดํารงตําแหนงบริหาร
ระดั บ เจ า คณะภาคลงมาจนถึ ง เจ า อาวาส ตลอดจน พระภิ ก ษุ แม ชี รวมทั้ ง ฝ า ยฆราวาสซึ่ ง
ประกอบด ว ย ผู พิพ ากษา อั ย การ ทนายความ อาจารย นั ก วิ ช าการ ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู บ ริ ห ารและ
เจาหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐองคการเอกชน องคกรภาคธุรกิจ เกษตรกร
ผูใชแรงงาน ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ภูมิภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก การตอบแบบสอบถาม และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็น
นั้น นับเปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงคและ
แนวทางดําเนินการ ดังนี้

๑) วัตถุประสงคในการรับฟงความคิดเห็น
โดยที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชน การบริหารราชการแผนดินจึงตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และตอง
เป นไปโดยเปดเผย โปรงใส และใหโ อกาสแกประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อสะทอนความ
ตองการในเรื่องตาง ๆ อันจะทําใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากที่สุด นอกจากนี้ โดยที่การบริหารราชการแผนดินของประเทศที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตองเปนไปตามหลักนิติรัฐ หรือการปกครองโดยกฎหมาย กลาวคือ ฝายบริหารตอง
บริหารราชการแผนดินตามกฎหมาย กฎหมายจึงเปนกลไกสําคัญที่สุดในการบริหารราชการแผนดิน
ดังนั้น การศึกษาปญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆ อันอาจนําไปสูการปรับปรุงแกไขกฎหมายคณะสงฆและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จึงตอง
คํานึงถึง “ความตองการที่แทจริงของคณะสงฆ และประชาชน” ตลอดจนมาตรการปองกัน แกไขหรือ
เยียวยา “ผลกระทบ” ของกฎหมายที่อาจมีตอประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของดวย ๗
หลักการพื้นฐานในการจัดทํากฎหมายอันเปนขอบังคับหรือขอกําหนดที่ตราขึ้น
เพื่อบังคับใหบุคคลตองปฏิบัติ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายจะไดรับผลรายแรงหรือถูกลงโทษ
กฎหมายจึงเปนสิ่งที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ดังนั้น ยิ่งมีกฎหมายมากขึ้นเทาใด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมถูกจํากัดมากขึ้นเทานั้น
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๗

ปกรณ นิลประพันธ, บทบาทหนาที่ของฝายบริหารในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
ประกอบการจัดทํารางพระราชบัญญัติ, อางใน <http://www.lawreform.go.th>, (๒๕๕๓).

๑๖
จากแนวคิดดังกลาว ดังนั้น เรื่องที่จะตรากฎหมายขึ้นใชบังคับหรือปรับปรุง
แกไขกฎหมายตองมีลักษณะดังตอไปนี้ ๘
(๑) เปนกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริงและรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด
บัญญัติใหกระทําได
(๒) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายตองเปนไปเพียง
เพื่อใหการใชบังคับกฎหมายนั้นประสบความสําเร็จโดยจะกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิ
เสรีภาพนั้นมิได
(๓) มาตรการตามกฎหมายตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทหรือ
สภาพของสังคมไทย
(๔) กลไกของรั ฐ มี ค วามพร อ มที่ จ ะบั ง คับ การใหเ ป น ไปตามกฎหมายอย า ง
เคร ง ครั ด โดยบุ ค ลากรของรั ฐ ที่ ต อ งเป น ผู บั ง คั บ ใช ก ฎหมายต อ งมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
เจตนารมณของกฎหมายและมาตรการตาง ๆ ตามกฎหมายอยางถองแท มีสํานึกในการใหบริการ มี
บุคลากรเพียงพอ และหนวยงานของรัฐตองมีงบประมาณเพียงพอเพื่อใชในการบังคับใชตามกฎหมาย
รวมทั้งมีความพรอมดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติหนาที่ มิฉะนั้นจะทําใหการบังคับการให
เปนไปตามกฎหมายขาดประสิทธิภาพ
(๕) ตองมีการพิจ ารณาทบทวนความเหมาะสมของกลไกหรือมาตรการตาม
กฎหมายทุกรอบระยะเวลา เพื่อประโยชนในการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน
(๖) ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของผูซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการมีหรือ
ปรับปรุงกฎหมายนั้นดวย เพื่อใหเนื้อหาสาระหรือกลไกของกฎหมายสอดคลองกับความตองการที่
แทจริงของสังคม
ดั งนั้ น ในการจั ดทํา รางกฎหมายหรือปรั บ ปรุ งกฎหมายตาง ๆ ทั้ งในระดั บ
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น ฝาย
บริหารของประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแลวจึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูซึ่งอาจเกี่ยวของ
ไมวาผูซึ่งอาจเกี่ยวของกับรางกฎหมายนั้นจะเปนหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน ผูประกอบวิชาชีพ
ตาง ๆ หรือประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อใหกฎหมายนั้นสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางแทจริงและ
เปนระบบ จํากัดสิทธิเสรีภาพและสรางภาระแกประชาชนเพียงเทาที่จําเปนและสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากที่สุด อันจะสงผลในทางออมใหประชาชนยินยอมพรอมใจที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ลดสภาวะการไมเขาใจกันและการเผชิญหนากันระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน และ
เสริมสรางความโปรงใสในการบริหารราชการแผนดินอีกทางหนึ่งดวย ๙
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติหลาย
มาตราที่แสดงใหเ ห็น ถึงเจตนารมณที่ตองการสงเสริมการมีสวนรว มของประชาชนในการบริหาร
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๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการยกรางกฎหมาย, อางใน <http://www.lawreform.
go.th>, (๒๕๕๓).
๙
ปกรณ นิลประพันธ, บทบาทหนาที่ของฝายบริหารในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
ประกอบการจัดทํารางพระราชบัญญัติ, อางแลว, หนา ๒.

๑๗
ราชการแผนดิน โดยมาตรา ๘๗ (๑) และ (๒) ของสวนที่ ๕ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน กําหนดใหรัฐสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายและการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การตัดสินใจทางการเมือง และการจัดทําบริการสาธารณะ สวนมาตรา ๕๗ วรรค
สอง ไดย้ําถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการแผนดิน โดยกําหนดใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมทั้งการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน
ซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ที่คณะรั กษาความสงบเรี ย บร อยแหงชาติ (คสช.) นํามาประกาศใชในปจ จุบัน ไดมีบ ทบัญ ญัติถึง
แนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมถึงเรื่องตอไปนี้ คือ การสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการสรา งเสริม ความเขม แข็ง ของหลัก นิต ิธ รรม และการสรา งเสริม คุณ ธรรมจริย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ ๑๐
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งสถานภาพทางกฎหมายของวั ด ที่ มิ ไ ด รั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆฉบับนี้ มีผลกระทบทั้งตอคณะสงฆและตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนา สวนราชการและหนวยงานของรัฐ ในแงของการเปนองคกรหรือหนวยงานที่มีบทบาทและ
ภารกิจตามกฎหมายในการคุมครองและสงเสริมพระพุทธศาสนา การวินิจฉัยคดี การควบคุมความ
สงบเรี ยบรอยของสั งคม ในขณะเดียวกัน พุ ทธศาสนิกชน ตลอดจนประชาชนทั่ว ไป ก็เปน ผูไดรับ
ผลกระทบในแงของความเชื่อถือศรัทธาในทางศาสนาและความเปนธรรมในการพิจารณาคดีที่มีขอ
พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู ซึ่ ง มี ส ว นเกี่ ย วข อ งจึ ง มี ค วามจํ า เป น และมี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะจะทําใหการปรับปรุงแกไขกฎหมายคณะสงฆเปนไปอยางมีความเหมาะสม
ชั ด เจนและสอดคล อ งกั บ สภาวการณ และความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของคณะสงฆ ส ว นราชการ
หนวยงานภาครัฐ องคกรทางศาสนา และประชาชน
วัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเห็นในการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่กําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
มีดังนี้
(๑) เพื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น สภาพป ญ หาและผลกระทบของ คณะสงฆ
หนวยงานศาสนา สวนราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูมี
ส ว นได เ สี ย หรื อเป น ผู ไ ด รั บ ผลกระทบจากการตี ความหรือการบั งคั บใชกฎหมายหรื อจากกระบวน
พิจารณาคดีของศาลหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒) เพื่อนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอคณะสงฆและ
ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อง มาพิ จ ารณาร ว มกั บ ความเห็ น จากผูแ ทนหนว ยงานกระบวนการยุติ ธ รรม เช น
ผูพิพากษา อัยการ ทนายความตลอดจนผูแทนสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําเสนอแนวคิด
การปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดที่ยังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ใหมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับสภาพความเปน
จริงและความตองการของทุกภาคสวน
9F

๑๐

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗, มาตรา ๓๕.

๑๘
(๓) เพื่อประโยชนในการบริหารงานของคณะสงฆ โดยเฉพาะในการปรับปรุง
ระบบการบริหารงาน การบริหารทรัพยสินหรือที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรืออาคาร สิ่งปลูกสรางที่อยูในความ
ครอบครอง ใหเปนไปอยางเหมาะสม โปรงใสและมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลตอการทํานุบํารุงศาสนา
พุทธโดยรวม
(๔) เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมและความเขาใจอันดีของคณะสงฆ องคกรศาสนา สวนราชการ หนวยงานภาครัฐ และประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของ ตอภารกิจ บทบาทและหนาที่
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในดานการเปนแหลงความรูทางวิชาการอันนําไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการศาสนาและคณะสงฆใหมีความเปนธรรม เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวการณของสังคมปจจุบัน
๒) แนวทางในการรับฟงความคิดเห็น
โดยที่ปจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณี
ทั่วๆไปไวแลวหลายวิธี กรณีจึงอาจนําวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามขอ ๙ ของระเบียบ
ดังกลาวมาปรับใชกับการรับฟงความคิดเห็นของคณะสงฆและผูมีสวนเกี่ยวของในการศึกษาวิจัยเรื่อง
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็นไวใน ขอ ๘ และ ขอ ๙ ดังนี้
“ขอ ๘ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงให
ประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต อ โครงการนั้ น รวมตลอดทั้ ง ความเดื อ ดร อ นหรื อ ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก ป ระชาชนด ว ย
หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูลแกประชาชนก็ได
ขอ ๙ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม ขอ ๘ อาจใชวิธีการอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้
(ก) การสัมภาษณรายบุคคล
(ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร
ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
(ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
(ง) การสนทนากลุมยอย
(๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้
(ก) การประชาพิจารณ
(ข) การอภิปรายสาธารณะ
(ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

๑๙
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
(๓) วิธีอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด”
ทั้ ง นี้ ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งสถานภาพความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ดที่ มิ ไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆผูวิจัยไดกําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็น โดยยึดถือหลักการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดว ยการรับ ฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย
กําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็น ๓ วิธี ประกอบดวย
(๑) การสํารวจความคิดเห็น โดยการออกแบบสอบถาม
(๒) การสัมภาษณรายบุคคลโดยการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเกี่ยวของและ
มีสวนไดเสียโดยตรง
(๓) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในรายละเอียดของการดําเนินการและผลการรับฟงความคิดเห็นในแตละ
วิธีการ จะไดนําเสนอตามลําดับตอไป
๑.๑๒.๒ การรับฟงความคิดเห็นโดยการออกแบบสอบถามและการสัมภาษณ
๑) การจัดทําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณและการจัดเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล มี ๒ แบบ ดังนี้
(๑) แบบสั ม ภาษณ (Interview) โดยการสั ม ภาษณ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) บุคลากรฝายสงฆและฆราวาสในระดับบริหารหรือผูนําองคกร
(๒) แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณ บุคลากรฝายสงฆ หรือ
ฆราวาสในระดับผูปฏิบัติงาน พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
(๑) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม (Content Validity) เปนการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาคา IOC
โดยใหผูเชี่ยวชาญทั้ง ๓ ทาน พิจารณาลงความเห็น ซึ่งเกณฑการพิจารณา IOC มากกวา ๐.๕ แสดง
วาขอคําถามนั้นใชได แตถา IOC เทากับหรือนอยกวา ๐.๕ แสดงวาขอคําถามในการสอบถามนั้นไมดี
ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
+๑ เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหา
๐ เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาหรือไม
-๑ เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหา
(๒) แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจะนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรซึ่งมีความใกลเคียงกับกลุม
ประชากรที่จะศึกษา จํานวน ๓๐ ชุดซึ่งไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ ๐.๘๒๘๐
การประมวลผลขอมูล
(๑) แบบสอบถามทุกชุดจะผานการตรวจสอบจากภาคสนาม (Field editing)

๒๐
(๒) การบรรณาธิกรขอมูล (Editing the Data) โดยตรวจสอบความถูกตอง
และเชื่อถือไดของแบบสอบถามครบถวนทุกประเด็น
(๓) บันทึกจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview)
(๔) แบบสอบถาม (Questionnaire) บันทึกขอมูลผานโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติสําหรับสังคมศาสตร (SPSS/FW)
(๕) ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่งกอนทําการประมวลผลและวิเคราะห
ทางสถิติตอไป
(๖) การวิเคราะหสรุปผลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ
ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาสถิติที่คํานวณจากกลุมตัวอยาง คือ
สถิติพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentiles)
๒) การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดวยการศึกษาคนควาจากบทบัญญัติกฎหมายที่
เกี่ยวของตํารา วิทยานิพนธและงานวิจัยของตางประเทศและของประเทศไทยและการสังเกตรวบรวม
ขอมูลที่ไดจากการจัดนิติศาสตรเสวนาและการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการ
รวบรวมข อมู ลจากแบบสอบถามที่ มี โครงสร าง ที่ จั ดทํ าขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูที่มี สวน
เกี่ยวของ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ใน
การสัมภาษณบุคลากรในฝายสงฆและฆราวาส ไดแก พระภิกษุสงฆ พระสังฆาธิการ ผูดํารงตําแหนง
บริหารระดับเจาคณะภาคลงมา ตลอดจน พระภิกษุ แมชี รวมทั้งฝายฆราวาสซึ่งประกอบดวย ผูพิพากษา
อั ย การ ทนายความ อาจารย นั กวิ ช าการ ผู เชี่ ย วชาญ ผู บ ริ ห ารและเจ า หน าที่ ข องส ว นราชการ
รัฐวิ สาหกิ จ หน วยงานภาครั ฐองค การเอกชน องคกรภาคธุ รกิจ เกษตรกร ผู ใชแรงงาน ตลอดจน
นักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ภูมิภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวนทั้งสิ้น ๔๒๙ หนวย
๑.๑๒.๓ การรับฟงความคิดเห็นโดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผูวิจัยไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายวาดวยคณะสงฆที่กําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลของวัดที่
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยพระภิกษุสงฆ แมชี
และฆราวาสประกอบดวยผูแทนสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ อาจารย นักวิชาการ พุทธศาสนิกชน
และนักศึกษา ประชาชนทั่วไป จํานวนประมาณ ๔๐ คน

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และวิวฒ
ั นาการเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคล
เปนที่ประจักษวา สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางก็ขับเคลื่อนโดยบุคคลในสังคม
นั่นเอง มีความเชื่อกันวา ธรรมชาติไดสรางสรรพสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาบนโลก รวมทั้งมนุษย ซึ่งก็คือบุคคล
ธรรมดา ขณะที่บุคคลธรรมดาไดสรางกฎหมายบานเมืองขึ้นมาเพื่อรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคล
ควบคูไปกับหนาที่ของบุคคลธรรมดาที่มีตอสังคมที่ตนดํารงอยู และทางสังคมตางก็ไดวิวัฒนาการ
เรื่อยมาและมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมขึ้นในสังคม จึงจําเปนตองสรางกฎหมายบานเมือง
เพื่อกําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่สมมุติขึ้น และมีการเรียกขานวา “นิติบุคคล” ในสังคมไทย
และมีความหมายเดียวกันในทุกประเทศที่ปกครองในรูปแบบนิติรัฐ จึงควรตองศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และวิวัฒนาการเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลในเบื้องตน

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคล

คําวา “บุคคล” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ อธิบายไววาหมายถึง
“บุ คคลธรรมดา” ๑ แต ในพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิ บ ายว า “น. คน
(เฉพาะตัว) (กฎ ; หมายถึงคําที่ใชในกฎหมาย) สิ่งที่มีชีวิตซึ่งมิใชสัตวหรือพืช สามารถมีสิทธิและหนาที่
ได” ๒ แตในทางกฎหมาย คําวาบุคคลมิไดหมายถึงบุคคลธรรมดาเทานั้น ยังหมายรวมถึงบุคคลสมมติ
กฎหมายตั้งขึ้นใหมีสภาพบุคคลเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาดวย บุคคลสมมติที่กฎหมายตั้งขึ้นนี้เดิม
เรียกวา “บุคคลนิติสมมติ” แตตอมาไดเปลี่ยนมาใชคําวา “นิติบุคคล” ๓
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ นั้น ไดจัดแบงลักษณะของ
บุคคลออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ
(๑) บุคคลธรรมดา
(๒) นิติบุคคล
โดยบุคคลธรรมดา (Natural Person) หมายถึงมนุษยหรือคน หรือบุคคลทั่วไปที่มีชีวิต
จิตใจ มีสิทธิและหนาที่และสามารถใชสิทธิตามกฎหมาย หมายความรวมทั้งชายและหญิง ตั้งแตเด็ก
ทารกไปจนถึงคนชรา สัตวเดรัจฉานไมใชบุคคล เพราะกฎหมายมิไดรับรองใหสิทธิแกสัตว ๔ ทั้งนี้
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๑

ปยะนุช โปตะวณิช, “บุคคลธรรมดา”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐, หนา ๖๘.
๒
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งที่ ๒ (สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน: กรุงเทพมหานคร,
๒๕๒๕), หนา ๔๗๔.
๓
เรื่องเดียวกัน.
๔
ปยะนุช โปตะวณิช, อางแลว,

๒๒
สภาพบุคคลจะมีไดเริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ดังนั้น เมื่อบุคคลนั้น
ถึงแกความตายแลว การเปนบุคคลยอมสิ้นสุดลง
แตเดิมในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ถือวาพลเมือง
(Citizen) ทุกคนเปนบุคคล (Person) และคนบางคนอาจไมเปนพลเมือง และคนบางคนอาจจะไมมี
สถานะเปนบุคคล เพราะมีคนบางคนไมอาจมีสิทธิตามกฎหมาย เชน พวกทาส ตามกฎหมายอังกฤษ
เดิมนั้นทาสไมอาจทรงสิทธิตามกฎหมาย ทาสในสมัยโรมันไมมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย ฐานะของ
ทาสเปนเพียงสิ่งของ (Thing) หรือเปนเพียงทรัพย (Property) สวนตัวของนาย และนายยอมไดมาซึ่ง
สิทธิตาง ๆ จากตัวทาส โดยตัวทาสเองไมอาจทรงสิทธิแตประการใด ทาสก็ถือเสมือนเปนวัตถุแหง
สิทธิ (Objective of Right) เชนเดียวกับสิ่งของหรือสัตวที่มีเจาของ นอกจากนั้นนายทาสยังอาจ
ลงโทษทํารายรางกายทาสตลอดจนฆาทาสก็ได ความคิดนี้ไดมีมาถึงศตวรรษที่ ๑ - ๒ ฝายผูปกครอง
ก็ ไ ด พ ยายามที่ จ ะกํ า หนดกฎเกณฑ ให น ายจะปฏิ บัติ ตอ ทาส แตใ นระยะแรกกฎเกณฑเ หล านี้ ก็ มี
ลักษณะไมตางกับการตราขอกําหนดสําหรับปองกันสัตวบางประเภท ตอมาจึงมีกฎหมายลงโทษนาย
ในทางอาญา หากนายใชอํานาจไมชอบ แตอยางไรก็ตาม ทาสก็ไมอาจขอความคุมครองจากกฎหมาย
ตอมาในตอนตนของจักรวรรดิโรมันไดมีกฎหมายหามมิใหนายสงทาสไปสูกับสัตวรายในสนามกีฬา
โดยปราศจากความยินยอมของผูพิพากษาศาลทองถิ่น (Magistrate) และการที่นายฆาทาสโดยไมมี
เหตุผล ก็เปนความผิดทางอาญาดวย สวนกฎหมายเกาของไทย แมทาสจะอยูภายใตอํานาจของนาย
ทาสก็ยังมีสภาพบุคคล กลาวคือ สามารถทรงสิทธิ เชน มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และอาจโอนทรัพยสิน
โดยตกทอดทางมรดกได ๕
สําหรับ “บุคคล” ตามหลักกฎหมายในปจจุบัน ขอสําคัญคือตองเปนผูที่สามารถทรงไวซึ่ง
สิทธิ และจะตองอยูภายใตหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว แมตามกฎธรรมชาติมนุษยทุกคนซึ่งเกิดมา
จะเปนเสรีชน กลาวคือมีอิสรภาพอยางสมบูรณก็ตาม แตบุคคลทุกคนซึ่งเกิดมามีสภาพบุคคล ยอม
จะตองตกอยูภายใตหนาที่หรือภายใตเครื่องพันธนาการ นั่นคือ กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของ
บานเมือง ฉะนั้น สิทธิและหนาที่จึงเปนของคูอยูกับบุคคลตลอดเวลา ตามที่กลาววา “Persons are
those entitles, whether men or women, who are capable of rights and duties” ๖
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๒.๑.๑ แนวคิดทฤษฎีวาดวยนิติบุคคล
สังคมของมนุษยมีพัฒนาการตลอดมานับแตยุคโบราณ เมื่อจํานวนมนุษยในสังคม
เพิ่มมากขึ้น สังคมก็มีความซับซอนมากขึ้น ในการดําเนินชีวิตในสังคมของมนุษยมีการพัฒนาและ
ปรับตัวอยูตลอดเวลา มีการแขงขันกันในหลายดาน จึงมีการรวมตัวกันของบุคคลในการดําเนินกิจการใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม และทางการคาพาณิชย อาจมี
การระดมทุน แรงงาน และความคิด เพื่อสรางประสิทธิภาพแกกิจการนั้น และการดําเนินกิจการนั้น
รวมเปนหนึ่งเดียวเสมือนเปนบุคคลหนึ่งคน เมื่อสังคมยอมรับการดําเนินกิจการในรูปแบบเชนนี้ จึงมี
๕

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, สํานักพิมพ
นิติธรรม: กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๐, หนา ๒-๓.
๖
เรื่องเดียวกัน.

๒๓
การออกกฎหมายเพื่อรับรองการดําเนินกิจการดังกลาวโดยใหถือเปนบุคคลตามกฎหมายเชนเดียวกับ
บุคคลธรรมดาที่เรียกวา “นิติบุคคล” อยางไรก็ตาม นิติบุคคลก็มีลักษณะเฉพาะหลายอยางที่แตกตาง
จากบุคคลธรรมดา ทําใหตองมีกฎหมายบัญญัติที่ใชบังคับแกการกอตั้ง การดําเนินกิจการ และการ
สิ้นสุดของนิติบุคคล รวมทั้งสิทธิ หนาที่ และความรับผิดของนิติบุคคลแตกตางจากหลักกฎหมายที่ใช
บังคับแกบุคคลธรรมดา
คํ า ว า “นิ ติ บุ ค คล” มาจากคํ า ภาษาอั ง กฤษที่ มี ใ ช อ ยู ห ลายคํ า เช น “Juristic
Person” “Juridical Person” “Legal Person” “Corporation” “Artificial Person” และ “Body
Corporate” เปนตน ไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนวานิติบุคคลเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดแน แตพบวามี
การรวมกลุมกันประกอบธุรกิจในรูปองคกรตั้งแตในยุคโรมันโบราณ ในยุคกลางในยุโรปก็พบวาวัดใน
ศาสนาคริสตรวมทั้งองคกรปกครองสว นทองถิ่น บางแหงก็มีการจัดการในลักษณะการรวมตัวเปน
องคกร เชน The City of London Corporation โดยมีวัตถุประสงคใหเปนองคกรที่ดําเนินกิจการ
อยางตอเนื่องและอาจเปนการถาวร ไมใชดํารงอยูเพียงเทากับอายุขัยของคณะผูกอตั้งหรือสมาชิก
ในขณะกอตั้งเทานั้น สําหรับเอกชนพบหลักฐานวามีการกอตั้งองคกรที่ดําเนินกิจการในรูปบริษั ท
ดําเนินกิจการมากวา ๕๐๐ ป แลว และมีการพัฒนารูปแบบของนิติบุคคล การพัฒนากฎหมายที่ใช
บังคับแกนิติบุคคลสวนใหญมาจากการเจริญเติบโตทางการคาพาณิชยในยุโรป ๗
เมื่อมีการยอมรับสถานะความเปนนิติบุคคล การพัฒนากฎหมายที่เกิดขึ้น จาก
ความเปนนิติบุคคล ทําใหเกิดมีแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลอยูหลายทฤษฎี เชน ๘
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(๑) ทฤษฎี ที่ถือวา นิติบุคคลเปน สิ่งสมมติ หรือ ทฤษฎีที่ถือวานิติบุค คลเปน
อํานาจของผูปกครองในทางการเมือง
ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของนักกฎหมายแบบปฏิฐานนิยม (Positivist) โดยทฤษฎี
นี้ ถือ ว า นิ ติบุ คคลเป น สิ่ ง ที่ เ กิ ดขึ้ น ดว ยอํา นาจของกฎหมายหาได มีส ภาพความเป น อยูที่แ ทจ ริ งไม
เนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนที่แทจริง นิติบุคคลเปนแตเพียงบุคคลที่กฎหมายสมมติใหมีขึ้นเพื่อใหมี
สิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาและใหสามารถแสดงเจตนาไดดวย แตเนื่องจากนิติบุคคล
ไมอาจจะแสดงเจตนาไดเองจึงตองแสดงออกมาโดยทางผูแทนนิติบุคคล ดังนั้น นิติบุคคลจึงจําเปน
ที่จะตองมีผูแทนนิติบุคคลมาเปนผูแสดงเจตนาแทน และนิติบุคคลจะมีสิทธิเพียงเทาที่กฎหมาย
กําหนดใหเทานั้น รวมทั้งกฎหมายอาจจะใหสภาพนิติบุคคลหรือถอนสภาพนิติบุคคลเมื่อใดก็ได
แนวความคิดกลุมนี้ยังอาจแตกเปนทฤษฎียอย ๆ เชน ๙
(๑.๑) ทฤษฎีกําหนดเอาเอง หรือทฤษฎี Fiction Theory ทฤษฎีนี้เริ่มมี
แนวความคิดมาตั้งแตสมัย Ulpian จนกระทั่งถึงสมัยสันตะปาปา Innocent ที่ ๔ แตแนวความคิด
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๗

ตุล เมฆยงค, “นิติบุคคล”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, ปรับปรุงครั้งที่ ๒, พิมพครั้งที่ ๕,
(นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๔-๖.
๘
ชัยนันท งามขจรกุลกิจ, ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลและความเปนนิติบุคคลของบริษัทจํากัด”, ใน วารสาร
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร นิดา, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๔๑): หนา ๕๐-๕๓.
๙
สุนทร มณีสวัสดิ์, “สถานะทางกฎหมายของวัดไทย”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๓๑. หนา ๕๑-๕๓.

๒๔
ดังกลาวมีลักษณะเดนชัดขึ้นโดยผลงานของ Savigny เปนผูคิดขึ้น โดยทฤษฎีนี้กลาววานอกจากคนซึ่ง
เปนบุคคลตามธรรมชาติแลว กฎหมายยังยอมรับนิติบุคคลซึ่งเปนสิ่งสมมุติขึ้น ในฐานะเปนประธาน
(Subject) แหงสิทธิ มีสิทธิในการเปนเจาของทรัพย แสดงวาทฤษฎีนี้เห็นวานิติบุคคลเปนสิ่งที่ไมมี
ตัวตนโดยแทจริง เปนเพียงสิ่งที่กฎหมายไดคิดหรือกําหนดขึ้น ไมสามารถมองเห็นไดหรือจับตองได
ไมมีเจตนาเปน ของตนเอง ไมมีความรูสึกนึกคิดของตนเอง ไมอาจกระทําการใด ๆ ดว ยตนเองได
นิติบุคคลจะมีสิ่งเหลานี้ไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายมายอมรับ มาสมมุติกําหนดขึ้น และทรงอยูเพียงเทาที่
กฎหมายกําหนดเทานั้น
สาระสําคัญของทฤษฎีนี้อธิบายสภาพนิติบุคคลวา เปนสิ่งสมมุติไมมีตัวตนอยู
อยางแทจริง นิติบุคคลจึงเปนสิ่งที่กฎหมายไดคิดหรือไดกําหนดขึ้นเอง หาไดมีตัวตนโดยแทจริงไม
(๑.๒) ทฤษฎีความยินยอม หรือทฤษฎี Concession Theory ทฤษฎีนี้
เกิดขึ้นพรอมๆ กับทฤษฎีกําหนดเอาเอง โดยมีความเห็นวานิติบุคคลยอมเกิดขึ้นโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมาย โดยการยอมรับของกฎหมาย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางประการแรก กฎหมายอาจจะหาม
การรวมกันหรือองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคบางอยางก็ได ประการที่สอง กฎหมายอาจยอมให
กลุมบุคคลหรือองคกรบางอยาง มีสิทธิไดแตไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ประการที่สาม กฎหมายอาจ
อนุญาตใหองคกรบางอยางมีเสรีภาพได แตอาจไมอนุญาตแกองคกรอื่น ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการที่
นิติบุคคลจะเกิดหรือมีอํานาจเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการยอมรับของกฎหมายนั่นเอง ปญหาที่สําคัญ
ประการหนึ่งก็คือ ทฤษฎีนี้ถือวาการยอมรับของกฎหมายรัฐใดก็เปนนิติบุคคลของรัฐนั้น หาไดเปน
นิติบุคคลในรัฐอื่นดวยไม
ทฤษฎีความยินยอมนี้ถือวาความเปนนิติบุคคลเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายใหความ
ยินยอมและสภาพความเปนนิติบุคคลตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ทฤษฎีนี้ถือเอาสภาพนิติ
บุคคลเชนเดียวกับทฤษฎีกําหนดเอาเอง แตยืนยันวารัฐเทานั้นเปนที่มาของสภาพนิติบุคคล สภาพ
บุคคลทางกฎหมายจึงหมายถึงสภาพบุคคลที่กฎหมายใหความยินยอมและถือวารัฐเทานั้นที่มีอยูอยาง
แทจริง
(๒) ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีที่ถือวา
ลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งที่มีหลักมีเกณฑ (Non-fiction Theory)
นักกฎหมายฝายนี้เห็นวานิติบุคคลเปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง ๆ
มีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่งสมมติขึ้นอยางลอย ๆ นิติบุคคลจึงสามารถมีเจตนาอัน
แสดงออกโดยผานการแสดงเจตนาของบุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูแทนของนิติบุคคลไดเพราะนิติบุคคล
เปนที่รวมของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลมิใชสิ่งที่กฎหมายสรางขึ้นตามชอบใจ กฎหมายเพียงรับรอง
สภาพความเปนอยูของนิติบุคคลซึ่งมีอยูแลวและคอยควบคุมนิติบุคคลโดยกําหนดสิทธิและหนาที่ตาง ๆ
ของนิติบุคคลไวเทานั้น หากกฎหมายไมรับรองสภาพนิติบุคคลก็เทากับเปนการฝาฝนธรรมชาติ
นอกจากนั้นแนวคิดของกลุมนี้เห็นวาลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งที่มีกฎเกณฑ โดยมีทฤษฎีที่แยกยอย
ออกไป เชน
(๒.๑) ทฤษฎีบุค ลิกภาพของคณะบุคคลอัน แทจ ริง หรื อ the group
personality หรือทฤษฎี Realist Theory หรือ Organic Theory ทฤษฎีนี้เทียบวานิติบุคคลเปน
เสมือนสิ่งมีชีวิต หนวยงานตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของนิติบุคคลนั้นเปรียบเสมือนอวัยวะตาง ๆ

๒๕
ดังเชน John แหง Salisbury ในศตวรรษที่ ๑๒ เปรียบเทียบวาพระมหากษัตริยเปรียบเสมือนศีรษะ
หรือมันสมอง สภาเปรียบเหมือนหัวใจ ตุลาการเปรียบเหมือนหู ตาและลิ้น คนงานเปรียบเสมือนเทา
ในยุคใหมทฤษฎีนี้เปรียบเทียบนิติบุคคลธรรมดา โดยกลาววา กลุมของบุคคลซึ่งเปนนิติบุคคลนี้ มี
ความรูสึกนึกคิดที่แทจริง (Real Mind) มีความตองการที่แทจริง (Real Will) และมีความสามารถทํา
กิจการไดจริง (Real Power of Action)
ทฤษฎีนี้เห็นวาสมาคมหรือนิติบุคคลเปนขอเท็จจริงในสังคมเมื่อมีการยอมรับ
โดยกฎหมาย จะกลายมาเปนสิ่งที่แทจริงทางกฎหมาย และสภาพบุคคลของนิติบุคคลเปนสิ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงขอเท็จจริงดังกลาว โดย Gierke ไดปรับปรุงขึ้นจากหลักซึ่งแตเดิมอธิบายเปรียบเทียบกับ
สรีระของมนุษย ในศตวรรษที่ ๑๙ มีการถกเถียงกันมากในเรื่องสภาพบุคคลของนิติบุคคล ในขณะที่
ทฤษฎีกําหนดเอาเองจะพยายามจํากัดความสามารถของนิติบุคคล แตทฤษฎีบุคลิกภาพของคณะ
บุคคลอันแทจริงไดพยายามวางรากฐานในการยอมรับสภาพนิติบุคคลทางกฎหมายอยางกวางขวาง
โดยการจดทะเบียน ๑๐
(๒.๒) ทฤษฎี ก ารทํ า ให บุ ค คลเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค หรื อ ทฤษฎี Purpose
Theory ทฤษฎีนี้มีแนวคิดคลายกับทฤษฎี Symbolist Theory คือมีความเห็นวาแทจริงแลวบุคคล
ธรรมดาเทานั้นที่มีฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย เพียงแตกฎหมายประสงคจะคุมครองวัตถุประสงค
(Purpose) ที่แนนอนบางประการของกลุมชนเทา ๆ กับที่คุมครองผลประโยชน (Interest) ของคน
ธรรมดานั่นเอง โดยสมมุติวาทรัพยสินเปนของนิติบุคคลมิใชเปนของบุคคลแตละคน ๆ โดย Gaius
เรียกวาเปน res nullius โดยมีวัตถุประสงค (Purpose) เปนเจาของทรัพย ทฤษฎีการทําใหบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงคนี้มองนิติบุคคลวาเปนกองทรัพยสินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง ทฤษฎีนี้สามารถ
อธิบายองคกรบางชนิดที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน มูลนิธิตาง ๆ อันมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศล หรือ
สหภาพแรงงาน (Trade Union) ไดอยางมีเหตุผล
(๒.๓) ทฤษฎีผูรับประโยชน หรือ The Symbolist of Collectivist
Theory หรือทฤษฎี Brackat Theory หรือ Symbolist Theory ทฤษฎีนี้ถือวาสมาชิกของ
นิติบุคคลเปนผูมีสิทธิและหนาที่ กลาวคือรวมกันตั้งนิติบุคคลขึ้นแลวใชชื่อนิติบุคคลอันหนึ่งแทนบุคคล
ทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการดําเนินการเทานั้น
ทฤษฎีนี้เห็นวาในความเปนจริงแลว เฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้นที่สามารถมี
สิทธิ (Right) และประโยชน (Interest) ได สวนกลุมบุคคลที่เขามารวมกันนั้นก็มีผลประโยชนของแต
ละคนและมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ตามกฎหมายซึ่ ง กั น และกั น รวมทั้ ง ต อ บุ ค คลภายนอกซึ่ ง เป น
ความสั ม พั น ธ ที่ มี ลั ก ษณะซั บ ซ อ น ดั ง นั้ น กฎหมายจึ ง เพี ย งแต เ ป น กลไก (Device) หรื อ สู ต ร
(Formula) ที่ทําใหความสัมพันธที่สลับซับซอนนั้นอยูในรูปที่งายขึ้นเทานั้น ตัวอยางเชน ก ข และ ค
รวมตัวกันเปนบริษัท การจะกลาวถึง ก ข ค ทั้งสามคนเปนการไมสะดวก จึงใสวงเล็บ (Bracket) และ
สมมุติเปนชื่อใดชื่อหนึ่งขึ้น แตเมื่อจะพิจารณาถึงฐานะอันแทจริงก็ตองเอาวงเล็บออกเทานั้น ดังนั้น
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๑๐

หนา ๕๑.

ชัยนันท งามขจรกุลกิจ, ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลและความเปนนิติบุคคลของบริษัทจํากัด, อางแลว,

๒๖
จุดหมายสําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือถือวาเปนการจําเปนที่จะตองดูเบื้องหลังขององคกรที่กฎหมายรับรอง
นั้น ๑๑
ทฤษฎีนี้เห็น วาผูมีสิทธิและมีห นาที่ของนิติบุคคลที่แทจ ริงยอมไดแกบุคคล
ธรรมดา สิทธิของนิติบุคคลเปนขอเท็จจริงที่ใหไวกับสมาชิกที่เปนปจเจกชน ในทางปฏิบัติอาจจะไม
สะดวกที่จะใหสิทธิเหลานี้เปนของปจเจกชนแตละคน ดังนั้น ปจเจกชนที่เปนสมาชิกนี้จึงละไว และทํา
ใหปจเจกชนกลุมนี้เปนหนวยเดียวกัน
วิธีการมองวานิติบุคคลมีขึ้นเพื่อประโยชนของปจเจกชนผูเปนสมาชิก นับวา
เปนวิธีการมองถึงนิติบุคคลในสภาพที่แทจริงในสังคมไดแงมุมหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการที่กฎหมายใหสิ่ง
อื่นนอกจากมนุษยมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายไดนั้น เราก็ไมควรจะลืมหลักที่วา กฎหมายไดบัญญัติ
ขึ้นนั้นก็เพื่อมนุษยหรือบุคคลธรรมดาเทานั้น ไมใชเพื่อสิ่งอื่นใดอีก หากไดบัญญัติใหสิ่งอื่นที่มิใชมนุษย
สามารถมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายได ก็โดยใหความสะดวกแกวิธีทางดําเนินของมนุษยอยูนั่นเอง
เปนความจริงวาการดําเนินชีวิตบางอยางของมนุษยนั้น มนุษยคนเดียวทําไมสําเร็จ จึงจะตองอาศัย
การรวมมือหลาย ๆ คน จึงจะทําได แตการรวมอยูในหมูคณะนี้ หากไมสามารถมีสิทธิและหนาที่ได
อยางคนธรรมดาแลว การดําเนินงานของหมูคณะเพื่อกิจการนั้นก็ไมสะดวก กลาวคือ หมูคณะจะทรง
สิทธิใด ๆ ทําสัญญาใด ๆ ในนามของหมูคณะไมได จะฟองรองตอศาลเองก็ไมไดเหมือนกัน ฯลฯ ดังนี้
เพื่อความสะดวกแกการดําเนินงานของหมูคณะอันมีผลทางออมใหประโยชนแกบุคคลผูที่ประกอบหมู
คณะนั้น กฎหมายจึงไดบัญญัติใหหมูคณะนั้นมีสภาพเปนนิติบุคคลขึ้นมา หมูคณะที่มีสภาพดังกลาวนี้
คื อ ห า งหุ น ส ว นที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นแลว บริษัท จํากั ด สมาคม ฯลฯ อนึ่ง มีบุค คลที่มี ศรัท ธาแกกล า
ตองการจะมอบกองทรัพยสินกองใดกองหนึ่งใหเปนประโยชนแกชุมชน แตดําเนินไปไมไดอยางถาวร
เพราะจะหมดเอาเพียงชวงชีวิตของคนนั้นเทานั้น กฎหมายก็อนุญาตใหเขาตั้งกองทรัพยสินนั้นเปน
มูล นิ ธิ มี ส ภาพเป นนิ ติบุ คคลได ทํ า ใหดําเนิน กิจ การไปไดอยางถาวร ไมหยุดเอาเพียงเทาอายุคน
ในที่ สุ ดกิ จ การบางอย า ง เช น ทบวงการเมือง ซึ่งเปน หนาที่ของรัฐ บาลที่จ ะตองดําเนิน ไปใหเปน
ประโยชนแกราษฎร เมื่อตั้งใหมีสภาพบุคคล ก็ทําใหการดําเนินงานนั้นสะดวกขึ้น ๑๒
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(๓) ทฤษฎีเกี่ยวกับนิติบุคคลของนักกฎหมายยุคใหม
เนื่องจากการยอมรับสภาพความเปนนิติบุคคลนั้น มีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่มี
ความขัดแยงกันและเปนปญหาที่นักกฎหมายไดโตเถียงกันมา โดยฝายหนึ่งเห็นวานิติบุคคลเปนเรื่อง
ของการสมมติโ ดยอาศั ยเทคนิ คทางกฎหมาย สวนอีกฝายหนึ่งเห็นวานิติบุคคลเปน ปรากฏการณ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง ๆ เพราะเปนที่รวมของบุคคลธรรมดาและแสดงเจตนาออกโดยผานการแสดง
เจตนาของบุคคลธรรมดาที่มารวมกัน กฎหมายเปนเพียงการมารับรองความเปนนิติบุคคลที่มีอยูแลว
เทานั้น
การโต เ ถี ย งดั ง กล า วนั้ น นั ก กฎหมายมหาชนรุ น ใหม ข องฝรั่ ง เศสมองว า
ขอโตเถียงของทั้งสองทฤษฎีนั้นเปนการมองบัญหาที่มี่ถูกตองดวยกันทั้งสองฝาย ศาสตราจารย Gorge
๑๑
๑๒

หนา ๕๓.

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๕๓.
ชัยนันท งามขจรกุลกิจ, “ทฤษฎีวา ดวยนิติบุคคลและความเปนนิติบคุ คลของบริษัทจํากัด,” อางแลว,

๒๗
Vedel กลาววาไมวาจะเปนกลุมบุคคลหรือบุคคลธรรมดา การจะเปนวัตถุแหงกฎหมายไดก็เปนเรื่อง
นามธรรมเหมือนกัน การจะมองวา นาย ก หรือบริษัท หรือสมาคม จะเปนวัตถุแหงกฎหมาย จึงไมใช
เรื่องทั้งสมมติและเรื่องจริง แตเปนเรื่องที่เปนผลมาจากการยอมรับของกฎหมายดวยกันทั้งสิ้น จึงมีผู
กลาววาสภาพอันแทจริงของนิติบุคคลนั้นมิไดเปนทั้งที่กฎหมายสมมติขึ้น และมิไดเปนบุคคลที่มีสภาพ
ความเปนอยูแทจริง แตเปนที่รวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคอัน
ใดอันหนึ่ง ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนเฉพาะตัวบุคคลธรรมดา การใหสภาพนิติบุคคลเปนวิธีการหรือเทคนิค
ทางกฎหมายเพื่ ออํ า นวยความสะดวกในการที่จ ะใหบุ คคลธรรมดาและทรัพยสิน ที่มารวมกัน นั้ น
สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคไดสะดวกเทานั้น การจะเถียงกันวานิติบุคคลเปนสิ่งสมมติหรือมี
สภาพความเปนอยูอยางแทจริงจึงไมมีประโยชน
ศาสตราจารย Marcel Waline กลาววา วัตถุแหงกฎหมายหรือบุคคลในทาง
กฎหมายก็คือศูนยแหงผลประโยชนที่ไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาปจจุบัน
นี้นักกฎหมายมองวา “คน” ตามธรรมชาตินั้น มิไดเปนฐานะเปน “บุคคล” โดยตนเอง แตเปนผล
มาจากการยอมรับของกฎหมายในฐานะที่เปนศูนยแหงผลประโยชน กฎหมายรับรองเพื่อคุมครอง
ผลประโยชนให ในทํานองเดียวกัน กลุมคน หรือทรัพยสินที่มีผลประโยชน ที่กฎหมายเห็นวาควรไดรับ
การคุมครอง กฎหมายก็จะรับรองให ในฐานะที่เปน “บุคคล” เชนเดียวกัน ๑๓
ปจจุบันนักกฎหมายสวนใหญเห็นวาการโตแยงของทั้งสองกลุมทฤษฎีดังกลาว
นั้น เปนเรื่องของการมองปญหาที่ไมถูกตอง เพราะจริง ๆ แลว ไมวากลุมบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
การที่จะเปนวัตถุแหงกฎหมายไดก็เปนเรื่องนามธรรมเหมือนกัน ซึ่งอาจกลาวไดวาไมใชทั้งเรื่องสมมติ
และเรื่องจริง แตเปนเรื่องที่เปนผลแหงการยอมรับของกฎหมายดวยกัน และวัตถุแหงกฎหมายหรือ
บุคคลในทางกฎหมายในที่นี้ หมายถึง ศูนยแหงผลประโยชนที่ไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย
(Centre d’ Intérêts Juridiquement Protégés) ซึ่งก็คือบุคคลธรรมดาและกลุมบุคคลซึ่งเปนที่รวม
ของบุคคลธรรมดา
จากแนวคิดดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวา ในปจจุบันสภาพอันแทจริงของนิติ
บุคคลมิไดเปนบุคคลทางกฎหมายที่กฎหมายสมมติขึ้น และมิไดเปนบุคคลที่มีสภาพความเปนอยูที่
แทจริงแตนิติบุคคลเปนที่รวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพื่อดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่งที่กําหนดไว ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดา การใหสภาพนิติบุคคล
จึงเปนวิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งที่สรางขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการที่จะให
บุคคลธรรมดาและทรัพยสินที่มารวมกันสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคไดโดยสะดวกโดยผานนิติ
บุคคลนั้นเอง ๑๔
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๑๓

โภคิน พลกุล, “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส” ใน วารสารกฎหมายปกครอง เลม ๖
ตอน ๒ (สิงหาคม. ๒๕๓๐), หนา ๒๘๑.
๑๔
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, “รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบคุ คลของสวนราชการ,” อางแลว, หนา ๑๔-๑๕.

๒๘
(๔) การยอมรับนิติบุคคลในทางกฎหมาย
นิติบุคคลเปนสิ่งที่กฎหมายใหสิทธิหนาที่และความรับผิดไดเชนเดียวกับบุคคล
ธรรมดา เดิมรัฐจํากัดการใหเปนนิติบุคคล และจํากัดสิทธิหนาที่ของนิติบุคคลเปนอยางมาก ตอมาเมื่อ
มีการเรียกรองสิทธิเสรีภาพมากขึ้น กฎหมายจึงยอมรับนิติบุคคลมากขึ้นเปนลําดับ รัฐไดใหสิทธิและ
หนาที่แกนิติบุคคลมากขึ้น และยอมใหนิติบุคคลในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น
แนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมกลุมคนอยางใกลชิด เพื่อเหตุผลทางการเมือง
ที่จะมิใหกระทบตอความมั่นคงของรัฐนั้น มีมาตั้งแตสมัยโรมัน กลาวคือนิติบุคคลจะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยการประชุม (lex lulia) ดังนั้น ความคิดวาดวยนิติบุคคลจึงไมไดรับการพัฒนา
เต็มที่ในกฎหมายโรมัน เนื่องจากนักกฎหมายโรมันจํากัดการศึกษาเฉพาะกฎหมายเอกชน และแม
นิ ติ บุ ค คลบางประเภทจะเป น เรื่ อ งกฎหมายเอกชน แต ก ฎหมายลั ก ษณะนิ ติ บุ ค คลนี้ มี ข อบเขต
กวางขวาง และอยูในลักษณะของกฎหมายมหาชน กลาวคือเปนการสรางและทํางานในเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชนสาธารณะ แนวปฏิบัติดังกลาวมีตอมาในสมัยกลาง และมาสิ้นสุดในสมัยใหม โดยการ
อธิบายของ Savigny เมื่อเยอรมันสามารถรวมเปนชาติไดสําเร็จแลว เหตุที่ Savigny ไดยอมรับแนว
ปฏิบัติดังกลาวตาม Fiction Theory เพราะเยอรมันรวมเปนประเทศที่เขมแข็ง จึงยอมรับแนวปฏิบัติ
ที่มีมาตั้งแตสมัยโรมัน อันเปนการอธิบายนิติบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการอธิบายเชิงนิติศาสตรในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเมือง
แนวปฏิบัติดังกลาวไมมีการอธิบายนิ ติในเชิงเนื้อหา จนกระทั่ง Gierke ได
เสนอ Organic Theory อธิบายเนื้อหาของสภาพนิติบุคคลโดยตรง นอกจากนี้ยังนําเอาเรื่องนิติบุคคล
มาอธิบายในเชิงกฎหมาย มิใชเปนเรื่องของผูมีอํานาจเทานั้น การอธิบายสภาพนิติบุคคลดังกลาวของ
Gierke จึงไดรับการยอมรับเปนอยางมากในกฎหมายเยอรมัน
ในกลุมประเทศที่ใชกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) มีแนวปฏิบัติ
ตอกลุมคนหรือนิติบุคคลในทํานองเดียวกัน แตหลังจากการอธิบายสภาพนิติบุคคลของ Gierke แลวมี
การอธิบาย Fiction Theory ใหกาวหนาขึ้นจนแตกตางจากของเดิมไปเปนอันมาก ดังจะเห็นไดจาก
การอธิบาย Fiction Theory โดย Martin Wolft และความพยายามของ Pollock ที่จะมิใหนักกฎหมาย
อังกฤษอธิบายนิติบุคคลโดยใช Fiction Theory
Organic Theory มีหลักสําคัญวานิติบุคคลมีสภาพบุคคลของตนเอง เปน
อิสระแยกออกตางหากจากสมาชิกอยางแทจริง มีความสามารถหรือมีสิทธิและหนาที่ของตนเอง และ
สามารถใชสิทธิและหนาที่ของตนไดโดยองคกรของนิติบุคคล และมีอิทธิพลตอ Fiction Theory ใน
ดานการอธิบายสภาพนิติบุคคลในทางเนื้อหา จนทําใหการมองสภาพนิติบุคคลในแงของการจัดองคกร
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ขอยุติในทางเนื้อหานั้น บทบาทของรัฐจะเปลี่ ยนแปลงไป โดยรัฐจะมีบทบาทที่
สําคัญในการเปนตัวกลางตรวจสอบกลุมคนที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอยใหเปนนิติบุคคล โดยการ
กําหนดองคกรตาง ๆ ของนิติบุคคลแตละประเภทใหเหมือนกัน กําหนดการกระทําของนิติบุคคลให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อความเขาใจรวมกันของสังคม ๑๕
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๑๕

หนา ๕๔-๕๕.

ชัยนันท งามขจรกุลกิจ, ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลและความเปนนิติบุคคลของบริษัทจํากัด, อางแลว,

๒๙
๒.๑.๒ ความหมายและประเภทของนิติบุคคล
สํา หรั บ ความหมายของ “นิ ติบุ คคล” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมายวา หมายถึง “น. องคการหรือคณะบุคคลซึ่งกฎหมายสมมุติใหเปน
บุคคล มีสิทธิและหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมาย” ๑๖
นอกจากนั้นไดมีนักกฎหมายหลายทานไดสรุปความหมายของคําวา “นิติบุคคล”
ตัวอยางเชน
เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย ไดทรงอธิบายถึง
นิติบุคคล โดยเรียกบุคคลชนิดนี้วา “บุคคลไมมีวิญญาณ หรือบุคคลไมมีชีวิต” ๑๗
พระยาเทพวิทุร ใหความหมายวา คนหมูหนึ่ง หรือทรัพยกองหนึ่ง หรือกิจการอัน
ใดอันหนึ่ง ซึ่งกฎหมายยอมใหมีสิทธิและหนาที่ นิติบุคคลจึงเปนแตเพียงบุคคลที่สมมติขึ้น ไมใชคน
จริง ๆ จัง ๆ ไมมีสภาพเหมือนอยางบุคคลธรรมดา ไมมีตัวตน ไมมีชีวิตจิตใจ ๑๘
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ใหความหมายวา “นิติบุคคลไดแก บุคคลที่กฎหมาย
กําหนดขึ้น ไมใชบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจ อาจเปนการรวมกันทํากิจการของบุคคล หรือกอง
ทรัพยสินที่กฎหมายยอมใหมีสภาพบุคคล โดยตองมีกฎหมายบัญญัติไว” ๑๙
ศาสตราจารย ประยูร กาญจนดุล ให ความหมายวา “นิติ บุคคล คื อ กลุ มบุคคล
องคกร หรือทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนกองทุนเพื่อดําเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง ซึ่งกฎหมายบัญญัติไวให
เปนบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มิใชบุคคลธรรมดา และใหมีสิทธิหนาที่ตามกฎหมายเชนเกี่ยวกับบุคคล
ธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีหรือพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น”๒๐
ศาสตราจารยสมทบ สุวรรณสิทธิ ใหความหมายของนิติบุคคลวา “คณะบุคคล
หรือทรัพยสินซึ่งไมใชมนุษย ไมมีรางกาย ชีวิต จิตใจอยางมนุษยหรือบุคคลธรรมดา แตกฎหมายก็
รับรองใหมีสภาพบุคคล มีสิทธิและหนาที่ อาจถือกรรมสิทธิ์ ทํานิติกรรม รับทรัพยที่มีผูยกให เปน
เจาหนี้หรือลูกหนี้ ดําเนินคดีในศาล ฯลฯ ไดเชนบุคคลธรรมดา” ๒๑ เปนตน
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๑๖

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งที่ ๒ (สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน: กรุงเทพมหานคร,
๒๕๒๕), หนา ๔๔๑.
๑๗
ดังปรากฏในหัวขอเลกเชอรของพระองค วาดวยเรื่องบุคคล ทรงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๒ กับ พ.ศ. ๒๔๕๒
อางใน รชฏ เจริญฉ่ํา, “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑ ฉบับปรับปรุง, (นนทบุรี:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๒๔๒.
๑๘
พระยาเทพวิทุร, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๒๔๐,
(พระนคร: เนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๐๙), หนา ๒๔๙-๒๕๐.
๑๙
จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย บุคคล, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๒), หนา ๗๑.
๒๐
ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งที่ ๔. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๒๗-๑๓๐.
๒๑
สมทบ สุวรรณสิทธิ “ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย บุคคล”, (พระนคร: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๔), หนา ๑๕๙.

๓๐
ในทางศาล มี ค วามเห็ น ว า นิ ติ บุ ค คลเป น เพี ย งบุ ค คลสมมติ โ ดยอํ า นาจของ
กฎหมาย ดําเนินหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคดวยตนเองไมได ตองดําเนินหรือปฏิบัติงานโดย
ผู แทน ๒๒ และนิ ติ บุ ค คลจะมี ขึ้น ได โ ดยอาศัย อํา นาจแหงประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย ห รื อ
กฎหมายอื่นก็ได ๒๓
เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวอาจกลาวโดยสรุปวา นิติบุคคลเปนบุคคลโดยการรับรอง
หรือกอตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ไมใชบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจ นิติบุคคลอาจอยูในรูปของคณะบุคคล
หรือองคกร หรือกองทรัพยสินก็ได เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และนิติบุคคลยอมมีสิทธิ หนาที่
และความรับผิด ภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
สําหรับประเภทของนิติบุคคลนั้นในระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไมปรากฏวามี
กฎหมายฉบับใดที่รับรอง หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีกี่ประเภท หรือกลาวถึง
ประเภทของนิติบุคคลเอาไววามีกี่ประเภท แตในทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ การแบงนิติบุคคลออกเปน
ประเภทตาง ๆ ขึ้นอยูกับระบบความเชื่อทางกฎหมายและหลักเกณฑที่ใชในการแบง ดังนั้น ในแตละ
ประเทศที่มีระบบกฎหมายตางกันก็จะมีการแบงตางกันไป เชน ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งมีการพัฒนา
ทางกฎหมายมหาชนแยกออกตางหากจากระบบกฎหมายเอกชน ถึงขนาดที่มีระบบศาลคู ก็มีการแบง
นิติบุคคลออกเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
แนวความคิดสําคัญที่ทําใหฝรั่งเศสมีการแบงแยกนิติบุคคลออกดังกลาว สัมพันธ
กับแนวความคิดของการแบงแยกระบบกฎหมาย แนวคิดในเรื่องวิธีดําเนินการโดยอํานาจมหาชน และ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
นิติบุ คคลตามกฎหมายเอกชนนั้น ยังอาจแบงออกตามวัตถุป ระสงคไดเปน ๒
ประเภท คือ
(๑) นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร ไดแก หางหุนสวน บริษัทตาง ๆ
(๒) นิติบุคคลซึ่งไมมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร ซึ่งไดแก สหภาพแรงงาน สมาคม
และมูลนิธิ
สวนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน อาจแบงไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ ๒๔
(๑) รัฐ (State) ซึ่งเปนนิติบุคคลเพียงหนึ่งเดียวในประเภทนี้
(๒) นิ ติ บุ ค คลมหาชนอื่ น นอกจากรั ฐ เช น องค ก ารปกครองทางพื้ น ที่ เช น
รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถิ่น และองคการมหาชน
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สําหรับอังกฤษหรือประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law
System) ที่มิไดมีการแยกระบบกฎหมายมหาชนออกไปตางหากอยางเด็ดขาด จึงมิไดแยกนิติบุคคล
ในทางมหาชนออกไปตางหาก แตยังคงจัดระบบรวมอยูกับนิติบุคคลอื่นทั่วไปของภาคเอกชน รวมทั้ง
๒๒

คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๒๐/๒๕๐๘ และที่ ๒๒๖๐/๒๕๐๘.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๙๕/๒๔๙๑ และที่ ๑๑๓๒/๒๔๙๑.
๒๔
ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
วิญูชน, ๒๕๕๐), หนา ๙๐-๙๕.
๒๓

๓๑
สิ่งที่เรียกวา “กึ่งนิติบุคคล (Semi-Corporation)” ดวย เชน Registered Friendly Society โดย
การแบงนิติบุคคลตามกฎหมายอังกฤษอาจแบงออกตามหลักเกณฑตาง ๆ คือ ๒๕
(๑) การแบงออกตามลักษณะขององคกร แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ นิติบุคคล
ประเภทรวม (Corporation Aggregate) และนิติบุคคลประเภทเดี่ยว (Corporation Sole)
โดยนิติบุคคลประเภทรวม (Corporation Aggregate) คือนิติบุคคลที่เปนกลุม
ของบุคคล (Collection of Individual) ที่มารวมกันเปนนิติบุคคลนั้น มีความตอเนื่อง มีสิทธิหนาที่
ตาง ๆ การรวมกันนั้น อาจมีกลุมบุคคลที่มีฐานะเทากันหรือมีหัวหนาเพื่อกระทําการนั้นก็ได สวน
นิติบุคคลประเภทเดี่ยว (Corporation Sole) นั้น คือนิติบุคคลธรรมดาที่ประกอบดวยบุคคลธรรมดา
เพียงคนเดียว แตมีความเปนอยูที่ตอเนื่องและอาจถือสิทธิและหนาที่ไดตามกฎหมาย มีลักษณะเปนตัว
บุคคลตามตําแหนง บุคคลธรรมดาที่มาสืบตําแหนงแทนที่ก็จะผูกพันในสิทธิและหนาที่ตอเนื่องกันไป
เชน ตําแหนง Archbishop หรือ Dean หรือ Rector รวมทั้งองคกรของรัฐประเภทตาง ๆ ดวย
(๒) การแบงตามภารกิจ (Activity) การแบงนิติบุคคลตามภารกิจ อาจแบงออกไป
ไดเปนหลายประเภท เชน
(๒.๑) รัฏฐาธิปตย รัฐมนตรี และพนักงานของรัฐ
(๒.๒) องคการปกครองทองถิ่น
(๒.๓) หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ปฏิบัติหรือใหคําปรึกษา เชน Occupation
Pension Board
(๒.๔) รัฐวิสาหกิจ
(๒.๕) สถาบันสงเสริมศิลปะและวิทยาศาสตร
(๒.๖) สมาคมทางวิชาชีพหรือธุรกิจ
(๒.๗) มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
(๒.๘) องคการสาธารณกุศล
(๒.๙) สมาคม หรือองคการที่ไมมุงกําไร
(๒.๑๐) สมาคมนายจางและสหภาพแรงงาน
(๒.๑๑) องคการที่มุงหมายกําไร
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(๓) แบงตามสภาพการจัดตั้ง ก็อาจจําแนกนิติบุคคลออกตามสภาพของการจัดตั้ง
นิติบุคคลนั้นขึ้นมาวาจัดตั้งดวยหลักเกณฑอยางไร โดยแบงออกเปน
(๓.๑) จัดตั้งโดย Royal Charter ซึ่งรัฐเปนผูอนุญาตตาม Royal Prerogative
โดยไมตองอาศัยกฎหมายเฉพาะ
(๓.๒) จัดตั้งโดยอาศัยกฎหมายของรัฐสภา
(๓.๓) จัดตั้งโดย Royal Charter แตไดรับอํานาจเพิ่มเติมโดยอาศัยกฎหมาย
ของรัฐสภา
(๓.๔) จั ดตั้ ง โดยระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เช น
กษัตริย รัฐสภา
๒๕

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย” อางแลว, หนา ๖๓-๖๕.

๓๒
สํา หรั บ ประเทศไทย ตามที่ไดกลาวแลว วาระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไม
ปรากฏวามีกฎหมายฉบับใดที่รับรอง หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีกี่ประเภท หรือ
กลาวถึงประเภทของนิติบุคคลเอาไววามีกี่ประเภท แตในทางทฤษฎีเราพยายามที่จะแบงนิติบุคคล
ออกเป น ๒ ประเภทคื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายเอกชนและนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายมหาชน ซึ่ ง
นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนของไทยนั้น จะเกิดขึ้นไดก็แตโดยอาศัย อํานาจแหงกฎหมายเทานั้น
ดังจะเห็นไดจากความตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่บัญญัติวา “นิติบุคคล
จะมีขึ้นไดก็แตดวยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” ดังนั้นหากไมมีกฎหมายรับรอง
ใหคณะบุคคล องคกร หรือสถาบันใดมีฐานะเปนนิติบุคคล คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันนั้นยอมไม
อาจมีสภาพเปนนิติบุคคลขึ้นมาไดและไมอาจมีสิทธิหรือหนาที่ใด ๆ ได นิติบุคคลที่ประมวลกฎหมาย
แพ งและพาณิ ช ย ฉบั บ ป จ จุ บั น รั บ รองไวมีอยูดว ยกัน ๕ ประเภท คือ สมาคม มูล นิธิ หางหุน สว น
จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด นิติบุคคลเหลานี้จะถูกจัดตั้งขึ้นโดยเอกชนแสดงเจตนา
จั ด ตั้ งนิ ติบุ คคลขึ้ น โดยทํ า เป น สั ญ ญาจัดตั้ง หรือทําเปน นิติกรรมฝ ายเดีย วแสดงเจตนาจัดตั้งกอง
ทรัพยสินขึ้นเปน มูล นิธิแลว ไปขอจดทะเบียนตอเจาพนักงาน เมื่อเจาพนักงานจดทะเบียนให แลว
นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งก็จะมีฐานะเปนนิติบุคคลขึ้นมา ซึ่งจะเห็นไดวาการจัดตั้งนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยนั้น โดยหลักแลวเปนการจัดตั้งนิติบุคคลในระบบจดทะเบียน (Normative
System) ทั้งนี้ เพราะตองการความแนนอนเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอกซึ่งจะเขาทํานิติกรรม
สัญญากับนิติบุคคลนั้น ๆ โดยนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนอาจมีวัตถุประสงคในทางการคาหากําไร
เชน บริษัท หรือไมมีวัตถุประสงคในทางการคาหากําไร เชน สมาคม อันเปนที่รวมของกลุมบุคคล
หรือมูลนิธิอันเปนกองทรัพยสินที่จัดสรรเปนกองทุนไว โดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศล
สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร การศึกษา หรือ เพื่อประโยชนอยางอื่นโดยมิไดมุงหมายหา
ผลประโยชนมาแบงปนกัน เปนตน
สําหรับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๖๕ ดังกลาวจะเห็นไดวาเปนนิติบุคคลที่มีขึ้นไดดวยอํานาจแหงกฎหมายอื่น ซึ่ง
กรณี นิ ติบุ คคลที่ จั ดตั้ งขึ้ น ด ว ยอํ า นาจแหงกฎหมายอื่น นั้น ไมจําเปน ที่ตอ งมีส ถานะเปน นิติบุคคล
มหาชนเสมอไปอาจจะมีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชนก็ได เชน สหกรณ ไมไดจัดตั้งขึ้นตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หากแตจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสหกรณซึ่งมีสถานะเปนกฎหมายอื่น ทั้งนี้
ตามความตอนทายของมาตรา ๖๕ แตสหกรณก็มีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชนได ดังนั้น การพิจารณา
ความเปนนิติบุคคลมหาชนจึงไมสามารถพิจารณาแตเฉพาะ มาตรา ๖๕ ดังกลาวได แตตองพิจารณา
ลักษณะอื่นประกอบดวย คือ นิติบุคคลมหาชนตองดําเนินภารกิจที่เปนเรื่องของการจัดทําบริการ
สาธารณะ โดยหลักการจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น มีที่มาจากหลักการรวมอํานาจและ
หลักการกระจายอํานาจทางปกครอง เนื่องจากโดยปกติแลวรัฐมีภารกิจหลัก คือ การจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนมหาชน แตเนื่องจากภารกิจของรัฐมีเพิ่มมากขึ้นประกอบกับการขยายตัวของ
สังคม จึงทําใหรัฐไมสามารถที่จะดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะเหลานั้นดวยตนเองแตเพียงผูเดียว
ไดอีกตอไป รัฐจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางองคกรของตนขึ้นมาทําหนาที่จัดทําบริการสาธารณะ
เหล า นั้ น แทนรั ฐ โดยองค ก รเหล า นี้จ ะอยูใ นระบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจซึ่ง เปน การจั ด
ระเบียบในการบริหารราชการภายในรัฐ โดยองคกรที่จัดทําบริการสาธารณะเหลานี้จะมีฐานะเปน

๓๓
นิ ติ บุ คคลตามกฎหมายมหาชนเพื่ อสามารถตอบสนองในเรื่องของความเป น อิส ระในการดํา เนิ น
กิจ กรรมต า ง ๆ และนิ ติบุ คคลมหาชนนั้น จะมีอํานาจมหาชน ซึ่งเปน อํานาจที่นิติบุคคลเอกชนไม
สามารถมีได ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางทั่วถึง ๒๖ ทั้งนี้
ระบบนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทยจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอตอไป
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๒.๑.๓ องคประกอบของนิติบุคคล
นิติบุคคลเปนสิ่งที่เปนตัวการแหงกฎหมาย เปนผลจากการยอมรับของกฎหมายวา
สามารถมีสิทธิและหนาที่ได อยางไรก็ตาม การที่กฎหมายจะรับรองกลุมบุคคล กองทรัพยสิน หรือ
องค การใด ๆ ใหมีฐ านะเปน บุคคลที่ทรงสิทธิและหนาที่ไดนั้น ก็ยอมตองมีกฎเกณฑบางประการ
กฎหมายจึงจะยอมรับใหเปนนิติบุคคล หรืออาจกลาวไดวา นิติบุคคลตองมีองคประกอบ ดังนี้ ๒๗
(๑) เปนที่รวม (un ensemble) สิ่งที่มารวมกันอาจเปนบุคคลธรรมดา ที่รวมกัน
เป น สมาคม หรื อบริ ษัท หรื ออาจเปน นิ ติบุคคลที่ม ารวมกัน เปน นิ ติบุคคลใหม หรืออาจเป น กลุ ม
ทรัพยสินมารวมกันเปนมูลนิธิ การรวมกันนั้นตองมีผลประโยชนสวนรวมซึ่งสมควรไดรับการคุมครอง
ผลประโยชนดังกลาวมักไดแกผลประโยชนของกลุมชน ซึ่งประกอบดวยบุคคลและมีบางสิ่งเหมือนกัน
เชน อยูในตําบล หรือคอมมูน (Commune) เดียวกัน หรือมีผลประโยชนทางทรัพยสินรวมกัน ทํา
ธุรกิจ หรือมีอาชีพรวมกัน ดังเชน สมาคมวิชาชีพตาง ๆ เปนตน
(๒) เป น ที่ ร วมที่มีการจัด ระเบีย บ การที่มีกลุมบุคคลหรือทรัพยสิ น มารวมเข า
ดวยกันนั้น หาไดทําใหกลุมกลายเปนนิติบุคคลเสมอไป ดังนั้น นอกจากจะเปนที่รวมแลว ยังจะตองมี
การจัดระเบียบตาง ๆ อีก คือ ๒๘
(๒.๑) การจัดระเบียบนั้นตองมีจุดมุงหมายบางประการของแตละนิติบุคคล
นั้น อาจเปนจุดมุงหมายทางการคา เชน หางหุนสวน บริษัทตาง ๆ อาจเปนจุดมุงหมายทางการเมือง
เชน พรรคการเมืองตา ง ๆ จุดมุงหมายทางการกีฬา หรืออื่น ๆ ก็ได การที่บุคคลมารวมกันก็เพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุผลประโยชนรวมกันที่ตางไปจากผลประโยชนของแตละบุคคลที่มารวมกัน การ
รวมตัวนี้จึงเปนเรื่องเฉพาะดาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายเฉพาะดานเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม เปาหมาย
ดังกลาวนี้ ตองเปนเปาหมายหรือประโยชนที่ชอบดวยกฎหมาย
(๒.๒) นิติบุคคลตองมีองคกรที่ทําหนาที่ทั้งในแงการจัดกําหนดทิศทางและ
ดําเนินการทั้งในดานการบริหารงานภายในนิติบุคคลนั้นเอง และการแสดงออกตอบุคคลภายนอก
องคกรดังกลาวก็คือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่แสดงเจตนาแทนนิติบุคคลนั่นเอง ซึ่งเปนวิธีการในทาง
กฎหมาย (la procède Jurisdique) เพื่อคุมครองผลประโยชนสวนรวมนั่นเอง
(๒.๓) นิ ติ บุ ค คลย อ มต อ งมี ป จ จั ย ในการดํ า เนิ น การ นิ ติ บุ ค คลจึ ง ต อ งมี
ทรัพยสินของตนเอง รวมทั้งสิทธิตาง ๆ เปนของตนเอง แยกตางหากจากบุคคลธรรมดาที่มารวมกัน
นั้น ตลอดจนมีบุคลากรที่จะดําเนินงานของตนเอง
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๒๖

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๑๕-๑๖.
๒๗
โภคิน พลกุล, “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส,” อางแลว, หนา ๒๘๑-๓๑๗.
๒๘
สุนทร มณีสวัสดิ์, “สถานะทางกฎหมายของวัดไทย,” อางแลว, หนา ๖๐-๖๒.

๓๔
ผลของการเปนนิติบุคคล เมื่อกฎหมายรับรองสภาพนิติบุคคลวามีฐานะเปนบุคคล
สามารถมีสิทธิและหนาที่ได ก็กอใหเกิดผลทางกฎหมายหลายประการ คือ
(๑) ความมี เ อกภาพเฉพาะ นิติ บุค คลนั้น จะมีความเป น อยูข องตนเองอัน เป น
เอกภาพเฉพาะ (Distinct Entity) แยกตางหากจากบุคคลที่มารวมกัน มีสิทธิและความรับผิดแยก
ตางหากออกไป การกระทําทั้งหลายซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชนซึ่งไดรับการคุมครองนั้น ในทางกฎหมาย
ถือวาเปนการกระทําของบุคคลนั้น ซึ่งเปนศูนยแหงผลประโยชนดังกลาวแตผูเดียว
(๒) มีความยั่งยืนตอเนื่อง แมนิติบุคคลจะเปนที่รวมของกลุมบุคคลหรือทรัพยสิน
และมี บุ ค คลธรรมดาเข า มาเป น ผู ก ระทํ า การก็ ต าม แม ว า บุ ค คลที่ เ ข า มารวมกั น นั้ น จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ความคงอยูของนิติบุคคลก็ยังคงเดิม นิติบุคคลก็ยังคงเปนผูอยูในบังคับของ
กฎหมาย แมวาความคงอยูของนิติบุคคลอาจจะสิ้นสุดได เชน การยกเลิกบริษัท การยุบเลิกหนวยงาน
บางอยางก็ตาม แตตราบเทาที่ยังคงมีนิติบุคคลอยู นิติบุคคลนั้นก็เปนตัวการแหงกฎหมาย (Subject
of Law)
(๓) มีองคกรเปนผูกระทําการในนามนิติบุคคล เนื่องจากนิติบุคคลไมอาจกระทํา
การไดดวยตนเอง จึงตองมีองคกรเปนผูกระทําการในนามของนิติบุคคลนั้น ๆ เชน กรรมการของ
บริษัท หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนตน
จากองคประกอบของนิติบุคคลดังกลาวทําใหเห็นลักษณะเบื้องตนหรือลักษณะ
ทั่วไปของนิติบุคคล ที่แมจะถือวามีสถานะเปนบุคคลตามกฎหมาย แตโดยสภาพที่นิติบุคคลไมไดมี
ชีวิตจิตใจที่จะแสดงเจตนาและกระทําการตาง ๆ เพื่อดําเนินกิจการไดเอง ตองอาศัยบุคคลธรรมดามา
แสดงเจตนาและกระทําการใหในนามของนิติบุคคล นิติบุคคลจึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากบุคคล
ธรรมดา จึงควรทําความเขาใจลักษณะทั่วไปของนิติบุคคล ซึ่งพอสรุปไดดังนี้คือ ๒๙
28

๒.๑.๔ ลักษณะทั่วไปของนิติบุคคล
(๑) มีกฎหมายรับรองหรือกําหนดการกอตั้ง
ดวยนิติบุคคลเปนบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น ในทางปฏิบัติตองมีกฎหมาย
กําหนดชนิดและวิธีการกอตั้งนิติบุคคลไวโดยเฉพาะ หรืออาจมีกฎหมายรับรองใหคณะบุคคลหรือ
องคกรใดที่มีอยูแลวมีฐานะเปนนิติบุคคลได สําหรับกฎหมายไทยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกอตั้งนิติบุคคลซึ่งถือเปนบทบัญญัติหลักในมาตรา ๖๕ วา “นิติบุคคลจะมีขึ้น
ไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น”
บทบัญญัตินี้แสดงใหเห็นวา การเกิดหรือการกอตั้งนิติบุคคลในประเทศไทย
นั้น จะต องเป น ไปตามที่ กฎหมายบัญ ญัติเทานั้น อาจเปน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยห รือ
กฎหมายฉบับอื่นก็ได นิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดแก สมาคม มูลนิธิ
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด สวนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นตามกฎหมาย
อื่นนั้นมีมากมาย บางกรณีกฎหมายอาจบัญญัติใหองคกรหรือหนวยงานใดมีฐานะเปนนิติบุคคลเลย
หรืออาจบัญญัติใหมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลชนิดใดชนิดหนึ่งตามกระบวนการที่กําหนดก็ได
๒๙

ตุล เมฆยงค, “นิติบคุ คล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, อางแลว, หนา ๔-๘.

๓๕
แต บุ ค คลไม ส ามารถจะก อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลในรู ป แบบที่ น อกเหนื อ จากที่ ก ฎหมายกํ า หนด เช น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ บัญญัติใหสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวงที่มีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง ที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง
และกรมหรื อ ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น และมี ฐ านะเป น กรมที่ สั ง กั ด หรื อ ไม สั ง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเปนนิติบุคคล หากไมมีกฎหมายกําหนดหรือรับรองการ
กอตั้งยอมไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาตอไปนี้
ฎีกาที่ ๔๓๗๔/๒๕๓๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๖๘ (เดิม)
ที่ใชบังคับอยูขณะที่โจทกยื่นฟองคดีบัญ ญัติวา นิ ติบุคคลนั้น จะมีขึ้นไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหง
บทบัญญัติทั้งหลายของประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น เมื่อไมปรากฏวามีกฎหมายใดบัญญัติให
สํ า นั ก งานเขตพระนคร จํ า เลยที่ ๒ และสํา นักงานที่ดิ น กรุ งเทพมหานครจํ าเลยที่ ๔ มี ฐ านะเป น
นิ ติ บุ ค คลแต อ ย า งใด จํ า เลยที่ ๒ และจํ า เลยที่ ๔ จึ ง เป น เพี ย งส ว นราชการในสั ง กั ด ของ
กรุงเทพมหานคร จํ า เลยที่ ๑ และกรมที่ ดิน จํา เลยที่ ๓ ตามลํ าดับ เทานั้น และไมมีฐ านะเป น
นิติบุคคล โจทกจึงไมมีอํานาจฟองจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๔
ฎีกาที่ ๑๕๘๓ – ๑๕๘๗/๒๕๒๑ กองมรดกของผูตายไมใชนิติบุคคล โจทก
ไมมีอํานาจฟองกองมรดกใหรับผิดรวมกับบุคคลธรรมดาซึ่งทําละเมิดตอโจทก
ฎีกาที่ ๗๖๖/๒๕๑๘ คณะกรรมการรับและเปดซองประมูลของเทศบาลไมใช
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่อาจถูกฟองคดีแพงได
(๒) ตามปกติเกิดจากการรวมตัวของบุคคล ๒ คน ขึ้นไป
จากที่ไดกลาวแลวขางตนวานิติบุคคลกอกําเนิดจากการรวมตัวของบุคคลเพื่อ
ดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง กฎหมายมักบัญญัติใหตองมีบุคคล ๒ คน ขึ้นไปใน
การกอตั้งนิติบุคคล โดยเฉพาะนิติบุคคลที่ตองจดทะเบียนกอตั้ง ตัวอยางเชน
- สมาคม การขอจดทะเบียนตองทําโดยผูจะเปนสมาชิกสมาคมไมนอยกวา ๓
คน ยื่นเอกสารตาง ๆ พรอมรายชื่อผูจะเปนสมาชิกไมนอยกวา ๑๐ คน ๓๐
- มูลนิธิ ตองมีคณะกรรมการของมูลนิธิที่ประกอบดวยบุคคลไมนอยกวา ๓ คน
เปนผูดําเนินการของมูลนิธิ ๓๑
- หางหุนสวนจดทะเบียน และหางหุนสวนจํากัด ตองประกอบดวยหุนสวน ๒
๓๒
คน ขึ้นไป
- บริษัทจํากัด ตองมีบุคคล ๓ คน ขึ้นไปเปนผูกอการและตั้งบริษัทจํากัด ๓๓
- สหกรณ ตองมีคณะผูจัดตั้งสหกรณจํานวนไมนอยกวา ๑๐ คน ๓๔
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๓๐

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๑.
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๑.
๓๒
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๒.
๓๓
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๙๗.
๓๔
พระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔.
๓๑

๓๖
- บริษัทมหาชนจํากัด เริ่มจัดตั้งโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต ๑๕ คนขึ้นไป ทํา
หนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งเปนเอกสารในการจัดตั้งหรือกอตั้ง และดําเนินการจัดตั้งตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ๓๕
- สมาคมการคา ตองมีผูเริ่มกอการจัดตั้งจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียนเพื่อจัดตั้งสมาคมการคา ๓๖
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สําหรับนิติบุคคลที่มีกฎหมายบัญญัติใหกอตั้งขึ้นโดยตรง สวนมากเปนองคกร
หรือหนวยงานตาง ๆ ยอมจะไมจําตองกําหนดจํานวนผูกอตั้งหรือจัดตั้งเพราะเปนการจัดตั้งขึ้นโดย
กฎหมายโดยตรง เพียงแตนิติบุคคลประเภทนี้บางชนิดอาจมีกฎหมายระบุถึงจํานวนบุคคลกรรมการ
ในคณะกรรมการผูมีอํานาจในการดําเนินกิจการของนิติบุคคลนั้น ตัวอยางเชน
ธนาคารอาคารสงเคราะห กฎหมายบัญญัติใหมีคณะกรรมการธนาคารคณะ
หนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ ผูวาการการเคหะแหงชาติ ผูแทนกระทรวงการคลัง ๑ คน
กรรมการอื่นมีจํานวนไมนอยกวา ๔ คนแตไมเกิน ๗ คน และใหผูจัดการเปนกรรมการโดยตําแหนง ๓๗
สภาทนายความ กฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า
“คณะกรรมการสภาทนายความ” ประกอบดว ยผู แทนกระทรวงยุติ ธ รรม ๑ คน และผู แทน
เนติบัณฑิตยสภา ๑ คน เปนกรรมการ และนายกและกรรมการอื่นอีกไมเกิน ๒๓ คน ซึ่งสมาชิก
สภาทนายความทั่วประเทศไดเลือกตั้งขึ้นโดยกรรมการดังกลาวไมนอยกวา ๙ คนจะตองมีสํานักงาน
ประจําอยูตามภาคตาง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอธิบดีผูพิพากษาภาค ภาคละ ๑ คน ๓๘
อยางไรก็ตาม ในบางประเทศ เชน อังกฤษ ถือวาตําแหนงบางตําแหนงที่ดํารง
อยูอยางตอเนื่องโดยมีอํานาจดําเนินกิจการและมีผูดํารงตําแหนงยอมมีสถานะเปนนิติบุคคลได เปนนิติ
บุคคลที่ประกอบดวยบุคคลเพียงคนเดียว โดยกฎหมายไดใหอํานาจแกบุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นในการ
ดําเนินกิจการตาง ๆ ในฐานะที่ดํารงตําแหนงนั้นหรือในนามของตําแหนงนั้น ไมใชในนามของบุคคลนั้น
เปนสวนตัว โดยเรียกนิติบุคคลประเภทนี้วา “Sole Corporation”๓๙ เชน ตําแหนง Archbishop หรือ
Dean หรือ Rector หรือ พระมหากษัตริย นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี เปนตน สําหรับกฎหมายไทย
ไมไดถือวาตําแหนงเหลานั้นมีสถานะเปนนิติบุคคล เนื่องจากไมมีกฎหมายบัญญัติหรือรับรองใหเปนนิติ
บุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๖๕ ดังกลาว แตในทางปฏิบัติอาจมีการฟองคดี
หรือถูกฟองคดีโดยระบุตําแหนงเปนโจทกหรือจําเลยได โดยถือวามีตัวบุคคลอยูในตําแหนงนั้น แตเปน
การฟองตามอํานาจหนาที่หรือถูกฟองเนื่องจากการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนง ไมใชในฐานะสวนตัว
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๓๕

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๕.
พระราชบัญญัตสิ มาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๙.
๓๗
พระราชบัญญัติอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ .
๓๘
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๔.
๓๙
ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคล และความรับ
ผิดทางอาญาของนิติบุคคล, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๓), หนา ๙-๑๑.
๓๖

๓๗
ผูนั้นจะไมไดรับประโยชนในฐานะโจทกหรือตองรับผิดในฐานะจําเลยเปนสวนตัวในผลของคดีนั้นเชนกัน
และแมบุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นจะเปลี่ยนตัวไปก็ไมกระทบตอการดําเนินคดี ๔๐ ตัวอยางเชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๘๐/๒๕๓๓ ที่ดิน น.ส.๓ ก. มีชื่อ ย. เปนเจาของ
โจทกซื้อที่ดินดังกลาวจาก ย. โดยไมไดจดทะเบียน และไดครอบครองมาโดยตลอด โจทกจึงไดสิทธิ
ครอบครอง เมื่อผูวาราชการจังหวัดจําเลย มีคําสั่งใหเพิกถอน น.ส.๓ ก. ดังกลาว จึงเปนการโตแยง
สิทธิของโจทก โจทกจึงมีอํานาจฟอง (ขอสังเกต คดีนี้โจทกฟองโดยระบุผูวาราชการจังหวัดเปนจําเลย
โดยมิไดระบุชื่อ มีลักษณะเปนการฟองในฐานะที่ทําหนาที่ในตําแหนง ไมตองคํานึงวาขณะยื่นคําฟอง
ผูวาราชการจังหวัดผูออกคําสั่งยังอยูในตําแหนงนั้นหรือไม คลายกับฟองนิติบุคคล
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(๓) มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
เมื่อนิติบุคคลมีสถานะเปนบุคคลตามกฎหมายยอมมีสิทธิหนาที่เชนกัน อาจ
เปนสิทธิหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวโดยตรงในกรณีที่เปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย
โดยตรง เชน
- กระทรวงวั ฒ นธรรม กฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห มีอํ า นาจหน า ที่เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะ
ศาสนา และวัฒนธรรม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง
วัฒนธรรม หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ๔๑
- การทางพิเศษแหงประเทศไทย กฎหมายบัญญัติใหมีวัตถุประสงคสรางหรือจัด
ใหมีทางพิเศษดวยวิธีใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ กับดําเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เปนประโยชนแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย ๔๒ การทาง
พิเศษตองดําเนินกิจการภายในขอบวัตถุประสงคตามกฎหมาย จะดําเนินกิจการนอกเหนือจากนั้นไมได
หากเปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน การดําเนินกิจการตองอยู
ภายใตวัตถุประสงคที่จดทะเบียนและตามกฎหมาย
- มูลนิธิ กฎหมายบัญญัติใหมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา
ศิ ล ปะ วิ ทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อการสาธารณประโยชนอยางอื่น ที่ไมไดมุงหา
ผลประโยชนมาแบงปนกัน ๔๓ ดังนั้น จะจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโดยมีวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่
กฎหมายบัญญัติไวไมได และการดําเนินกิจการก็ตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดจดทะเบียนไวดวย
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(๔) มีความรับผิดเปนเอกเทศ แยกตางหากจากผูแทนของนิติบุคคล
เมื่อนิติบุคคลมีหนาที่ไมวาเปนหนาที่ตามกฎหมายโดยตรง หรือหนาที่ที่เกิดจาก
นิติสัมพันธอื่น หากไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือฝาฝนสิทธิของบุคคลอื่นแลว นิติบุคคลก็ยอมมีความรับผิด
เองเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาเพราะถือวามีฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย และความรับผิดของนิติบุคคล
ยอมแยกตางหากจากผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล เชน บริษัทจํากัดที่เปนนิติบุคคลกูยืม
๔๐

ตุล เมฆยงค, “นิติบคุ คล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, อางแลว, หนา ๔-๑๐.
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖.
๔๒
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘.
๔๓
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๐.
๔๑

๓๘
เงินจากธนาคารเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท โดยนายดํา กรรมการผูจัดการซึ่งเปนผูแทนบริษัทลงลายมือ
ชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทในหนังสือสัญญากูเงิน ดังนี้ บริษัทในฐานะคูสัญญาตองรับผิดชดใช
เงินกูที่คางชําระแกธนาคารตามกําหนด สวนนายดําที่ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญากูเงิน เปนการทําใน
ฐานะผูแทนของบริษัท จึงไมตองรับผิดตอธนาคารเปนสวนตัว เปนตน
๒.๑.๕ การกอตั้งนิติบุคคล
การกอตั้งนิติบุคคลยอมเหมือนกับการเกิดของบุคคลธรรมดา แตกตางกันอยูวา
การเกิดของบุคคลธรรมดานั้นเปนไปโดยสภาพของธรรมชาติ แตการกอตั้งนิติบุคคลนั้นเปนไปโดย
กฎหมาย
ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๖๕ ไดบัญญัติวา “นิติบุคคลจะมี
ขึ้นไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” ตามบทบัญญัติดังกลาวนี้จะ
เห็นไดวา การที่จะกอตั้งนิติบุคคลไดนั้น จะตองกระทําโดยอาศัยกฎหมายหรือมีกฎหมายใหอํานาจ
กอตั้งไดเทานั้น หากไมมีกฎหมายรับรองใหเปนนิติบุคคลแลว กิจการที่กอตั้งขึ้นนั้นจะไมเปนนิติบุคคล
ไดเลย
กฎหมายที่ จ ะให อํ า นาจในการก อ ตั้ ง เป น นิ ติ บุ ค คลได นี้ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ มาก
เพราะการก อตั้ งนิ ติบุ คคลใดได จะตองดูกฎหมายเปนเรื่องๆ ไป และจะตองมีวิธีการกอตั้งตามที่
กฎหมายกําหนดเปนขั้นตอนไว หากไมปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของกฎหมาย สิ่งที่กอตั้งขึ้นก็ไมอาจ
เปนนิติบุคคลไดเชนเดียวกัน
นอกจากกระทําตามวิธีการของกฎหมายแลว อาจจะมีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติไว
โดยตรงใหองคกร หรือสถาบัน หรือกิจการใด เปนนิติบุคคล เชนนี้ องคกร หรือสถาบันหรือกิจการนั้น
ก็จะเปนนิติบุคคลไปทีเดียวเมื่อไดมีการกอตั้งขึ้นถูกตองตามกฎหมายนั้นแลว ในลักษณะเชนนี้ องคกร
นั้นจะเปนนิติบุคคลทันที ไมจําเปนตองปฏิบัติตามวิธีการของกฎหมายอีกเหมือนกับวิธีการแรก ๔๔
จากหลักของกฎหมายดังกลาว รูปแบบของการกอตั้งนิติบุคคล อาจแบงไดเปน ๒
รู ป แบบ คื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ก อ ตั้ ง ขึ้ น โดยผลของกฎหมายโดยตรง กั บ นิ ติ บุ ค คลที่ ก อ ตั้ ง ขึ้ น โดยการ
จดทะเบียน ซึ่งอาจพิจารณาได ดังนี้ ๔๕
(๑) นิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง หมายถึง นิติบุคคลที่ มี
กฎหมายบัญ ญั ติให จัดตั้ งหน ว ยงานหรือองคกรหรือกองทรัพยสิน หรือสิ่งใดขึ้นโดยใหมีฐ านะเปน
นิติบุคคล หรือมีบทบัญญัติใหหนว ยงานหรือองคกรหรือกองทรัพยสินหรือสิ่งใดที่จะกอตั้งขึ้นตาม
กฎหมายในลํ า ดับ รองหรื อตามประกาศที่ออกภายหลังมีฐ านะเปน นิติบุคคล หรือมีบ ทบัญ ญัติให
หนวยงานหรือองคกรหรือสิ่งใดที่มีอยูแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล ขอสําคัญก็คือ หนวยงานหรือองคกร
หรือกองทรัพยสินหรือสิ่งใดที่กอตั้งขึ้นนั้นมีสภาพเปนนิติบุคคลโดยทันทีโดยผลของกฎหมาย รวมทั้ง
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละอํ า นาจหน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การก็ จ ะมี บั ญ ญั ติ อ ยู ใ นกฎหมาย ไม ต อ งมี ก าร
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๔๔

รชฏ เจริญฉ่ํา, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, พิมพครั้งที่ ๓, (นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๒๕๔-๒๕๕.
๔๕
ตุล เมฆยงค, “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, อางแลว, หนา ๑๔-๒๕.

๓๙
จดทะเบียนเพื่อกอตั้งอีก นิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นในรูปแบบนี้มักจะเปนหนวยราชการหรือองคกรที่มีการ
ดําเนินกิจการเกี่ยวของกับสาธารณะ โดยในกฎหมายตองมีขอความระบุไวชัดเจนวาเปนนิติบุคคล ซึ่ง
มักจะใหขอความวา “ให .... มีฐานะเปนนิติบุคคล” นิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง
มีมากมายหลายรูปแบบ ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) นิติบุคคลที่เปนหนวยงานราชการ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กอนแกไขบรรพ ๑ ใหม ที่ประกาศใชในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตรา ๗๒ (๑) ไดบัญญัติใหทบวงการเมือง
เป น นิ ติ บุ ค คล ต อ มาเมื่ อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย บรรพ ๑ ใหม
พระราชบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได
บัญญัติใหยกเลิกบรรพ ๑ เดิม โดยใหใชบรรพ ๑ ที่ไดตรวจชําระใหมแทน อยางไรก็ตาม มีบทบัญญัติ
ขอยกเวนสําหรับทบวงการเมืองตามความหมายในมาตรา ๗๒ (๑) (เดิม) คงมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตอไป ๔๖ ซึ่งความหมายของทบวงการเมืองตามมาตรา ๗๒ (เดิม) ก็คือเปนไปตามมาตรา ๗๓ (เดิม) ที่
บั ญญั ติว า “ทบวงการเมื องนั้ น คื อ กระทรวงและกรมในรั ฐ บาล เทศาภิ บ าลปกครองท องที่ และ
ประชาบาลทั้ ง หลาย” ซึ่ ง อาจอธิ บ ายเที ย บเคี ย งกับ โครงสร า งหน ว ยราชการในป จ จุ บัน ได ดั ง นี้
กลาวคือ ๔๗ กระทรวงและกรมในรัฐบาล หมายถึง หนวยราชการระดับกระทรวง ทบวง และกรม
รวมทั้งหนวยงานในระดับเทียบเทา ที่เปนราชการบริหารสวนกลาง ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายระเบียบ
ราชการบริหาร ฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาหนวยราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมจะมีลักษณะ
พิเศษแตกตางจากกระทรวงอื่น โดยกรมในสังกัดกระทรวงกลาโหมไมมีฐานะเปนนิติบุคคลเชนกรมใน
สังกัดกระทรวงอื่น เหตุผลนาจะเปนเพราะการบริหารงานที่มีลักษณะแตกตางจากกระทรวงทบวงกรม
อื่ น และเป น ประเพณี ที่ สั่ ง สมมายาวนาน ๔๘ หน ว ยงานที่ มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลคื อ สํ า นั ก งาน
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๔๖

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ “ใหแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และบรรพ ๓ ดังตอไปนี้
(๑) ใหยกเลิกบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งไดใชบังคับโดยพระราช
กฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และบรรพ ๒ ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ.
๒๔๖๘
(๒) ...
(๓) ใหใชบทบัญญัติทายพระราชบัญญัตินเี้ ปนบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทไี่ ด
ตรวจชําระใหม”
มาตรา ๗ “ใหองคกรหรือหนวยงานที่กฎหมายบัญญัติใหเปนทบวงการเมืองตามความหมายของ
มาตรา ๗๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓(๑) แหงพระราชบัญญัตนิ ี้ คงมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตอไป”
๔๗
จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, อางแลว, หนา ๗๓๗๔.
๔๘
ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย นิติบุคคล และความรับ
ผิดทางอาญาของนิติบุคคล, อางแลว, หนา ๔๐.

๔๐
ปลัดกระทรวง กรมราชองครักษ กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ เทานั้น ๔๙
เทศาภิบาลปกครองทองที่ หมายถึง ราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับ
จังหวัด โดยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๒ บัญญัติวา “ใหรวมทองที่
หลาย ๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล”
ประชาบาล หมายถึ ง ราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น ที่ บั ญ ญั ติ ใ น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด ๕๐ และ
เทศบาล ๕๑ และตามกฎหมายอื่น เชน กรุงเทพมหานคร ๕๒ เมืองพัทยา ๕๓ สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล ๕๔
นอกจากนี้ ยังมีห นว ยราชการที่มีฐ านะเปน นิติบุคคลอีกหลายแหงที่ มี
กฎหมายจัดตั้ งขึ้ นโดยเฉพาะ อย างสถาบัน อุดมศึกษาตาง ๆ หรือหนว ยราชการอื่น ที่ไมไดสังกัด
กระทรวงใด หรือสํานักนายกรัฐมนตรี เชน ราชบัณฑิตยสถาน และสํานักงานอัยการสูงสุด เปนตน
และยั งมี ห น ว ยงานราชการในระดั บ ต่ํ ากวากรมที่มีกฎหมายบัญ ญัติ ใหมีฐ านะเปน นิติบุ คคล เช น
โรงเรียนรัฐบาลก็อาจมีฐานะเปนนิติบุคคลได ๕๕
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(ข) นิติบุคคลที่เปนรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ เปนองคการของรัฐบาล หรือ
หนวยธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ หรือเปนผูถือหุนหรือมีทุนทางตรงหรือทางออมในสัดสวนกวารอยละ
๕๐ ๕๖ สวนใหญมักมีฐานะเปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยกฎหมาย มีทั้งที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การประปาสวนภูมิภาค องคการเภสัชกรรม การกีฬาแหง
ประเทศไทย และสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกําหนด เชน พระราช
กําหนดบรรษั ทบริ หารสิ น ทรั พย ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่จัดตั้งขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
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๔๙

พระราชบัญญัติจดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒.
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘.
๕๑
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๗ วรรคสอง บัญญัติใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง จึง
มีฐานะเปนนิติบุคคล
สําหรับสุขาภิบาลซึ่งอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตสิ ุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดมีพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดยกฐานะสุขาภิบาลทั้งหมดเปนเทศบาลตําบล ปจจุบัน
จึงไมมสี ุขาภิบาลแลว.
๕๒
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖.
๕๓
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๗.
๕๔
พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๔๐
และ ๔๑.
๕๕
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๕.
๕๖
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔.
๕๐

๔๑
พระราชบัญญัติการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ๕๗ เชน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
องคการสวนสัตว เปนตน รัฐวิสาหกิจบางแหงก็เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เชน บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) บริษัทขนสง จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนตน และยังมีรัฐวิสาหกิจ
บางแหงจัดตั้งขึ้นโดยระเบียบหรือขอบังคับและจะอยูในสังกัดกระทรวง หรือกรม แตไมมีฐานะเปน
นิติ บุ คคล เชน โรงงานยาสู บ สั งกัดกระทรวงการคลัง องคการสุรา สังกัดกรมสรรพสามิต หรือ
โรงพิมพตํารวจ สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน
(ค) นิติบุคคลที่เปนองคกรหรือสภาวิชาชีพ มี วิ ช าชี พห ล า ยป ระ เภ ทที่ มี
กฎหมายจั ดตั้ งเป น องค กรหรื อสภาวิ ช าชี พเพื่ อควบคุ มดู แลการประกอบวิ ชาชี พ และการควบคุ ม
มาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพ และกฎหมายมักบัญญัติใหองคกรหรือสภาวิชาชีพเหลานั้นมีฐานะเปน
นิติ บุ คคล แต ไมถือเป นหน วยราชการ เชน ผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายมีเนติบัณฑิตยสภา สภา
ทนายความ ผูประกอบวิช าชีพทางการบัญ ชีมีสภาวิช าชีพบัญชี ผูป ระกอบวิชาชีพเปน วิศวกรมี
สภาวิศวกร ผูประกอบวิชาชีพเปนแพทยมีแพทยสภา ผูประกอบวิชาชีพเปนทันตแพทยมีทันตแพทยสภา
ผูประกอบวิชาชีพเปนเภสัชกร มีสภาเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพเปนสถาปนิก มีสภาสถาปนิก
เปนตน
(ง) นิติบุคคลที่เปนสถาบันทางศาสนา ในสวนของพุทธศาสนา ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒(๒) (เดิม) บัญญัติใหวัดวาอารามเปนนิติบุคคล แตเมื่อมีการ
แกไขบรรพ ๑ ใหม ที่ใหยกเลิกบทบัญญัติมาตรานี้ดวย โดยไมไดมีบทบัญญัติใหยกเวนไวอยางทบวง
การเมืองดังที่ไดกลาวขางตน สถานะของวัดในพุทธศาสนาจึงตองพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวของคือ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ในมาตรา ๓๑ ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับวัดวา
“วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๕๘
(๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”
ปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลของวัดทั้งสองประเภทนี้ ดังที่
ไดกลาวมาตั้งแตหลักการเหตุผลและวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยวาเนื่องจากความไมชัดเจนของ
กฎหมาย จึงมีการตีความไดเปน ๒ นัย ดวยกัน ฝายหนึ่งเห็นวาวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆตางก็มีฐานะเปนนิติบุคคล แตอีกฝายหนึ่งมีความเห็นวาเฉพาะวัดที่ไดรับพระราชทาน
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๕๗

พระราชบัญญัติการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ บัญญัติใหองคการที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัตินมี้ ีฐานะเปนนิติบคุ คล.
๕๘
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมาย “วิสุงคามสีมา” ไววา “เขตที่
พระราชทานแกสงฆเพื่อใชเปนที่สรางอุโบสถ” ทั้งนี้ หลักเกณฑการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนไปตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕.

๔๒
วิสุงคามสีมาเทานั้นที่มีฐานะเปนนิติบุคคล สวนวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือสํานักสงฆ
ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความหมายในพระราชบัญญัตินี้
สํ า หรั บ ความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด ในศาสนาอื่ น ๆ ก็ ต อ งเป น ไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ศาสนาคริสต มีพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะ ฐานะของวัดบาทหลวง
โรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ ศาสนาอิสลาม มีพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตน ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ
ตลอดจนนิติบุคคลที่เปนวัดหรือสถาบันทางศาสนาของศาสนาอื่น ๆ จะไดมีการศึกษาและนําเสนอโดย
ละเอียดในลําดับตอไป
(จ) นิติบุคคลที่เปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศ เนื่องจากประเทศ
ไทยมีพันธกรณีตามความตกลงระหวางประเทศหลากหลาย ทั้งความตกลงแบบทวิภาคีและพหุภาคี
ทําใหตองรับรองสถานะขององคกรระหวางประเทศเหลานั้น นิติบุคคลชนิดนี้มีลักษณะแตกตางจาก
นิติบุคคลทั่วไป คือไมไดมีกฎหมายจัดตั้งองคกรเหลานั้นขึ้นเพราะเปนองคกรระหวางประเทศ และ
องค ก รเหล า นั้ น ไม ต อ งจดทะเบี ย นตามกฎหมายไทยเพื่ อ ให มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล แต มี ก ารออก
กฎหมายรับรองสถานะขององคกรเหลานั้นใหมีฐานะเปนนิติบุคคลเพื่อการดําเนินกิจการในประเทศ
ไทย ตัวอยางเชน องคการสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทยถือวาเปนนิติบุคคล
สําหรับทบวงการชํานัญพิเศษมีระบุในกฎหมายมีดังนี้ ๕๙ (๑) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
(๒) กองทุนระหวางประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) (๓) ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการ
บูรณะและพัฒนาการ (IBRD) หรือธนาคารโลก
(๔) บรรษัทการเงินระหวางประเทศ (IFC)
(๕) สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) (๖) สหภาพสากลไปรษณีย (UPU) (๗) องคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) (๘) องคการที่ปรึกษาทางทะเลระหวางรัฐบาล (IMCO)
(๙) องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) (๑๐) องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) (๑๑) องคการอนามัยโลก (WHO) (๑๒) องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) (๑๓) องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) (๑๔) องคการทรัพยสินทางปญญา
โลก (WIPO) และ (๑๕) องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) องคการความ
รวมมื อระหว างประเทศอื่ น ๆ เชน องคการการคาโลก (WTO)๖๐ สมาคมประชาชาติ แหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)๖๑ บรรษัทประกันภัยตอแหงเอเชีย (Asia Reinsurance Corporation)๖๒
และองคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ (IMSO)๖๓ เปนตน
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๕๙

พระราชบัญญัติคมุ ครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว (ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๔).
๖๐
พระราชบัญญัติคมุ ครองการดําเนินงานขององคการการคาโลก พ.ศ. ๒๕๓๗.
๖๑
พระราชบัญญัติคมุ ครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พ.ศ.
๒๕๕๑.
๖๒
พระราชบัญญัติคมุ ครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันภัยตอแหงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔.
๖๓
พระราชบัญญัติคมุ ครองการดําเนินงานขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐.

๔๓
(๒) นิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน หมายถึง นิติบุคคลที่มีกฎหมาย
บัญญัติใหตองมีการจดทะเบียนเพื่อการกอตั้ง ซึ่งก็เปนไปตามซึ่งก็เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่ใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น ๆ เนื่องจากนิติบุคคลจะเกิดขึ้นไดไมวาจะกอตั้งในรูปแบบใดก็ตองมี
กฎหมายบัญญัติไวเทานั้น คือ อยูภายใตบทบัญญัติมาตรา ๖๕ แหง ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเชนเดียวกัน นิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนมีทั้งที่บัญญัติอยูในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและกฎหมายอื่น
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับนิติบุคคลที่กอตั้ง
ขึ้นโดยการจดทะเบียน ๕ ประเภท กลาวคือ
(ก) สมาคม เปน นิติ บุค คลที่ จ ดทะเบีย นก อตั้ งเพื่ อกระทํา การใด ๆ อั น มี
ลักษณะตอเนื่องรวมกัน และมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ๖๔ สวนสมาคมที่มี
ลักษณะเปนสถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งประกอบธุรกิจทางการคา อุตสาหกรรมหรือการเงินจัดตั้งขึ้น
เพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจอันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกัน อยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ
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(ข) มูลนิธิ เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกอตั้งขึ้นสําหรับทรัพยสินที่จัดสรรไว
โดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี
การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่น โดยมิไดมุงหาผลประโยชนมาแบงปนกัน การจัดการ
ทรัพยสินของมูลนิธิอาจเปนการหาผลประโยชนไดเฉพาะเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ
นั้นเองเทานั้น ๖๕
(ค) ห า งหุ น สว นสามัญ ที่ไ ดจ ดทะเบียนแล ว ห า งหุ น สว นสามั ญ เกิด จาก
สัญญาจัดตั้งหางหุนสวนที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงจัดตั้งขึ้นเพื่อกระทํากิจการรวมกัน โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงปนกําไรที่ไดจากกิจการที่ทํานั้น หางหุนสวนสามัญอาจตั้งขึ้นโดยไมจดทะเบียน
หรือจดทะเบียนก็ได หากไดจดทะเบียนแลวก็จะมีฐานะเปนนิติบุคคล ๖๖
(ง) หางหุนสวนจํากัด เปนหางหุนสวนอีกประเภทหนึ่งที่มีผูเปนหุนสวน ๒
จําพวก จําพวกแรก หุนสวนที่จํากัดความรับผิดไมเกินจํานวนเงินที่หุนสวนผูนั้นรับจะลงหุนในหาง
หุนสวน กับจําพวกที่ ๒ หุนสวนซึ่งตองรับผิดรวมในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนไมจํากัดจํานวน การ
กอตั้ งห างหุ น ส วนจํ า กั ดกฎหมายบังคับใหตองจดทะเบีย น และเมื่อจดทะเบีย นแลว ก็มีฐ านะเปน
นิติบุคคล ๖๗
(จ) บริษัทจํากัด เปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยสัญญาจัดตั้งบริษัทจํากัดที่มี
บุ ค คลตั้ ง แต ส ามคนขึ้ น ไปเริ่ ม ก อ การและตั้ ง เป น บริ ษั ท จํ า กั ด เพื่ อ กระทํ า กิ จ การร ว มกั น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงปนกําไรที่ไดจากกิจการที่ทํานั้น บริษัทจํากัดตั้งขึ้นดวยการแบงทุนเปนหุนมีมูลคา
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๖๔

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๘-๑๐๙.
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๐-๑๓๖.
๖๖
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๒-๑๐๗๖.
๖๗
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๒-๑๐๒๔ และมาตรา ๑๐๗๗-๑๐๙๕.
๖๕

๔๔
เทา ๆ กัน มีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ
การกอตั้งบริษัทจํากัดจะตองจดทะเบียนโดยดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดเสมอ ๖๘
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นอกจากที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไวแลว ยังมีกฎหมาย
อีกหลายฉบับที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน ตัวอยางเชน
(ก) นิติบุคคลที่เปนองคกรทางศาสนา เชน มัสยิดจะมีฐานะเปนนิติบุคคล
เมื่อมีการจดทะเบียนตามขั้นตอนตามกฎหมาย ๖๙
(ข) นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป น สถาบั น การศึก ษา สถาบั น การศึ กษาของเอกชนที่ มี
สถานะเปนนิติบุคคล คือ สถานศึกษาของเอกชน ซึ่งใหการศึกษาระดับปริญญาแกบุคคลโดยมีอยู ๓
ประเภท คื อ มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น และวิ ทยาลั ย เมื่ อ จัด ตั้ ง โดยไดรั บ อนุ ญ าตตามขั้ น ตอนตาม
กฎหมายแลว จะมีฐานะเปนนิติบุคคล (เวนแตสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ) ๗๐
(ค) นิติบุคคลที่เปนองคกรทางการคาพาณิชย เชน บริษัทมหาชนจํากัด ๗๑
สหกรณ ๗๒ หอการคา ๗๓ และสมาคมการคา ๗๔ เปนตน
(ง) นิติบุคคลที่เปนกองทุน และองคกรในตลาดทุน เชน กองทุนสํารองเลี้ยง
๗๕
๗๖
ชีพ กองทุนรวม ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ๗๗ เปนตน
(จ) นิติบุคคลเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เชน นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ๗๘ และนิติ
บุคคลอาคารชุด ๗๙ เปนตน
จากตัวอยางของนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนดังกลาวขางตน จะ
เห็นไดวาจะมีทั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะเปนนิติบุคคลเอกชน และนิติบุคคลมหาชน การกอตั้งนิติบุคคล
โดยการจดทะเบียนมีขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ในการจดทะเบียนแตกตางกันตามที่กฎหมายที่บัญญัติ
ใหกอตั้งนิติบุคคลนั้น ๆ ไดกําหนดไว ทั้งหนวยงานของรัฐหรือเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ในการรับ
จดทะเบียนหรือออกใบอนุญาตเพื่อกอตั้งนิติบุคคลก็แตกตางกันไป ตามลักษณะในการดําเนินกิจการ
ของนิติบุคคล เชน
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๖๘

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๒-๑๐๒๔ และมาตรา ๑๐๙๖-๑๒๗๓/๔.
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒ และ ๑๓.
๗๐
พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖.
๗๑
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕.
๗๒
พะราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๗.
๗๓
พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙.
๗๔
พระราชบัญญัตสิ มาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙.
๗๕
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐.
๗๖
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง.
๗๗
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐๔ และ ๒๐๘.
๗๘
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๖.
๗๙
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑.
๖๙

๔๕
- การจดทะเบี ย นกอตั้ งสมาคมและมูล นิธิต ามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย มีกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบ จึงอาจขอจดทะเบียนกอตั้งตอนายทะเบียนทองที่ได
ณ ที่ทําการอําเภอ หรือที่ทําการเขต
- การจดทะเบียนกอตั้งหางหุนสวนสามัญ (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล) หาง
หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเปน
ผูรับผิดชอบ
- การยื่นเรื่องขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดใหยื่นตอนายอําเภอทองที่ที่มัสยิด
ตั้งอยู และนายอําเภอทําความเห็นเสนอตอผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ตอไป
- การออกใบอนุ ญ าตเพื่ อ จั ด ตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาอุ ด มศึ ก ษาเอกชน เป น
อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
- การจดทะเบียนสมาคมการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
เปนผูรับผิดชอบ
- การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนผูรับผิดชอบ เปนตน
๒.๑.๖ สิทธิ หนาที่ การดําเนินกิจการและความรับผิดของนิติบุคคล
(๑) สิทธิ หนาที่ ของนิติบุคคล
โดยที่นิติบุคคลเปนบุคคลที่ตองมีกฎหมายใหจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา ๖๕ ดังไดกลาวแลว เมื่อมีฐานะเปนบุคคลก็ยอมมีสิทธิ หนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดดวยเชนกัน โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไวดังนี้
มาตรา ๖๖ “นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบแหงอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไว
ในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง”
มาตรา ๖๗ “ภายใตบังคับมาตรา ๖๖ นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่
เช น เดี ย วกั บ บุคคลธรรมดา เว น แตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเปน ไดเฉพาะแกบุคคล
ธรรมดาเทานั้น”
จากบทบั ญ ญัติ ทั้ง สองมาตรานี้ แล ว อาจแยกพิ จ ารณาสิท ธิแ ละหน าที่ ของ
๘๐
นิติบุคคลไดดังนี้
(๑.๑) สิทธิหนาที่ตามที่กําหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง
สิ ทธิและหนาที่ข องนิติบุค คลอาจจะถูกกํ าหนดโดยกฎหมาย หรื อ
ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง ขึ้นอยูกับรูปแบบการกอตั้งนิติบุคคล หากเปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยผล
ของกฎหมายโดยตรง กฎหมายที่กอตั้งนิติบุคคลมักจะมีบทบัญญัติกําหนดสิทธิหนาที่ของนิติบุคคลนั้น
ตัวอยางเชน
79

๘๐

ตุล เมฆยงค, “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, อางแลว, หนา ๒๙-๓๕.

๔๖
- พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๖ บัญญัติวา “ใหจัดตั้งการไฟฟาขึ้น เรียกวา ‘การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย’ เรียกโดย
ยอวา ‘กฟผ.’ และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) ผลิต จัดใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซึ่งพลังงานไฟฟาใหแก
(ก) การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟาอื่น
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(ข) ผูใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(ค) ประเทศใกลเคียง
(๒) ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา แหลงพลังงานอัน
ไดมาจากธรรมชาติ เชน น้ํา ลม ความรอนธรรมชาติ แสงแดด แรธาตุ หรือเชื้อเพลิงเปนตนวา น้ํามัน
ถานหิน หรือกาซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา และงานอื่นที่สงเสริมกิจการ
ของ กฟผ.
(๒ ทวิ) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ
หรือตอเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว
(๓) ผลิตและขายลิกไนท หรือวัตถุเคมีจากลิกไนทหรือโดยอาศัย
ลิกไนทหรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว”
หากเปนทบวงการเมืองที่มีฐานะเปนนิติบุคคลอยูแลวตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๗๒ (๑) เดิมกอนมีการแกไขบรรพ ๑ ใหมที่ประกาศใชในป ๒๕๓๕
ประกอบกับพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจ
ชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ อํานาจหนาที่ของทบวงการเมืองเหลานั้นจะมีบัญญัติอยูใน
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน
พระราชบัญ ญัติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่หลักของกระทรวงตาง ๆ เชน กระทรวงยุติธรรม มีบัญญัติอยูใน
มาตรา ๓๒ วา “กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม
เสริมสรางและอํานวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม” หรือกระทรวงศึกษาธิการ
ก็มีบัญญัติอยูในมาตรา ๔๐ วา “กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับ
ดู แ ลการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท กํ าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึ ก ษา สนับ สนุ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาสงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ” เปนตน และจากบทบัญญัติดังกลาวนี้ก็จะเห็นไดวาอํานาจหนาที่ของกระทรวงดังกลาว
นอกจากที่ มีบั ญ ญั ติอยู ในกฎหมายการปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรมแล ว ยังอาจมีบัญ ญัติอยูใน
กฎหมายอื่น ๆ อีกดวย
สําหรับนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน มักจะมีลักษณะเปน
นิติบุคคลเอกชนที่ผูกอตั้งนิติบุคคลมีอิสระในการกําหนดวัตถุประสงคของนิติบุคคลที่จดทะเบียนนั้นได

๔๗
เอง อยางไรก็ตาม ก็ตองอยูภายในบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งวัตถุประสงคก็คือกรอบแหงสิทธิ
และหนาที่ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนนั้น กฎหมายที่มีบทบัญญัติใหกอตั้งนิติบุคคลเหลานั้นมักจะ
กําหนดใหผูขอจดทะเบียนกอตั้งนิติบุคคลตองระบุวัตถุประสงคในเอกสารการจดทะเบียนกอตั้งหรือ
จัดตั้งนิติบุคคลนั้น ซึ่งอาจอยูในรูปของขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งอื่น ๆ เชน การจดทะเบียนกอตั้ง
สมาคมและมูลนิธิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหผูขอจดทะเบียนตองแนบขอบังคับ
ของสมาคมและมูลนิธิมาพรอมกับคําขอจดทะเบียน ๘๑ และขอบังคับนั้นตองมีระบุวัตถุประสงคของ
สมาคมและมูลนิธินั้นดวย ๘๒ ตัวอยางเชน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหแหงหนึ่งอาจระบุวัตถุประสงค
ในขอบังคับวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห... มีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันใน
การจัดการศพ เพื่อการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแกความตาย
โดยมิไดประสงคจะหากําไรหรือหารายไดเพื่อแบงปนกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่ง
ศาลดวย” หรือมูลนิธิเกี่ยวกับการสงเสริมศาสนาแหงหนึ่งอาจระบุวัตถุประสงควา “เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สงเสริมและสนับสนุน ชวยเหลือ การศึกษา
การกีฬา แกนักเรียนที่ยากจน และสาธารณกุศล เปนสถานที่ปฏิบัติธรรม และเพื่อดําเนินการหรือ
รวมมือกับองคการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน” เปนตน
สําหรับนิติบุคคลที่มีเอกสารการจดทะเบียนกอตั้งเปนตราสารจัดตั้ง
อยางอื่น ก็อาจระบุวัตถุประสงคแตกตางไป เชน การจดทะเบียนบริษัทจํากัดที่ตองมีหนังสือบริคณห
สนธิระบุวัตถุประสงคของบริษัทจํากัดแนบไปกับคําขอจดทะเบียนก็อาจระบุวัตถุประสงควา “เปน
นายหนา ตัวแทน หรือตัวแทนคาตางในธุรกิจทุกประเภท และประกอบกิจการคาขาว ขาวโพด มัน
สําปะหลัง ฯลฯ...” เปนตน ซึ่งโดยปกติผูขอจะระบุวัตถุประสงคหลายสิบขอ เพื่อใหบริษัทจํากัดมีสิทธิ
ดําเนินกิจการไดอยางกวางขวาง แตก็ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายอื่น ๆดวย โดยเฉพาะการ
ประกอบธุรกิจที่ตองไดรับอนุญาตกอน เชน การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจประกันชีวิต
หรือธุรกิจประกันวินาศภัย หากไมไดรับอนุญาต แมจะระบุในตราสารจัดตั้งก็ไมมีสิทธิดําเนินกิจการ
นั้น และหากเปนกิจการที่ไมไดระบุไวในเอกสารการจดทะเบียนกอตั้งนิติบุคคล นิติบุคคลยอมไมมี
สิทธิดําเนินการนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ไดจดทะเบียนไว
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(๑.๒) สิทธิหนาที่อยางบุคคลธรรมดา แมโดยหลักนิติบุคคลจะมีสิทธิหนาที่
ตามที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้งไดกําหนดไว แตเมื่อนิติบุคคลมีฐานะเปนบุคคลตาม
กฎหมายแลวก็ยอมมีสิทธิและหนาที่อยางบุคคลธรรมดาตามมาตรา ๖๗ บัญญัติไว โดยเฉพาะสิทธิ
ในทางทรัพยสิน หรือแมแตเสรีภาพก็ถือไดวาบุคคลอาจมีเสรีภาพได เชน เสรีภาพในการประกอบ
กิจ การหรือการแสดงความคิ ดเห็ น แมในความจริงจะเปนการดําเนิน การของบุคคลธรรมดาผาน
นิติบุคคลก็ตาม แตก็ถือไดวาเปนสิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคล ดังนั้น เกี่ยวกับการใชสิทธิหนาที่ของ
บุ ค คลตามปกติ ที่ ไม ใช ก ารดํ า เนิ น กิ จ การเฉพาะเรื่ อง แม ก ฎหมาย ข อ บัง คั บ หรือ ตราสารจัด ตั้ ง
นิติบุคคลไมไดกําหนดไวอยางชัดเจน ก็ถือวานิติบุคคลยอมมีสิทธิหนาที่ได เชน นิติบุคคลยอมมีสิทธิ
ที่จะเปนเจาของทรัพยสินโดยการครอบครองปรปกษ มีสิทธิมอบอํานาจและรับมอบอํานาจ มีสิทธิ
๘๑
๘๒

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๑ และ ๑๑๔.
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๙ และ ๑๑๒.

๔๘
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเนื่องจากถูกกระทําละเมิด และมีสิทธิเปนคูความในคดี
เปนตน ในสวนของหนาที่ นิติบุคคลก็มีหนาที่เสียภาษีเงินได หรือภาษีประเภทอื่นเชนเดียวกับบุคคล
ธรรมดา แมวาอัตราภาษีอาจแตกตางกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลก็มีหนาที่ปฏิบัติตามสัญญาที่
นิติบุคคลนั้นเปนคูสัญญา
(๑.๓) สิทธิและหนาที่ที่โดยสภาพไมอาจมีไดอยางบุคคลธรรมดา แม
กฎหมายจะบัญญัติใหนิติบุคคลมีสิทธิและหนาที่ไดอยางบุคคลธรรมดา แตเนื่องจากนิติบุคคลไมใชคน
หรือมนุษยตามธรรมชาติ ดังนั้น โดยสภาพของนิติบุคคลเองแลวยอมไมอาจมีสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมายในบางเรื่องไดอยางบุคคลธรรมดา ตัวอยางเชน สิทธิในชีวิตและรางกาย เพราะนิติบุคคลไมมี
ชีวิต ไมมีรางกาย ไมอาจถูกฆาหรือถูกทํารายรางกาย หรือสิทธิในครอบครัว ในการหมั้นสมรส การรับ
บุตรบุญธรรม สิทธิในการเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ หรือสิทธิทางการเมืองในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ลงประชามติ หรือสมัครเขารับการเลือกตั้ง เปนตน
ในสวนหนาที่ที่โดยสภาพแลวนิติบุคคลไมอาจมีไดอยางบุคคลธรรมดา
ก็มีหลายอยาง เชน หนาที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือหนาที่ในการเขารับการตรวจคัดเลือก
เพื่อเขารับราชการทหาร เปนตน
(๒) การดําเนินกิจการนิติบุคคล โดยที่นิติบุคคลถือเปนบุคคลที่มีสิทธิและหนาที่
ตามกฎหมาย แตเนื่องจากนิติบุคคลไมใชบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจ มีความคิด และมีการกระทําทาง
กายภาพไดเอง การจัดการนิติบุคคลจึงตองอาศัยบุคคลธรรมดาเปนผูดําเนินการ ประมวลกฎหมาย
แพ ง และพาณิ ช ย ไ ด กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการจั ด การนิ ติ บุ ค คลอั น เป น หลั ก ทั่ ว ไปไว
หมายความวา หากกฎหมายที่ใชบังคับแกนิติบุคคลประเภทใดมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะ ก็ตองใช
บทบัญญัตินั้นบังคับแกนิติบุคคลดังกลาว เชน สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวนที่จดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัด มีบทบัญญัติเฉพาะอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือในกฎหมาย
อื่นที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีจัดการนิติบุคคลอยางพระราชบัญญัติ แตถาไมมีบทบัญญัติในเรื่องใดไว
โดยเฉพาะก็ตองนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่องนิติบุคคล ในสวนบทเบ็ดเสร็จทั่วไปมา
บังคับใช
ในเรื่องการจัดการนิติบุคคล อาจพิจารณาได ดังนี้ ๘๓
(๒.๑) ผูมีอํานาจจัดการนิติบุคคล
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๐ ไดบัญญัติถึงผูมี
อํานาจจัดการนิติบุคคลไวดังนี้
“นิ ติ บุคคลตอ งมีผู แทนคนหนึ่งหรือหลายคน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้งจะไดกําหนดไว
ความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคล”
จากบทบั ญ ญั ติ นี้ ทํ า ให เ ห็ น ว า ในการจั ด การนิ ติ บุ ค คลต อ งมี บุ ค คล
ธรรมดาที่เปน ผูแทนของนิติบุคคลซึ่งจะเปน ผูมีอํานาจแสดงเจตนากระทําการตาง ๆ ในนามของ
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๘๓

ตุล เมฆยงค, “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, อางแลว, หนา ๓๖-๔๗.

๔๙
นิติ บุคคล เสมื อนว าเปน เจตนาและการกระทําของนิติบุคคลนั้น เอง ปญ หาวาผูใดเปน ผูแทนของ
นิติบุคคลก็ตองพิจารณาจากรูปแบบของการกอตั้งนิติบุคคลดังที่นําเสนอไปแลว
(ก) กรณีนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง เมื่อเปน
นิติบุคคลที่กฎหมายใหกอตั้งขึ้นโดยตรงก็ตองพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้นเอง หรือ
จากกฎหมายที่เกี่ยวของวาบุคคลใดเปนผูแทนของนิติบุคคลนั้น กลาวคือ
นิติบุคคลที่เปนทบวงการเมือง กฎหมายบัญญัติใหผูบังคับบัญชา
สูงสุดในหนวยงานนั้นเปนผูแทน ในสวนราชการสวนกลาง สํานักนายกรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเปน
ผูแทน กระทรวง มี รั ฐมนตรี เป น ผูแทน กรม มีอธิบดีเปน ผูแทน สํานักหรือสํานักงานที่มีฐานะ
เทียบเทากรม มีเลขาธิการหรือผูอํานวยการเปนผูแทน แลวแตกรณี เปนตน ราชการสวนภูมิภาค
จังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูแทน ๘๔ สวนราชการสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด
๘๕
มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูแทน เทศบาล มีนายกเทศมนตรีเปนผูแทน ๘๖ องคการ
บริหารสวนตําบล มีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแทน ๘๗ เปนตน
นิติบุคคลที่เปนกองทุน – ตองพิจารณาตามกฎหมายที่
กอตั้งนิติบุคคลนั้นวา บุคคลใดเปนผูแทนของนิติบุคคล เชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ มี
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเปนผูแทน ๘๘ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มี
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเปนผูแทนทั้งกองทุนและสํานักงาน ๘๙
นิติบุคคลที่เปนรัฐวิสาหกิจ – ตองพิจารณาตามกฎหมายที่กอตั้ง
นิติบุคคลนั้นวา บุคคลใดเปนผูแทนของนิติบุคคลนั้น เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ประปาสวนภูมิภาค และการกีฬาแหงประเทศไทย มีผูวาการเปนผูแทน องคการเภสัชกรรม สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล มีผูอํานวยการเปนผูแทน เปนตน
นิติบุคคลที่เปนองคกรหรือสภาวิชาชีพ – พิจารณาจากกฎหมาย
ที่กอตั้งนิติบุคคลเชนกัน เชน เนติบัณฑิตยสภา มีนายกเนติบัณฑิตยสภาเปนผูแทน สภาทนายความ
มีนายกสภาทนายความเปนผูแทน สภาวิศวกรมีนายกสภาวิศวกรเปนผูแทน และสภาวิชาชีพบัญชี
มีนายกสภาวิชาชีพบัญชีเปนผูแทน เปนตน
นิติบุคคลที่เปนองคกรทางศาสนา - วัดหรือสํานักสงฆในพุทธศาสนา
๙๐
มีเจาอาวาสเปนผูแทน
(ข) กรณีนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน นิติบุคคลที่กอตั้ง
ขึ้นโดยรูป แบบนี้จะมีเอกสารการกอตั้งซึ่งอาจเปนขอบังคับ หรือตราสารการจัดตั้งอื่น ที่จะมีระบุ
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๘๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔.
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐.
๘๖
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖.
๘๗
พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗.
๘๘
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๕.
๘๙
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐.
๙๐
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑.
๘๕

๕๐
ผูแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลไวในเอกสารเหลานั้น ดังที่บัญญัติในมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง
ดังกลาว ตัวอยางเชน
สมาคม และมูลนิธิ มีคณะกรรมการของสมาคมหรือมูลนิธินั้นเปน
๙๑
ผูแทน
สวนรายละเอียดที่เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ไดแก จํานวนกรรมการ การตั้ง
กรรมการ วาระในการดํารงตําแหนงของกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุม
ของคณะกรรมการ ก็จะมีระบุอยูในขอบังคับของสมาคมหรือมูลนิธิซึ่งถือเปนตราสารจัดตั้งที่ตองแนบ
ไปกับคําขอจดทะเบียนกอตั้งสมาคมหรือมูลนิธิดังไดเคยกลาวไวแลว
หางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน ตามปกติหุนสวนแตละคนมีสิทธิ
จัดการงานของหาง ถือเปนหุนสวนผูจัดการที่เปนผูแทนของหางหุนสวนได เวนแตเมื่อจดทะเบียนแลว
ในการรายการลงทะเบียนเพื่อจดทะเบียนเปนนิติบุคคลไดมีการระบุชื่อหุนสวนบางคนใหเปนผูจัดการ
หุนสวนที่มีระบุชื่อไวนั้นก็เปนผูแทนของหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน
หางหุนส วนจํากั ด มีหุนสวนผูจัดการเปนผูแทน โดยตองระบุชื่อหุน สวนผูจัดการใน
รายการลงทะเบียนเพื่อจดทะเบียน
บริษัทจํากัด มีผูแทนคือกรรมการบริษัทผูมีอํานาจกระทําการแทน โดยคําขอและขอความ
ที่ลงในทะเบียนที่กรรมการขอจดทะเบียนบริษัทตองมีรายการที่ระบุชื่อ อาชีพ และที่อยูของกรรมการ
บริษัททุกคน รวมทั้งจํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดดวย ๙๒
สหกรณ มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูแทน โดยตองระบุเรื่องการเลือกตั้ง การ
ดํ า รงตํ า แหน ง การพ น จากตํ า แหนง และการประชุ มของคณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณไ วใ น
ขอบังคับสหกรณ ๙๓
หอการคา มีคณะกรรมการของหอการคาเปนผูแทน โดยตองระบุเรื่องการดําเนินกิจการ
ของหอการคา การตั้ง การออกจากตําแหนงและการประชุมของกรรมการตลอดจนการประชุมใหญ
ไวในขอบังคับของหอการคา ๙๔ เปนตน
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(๒.๒) การดําเนินกิจการของนิติบุคคล
(๒.๒.๑) การแสดงเจตนาของนิติบุคคลโดยผูแทนของนิติบุคคล
นิติบุคคลตองดําเนินกิจการโดยผูแทนของนิติบุคคล ซึ่งความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดย
ผูแทนของนิติบุคคล ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง ขางตน นิติบุคคลก็ตองผูกพันในการดําเนินกิจการของ
ผูแทนของนิติบุคคลนั้น
อนึ่ง มีขอสังเกตวา ๙๕ คําวา “ผูแทน” ในที่นี้มีความหมาย
แตกตางจากคําวา “ตัวแทน” โดยที่นิติบุคคลโดยสภาพไมมีชีวิต ไมใชคนจริง ๆ แตเมื่อมีสิทธิและ
หนาที่ ในเบื้องตนการดําเนินการของนิติบุคคลจึงตองกระทําผานบุคคลธรรมดาที่เรียกวา “ผูแทน”
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๙๑

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๗ และมาตรา ๑๒๓.
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๑๑.
๙๓
พระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ และ ๔๓.
๙๔
พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๕ และ ๑๓.
๙๕
ตุล เมฆยงค, “นิติบคุ คล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, อางแลว, หนา ๓๙.
๙๒

๕๑
ซึ่งเกิดขึ้นโดยกฎหมาย หรือขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้งนิติบุคคลนั้น และเปนผูกระทําการโดยแสดง
เจตนาของนิติบุคคลภายใตขอบวัตถุประสงคแหงนิติบุคคลนั้นโดยตรง สวน “ตัวแทน” เกิดจาก
สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา “ตัวแทน” มีอํานาจทําการแทนอีกบุคคลหนึ่ง เรียกวา “ตัวการ” และ
ตกลงทําการ โดยการเปนตัวแทนอาจเกิดจากการแตงตั้งโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ได ๙๖ ตัวแทน
ตามกฎหมายจึงเกิดจากสัญญาเทานั้น ดังนั้น ตัวแทนของนิติบุคคลจึงตองเกิดจากการแตงตั้งของ
ผูแทนของนิติบุคคล ตองมีผูแทนของนิติบุคคลกอนจึงจะเกิดตัวแทนของนิติบุคคลได เพราะทั้งผูแทน
และตัวแทนของนิติบุคคลตางก็กระทําการแทนนิติบุคคลเชนเดียวกัน และในการดําเนินการของผูแทน
และตั ว แทนของนิ ติบุ คคลอาจมี การแตง ตั้ง ผูแทนคนใดคนหนึ่ง ของนิติบุ คคลให เปน ตัว แทนของ
นิติบุคคลก็ได เชน สมาคมแหงหนึ่งมีคณะกรรมการเปนผูแทนของสมาคม คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
ให น ายเขี ย วกรรมการคนหนึ่ ง เป น ตั ว แทนมี อํ า นาจในการดํ า เนิ น กิ จ การของสมาคมตามที่
คณะกรรมการกําหนดได นายเขียวจึงมีฐานะหนึ่งเปนผูแทนของสมาคม อีกฐานะก็เปนตัวแทนของ
สมาคมดวย
กรณีมีปญหาวานิติบุคคลเปนผูแทนของนิติบุคคลไดหรือไม
นั้นมีความเห็นวา เมื่อไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดหามไว และเมื่อพิจารณาโดยสภาพแลวแมการ
แสดงเจตนาของนิ ติบุ คคลย อมต องทําโดยบุคคลธรรมดา แตห ากนิติบุคคลมีนิติบุคคลเปนผูแทน
ผูแทนที่เปนนิติบุคคลนั้นก็ยังสามารถแสดงเจตนาของนิติบุคคลไดผานทางผูแทนของนิติบุคคลที่เปน
บุ คคลได ทํ า นองเดี ย วกั บ ที่ นิ ติบุ คคลสามารถเป น ผูจัดการมรดกได หรือกรณีกองทุน รวมซึ่งเป น
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบริษัทหลักทรัพยซึ่งเปน
นิติบุคคลเปนผูจัดการกองทุน ซึ่งเทากับเปนผูแทนของนิติบุคคลกองทุนนั่นเอง ๙๗
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(๒.๒.๒) การดําเนินกิจการกรณีมีผูแทนของนิติบุคคลหลายคน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๑ บัญญัติวา
“ในกรณีที่นิติบุคคลมีผูแทนหลายคน การดําเนินกิจการของนิติบุคคลใหเปนไปตามเสียงขางมากของ
ผูแทนนิติบุคคลนั้น เวนแตจะไดมีขอกําหนดไวเปนประการอื่นในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสาร
จัดตั้ง”
หากนิติบุคคลมีผูแทนเพีย งคนเดีย ว ผูแทนของนิติบุคคล
ผูนั้นก็สามารถดําเนินกิจการแทนนิติบุคคลไดเอง แตถานิติบุคคลมีผูแทนหลายคน การดําเนินกิจการ
ของนิติบุคคลก็ตองทําโดยเสียงสวนใหญ หมายถึง เสียงเกินครึ่งของจํานวนผูแทนของนิติบุคคลที่อยู
ในที่ออกเสียงนั้น ตัวอยางเชน สมาคมซึ่งมีคณะกรรมการเปนผูแทนจํานวน ๙ คน การดําเนินกิจการ
ใดของสมาคมตองมีคณะกรรมการอยางนอย ๕ คน แสดงเจตนาใหดําเนินกิจการของสมาคมไปในทาง
ใดทางหนึ่ง อาจลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทนนิติบุคคล หรือหากมี
การประชุมคณะกรรมการเพื่อการดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งของสมาคม ก็ตองอาศัยเสียงของ
กรรมการมากกวากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เปนองคประชุมในวันนั้นซึ่งเปนเสียงขางมากจึงดําเนินกิจการ
ตามที่เสียงขาง หากมีกรรมการมาประชุม ๗ คน ซึ่งครบองคประชุมโดยชอบตามขอบังคับของสมาคม
๙๖
๙๗

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๙๗.
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๗, ๑๒๕ และ ๑๒๖.

๕๒
แลว การดําเนินกิจการของสมาคมก็ตองใชเสียงกรรมการ ๔ คนขึ้นไป เปนตน แตหากกรรมการของ
สมาคมมาประชุม ๘ คน เพื่อลงมติในการใดเรื่องหนึ่ง แตกรรมการมีความเห็นแตกตางกันและ
ลงคะแนน ๔ ตอ ๔ สมาคมก็ยังไมสามารถดําเนินการในเรื่องนั้นตอไปได เพราะยังไมมีเสียงขางมาก
ในการดําเนินการอยางใด หากไมมีขอบังคับเปนอยางอื่น หรือมีขอบังคับในการประชุมใหประธานในที่
ประชุมมีอํานาจชี้ขาดได อยางกรณีบริษัทจํากัดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจชี้ขาดของประธานในที่
ประชุมไวโดยเฉพาะ ๙๘
ในทางปฏิ บั ติ ผู แ ทนหลายคนของนิ ติ บุ ค คลมั ก จะมอบ
อํานาจใหผูแทนของนิติบุคคลบางคน หรือผูบริหารนิติบุคคลนั้นเพียง ๑ หรือ ๒ คนเปนผูมีอํานาจใน
การดําเนินกิจการของนิติบุคคลในเรื่องทั่ว ๆ ไปได เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความคลองตัวในการ
ดําเนินกิจการตามปกติของนิติบุคคล เชน สมาคมโดยคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหนายกสมาคม
เปนตัวแทนดําเนินกิจการทั่วไปได เวนแตในเรื่องสําคัญ ๆ คณะกรรมการผูแทนของนิติบุคคลอาจจะ
สงวนอํานาจไวก็ได
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(๓) ความรับผิดของนิติบุคคล เมื่อนิติบุคคลมีหนาที่แลว ไมวาจะเปนหนาที่ที่มี
กฎหมายกําหนดไวโดยตรง หรือหนาที่ที่มีตอบุคคลอื่นตามนิติสัมพันธตาง ๆ ที่กฎหมายบัญญัติไว
รวมทั้งหนาที่ที่ตองไมละเมิดหรือฝาฝนสิทธิของผูอื่น หากนิติบุคคลไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือกระทํา
การอันเปนการละเมิดหรือฝาฝนสิทธิของผูอื่นนิติบุคคลก็ตองมีความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา
ซึ่งอาจแยกพิจารณาไดเปน ๙๙
(๓.๑) ความรับผิดทางแพง ความรับผิดทางแพงมักเกิดจากการไมปฏิบัติ
ตามหนาที่นิติสัมพันธที่นิติบุคคลมีตอบุคคลอื่นที่อาจเปนหนวยราชการหรือเอกชน และหนาที่นั้น
อาจเปนหนาที่ที่ตองกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือสงมอบทรัพยสินก็ได เชน หนาที่ในการชําระ
เงินภาษีตอหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษี อาจเปนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรม
ศุลกากร องคการบริหารสวนทองถิ่นก็ดี หากนิติบุคคลนั้นไมชําระเงินภาษีตามกําหนด ก็ตองรับผิด
ชําระเงินภาษีที่คางชําระพรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย หรือถานิติบุคคลมีหนาที่ในการ
ชําระหนี้เงินกูแกธนาคารผูใหกูยืม แตไมชําระหนี้เงินกูตามกําหนด ก็ตองรับผิดชําระหนี้ตนเงินและ
ดอกเบี้ยที่คางชําระและคาเสียหายเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี้นั้นดวย หรือถานิติบุคคลตองสงมอบ
สินคาที่ขายใหแกผูซื้อ แตไมสามารถสงมอบสินคา ก็ตองรับผิดสงมอบสินคาและชดใชคาเสียหาย
หรือผูซื้ออาจบอกเลิกสัญญาซื้อขายและเรียกใหผูขายชดใชคาเสียหายก็เปนได รวมทั้งอาจเกิดจาก
การกระทําละเมิดสิทธิของผูอื่น เปนตน
อยางไรก็ตาม เนื่องจากนิติบุคคลเปนเพียงบุคคลสมมติตามกฎหมาย
การกระทําของนิติบุคคลแทจริงแลวก็ตองกระทําโดยบุคคลธรรมดาที่เปนผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคลนั่นเอง ดังนั้น ความรับผิดทางแพงของนิติบุคคลก็เกิดจากการกระทําหรืองดเวนกระทํา
ของผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั่นเอง
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๙๘
๙๙

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๙๓.
ตุล เมฆยงค, “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, อางแลว, หนา ๔๘-๕๘.

๕๓
บทบัญ ญัติ ห ลั กเกี่ย วกั บ ความรั บ ผิด ทางแพง ของนิ ติบุ คคลมี อยู ใ น
ประมวลกฎหมายแพง มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา “ถาการกระทําตามหนาที่ของผูแทนของ
นิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น นิติบุคคลนั้น
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น แตไมสูญเสียสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกผูกอความ
เสียหาย” และในมาตรา ๗๗ ที่บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติวาดวยตัวแทนแหงประมวลกฎหมายนี้ มา
ใชบังคับแกความเกี่ยวพันระหวางนิติบุคคลกับผูแทนของนิติบุคคล และระหวางนิติบุคคลหรือผูแทน
ของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอก โดยอนุโลม”
เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ ทั้ ง สองมาตรานี้ ป ระกอบกั บ ลั ก ษณะการ
ดําเนินกิจการของนิติบุคคลสามารถอธิบายโดยรวมไดวา
- เมื่ อ ความประสงค ข องนิ ติ บุ ค คลแสดงออกโดยผ า นผู แ ทนของ
นิ ติ บุ คคล การแสดงออกหรื อการกระทํ าของผูแทนของนิติบุ คคล รวมทั้ง ผูมีอํ านาจทําการแทน
นิติบุคคล ถาเปนการกระทําในหนาที่ของผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทนคือ ทําในนามของนิติบุคคล
และอยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลหรือในขอบอํานาจที่ไดรับมอบอํานาจใหทําการแทน ยอมถือ
เปนการกระทําของนิติบุคคล นิติบุคคลตองผูกพันในการกระทํานั้น หากเกิดความเสียหายแกบุคคล
อื่น นิติบุคคลยอมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกบุคคลผูไดรับความเสียหายจากการกระทํานั้น
- การดําเนินการของผูแทนของนิติบุคคลที่แสดงความประสงคแทน
นิติบุคคล ก็ไมแตกตางกับ การกระทําของตัว แทนของนิติบุคคลที่กระทําการแทนนิติบุคคล ความ
แตกตางระหวาง “ผูแทน” กับ “ตัวแทน” ก็เปนเรื่องที่มาของผูแทนและตัวแทน กับเรื่องขอบอํานาจ
สวนการทําการแทนนิติบุคคล คําวาผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง นาจะมี
ความหมายกวางไมจํากัดอยูเฉพาะตัวแทน หรือลูกจางของนิติบุคคลเทานั้น แตรวมถึงผูมีหนาที่โดย
กฎหมายหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจโดยตรงหรือโดยปริยายใหทําการแทนนิติบุคคลในกรณีอื่น ๆ ดวย
เชนขาราชการที่ไมถือวาเปนลูกจางหรือตัวแทนของหนวยราชการ ๑๐๐ ดังนั้น มาตรา ๗๗ จึงบัญญัติให
นําบทบัญญัติเรื่องตัวแทนแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม
บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยตั ว แทนเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ของนิ ติ บุ ค คลตาม
มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๗ คือเรื่องความรับผิดของตัวการตอบุคคลภายนอก ดัง
ตัวอยางหลักสําคัญตอไปนี้
- นิติบุคคลยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายที่
ผู แ ทนของนิ ติ บุ ค คลหรื อ ผู มี อํ า นาจทํ า การแทนนิ ติ บุ ค คลได ทํ า ไปภายในขอบวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
นิติบุคคลหรือภายในขอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนแลวแตกรณี ๑๐๑
- ถาผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลทําการใดเกินอํานาจ
แตในทางปฏิบัติทําใหบุคคลภายนอกมีมูลสมควรจะเชื่อวาการอันในอยูภายในขอบอํานาจของผูแทน
หรือทําการแทนนิติบุคคล นิติบุคคลตองรับผิดตอบุคคลภายนอกผูสุจริต ๑๐๒
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๑๐๐

กิตติศักดิ์ ปรกติ, หลักกฎหมาย บุคคล, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน,
๒๕๕๓), หนา ๒๕๖.
๑๐๑
เทียบเคียง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๒๐.

๕๔
- ถ า ผู แ ทนหรื อ ผู มี อํ า นาจทํ า การแทนนิ ติ บุ ค คลกระทํ า การอั น ใด
อันหนึ่งโดยปราศจากอํานาจ หรือทํานอกเหนือขอบอํานาจของผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคล ยอมไมผูกพันนิติบุคคล เวนแตนิติบุคคลจะใหสัตยาบันแกการนั้น ๑๐๓ เปนตน
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(๓.๒) ความรั บ ผิ ด ทางอาญา ในทางทฤษฎี มี ค วามเห็ น โต แ ย ง กั น ว า
นิติบุคคลควรมีความรับผิดทางอาญาหรือไม
ฝายที่มีความเห็นวานิติบุคคลควรมีความรับผิดทางอาญามีความรับ
ผิดทางอาญาได ใหเหตุผลไวหลายประการ เชน
- เมื่ อ นิ ติ บุ ค คลมี สิ ท ธิ ห น า ที่ จึ ง อาจมี ก ารแสดงเจตนาและมี ก าร
กระทําไดอย างบุ คคลธรรมดา โดยผานทางผูแทนผูมีอํานาจกระทําการแทน ถาการกระทํานั้น มี
กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดทางอาญา นิติบุคคลก็ยอมมีความผิดและถูกลงโทษทางอาญาได
- ถาการกระทําของนิติบุคคลเปนการกระทําภายในขอบวัตถุประสงค
ของนิติบุคคลและผูแทนนิติบุคคลทําเพื่อประโยชนของนิติบุคคลแลว หากมีกฎหมายบัญญัติวาเปน
ความผิดทางอาญาก็ตองถือวานิติบุคคลนั้นมีความผิด ดวยการลงโทษทางอาญาแกนิติบุคคลเปนวิธี
เพิ่ ม ความเคร ง ครั ด ในการควบคุ ม นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ เกิ ด ประโยชน แ ก ส มาชิ ก ของนิ ติ บุ ค คลและแก
สาธารณชนทั่วไป ๑๐๔ เปนตน
สวนฝายที่มีความเห็นวานิติบุคคลไมควรมีความรับผิดทางอาญาไดให
๑๐๕
เหตุผลไวเชนกัน เชน
- เมื่อนิติบุคคลมีลักษณะเปนบุคคลสมมติขึ้นตามกฎหมาย ไมมีตัวตน
ที่แทจริง ไมมีชีวิต จิตใจ จึงไมอาจแสดงเจตนาอันเปนองคประกอบสําคัญของกฎหมายอาญา เพราะ
ขัดตอสภาพของนิติบุคคล
- นิติบุคคลยอมดําเนินกิจการตามสิทธิหนาที่มีอยูตามกฎหมาย หรือ
ตามวัตถุประสงคที่ไดจดทะเบียนไว ซึ่งสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคนั้นยอมเปนสิ่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ไมอาจมีสิทธิหนาที่หรือวัตถุประสงคที่ฝาฝนกฎหมายอันเปนความผิดตอกฎหมายอาญาได
- วัตถุประสงคหรือแนวคิดในการลงโทษทางอาญาไมวาจะเพื่อการ
ทดแทนตามความหนักเบาของการกระทํา (Retribution) เพื่อการขมขูใหเกรงกลัวไมใหกระทํา
ความผิด (Deterrence) เพื่อการปรับปรุงแกไขความประพฤติ (Reformation) หรือเพื่อการตัดไมให
มีโ อกาสไดการกระทําความผิดอีก (Incapacitation) ลว นแตเปน วัตถุป ระสงคที่มุงใชแกบุคคล
ธรรมดาซึ่งกระทําความผิด ไมไดหมายถึงนิติบุคคล เปนตน
อยางไรก็ตาม ตามกฎหมายไทยในปจจุบันคอนขางเปนที่ยอมรับกันวา
นิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญาได โดยแสดงเจตนาและมีการกระทําผานผูแทนหรือตัวแทนของ
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๑๐๒

เทียบเคียง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๒๒ ประกอบมาตรา ๘๒๑.
เทียบเคียงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๒๓.
๑๐๔
ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคล และความรับ
ผิดทางอาญาของนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๙), หนา ๒๒๙.
๑๐๕
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒๘-๒๓๐.
๑๐๓

๕๕
นิติบุคคล คงมีปญหาวาการกระทําที่เปนความผิดทางอาญาอยางไรที่นิติบุคคลอาจกระทําผิดได หรือการ
กระทําความผิดทางอาญาฐานใดที่นิติบุคคลไมอาจกระทําความผิดได อาจแยกพิจารณาโดยสรุปไดดังนี้
(๓.๒.๑) กฎหมายที่บัญญัติโดยเฉพาะถึงการกระทําความผิดทาง
อาญาของนิ ติ บุ ค คล มี ก ฎหมายหลายฉบั บ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห นิ ติ บุ ค คลมี ค วามรั บ ผิ ด ทางอาญา
โดยเฉพาะกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจตาง ๆ ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติลงโทษทางอาญาแกสถาบันการเงินในมาตรา ๑๒๒, ๑๒๔, ๑๒๕
และ ๑๒๘ พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีบทบัญญัติลงโทษ
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนในมาตรา ๗๑ ถึง ๗๕ เปนตน
(๓.๒.๒) กฎหมายที่มีโทษทางอาญาไมไดกําหนดใหลงโทษแก
นิติ บุ คคลโดยเฉพาะ แต เป นกรณี ที่ ถือไดว าเป นความผิดที่ นิติ บุ คคลอาจกระทําความผิ ดและต อง
รับผิดทางอาญาได กรณีนี้อาจเทียบเคียงกับเรื่องสิทธิหนาที่ของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๖๗ เรื่องสิทธิหนาที่ของนิติบุคคล ที่อาจถือหลักวานิติบุคคลก็อาจกระทําผิดและตองรับ
ผิดทางอาญาได บทบัญญัติของกฎหมายที่มีโทษทางอาญาจะไมระบุชัดเจนวาผูกระทําเปนบริษัทหรือ
เปนนิติบุคคลดังกลาวขางตน อาจใชเพียงวา “ผูใด” หรือ “ผูประกอบการ” หรือ “นายจาง” ซึ่งโดย
สภาพการกระทํ าความผิ ดนั้ นผู กระทําอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได แตในการฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาแกนิติบุคคลมักจะฟองบุคคลธรรมดาวารวมกับนิติบุคคลกระทําความผิดดวย เนื่องจาก
การกระทําของนิติบุคคลตองมีบุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูแทนหรือตัวแทนเปนผูลงมือกระทําเสมอ
(๓.๒.๓) กรณีความผิดทางอาญาที่นิติบุคคลไมอาจกระทําความผิด
ได เปนกรณีที่ในบทบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญาซึ่งไมไดกําหนดวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เปนผูกระทําผิด โดยอาจใชคําวา “ผูใด” เทานั้น แตโดยสภาพของความผิดตามกฎหมายนั้น นิติบุคคล
ไมอาจกระทําความผิดไดเพราะโดยสภาพแลวคงมีแตบุคคลธรรมดาเทานั้นที่จะกระทําความผิดนั้นได
เชน ความผิดฐานฆาผูอื่น ความผิดฐานเบิกความเท็จ ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ความผิดฐาน
ขับรถโดยไมมีใบอนุญาตขับรถ และความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๔
เปนตน ๑๐๖
อยางไรก็ตาม มีความผิดบางฐานที่ยังมีความเห็นที่แตกตาง
วานิ ติบุคคลอาจตองรับผิดหรือไม เชน ความผิดเนื่องจากการกระทําโดยประมาทเลินเลอ มีผูให
ความเห็นวานิติบุคคลไมอาจมีความรับผิดได เนื่องจากการกระทําโดยประมาทนั้นไมใชการกระทําโดย
เจตนาที่จะประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล จึงไมอาจถือไดวาเปนความประสงคของนิติบุคคลแตก็
เคยมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๔๖/๒๕๓๗ พิพากษาใหนิติบุคคลรับผิดในความผิดที่เกิดจากความ
ประมาทเลินเลอ เปนคดีจากเหตุรถยนตบรรทุกกาซพลิกคว่ํา เกิดระเบิดและเกิดเพลิงไหมที่บริเวณ
ถนนเพชรบุรีตัดใหมเมื่อป ๒๕๓๓ อยางไรก็ตาม แมนิติบุคคลอาจกระทําผิดทางอาญาไดและตองรับ
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๑๐๖

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๔ “ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควร เขาไปหรือซอนตัวอยูใน
เคหสถาน อาคารเก็บรักษาหรือสํานักงานในความครอบครองของผูอ ื่น หรือไมยอมออกไปจากสถานที่เชนวานั้นเมื่อ
ผูมีสิทธิที่จะหามมิใหเขาไปไดไลใหออก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ”.

๕๖
โทษทางอาญา แตโดยสภาพนิติบุคคลอาจตองรับโทษเฉพาะโทษปรับและโทษริบทรัพยสินเทานั้น ไม
อาจรับโทษประหารชีวิต โทษจําคุก หรือโทษกักขังไดอยางบุคคลธรรมดา ๑๐๗
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๒.๑.๗ การสิ้นสุดของนิติบุคคล
บุ ค คลธรรมดาจะสิ้ น สภาพบุ ค คลก็ ตอ เมื่อ ตายหรื อสาบสู ญ ตามกฎหมาย แต
นิติบุคคลโดยสภาพไมมีการตายหรือสาบสูญ ดังนั้น นิติบุคคลอาจคงอยูดําเนินกิจการไปไดหลายสิบป
หรือเปนรอยป หรือหลายรอยปก็เปนได หากไมมีเหตุที่ทําใหนิติบุคคลนั้นตองสิ้นสภาพหรือสิ้นสุดลง
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ยในสว นบทเบ็ ดเสร็จ ทั่ว ไปของนิติบุค คล ไมมีบ ทบัญ ญัติทั่ว ไป
เกี่ ย วกั บ การสิ้ น สุ ด ของนิ ติ บุ คคล จึง ต องพิจ ารณาจากบทบั ญ ญั ติใ นสว นอื่ น และกฎหมายอื่น ที่ มี
บทบัญญัติในเรื่องการสิ้นสุดของนิติบุคคลโดยเฉพาะ โดยหลักก็เปนเชนเดียวกับการกอตั้งนิติบุคคล
กลาวคือ หากเปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง การสิ้นสุดของนิติบุคคลก็ตองมี
กฎหมายใหยุบเลิกนิติบุคคลนั้น หากเปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน การสิ้นสุดของ
นิติบุคคลก็มักจะเปนไปโดยการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล แตก็อาจมีการสิ้นสุดดวยการถอนทะเบียน
นิติบุคคล หรือดวยเหตุอื่นตามที่กฎหมายกําหนดก็ได
(๑) การสิ้ น สุ ด ของนิติบุค คลโดยผลของกฎหมาย ในกรณี ถาเปน นิติบุคคลที่
กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง การสิ้นสุดของนิติบุคคลก็ตองเปนไปโดยกฎหมายเชนกัน สวน
กฎหมายที่กอตั้งหรือยกเลิกหรือยุบเลิกนิติบุคคลนั้นจะเปนกฎหมายที่มีศักดิ์ลําดับใดก็ขึ้นอยูกับที่
กฎหมายที่บัญญัติในเรื่องนั้น เชน อาจกอตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดและยุบเลิก
โดยพระราชบัญญัติ หรืออาจเปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติและถูกยกเลิกโดยพระราช
กฤษฎีกาซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ หรือ นิติบุคคลกอตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
และถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกา เปนตน
(๒) การสิ้นสุดของนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน นิติบุคคลประเภทที่
ต องจดทะเบี ย นในการก อ ตั้ งตามกฎหมาย อาจเลิก และสิ้น สุ ดความเปน นิ ติบุค คลตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งจะมีทั้งเงื่อนไขและขั้นตอนตาง ๆ จนในที่สุดมีการถอนหรือเพิกถอนทางทะเบียน
ไมไดเปนผลตามกฎหมายโดยตรงอยางนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยกฎหมายโดยตรง ซึ่งตองพิจารณาจาก
กฎหมายที่กอตั้งนิติบุคคลเหลานั้น ซึ่งเหตุในการสิ้นสุดของนิติบุคคลประเภทนี้อาจพิจารณาได ดังนี้
(๒.๑) การเลิกนิติบุคคลตามที่ตกลงหรือตามที่แสดงเจตนา เนื่องจากการ
จดทะเบียนกอตั้งนิติบุคคลประเภทนี้มักจะเกิดจากการรวมตัวของบุคคลและหรือนิติบุคคลเพื่อทํา
กิจการอยางใดอยางหนึ่ง การกอตั้งนิติบุคคลสวนใหญจึงมีขอตกลงหรือสัญญาระหวางผูกอตั้งหรือ
ผูกอการรวมทั้งสมาชิกของนิติบุคคล ดังนั้น หากบุคคลผูมีสิทธิในนิติบุคคลเหลานั้นตกลงจะเลิก
นิติบุค คลยอ มสามารถทําได โดยตองดํา เนิน การตามกฎหมายและขอถอนทะเบีย นนิติบุคคลตอ
นายทะเบียน
(๒.๒) นายทะเบียนมีคําสั่งถอนหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลเมื่อมีเหตุ
ตามกฎหมาย เปนเรื่องที่กฎหมายที่กอตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวของมีบทบัญญัติให
๑๐๗

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘.

๕๗
อํานาจนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนมีคําสั่งถอนหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล เมื่อมีเหตุหรือเขา
เงื่อนไขตามกฎหมาย ตัวอยางเชน กรณีสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นายทะเบียน
อาจถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนดวยเหตุที่ (๑) ปรากฏหลังจากการจดทะเบียนวา วัตถุประสงค
ของสมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุข
ของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ (๒) การดําเนินกิจการของสมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ (๓)
เมื่อสมาคมหยุดดําเนินกิจการติดตอกันเกินตั้งแต ๒ ปขึ้นไป (๔) เมื่อปรากฏวาสมาคมใหหรือปลอยให
บุคคลอื่นซึ่งมิใชกรรมการของสมาคมเปนผูดําเนินกิจการของสมาคม หรือ (๕) เมื่อสมาคมมีสมาชิก
เหลือนอยกวา ๑๐ คน เปนเวลาติดตอกันกวา ๒ ป
หรือในกรณี หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และ
บริษัทจํากัด หากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อวาหางหุนสวนหรือบริษัทใดมิไดทําการคาหรือ
ประกอบการงานแลว หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นอาจถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนได
(๒.๓) กรณีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหเลิกนิติบุคคล บางกรณีกฎหมาย
บัญญัติใหตองมีคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลใหนิติบุคคลเลิกหรือการสิ้นสุดลง ตัวอยางเชน กรณี
สมาคม ในกรณีที่มีเหตุใหนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียน แตนายทะเบียนไมดําเนินการ
ผูมีสวนไดเสีย เชน สมาชิก หรือกรรมการสมาคม อาจรองขอตอนายทะเบียนใหดําเนินการถอนชื่อ
สมาคมออกจากทะเบียน ถานายทะเบียนยังไมดําเนินการ ผูรองขอนั้นอาจรองขอตอศาลใหสั่งเลิก
สมาคมก็ได ๑๐๘
ในกรณีมูลนิธิ นายทะเบียน หรือพนักงานอัยการ หรือผูมีสวนไดเสีย
เชน กรรมการมูลนิธิ อาจรองขอตอศาลใหมีคําสั่งเลิกมูลนิธิ หากปรากฏวา (๑) วัตถุประสงคของ
มูลนิธิขัดตอกฎหมาย หรือ (๒) มูลนิธิกระทําการขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
อาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ หรือ (๓) มูลนิธิไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปไดไมวาเพราะเหตุใด ๆ หรือหยุดดําเนินกิจการตั้งแต ๒ ป ขึ้นไป ๑๐๙
(๒.๔) เหตุอื่นที่กฎหมายบัญญัติไว นอกจากเหตุที่มาจากการตกลงหรือการ
เจตนา หรือเหตุที่นายทะเบียนการสั่งเลิกหรือถอนทะเบียน หรือเหตุที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให
เลิกนิติบุคคลดังกลาวแลว ยังมีเหตุอื่นตามกฎหมายที่เปนผลใหนิติบุคคลเลิกกันดวย ดังตัวอยางเชน
(ก) สมาคม ดวยเหตุที่สมาคมลมละลาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๐๑ (๕)
(ข) มูลนิธิ ดวยเหตุที่มูลนิธิลมละลาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐ (๔)
(ค) หางหุน สว นสามัญที่จ ดทะเบีย น (หางหุนสวนสามัญ นิติ บุคคล)
ดวยเหตุที่หุนสวนคนใดคนหนึ่งตาย หรือลมละลาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๐๕๕ (๕)
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๑๐๘
๑๐๙

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๐๔ และ ๑๐๒.
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐ (๕) ประกอบมาตรา ๑๓๑.

๕๘
(ง) หางหุนสวนจํากัด ดวยเหตุที่หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
ตาย ลมละลาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๐๘๐ ประกอบมาตรา ๑๐๕๕
(๕) และมาตรา ๑๐๙๒
(จ) บริษัท จํากั ด ดว ยเหตุ ที่บ ริ ษัทลม ละลาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา
๑๒๓๖ (๕)
ผลจากการสิ้นสุดของนิติบุคคล เมื่อนิติบุคคลจะเลิกกันหรือเลิกกัน
แล วโดยผลของกฎหมายก็ จะตองจัดการทรัพยสินและหนี้สิ้น ของนิติบุคคลใหเสร็จ สิ้นไป ซึ่งแยก
พิจารณาตามประเภทของนิติบุคคลดังนี้
(๑) กรณีนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง การสิ้นสุด
ของนิติบุคคลประเภทนี้ตองเปนไปโดยกฎหมาย และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือหนี้สินของ
นิติบุคคลก็จะตองเปนไปตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของเชนกัน โดยอาจมีการโอนทรัพยสินและ
หนี้สินใหองคกรหรือหนวยงานอื่น หรือที่กอตั้งขึ้นใหม รับดําเนินการตอไป
(๒) กรณีนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน กฎหมายที่ใชบังคับ
แกนิติบุคคลนั้น ๆ มักกําหนดใหตองมีการชําระบัญชี เมื่อนิติบุคคลนั้นเลิกกันหรือจะเลิกกันแลวแต
กรณี รายละเอียดในแตงตั้งผูชําระบัญชี รายละเอียดและวิธีการชําระบัญชีสําหรับนิติบุคคลแตละชนิด
ยอมเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับแกนิติบุคคลนั้น ตัวอยางเชน กรณีสมาคม ในการเลิกสมาคมใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการชําระบัญชีของหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดมาใช
บังคับโดยอนุโลม เมื่อไดชําระบัญชีแลวหากมีทรัพยสินเหลือตองโอนใหแกนิติบุคคลเกี่ยวกับสาธารณ
กุศลตามขอบังคับของสมาคม หรือหากไมมีก็ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ หากไมมีหรือไมอาจ
ปฏิบัติไดใหตกเปนของแผนดิน ๑๑๐
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๒.๒ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน

ถอยคํานี้ดูประหนึ่งวาจะเปนถอยคําที่เปนภาษากฎหมายไทยที่ประชาชนไทยในสังคมไทย
ยังไมคอยคุนเคยมากนัก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการพัฒนากฎหมายบานเมืองของประเทศนั่นเอง จึง
ควรศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของกลุมประเทศที่พัฒนากฎหมายบานเมือง
มานานแลว
๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
ในสมัยโบราณ รัฐมีภารกิจไมมากนัก ภารกิจหลักก็มีเพียงการคุมครองปองกัน
ไดแกการปองกันศัตรูจากภายนอก และการรักษาความสงบเรียบรอยภายในเทานั้น ตอมาแนวคิด
เกี่ยวกับรัฐสมัยใหม ภารกิจของรัฐมีมากขึ้น รัฐตองจัดหาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อบํารุงสงเสริมใหแก
ราษฎร เชน การใหการศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม และอื่น ๆ เมื่อภาระของรัฐมากขึ้น ความ
จําเปนตองมีหนวยงาน องคการเจาหนาที่ตาง ๆ เพื่อปฏิบัติภาระหนาที่ของรัฐ และเพื่อใหองคการ
เหลานี้มีความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่ จึงจําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหแกองคการตาง ๆ
๑๑๐

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๖ และ ๑๐๗.

๕๙
ที่ ตั้ ง ขึ้ น และเนื่ อ งจากองค ก ารเหล า นี้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในฐานะตั ว แทนของรั ฐ เพื่ อ คุ ม ครองประโยชน
สาธารณะ ดังนั้น รัฐจึงมีอํานาจมหาชนซึ่งเหนือกวาเอกชนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน องคการกระจาย
อํานาจของรัฐก็ยอมมีอํานาจมหาชนดวยเชนกัน ๑๑๑
แนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน มีการพัฒนาไปอยางเปนระบบใน
กลุมประเทศตาง ๆ ซึ่งจะไดนําเสนอเพื่อใหเห็นถึงวิวัฒนาการแนวคิดของนิติบุคคลมหาชน ดังตอไปนี้
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๑) ประเทศที่ใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System)
ประเทศที่ควรศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอยางยิ่ง
ไดแก สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กลาวคือ
(๑) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีการพัฒนากฎหมายมหาชนมาเปน
เวลานาน การแบงแยกนิติบุคคลมหาชนออกจากนิติบุคคลเอกชน ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงเปนไป
อยางมีระบบและคอนขางสมบูรณ โดยมีการแยกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนออกเปน ๒ ระดับ คือ
รัฐ (Etat) ในระดับหนึ่ง และนิติบุคคลมหาชนอื่นนอกจากรัฐ อีกระดับหนึ่ง ไดแก องคการปกครอง
สวนทองถิ่นและองคการมหาชน
(๑.๑) รัฐ สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีแนวคิดเกี่ยวกับรัฐ โดยแยกเปนสองฝาย
ฝายนักกฎหมายมหาชนเห็นวารัฐเปนนิติบุคคลตามกฎหมายภายใน ในขณะที่มีนักกฎหมายเอกชน
บางคนเห็ น ว า รั ฐ ไม เ ป น นิ ติ บุ ค คล แนวคิ ด ที่ ใ ห รั ฐ เป น นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง เดิ ม ในระบบสมบู ร ณาญา
สิทธิราชย พระมหากษัตริยเปนองครัฏฐาธิปตย การฟองรองรัฐก็คือการฟองพระมหากษัตริยนั่นเอง
ดังนั้น การฟองรองรัฐจึงกระทํามิได ในขณะเดียวกันในการปกครองของฝรั่งเศสก็มีความตั้งใจที่จะให
ฝายปกครองเปนแกนกลางในการปกครองของรัฐ หรือที่เราเรียกวา “ระบบการปกครองแบบรวมศูนย
อํานาจ” จึงมีความพยายามในการจํากัดสิทธิพิเศษของเจาผูครองนครในทองถิ่นตาง ๆ ดวยการเสนอ
ระบบอํานาจสาธารณะขึ้นมาใน ค.ศ.๑๗๙๙ วา ในรัฐหนึ่ง ๆ ประชาชนทั้งมวลจะมีผลประโยชน
อันหนึ่งที่เปนประโยชนรวมกันและถือเปน “สิ่งสาธารณะ (chose publique)” รัฐมีหนาที่ตองรักษา
และจัดการ การรักษาและจัดการนี้สาธารณะไดมอบหมายอํานาจมหาชน (puissance publique)
อันเปน เจตนารวมกันของชาติ และเกิดจากการรวมหนาที่ ตาง ๆ ของรัฐไวเปน สวนกลาง อํานาจ
มหาชนคืออํานาจอธิปไตยเด็ดขาด และในประเทศหนึ่งจะมีอํานาจเดียว รัฐเปนผูใชอํานาจนั้น การ
วางหลักไวเชนนี้ ทําใหดูประหนึ่งวารัฐบาลของฝรั่งเศสจะใหฝายปกครองรวมอํานาจไวในมือตนเอง
แตการณกลับปรากฏวาองคการฝายปกครองฝรั่งเศสไดดําเนินการไปดวยความรวดเร็ว สุจริตใจ และ
ในที่สุดไดยอมละทิ้งหลักอํานาจตามประเพณีของฝายปกครอง ที่ย อมรับใหฝายปกครองในฐานะ
ตัว แทนของพระมหากษั ตริ ย มีสิทธิพิเศษไมอยูในอํานาจศาลเสีย ทั้งนี้ อาจเปน อิทธิพลเนื่องจาก
แนวคิดเกี่ยวกับหลักเสรีนิยม หลักความชอบดวยกฎหมาย และหลักนิติรัฐ กอใหเกิดแนวความคิดใน
การคุมครองสิทธิของประชาชนจากการกระทําของรัฐ ทําใหรัฐตองรับผิดตอการกระทําอันมิชอบดวย
กฎหมาย และประชาชนมี สิ ทธิ ใ นการฟอ งรั ฐ จึ ง จํา เป น ที่ รั ฐ ตอ งมีสิ ท ธิ และความรั บ ผิ ด นํา ไปสู
๑๑๑

สุนทร มณีสวัสดิ,์ สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๖๙-๗๐.

๖๐
แนวความคิดที่ใหรัฐเปนนิติบุคคล เพราะในฝรั่งเศสนั้นกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ไมมีฐานะเปนนิติ
บุคคล การฟองกระทรวง ทบวง กรม กระทํามิได ตองฟองรัฐซึ่งเปนนิติบุคคล
รัฐในฐานะที่เปนบุคคลและเปนตัวการแหงกฎหมาย (Subject of
Law) ก็ยอมมีเจตนา (Will) และมีอํานาจพิเศษ (Peculiar) คือสามารถกระทําการทุกอยางตามเจตนา
ของตนโดยไมมีผูใดมากําหนดได อํานาจนี้ก็คืออํานาจสูงสุด (Sovereign) ดวยอํานาจนี้เอง รัฐจึงสามารถ
ออกกฎหมายและประกันความศักดิ์สิทธิแหงกฎหมายไดดวยอํานาจบังคับ และสามารถเขาแทรกแซง
พัฒนาการของสังคม (Civilization) เพื่อรักษาสังคมโดยสวนรวม การกระทําทั้งหมดของรัฐนั้นก็คือ การ
ใชอํานาจมหาชน (Public Power) นั่นเอง
การกระทําของรัฐก็ตองกระทําโดยผานปจเจกชน (Individual) ผู
ซึ่งมิไดมีอํานาจเปนของตนเองเลย เพียงแตมีลักษณะคลายกับอวัยวะของรัฐซึ่งเปนบุคคลเทานั้นเอง
นอกจากนั้ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ และองค ก ารแห ง รั ฐ กั บ บุ ค คลอื่ น ก็ มี ลั ก ษณะต า งไปจาก
ความสัมพันธทางเอกชน กลาวคือ รัฐอยูในฐานะเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งตางไปจากความสัมพันธทาง
เอกชนซึ่งมีลักษณะเทาเทียมกัน ๑๑๒
แนวความคิ ด ของคํ า ว า “รั ฐ ” นั้ น เกิ ด จากการยอมรั บ คํ า ว า
"อํานาจ (le pouvoir)" ที่เรียกกันวา “อํานาจรัฐ (le pouvoir d'Etat)” ซึ่งสืบเนื่องมาจากอํานาจ
สูงสุดในการปกครองรัฐที่เรียกกันวา อํานาจอธิปไตย อํานาจรัฐแสดงถึงการมีอํานาจของผูปกครองรัฐ
ที่มีอยูเหนือผูซึ่งอยูใตการปกครองหรือพลเมืองของรัฐ อันเปน การสะทอนใหเห็นถึงความสัมพัน ธ
ระหวางรัฐกับประชาชนของรัฐที่อยูบนพื้นฐานแหงความไมเทาเทียมกัน แนวความคิดดังกลาวถือวา
เป นปรัช ญาหรื อหั วใจของกฎหมายมหาชนที่กลาววา "ถาไมมีกฎหมายใหอํานาจไว ก็ไมสามารถ
กระทําได" อันที่จริงแลวรัฐนั้นเปนแนวคิดที่รวมเอาจิตวิญญาณทั้งหมดของทุก ๆ คนในรัฐมาไวใน
ขอบเขตปริมณฑลของรัฐ นอกจากนี้รัฐยังไดรับมอบอํานาจและหนาที่เฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบสุขของสังคมดวย
เปนที่ยอมรับทั้งในทางความเปนจริงและในทางทฤษฎีวา รัฐใน
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนนิติบุคคล ความเปนนิติบุคคลของรัฐนั้นจะแตกตางจากนิติบุคคลอื่น ๆ เพราะ
ในแงหนึ่งรัฐก็คือสภาพความเปนจริงทางการเมืองและสังคม รัฐไมเพียงเปนนิติบุคคลเทานั้น หากยัง
สามารถพิจารณาความหมายของรัฐในแงชนชั้นทางสังคม ทางระบบเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ไดดวย ใน
แงกฎหมายปกครองจะมองรัฐในแงของนิติบุคคลเปนสําคัญ มิไดมองที่องคประกอบในทางสังคมวิทยา
ของรัฐ การที่กลาววารัฐเปนนิติบุคคลนั้นก็เพราะรัฐมีองคประกอบนิติบุคคลครบถวน ไมวาจะเปน
ดานทรัพยสิน บุคลากร ผูแทน ฯลฯ การที่ใหรัฐเปนนิติบุคคลนั้นนับเปนความกาวหนาแหง
แนวความคิดในทางกฎหมายและมีประโยชนมากเพราะทําใหเกิดความตอเนื่องในการดํารงอยูของรัฐ
รัฐจะไมมีการตาย ทําใหขอผูกพันตาง ๆ ของรัฐดําเนินตอเนื่องแมจะมีการเปลี่ยนตัวผูบริหารแหงรัฐ
ก็ตาม ในทางกฎหมายระหวางประเทศเมื่อรัฐเปนนิติบุคคลก็ทําใหเกิดความเสมอภาคในระหวางรัฐ
ตาง ๆ ไมวาจะใหญหรือเล็ก พัฒนาสูงหรือดอยพัฒนา นอกจากนี้การเปนนิติบุคคลยังทําใหรัฐ
สามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและใชจายเงินทองเพื่อการบริหารได เชน การที่กระทรวง ทบวง กรม
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๑๑๒

สุนทร มณีสวัสดิ,์ สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, เพิ่งอาง, หนา ๗๑-๗๒.

๖๑
หรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มีที่ดิน มีสํานักงาน มีกิจการตาง ๆ ของตน การมีทหาร ตํารวจ ขาราชการ ซึ่ง
ถือเปนลูกจางของรัฐทั้งสิ้น
อยางไรก็ตาม แมนักกฎหมายฝรั่งเศสจะเห็นพองในประโยชน
แหงความคิดที่ใหรัฐนั้นเปนนิติบุคคลและเห็นวาเปนสิ่งจําเปน แตก็มีความแตกตางในเรื่องการตีความ
วาการที่รัฐเปนนิติบุคคลนั้นถือเปนเรื่องของการสมมติขึ้น หรือเห็นวาเปนผลมาจากปรากฏการณ
ธรรมชาติ ซึ่งปญหานี้เปนเรื่องสําคัญเพราะถาเห็นวาการเปนนิติบุคคลของรัฐเปนเรื่องสมมติขึ้นของ
นักกฎหมายแลว การตีความขอบเขตแหงการเปนนิติบุคคลของรัฐจะตองเปนไปอยางแคบ เฉพาะ
เทาที่จําเปนตามที่สมมติขึ้นมาเพื่อประโยชนในการใชเทานั้น แตถาเห็นวาเทคนิคทางกฎหมายที่ใหรัฐ
เปนนิติบุคคลนี้เปนกระบวนการของปรากฏการณธรรมชาติ ความคิดเรื่องการเปนนิติบุคคลของรัฐ
ก็ยอมสามารถไดรับการพัฒนาตอไปอยางสมบูรณและอาจถือเปนหลักแหงระเบียบและโครงสราง
ภายในรัฐได ๑๑๓
ศาสตราจารย HAURIOU เห็นวา การเปนนิติบุคคลของรัฐเปนผล
มาจากปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งเปนปรากฏการณที่ซับซอนมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการเปน
องคกรที่มีการจัดระบบของรัฐและความคิดชี้นําที่เปนพื้นฐานขององคกร แนวความคิดเรื่องการเปน
นิติบุคคลของรัฐทําใหกลาวไดวาบางสิ่งบางอยางในรัฐอยูเหนือปจเจกชนที่ประกอบกันเปนรัฐทั้งใน
ดานความสําคัญและในดานระยะเวลา สิ่งนั้นก็คือแนวความคิดแหงการดําเนินการรวม (l’idée
d’entreprise) ซึ่งเปนพื้นฐานของรัฐ กลาวคือ ความคิดแหงการปองกันและการจัดองคกรของกลุม
คนในชาติ
ในขณะเดียวกันนักกฎหมายที่ยึดถือกฎหมายที่ใชอยูปจจุบันเปน
สําคัญที่มักเรียกกันวา “นักกฎหมายสํานักกฎหมายบานเมือง (Positivist)” จํานวนหนึ่งเห็นวาการ
เป น นิ ติบุ คคลของรั ฐ เป น เรื่องที่ มนุษยส รางขึ้น มา เปนเทคนิคทางกฎหมายที่ไมไดเปน ผลมาจาก
ปรากฏการณธรรมชาติ แตสรางขึ้นมาเพื่อประโยชนในการจัดระเบียบและการดําเนินการปกครองใน
สังคมเทานั้น
โดยสรุปแลวความเห็นตาง ๆ ดังกลาวขางตนนั้นคงไมสามารถยุติ
ไดโดยงาย แตนักกฎหมายฝรั่งเศสก็มีจุดที่เห็นพองตองกันวา “รัฐ” เปนนิติบุคคลอยางแนนอน
เมื่อรัฐเปนนิติบุคคลแลวกระทรวง และกรม ในสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังนั้นการกลาววา ขาพเจาฟองรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้
หรือฟองผูวาราชการจังหวัดคนนั้นคนนี้ ฯลฯ จึงเปนสิ่งที่ไมถูกตองเพราะบุคคลเหลานี้ตางเขามาใน
คดีในฐานะของตัวแทนของรัฐทั้งสิ้น การฟองคดีตาง ๆ ก็คือการฟองรัฐนั่นเอง
การที่กระทรวงและกรมไมมีฐานะเปน นิติบุคคลกอใหเกิดผลดี
หลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระทรวง และกรมตาง ๆ เพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน หากตองการจัดตั้งกระทรวงใหมที่ไมเคยมีการจัดตั้งมา
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๑๑๓

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๘๑-๘๒.

๖๒
กอนก็สามารถโอนหนวยงานตาง ๆ มาสังกัดกระทรวงนี้ได ในขณะเดียวกันหากมีความจําเปนตองยุบ
กระทรวงและกรมใดเพราะไมมีความจําเปนตองคงกระทรวงและกรมนั้นไวอีกตอไปก็สามารถกระทํา
ไดโดยกฎหมายระดับรัฐกฤษฎีกาเทานั้น
ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะไมมีการกําหนดจํานวนและอํานาจหนาที่
ของรัฐมนตรีไวในรัฐธรรมนูญหรือแมแตในรัฐบัญญัติฉบับตาง ๆ ซึ่งก็หมายความวาจํานวนกระทรวง
และกรมจะไมแนนอนเพราะแปรผันตามจํานวนรัฐมนตรีนั่นเอง แตเปนอํานาจของประธานาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะกระทําโดยรัฐกฤษฎีกาของประธานาธิบดี (le décret présidentiel) ตาม
ขอเสนอของนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเปนผูกําหนดรายชื่อกระทรวงที่จะใหมีในขณะจัดตั้ง
รัฐบาล การตั้งรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรายบุคคลซึ่งจะมากหรือนอยกระทรวงก็แลวแตเหตุผลทางเทคนิค
และทางการเมือง รวมถึงการแบงอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีจะมีปจจัยหลายอยางในการแบงแยก เชน
มีรัฐมนตรีที่มีประสบการณมากนอยเพียงใด จํานวนรัฐมนตรีมีมากนอยเพียงใด เปนตน ๑๑๔
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(๑.๒) นิติบุคคลมหาชนอื่นนอกจากรัฐ
แนวความคิ ด ในการจั ด ระเบี ย บบริ ห ารและนิ ติ บุ ค คลตาม
กฎหมายมหาชนของฝรั่งเศสตั้งอยูบนรากฐานของหลักวาดวยการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ
การปกครองส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าคนั้ น ถื อ ว า เป น เรื่ อ งของหลั ก ว า ด ว ยการรวมอํ า นาจ
(Centralisation) ซึ่งมีเพียงรัฐเทานั้นที่เปนนิติบุคคล มีรัฐบาล รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด ฯลฯ
เปนตัวแทนของรัฐในแตละระดับตามการแบงเขตพื้นที่การปกครอง ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่
ของรัฐนั้นเปนความสัมพันธในลักษณะบังคับบัญชา เปนเรื่องที่ทุกคนอยูภายใตนิติบุคคลเดียวกันคือ
รัฐ
แตการจัดระเบียบบริหารของรัฐนั้น นอกจากจะใชวิธีที่กลาวมา
ขางตนแลว รัฐยังจําตองใชวิธีกระจายอํานาจ (Décentralisation) อีกดวย ทั้งนี้ ดวยเหตุผลใหญ ๆ ๒
ประการ คือ ๑๑๕
ประการแรก เปนการยอมรับในปรากฏการณของพัฒนาการทาง
การเมืองนั่นคือ การรวมตัวของชนชั้นกระฎมพี (พอคา ชางฝมือ นายธนาคาร ฯลฯ) เปนชุมชนหรือ
เปนเมืองขึ้นมาและเริ่มมีการปกครองตนเองที่พัฒนาไปเรื่อย ๆ
ประการที่สอง เปนความจําเปนของรัฐเองที่ตองมีการกระจาย
อํานาจ ทั้งนี้ เพื่อแบงเบาภาระการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ และเพื่อความเหมาะสมในการ
จัดทําบริการสาธารณะหรือการดําเนินการบางอยางที่เปนเรื่องทางเทคนิค
รัฐเดี่ยวในสมัยปจจุบันที่เคยรวมอํานาจไวมากจะมีแนวโนมไปสู
การกระจายอํานาจมากขึ้น แมวาจะมิใชดวยเหตุผลทางการเมือง อันเปนความคิดเรื่องประชาธิปไตย
แตก็จะเปนเพราะปญหาดานเทคนิค
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๑๑๔

ชาญชัย แสวงศักดิ์, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวญ
ิ ูชน,
๒๕๔๑), หนา ๑๖-๑๘.
๑๑๕
โภคิน พลกุล, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส, อางแลว, หนา ๒๙๒-๒๙๓.

๖๓
การกระจายอํานาจนั้น ทําได ๒ ลักษณะ คือการกระจายอํานาจ
ทางพื้นที่ (Décentralisation territoriale) นั่นคือ การมอบบริการสาธารณะหลายอยางใหแก
(๑.๒.๑) องคการปกครองสวนทองถิ่น (les collectivités
locales) จัดทํา ทั้งนี้ การจัดทําบริการสาธารณะที่ไดรับมอบหมายจะถูกจํากัดขอบเขตโดยพื้นที่หรือ
อาณาเขตขององคการปกครองทองถิ่นนั้น
องค การปกครองส วนท องถิ่ น (les collectivités
locales) เป นนิ ติ บุ คคลแยกต างหากจากรั ฐโดยอาศั ยหลั กการกระจายอํ านาจการปกครอง (la
décentralisation) มีดวยกัน ๓ ประเภท คือ ภาค (la région) องคการบริหารสวนจังหวัด (le
département) และเทศบาล (la commune) หนวยงานที่จะมีสถานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดนั้นจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ คือ (๑) ความเปนอิสระ (l’autonomie) ซึ่งก็คือจะตองมีฐานะเปน
นิติบุคคล มีพื้นที่รับผิดชอบเปนของตนเอง มีองคกรที่มาจากการเลือกตั้ง มีอํานาจหนาที่โดยเฉพาะและ
มีการคลังที่เปนของตัวเอง (๒) อยูภายใตการกํากับดูแล (la tutelle) ของรัฐ
(๑.๒.๒) องคการมหาชน การกระจายอํานาจอีกประการหนึ่ง
คือการกระจายอํานาจทางบริการหรือทางเทคนิค (Décentralisation par service ou technique)
คือการมอบบริการสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งซึ่งอยูในความดูแลของรัฐให “องคการมหาชน (les
établissement publics)” จัดทํา การจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวโดยทั่วไปแลวจะไมไดถูกจํากัด
หรื อ กํ า หนดขอบเขตของกิ จ กรรมโดยพื้ น ที่ แต เ ป น เรื่ อ งทางเทคนิ ค มากกว า เช น โทรศั พ ท
โรงพยาบาล รถไฟ ไฟฟา มหาวิทยาลัย ฯลฯ ทั้งนี้ องคการมหาชนอาจจะเปนรัฐวิสาหกิจหรือไมก็ได
แลวแตวาจะเขาตามความหมายของรัฐวิสาหกิจหรือไม และองคการมหาชนก็มีไดทั้งในระดับชาติ
ระดับจังหวัดหรือระดับคอมมูน
หนวยงานที่จะมีสถานะเปนองคการมหาชนนั้นจะตอง
มีองคประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
(๑) มีฐานะเปนนิติบุคคล
(๒) เปนนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน
(๓) ดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ เ รี ย กว า “บริ ก ารสาธารณะ
(le service public)”
องคการมหาชนมีหลายประเภท ไดแก องคการมหาชน
ทางปกครอง (l’établissement public administrative) องคการมหาชนทางอุตสาหกรรมและ
ทางการคา (l’établissement public industriel et commercial) และองคการมหาชนทางพื้นที่
(l’établissement public territorial)
การบริหารงานของรัฐดวยวิธีการกระจายอํานาจนี้เอง
ที่รัฐไดสรางนิติบุคคลมหาชนขึ้นมานอกเหนือจากรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน
โดยเฉพาะทางดานการคลัง แตนิติบุคคลดังกลาวก็ยังคงอยูภายใตการควบคุมของรัฐ เปนเรื่องของ
ความสัมพันธระหวางนิติบุคคลกับนิติบุคคล ดังนั้น รัฐจึงใชอํานาจกํากับดูแล (pouvoir de tutelle)

๖๔
เหนือนิติบุคคลมหาชนอื่น ไมใชอํานาจบังคับบัญชา เชน เจาหนาที่ภายในนิติบุคคลมหาชนหนึ่ง ๆ พึง
ใชตอกัน ๑๑๖
(๒) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สํ าหรั บ ในระบบกฎหมายของสหพัน ธส าธารณรัฐ เยอรมนี นิติบุคคล
หมายถึง ผูที่มีความสามารถทรงสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายที่กฎหมายสมมติขึ้นนั้น โดยนิติบุคคลใน
ระบบกฎหมายเยอรมันมีสองประเภท คือ นิติบุคคลมหาชน (Juristische Person des öffentlichen
Rechts) และนิติบุคคลเอกชน (Juristische Person des Privatrechts) นิติบุคคลมหาชน คือ นิติบุคคล
ที่เกิดขึ้นหรือมีรากฐานมาจากกฎหมายมหาชน สวนนิติบุคคลเอกชนนั้นเกิดขึ้นในระบบกฎหมายเอกชน
โดยทั่วไปแลวนิติบุคคลมหาชนยอมเปนผูทรงอํานาจปกครอง แตโดย
เหตุที่นิติบุคคลเปนสิ่งที่กฎหมายสมมติขึ้นใหทรงสิทธิและหนาที่ ไมไดมีชีวิตจิตใจจริง ๆ การกระทํา
ตาง ๆ ของนิติบุคคลจึงตองกระทําผานองคกร ซึ่งโดยปกติไดแกหนวยงานและตําแหนงตาง ๆ ทั้งนี้
โดยที่หนวยงานและตําแหนงตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะเปนองคกรของนิติบุคคลนั้นไมถือวาเปนบุคคล ดวย
เหตุนี้จึงไมสามารถฟองหรือถูกฟองคดีในนามของตนเองได ตัวอยางที่จะทําใหเห็นภาพทั่วไปใน
เบื้องตนก็คือ บรรดากระทรวงตาง ๆ ในระบบกฎหมายเยอรมัน กระทรวง ทบวง กรม ไมเปนนิติ
บุคคลเหมือนดังเชนที่ปรากฏในระบบกฎหมายไทยแตถือวาเปนองคกรของรัฐ และโดยที่รัฐมีฐานะ
เปนนิติบุคคลมหาชน ดวยเหตุนี้รัฐจึงเปนผูทรงสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายเปนผูทรงอํานาจปกครอง
ดั้งเดิม เนื่องจากรัฐทรงไวซึ่งอํานาจแหงรัฐอันเปนอํานาจมหาชนที่ไมไดรับมาจากผูใด
ตามระบบรัฐธรรมนูญเยอรมันทั้ง“สหพันธ (Bund)” และ “มลรัฐ
(Bundesländer)” ทั้งหลายทั้งปวง ตางก็เปนรัฐ ดวยเหตุนี้สหพันธและมลรัฐจึงมีฐานะเปนนิติบุคคล
มหาชน เพียงแตอํานาจรัฐของมลรัฐมีอยูจํากัดเทานั้น ดวยเหตุนี้สหพันธและมลรัฐจึงอาจเปนคูความ
ฟองรองคดีกันในศาลไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในศาลรัฐธรรมนูญ โดยเหตุที่ทั้งสหพันธและมลรัฐ ตางก็
เปนรัฐซึ่งถือวาเปนนิติบุคคลมหาชน สหพันธและมลรัฐจึงมีองคกรฝายปกครองของตนดวยเหตุนี้
องคกรฝายปกครองในระบบกฎหมายเยอรมันจึงมีทั้งองคกรฝายปกครองของสหพันธ เชน กระทรวง
แหงสหพันธ และองคกรฝายปกครองของมลรัฐ เชน กระทรวงแหงมลรัฐ เปนตน ๑๑๗
ประเภทของนิ ติบุ คคลมหาชน ในระบบกฎหมายเยอรมัน มีอยู ๓
ประเภท คือ องคการหมูคณะมหาชน (Körperschaft des öffentlichen Rechts) องคการบริการ
มหาชน (Anstalt des öffentlichen Rechts) และมูลนิธิมหาชน (Stiftung des öffentlichen
Rechts) ๑๑๘
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๑๑๖

ชาญชัย แสวงศักดิ์, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน, อางแลว, หนา ๒๐-๒๑.
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๑๐๓-๑๐๔.
๑๑๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๕-๑๐๗.
๑๑๗

๖๕
(๒.๑) องคการหมูคณะมหาชน
องคการหมู คณะมหาชนเปนนิติบุคคลมหาชนที่มี ขึ้นเพื่อปฏิบั ติ
ภารกิจสาธารณะเพื่อประโยชนแกสมาชิกขององคการ ความเปนสมาชิกขององคการจึงเปนสาระสําคัญ
ของนิติบุคคลมหาชนประเภทนี้ ระบบกฎหมายเยอรมันไดแยกองคการหมูคณะมหาชนออกเปน
หลายประเภท ขึ้นอยูกับลักษณะของความเปนสมาชิก อยางไรก็ตามเราอาจแบงแยกองคการหมูคณะมหาชนออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ คือ องคการหมูคณะมหาชนในทางดินแดน (Gebietskörperschaft) และองคการหมูคณะมหาชนในทางบุคคล (Personalkörperschaft)
องคการหมูคณะมหาชนในทางดินแดน ไดแก บรรดาองคการ
ปกครองตนเองสวนทองถิ่นทั้งหลาย องคการเหลานี้มีอํานาจปกครองเหนือบุคคลที่อยูภายในเขตการ
ปกครองของตน กลาวอีกนัยหนึ่งความเปนสมาชิกของนิติบุคคลมหาชนประเภทนี้ขึ้นอยูกับภูมิลําเนา
ของบุคคล สําหรับองคการหมูคณะมหาชนในทางบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลมหาชนที่มีความสัมพันธกับ
สมาชิกของตนโดยมีจุดเกาะเกี่ยวที่มีลักษณะพิเศษบางประการ เชน จุดเกาะเกี่ยวในทางอาชีพ ทาง
เศรษฐกิจ ทางสังคม หรือทางวัฒนธรรม เปนตน ตัวอยางของนิติบุคคลมหาชน ประเภทที่เปนองคการ
หมูคณะมหาชนในทางบุคคล ไดแก สภาทนายความ สภาวิศวกร แพทยสภา สภาอุตสาหกรรมและ
ชางฝมือ มหาวิทยาลัย เปนตน นิติบุคคลมหาชนเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีลักษณะเปนองคการ
วิชาชีพจะมีอํานาจปกครองเหนือสมาชิกของตน อนึ่ง สมาชิกภาพขององคการหมูคณะมหาชนมีไดทั้ง
สมาชิกสภาพแบบสมัครใจและสมาชิกภาพแบบบังคับ ขึ้นอยูกับลักษณะของนิติบุคคลมหาชนนั้น ๆ
ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพทนายความจะตองถูกบังคับใหเปนสมาชิกของสภาทนายความ เปนตน
อนึ่ง สหพันธและมลรัฐ ซึ่งเปน รัฐนั้นตําราบางเลมถือวาเปน
องคการหมูคณะมหาชนในทางดินแดนเชนกัน แตตําราบางเลมเห็นวารัฐมีสถานะพิเศษตางหาก
ออกไป
(๒.๒) องคการบริการมหาชน
องคการบริการมหาชนเปนหนวยการปกครองและการบริการ
สาธารณะที่ประกอบไปดวยทรัพยสินและบุคลากรของตน องคการบริการมหาชนตางจากองคการหมู
คณะมหาชนตรงที่องคการบริการมหาชนไมมีสมาชิกมีแตผูใชบริการ ตัวอยางขององคการบริการ
มหาชน ไดแก องคการกิจการวิทยุและโทรทัศน ธนาคารแหงชาติเยอรมัน โดยปกติทั่วไปแลวองคการ
บริการมหาชนจะเปนนิติบุคคลมหาชน อยางไรก็ตาม มีหนวยบริการมหาชนบางหนวยที่มีลักษณะ
คลายกับองคการบริการมหาชน กลาวคือในแงโครงสรางจะมีความเปนอิสระจากนิติบุคคลมหาชนตน
สังกัด แตหนวยบริการมหาชนเหลานี้จะไมมีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน ตัวอยางของหนวยบริการที่
มีลักษณะคลายกับองคการบริการมหาชน ไดแก หองสมุดประจําเมือง สุสานแหงทองถิ่น หรือสระวาย
น้ําแหงทองถิ่น เปนตน หนวยบริการเหลานี้แมจะมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการในระดับหนึ่ง

๖๖
แตไมมีความสามารถทางกฎหมายเนื่องจากไมใชนิติบุคคล หากจะตองดําเนินการทางกฎหมายจะตอง
ใหนิติบุคคลตนสังกัด เชน เมือง หรือองคการปกครองตนเองสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการ
(๒.๓) มูลนิธิมหาชน
มูลนิธิมหาชนเปนนิติบุคคลมหาชนที่มีลักษณะเปนกองทรัพยสิน
ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะ ในเชิงโครงสรางมูลนิธิมหาชนมีลักษณะคลายคลึงกับ
องคการบริการมหาชน แตมูลนิธิมหาชนไมมีผูใชบริการมีแตผูรับประโยชน หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
ตลอดจนวัตถุประสงคของมูลนิธิมหาชนจะไดรับการบัญญัติไวในขอบังคับของมูลนิธิฯ ตัวอยางของ
มูลนิธิมหาชนในระบบกฎหมายเยอรมัน ไดแก มูลนิธิเพื่อการอนุรักษทรัพยสมบัติทางวัฒนธรรมของป
รัสเซีย เปนตน
ในระบบกฎหมายเยอรมันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา “รัฐ” มี
สถานะเปนนิติบุคคลมหาชน ถึงแมจะยังเปนที่ถกเถียงกันวารัฐเปนนิติบุคคลมหาชนประเภทองคการ
หมูคณะมหาชน หรือเปนนิติบุคคลมหาชนที่มีสถานะพิเศษก็ตาม โดยที่สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมี
รูปของรัฐแบบสหพันธรัฐ ระบบกฎหมายเยอรมันจึงถือวาทั้ง “สหพันธ (Bund)” และ “มลรัฐ
(Länder)” ตาง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนสหพันธนั้นตางก็เปนรัฐซึ่งทรงสิทธิหนาที่ตามกฎหมาย โดย
รัฐธรรมนูญจะกําหนดสิทธิและหนาที่ที่สหพันธและมลรัฐมีตอกันไว หากเกิดปญหาขึ้นและปญหา
ดังกลาวเปนปญหาในระดับรัฐธรรมนูญ สหพันธและมลรัฐก็อาจนําเรื่องฟองรองยังศาลรัฐธรรมนูญ
แหงสหพันธได การกําหนดแบงอํานาจหนาที่ระหวางสหพันธกับมลรัฐจะกําหนดแบงใน ๓ สวน คือ
อํานาจหนาที่ในทางนิติบัญญัติ อํานาจหนาที่ในทางปกครองและอํานาจหนาที่ในทางตุลาการ
หากกลาวเฉพาะงานในทางปกครององคกรของรัฐ ที่ทําหนา ที่
ดังกลาวในระดับสหพันธ คือ รัฐบาลแหงสหพันธ สวนในระดับมลรัฐ คือ รัฐบาลแหงมลรัฐ โดยองคกร
ที่ทําหนาที่บริหารสูงสุดในระดับสหพันธคือคณะรัฐมนตรีแหงสหพันธ คณะรัฐมนตรีของสหพัน ธ
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ ใน ค.ศ. ๑๙๙๙ นอกจากนายกรัฐมนตรีแลว
ในระดับสหพันธมีรัฐมนตรีเจากระทรวงตาง ๆ ทั้งสิ้นใน ๑๔ กระทรวง โดยบรรดากระทรวงและ
หนวยงานที่อยูภายใตกระทรวงตาง ๆ ถือวาเปน “ฝายปกครองของรัฐโดยตรง” (unmittelbare
Staatsverwaltung) จึงตกอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้โดยถือวา
กระทรวงเปนหนวยงานทางปกครองระดับสูงสุดของสหพันธ
นอกจากรัฐมนตรีเจากระทรวงจะมีอํานาจบังคับบัญชาหนวยงาน
ตาง ๆ โดยตรงแลวยังมีอํานาจกํากับดูแลนิติบุคคลมหาชนประเภทตาง ๆ ที่อยูในขอบเขตความ
รับผิดชอบของกระทรวงดวย เชน กระทรวงแรงงานและระเบียบสังคมนอกจากจะมีอํานาจบังคับ
บัญชาหนวยงานตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายในกระทรวงแลว ยังมีอํานาจกํากับดูแลองคการคุมครอง
แรงงานแหงสหพันธ ซึ่งเปนองคการบริการมหาชนและมีฐานะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากรัฐ เปนตน

๖๗
ในทางกฎหมายระบบกฎหมายเยอรมันเรียกบรรดานิติบุคคลมหาชนตาง ๆ ที่รัฐจัดตั้งขึ้นใหมีสภาพ
บุคคลต างหากจากรัฐแตอยูในกํากับ ดูแลของกระทรวงวาเปน “ฝ ายปกครองของรัฐ โดยอ อม”
(mittelbare Staatsverwaltung)
อนึ่ ง การจั ด ตั้ ง และยุ บ เลิ ก หน ว ยงานทางปกครองในระบบ
กฎหมายเยอรมัน การจัดตั้งและยุบเลิกหนวยงานทางปกครองตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลงองคกรทาง
ปกครองจะตองกระทําโดยผูถืออํานาจจัดการองคการทั้งนี้โดยจะตองคํานึงถึงหลักการปกครองแบบ
สหพันธรัฐและหลักการแบงแยกอํานาจประกอบกัน หากพิจารณาในแงของหลักการปกครองแบบ
สหพันธรัฐ สหพันธ (Bund) และมลรัฐ (Land) ตางก็มีความสามารถในการจัดตั้งและยุบเลิก
หนว ยงานทางปกครองของตนด ว ยตนเอง อยางไรก็ตามเพื่อใหการบริหารราชการแผน ดิน ใน
ความสัมพันธระหวางสหพันธและมลรัฐ เปน ไปอยางราบรื่น ระบบกฎหมายเยอรมันไดกําหนด
ขอยกเวนบางประการโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการบังคับการตามกฎหมายของสหพันธโดย
องคกรเจาหนาที่ของมลรัฐ ในกรณีเชนนี้แมวามลรัฐจะมีอํานาจจัดตั้งหนวยงานทางปกครองขึ้น แต
สหพันธก็มีอํานาจตรากฎหมาย (โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสูงซึ่งเปนตัวแทนมลรัฐ) กําหนด
โครงสรางภายในของหนวยงานเพื่อใหการบังคับการตามกฎหมายเปนไปไดดวย
พิจารณาในแงของหลักการแบงแยกอํานาจ ประเด็นก็คืออํานาจ
ในการจัดการองคการเปนของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร (ทั้งในระดับสหพันธและมลรัฐ) กลาวอีก
นัย หนึ่ ง การจัดตั้ ง เปลี่ ยนแปลง ยุบ เลิกหนว ยงานทางปกครองจะตองกระทําโดยตราเปน
รัฐบัญญัติหรือโดยฝายบริหารอาศัยอํานาจจากรัฐบัญญัติ หรือฝายบริหารสามารถดําเนินการไดเอง
โดยไมตองอาศัยอํานาจจากรัฐบัญญัติ (ทําเปนระเบียบภายในฝายปกครอง) สําหรับประเด็นนี้ในระดับ
สหพันธรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ มาตรา ๘๗ กําหนดวาหากหนวยงานทางปกครองเปนนิติบุคคล
มหาชนประเภทองคการหมูคณะมหาชน (เชน องคการวิชาชีพตาง ๆ) หรือเปนองคการบริการมหาชน
หรือเปนหนวยงานทางปกครองพิเศษบางประเภท การจัดตั้ง และยุบเลิกจะตองกระทําเปนกฎหมาย
ระดับรัฐบัญญัติ สําหรับการจัดตั้งและยุบเลิกหนวยงานทางปกครองในลักษณะอื่น รัฐบาลแหง
สหพันธสามารถกระทําไดเอง หากกฎหมายมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
ปญหาการจัดตั้งหนวยงานทางปกครองเกิดขึ้นคอนขางนอย เนื่องจากโดยทั่วไปแลวประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดตั้งหนวยงานทางปกครองตาง ๆ มักจะไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือรัฐบัญญัติตาง ๆ
อยางไรก็ตามมีหลักการสําคัญประการหนึ่งก็คือถาหนวยงานทางปกครองที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเปน
นิติบุคคลมหาชนแยกออกจากรัฐ โดยหลักแลวการจัดตั้งจะตองกระทําโดยรัฐบัญญัติหรือโดยอาศัย
อํานาจจากรัฐบัญญัติเสมอ สําหรับหนวยงานทางปกครองภายใตการบังคับบัญชาของกระทรวง
โดยทั่วไปแลวรัฐบาลสามารถจัดแบงอํานาจหนาที่แลปรับเปลี่ยนไดเอง เนื่องจากถือเปนหนวยงานที่

๖๘
ตั้งขึ้นภายในกระทรวง ไมจําเปนตองอาศัยกฎหมาย เวนแตเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือรัฐบัญญัติ
กําหนดไวโดยเฉพาะเนื่องจากเปนหนวยงานที่มีภารกิจสําคัญเปนพิเศษหรือมีลักษณะพิเศษ เปนตน
ในสวนของกระทรวงตาง ๆ ซึ่งถือเปนหนวยงานทางปกครอง (ที่
ไมเปนนิติบุคคล) ระดับสูงสุดแหงสหพันธนั้นไมปรากฏจํานวนที่แนนอน กลาวอีกนัยหนึ่งจํานวน
กระทรวงขึ้นอยูกับจํานวนรัฐมนตรีเจากระทรวง โดยที่รัฐธรรมนูญแหงสหพันธไมไดกําหนดจํานวน
รัฐมนตรีไวกระทรวงตาง ๆ จึงผันแปรไปตามนโยบายของรัฐบาลแตละชุด อยางไรก็ตามมีกระทรวง
บางกระทรวงที่ไดรับการกลาวถึงโดยตรงในรัฐธรรมนูญ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเหลานี้จึงเปนกระทรวงที่จะตองมีอยูเสมอ จํานวนรัฐมนตรีเจากระทรวงจะมีเทาใดและ
ภารกิจของรัฐมนตรีเจากระทรวงจะมีอะไรบางนั้นขึ้นอยูกับการกําหนดของนายกรัฐมนตรี ประกอบ
กับกฎเกณฑในกฎหมายงบประมาณรายจายประจําปที่ผานความเห็นชอบจากรัฐสภาประกอบกัน
หากพิจารณาในแงโครงสรางทางภารกิจ หนวยงานทางปกครอง
ในระดั บ สหพั น ธ จ ะมี ความแตกต างจากหนว ยงานทางปกครองในระดับ มลรั ฐ กล าวคือในระดั บ
สหพันธนั้นจะไมมีการแบงหนวยงานทางปกครองออกเปนหนวยงานทางปกครองทั่วไปและหนวยงาน
ทางปกครองเฉพาะเรื่องเหมือนกับในระดับมลรัฐ แตหนวยงานทางปกครองในระดับสหพันธจะเปน
หนวยงานทางปกครองเฉพาะเรื่องเสมอ (กระทรวงแหงสหพันธและหนวยงานสังกัดกระทรวงเปน
หนวยงานทางปกครองเฉพาะเรื่อง)
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของนิติบุคคลมหาชน ในระบบ
กฎหมายเยอรมัน เนื่องจากกระทรวงและหนวยงานทางปกครองโดยตรงของกระทรวง (กรม สํานักงาน
สถาบัน) ไมวาจะเปนในระดับสหพันธหรือมลรัฐไมเปนนิติบุคคล แตนิติบุคคลมหาชนคือ สหพันธหรือ
มลรัฐ ตลอดจนหนวยงานทางปกครองโดยออมที่สังกัดกระทรวงแหงสหพันธหรือมลรัฐ ไมวาจะเปน
องคการหมูคณะมหาชน องคการบริการมหาชน หรือมูลนิธิมหาชน ดวยเหตุนี้บรรดากระทรวงหรือ
หนวยงานทางปกครองโดยตรงในกระทรวงจึงไมสามารถเปนผูทรงสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายดวย
ตนเองได ซึ่งหมายความตอไปวากระทรวงหรือหนวยงานทางปกครองโดยตรงไมมีความสามารถเปน
คูความในคดีไดเอง ผูที่จะเปนคูความในคดีได ยอมไดแก สหพันธหรือมลรัฐ แตโดยที่สหพันธหรือมลรัฐ
เปนนิติบุคคลที่ไมมีชีวิตจิตใจจึงตองมีบุคคลธรรมดากระทําการแทน ซึ่งผูกระทําการแทนสหพันธหรือ
มลรัฐยอมไดแกองคกรของสหพันธหรือมลรัฐซึ่งมีบุคคลธรรมดาเขาสวมตําแหนง
ในสวนของความรับผิดของสหพันธหรือมลรัฐนั้นระบบกฎหมาย
เยอรมันกําหนดใหสหพันธหรือมลรัฐตองเขาไปรับผิดแทนเจาหนาที่ของตนซึ่งกระทําละเมิดในการ
ปฏิบัติหนาที่กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น ๑๑๙
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๖๙
๒) ประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System)
ประเทศที่ควรศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ของกลุม
ประเทศที่ใชกฎหมายจารีตประเพณีอยางยิ่ง ไดแก อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา กลาวคือ
(๑) อังกฤษ
อังกฤษมีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law System)
กลาวคือยอมรับคําพิพากษาเปนกฎหมาย กลาวคือ เปนกฎหมายที่ศาลสรางขึ้น (judge-made law)
จารีตประเพณีมีประวัติความเปน มาหลายรอยป และกอตัว ขึ้นที่เกาะอั งกฤษกอนที่ จะแพรไปสู
ประเทศอาณานิคม ทั้งนี้ กษัตริยไดกอตั้งศาลหลวง (Royal Courts) ขึ้นในเมืองหลวง (ซึ่งอยูใน
Westminster) นอกจากศาลหลวงจะตัดสินความ ณ Westminster แลว กษัตริยยังสงผูพิพากษา
ศาลหลวงออกไปชําระคดีในทองถิ่นทั่วประเทศดวย ผูพิพากษาศาลหลวงก็นําเอาหลักกฎหมายที่ศาล
หลวงสรางขึ้นนั้นไปใชกับคดีในทองที่ที่ตนตัดสินความดวย จนในที่สุด กฎหมายของศาลหลวงจึงใช
แทนที่กฎหมายทองถิ่น (ซึ่งมักเปนจารีตของทองถิ่น) จนเกิดเปนกฎหมายอันเดียวกัน (Common) ที่
ใชทั่วเกาะอังกฤษ กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ที่ศาลสรางขึ้นนั้นมักเปนหลักกฎหมาย
ใหญ ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตประจําวันของคนในสังคม เชน หลักกฎหมายสัญญา หลักกฎหมาย
ละเมิด (Tort) หลักกฎหมายเรื่องทรัพยสิน หลักกฎหมายอาญา เปนตน
นอกจากกฎหมายที่สรางขึ้นโดยศาล (Common Law) แลว อังกฤษยัง
มีกฎหมายลายลักษณอักษรที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา (Acts of Parliament) เปนกฎหมายที่กําหนด
หลักเกณฑที่ใชบังคับในสังคมสมัยใหม โดยที่อังกฤษหรือประเทศสหราชอาณาจักรไมมีรัฐธรรมนูญ
เปนลายลักษณอักษร และยอมรับหลักการ “ความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา” (Sovereignty of
Parliament) กฎหมายทุกฉบับที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาจึงถือเปนกฎหมายสูงสุด (Supreme Law) บุคคล
ใดก็ตามไมสามารถโตแยงวากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นขัดตอรัฐธรรมนูญ (Unconstitutional)
โดยปกติกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นในเรื่องตาง ๆ เปนกฎหมายที่ศาล
ไมไดวางหลักเกณฑไวในเรื่องนั้น ๆ กลาวคือ Common Law ไปไมถึงเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ทามกลาง
สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดนั้ น คงไม ส ามารถรอให ศ าลสร า งหลั ก กฎหมายสมั ย ใหม ใ ห ทั น กั บ
สภาพการณทางสังคมได จึงจําเปนตองตรากฎหมายลายลักษณอักษรขึ้นใช
แนวความคิดเกี่ยวกับอํานาจของรัฐและองคกรตาง ๆ ของรัฐมีที่มาจาก
Common Law เปนหลัก แตในระยะหลังรัฐสภาก็ตราพระราชบัญญัติหลายฉบับซึ่งวางหลักหรือ
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในระบบกฎหมายอังกฤษ กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) มิได
มีแนวความคิดเกี่ยวกับความเปนบุคคลอยางเดนชัด และกฎหมายหรือศาลก็มิไดแบงประเภทของบุคคล
ออกเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดังเชนในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System)
ทั้งนี้เนื่องจากศาลไดยอมรับเปนการทั่วไปวาทุกคนซึ่งเกิดมายอมสามารถมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
ไดโดยไมจําเปนตองสรางหลักกฎหมายขึ้นมารองรับความเปนบุคคล (Personality) ของมนุษย การ
ยอมรั บดั งกล าวเที ยบได กับแนวความคิดเรื่อง “บุ คคลธรรมดา” ในประเทศที่ใช ระบบกฎหมาย
ลายลักษณอักษร (Civil Law System) นั่นเอง

๗๐
สวนนิติบุคคลนั้นแมวากฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) จะได
วางหลักเกี่ยวกับความเปนบุคคลในทางกฎหมาย (นิติบุคคล) อยูบางแตก็เปนหลักกฎหมายที่ศาลสราง
ขึ้นเพื่อใชกับการเกิดขึ้นของบริษัทซึ่งเปนการสนองตอบความจําเปนทางธุรกิจ ศาลไดสรางหลักกฎหมาย
ดังกลาวในคดี Solomons V. Salomon วาเมื่อบริษัทไดจัดตั้งขึ้นถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัท
(Companies Act) แลวบริษัทก็มีสถานะเปนบุคคลแยกตางหากจากผูถือหุน (Separate Corporate
Personality) เจาหนี้จึงไมสามารถฟองรองผูถือหุนใหรับผิดชําระหนี้ของบริษัทได ทั้งนี้ อาจพิจารณา
แบ งนิ ติ บุ คคลตามกฎหมายของอั งกฤษออกเป น นิ ติ บุ คคลประเภทกลุ มของบุ คคล (Corporation
Aggregate) และนิติบุคคลประเภทบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว (Corporation Sole) ๑๒๐
นิติ บุ คคลประเภทกลุ มของบุ คคล (Corporation Aggregate) คื อ
นิติบุคคลที่เปนกลุมของบุคคล (Collection of Individuals) ซึ่งรวมกันเปนอันเดียวกันภายใตชื่อ
เฉพาะและมีความเปนอยูตอเนื่อง และมีความสารมารถในหลาย ๆ แงอยางบุคคลธรรมดา เชน การมี
สิทธิ หนาที่ การทําสัญญา การฟองหรือถูกฟอง ฯลฯ โดยในการรวมกันอาจมีกลุมบุคคลซึ่งมีฐานะ
เทา ๆ กัน หรือเปนกลุมบุคคลและมีหัวหนาเพื่อจะทําการแทนนิติบุคคลนั้น
นิติบุคคลประเภทบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว (Corporation Sole) คือ
นิติบุคคลที่ประกอบดวยบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว แตนิติบุคคลนั้นมีความเปนอยูที่ตอเนื่อง โดย
อาจถือสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ในกฎหมายได แตความตอเนื่องนี้อาจมีการชะงักไปบางในกรณีที่บุคคล
นั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือหายไปและรอบุคคลใหมมา นิติบุคคลประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะ โดย
สิ่งที่เปนนิติบุคคลดังกลาวมีฐานะ ๒ ฐานะ คือ (๑) ฐานะเปนนิติบุคคล (Corporate Capacity) และ
(๒) เปนบุคคลตามธรรมชาติ (Natural Capacity) การเกี่ยวของกับนิติบุคคลประเภทนี้จึงตองระบุ
ฐานะใหแจงชัด ดังนั้น บุคคลตามธรรมชาติที่จะเขามาเปนนิติบุคคลประเภทนี้ จึงเนนที่ตัวตําแหนง
(Office) หรือสถาบันที่เปนนิติบุคคลเปนสําคัญ บุคคลธรรมดาซึ่งมาสืบตําแหนงแทนจะรับสิทธิหนาที่
ทุกอย า งต อเนื่ องกั นต อไป นิ ติบุ คคลประเภทนี้มีที่มาจากหลักปฏิบัติขององคกรทางศาสนา เชน
ตําแหนง Archbishop, Dean, Rector เปนตน แตตอมามีการนําแนวความคิดนี้ไปใชในหลายกรณี
รวมทั้งองคกรของรัฐประเภทตาง ๆ ดวย
หลั กกฎหมายเกี่ย วกับ ความเปน นิ ติบุคคลที่ศ าลสรางขึ้น จึงเปน หลั ก
กฎหมายเรื่องนิติบุคคลเอกชนเทานั้น ความเปนนิติบุคคลขององคกรของรัฐหรือองคกรที่ใชอํานาจ
มหาชน (นิติบุคคลมหาชน) จึงมิไดเกิดขึ้นโดย Common Law หากแตเกิดขึ้นโดยกฎหมายที่ตราโดย
รัฐสภา (Acts of Parliament) ทั้งนี้ รัฐสภาไดตรากฎหมายจัดตั้งองคกรของรัฐหลายองคกรโดย
กําหนดใหเปนบุคคล (ซึ่งมักเรียกวา “Corporation”) ตัวอยางเชน
- องคกรพัฒนาเมือง (Urban Development Corporation: UDCs)
จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลทองถิ่น (Local Government) ตามพระราชบัญญัติการวางแผนและที่ดิน
(Planning and Land Act 1980)
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ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของอังกฤษ”, วารสารกฎหมายปกครอง
เลม ๖ ตอน ๒ (สิงหาคม ๒๕๓๐), หนา ๓๑๘-๓๔๓.

๗๑
- องคกรพัฒนา (Development Corporation) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเมืองใหม (New Towns Act 1981) เปนองคกรพิเศษที่ดูแลการพัฒนาเมืองใหมที่จัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาล
การจัดตั้งองคกรของรัฐใหเปนนิติบุคคลไมไดมีการจัดประเภทใหเปน
ระบบ นอกจากนี้ จะตองพิเคราะหตอไปวานอกเหนือจากองคกรพิเศษที่รัฐสภาตรากฎหมายจัดตั้ง
ขึ้น มาเป น กรณี ๆ องค กรของรั ฐ ในระดับ บน กลาวคือ รัฐ และกระทรวง หรือหนว ยงานที่สังกัด
กระทรวงตาง ๆ นั้นมีสถานะเปนนิติบุคคลหรือไม และสามารถใชอํานาจโดยมีฐานะทางกฎหมายเปน
ประการใด ในการทําความเขาใจประเด็นเหลานี้จําเปนตองทราบเกี่ยวกับลักษณะของการบริหาร
ราชการของอังกฤษเสียกอน
(๑.๑) รัฐ สํ าหรับ ป ญ หาที่ว าอั งกฤษถือ วา รัฐ เปน นิติบุ คคลมหาชน
หรือไมนั้น ตองพิจารณาจากการบริหารราชการของประเทศอังกฤษ ประกอบดวยการบริหารราชการ
เพียง ๒ ระดับ คือ ราชการสวนกลาง (Central Government) และราชการสวนทองถิ่น (Local
Government) เทานั้น มักมีการเรียกขานวา “รัฐบาลกลาง” และ “รัฐบาลทองถิ่น” โดยราชการ
สวนกลางประกอบดวย ๑๒๑
(๑.๑.๑) รัฐมนตรี (Ministers) รัฐมนตรีเปนหัวใจสําคัญของ
ราชการสวนกลางเนื่องจากอํานาจในการบริหารราชการสวนกลางอยูในมือของรัฐมนตรีเปนสวนใหญ
ในระบบการเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษนั้น ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมิไดหมายความวา
บุคคลซึ่งเขารวมอยูในคณะรัฐมนตรี (หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง) เสมอไป ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
หลายคนมิ ได อยู ในคณะรั ฐ มนตรี หากแตเ ปน ผู ดํ ารงตํ าแหน งระดั บ สู งทางราชการ ซึ่ งกฎหมาย
กํ า หนดให มีได ไม เ กิ น ๙๕ ตํ า แหน ง โดยนายกรั ฐ มนตรีเปน ผูเลือกบุคคลซึ่งจะเขาดํารงตําแหน ง
รัฐมนตรี (Ministerial Office) โดยตองเลือกจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (House of Commons)
หรือสมาชิกของสภาสูง (House of Lords) เทานั้น รัฐมนตรีที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของกระทรวงซึ่งเปนกระทรวงที่สําคัญจะเรียกกันวา “Secretary of State”
รั ฐ มนตรี จ ะใช อํ า นาจตามกฎหมาย ในบางกรณี
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภากําหนดอํานาจหนาที่ไวเปนการเฉพาะ เชน S. ๑ (๑) ของพระราชบัญญัติ
การบริการสาธารณสุขแหงชาติ (National Health Service Act 1977) บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจใน
การส งเสริ มบริ การสาธารณสุ ขให ครอบคลุ มในดานตาง ๆ เปนตน ในกรณี ที่ไม มีกฎหมายฉบั บใด
กําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีไวเปนการเฉพาะ รัฐมนตรีแตละคนสามารถใชอํานาจบริหารราชการได โดยถือ
วาเปนการใชพระราชอํานาจของกษัตริย (Prerogative Powers) แทนกษัตริยในฐานะที่เปนขาราชการ
ของกษัตริย
อนึ่ ง เปน ที่ นา สัง เกตว าในการบริ ห ารงานในระดั บ
กระทรวงของรัฐมนตรีนั้น บรรดากระทรวงตาง ๆ แมจะมีทรัพยสินและหนาที่การงานอยู แตความ
เปนนิติบุคคลนั้นอยูที่ตัวรัฐมนตรี มิใชตัวกระทรวง โดยตําแหนงรัฐมนตรีจะเปนนิติบุคคลประเภท
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๑๒๐-๑๒๕.

๗๒
บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว (Corporation Sole) ที่จะเปนผูถือสิทธิและหนาที่รวมทั้งทรัพยสิน
ตาง ๆ โดยเปนการทรงสิทธิเพื่อประโยชนของรัฐในการงานของกระทรวงนั้น ๆ ๑๒๒ และการที่อังกฤษ
ใหความสําคัญกับระบบ Corporation Sole ทําใหตามกฎหมายอังกฤษถือวาเฉพาะกษัตริยเทานั้นที่
เปนนิติบุคคล แต Crown (แผนดิน) ไมใชนิติบุคคล แมวาอังกฤษจะยอมรับในหลัก “The King
never dies” ซึ่งใหความสําคัญกับแผนดินที่ถือวาเปน “องคอธิปตย (Crown)” มากกวากษัตริย
เพราะหมายถึงสถาบันโดยเฉพาะ มิใชกษัตริยเพียงองคใดองคหนึ่ง อยางไรก็ตามแนวความคิดในเรื่อง
Corporation Sole ก็ยังคงอยูสืบตอมาไมมีการเปลี่ยนแปลง ๑๒๓
(๑.๑.๒) คณะรัฐมนตรี (Cabinet) คณะรัฐมนตรีเปนองคกรที่
ประกอบดวยรัฐมนตรีอาวุโสซึ่งไดรับแตงตั้งใหเขารวมคณะรัฐมนตรี การแตงตั้งเปนไปตามธรรมเนียม
ปฏิบัติ (Convention) มากกวากฎหมาย โดยปกติคณะรัฐมนตรีจะประกอบดวยรัฐมนตรีประมาณ
๒๐ คน โดยประชุมรวมกันสัปดาหละครั้ง ณ ที่ทําการของนายกรัฐมนตรี (10 Downing Street) โดย
มี The Cabinet Office เปนสํานักงานเลขาธิการ
เชน เดีย วกับ อํ านาจของรัฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรีใ ช
อํานาจตามกฎหมายหรือตามพระราชอํานาจของกษัตริย รัฐมนตรีซึ่งรวมอยูในคณะรัฐมนตรีตองมี
ความรับผิดชอบรวมกัน (Collective Responsibility) และตองรับผิดชอบตอรัฐสภาอีกดวย
(Accountability to Parliament)
(๑.๑.๓) คณะองคมนตรี (Privy Council) คณะองคมนตรี
เปนองคกรที่เกาแกและมีความเปนมาทางประวัติศาสตรอันยาวนาน หนาที่สําคัญ คือ ใหคําปรึกษา
ตอกษัตริย ตัว แทนของแผน ดิน (Crown) กษัตริยแตงตั้งองคมนตรีจ ากผูทรงคุณวุฒิและผูดํารง
ตําแหนงระดับสูง จํานวนประมาณ ๔๐๐ คน รัฐมนตรีที่เขารวมคณะรัฐมนตรีก็เปนองคมนตรีโดย
ตําแหนงดวย ในทางปฏิบัติการประชุมองคมนตรีมักเปนการประชุมระหวางกษัตริยและองคมนตรีที่
อยูในคณะรัฐมนตรีเพียงไมกี่คนเทานั้น การประชุมระหวางกษัตริยและคณะองคมนตรีเรียกกันวา
“Queen in Council” องคมนตรีกระทําการตาง ๆ โดยอาศัยพระราชอํานาจของกษัตริย ในบาง
กรณีพระราชบัญญัติใหอํานาจฝายบริหารออกกฎหมายลําดับรองกําหนดการบางอยางโดยวิธีการให
กษัตริยหารือในการประชุมองคมนตรี กฎหมายลําดับรองในรูปนี้เรียกวา “Order in Council”
องคมนตรี ส ว นหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ ตุ ล าการ (Judicial
Committee of the Privy Council) โดยจะตัดสินคดีที่อุทธรณคําพิพากษาของศาลในประเทศหลาย
ประเทศที่เปนเครือจักรภพของอังกฤษ
(๑.๑.๔) กระทรวง (Departments) นับเปนเวลารวม ๑๕๐
ปมาแลวที่กระทรวง (Departments) เปนกลไกหลักของการนําเอานโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให
บรรลุผล ในแตละสมัยของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีจะเปนผูกําหนดวางานใดหรือภารกิจใดอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงใด จํานวนของกระทรวงจึงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในรัฐบาลแตละสมัย
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ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของอังกฤษ, อางแลว, หนา ๓๒๓.
สมคิด เลิศไพฑูรย, สภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการไทย, รายงานการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, (กันยายน ๒๕๓๙), หนา ๔๐-๔๑.
๑๒๓

๗๓
โดยนายกรัฐมนตรีส ามารถจัดตั้งและยุบ รวมกระทรวงได อย างสะดวกและคล องตัว โดยเพี ยงออก
กฎหมายลําดับรอง (ในรูปของ Order) ตามพระราชบัญญัติรัฐมนตรีของแผนดิน (Ministers of the
Crown Act 1975) เชน ในป ค.ศ. ๒๐๐๒ ไดมีการออก Order ยุบเลิกกระทรวงเกษตร ประมงและ
อาหาร (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food) โดยโอนอํานาจหนาที่ของกระทรวงที่ยุบ
เลิ ก นี้ ไ ปยั ง กระทรวงที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น มาใหม คื อ กระทรวงสิ่ ง แวดล อ ม อาหาร และกิ จ การชนบท
(Department for the Environment, Food and Rural Affairs)
ดว ยเหตุ ที่อํ า นาจในการกระจายภาระงานระหว า ง
กระทรวงและรัฐมนตรีเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีโดยแท ดังนั้น ในกฎหมายพิเศษที่รัฐสภาตราขึ้น
โดยกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจเกี่ยวกับการใดเปนการเฉพาะนั้นจึงไมมีการระบุวาอํานาจนั้นเปนของ
รัฐมนตรีกระทรวงใด กฎหมายเพียงแตใชคําวา “รัฐมนตรี (Secretary of State)” เทานั้น
นายกรัฐมนตรีจะกําหนดเองวาจะใหรัฐมนตรีกระทรวงใด (ไมวากระทรวงที่มีอยู หรือกระทรวงที่จะ
ตั้งขึ้นใหม) ใชอํานาจดังกลาว
อนึ่ง กระทรวงสว นใหญมิได มีส ถานะเปน นิ ติบุคคล
การใชอํานาจของกระทรวงในการดําเนินกิจการทางแพง เชน การทําสัญญากับเอกชน เปนการใชพระ
ราชอํานาจของกษัตริย สวนการดําเนินการทางมหาชนนั้นก็เปนการกระทําในนามของรัฐมนตรี ซึ่ง
ส ว นใหญ แล ว รั ฐ มนตรี ก็ใ ช พระราชอํา นาจของกษัต ริ ยนั่ น เอง แม ก ารกระจายภารกิ จ ระหว า ง
กระทรวงมี ค วามคล อ งตั ว แต ก ารที่ แ ต ล ะกระทรวงยั ง ทํ า งานในลั ก ษณะแยกกระทรวงโดยไม ไ ด
ประสานกันก็กอใหเกิดปญหา ในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Tony Blair จึงมุงเนนและสงเสริมให
เกิด “รัฐบาลรวมพลัง (Joined up Government)” โดยจัดตั้งหนวยทํางานเชี่ยวชาญพิเศษ
(Specialist Units) ขึ้นมาหลายหนวยเพื่อประสานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่มีสถานะในระดับ
กระทรวง เชน หนวยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (Social Exclusion Unit) หนวยนโยบายและการริเริ่ม
(Policy and Innovation Unit) หนวยการสื่อสารเชิงกลยุทธ (Strategic Communications Unit)
เปนตน
(๑.๑.๕) องคกรบริหารจัด การ (Executive Agencies)
การบริ หารราชการแผนดิ นในสมัย ปจ จุบันไดมีความมุงเนน ในเรื่อง “การบริห ารรัฐ กิจ แบบใหม ”
(New Public Management) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ สวนหนึ่งของแนวความคิดการบริหารรัฐกิจ
แบบใหมดังกลาวไดมุงแยกงานราชการดานนโยบายออกจากงานราชการดานการใหบริการ โดยให
กระทรวงดํ า เนิ น งานด า นนโยบายเปน หลักและจัดตั้งหนว ยงานปฏิบัติห รือองคกรบริห ารจัดการ
(Executive Agencies หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา Next Steps Agencies) ขึ้นมาสังกัดกระทรวงตาง
ๆ เพื่อดําเนินงานระดับปฏิบัติการ (Operational Matters) ของกระทรวงนั้น ๆ เชน การหางานทํา
และแจกจายหนังสือเดินทาง หรืองานการจายเงินคาประกันสังคม เปนตน อันสงผลใหงานระดั บ
ปฏิบั ติการของกระทรวงถู กแบงเบาไปไดมากเปนอยางยิ่ง หนวยงานลักษณะนี้หลายหนว ยงานมี
ผูบริหารที่แตงตั้งจากบุคคลภายนอกระบบราชการ
(๑.๑.๖) องคกรมหาชนอิสระ (Non-departmental Public
Bodies) นอกจากการตั้งองคกรบริหารจัดการมาแบงเบางานในทางปฏิบัติการของกระทรวงหลักแลว
รั ฐบาลของสหราชอาณาจั กรในระยะหลั งก็ไดจั ดตั้ งองคกรในลักษณะที่ มิได สังกัดกระทรวง (Non-
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Departmental Public Bodies : NDPBs) มากมาย หรืออาจเรียกไดวาเปนองคมหาชนอิสระก็วาได ซึ่ง
แตเดิมหนวยงานลักษณะนี้เรียกกันวา “Quango (Quasi-nongovernmental Organization)” ดังนั้น
NDPBs จึงมีความคลองตัวกวาองคกรที่สังกัดกระทรวงโดยตรง ปจจุบันมี NDPBs อยูกวา ๑,๐๐๐
องคกร NDPBs บางองคกรก็ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา แต NDPBs บางองคกรก็ทําหนาที่
การปฏิบัติการ (Operation Works) ทํานองเดียวกับ Executive Agencies เชน การจัดสรรเงินแผนดิน
การออกใบอนุญาต ตัวอยางของ NDPBs เชน Advisory Council on Libraries-/Animal Welfare
Advisory Committee/Arts Council for England เปนตน
สําหรับแนวคิดวารัฐ มีความเป นนิติ บุคคลหรือไมนั้น
เมื่อมีแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐเกิดขึ้นมาในภายหลัง ทําใหนักกฎหมายอังกฤษเริ่มหันกลับมาพิจารณา
วารัฐเปนนิติบุคคลหรือไม โดยมีนักกฎหมายชื่อ Salmon เห็นวาเมื่อกษัตริยเปนนิติบุคคลประเภท
Corporation Sole แลว การที่จะใหรัฐเปนนิติบุคคลอีกก็จะขัดกับแนวความคิดที่วางกันมาแตแรก
ประกอบกับในยุคนั้นอังกฤษปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย การยอมรับใหกษัตริยเปนนิติ
บุคคลจึงสอดคลองกับระบอบการปกครองในสมัยนั้น และการฟองรองกษัตริยเองก็ไมสามารถทําได
ตามหลัก “กษัตริยทําไดโดยไมผิด (The King can do no wrong)” จึงทําใหแนวความคิดวารัฐเปน
นิติบุคคลและการกําหนดใหรัฐมีสิทธิหนาที่โดยตรงจึงยังไมเกิดขึ้น ประกอบกับอังกฤษแกไขหลักการ
เรื่องนี้ โดยการออกกฎหมายเฉพาะใหฟองกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ได จึงทําใหอังกฤษไมมีการ
พัฒนาในเรื่องนิติบุคคลมหาชนขึ้นอยางแทจริง
อย า งไรก็ ต าม ต อ มาเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย แนวความคิดตาง ๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากอังกฤษเริ่ม
เปลี่ยนแปลงประเทศเปนระบบรัฐสวัสดิการ เปนผลทําใหบทบาทและภาระหนาที่ของรัฐจึงเพิ่มขึ้น
จากที่เปนอยูเดิมเปนอันมาก ดังนั้น การกระทําตาง ๆ ของรัฐจึงมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของเอกชน
เพิ่มมากขึ้น ทําใหนักกําหมายอังกฤษเริ่มที่จะแสดงแนวความคิดวาตามกฎหมายเรื่องบุคคลตองมีการ
ยอมรับความเปนบุคคลกอน สิทธิประโยชนและหนาที่ของบุคคลจึงจะเกิดตามมา ดังนั้น ความเปน
บุคคลจึงสําคัญอยูที่การมีความสามารถที่จะถือสิทธิและมีหนาที่ตามกฎหมาย เมื่อรัฐเปนสถาบันที่มี
กลไกในการดําเนินงานซึ่งเทากับเปนการแสดงถึงความเปนตัวตนและความตอเนื่อง ดังนั้น จึงถือไดวา
รัฐเปนนิติบุคคลแลว โดยไมจําตองมีกฎหมายใดมากําหนดใหรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลอีก เพราะรัฐเปน
นิติบุคคลโดยสภาพของตัวรัฐเอง ๑๒๔
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(๑.๒) นิติบุค คลมหาชนอื่น นอกจากรัฐ นอกจากรั ฐ แลว ประเทศ
อังกฤษอาจพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคการปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ ๑๒๕
(๑.๒.๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในทางตําราถือกันวา
องคการปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ มีฐานะเปนนิติบุคคลประเภท Corporation Aggregate คือเปน
กลุมบุคคลในทองถิ่นนั้นรวมตัวกันเขาเพื่อตั้งองคกรขึ้นมา โดยทางปฏิบัติแตเดิมมาการตั้งเทศบาลแต
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๑๒๕

สมคิด เลิศไพฑูรย, สภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการไทย, อางแลว, หนา ๓๒๓.
ชาญชัย แสวงศักดิ์, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน, อางแลว, หนา ๕๘-๕๙.
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ละแหงเปนไปตามประกาศพระบรมราชโองการ (Royal Charter) เทศบาลใดจะมีอํานาจเพียงใด ก็
เปนไปตาม Charter จะระบุไว แตในภายหลังมีการรวมแบบตาง ๆ เขาดวยกันใหมีรูปแบบที่แนนอน
ขึ้นโดยกฎหมายของรัฐสภา ปจจุบันการคงอยูและการจัดตั้งเปนไปตามพระราชบัญญัติรัฐบาลทองถิ่น
(Local Government Act 1972) ซึ่งระบุวาเทศบาลมีสภาพเปนนิติบุคคล (มาตรา ๒ และมาตรา
๒๒) สวนอํานาจหนาที่ก็เปนไปตามกฎหมายที่จัดตั้งและกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ จะใหอํานาจไว การให
อํานาจมีหลักการเรื่อง Ultra Vires มาใชทํานองเดียวกับนิติบุคคลเอกชน
นอกจากองคการปกครองทองถิ่นทั่วไปตามเขตพื้นที่
แลว ยังมีองคการปกครองทองถิ่นพิเศษบางประเภทที่มีเปาหมายการดําเนินงานเฉพาะอยาง ซึ่งการ
จัด ตั้งเปนเรื่องที่องคการปกครองสวนทองถิ่น รว มกัน จัดตั้งขึ้น มาใหมีสภาพนิติบุคคลแยกออกไป
ตางหาก เชน หลายเทศบาลอาจรวมกันดําเนินกิจการแบบกรรมการรวม (Joint Board) เพื่อบริหาร
ทาเรือ การศึกษา ฯลฯ ในเขตที่จัดทํารวมกัน และมีการควบคุมปองกันโดยผูบริหารทองถิ่นรวมกัน
แตตองมีการใหอํานาจตามกฎหมายเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติสุขภาพสาธารณชน (Public Health
Act 1936) S.2 หรือ พระราชบัญญัติการศึกษา (Education Act 1944) S.6 เปนตน
ในการบริหารองคการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษบาง
ประเภท การแตงตั้งจะขึ้นอยูกับรัฐมนตรีผูควบคุมดวย เชน Water Authorities ตามกฎหมาย
Water Act 1973. องคการประเภทนี้บางครั้งก็อาจจําแนกอยูในประเภทรัฐวิสาหกิจอยางหนึ่ง
ทํานองเทศพาณิชยของไทย
(๑.๒.๒) รัฐวิสาหกิจ เปนองคการบริหารรูปแบบใหมที่จัดตั้งขึ้น
ในระยะหลัง เพื่อใหมีสภาพเหมาะสมกับการดําเนินงานที่ไปเกี่ยวของโดยเฉพาะ ในประเทศอังกฤษมี
รัฐวิสาหกิจจํานวนมากพอสมควร จนเริ่มเรียกกันวาเปน “The Third Arm” (เปนสาขาที่ ๓ เพิ่มเติม
จากเดิมที่มีแตราชการสวนกลางและราชการสวนทองถิ่น)
การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในอังกฤษมีแยกออกเปน
(๑) จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะและเปนนิติบุคคล
(๒) จัดตั้งโดยกฎหมายใหอํานาจราชการสวนกลางหรือ
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของไปพิจารณาและมีอํานาจตั้งขึ้นโดยเปนนิติบุคคล เชน Location of Office ที่
กระทรวงการเคหะและการปกครองทองถิ่นจัดตั้งขึ้น
(๓) จัดตั้งขึ้นโดยประกาศพระบรมราชโองการ (Royal
Charter) และระบุอํานาจหนาที่ใหเปนนิติบุคคล เชน British Broadcasting Corporation หรือ
Bank of England เปนตน
บรรดารัฐ วิส าหกิจ ตาง ๆ ของอังกฤษถือวาไมมีสิทธิ
พิเศษอยางองคอธิปตย (Crown) เวนแตจะมีกฎหมายระบุเฉพาะในบางกรณี อํานาจหนาที่จะมี
เพียงใดจึงเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชน
(๒) สหรัฐอเมริกา
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี
(Common Law System) สวนระบบการปกครองนั้นใชระบบสหพันธรัฐ (Federalism) การแบง
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สาขากฎหมายออกเปน กฎหมายเอกชน (Private Law) และกฎหมายมหาชน (Public Law) ไมชัดเจน
เหมือนเชนกลุมประเทศในภาคพื้นยุโรป เปนผลทําใหการแบงประเภทนิติบุคคลเอกชน และนิติบุคคล
มหาชน ย อ มไม ชั ด เจนเช น เดี ย วกั น เอกลั ก ษณ อ ย า งหนึ่ ง ของระบบกฎหมายอเมริ กั น คื อ
นั ก กฎหมายอเมริ กั น ไม ค อ ยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาความรู ท างนิ ติ ศ าสตร ที่ มี ลั ก ษณะเป น
นามธรรม แตกลับใหความสําคัญกับการแกไขปญหาที่เปนรูปธรรมและกอใหเกิดประโยชนทางปฏิบัติ
เสียมากกวา ๑๒๖ อาจสังเกตไดจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก็มิไดบัญญัติความเปนนิติบุคคลของ
รัฐบาลกลาง (Federal Government) และรัฐบาลของมลรัฐ (State Government) ไวใหเห็นอยาง
ชัดเจน รัฐธรรมนูญเพียงรับรองวาทั้งหาสิบมลรัฐมีความเทาเทียมกัน มีอํานาจอธิปไตย ไดแก นิติบัญญัติ
บริ ห าร และตุ ล าการ คล า ยกับ รั ฐ บาลกลาง มีความเปน อเสระหรือเปน เอกเทศจากรัฐ บาลกลาง
พอสมควร องคกรนิติบัญญัติไดแกรัฐสภา (Congress) และองคกรฝายตุลาการ ไดแก ศาลสูง
(Supreme Court) ขณะเดียวกัน แตละมลรัฐ (States) ตางก็มีรัฐบาลของมลรัฐนั้นเรียกวา “รัฐบาล
มลรัฐ (State Government)” แตตางก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายตาง ๆ ของตนเองไดอีกดวย
อยางไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาไดนําระบบการแบงแยกอํานาจ (Separation
of Power) จากภาคพื้นยุโรปมาใชในสังคมของตนเพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจ (Check and
Balance) โดยแบงองคกรของรัฐออกเปนสามฝาย ไดแก ฝายบริหารโดยมีประธานาธิบดีเปนทั้งประมุข
ของรัฐ (Head of State) และเปนประมุขของรัฐบาล (Head of Government) ขณะที่ฝายรัฐสภา
(Congress) ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในเชิง
ปกครอง มีลักษณะเปนองคกรอิสระ เรียกวา “Administrative Office” รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ ของ
ฝายบริหาร (Executive Branches) และตางก็มีอํานาจฟองรองกันได เชน การฟองรองคดีระหวาง
United States V. Interstate Commerce Commission (ICC) หรือคดีที่กระทรวงยุติธรรม
(Department of Justice) ฟองรองหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องสัญญา หรือคดีที่กระทรวงมหาดไทย
(Security of Interior) ฟองรองคณะกรรมการพลังงานสหพันธรัฐ (Federal Power Commission:
FCC) หรือการฟองคดีระหวางกระทรวงพาณิชยกับ Federal Energy Regulatory Commission:
FERC เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน และศาลสูงอเมริกันไดยอมรับให
สหรัฐอเมริกาสามารถเปนโจทก-จําเลยได แตองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงเดียวกันไมอาจ
ฟองรองตอกันได เพราะมีผูบังคับบัญชาไดแกรัฐมนตรีเปนคนเดียวกันนั่นเอง อนึ่ง สหรัฐอเมริกายังมี
หนวยงานการปกครองในระดั บท องถิ่น เรียกวา “Local Government” คลายรัฐบาลทองถิ่น
เชนเดียวกับอังกฤษและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยใหถือวาทําหนาที่เปนตัวแทน (Agent) ของมลรั ฐ
(State) หรือตัวแทนของรัฐบาลกลาง (Federal State) ในระดับมลรัฐ (States)
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๒.๒.๒ หลักเกณฑของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายมหาชนนั้ น เกิ ด ขึ้ น ด ว ยพื้ น ฐานแนวคิ ด ที่ ต า งไปจาก
นิติ บุคคลตามกฎหมายเอกชน อี กทั้งภารกิจ หนาที่ ตลอดจนลักษณะการดําเนิน งานก็ตางไปจาก
๑๒๖

สมคิด เลิศไพฑูรย และคณะ, ระบบนิติบุคคลมหาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา, โครงการศึกษาความ
เปนไปไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.),
สิงหาคม 2547, <http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/legal/lg2_4.pdf >, ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๘.

๗๗
นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน การแบงแยกนิติบุคคลสองประเภทดังกลาวนี้ มักจะอาศัยหลักเกณฑที่
สําคัญ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ กฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น กิจกรรมที่นิติบุคคลนั้นดําเนินการ
และการใชอํานาจของนิติบุคคลนั้น ดังนั้น ถานิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน มีกิจกรรมที่
เรียกวา “บริการสาธารณะ (le service public)” และมีการใชอํานาจมหาชน (la puissance
publique) นิติบุคคลนั้น มักจะเปนนิติบุคคลมหาชน ในขณะที่นิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชน
หรือกฎหมายแพงและพาณิชย ดําเนินกิจกรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนของเอกชน และไมมีการใช
อํานาจมหาชนแตประการใด นิติบุคคลนั้นก็มักจะเปนนิติบุคคลเอกชน ๑๒๗
จากหลักการดังกลาวจึงอาจพิจารณาหลักเกณฑที่สําคัญของนิติบุคคลมหาชนได
๑๒๘
ดังนี้
(๑) การกอตั้ง นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเปนผลมาจากการแทรกแซงของรัฐ
การแทรกแซงมีวิธีการหลายรูปแบบโดยอาจเปนไปในรูปแบบของการออกกฎหมายจัดตั้ง โดยเฉพาะ
ในรูปของพระราชบัญญัติที่ตองผานความเห็นชอบจากองคกรฝายนิติบัญญัติโดยพิจารณาประกอบกับ
หลักการรวมอํานาจและกระจายอํานาจทางปกครอง ซึ่งแตกตางจากการกอตั้งนิติบุคคลเอกชน
เพราะการกอตั้งนิติบุคคลเอกชนเกิดจากการริเริ่มของปจเจกชนโดยรัฐมิไดเขาไปมีสวนรวมในการ
กอตั้งแตอยางใด นิติบุคคลเอกชนจึงเกิดจากเจตนาของเอกชนในการเขามารวมตัวกันโดยแท โดยที่รัฐ
เพียงแตกําหนดเงื่อนไขในการกอตั้งเทานั้น
(๒) การเขาเปนสมาชิก การเขารวมเพื่อเปนสมาชิกของนิติบุคคลมหาชนนั้น
เปนไปตามพฤติการณของแตละคน หมายความวา บุคคลใดเขาไปรวมอยูในกลุมชนใดซึ่งเปน
นิติบุคคลมหาชน เชน เทศบาล บุคคลนั้นก็จะกลายเปนสมาชิกของนิติบุคคลมหาชนนั้นในทันที ซึ่ง
ตางจากการเขาเปนสมาชิกของนิติบุคคลเอกชนที่ตองเกิดจากความสมัครใจเขารวมของบุคคลนั้น
เทานั้น
(๓) การดํ า เนิ น งาน นิ ติบุ คคลมหาชนเปน การดํ าเนิ น งานเพื่ อ สาธารณะ
ประโยชนตามความประสงคของรัฐ รัฐจึงสามารถใชเอกสิทธิ์แหงอํานาจมหาชนบังคับเอากับเอกชนได
โดยปราศจากความยินยอมของเอกชน ซึ่งเอกสิทธิ์แหงอํานาจมหาชนนี้จะมีแตเฉพาะนิติบุคคล
มหาชนเทานั้นโดยปรากฏอยูในรูปของนิติกรรมทางปกครอง
(๔) ความสัมพันธกับนิติบุคคลอื่น ในความสัมพันธระหวางนิติบุคคลมหาชน
หนึ่งกับนิติบุคคลมหาชนอื่นนั้นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจะมีฐานะไมเทาเทียมกัน กลาวคือ
นิติบุคคลมหาชนหนึ่งอาจมีฐานะเหนือกวานิติบุคคลมหาชนหนึ่งไดและนิติบุคคลมหาชนที่มีอํานาจ
เหนือสามารถที่จะกํากับดูแลนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแลของตนได ซึ่งมีลักษณะเปนการ
ควบคุมที่ไมเครงครัด และการจะมีอํานาจกํากับดูแลจะตองเปนกรณีที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายให
อํานาจองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลไวอยางชัดเจน ซึ่งจะแตกตางจากนิติบุคคลเอกชนที่นิติบุคคลทุก
นิติบุคคลมีฐานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกประการ
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๑๒๗

สมคิด เลิศไพฑูรย, สภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการไทย, อางแลว, หนา ๓๔.
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๑๖-๑๗.
๑๒๘

๗๘
(๕) วัตถุประสงค นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชน
มหาชนหรือเพื่อประโยชนสาธารณะในขณะที่นิติบุคคลเอกชนตามกฎหมายเอกชนมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชน ตอส ว นตั ว ของนิ ติบุ คคลนั้น เทานั้น แมวานิ ติบุคคลนั้น มีวิสัย ทัศ นตระหนักในความ
รับผิดชอบที่มีตอสังคมในการบริหารกิจการ (Corporate Social Responsibility: CSR) ทําใหรูสึกวา
เปนประโยชนตอปจเจกชนและสาธารณะ ก็ยังคงเปนนิติบุคคลเอกชนเสมอไป

๒.๓ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของประเทศไทย
คํ า ว า “กฎหมายมหาชน” และสาระสํ าคั ญ ของกฎหมายดัง กลา วที่ มี การศึ ก ษากัน ใน
ระดับอุดมศึกษาในสังคมไทยในปจจุบันนั้น ไดมีวิวัฒนาการมาพรอมกับกฎหมายเอกชนและกฎหมาย
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศใชคําวา “กฎหมายสาธารณะ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา
“Public Law” จนกระทั่งทุกวันนี้ และคงจะตองใชตอไปเพื่ออนุรักษไวหรือเพื่อแสดงใหเห็นวาเปน
ผูแปลและใชกฎหมายดังกลาวมากอนนักวิชาการดานนิติศาสตร (Jurist) ของไทย ซึ่งไดแปลใน
ชวงเวลาไมเกิน ๒๕ ปมานี้เอง วา “กฎหมายมหาชน” ในเบื้องตนควรศึกษานิติบุคคลมหาชนใน
ประเทศไทยอันเปนที่มาของกฎหมายมหาชนไทย
๒.๓.๑ ความเปนมาของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย
ในประเทศไทยแตเดิมก็มิไดมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนิติบุคคล ตอเมื่ออิทธิพลของ
ประเทศตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท จึงไดเริ่มมีนิติบุคคลขึ้นในประเทศไทย เมื่อจุลศักราช ๑๒๕๐
ดังคํารับสั่งของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์วา ๑๒๙
...ชั้นแรกที่สุดที่จะมีบุคคลโดยนิติสมมุติขึ้นนั้นคือในเรี่องบริษัทขุดคลองแลคูนา
สยาม เมื่อปจุลศักราช ๑๒๕๐ มีเรื่องดังนี้ มีฝรั่งขออํานาจขุดคลอง รัฐบาลไม
สมัครที่จะใหเพราะฝรั่งไมอยูในบังคับไทย จึงตกลงปนใหมี “กําปนี” ขึ้นตามแบบ
ฝรั่ง เพื่อประโยชนใหกําปนีนี้เปนเหมือนบุคคลที่มีชีวิต คืออาจมีทรัพยได และมี
อํานาจฟองในศาลไดดวย ในชั้นนั้นความเขาใจถึงกฎหมายฝรั่งในสวนบุคคลโดย
นิติสมมุตินั้นอยูขางจะบกพรอง...
ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ (จุลศักราช ๑๒๕๐) ประเทศไทยจึงไดมีนิติบุคคลขึ้นเปน
ครั้ งแรก แต มี ลั ก ษณะเป น นิ ติ บุ คคลตามกฎหมายเอกชน หากพิ จ ารณาการก อตั้ งนิ ติบุ คคลตาม
กฎหมายมหาชนของไทยนั้น กระทรวง ทบวง และกรมในประเทศไทยไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรก
ในสมัยรั ชกาลที่ ๕ แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัยรัชกาลที่ ๖ และมีการพัฒนาความเปนนิติ
บุคคลมหาชนมาจนกระทั่งปจจุบัน โดยอาจพิจารณาได ดังนี้ ๑๓๐
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๑๒๙

คํารับสั่งของพระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดเิ รกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง
บุคคลตามนิตสิ มมุติในเมืองไทย อางใน สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๖๗.
๑๓๐
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไป
ไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๒๓-๓๖๐.

๗๙
ประเทศไทย

๑) การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคลขึ้นเปนครั้งแรกใน

ในระหวางกระทรวง ทบวง และกรมนั้น จะพบวา “กรม” เปนคําที่มีการใช
มากอนคําวา “กระทรวง” และ “ทบวง” โดยคําวา “กรม” นั้น ไดมีการใชมาตั้งแตสมัยอยุธยา
อยางไรก็ตามคําวา “กรม” ที่ใชอยูในสมัยนั้นมิไดมีความหมายเหมือนกับคําที่ใชอยูในปจจุบัน เพราะ
ในสมัยนั้นกรมมิไดหมายถึงการจัดองคกรโดยแบงงานใหเปนไปตามกลุมตามลักษณะงานแตประการ
ใด แตเปนการยึดหรืออิงกับ ตัวบุคคลเปนหลัก ดังจะเห็นวามีการเรีย กขาราชการบางทานวาเปน
“เจานายทรงกรม” เปนตน ซึ่งก็เปนไปตามปกติในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ทั้งนี้ เพราะใน
ระบอบนี้ตัวบุคคลมีความสําคัญมากกวาระบบนั่นเอง ๑๓๑
กอนการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ นั้น ประเทศไทยมีกรมสําคัญ
ที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคลทั้งสิ้น ๖ กรม ไดแก
๑) กรมมหาดไทย มีหนาที่ปกครองบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือทั้งหมดทั้ง
ทางทหารและพลเรือนโดยมีสมุหนายกเปนเสนาบดี
๒) กรมพระกลาโหม มีหนาที่ปกครองบังคับบัญชาหัวเมืองฝายใตทั้งหมด ทั้ง
ทางทหารและพลเรือนโดยมีสมุหกลาโหมเปนเสนาบดี
๓) กรมเมือง มีหนาที่บังคับบัญชาและดูแลรักษาพระนครโดยมีผูรับผิดชอบ
คือเสนาบดีกรมเมือง
๔) กรมวัง มีหนาที่บังคับบัญชาในพระบรมมหาราชวัง มีเสนาบดีกรมวังเปน
ผูบังคับบัญชา
๕) กรมพระคลัง มีหนาที่บังคับบัญชากรมพระคลังและการตางประเทศ
รวมทั้งการปกครองหัวเมืองชายทะเลดวยโดยมีเสนาบดีกรมพระคลังเปนผูบังคับบัญชา
๖) กรมนา มีหนาที่ดูแลไรนาตาง ๆ โดยมีเสนาบดีกรมนาเปนผูบังคับบัญชา
นอกจากนี้ ยังมีกรมชั้นรองลงมาอีก เชน กรมพระตํารวจ กรมกองมอญ กรมพระสุรัสวดี กรมลูกขุน
กรมธรรมการ กรมอาลักษณ เปนตน
การแบงแยกกรมดังกลาวขางตนนั้นไมไดเปนไปตามหลักการแบงงานตาม
หนาที่ ที่ใหแตละกรมมีอํานาจหนาที่เฉพาะดานใดดานหนึ่ง ความสับสน การกาวกายหนาที่การงาน
ระหวางกรมจึงเกิดขึ้นตลอดมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงปฏิรูประบบ
ราชการดวยการจัดแบงอํานาจหนาที่ของกรมที่สําคัญทั้ง ๖ เสียใหม และจัดตั้งกรมใหมเพิ่มขึ้นอีก
๖ กรมโดยมิไดกระทบในเรื่องความเปนนิติบุคคล ดังนั้นในขณะดังกลาวจึงมีกรมรวมทั้งสิ้น ๑๒ กรม
ไดแก
๑) กรมมหาดไทย
๒) กรมกลาโหม
๓) กรมทา
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๑๓๑

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไป
ไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๒๓.

๘๐
๔) กรมวัง
๕) กรมเมือง
๖) กรมนา
๗) กรมพระคลัง
๘) กรมยุติธรรม
๙) กรมยุทธนาธิการ
๑๐) กรมธรรมการ
๑๑) กรมโยธาธิการ
๑๒) กรมมุรธาธิการ
การเรียกหนวยงานดังกลาววา “กรม” นั้น ความจริงแลวหนวยงานดังกลาวก็
คือ“กระทรวง” ในปจจุบันนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบวามีการใชคําดังกลาวปะปนกันอยูเสมอจนกระทั่ง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงประกาศพระบรม
ราชโองการตั้งตําแหนงเสนาบดีกระทรวงตาง ๆ ขึ้น จึงพบวามีกระทรวงที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
ทั้งสิ้น ๑๒ กระทรวง ไดแก
๑) กระทรวงมหาดไทย
๒) กระทรวงกลาโหม
๓) กระทรวงนครบาล
๔) กระทรวงวัง
๕) กระทรวงการตางประเทศ
๖) กระทรวงเกษตรพาณิชยการ
๗) กระทรวงพระคลัง
๘) กระทรวงยุติธรรม
๙) กระทรวงธรรมการ
๑๐) กระทรวงโยธาธิการ
๑๑) กระทรวงมุรธาธิการ
๑๒) กระทรวงยุทธนาธิการ
การปรับปรุงกระทรวงดังกลาวขางตนจัดไดวาเปนการทบทวนกิจกรรมของรัฐ
และจัดแบงใหเปนระบบใหมที่เปนการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดมิใชการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แบบค อ ยเป น ค อ ยไปที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ เป น การกํ า หนดให โ ครงสร า งและหน า ที่ ข องกิ จ กรรมของรั ฐ
สอดคล องกั น โดยมี เ ป า หมายว าจะกอใหเกิดความรับ ผิดชอบและทําใหเกิดประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นกวาที่เคยเปนมา การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ภายหลังจากนั้นก็มีมาโดย
ตลอด แตก็มิไดมีการมอบความเปนนิติบุคคลใหกระทรวงแตประการใดจนกระทั่งถึงป พ.ศ. ๒๔๖๘
๒) การจัดตั้งนิติบุคคลมหาชนขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๖๘
ในสมั ย ที่ ป ระเทศไทยปกครองด ว ยระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย นั้ น
พระมหากษัตริยเปนผูถืออํานาจอธิปไตยแตเพียงผูเดียว พระองคทรงเปนผูบริหารและดําเนินการ
ปกครองประเทศ เปนผูออกกฎหมายและพิพากษาคดีตาง ๆ แมจะมีกระทรวง ทบวง และกรมเกิดขึ้น

๘๑
โดยมีเสนาบดีและขาราชการประจํากระทรวง ทบวง และกรมก็ตาม แตเสนาบดีหรือขาราชการตาง ๆ
ดังกลาวขางตนตางก็เปนขาราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทั้งสิ้น การกระทําทุกอยางของ
บุคคลดังกลาวตางก็เปนการกระทําแทนพระมหากษัตริยและในนามของพระมหากษัตริย ดังนั้นหลัก
ที่วา “The King can do no wrong” ที่ใชกับองคพระมหากษัตริยจึงนํามาปรับใชกับขาราชการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย เอกชนจึงไมสามารถฟองรองพระมหากษัตริยและขาราชการของ
พระองคได เพราะเปนธรรมดาอยูเองที่ผูพิพากษาซึ่งเปนขาราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จะไมทําการพิพากษาขาราชการในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ซึ่งเปนขาราชการของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม หากพระมหากษัตริยจะสละพระราชอํานาจในการที่จะไมถูก
ฟองรองดังกลาว ดวยการยินยอมใหเอกชนฟองขาราชการของพระองคก็ทรงสามารถกระทําได ดังจะ
เห็นไดจากบทบัญญัติมาตรา ๒๘ กฎหมายตราสามดวงลักษณะอาชญาหลวงที่บัญญัติวา “มีผูมาฟอง
หาขาทูลละอองธุลีพระบาทดวยคดีประการใดใด ใหเอาคดีเนื้อความนั้นขึ้นบังคมทูลพระกรุณาให
ทราบกอน ถาทรงพระกรุณาสงใหพิจารณาจึงพิจารณาได ถาผูใดเอาไปพิจารณาไถถามตีโบยจําจอง
โดยพละการเอง ทานวาผูนั้นละเมิดพระราชอาญาทาน ทานใหลงโทษ ๖ สถาน”๑๓๒
แมเอกชนจะฟองรองกระทรวง ทบวง กรมไดก็ตาม แตกระทรวง ทบวง กรม
จะเขามาเปนจําเลยหรือไมก็ได เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓/๒๔๔๓ ระหวาง ซี รามา นาเคน
โจทก กระทรวงโยธาธิการ จําเลย นั้น กระทรวงโยธาธิการยอมเขามาเปนจําเลยสูกับโจทก ในขณะที่
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๐/๒๔๔๖ ระหวาง เอกชน โจทก และกรมทหารเรือ จําเลย นั้นกรม
ทหารเรือซึ่งเปนสวนราชการไมยอมเขามาเปนจําเลย ทําใหศาลพิจารณาคดีตอไปไมได ตองสั่งยกฟอง
โจทกไป ดังนั้น จะเห็นไดวาในชวงดังกลาว ถามีการฟองกระทรวง ทบวง กรมเปนจําเลย ศาลจะตอง
มีหนังสือสอบถามไปยังกระทรวง ทบวง กรมที่ถูกฟองเสียกอนวายินดีจะเขามาเปนจําเลยหรือไม ถา
ไมเต็มใจเขามาเปนจําเลยศาลก็จะยกฟอง แตถาเต็มใจเขามาเปนจําเลยศาลก็จะพิจารณาคดีตอไป
โดยศาลจะสงหมายไปใหกรมอัยการเขามาวาตางแทนกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ทั้งนี้เปนไปตาม
กฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมที่ ๒๔ ที่กําหนดวา “ถาเปนการฟองกระทรวง ฤาเสนาบดี ฤาอธิบดี
เจากรมใดกรมหนึ่งในขอหาเกี่ยวกับหนาที่ราชการแลว ใหศาลสงหมายไปยังกรมอัยการ กรมอัยการ
จะไดจัดวาความแทนกระทรวงตาง ๆ” ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความ
อาญา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๔๕ โดยหามมิใหศาลรับฟองกรณีที่ราษฎรฟองขาราชการเปนจําเลย
ในคดีอาญาที่เกี่ยวกับหนาที่ราชการ เวนแตโจทกจะไดนําพยานมาสืบพอเห็นวาจําเลยทุจริต โดย
มาตรา ๒ ของพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติวา “หามมิใหศาล
รับฟองราษฎรเรียกขาราชการเปนจําเลยในความอาญา มีขอหาเกี่ยวกับหนาที่ราชการ เวนไวแตโจทก
จะไดนําพยานมาสืบบางแลวพอเห็นวาจําเลยพิรุษ จึงคอยใหออกหมายไปถึงจําเลยผูนั้นและถึงผู
บังคับเจาพนักงานผูนั้นใหทราบไวอีกฉบับหนึ่งและหมายที่ออกนั้นใหเปนหมายเรียกกอน เมื่อเรียกไม
มาจึงคอยใหออกหมายจับ”

๑๓๒

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไป
ไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๒๓.

๘๒
ในครั้งกระนั้นขาราชการแบงออกเปนสองประเภทดวยกันคือ ขาราชการชั้น
ประทวนและขาราชการชั้นสัญญาบัตร ขาราชการชั้นประทวนนั้นอาจถูกฟองรองคดีอาญาไดเลย ถามี
พยานหลักฐานแนนหนาพอสมควร ไมจําตองขอพระบรมราชานุญาตกอน สวนคดีแพงก็เชนเดียวกัน
เมื่อมีการฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาราชการชั้นประทวนแลว ศาลสามารถดําเนินการพิจารณาคดี
ไปไดอยางคนธรรมดา แตถาเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตรแลวจะปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
ชั้นประทวนไมได กลาวคือ ถาจะฟองขาราชการชั้นสัญญาบัตรเปนคดีอาญาก็ตองขอพระบรม
ราชานุญาตเชนกัน
ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๔ ไดมีการตรากฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมที่ ๖๐ ลง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ซึ่งมีผลเปนการยกเลิกกฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมที่ ๒๔ ความวา
“กฎที่ ๖๐ วาดวยการที่ศาลจะมีหมายถึงกรมและกระทรวงตาง ๆ ในการที่ศาลจะมีหมายถึงเจา
พนักงานกรมอื่นใหทําการอยางใดนั้น ขอใหระวังบางตอการใดจําเปนที่เขาตองทําตามกฎหมาย จึง
ควรมีหมายสั่งไป ถาการสั่งใดไมมีกฎหมายบังคับวาเขาตองทําตามคําสั่งของศาล ศาลไมควรมีหมาย
ไป เพราะตางกระทรวงที่มีอํานาจเทา ๆ กัน ศาลจะบังคับเขาไมได ศาลควรจะแจงความไปตามทาง
ราชการ ถาศาลรังเกียจการที่จะแจงความเชนนั้นดวย บางที่จะเปนเหตุใหตองเขียนหนังสือโตตอบกัน
ยืดยาวไป แลวจะบอกมายังกระทรวงยุติธรรมใหชวยจัดการใหก็ได” กฎเสนาบดีฉบับนี้ยืนยันถึงสิทธิ
ของกระทรวง ทบวง กรม ไวอยางชัดเจนวา เมื่อถูกฟองจะเขามาเปนจําเลยหรือไมก็ได แตตอมาในป
พ.ศ. ๒๔๕๖ ไดมีประกาศเรื่องขาราชการชั้นสัญญาบัตรตองหาในเรื่องคดีแพงถึงที่สุดใหยึดทรัพย ให
ศาลสั่งยึดทรัพยขาราชการนั้นเหมือนอยางชั้นสามัญไดเลย แตตองรายงานกระทรวงยุติธรรมเพื่อนํา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณา นอกจากนี้ แมกระทรวง ทบวง กรม จะไมยอมเขามาเปนจําเลยซึ่ง
ศาลจะตองยกฟองนั้น เอกชนผูเปนโจทกก็ยังมีทางแกไขเยียวยา โดยเอกชนสามารถที่จะทูลเกลาฯ
ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยใหทรงรับสั่งฟองคดีไวพิจารณาได ดังที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ.
๑๒๗ มาตรา ๕ บัญญัติวา “คดีทั้งปวงที่ราษฎรจะทูลเกลาฯ ถวายฎีกา คือ ในการกลาวโทษหรือ
คัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณอยางหนึ่ง หรือกลาวโทษเสนาบดีเจากระทรวงทั้งปวงในขอที่เกี่ยว
ดวยหนาที่ราชการซึ่งหามมิใหฟองรองยังโรงศาลไดอยางหนึ่ง ก็ใหทูลเกลาฯ ถวายฎีกาในขอความรอง
ทุกขนั้น”๑๓๓
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเริ่มเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๕๖ เมื่อไดมีประกาศ
พระบรมราชโองการยกเลิกเอกสิทธิ์ของขาราชการชั้นสัญญาบัตรในคดีอาญา อันเปนผลใหขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรถูกฟองและถูกพิจารณาพิพากษาคดีไปไดเลยโดยไมตองขอพระบรมราชานุญาตดัง
แตกอน และตอมาเมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และบรรพ ๒ ในป
พ.ศ. ๒๔๖๘ ก็ไดมีบทบัญญัติกําหนดใหกระทรวง ทบวง และกรม ตลอดจนวัดวาอาราม หางหุนสวน
บริษัท สมาคมและมูลนิธิ มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความในมาตรา ๗๒ ซึ่งบัญญัติวา
จําพวกที่กลาวตอไปนี้ ยอมเปนนิติบุคคล คือ
(๑) ทบวงการเมือง
๑๓๓

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไป
ไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๒๓.

๘๓
(๒) วัดวาอาราม
(๓) หางหุนสวนที่จดทะเบียนแลว
(๔) บริษัทจํากัด
(๕) สมาคม
(๖) มูลนิธิที่ไดรับอํานาจแลว
โดยมาตรา ๗๓ ไดขยายความวา “ทบวงการเมืองนั้น คือ กระทรวงและกรม
ในรัฐบาล เทศาภิบาลปกครองทองที่และประชาบาลทั้งหลาย ”
การที่มีการบัญญัติใหกระทรวง ทบวง กรมมีฐานะเปนนิติบุคคลเปนครั้งแรกนี้
มีเหตุผลที่สําคัญอยูสามประการ ไดแก ๑๓๔
ประการแรก เนื่อ งมาจากความต อ งการแกไ ขปญ หาการฟ องคดีข อง
ประชาชนนั่นเองเพราะการกระทําตาง ๆ ของเสนาบดีและขาราชการของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอาจสงผลกระทบและกอความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของเอกชนได เอกชนจึงควรจะ
ฟองเสนาบดีหรือขาราชการใหรับผิดชอบไดโดยไมกระทบกระเทือนตอองคพระมหากษัตริย
ประการที่สอง การที่กระทรวง ทบวง กรมในประเทศไทยมีฐานะเปน
นิติบุคคลนั้นเนื่องจากเราปฏิรูประบบราชการโดยเลียนแบบมาจากประเทศอังกฤษ และมีความเขาใจ
ผิดวากระทรวง ทบวง กรม ในประเทศอังกฤษก็มีฐานะเปนนิติบุคคลเชนเดียวกันทั้ง ๆ ที่หาเปน
เชนนั้นไม
ประการที่สาม ประเทศไทยปฏิรูป ระบบราชการบริห ารดวยการจัด ตั้ ง
กระทรวง ทบวง กรม ขึ้น ภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย การจัดตั้งดังกลาวทําให
กระทรวง ทบวงกรม ตาง ๆ ตกเปนสิทธิขาดแกเสนาบดีนั้น ๆ จึงทําใหกระทรวง ทบวง กรม
มีลักษณะแยกขาดจากกันคอนขางเด็ดขาดไมมีการเชื่อมโยงประสานงานระหวางกระทรวง การ
แบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางกระทรวง ทบวง กรม ดังกลาวไดผลักดันใหแตละกระทรวงมุงที่จะสราง
ความยิ่งใหญใหกับหนวยงานของตน ซึ่งก็สามารถทําไดดวยการใหฐานะนิติบุคคลแกหนวยงานของตน
เพื่อที่หนวยงานของตนจะไดมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายอยางสมบูรณแบบแยกออกจากหนวยงานอื่น
มีกฎหมายอีกหลายฉบับตอมาที่บัญญัติใหกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเปน
นิติบุคคลควบคูไปกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งใชมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไดมีการยกเลิกและประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน อยางไรก็ตามใน ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการ
ปรั บปรุ งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ยใหม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยไดย กเลิก
บทบัญญัติที่ใหกระทรวง ทบวง กรมมีฐานะเปนนิติบุคคลเสีย ซึ่งสันนิษฐานวาผูรางประมวลกฎหมาย
แพ งและพาณิช ยป ระสงค ที่จ ะใหมีการแยกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนออกจากนิติบุคคลตาม
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๑๓๔

นริศ ชํานาญชานันท, สถานะทางกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม: ปญหาอุปสรรคที่มีผลตอ
การบริหารราชการแผนดินในประเทศไทย, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๓๗), หนา ๗๖-๑๐๐.

๘๔
กฎหมายเอกชน กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งวัดวาอารามซึ่งเปนนิติบุคคลมหาชนจึงไมควรบัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งเปนกฎหมายเอกชน นอกจากนี้ การยกเลิกความเปนนิติ
บุคคลของกระทรวง ทบวง กรม ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็มิไดกระทบตอความเปนนิติ
บุคคลของกระทรวง ทบวง กรม และวัดวาอารามแตประการใด เพราะกระทรวงทบวง กรม และวัด
ก็ยังคงมีฐานะเปนนิติบุคคลตอไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (แมวาความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานัก
สงฆจะมีปญหาในการตีความตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ซึ่งจะไดนําเสนอผลการศึกษาโดย
ละเอียดตอไป)
ปจจุบันตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ประเทศไทยมีกระทรวง และทบวงที่มีฐานะเปนนิติบุคคลทั้งสิ้น ๒๐ หนวยงาน นอกจากนี้มีกรมที่มี
ฐานะเปนนิติบุคคลและสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากรม อีกจํานวนทั้งสิ้น ๑๕๐ กรม ๑๓๕ จะเห็นได
วาแมจะมีการปรับโครงสรางของระบบราชการใหมในป พ.ศ. ๒๕๔๕ แตยังถือไดวาประเทศไทยเปน
ประเทศที่ มีนิ ติบุ คคลในระดั บราชการบริห ารสว นกลางเปน จํานวนมาก แมวาการประกาศใช
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ผาน
มาจะเปนผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงระบบราชการทั้งระบบเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
ประเทศตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ โดยการปรับอํานาจหนาที่ และจัดสวนราชการที่ปฏิบัติงาน
สัมพันธกันรวมไวในกลุมงานเดียวกัน อันสงผลใหการปฏิบัติงานของสวนราชการที่มีความเกี่ยวของกัน
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัดคาใชจาย และประการสําคัญ
คือ การปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ยอมมีแนวทาง เปาหมาย และความรับผิดชอบที่ชัดเจน
กอเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและสวนรวม
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๒.๓.๒ ประเภทของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาระบบนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทยนั้น ไดปรากฏชัด
ขึ้นในภายหลังจากที่ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยที่รัฐมีความ
จําเปนที่ตองดําเนินกิจกรรมในทางที่เปนสาธารณะประโยชนสําหรับประเทศ จึงเรียกรองใหมีการจัด
องคกรภายในรัฐ โดยคํานึงถึงภารกิจของแตละองคกรเปนสําคัญ เพื่อสามารถดําเนินกิจกรรมเหลานี้
อันเปนการตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง
ในการจัดระบบนิติบุคคลมหาชนที่จัดทําบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นเมื่อ
พิจารณาจากหลักในการจัดระเบียบบริหารสวนราชการภายในรัฐ จะเห็นไดวามีการแบงนิติบุคคล
มหาชน ดังนี้ ๑๓๖
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๑๓๕

จํานวนดังกลาวเปนจํานวนตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไข
ปรับปรุงเพิ่มเติม จนถึง ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งยังไมนับรวมกรมตาง ๆ ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้
เพราะ มาตรา ๘ บัญญัติใหการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเปนไปตามกฎหมายขอบังคับและระเบียบแบบแผน
และมาตรา ๔๑ บัญญัติใหการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามกฎหมาย.
๑๓๖
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไป
ไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๑๗-๒๐.

๘๕
(๑) สวนราชการ ในที่นี้หมายถึงองคกรที่เปนราชการสวนกลางและราชการสวน
ภูมิภาค (โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนสวนราชการเชนกันจะไดแยกออกไปเปนการเฉพาะ)
ในปจจุบันนี้ไดแก กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด โดยกระทรวงและกรมในประเทศไทยไดรับการ
จัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัยรัชกาลที่ ๖ จนถึงปจจุบัน
สวนจังหวัดนั้นเริ่มเปนนิติบุคคลในป พ.ศ. ๒๔๙๕ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งในปจจุบันก็ยังรับรองสถานะความเปนนิติบุคคลของจังหวัดไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ดวย โดยสวนราชการเหลานี้จะดําเนินกิจกรรมหลักที่
เรียกวา ภารกิจพื้นฐานของรัฐ (Primary Section of State) ซึ่งถือไดวาเปนภารกิจพื้นฐานและ
ภารกิจดั้งเดิมของรัฐ โดยสามารถแบงภารกิจพื้นฐานออกไดเปน ๔ ประเภท คือ ภารกิจดานการ
ปองกันประเทศ ภารกิจดานการรักษาความสงบเรียบรอย ภารกิจดานการอํานวยความยุติธรรม และ
ภารกิจดานการเจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ ภารกิจพื้นฐานเหลานี้เปนสิ่งที่รัฐจําเปนตอง
กระทําเพื่อประชาชนทุกคนในสังคมอยางเสมอภาคกันไมสามารถเลือกปฏิบัติได
(๒) รัฐวิ ส าหกิจ รัฐ วิส าหกิจ นั้น เกิดขึ้นเพื่อจัดทําภารกิจลําดับ รองของรัฐ
(Secondary Section of State) โดยรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งซึ่งรับรอง
สถานะความเปนนิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจนั้นอยูอยางชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงภารกิจของรัฐวิสาหกิจ
นั้นจะเห็นวารัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นจากขอจํากัดของสวนราชการเนื่องจากสวนราชการมีภารกิจที่จะตอง
จัดทํามากมายประกอบกับในระยะตอมามีความจําเปนที่จะตองจัดทําภารกิจลําดับรองเพิ่มมากขึ้น
ไดแก ภารกิจทางดานอุตสาหกรรมและการพาณิชย รวมถึงงานสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ไฟฟา
ประปา ถนน เปนตนซึ่งภารกิจในลําดับรอง (Secondary Section of State) เหลานี้ไมตองอาศัย
อํานาจบังคับก็สามารถดําเนินการได อันแตกตางกับภารกิจพื้นฐาน (Primary Section of State)
เพราะภารกิจพื้นฐานนั้นตองอาศัยอํานาจบังคับจึงจะดําเนินการไดจึงไดสรางองคกรขึ้นมารองรับ
ภารกิจพื้นฐานเหลานี้ขึ้น ในสวนของรัฐวิสาหกิจนั้นจะมีภารกิจลําดับรองที่เปนภารกิจทางดาน
เศรษฐกิจเปนหลัก โดยตองดําเนินการหารายไดเขามาสําหรับกิจการของรัฐที่รัฐจําเปนตองทํา แตการ
หารายไดนี้เพียงเทาที่ใหรัฐวิสาหกิจดํารงอยูไดเทานั้นแตกตางกับการดําเนินการของเอกชนที่ตองการ
แสวงหาผลกําไรจากการประกอบการใหมากที่สุด ทั้งนี้ รายไดของรัฐวิสาหกิจจะเกิดจากการเก็บ
คาธรรมเนียมที่ใชบริการจากรัฐวิสาหกิจจึงเห็นไดวา ในการดําเนินภารกิจของรัฐวิสาหกิจจะมีเพียง
บุคคลบางกลุมหรือบางประเภทเทานั้นที่จะไดรับบริการ บุคคลใดที่ใชบริการจากรัฐวิสาหกิจก็จะตอง
จายคาธรรมเนียมซึ่งตางกับภารกิจของสวนราชการที่ตองใหบริการแกประชาชนทุกคนอยางเสมอภาค
กัน ไมสามารถแบงกลุมหรือแบงประเภทได และนอกจากนี้การกําหนดใหรัฐวิสาหกิจมีสถานะเปนนิติ
บุคคลมหาชนก็สอดคลองกับภารกิจในลําดับรองทางดานเศรษฐกิจนี้ดวย เนื่องจากภารกิจในดานนี้มี
การแขงขันสูงจึงตองการความคลองตัวในการทํางาน การเนนที่ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานเปน
สําคัญหากใหรัฐดําเนินกิจการก็อาจจะไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
(๓) องคการมหาชน องคการมหาชนนั้นมีการแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก
องคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเฉพาะประเภทหนึ่ง และองคการมหาชนที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนกฎหมายกลางอีกประเภทหนึ่ง องคการ
มหาชนทั้งสองประเภทไดมีการรับรองสถานะความเปนนิติบุคคลไวอยางชัดเจนแลวในกฎหมาย โดยที่

๘๖
องคการมหาชนนั้นถือเปนองคกรในการจัดทําบริการสาธารณะรูปแบบที่ ๓ ที่แยกออกมาจากสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่องมาจากภารกิจขององคการมหาชนเองที่ไมมีลักษณะการบริหารงานที่
เปนสวนราชการ ลักษณะกิจกรรมภารกิจที่จัดทําก็ไมใชเรื่องในทางอุตสาหกรรมและการพาณิชยจึงไม
ถือวาเปนรัฐวิสาหกิจได หากแตองคการมหาชนจะมีภารกิจหลักแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
ก. ภารกิจลําดับรองของรัฐ (Secondary Section of State) ที่ไมใช
ภารกิจทางดานเศรษฐกิจ การพาณิชยหรืออุตสาหกรรม แตเปนภารกิจพื้นฐานทางดานสังคม เชน
การสงเสริมการศึกษาวิจัย สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน
ข. ภารกิจอื่นของรัฐที่มีลักษณะเฉพาะ หรืออาจเรียกไดวาเปน “ภารกิจ
พื้นฐานทางการปกครองสมัยใหม ” เปนภารกิจที่รัฐมีความจําเปนตองทําแตไมใชภารกิจพื้นฐาน
(Primary Section of State) ที่รัฐทําเปนประจําอยูแลว เชน งานดานการประกันสังคม เปนเรื่องของ
การบริการกองทุนซึ่งแยกออกมาจากเรื่องแรงงาน เปนตน
(๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบันมี ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบเฉพาะ ไดแก
กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา และรูปแบบทั่วไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาล ในกรณีของสภาตําบลนั้นไมมีสถานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตประการใดแตไดมีการกําหนดใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งกําลังจะลดจํานวนลงในปจจุบัน สําหรับภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะเปนการจัดทําบริการสาธารณะโดยทั่วไปตามที่ไดรับมอบหมายจากกฎหมาย
จัดตั้งองคกรปกครองทองถิ่นนั้น ๆ ไมวาจะเปนเรื่องทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพาณิชย หรือ
ทางสังคม การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถกระทําไดโดยอิสระไมจําตองไดรับ
มอบหมายหรือรับคําสั่งจากราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนกลางจะทําหนาที่กํากับดูแล
ใหมีการปฏิบัติหนาที่โดยถูกตองเทานั้น ไมจําเปนตองเขาไปบังคับบัญชาหรืออํานวยการเอง
(๕) องคกรที่เปนหนวยธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยองคกรตาม
รัฐธรรมนูญนั้นแบงออกเปน ๓ ประเภทใหญ ๆ คือ องคกรที่ใชอํานาจอธิปไตย องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหนวยงานธุรการขององคกรเหลานี้จะมีสถานะ
เปนนิติบุคคลมหาชน มีความเปนอิสระ สามารถจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจและบุคลากรดวย
ตนเอง ทั้งนี้ เพื่อความเปนอิสระจากการแทรกแซงจากฝายบริหาร เชน สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนตน
(๖) โรงเรียน การเปนนิติบุคคลของโรงเรียนนั้น เกิดขึ้นจากเหตุแนวคิดในการ
ปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตองการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป จากสวนกลางไปยังสถานศึกษา ๑๓๗ เพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัว เปนอิสระ
สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการ
บริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management: SBM) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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๑๓๗

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๙.

๘๗
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไดกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษา เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปน “นิติบุคคล”๑๓๘
การกําหนดใหโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลทําใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน และมีอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาไวโดยเฉพาะ อาทิ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตน นอกจากนี้ยังทําใหมีสิทธิ
หนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา กลาวคือ สามารถทํานิติกรรมสัญญา มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน จด
ทะเบียนทรัพยสิน รับบริจาค หรือแมแตดําเนินคดีทางศาล ฯลฯ ไดเองโดยไมตองใหหนวยงานตน
สังกัด หรือ “กรม” ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล ดําเนินการแทนดังเชนที่ผานมา อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา
แมโรงเรียนจะมีฐานะเปนนิติบุคคลเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ (เฉพาะมหาวิทยาลัยที่เปนนิติ
บุคคลในสายการบังคับบัญชา) แตก็ยังเปนหนวยงานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเปนราชการบริหาร
สวนกลาง และมิไดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพราะฉะนั้นความเปนนิติบุคคลหรือความเปน
อิสระของโรงเรียนจึงมีความแตกตางจากความเปนนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยของรัฐ ตลอดจน
กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ อาจกลาวไดวา ความเปนนิติบุคคลของโรงเรียนมีลักษณะใกลเคียงกับ
ความเปนนิติบุคคลของจังหวัดในฐานะราชการสวนภูมิภาค กลาวคือ แมจังหวัดจะมีฐานะเปนนิติ
บุคคลแตในการบริหารงานจังหวัดจะตองปฏิบัติตามนโยบายจากสวนกลาง ตลอดจนการดําเนินการ
ตาง ๆ ก็ยังคงอยูภายใตกฎเกณฑที่กําหนดจากสวนกลาง เชน การจัดซื้อจัดจาง ก็ตองดําเนินการ
ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ การจัดทํางบประมาณ ก็ตองดําเนินการภายใต
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ การเบิกจายก็ตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง เปนตน
ดังนั้น การเปนนิติบุคคลของโรงเรียนจึงไมไดหมายความวา โรงเรียนจะมีความเปนอิสระในการ
บริหารงานหรือมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยปราศจากขอบเขตของกฎหมายแตอยางใด
(๗) วัดในพระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได
กําหนดใหวัดในพระพุทธศาสนามีสถานะเปนนิติบุคคล โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดจําแนกวัด
ออกเปนสองประเภท คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ เมื่อเปนวัดตาม
กฎหมายแลวก็มีสิทธิและหนาที่เหมือนบุคคลธรรมดา และเมื่อพิจารณาถึงกิจการเกี่ยวกับวัดจะเห็นได
วากิจการเกี่ยวกับพุทธศาสนาเปนกิจการที่รัฐเขามาดําเนินการกํากับดูแลรวมกับคณะสงฆ กิจการ
เกี่ยวกับการจัดองคกรและบํารุ งรักษาองคกรทางพุทธศาสนาถือเปนกิจการของรัฐ จึงเป นการ
สอดคลองกับภารกิจที่จะจัดใหวัดในพระพุทธศาสนาเปนนิติบุคคลมหาชน ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับ
ความเปนนิติบุคคลของวัดจะไดมีการศึกษาวิเคราะหโดยละเอียดในลําดับตอไป
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลทั้งในระบบกฎหมายเอกชน
และระบบกฎหมายมหาชน ไดมีความเปนมาและมีการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ในแตละยุคสมัย
๑๓๘

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๕.

๘๘
มาจนกระทั่ ง มี ค วามตกผลึ ก และปรากฏผลในป จ จุ บั น กล า วเฉพาะนิ ติ บุ ค คลในประเทศไทย
โดยเฉพาะวัดและสํานักสงฆนั้น ในแรกเริ่มเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคล อันเปนผลจากการประกาศใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ในป พ.ศ. ๒๔๖๘ การกําหนดใหวัดวา
อารามมีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น อาจถือไดวาในแรกเริ่มของการ
จัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทย วัดวาอารามมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อยางไรก็ตาม
เมื่อมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใหยกเลิกบรรพ ๑ เดิม
และใหใช บรรพ ๑ ที่ไดตรวจชําระใหมแทน โดยกําหนดหลักการตามมาตรา ๖๕ ที่วา นิติบุคคลจะมี
ขึ้นไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ทําใหวัดวาอาราม มิไดมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอีกตอไป ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ ก็ไดมีบทบัญญัติเพิ่มเติมใหวัดมีฐานะเปน
นิติบุคคล
อยางไรก็ตาม ปญหาการตีความขอกฎหมายเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานัก
สงฆ ใ นประเทศไทยตามกฎหมายว า ด ว ยคณะสงฆ นั้ น ได เ กิ ดขึ้ น และมี ผ ลกระทบที่ สํ า คั ญ ต อการ
บริหารงานของวัดและสํานักสงฆ และมีผลกระทบตอการบริหารงานของคณะสงฆในภาพรวมเปนอยาง
มาก ในบทตอไปจะไดศึกษาถึ งสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆในประเทศไทย ตั้งแต
เริ่มตนจนถึงปจจุบัน ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบกับวัดและกุศลสถานในศาสนาอื่น ๆ เพื่อใหทราบ
ถึงสภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ
และแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว อันจะนําไปสูการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีความ
ชัดเจน เหมาะสม และเปนประโยชนตอวงการศาสนาและการบริหารงานของคณะสงฆในภาพรวม
ตอไป

๘๙
ตารางที่ ๓
เปรียบเทียบระบบนิติบุคคลมหาชนในตางประเทศ (เฉพาะสาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย

ประเทศ
สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

ประเภทของ
นิติบุคคล
มหาชน
- รัฐ

ความเปน การจัดตั้งและ
ความเปน
นิติบุคคลของ
ยุบเลิก
นิติบุคคลของ
กระทรวง
กระทรวง
รัฐ
ทบวง กรม
ทบวง กรม

จํานวน
กระทรวง

การฟองรอง
คดี

เปน

ไมเปน

รัฐ กฤษฎีกา

แปรผันตาม
จํานวน
รัฐมนตรี

ฟองรองรัฐ
โดยระบุชื่อ
องคกร

เปน

ไมเปน

เปนอํานาจ
ของฝาย
บริหาร

แปรผันตาม
จํานวน
รัฐมนตรี

ฟองรอง
สหพันธรัฐ
และมลรัฐโดย
ระบุชื่อองคกร

เปน

ไมเปน

เปนอํานาจ
ของฝาย
บริหาร

แปรผันตาม
จํานวน
รัฐมนตรี

ฟองรองรัฐ
โดยระบุชื่อ
องคกร

เปน

ไมเปน

เปนอํานาจ
ของฝายสภา

แปรผันตาม
จํานวน
รัฐมนตรี

ฟองรองรัฐได

ไมเปน

เปน

- องคการ
ปกครอง
สวนทองถิ่น
- องคการ
มหาชน

สหพันธ
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

อังกฤษ

- รัฐ
- มลรัฐ
- องคการ
บริการ
มูลนิธิ
มหาชน
- รัฐ
- นิติบุคคล
มหาชนที่มี
กฎหมาย
กําหนด

สหรัฐอเมริกา - รัฐ
- มลรัฐ
ไทย

เปนอํานาจ แปรผันไปตาม
ของฝายสภา ความจําเปน

ฟองรองรัฐ
ไมได
ฟององคกร
ของรัฐไดโดย
ระบุชื่อ

ที่มา ดัดแปลงมาจากโครงการศึกษาความเปนไปไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ
อางใน www.lawreform.go.th, ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๘.

บทที่ ๓
สถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนา
และของศาสนสถานของศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย
วัดและสํานักสงฆตางก็เปนองคกรที่มีลักษณะเปนกุศลสถานของพุทธศาสนิกชนเหมือนเชน
กุศลสถานของศาสนิกชนแหงศาสนาอื่น จึงควรตองศึกษาสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆ
ในประเทศไทย และสถานภาพตามกฎหมายของกุศลสถานแหงศาสนาอื่นในประเทศไทยดวย กลาวคือ

๓.๑ สถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ควรตองศึกษาความสําคัญและความหมายของวัดและสํานักสงฆเพื่อบงชี้ถึงสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดและสํานักสงฆในประเทศไทย กลาวคือ
๓.๑.๑ บทบาทและความสําคัญของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ศาสนาเปนองคกรที่มีบทบาทและความสําคัญตอมนุษย ศาสนาเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมและสังคมที่ทําหนาที่อบรมขัดเกลาคนในสังคมใหอยูในบรรทัดฐาน นอกจากนี้ยังเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวทางใจของคน พฤติกรรมทางศาสนาเปนองคประกอบภายในโครงสรางบุคลิกภาพที่สามารถ
กําหนดรูปแบบแนวทางการแสดงออกตาง ๆ ของมนุษยได สงผลตอความเชื่อ ความศรัทธา และคานิยม
ตาง ๆ อันเปนวิถีชีวิตที่มนุษยปฏิบัติในสังคม หนาที่ของศาสนามีมากมายหลายประการ ไมวาจะเปน
หนาที่ในการใหคําอธิบาย หนาที่ในการสนับสนุนสถาบันพื้นฐานตาง ๆ ของสังคม หนาที่ในการสนับสนุน
ใหพลังใจในกรณีที่เกิดวิกฤตการณตาง ๆ ที่มนุษยรูสึกวาตนไมอาจควบคุมได นอกจากนี้ศาสนายังมี
หนาที่ในการรวมสวนตาง ๆ ของสังคมใหมีเอกภาพอีกดวย ดวยเหตุนี้ศาสนาจึงมีความสําคัญแกมนุษย
อยางยิ่ง ๑
อนึ่ง ศาสนากับสังคมไทยมีความสัมพันธในสาระสําคัญดังนี้ ๒
๑) สังคมไทยยอมรับศาสนาพุทธ เปนศาสนาสําคัญประจําชาติ
๒) แต ในขณะเดียวกันยอมใหศาสนาสําคัญตาง ๆ ไดตั้งอยูในประเทศไทย เชน
ศาสนาฮินดู คริสต อิสลาม เปนตน
๓) ศาสนาพุ ทธเป น บ อเกิ ดสํ าคั ญ ประการหนึ่ ง ของขนบธรรมเนี ย มประเพณี
กฎเกณฑ กฎหมาย คานิยม วิถีชีวิตของชาวไทย
0

1

๑

อาทิตยา จารุจินดา, พฤติกรรมทางศาสนาของคนในสังคมเมือง : กรณีศึกษาวัดสนามนอกและวัด
สนามใน ตําบลวัดชะลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร,ี (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
มานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), หนา ๑.
๒
พวงผกา คุโรวาท, ศิลปะและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน (๑๙๗๗) จํากัด, ๒๕๓๙),
หนา ๒๐๑.

๙๑
๔) ศาสนาพุ ท ธเป น สถาบั น สํ า คั ญ ที่ ช ว ยให จุ ด รวมจิ ต ใจของคนไทยอย า ง
แนนแฟนเปนเสมือนพลังผูกพันคนในชาติเขาดวยกันใหดํารงชีวิตรวมกัน โดยมีความขัดแยงนอยที่สุด
๕) ศาสนาพุทธไดกลายเปนกลไกที่ชวยขจัดปดเปาความขัดแยงและสรางความสงบ
ในสังคม
๖) สังคมไทยมีความสามารถในการที่จะนําเอาศาสนาพุทธเปนพื้นฐานของชีวิต
และหลอเลี้ยงทํานุบํารุงศาสนาใหมั่นคงอยูไดจนกลายเปนศูนยกลางศาสนาพุทธของโลกปจจุบัน แม
ศาสนาพุทธจะเปนศาสนาตางดาวที่เกิดในประเทศอินเดีย ศูนยกลางในที่นี้หมายถึง ปริมาณของผูที่
ยึดถือศาสนาพุทธ เมือเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศ อิทธิพลของศาสนาตอชีวิตตอประชากร
การรักษาธรรมและวินัย รวมทั้งสาระสําคัญที่เปนหลักการแหงศาสนา การนําเอาพระธรรมวินัยมาปฏิบัติ
และการเสริมสรางสถาบันสงฆใหถึงพรอมทั้งในดานองคการและการปฏิบัติสืบตอพระศาสนา การสราง
ความสัมพันธระหวางอุปกรณ ตาง ๆ ของสถาบันศาสนาพุทธเขากับชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ
ความสัมพันธระหวางวัดกับชาวบานหรือสงฆกับคนไทย
๗) นอกจากจะนําหลักศาสนาพุทธมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สังคมไทยยังนําสิ่งที่มี
คุ ณค าของศาสนาอื่ นมาใช ผสมผสานกับหลักศาสนาพุทธอยางไมขัดเขิน อาทิ พิธีกรรมของศาสนา
พราหมณ (ขึ้นบานใหม ศาลพระภูมิ) หรือลัทธิขงจื้อ (การยกยองบูชาบรรพบุรุษ การแสดงความกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ)
๘) สังคมไทยมีบุคลิกภาพอันเปนเอกลักษณอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ สมาชิกของ
สังคมพรอมที่จะเขารวมในกิจการของศาสนาอื่นโดยไมถือวาเปนการเสื่อมเสียหรือเปนบาป หรือเปนปม
ดอยแตอยางใด
๙) สังคมไทยไมถือวา สมาชิกในสังคมไทยตองขาดคุณสมบัติหรือสิทธิพึงมีพึงได
หากนับถือศาสนาอื่น เชน การรับราชการ หรือการมีสวนทางการเมือง
๑๐) สถาบันครอบครัวของสังคมไทย ยอมรับการแตงงานตางศาสนาได ซึ่งก็นับวา
เปนสิ่งพิเศษเพราะสถาบันครอบครัวนี้เปนพื้นฐานสําคัญของสถาบันสังคมและเปนความผูกพันอยาง
ใกลชิดระหวางบุคคลและไมถือวาหากยึดถือศาสนาอื่นใดนอกเหนือศาสนาพุทธ
๑๑) สถาบันกฎหมายของประเทศใหความสําคัญกับศาสนาทั้งปวง และยอมรับที่จะ
ใหการคุมครองปองกันศาสนาและลัทธิความเชื่อทั้งหลายที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
๑๒) สังคมไทยไดแสดงออกถึงความผูกพันตอศาสนาทั้งปวงเปนพิเศษบางประการ
เชน
(๑) การอยูรวมกั นโดยสั นติระหว างสถาบันศาสนาและผู มีที่ ความเชื่ อใน
ศาสนา
(๒) ใหประมุขของประเทศมีสวนสนับสนุนศาสนาตาง ๆ ทั้งในทางนิตินัย
และพฤตินัย
(๓) ยอมใหมีการปฏิบัติพิธีกรรมโดยเสรี
(๔) ยอมใหมีการบริหารแตละศาสนาอยางเปนอิสระตามความเหมาะสม

๙๒
(๕) มีความยืดหยุนและประสานประโยชนใหดานการปกครอง หากเห็นวา
บางทองถิ่นมีผูนับถือศาสนาใดมากเปนพิเศษ เชน นโยบายสนับสนุนวิธีชีวิตของไทยมุสลิมภาคใตดวย
การยกเวนบทบัญญัติกฎหมายบางประการ
พระพุทธศาสนาถือไดวาเปนศาสนาประจําชาติ และอยูเคียงคูกับชาติไทยมาโดย
ตลอด เนื่องจากชนชาติไทยไดนับถือและยกยองเทิดทูนเปนสรณะแหงชีวิต สืบทอดตอเนื่องกันมา
เปนเวลาชานาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาติสวนใหญ มีพื้นฐานมาจาก
พระพุทธศาสนา
องคพระมหากษัตริยซึ่งทรงเปนพระประมุขของชาติทุก ๆ พระองคทรงเป น
พุทธมามกะ ทรงดํารงอยูในฐานะเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกยองเชิดชูพระพุทธศาสนา
ตลอดมาตั้งแตอดีตอันยาวนาน จวบจนกาลปจจุบัน อันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาพระพุทธศาสนา
ไดสถิตสถาพรเปนมิ่งขวัญของชาติไทยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย
กลาวไดวาชาติไทยไดมีความเจริญมั่นคง ดํารงเอกราชอธิปไตยสืบทอดตอกันมา
ตั้งแตโบราณกาล จวบจนกาลปจจุบัน ก็ดวยคนไทยทั้งชาติยึดมั่นอยูในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มี
ความเคารพบูชาพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนสรณะ พระพุทธศาสนาจึงมี
บทบาทสําคัญยิ่งตอชีวิตของชาวไทย โดยมีสวนเสริมสรางอุปนิสัยของคนในชาติใหรักความสงบ มีความ
เสียสละ แกลวกลา อาจหาญ รอบรูฐานะ อฐานะ มีความรักและยึดมั่นอยูในสามัคคีธรรม
โดยที่พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยดังกลาวนี้ ชาวไทยสวนใหญ
ประมาณร อยละ ๙๕ ของประชากรทั้งประเทศเปนพุทธศาสนิกชน เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลเปนอันมากตอโลกทัศน ความเชื่อ ความประพฤติ วิถีชีวิต หรือการดํารงชีวิต
ของคนไทยสวนใหญเปนอันมาก ๓ ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญตอสังคมไทย พอสรุปไดดังนี้ ๔
๑) พระพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยนํา
หลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจที่ดีงามในทุก ๆ ดาน
มีความเปนมิตรกับทุกคน เปนตน
๒) พระพุทธศาสนาเปนหลักในการปกครองประเทศ กษัตริยทุกพระองคของ
ไทยไดนําเอาหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใชในการปกครองประเทศ เชน ทศพิธราชธรรม ตลอดมา
หรื อใช ห ลั ก “ธรรมาธิ ป ไตย” และหลักอปาริห านิย ธรรม เปน หลักในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนตน
๓) พระพุทธศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
มุงเนนใหเกิดความรักความสามัคคีกัน มีความเมตตากรุณาตอกัน เปนตน จึงเปนศูนยรวมจิตใจของชน
ชาวไทยใหมีความเปนหนึ่งเดียวกัน
2

๓

พิทูร มลิวัลย และไสว มาลาทอง, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
การศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑.
๔
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ,
พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หนา ๙-๑๐
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๙๓
๔) พระพุทธศาสนาเปนที่มาของวัฒนธรรมไทย ดวยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับ
พระพุทธศาสนา จึงเปนกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาตาง ๆ เชน การบวช
การแต งงาน การทํ า บุ ญ เนื่ อ งในพิ ธี การต าง ๆ
การปฏิ บั ติ ต นตามประเพณี ในวั น สํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา เปนตน ซึ่งเปนสวนที่กอใหเกิดวัฒนธรรมไทยจนถึงปจจุบัน
๕) พระพุทธศาสนาในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย พระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาที่สังคมไทยสวนใหญนับถือ และสืบทอดกันมาเปนชานาน ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาท
สําคัญของวิถีชีวิตของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญในดานตาง ๆ ทั้งดานการศึกษา ดาน
สังคม และดานศิลปกรรม
๖) พระพุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยผูกพัน
อยูอยางแนบแนนกับพระพุทธศาสนา ซึมแทรกผสมผสานอยูในแนวความคิด จิตใจและกิจกรรมแทบทุก
กาวของชีวิตโดยตลอดเวลายาวนาน โดยยังคงเนื้อหาสาระเดิมที่บริสุทธิ์ไวไดก็มี ถูกดัดแปลงเสริมแตง
ตลอดจนปนเปกับความเชื่อถือและขอปฏิบัติสายอื่นหรือผันแปรในดานเหตุอื่น ๆ จนผิดเพี้ยนไปจากเดิม
ก็มาก
๗) พระพุทธศาสนาในฐานะเปนเอกลักษณของชาติ การที่พระพุทธศาสนาอยูกับ
คนไทยมาชานาน จึงกอใหเกิดการซึมซาบเอาหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาใหเปนสวนหนึ่งของชีวิต
กอใหเกิดความเปนเอกลักษณของคนไทยที่ไมเหมือนกับชาติอื่น ๆ ที่เปนเอกลักษณเดน ไดแก รักความ
เปนอิสระ และความมีน้ําใจไมตรี
๘) พระพุทธศาสนาในฐานะเปนมรดกของชาติ หลักฐานทางคัมภีรและศาสนาวัตถุ
ซึ่งนักประวัติศาสตรโบราณคดีเชื่อวา พระพุทธศาสนาไดเขามาเผยแพรในดินแดนสุวรรณภูมิกอน พ.ศ.
๕๐๐ แตศรัทธาความเชื่อของปุถุชนก็เปนไปตามยุคสมัย พระพุทธศาสนาจึงรุงเรืองและเสื่อมลงตามกาล
สมัยดวย จนกระทั่งพอขุนศรีอินทราทิตยไดสถาปนากรุงสุโขทัยและรับเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติ ครั้นราว พ.ศ. ๑๘๓๖ พอขุนรามคําแหงมหาราชไดอาราธนาพระสงฆลังกาวงศจาก
นครศรีธรรมราชไปกรุงสุโขทัยและอุปถัมภพระพุทธศาสนาจนมั่นคงยืนนานมาในปจจุบันนี้
๙) พระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม ชนชาติหนึ่ง ๆ นอกจากมี
หนาที่ตองพัฒนาประเทศชาติของตนเองแลว ก็พึงมีสวนรวมในการสรางสรรคและสงเสริมอารยธรรมโลก
ดวย ชนชาติไทยเปนชนชาติที่เกาแกมากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมที่เจริญกาวหนาอยางสูงมาตลอดเวลา
ยาวนาน จึงไดมีสวนรวมในการสรางเสริมอารยธรรมของโลกดวย แมวาจะอยูในขอบเขตที่ไมกวางนัก
สวนรวมที่วานี้ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนมีแบบแผนเปนของตนเอง อยางที่เรียกวามี
เอกลักษณของความเปนไทยเดนชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหลานี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเปนสวน
ใหญ
๑๐) พระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางความสงบสุขใหแกโลก พระพุทธศาสนา
เปนรากฐานอารยธรรมที่สําคัญของโลกดังไดกลาวมาแลว พระพุทธศาสนายังชวยสรางความสงบสุข
ใหแกชาวโลกได หากศึกษาในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนามีทั้งการสรางสรรคอารยธรรมและสันติภาพ
แกมวลมนุษย นั่นคือ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาได
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย กลาวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด
ผูสรางผูบันดาลทุกสิ่ง มีการบูชายัญเทพเจา แลวก็มีการกําหนดมนุษยเปนวรรณะตาง ๆ โดยชาติกําเนิด

๙๔
เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร แลวก็ถือวาพราหมณเปนผูที่ติดตอสื่อสารกับเทพเจากับ
พระพรหม เปนผูรูความตองการของพระองค เปนผูรับเอาคําสอนมารักษา มีการผูกขาดการศึกษาใหอยู
ในวรรณะสูง คนวรรณะต่ําเรียนไมได เปนตน เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องเหลานี้อยางมากมาย เชน เรื่อง วรรณะ ๔ พระพุทธศาสนาไมยอมรับ แตใหถือหลักวา “คนมิใช
ประเสริฐหรือต่ําทรามเพราะชาติกําเนิด แตจะประเสริฐหรือต่ําทรามเพราะการกระทํา” แลวก็ไมให
มัวหวังผลจากการออนวอนบูชายัญ สอนใหเปลี่ยนการบูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ใหหันมาหวังผลจาก
การกระทํา นี่คือการ “ประกาศอิสรภาพของมนุษย”
ทั้งนี้ หากแบงองคประกอบของพระพุทธศาสนา สามารถแบงไดเปน ๒ สวน คือ
หลักธรรมคําสั่งสอน และสถาบัน อันประกอบดวยวัดและพระสงฆซึ่งเปนตัวแทนที่เปนรูปธรรม
วัดในพระพุทธศาสนาเปนสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่งที่มีความสําคัญตอสังคมไทย
มาชานาน ในอดีตวัดเปนแหลงอบรมใหความรู เปนศูนยรวมในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของคนใน
ชุมชน วัดกับชุมชนมีความสัมพันธระหวางกันอยางใกลชิด ชีวิตความเปนอยูของชาวบานและชาววัด
เมื่อกอนนี้ เปนชีวิตที่แยกกันไมออก เพราะพัวพันอยูอยางใกลชิด ชาวบานยอมพึ่งวัดและวัดก็ตองพึ่ง
ชาวบาน อาจกลาวไดวา ชีวิตของชาวบานตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งตาย เกี่ยวของอยูกับวัด ๕
พระพุ ทธศาสนาไดเผยแผจากอินเดียมาสูประเทศไทย เมื่อประมาณพุทธศักราช
๕๐๐ และไดเจริญรุงเรืองสืบตอมา ดังปรากฏหลักฐานนับตั้งแตสมัยทวารวดีมาจนถึงปจจุบัน ในชั้นแรก
พุทธศาสนิกชน ไดสรางวัดขึ้นมาเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ และอัฐิของผูทรงคุณธรรมในพระ
ศาสนา ตอมาได สร างวั ดเพื่ อใช เปนที่พํานักของพระสงฆและใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ตลอดจนเปนศูนยกลางในการเผยแผพระธรรมมาสูประชาชน
ในสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเปนที่พึ่งทางใจ และเปนหลักในการปฏิบัตินั้น การ
ทําบุญสรางกุศล ถือเปนเรื่องสําคัญ การสรางวัดเปนพุทธบูชา ถือวาไดกุศลแรง และเปนที่นิยมกันมาก
เพราะวัดนอกจากจะเปนที่พํานักอาศัยของพระภิกษุสงฆ เพื่อปองกันอุปสรรคจากธรรมชาติ คือ ความ
รอน ความหนาว และสัตวรายตาง ๆ เปนการสงเสริมใหพระภิกษุสงฆไดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และ
สามารถนําพระธรรมวินัยนั้นมาสั่งสอนเผยแผตอไป อันเปนการจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนถาวรสืบ
ตอไปแลว วัดยังถือเปนสัญลักษณ หรือเปนสถาบันอันสําคัญที่เปนตัวแทนของพระศาสนาดวย คนไทย
ในสมัยกอนไดเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของวัดที่มีตอสังคม จึงรับเอาประเพณีการสรางวัดเขามา
และปรับปรุงวัดใหเปนสถานที่ที่ทําประโยชนแกสังคมไทยมากที่สุด การสรางวัดจึงเปนที่นิยมกันมากใน
สังคมไทย ดังนั้นประเทศไทยจึงมีวัดมากมายกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ
ในอดีตวัดเปนศูนยกลางแหงชีวิตของชุมชน ทุกขั้นตอนแหงชีวิตและการดํารงชีพ
โดยเฉพาะในสังคมที่เปนสังคมเกษตรกรรม ลวนเกี่ยวของผูกพันกับวัด มีพิธีกรรม พิธีการตาง ๆ ที่
กอใหเกิดความเชื่อมั่น และความเปนสิริมงคลตอชีวิตและการประกอบอาชีพประเทศ ๖
4
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๕

เสฐียรโกเศส, ชีวิตชาวไทยสมัยกอน, (กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๐), หนา ๑๓๕.
สุธรรม ธีรภัทรธํารง, “การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและกิจกรรมของวัดและพระสงฆที่มตี อการ
สงเสริมสถานภาพของเด็กวัดในสังคมไทย”, (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗), หนา ๒๑.
๖

๙๕
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) ไดกลาวถึง บทบาทในอดีตของวัด ที่แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางวัดกับชีวิตของคนไวในการสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบันวา ๗
“..วัดและพระสงฆมีบทบาทเกี่ยวของกับความเปนอยูทุกอยาง และในทุกระยะแหง
ชีวิตของประชาชน วัดกลายเปนสวนหนึ่งของสังคม และเปนสวนศูนยกลางของสังคมทีเดียว ….
สั งคมไทยทุ กหน วยยอย เช น แต ละหมูบ านต างมีวั ดประจําหมู บ านของตนเป น
ศูนยกลางและตางก็มีความยึดถือในวัดนั้นวาเปนวัดของตน เปนสมบัติรวมกันของคนทั้งหมูบานนั้น วัด
แตละวัดจึงเปนเครื่องรวมสังคมยอยหนึ่ง ๆ เขาใหเปนหนวยเดียวกัน...”
6

บทบาทของวัดในอดีตมีมากมายหลายประการ พระเทพเวทีไดสรุปบทบาทของวัดใน
อดีตไววา นอกจากการอบรมสั่งสอนศีลธรรมแลว วัดยังมีบทบาทดังนี้ ๘ คือ
(๑) เปนสถานศึกษาสําหรับชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระ รับการฝกอบรมทาง
ศีลธรรม และเลาเรียนวิชาการตาง ๆ ตามที่มีสอนในสมัยนั้น รวมทั้งเปนศูนยรวมเยาวชนดวย
(๒) เปนสถานสงเคราะห ที่บุตรหลานชาวบานที่ยากจน ไดมาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู
และศึกษาเลาเรียนดวย ตลอดถึงผูใหญที่ยากจนมาอาศัยเลี้ยงชีพ
(๓) เปนสถานพยาบาล ที่รักษาผูเจ็บปวยตามภูมิรูคนสมัยนั้น
(๔) เปนที่พักคนเดินทาง
(๕) เปนสโมสร ที่ชาวบานมาพบปะสังสรรค หยอนใจ หาความรูเพิ่มเติม
(๖) เปนสถานบันเทิง ที่จัดงานเทศกาลและมหรสพตาง ๆ สําหรับชาวบานทั้งหมด
(๗) เปนที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนที่ปรึกษาแกปญหาชีวิต ครอบครัวและความทุกข
ตาง ๆ
(๘) เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรม ที่รวบรวมศิลปกรรมตาง ๆ ของชาติ ตลอดจน
เปนเสมือนพิพิธภัณฑ
(๙) เปนคลังพัสดุ สําหรับเก็บของใชตาง ๆ ซึ่งชาวบานจะไดใชรวมกันเมื่อมีงาน
ที่วัด หรือยืมไปใชเมื่อตนมีงาน
(๑๐) เปนศูนยกลางการบริหารหรือปกครอง ที่กํานันหรือผูใหญบาน จะเรียก
ลูกบานมาประชุมกันบอกแจงกิจการตาง ๆ (ในยามสงครามอาจใชเปนที่ชุมชนทหารดวย)
(๑๑) เปนที่ประกอบพิธีกรรม หรือใหบริการดานวิธีกรรม อันเปนเรื่องผูกพันกับชีวิต
ของทุกคนในระยะเวลาตาง ๆ ของชีวิต
นับตั้งแตไดมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สังคมไทยไดรับเอาแนวคิด และ
วัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนนวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการพัฒนา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับเปลี่ยนในสังคมหลาย ๆ ดาน ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ กอใหเกิดผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิต คานิยมและความเชื่อของคนในสังคม บทบาทของวัดเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด
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๗

พุทธสมาคมแหงประเทศไทย, บันทึกการสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบนั , (พระนคร:
หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๑๓), หนา ๑๓-๑๔.
๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖.

๙๖
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เกิดสถาบันตาง ๆ ที่เขามาแทนที่บทบาทเดิมของ
วัด อาทิ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล แหลงบันเทิงตาง ๆ วัดมิไดเปนศูนยกลางของชุมชนอีกตอไป
พระราชวรมุนี (ประยุ ทธ ปยุตโต) ไดแสดงความคิดเห็นถึงมูลเหตุที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการสูญสลายบทบาทของวัดวา เกิดจากมูลเหตุ ๓ ประการ คือ ๙
ประการแรก ไดแกความเจริญแบบตะวันตก ที่นําสถาบันตาง ๆ แบบใหมเขามารับ
เอาบทบาทเดิมของวัดไปดําเนิ นการเสียหมด เชน มีโรงเรียนตามระบบการศึกษาของชาติ มีกิจการ
สงเคราะหของรัฐบาล มีโรงพยาบาล โรงมหรสพ สถานเริงรมย ระบบการศาล สถาบันไดแยกกระจาย
บทบาททางสังคมของวัดแตเดิมออกไปหมด
ประการที่สอง ไดแก การไมเขาไปพิจารณาตอนรับความเจริญอยางใหมรวมกัน เมื่อ
อารยธรรมแบบตะวันตกเขามา พระสงฆกับประชาชนซึ่งสัมพันธกันอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาผละ
ออกจากกันเสีย พระสงฆไมยอมรับรูและเกี่ยวของกับผูมาใหม พยายามยึดถือ และฝนเอาสภาพเดิมใหคง
อยูในทามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงนั้น ปลอยใหประชาชนไปสัมพันธกับผูมาใหมโดยลําพัง ทําใหขาด
การเหนี่ยวรั้งจากพระสงฆซึ่งเคยเปนผูแนะแนวทางมาแตเดิม
ประการสุดทายคือ การสูญเสียภาวะผูนําทางปญญาของพระสงฆ พระสงฆไมยอม
รับรู ไมยอมเกี่ยวของกับวิชาการที่มากับความเจริญแบบใหม สังคมที่นับถือวา วิชาการแผนใหมเปน
ความรูของผูเจริญแลว จึงมองวาพระสงฆเปนคนคร่ําครึ เปนผูดอยทางสติปญญา
อนึ่ง แมวัดจะสูญเสียบทบาทบางประการ แตวัดยังคงมีความหมายและความสําคัญ
ต อ พุ ท ธศาสนิ ก ชน อย า งน อ ยที่ สุ ด วั ด ก็ ยั ง คงมี ฐ านะเป น ที่ พํ า นั ก ของพระภิ ก ษุ ส งฆ ผู สื บ ทอด
พระพุทธศาสนา และเปนสถานที่ในการประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน นอกเหนือจากนี้ วัดยังคงมี
บทบาทอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละวัดวาจะปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด อาทิ บทบาทดาน
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแพรศาสนธรรม การสาธารณสงเคราะห การสาธารณูปการ
การปกครอง อันนับเปนภารกิจ ๖ ดาน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดไวเพื่อปกครองดูแลใหพระสงฆปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทภารกิจไปใน
ทิศทางเดียวกัน
นอกจากบทบาทของวัดและพระสงฆดังกลาวแลว บทบาทของวั ดและพระสงฆใน
ป จจุ บั นอาจพิ จารณาแบ งได เป น ๓ ประเภท คื อ การพั ฒนาคุ ณภาพของพลเมือง การสงเคราะห
ประชาชน และการชวยเหลืองานของทางราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑๐
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การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง งานของวัดและพระสงฆในดานนี้ ไดแก
(๑) การใหการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรทุกระดับอายุ ใหไดเขามาอยูในพระธรรม
วิ นั ย ศึ กษาและปฏิ บั ติ ตามพระธรรมวินัย แมจะเปนการบวชในระยะสั้น ๆ ที่เรียกกันวา บวชตาม

๙

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), สถาบันสงฆกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมล คีมทอง,
๒๕๒๗), หนา ๒๑๐–๒๑๔.
๑๐
ชําเลือง วุฒิจันทร, การพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแหงชาติ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๖), หนา ๓๘-๔๐.

๙๗
ประเพณีก็ตาม ถาผูที่มาบวชนั้นศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางจริงจัง เมื่อลาสิกขาไป
ก็จะเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมได
(๒) การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนที่มาทําบุญที่วัดในวันธรรมสวนะและในงาน
ทําบุญบําเพ็ญกุศลตาง ๆ ตามประเพณีหรือในงานเทศกาลตาง ๆ การเทศนทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทั ศน การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม การเขี ยนบทความเผยแพร ทาง
หนังสือพิมพ การเรียบเรียงหนังสือธรรมเผยแพรในงานและโอกาสตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเผยแพร
พระพุทธศาสนาทั้งปวง เปนงานที่ทําใหประชาชนไดทราบไดรูจัก ไดเขาถึงและไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดมีโอกาสเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ
(๓) การจั ดสอนศาสนศึ กษาแก เด็ กและประชาชน เช น การสอนศี ลธรรมใน
สถานศึกษาตาง ๆ การสอนธรรมศึกษาแกนักเรียนและประชาชน การจัดตั้งและดําเนินการโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนวัดสอนเด็กกอนเกณฑ การจัดตั้งหองสมุดในวัด ฯลฯ เปนงานที่ชัก
นําเด็กและประชาชนใหไดศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนการวาง
พื้นฐานสรางคุณภาพของพลเมืองตอไป
(๔) การดําเนินกิจการคณะสงฆและการพระศาสนาของวัดของชุมชนตาง ๆ ทั่ว
ประเทศเพื่อความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาใหคงอยูคูสังคมไทย ไดเปนหลักชัยในการเสริมสราง
คุณภาพของพลเมืองของประเทศสืบตอไป
ดานนี้ ไดแก

อยางไรก็ตาม การสงเคราะหประชาชนเปนหนาที่สําคัญของพระสงฆและวัด งานใน

(๑) การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชนตามประเพณีเกี่ยวกับชีวิต
เชนในพิธีทําบุญเกี่ยวกับการเกิด การบวชนาค การแตงงาน การทําบุญอายุ พิธีศพ ฯลฯ ตามประเพณี
เกี่ยวกับสวนรวม เชน ในงานเทศกาลตาง ๆ การทอดกฐิน ผาปา งานสงกรานต งานขึ้นปใหม งาน
ประจําปของทองถิ่นตาง ๆ ตลอดจนการทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนใน
ทองถิ่นตาง ๆ
(๒) การชวยประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญ บําเพ็ญกุศลตาง ๆ เชน การแนะนําพิธี
การจัดเครื่องใชและเครื่องประกอบพิธี การใหศีลและสรณะ การเจริญพระพุทธมนต การสวดมนต การ
รับถวายทานตาง ๆ การเทศน การอนุโมทนา ทั้งงานของเอกชน ทองถิ่น สวนราชการ ตลอดจนงานรัฐ
พิธีและพระราชพิธี
(๓) การใหที่พักอาศัยแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาตางทองที่ที่มาศึกษาเลาเรียนอยูใน
เมือง การใหที่พักอาศัยแกบุคคลที่มารักษาศีล เชน แมชี หรือคนชราทุพพลภาพ การใหที่ดินหรือใหเชา
ที่ดินในราคาถูกใหประชาชนที่ขัดสนปลูกบานพักอาศัย
(๔) การดูโชคชะตาราศี การประพรมน้ําพระพุทธมนต การใหฤกษยาม แมบาง
กิจกรรมที่พระภิกษุบางรูปดําเนินการอยูจะเปนที่ติเตียน แตก็มีคนจํานวนไมนอยที่เลื่อมใสศรัทธา เปน
การสงเคราะหประชาชนทางดานขวัญและกําลังใจ
(๕) การใหทางราชการ หรือสวนรวมใชสถานที่ของวัด เชน ศาลาการเปรียญ ลาน
วัด บริเวณวัด ประชุมราษฎร เปนหนวยเลือกตั้ง ทํากิจการบริการหรือสงเคราะหประชาชนดานตาง ๆ

๙๘
จัดงานรื่นเริง จัดงานหารายไดเพื่อสาธารณกุศล ตลอดจนการใหใชที่ดินของวัดสรางสาธารณสถานตาง ๆ
เชน โรงเรียน สถานพยาบาล หองสมุด หรือที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน ฯลฯ
(๖) งานของพระสงฆและวัดในชนบท เชน การรักษาโรคภัยไขเจ็บ การใหคําปรึกษา
ในหนาที่การงาน การเปนผูนําในการกอสรางสิ่งสาธารณประโยชนในทองถิ่น ฯลฯ
(๗) การใหที่พักพิงแกประชาชนผูประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ การรวบรวม
สิ่งของ ตลอดจนเงินทองจากผูบริจาคไปใหการสงเคราะหแกผูประสพภัยตางทองถิ่น และยังมีการ
สงเคราะหดวยวัตถุอยางอื่นแบบอื่นแกเอกชน และประชาชนอีกมาก
การชวยเหลืองานของทางราชการ ไดแก
(๑) ชวยในการอบรมชี้แจงราษฎรใหรูจักผิดชอบชั่วดี การควรทําและควรเวน ความ
ขยั นหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การปฏิบัติตามคําแนะนําชักชวนของรัฐบาลหรือผูปกครอง
บานเมืองระดับตาง ๆ
(๒) ชวยกิจการบริหารตามปกติของเจาหนาที่รัฐบาล เชน ชวยสอนหนังสือ ชวย
เผยแพรกิจการตาง ๆ ของรัฐบาล ชวยชักชวนประชาชนใหมาชวยราชการ หรือรวมมือรวมใจกับ
เจาหนาที่ปกครองระดับตาง ๆ
(๓) ชวยสงเคราะหประชาชน โดยรับชวงงานจากเจาหนาที่รัฐบาลมาใหการ
สงเคราะหประชาชนในทองที่กันดารที่วัดตั้งอยู เชน การสงเคราะหอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคแกผู
ยากจน ยากไรหรือประสบภัย การแนะนําอาชีพและการแจกพืชพันธุทางการเกษตรตาง ๆ
(๔) การชวยทางราชการเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวกับความมั่นคง เชน ชวยชักนําหรือ
เปนศูนยกลางใหทางราชการ อําเภอ จัดอบรมลูกเสือชาวบาน การอบรมไทยอาสาปองกันชาติ การ
สงเคราะหชาวเขา การชวยบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ ฯลฯ
นอกจากนั้น บทบาทของวัดและพระสงฆที่นับวามีความสําคัญตอสภาพสังคมใน
ปจจุบันเปนอยางมาก คือบทบาททางดานเศรษฐกิจ โดยที่วัดมีความสําคัญกับสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
เปนเวลายาวนาน ความผูกพันกับวัดเกี่ยวของกับบุคคล ชุมชน และสังคมมีความสัมพันธกันตั้งแตชวงวัย
แรกและชวงสุดทายของชีวิต กิจกรรมภายในวัดมีความหลากหลาย ตั้งแตเพียงเปนสถานที่พํานักของ
พระภิกษุสงฆ เปนสถานที่ใหพุทธศาสนิกชนเขามารวมในการทําบุญและประกอบศาสนกิจตาง ๆ จนถึง
การเปนแหลงทองเที่ยว แหลงนันทนาการ ศูนยกลางการเรียนรู การพัฒนา การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ
ของชุมชน กิจกรรมที่มีการดําเนินการในวัดมีความหลากหลาย ไดแก การทําบุญ ทําทาน ในรูปแบบ
ตาง ๆ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานศพ งานบวช งานแตงงาน งานวันเกิด ฯลฯ การเชาหาวัตถุ
มงคล การจัดงานนันทนาการในรูปแบบตาง ๆ (งานวัด) เปนตน โดยวัดจะมีความผูกพันกับคนในชุมชน
และเปนที่พึ่งทางจิตใจพุทธศาสนิกชน และมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลชุมชนใกลเคียงอยางมาก ไมวาจะเปน
การทําพิธีกรรมทางศาสนา การศึกษาเลาเรียน รวมถึงการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับประชาชนในชุมชน
พุทธศาสนิกชนก็มีสวนชวยในการทํานุบํารุงวัดดวยการบริจาคทั้งในรูปที่เปนเงิน สิ่งของ และเวลาในการ
ทํางานอาสาตาง ๆ รวมกับวัด โดยที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นเหลานี้จะเกี่ยวของกับการไดมาและการใชไปของ
เงินที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ
เมื่อพิจารณาความสําคัญทางเศรษฐกิจ วัดเปนองคกรทางศาสนาที่ถือเปนองคกร
ไมแสวงหากําไรที่มิใชระบบตลาด หรือตามระบบบัญ ชีประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๙๓ เรี ยกวา สถาบัน

๙๙
ไมแสวงหากําไรใหบริการครัวเรือน (Non-Profit Institution Serving Households: NPISHs) หมายถึง
“องคกรที่ดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร โดยผลิตสินคาและบริการใหกับประชาชนหรือสังคมโดยไมคิด
ราคาหรือแบบใหเปลา หรือจําหนายในราคาที่ไมคุมทุนหรือในราคาที่ไมมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ ในที่นี้
ครอบคลุมองคกรประเภทมูลนิธิ สมาคม องคกรทางศาสนา และพรรคการเมือง เปนตน”๑๑
องคกรไมแสวงหากําไรในประเทศไทย ตามฐานขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๗๖,๖๘๕ แหง จําแนกออกเปน ๙ ประเภท คือ บริการสังคม
สงเคราะห สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาคมการคา หอการคา สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน
องคกรศาสนา พรรคการเมือง องคกรเอกชนตางประเทศ องคการดานการศึกษา และองคการดาน
สุขภาพ โดยมีสัดสวนขององคกรศาสนาสูงสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ ๖๒.๐ ของจํานวนองคกรไม
แสวงหากําไรทั้งหมด (ตารางที่ ๔)
ตารางที่ ๔
จํานวนองคกรไมแสวงหากําไร (เปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๔๕/๒๕๕๐/๒๕๕๖)
จํานวนองคกร (แหง)

ประเภทองคกร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

บริการสังคมสงเคราะห
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาคมการคา หอการคา
สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน
องคกรศาสนา
พรรคการเมือง
องคกรเอกชนตางประเทศ
องคการดานการศึกษา
องคการดานสุขภาพ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.
๒๕๔๕

พ.ศ.
๒๕๕๐

พ.ศ.
๒๕๕๖

๑๕,๗๖๑ ๑๖,๗๖๘ ๒๔,๐๙๐
๓,๔๑๑ ๓,๗๖๒ ๓,๔๐๕
๗๕๘ ๑,๐๕๑ ๒,๑๒๓
๑,๕๓๗ ๒,๓๗๔ ๑,๗๔๘
๓๔,๒๕๔ ๔๑,๓๗๑ ๔๔,๓๙๘
๓๒
๔๒
๕๗
๕๒
๘๙
๘๓
๗๖๓
๑๘
๕๕,๘๐๕ ๖๕,๔๕๗ ๗๖,๖๘๕

สัดสวนองคกร (รอยละ)
พ.ศ.
๒๕๔๕

พ.ศ.
๒๕๕๐

พ.ศ.
๒๕๕๖

๒๘.๒ ๒๕.๖ ๓๐.๖
๖.๑
๕.๘
๒.๒
๑.๔
๑.๖
๐.๙
๒.๘
๓.๖
๐.๗
๖๑.๔ ๖๓.๒ ๖๒.๐
๐.๑
๐.๑
๐.๐
๐.๑
๐.๑
๓.๖
๐.๐
๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ ๑๒ (สถิติขอมูลการสํารวจองคการเอกชนที่ไมแสวงหากําไร พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๐
และ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทําการสํารวจทุกรอบ ๕ ป โดยการสํารวจในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดเพิ่มขอมูลประเภทองคกรที่ ๘
และ ๙ เขามาใหม)
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๑๑

ณดา จันทรสม, รายงานการวิจัยเรื่องการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย, อางแลว, หนา ๑.
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การสํารวจองคการเอกชนที่
ไมแสวงหากําไร พ.ศ. ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร: สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, ๒๕๕๗), หนา ๑๔.
๑๒

๑๐๐
ข อมู ลจากการจั ดทํ าบั ญชี องค กรไม แสวงหากํ าไรของสํ านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๕๓) พบวา รายรับขององคกรไมแสวงหากําไรรวมทั้งหมด
ในป ๒๕๕๑ มีจํานวนประมาณ ๓๐๖,๓๖๓ ลานบาท และมีรายจายประมาณ ๒๓๔,๗๙๐ ลานบาท
การผลิตโดยรวมขององคกรไมแสวงหากําไร คิดเปนสัดสวนรอยละ ๐.๘ ของรายไดประชาชาติ ซึ่งไม
สูงมากนัก แตเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรไมแสวงหากําไรของประเทศอื่น ๆ อีก ๑๑ ประเทศ ไดแก
แคนาดา อิสราเอล โมซัมบิก อเมริกา เบลเยี่ยม ญี่ปุน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด นอรเวย
สาธารณรัฐเชค ในชวง ป พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๑ พบวาเฉลี่ยอยูระหวาง รอยละ ๐.๙ - ๖.๖
ปจจัยหนึ่งที่มูลคาทางเศรษฐกิจขององคกรไมแสวงหากําไรหรือการผลิตโดยรวมของ
องคกรไมแสวงหากําไรคอนขางต่ําโดยเปรียบเทียบ สวนหนึ่งมาจากองคกรไมแสวงหากําไรในประเทศ
ไทยสวนใหญเปนกลุมองคกรที่ดําเนินงานอยูในประเภทกิจกรรมขององคกรสมาชิก ซึ่งประกอบดวย
องคกรหลัก คือ องคกรดานศาสนา และสมาคม สโมสรตาง ๆ ซึ่งสวนใหญเปนองคกรขนาดเล็ก มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไมมากนัก และบางสวนดําเนินงานโดยอาสาสมัคร กอปรกับการขาดขอมูลทาง
การเงินที่ยังไมมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบรวบรวมหรือจัดเก็บขอมูลทางการเงินขององคกรไมแสวงหา
กําไรอยางเปนระบบ ทําใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสะทอนมูลคาทางเศรษฐกิจอาจทําไดไมดีนัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลทางการเงินของวัดซึ่งเปนองคกรศาสนามีฐานะเปนนิติบุคคล ปจจุบันมีวัดที่มี
พระภิกษุสงฆรวมทั้งสิ้น จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด ๑๓ แตการจัดเก็บขอมูลทางการเงินของวัดยังทําไดไมดี
นัก เนื่องจากหนวยงานที่ควรจะมีบทบาทในการเก็บรวมรวมขอมูลทางการเงินโดยเฉพาะสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ยังไมสามารถที่จะดําเนินการใหวัดนําสงรายงานทางการเงินตามมาตรฐานทาง
บัญชีที่กําหนดใหแกสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อทําการรวบรวมเปนขอมูลสําหรับการรายงาน
ผลในภาพรวมไดเทาที่ควร ๑๔
จากบทบาทของวัดดังไดกลาวมาแลว จึงเห็นไดวาวัดในพระพุทธศาสนามีความสําคัญ
ในฐานะเปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมประเภทหนึ่ง เปนที่อยูของสงฆ เปนที่ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม และ
พิธีกรรมทางศาสนา เปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน เปนรากฐานทั้งในดานการศึกษา การปกครอง
วัฒนธรรมและดานเศรษฐกิจ แมบทบาทหนาที่ในบางดานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป แตก็มิไดทําใหบทบาทและความสําคัญของวัดในยุคปจจุบันลดนอยถอยลงแตอยางใด ใน
หัวขอตอไปจึงจะไดศึกษาถึงความหมาย ความเปนมาและลักษณะของวัดและสํานักสงฆโดยละเอียด
ตอไป
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๑๓

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ขอมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
ป ๕๗, อางแลว, หนา ๗.
๑๔
ณดา จันทรสม, รายงานการวิจัยเรื่องการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย, อางแลว, หนา ๓-๔.

๑๐๑
๓.๑.๒ ความหมาย ความเปนมาและลักษณะของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย
(๑) ความหมายของคําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ”
ความหมายของคํ าวา “วั ด” นั้ น มี ผู ใหความหมายไวหลายประการ โดย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมายของคําวา “วัด” หมายความวา น.
สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหารและที่อยูของสงฆหรือนักบวช เปนตน ๑๕
สําหรับคําวา “สํานักสงฆ” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๒๕ ได ให ความหมายของคํ าว า “สํ านั กสงฆ ” หมายความว า น. วั ดที่ ยั งไม ได รั บพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ๑๖
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเดโช ปธ.๙ ราชบัณฑิต) ไดใหความหมายวา
“วัด” เปนคําที่ใชเรียก สถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแตโบราณ เปนคําเรียกรวมที่ดินและอาคาร เชน
อุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ ที่ตั้งอยูบนที่ดินนั้นดวย
วัดที่ถูกตองสมบูรณ คือวัดที่ไดรับอนุญาตใหตั้งวัดถูกตองตามกฎหมายและ
เปนนิติบุคคล สวนสถานที่ที่มีพระสงฆอาศัยอยู แตกฎหมายยังมิไดรับรองใหเปนวัด เรียกวาที่พักสงฆ
ยังไมจัดเปนวัดในความหมายนี้ ๑๗
สําหรับ “สํานักสงฆ” นั้น พระธรรมกิตติวงศไดใหความหมายวา
“สํานักสงฆ คือ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
สํานักสงฆ หมายถึงสถานที่ที่ไดรับอนุญาตตั้งเปนวัดถูกตองตามกฎหมายแลว
มีพระสงฆอยูอาศัยประจําเหมือนวัดทั่วไป แตยังไมมีวิสุงคามสีมาคือยังไมมีอุโบสถหรือโบสถ หรือมีแต
ยังไมไดผูกสีมา สถานที่เชนนั้นมีสิทธิใชคําวา “วัด” นําหนาเหมือนวัดทั่วไป
สํานั กสงฆ มิใชสถานที่ซึ่งเปนที่พํานักอาศัยของภิกษุสามเณรซึ่งยังมิไดรับ
อนุญาตตั้งเปนวัดตามกฎหมายตามความตั้งใจของคนทั่วไป สถานที่เชนนั้นเรียกวา ที่พักสงฆ มิใช
สํานักสงฆ” ๑๘
“วัด ในความหมายของกรมการศาสนา หมายถึง ศาสนสถานของศาสนาพุทธ
ตามปกติแลวจะมีพระอุโบสถ เสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุตาง ๆ เปนที่พํานักอยูอาศัยศึกษาปฏิบัติ
ธรรมวินัย และประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ ตลอดจนเปนที่บําเพ็ญกุศลตาง ๆ ของพุทธบริษัท
โดยทั่วไป และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา” ๑๙
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๑๕

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๕๒๖), หนา ๗๓๕.
๑๖
เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๐๖.
๑๗
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร ชุด
คําวัด”, (กรุงเทพมหานค : โรงพิมพเลี่ยงเซียง, ๒๕๔๘), หนา ๘๖๙.
๑๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๒๘.
๑๙
กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕),
หนา ๑.

๑๐๒
คําวา "วัด" เปนที่รวมของปจจัยสี่แหงพระสงฆ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยา
รักษาโรคและที่อยูอาศัย องคประกอบของวัดไดแกพระอุโบสถ พัทธสีมา เจดีย กุฏิ โรงฉัน หรือโรงทาน
ซึ่งเรียกรวมกันวา เสนาสนะ ๒๐ หรือ
คําวา “วัด” เปนที่ตั้งหรือสถานที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุ เชน พระพุทธรูป
พระเจดีย เปนสํานักอาศัย ศึกษาทํากิจกรรมและบําเพ็ญสมณธรรมของบรรพชิต อันเปนสวนสําคัญของ
พระพุทธศาสนา และเปนศูนยกลางประกอบศาสนกิจ บําเพ็ญความดีของพุทธบริษัทซึ่งเปนจริยธรรม
และวัฒนธรรมของชาติ ๒๑
คําวา “วัด” เปนคําเรียกชื่อศาสนสถานแบบคําไทย โดยที่มาของคําวา “วัด”
นี้ ยังไมมีขอยุติ ดวยบางคนอธิบายวา มาจากคําวา “วตวา” ในภาษาบาลี แปลวา เปนที่สนทนาธรรม
บางก็วามาจาก “วัตร” อันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหนาที่ของพระภิกษุที่พึงกระทํา หรือแปลอีกอยางวา
“การจําศีล” ซึ่งวัด (วัตร) ตามนัยนี้จึงนาจะหมายถึงสถานที่ที่พระภิกษุสงฆใชเปนที่จําศีลภาวนา หรือ
สถานที่ที่พระภิกษุสงฆใชปฏิบัติภารกิจที่พึงกระทํานั่นเอง แตก็มีบางคนสันนิษฐานวามาจากคําวา
“วัดวา” อั นหมายถึงการกําหนดขอบเขตของดินแดนที่สรางเปนศาสนสถาน เพราะวัดกับวามี
ความหมายอยางเดียวกัน คือการสอบขนาด หรือปริมาณของสิ่งตาง ๆ เชน ความยาว ความกวาง เปน
ตน วัดในนัยอยางหลังนี้จึงหมายถึง พื้นที่ ๒๒
นอกจากนี้ในภาษาบาลีที่ไทยรับมาใช ยังมีคําที่มีความหมายตรงกับ คําวา
“วัด” อีก ๓ คํา คือ
๑) อาราม โดยพยัญชนะ แปลวา “เปนที่มารื่นรมย” โดยอรรถแปลวา
“สวน” เพราะในสมัยพุทธกาลนั้นพุทธศาสนิกชนนิยมถวายสวนใหเปนที่ประทับของพระพุทธเจาและ
พระสงฆ เชน เวฬุวันวนาราม เปนสวนที่พระเจาพิมพิสารถวายใหเปนที่ประทับแกพระพุทธเจา และ
พระสงฆ หรือ เชตวันวนาราม เปนสวนที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายแกพระพุทธเจาและพระสงฆเพื่อ
เปนที่ประทับแกพระพุทธเจาและพระสงฆสาวก เปนตน
๒) อาวาส โดยพยัญชนะ แปลวา “ที่อยู” ซึ่งเปนความหมายที่กวางแตถา
จะจํากัดขอบเขตใหแคบลง หมายถึง วัด ก็ตองมีภิกขุศัพท เปนคําจํากัดความขางหนาวา ภิกขูนมา
วาโส แปลวา ที่อยูของภิกษุสงฆ คือ วัด โดยอรรถในอภิธานัปปทีปกา ทานแปลวา เรือน เปนไวพจน
ของคําวา “ฆร” เปนตน
๓) วิหาร โดยพยัญชนะก็แปลวา ที่อยู คลายกับอาวาส แตตามพระวินัย เชน
ใน มหัลลกสิกขาบทที่ตนแหงสังฆาทิเสสและในอนุศาสน ทานหมายเอาสิ่งปลูกสรางเปนหลังและสังเกต
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๒๐

สมพร พรหมหิตาธร, อาญาวัดอาญาบาน, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม,
๒๕๓๙), หนา ๒๕.
๒๑
ปลื้ม โชติษฐยางกูร, คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๔๗.
๒๒
ความหมายของวัด, อางใน <http://www.phutthathum.com/>, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘.

๑๐๓
ในที่ทั่วไปดูเหมือนเปนสิ่งกอสรางดวยอิฐ ปูน คือ เปนพวกตึก แตเพราะวิหารนั้นสรางไวในที่อยูของภิกษุ
ทั้งหลาย จึงพลอยเรียกวา วิหาร ซึ่งเทากับคําวา วัด ในภาษาไทย ๒๓
จากความหมายของคําวาวัดดังกลาวแลว หากพิจารณาในแงของความเปนมา
ของวัดในพระพุทธศาสนา ในทางพระธรรมวินัยนั้นมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือคํานิยามของวัดไว
โดยตรง สําหรับความหมายในเชิงคํานิยามของกฎหมายนั้น ในบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยคณะสงฆ
ฉบับแรก คือพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ก็มิไดกําหนดคํานิยามของ “วัด” และ
“สํานักสงฆ” ไววาคืออะไร มีความหมายอยางไร แตไดมีการกลาวอธิบายถึงสํานักสงฆไวดังปรากฏใน
หมวดที่ ๓ วาดวยวัด ในมาตรา ๕ บัญญัติวา
“วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑
อารามราษฎรอยาง ๑ ที่สํานักสงฆอยาง ๑
๑. พระอารามหลวง คือวัดที่พระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณา
โปรดใหเขาจํานวนในบาญชี นับวาเปนพระอารามหลวง
๒. อารามราษฎรนั้น คือ วัดซึ่งไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบาญชี
นับวาเปนวัดหลวง
๓. ที่สํานักสงฆนั้น คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา”
ตอมาเมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑
และประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ และตอมาไดประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ กฎหมายทั้งสองฉบับนี้แมวาจะมีคําวา “วัด”หรือ “สํานักสงฆ” แตก็มิไดมีการกําหนดคํา
นิยามหรืออธิบายใหความหมายของคําดังกลาว ดังนั้น การตีความในแงของคําวา “สํานักสงฆ” จึงตอง
ใชความหมายของคําวา สํานักสงฆ ดังที่ปรากฏในกฎหมายลักษณปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เปนหลัก
นั่นก็คือ สํานักสงฆนั้น หมายถึงวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั่นเอง
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(๒) ความเปนมาและลักษณะของวัดและสํานักสงฆ
(๒.๑) ความเปนมาและลักษณะของวัดสมัยพุทธกาล
เมื่อเจาชายสิทธัตถะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ์
ที่พุทธคยา ประเทศอิ นเดี ย พระองคก็ได รับขนานนามวาเปนพระพุทธเจ า ไดเสด็จไปที่ป าอิสิปตน
มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ไดทรงแสดงธรรมที่เรียกวา ธัมมจักกัปวัตตนสูตร โปรดพระปญจวัคคีย
จนพราหมณโกณทัญญะไดดวงตาเห็นธรรมและไดขอบวช พระองคจึงทรงบวชใหดวยพระวาจาวา “จง
เปนภิกษุมาเถิด ธรรมที่เรากลาวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด” จึง
เปนอันวา พระสงฆรูปแรกไดเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา โดยมีการบรรลุธรรมเปนฐานแหงการบวช ใน
ระยะแรกไดเกิดพระสาวกสงฆถึง ๖๐ รูป ตอมาอีก ๖ เดือน ก็เพิ่มอีก ๑,๒๕๐ รูป ตอมาไดทรงอนุญาต
ใหพระสงฆรับกุลบุตรผูมีจิตศรัทธาเขาอุปสมบทโดยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา โดยมอบใหสงฆเปนใหญ มี
ผูเปนประธานในการอุปสมบทเรียกวา “อุปชฌาย” เปนผูมีหนาที่ใหการอบรมสั่งสอนพระใหมตลอด
๕ ป พระพุทธองคไดทรงบัญญัติพระวินัยเปนเบื้องตนหรือเปนกรอบแหงชีวิตอันประเสริฐใหพระสงฆได
๒๓

สมเด็จพระธีรญาณมุนี, “คุณวัด” ใน วารสารใบลาน, ปที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (เมษายน-พฤษภาคม
๒๕๒๘), หนา ๑๐.

๑๐๔
ปฏิ บั ติตาม พระสงฆ ผู อุปสมบทโดยมีพระวินัยเปนฐานนี้เรียกวาพระภิกษุสงฆ สังคมพระสงฆจึงได
เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาตั้งแตปแรกหลังการตรัสรูเปนตนมา ๒๔
กอนที่จะมีการจัดตั้งวัดขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยพุทธกาล พระสงฆอยูกัน
แบบไหนนั้น หากพิจารณาพุทธดํารัสในการสงพระสาวกสงฆออกประกาศศาสนาดวยคําวา “ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขของคนเปนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหโลก จง
ประกาศพรหมจรรยอันมีความงามทั้งเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด ผูมีกิเลสธุลีในดวงตานอย มีอยู”
การที่ภิกษุสงฆมีวัตรปฏิบัติในการเที่ยวจาริกเพื่อเผยแผศาสนาจึงทําให
ไมมีที่อยูอาศัยประจํา เห็นไดจากคําบอกนิสัย ๔ ที่อุปชฌายบอกแกผูบวชเปนภิกษุสงฆทุกรูปวา “การ
บวชอาศัยโคนไมเปนที่อาศัย (เสนาสนะ) เธอพึงอุตสาหะในขอนั้นตลอดชีวิต เสนาสนะที่เปนสวนเกินคือ
วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนเปนชั้น เรือนโลน ถ้ํา”
โดยที่การกําหนดวัตร ๔ ประการสําหรับภิกษุเพื่อตอบสนองปจจัย ๔
ไดแก ฉันอาหารในบิณฑบาต ๑ นุงหมผาบังสุกุล ๑ อยูโคนไม ๑ ฉันยาดองดวยน้ํามูตรเนา ๑ นั่นยอม
แสดงว าที่ อยูอาศัยนั้ นพระองคทรงถือวาที่อยูอาศัยปกติของพระภิกษุคืออยูโคนไม เพราะภิกษุเปน
อนาคาริกคือผูไมมีเรือน แตตอมาก็ไดทรงอนุญาตที่อยูอาศัยของภิกษุอีก ๕ ชนิด ตามพระวินัยปฎกวา
ดวย เสนาสนขันธกะ (หมวดวาดวยที่อยูอาศัย) ทรงอนุญาตที่อยู ๕ ชนิด โดยเศรษฐีกรุงราชคฤห
เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายที่อยูกับพระพุทธเจา ณ เวฬุวนาราม ใครจะสรางวิหารถวาย จึงขอใหภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลพระผูมีพระภาค พระองคทรงอนุญาตที่อยู ๕ ชนิด คือ ๑. วิหาร (กุฏิปกติ) ๒. เพิง
(อัฑฒโยคะ) ๓. เรือนเปนชั้น ๆ (ปราสาท) ๔. เรือนโลน หรือหลังคาตัด (หัมมิยะ) และ ๕. ถ้ํา (คูหา)
ภายหลังเมื่อมีคนทราบวาทรงอนุญาตวิหาร หรือที่อยูแกสงฆ จึงสรางที่อยูถวายเปนอันมาก พระผูมี
พระภาคก็ทรงอนุญาตแกไขเพิ่มเติม ใหที่อยูนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น เชน ประตู , กลอน, ลิ่มสลัก, หนาตาง,
หนาตางมีลูกกรง เปนตน ๒๕
สําหรับการสรางวัดนั้น วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน ถือเปนอารามหรือวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยูใกลเชิงเขาเวภารบรรพต
บนริมฝงแมน้ําสรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บอน้ํารอนโบราณ) คั่นอยูระหวางกลาง นอกเขตกําแพงเมืองเกา
ราชคฤห (อดีตเมืองหลวงของแควนมคธ) รัฐพิหาร ประเทศอินเดียในปจจุบัน (หรือ แควนมคธ ชมพูทวีป
ในสมัยพุทธกาล)
คําวา “เวฬุวัน” แปลวาสวนไผ เดิมอารามแหงนี้เปนพระราชอุทยาน
สําหรับเสด็จประพาสของพระเจาพิมพิสาร กษัตริยแควนมคธ เปนสวนปาไผรมรื่นมีรั้วรอบและกําแพง
เขาออก เวฬุวันมีอีกชื่อหนึ่งปรากฏในพระสูตรวา "พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน" หรือ "เวฬุวัน
กลันทกนิวาป" (สวนปาไผสถานที่สําหรับใหเหยื่อแกกระแต) ตั้งอยูนอกเมืองราชคฤห เมื่อพระพุทธเจา
ตรัสรูแลวไดเสด็จไปยังเมืองราชคฤห พระเจาพิมพิสารพรอมดวยขาราชบริพารเขาไปเฝา หลังจากได
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๒๔

พระมหาณรงค จิตตโสภโน, “พุทธศาสนากับการพัฒนา”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเชื่อ
และศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครัง้ ที่ ๑๖, (นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๒๑๐.
๒๕
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๒๖๘.

๑๐๕
สดับพระธรรมเทศนาอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจจ ณ พระราชอุทยานลัฏฐิวัน (พระราชอุทยานสวนตาล
หนุม) โดยในครั้งนั้นพระองคไดบรรลุพระโสดาบัน เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
หลังจากทรงสดับธรรมแลว พระเจาพิมพิสารไดถวายพระราชอุทยาน
แหงนี้เปนวัดในพระพุทธศาสนาเปนพุทธบูชา ดวยทรงเห็นวาเปนที่สงบรมรื่น เหมาะสําหรับอยูบําเพ็ญ
ธรรมของพระสงฆ โดยทรงพระราชดําริวา ๒๖
พระพุทธเจาพึงประทับอยู ณ ที่ไหนดีหนอ...สวนเวฬุวันของเรานี้แลไมใกลไมไกล
จากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรที่ประชาชนผูตองประสงคพึงเขาไปเฝา
ได กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกึกกอง ปราศจากลม แตชนที่
เขาออก ควรเปนที่ประกอบกิจของผูที่ตองการสงัด และควรเปนที่หลีกเรนอยูตาม
วิ สั ย ของพระ (สมณวิ สั ย ) ฉะนั้ น เราพึ ง ถวายสวนเวฬุ วั น แก ภิ ก ษุ ส งฆ มี
พระพุทธเจาเปนประมุข
เมื่อพระพุทธองคไดรับเวฬุวันมหาวิหารแลว ก็ไดทรงอนุญาตอารามแก
ภิกษุทั้งหลาย โดยรับสั่งแกภิกษุวา “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม” ๒๗ นี่จึงเปนพุทธานุญาตให
มีอารามหรื อวั ดได เป นครั้ งแรกในพุทธศาสนา ดังนั้น จึงถือกันตอมาวาสถานที่นี้เปนวัดแหงแรกใน
พระพุทธศาสนา เรียกวา วัดเวฬุวันมหาวิหาร และหลังจากการถวายกลันทกนิวาปสถานไมนาน อาราม
แห งนี้ ก็ไดใช เป นสถานที่ สํ าหรับพระสงฆประชุมจาตุรงคสันนิบาตครั้งใหญในพระพุทธศาสนา เปน
สถานที่ที่พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกขแกพระสาวกจํานวน ๑,๒๕๐ รูป แลวสงไปเปนพระธรรมทูต
ประกาศพระศาสนา อันเปนที่มาของวันมาฆบูชา
หลังพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน วัดเวฬุวันไดรับการดูแลมาตลอด
โดยเฉพาะมูลคันธกุฎีที่มีพระสงฆเฝาดูแลทําการปดกวาดเช็ดถูปูลาดอาสนะและปฏิบัติตอสถานที่ ๆ
พระพุทธเจาเคยประทับอยูทุก ๆ แหง เหมือนสมัยที่พระพุทธองคทรงพระชนมชีพอยูมิไดขาด โดยมีการ
ปฏิบัติเชนนี้ติดตอกันกวาพันป
แตจากเหตุการณยายเมืองหลวงแหงแควนมคธหลายครั้งในชวง พ.ศ.
๗๐ ที่เริ่มจากอํามาตยและราษฎรพรอมใจกันถอดกษัตริยนาคทัสสกแหงราชวงศของ พระเจาพิมพิสาร
ออกจากพระราชบัลลังก และยกสุสูนาคอํามาตยซึ่งมีเชื้อสายเจาลิจฉวีในกรุงเวสาลีแหงแควนวัชชีเกา
ใหเปนกษัตริยตั้งราชวงศใหมแลว พระเจาสุสูนาคจึงไดทําการยายเมืองหลวงของแควนมคธไปยัง
เมืองเวสาลีอันเปนเมืองเดิมของตน และกษัตริยพระองคตอมาคือพระเจากาลาโศกราช ผูเปนพระราช
โอรสของพระเจาสุสูนาค ไดยายเมืองหลวงของแควนมคธอีก จากเมืองเวสาลีไปยังเมืองปาตลีบุตร ทําให
เมืองราชคฤหถูกลดความสําคัญลงและถูกทิ้งราง ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหวัดเวฬุวันขาดผูอุปถัมภและ
ถูกทิ้งรางอยางสิ้นเชิงในชวงพันปถัดมา ๒๘
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๒๖

พระมหาณรงค จิตตโสภโน, “พุทธศาสนากับการพัฒนา”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเชื่อ
และศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครัง้ ที่ ๑๖, (นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๖), อางแลว, หนา ๒๑๑.
๒๗
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, อางแลว, หนา ๒๑๖.
๒๘
พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธสถานในอินเดีย-เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑๐๒.

๑๐๖
ในสมัยพระพุทธองค เมื่อพระเจาพิมพิสารทรงถวายสวนปาเปนวัดแหง
แรกแลว อุบาสกอุบาสิกาอื่น ๆ ในที่ตาง ๆ ก็ถวายเชนกัน เชน พระเชตะวันมหาวิหาร ของอนาถปณฑิก
เศรษฐี บุพพารามของนางวิสาขา อัมพปาลีวัน ของนางอัมพปาลี ในเมืองสาวัตถี วัดโฆสิตตาราม ของ
พระเจาอุเทน เมืองโกสัมภี เปนตน
ทั้ ง นี้ อาจกล า วโดยสรุ ป ได ว า ลั ก ษณะของวั ด ตามที่ ป รากฏใน
พระไตรปฎก คือ
(๑) ไมไกลบานนัก
(๒) ไมใกลบานนัก
(๓) สะดวกแกการไปวัดและการมาจากวัด
(๔) เหมาะที่ประชาชนจะไปพบพระได
(๕) กลางวันไมพลุกพลาน
(๖) กลางคืนเงียบสงัด
(๗) ไมมีเสียงกึกกอง
(๘) ปราศจากกลิ่นตัวคนที่เดินเขาออก
(๙) เหมาะแกการประกอบกิจของผูตองการความสงบสงัด
(๑๐) เหมาะที่พระสงฆจะหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย
ดังนั้น วัดจึงเปนสถาบันหลักของพระพุทธศาสนา เพราะเปนที่อยูของ
พระสงฆ เปนที่เผยแผธรรมะ เปนที่ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถไดพบปะ
สนทนาธรรมกัน เปนสถานที่ฟงธรรมและเปนที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติของพระสงฆโดยเฉพาะ ๒๙
วัดในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกจะประทับอาศัยอยู
เพียงชั่วคราว เมื่อเสด็จจาริกไปสั่งสอนในที่อื่น พระอารามก็จะวางไมมีพระสงฆอยูประจํา ตอมาเมื่อ
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว จึงไดมีวัดที่มีพระสงฆอยูประจํา สมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ไดทรงอธิบายไววา นาจะมีมูลเหตุมาจากการที่พุทธสาวกที่รําลึกถึงพระพุทธองค แลวพากัน
ไปสักการะสังเวชนียสถานแหงใดแหงหนึ่ง จึงเกิดเปนตําบลที่สมาคมของพวกพุทธบริษัททั้งพระและ
คฤหัสถ มีผูศรัทธาสรางที่อยูอาศัยถวายพระสงฆ และมีพระสงฆที่สมัครใจอยูประจําทําการบํารุง
รักษาสังเวชนียสถานเพื่อการกุศล จึงเกิดมีวัดที่มีพระสงฆอยูเปนประจําขึ้น เมื่อมีการสรางวัด ณ ที่อื่น
ในเวลาตอมา ก็ยอมมีการสรางสิ่งสักการบูชาแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เชน พระพุทธรูป
สถูป เจดีย ในวัด จึงมีทั้งสวนที่เปนพุทธาวาสและสังฆาวาส ๓๐
28

29

(๒.๒) ความเปนมาและลักษณะของวัดในประเทศไทย
(๒.๒.๑) สมัยสุโขทัย
สําหรับประวั ติการสร างวัดในประเทศไทยนั้ น เริ่ มตั้ งแต
ศาสนาพุทธไดแพรหลายจากอินเดียมาสูประเทศไทยอันเปนดินแดนสุวรรณภูมิในขณะนั้น สันนิษฐานวา
๒๙

พระมหาณรงค จิตตโสภโน, พุทธศาสนากับการพัฒนา, เพิ่งอาง. หนา ๒๑๑.
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระอารามหลวง เลม๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑.
๓๐

๑๐๗
ลัทธิหินยานไดเขามาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ตอมาเมื่อลัทธิมหายาน
เกิดขึ้นในแควนคันธารราฐในสมัยพระเจากนิษกะ แลวเจริญแพรหลายอยูในอินเดียราวป พ.ศ. ๙๔๒
และไดแพรหลายเขามาสูประเทศไทยสองทางดวยกันคือ ทางกรุงกัมพูชาทางหนึ่งและทางสุมาตรา ผาน
เมืองนครศรีธรรมราชทางหนึ่ง ประชาชนในดินแดนแถบนี้ก็นับถือทั้งสองลัทธิ แตลัทธิมหายานที่เขามา
ภายหลังกลับมีผูนิยมนับถือมากกวา ดังปรากฏหลักฐานวาพุทธเจดียตาง ๆ ที่สรางขึ้นในแถบนี้แตเดิม
ลวนแตสรางขึ้นตามคติมหายานแทบทั้งสิ้น ๓๑ ตอมาราวป พ.ศ. ๑๖๙๖ พระเจาปรักกรมพาหุมหาราช
ไดครองประเทศลังกา ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โปรดใหมีการประชุมทําสังคายนาพระธรรมวินัยใน
ภาษาบาลีตามลัทธิหินยาน จัดการปกครองสังฆมณฑลรุงเรืองขึ้น กิติศัพทแพรหลายทั่วไป พระภิกษุไทย
มอญ เขมร พม า จึ งพากั นไปศึ กษาศาสนาในลั งกาแลวบวชแปลงเปนลังกาวงศ นําลัทธิ หินยานมา
ประดิษฐานในประเทศตั้งแตราว พ.ศ. ๑๘๐๐ ตั้งแตนั้นมาประเทศไทยก็นับถือพุทธศาสนาลัทธิหินยาน
แบบลังกาวงศ และใชพระไตรปฎกภาษาบาลีเปนพระธรรมวินัยสืบมาจนปจจุบัน
ในสมัยสุโขทัย เมื่อพอขุนบางกลางทาว ไดปราบดาภิเษก
เปนปฐมกษัตริยตนราชวงศสุโขทัย ทรงพระนามวาศรีอินทราทิตย ครองกรุงสุโขทัยราชธานีของไทยใน
ราว พ.ศ. ๑๘๐๐ นั้น ประชาชนพลเมืองในกรุงสุโขทัยนับถือพระพุทธศาสนาทั้งฝายหินยาน (เถรวาท)
และฝายมหายาน ปะปนกับศาสนาพราหมณและการนับถือผี จนถึงรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
ผูครองราชยในระหวางป พ.ศ. ๑๘๒๒-๑๘๔๑ พระพุทธศาสนาฝายหินยาน ลัทธิลังกาวงศ จึงไดรับการ
ยอมรับนับถืออยางเปนทางการจากวัง แลวแพรหลายไปในหมูประชาชนจนมีฐานะโดดเดนเปนศาสนา
ประจําชาติเรื่อยมากระทั่งทุกวันนี้ การที่พระพุทธศาสนาไดผสมผสานกับศาสนาและลัทธิความเชื่อ
อันแพรหลายอยูในสังคมสุโขทัยสมัยนั้น เปนเหตุใหพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะ
บางประการอันถือไดวาเปนพระพุทธศาสนาแบบไทย (Thai Buddhism)
ในชวงเวลากอนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย กลุมคนไทย
ในแถบลุมแมน้ําเจาพระยานับถือทั้งศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา ที่นับถือศาสนาพราหมณ
เพราะไดรับอิทธิพลจากขอมในยุคที่อาณาจักรกัมพูชาสมัยเมืองพระนครขยายอาณาเขตเขาปกครอง
ดินแดนทางลุมแมน้ําเจาเพระยา กษัตริยขอมบางพระองคนับถือศาสนาพราหมณจึงนําศาสนาพราหมณ
เขามาเผยแพรดวย มีการสรางเทวาลัยเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหลายแหง เชน ปราสาทหิน
เขาพนมรุง ปรางคแขกที่จังหวัดลพบุรี และยังไดสรางเทวรูปและศิวลึงคขึ้นบูชาอีกเปนจํานวนมาก ๓๒
ดวยเหตุที่วัดหรือศาสนสถานมักสรางดวยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทาน เพราะเปนการสรางดวยศรัทธาอันสูงสง ถือเปนการสรางกุศลอันยิ่งใหญ จะเห็นไดจากโบราณ
สถานที่มีอยูมากมายทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่มีอายุสมัยตาง ๆ กันนับรอยนับพันป สวนใหญไดแก
สิ่งกอสรางประเภท ศาสนสถาน โบราณสถานดังกลาว เปนหลักฐานใหเราไดทราบวาในแผนดินไทยเรานี้
ไดมีการสรางวัดในพระพุทธศาสนามาแลวเปนเวลานับ ๑,๐๐๐ ป ทั้งนี้โดยไดรับคติทางศาสนาทั้งพุทธ
และพราหมณมาจากอินเดีย ผานทางพอคา นักบวช และคนในวรรณะอื่น ๆ ที่เดินทางเขามาในดินแดน
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๓๑

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทย” ใน ประชุมพระนิพนธ
เกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๔), หนา ๑๔๖.
๓๒
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมลู นิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๗.

๑๐๘
ที่เปนประเทศไทยปจจุบัน และประเทศตาง ๆ ทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อทําการคาขาย
แสวงโชคและเผยแผศาสนาดังไดพบหลักฐานที่แสดงวามีการติดตอคาขายจากอินเดียมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย เชน ไดพบลูกปดหินสีแบบอินเดียเปนจํานวนมากที่แหลงโบราณคดีบานดอน
ตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกําหนดอายุไดประมาณ ๑,๗๐๐ – ๒,๐๐๐ ปมาแลว และยังไดพบใน
แหลงอื่น ๆ ในสมัยเดียวกันอีกหลายแหงรวมทั้งไดพบโบราณวัตถุประเภทรูปเคารพทางศาสนาที่มี
ลักษณะศิลปะอินเดียอยางแทจริง นาเชื่อไดวาเปนของที่พอคาชาวอินเดียนําติดตัวมา เชน พระพุทธรูป
แบบศิลปะอมราวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ – ๙) แบบคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๙ – ๑๑) เปนตน
การเขามาติดตอคาขายหรือเขามาโดยวัตถุประสงคอื่น ๆ
ของชาวอินเดีย ซึ่งสวนหนึ่งไดมาตั้งหลักแหลงเปนสถานการคาหรือทํามาหากินอยูในทองถิ่นตาง ๆ
ทําใหวัฒนธรรมอินเดียแพรไปสูคนพื้นเมืองและผสมผสานเขากับวัฒนธรรมดั้งเดิม เกิดเปนวัฒนธรรม
รูปแบบเฉพาะขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ
เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๒ โดยมีโบราณวัตถุ
และโบราณสถาน เปนรูปแบบวัฒนธรรมตาง ๆ ดังกลาว ที่เหลือใหเราไดเห็นเปนประจักษพยานและ
ศึกษาคนควา ลวนเปนของที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาเปนสําคัญ เริ่มตั้งแตวัฒนธรรมที่รูจักในชื่อ “ทวาราวดี”
ซึ่งเปนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖ เจริญขึ้นทางภาคกลางและ
แพรหลายไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระพุทธศาสนาในสมัยนี้เปนพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท
(หินยาน) เปนหลัก โบราณสถานในวัฒนธรรมทวาราวดีที่ไดพบสวนใหญเปนสถูปรูปแบบตาง ๆ เหลือ
เพียงสวนฐานหรือเหนือขึ้นมาเล็กนอย เชน พบเปนกลุมใหญที่เมืองโบราณที่อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เมืองโบราณตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน ที่เปนวิหารพบเพียงสวนนอยเหลืออยูเพียงสวนฐาน เชนที่เมือง
โบราณอูทอง ที่หนาวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม ที่วัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา เปนตน จึงกลาวไดวาโบราณสถานในวัฒนธรรมทวาราวดีนี้ คือวัดในพระพุทธศาสนาสมัย
แรก ๆ ของประเทศไทย ๓๓
ในขณะที่วัฒนธรรมแบบทวาราวดีเกิดขึ้นในภาคกลางนั้น
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีวัฒนธรรมแบบขอมหรือเขมรโบราณอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘
ไดพบโบราณวัตถุและโบราณสถานจํานวนมาก โดยเฉพาะทางตอนลางของภาคลงมาทางภาคตะวันออก
ถึงจังหวัดปราจีนบุรี และภาคกลางบางสวน เชน ที่ปรากฏอยูในจังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
ราชบุรี โบราณสถานเหลานี้มีทั้งของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ โดยชวงตนพุทธศตวรรษมักจะเปน
ศาสนาพราหมณ เชน ปราสาทเขานอย จังหวัดปราจีนบุรี ปราสาทพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา จังหวัด
บุรีรัมย และปราสาทอื่น ๆ อีกมากมาย เปนพุทธสถานก็มี เชน ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ไดกลายเปนศาสนาที่ไดรับการนับถือ
แพรหลายแทนที่ศาสนาพราหมณ โบราณสถานจึงเปนพุทธสถานหรือวัดในพระพุทธศาสนา เชน พระ
ปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี ปราสาทเมืองสิงหจังหวัดกาญจนบุรี เปนตน
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๓๓

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติการสรางวัดในประเทศไทย” ใน พระอารามหลวง
เลม ๑, อางแลว, หนา ๒.

๑๐๙
สวนในภาคใตก็มีรูปแบบศิลปะหรือวัฒนธรรมที่เรียกกันวา
ศรีวิชัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๘ โบราณสถานสวนใหญเปนพุทธสถานตามอิทธิพลทางศาสนา
ที่เขามาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งเปนพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ตัวอยางโบราณสถาน
แบบศรีวิชัย ไดแก วัดพระบรมธาตุไชยา วัดแกว วัดหลง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และมีกลุม
พุทธสถานกลุมใหญที่อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานีซึ่งภายในอาคารมีพระพิมพและสถูปจําลองบรรจุอยู
เปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามในสมัยนั้นไดมีพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทที่เขามาจากลังกา โบราณสถานที่
ปรากฏ เชน พระสถูปองคเดิมภายในพระเจดีย วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเปน
พระสถูปที่สรางตามแบบศิลปะลังกา ในนิกายเถรวาทหรือหินยาน สวนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ
ก็มีปรากฏอยูบาง เชน ที่เขาคา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้นเมื่ออาณาจักรไทยที่ตั้งแวนแควนเปนรัฐอิสระอยูทาง
ตอนเหนือของดินแดนประเทศไทยรวมตัวกันเปนปกแผนกอตั้งเปนประเทศขึ้นในสมัยสุโขทัย ศาสนา
พุทธที่เดิมเปนพุทธในนิกายมหายานไดเปลี่ยนเปนพุทธลัทธิเถรวาทหรือหินยาน ที่เขามาจากลังกา และ
ไดมาเปนที่นับถืออยางแพรหลายสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ศาสนสถานที่สรางตั้งแตสมัยสุโขทัย หรือ
ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เปนตนมาจึงเปนวัดในพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น ดังที่เห็นเปน
โบราณสถานอยูมากมาย เชน ในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย เชียงแสน เชียงใหม ลําพูน
พะเยา กําแพงเพชร อยุธยา ฯลฯ โดยมีเทวสถานในศาสนาพราหมณปรากฏอยูเพียงสวนนอย เชน ศาล
ตาผาแดง หอเทวาลัยมหาเกษตรพิมานในเขตอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เปนตน
โบราณสถานดังกลาว หากเปนวัดหรือศาสนสถานของ
พราหมณ สิ่งที่เหลืออยูก็คือ เทวาลัยหรืออาคารที่สรางถวายเปนที่สถิตของพระเจา หรือเปนอาคาร
ที่เก็บคัมภีร ประดิษฐานรูปเคารพซึ่งสรางดวยอิฐ หิน และศิลาแลง ไมใชที่อยูอาศัยของพระสงฆหรือ
พราหมณ พุทธสถานก็เชนเดียวกันที่มีอายุอยูในสมัยแรก ๆ จะพบแตซากเจดีย ซากวิหาร หรือซากโบสถ
ซึ่งเปนสวนพุทธาวาสไมพบสิ่งกอสรางที่เปนสังฆาวาสอันเปนที่อยูอาศัยของพระสงฆ ทั้งนี้เขาใจวา
อาคารที่อยูอาศัยของพระสงฆคงจะสรางดวยไมเพราะเปนวัสดุที่หางายและเหมาะตอการอยูอาศัยใน
ภูมิอากาศที่รอนชื้นของประเทศไทย จึงไดผุพังเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา คงเหลือแตสวนของพุทธาวาส
ไดแก ซากเจดีย วิหาร พระพุทธรูป ซึ่งสรางดวยวัสดุที่ทนทานถาวรกวา ๓๔
สําหรับการสรางวัดขึ้นในประเทศไทยนั้น มูลเหตุแหงการ
สรางวัดนั้นสันนิษฐานวาเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ศาสนาพุทธไดเผยแพรมาจากอินเดีย ไดมีการขอ
พระบรมธาตุมาจากอินเดียแลวสรางพุทธเจดียบรรจุพระบรมธาตุ และผูมีศรัทธาจะบวชก็ขอบรรพชา
อุปสมบทตอพระภิกษุสงฆซึ่งมาจากอินเดีย จึงเกิดมีวัดและพระภิกษุสงฆขึ้นในประเทศไทย ดังสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา ๓๕
จึงคิดเห็นวามูลเหตุที่สรางวัดเห็นจะมีเปน ๒ อยาง ตางกันตั้งแตดึกดําบรรพมา
คืออยางหนึ่งสรางเปนพุทธเจดียบรรจุพระบรมธาตุถือวาเปนหลักพระพุทธศาสนา
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๓๔

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติการสรางวัดในประเทศไทย” ใน พระอารามหลวง
เลม ๑, อางแลว, หนา ๓.
๓๕
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทย” ใน ประชุมพระนิพนธ
เกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา, อางแลว, หนา ๑๔๘.

๑๑๐
ในที่แหงนั้น อีกอยางหนึ่งนั้นคือในเวลาทานผูทรงคุณธรรมในพระศาสนา เชนชั้น
ครูบาอาจารยที่นับถือกันวาเปนบุรุษพิเศษ ถึงมรณภาพลงเผาศพแลว ผูที่นับถือก็
ช ว ยกั น ก อ สถู ป บรรจุ อั ฐิ ธ าตุ ต ามประเพณี ใ นอิ น เดี ย แต อุ ทิ ศ ให เ ป น เรื อ น
พระพุทธศาสนาดวย จึงไดเกิดมีวัดอื่น ๆ อยูในที่ใกล ๆ กัน วัดสองอยางดังกลาว
มาเปนตนของเจตนาในการสรางวัดในชั้นหลังสืบมา จะสมมติเรียกโดยยอตอไปใน
อธิบายวา วัดพุทธเจดียอยางหนึ่ง วัดอนุสาวรียอยางหนึ่ง
วัดที่สรางขึ้นในประเทศไทยในชั้นแรกสมัยทวาราวดี คือ
เมืองนครปฐมเปนราชธานีนั้น มีเพียงพระสถูปเจดีย และอาจมีวิหารสําหรับประชุมสงฆ กุฎีพระก็มีเพียง
วัดที่เปนพระพุทธเจดียสําหรับพักสงฆที่มานมัสการเทานั้น เพราะในสมัยนั้นพระภิกษุสงฆเที่ยวจาริก
สั่งสอนไปตามอยางพุทธสาวก มิไดอยูประจํา ยังไมมีการสรางพระอุโบสถ ๓๖ ตอมาเมื่อลัทธิมหายานแผ
เขามาทางภาคตะวันออกและทางใต การสรางวัดก็เริ่มมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสรางพระปรางค
แทนพระสถูปเจดีย และมักมีระเบียงลอมรอบ ในชั้นนี้สันนิษฐานวา พระบรมธาตุหายากกวาแตกอน
ประกอบกั บมี พระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตวบูชากันแพรหลาย จึงเปลี่ยนมาสรางพระปรางคและ
มณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวไวเปนหลักสําหรับวัด ดังปรากฏที่ พิมาย ลพบุรี และ
ไชยา เปนตน
เมื่อลัทธิมหายานแบบลังกาวงศกลับมารุงเรืองในประเทศ
ไทย (ราว พ.ศ. ๑๘๐๐) การสรางวัดก็กลับมานิยมสรางพระสถูปที่บรรจุพระบรมธาตุตามเดิม และเกิดมี
การสรางโบสถและพัธสีมาขึ้น ดวยเหตุที่พระสงฆมีหลายหมูหลายคณะ นับถือลัทธิตาง ๆ กัน รังเกียจที่
จะทําสังฆกรรมรวมกันอยางหนึ่ง และเมื่อพระพุทธศาสนารุงเรืองมากขึ้น จํานวนพระสงฆก็มีจํานวนมาก
การกระทําเกี่ยวกับสังฆกรรมในนามของสังฆสมาคม เชน การรับบุคคลเขาบวช การกฐิน ซึ่งตองเรียก
ประชุมสงฆทั้งหมดเปนการลําบาก จึงมีการกําหนด “สีมา” ๓๗ เชน เอาทองที่อําเภอหนึ่งเปนเขต เมื่อมี
กิจกรรมที่ตองประชุมสงฆก็จะเรียกประชุมเฉพาะในสีมาคือเขตนั้น ๆ ครั้นเมื่อจํานวนพระสงฆมากขึ้นจึง
ตองรนเขตสีมาใหเล็กลงเพื่อสะดวกแกการประชุม จนถึงกําหนดเขตสีมาในวัดอันหนึ่งอันเดียว จึงเริ่มมี
การสรางโบสถขึ้น แตก็มีเพียงบางวัดและทําเปนหลังเล็ก ๆ สิ่งสําคัญของวัดมีเพียงพระสถูปเจดียกับ
วิหาร
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๓๖

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๙.
สีมา แปลวา เขต, แดน, เครื่องหมายบอกเขต ใชวา เสมา ก็มี สีมา หมายถึงเขตหรือแดนที่กําหนด
ไวสําหรับทําสังฆกรรมตาง ๆ กําหนดเขตแดนดวยเครื่องหมายบอกเขตที่เรียกวา นิมิต ที่เหนือนิมิตนิยมสกัดหินเปน
แผนประดิษฐานไวในซุมที่สรางครอบนิมิต ถือเปนสัญลักษณแทนนิมิต เรียกแผนหินนั้นวา ใบสีมา หรือ ใบเสมา
เรียกซุมนั้นวา ซุมสีมา หรือ ซุมเสมา
ใบสีมา นิยมทําดวยแผหินสกัดเปนแผนหนาประมาณ ๕-๗.๕ เซนติเมตร มีรูปทรงเฉพาะ บางแหงสกัด
เปนลายเสนรูปธรรมจักรเพิ่มความสวยงาม ประดิษฐานไวในซุมที่สรางครอมนิมิตทั้ง ๘ ทิศของโบสถ คลายเปน
สัญลักษณแทนนิมิต ถาเปนวัดราษฎรนิยมทําซุมละแผนเดียว ถาเปนวัดหลวงนิยมทําซุมละสองแผนเรียกวา สีมาคู
นัยวาเพื่อเปนขอสังเกตใหทราบวาเปนวัดราษฎรหรือวัดหลวง (อางจาก พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙
ราชบัณฑิต “พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด” อางแลว, หนา ๑๑๓๗).
๓๗

๑๑๑
การสร างวั ดตามหลั กเกณฑทางพระพุ ทธศาสนานั้ นมิ ได
กําหนดองคประกอบไว แตสรางขึ้นเพียงเพื่อใหเปนที่พํานักของสงฆหรือใชเปนที่จําพรรษาในพรรษากาล
มิไดมีการกลาวถึงอุโบสถ อยางไรก็ตามในพระวินัยไดกําหนดลักษณะของสีมาที่สําหรับภิกษุทําสังฆกรรม
ไว เนื่ องจากในการปกครองของคณะสงฆพระพุทธเจาได กําหนดให ปกครองกันเอง ดังนั้น การทํ า
สั งฆกรรมบางอย างจึ งต องทํ าในที่ สามั คคี สงฆ ตองนัดประชุ มสงฆ ที่อยูในเขตพื้นที่นั้ นใหพรอมกั น
หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยังตองไดรับความยินยอมในการทําสังฆกรรมนั้น ๆ กอน มิฉะนั้น
สังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได เชน การใหอุปสมบท การกรานกฐิน เปนตน เขตดังกลาวนั้นเรียกวา “สีมา” ๓๘
วิธีสมมตสีมา หรือการกําหนดเขตนั้น เรียกวา “ผูกสีมา”
การกําหนดเขตสีมาตองมีเครื่องหมายใหคนอื่นไดรับรูดวย และผูที่อยูภายในเขตเองก็จะไดไมลืม จะไดใช
เปนที่กําหนดวาตนเองอยูในเขตหรือไม ใหกําหนดเครื่องหมายเขตเรียกวา “นิมิต” ซึ่งวัตถุ ๘ ชนิด อยาง
ใดอยางหนึ่งที่อาจใชเปนเครื่องหมายเขตได คือ ภูเขา ศิลา ปาไม ตนไม จอมปลวก หนทาง แมน้ําและ
น้ํา มาถึงปจจุบันจึงนิยมกันลงตัวเอาศิลาขนาดที่เปนหลักเปนฐาน หรือการใชกอนหิน แตงใหเรียบรอย
งดงามเปนลูกกลม ๆ ซึ่งเรียกวา “ลูกนิมิต” แตเนื่องจากลูกนิมิตนั้นฝงอยูใตดินมองไมเห็น ตอมาก็เลย
นิยมทําแผนหิน แผนอิฐหรือแผนไม ไวเหนือหลุมหรือเรียงไวบนกําแพงตรงเหนือหลุมที่ฝงลูกนิมิตไวนั้น
แลวเรียกกันวา “ใบเสมา” หรือ “ใบสีมา” เพื่อเปนที่สังเกตวาลูกนิมิตอยูตรงนั้น เมื่อสงฆไดมาประชุม
ทําสังฆกรรมในเขตพื้นที่นั้นแลว ที่ในบริเวณนั้นก็เรียกวาเปน”พัทธสีมา” แปลวาสีมาที่ผูกแลว คือเปน
เขตที่สงฆไดกําหนดขึ้นแลว เมื่อยังไมผูกก็ยังไมเปนพัทธสีมา แตสํานวนไทยเราพูดกันวาผูกพัทธสีมา ๓๙
สีมาอีกประเภทหนึ่งคือสีมาที่ไมตองผูก เรียกวา “อพัทธ
สีมา” เปนสีมาชนิดที่พระสงฆไมไดมาประชุมตกลงกันกําหนดขึ้น แตถือตามเขตบานเมือง เชน เขต
ตําบล เมื่อเขตตําบลมีแคใหน พระที่อยูในเขตตําบลนั้นเมื่อถึงคราวมีเรื่องสวนรวมตองมาประชุมรวมกัน
หมดทุกองค ขาดองคใดองค หนึ่ง หรือถาพระองคที่อยูนอกเขตผานเขามาในเขตนั้นก็ตองเขารวมที่
ประชุมดวย ถาปฏิบัติไมไดตามนี้ก็จะทําใหสังฆกรรมนั้นเปนโมฆะ อพัทธสีมา แบงเปน ๓ ประเภทคือ
กําหนดถือเอาเขตตําบลที่บานเมืองจัดไวเปนบานหรือแขวงตามแตสะดวก เรียกวา “คามสีมา” หากอยู
ในปาที่เปนธรรมชาติ ก็เอาระยะหรือเนื้อที่เปนกําหนด เชน ในปา ใหวัดจากศูนยกลางอออกไปโดยรอบ
ดานละ ๗ อัพภันดร (คือดานละประมาณ ๙๘ เมตร) เรียกวา “สัตตัพภันดรสีมา” หากอยูในทะเล ใน
สระ ในบึงหรือหนองน้ําที่นิ่ง ใหกําหนดสีมาโดยสาดน้ําออกไปถึงเพียงไรก็กําหนดสีมาเพียงนั้น เรียกวา
“อุททุกเขปสีมา” ๔๐
อย า งไรก็ ต าม ตามประเพณี ใ นยุ ค หลั ง นิ ย มผู ก สี ม า
เฉพาะตัวสถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุม คือที่ตัวอาคารอุโบสถ หรือตัวโบสถ แตก็มีบางวัดที่ผูกสีมาทั้ง
วัด โดยในประเทศไทยมีอยู ๒ วัด คือ วัดราชบพิธ กับวัดราชประดิษฐ โดยมีขอสังเกตวาถาผูกสีมาไว
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๓๘

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระมหาสมณวินิจฉัย, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓), หนา ๙๐-๙๑.
๓๙
พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตโต), ฝงลูกนิมิต-ผูกสีมา: ปุจฉา วิสัชนา, พิมพครั้งที่ ๔,
(กรุงเทพมหานคร: ประพันธสาสน, ๒๕๕๕), หนา ๔-๗.
๔๐
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระมหาสมณวินิจฉัย, เพิ่งอาง, หนา ๙๑-๙๒.

๑๑๒
ทั้งวัดจะมีชื่อตอทายวา “สถิตมหาสีมาราม” เพราะฉะนั้นวัดที่วานี้ เวลามีสังฆกรรม พระทั้งวัดตอง
เขาที่ประชุมทั้งหมด และตองมีโยมไปเฝาประตูวัด
ในการกํ าหนดเขตพั ทธสี มานั้ น ในเขตนี้ ไม จํ าเป นต องมี
อาคารก็ได เพราะเปนเขตสําหรับการประชุมสังฆกรรม แตพระพุทธองคไดทรงมีพุทธานุญาตใหมีตัว
อาคารสําหรับเปนที่ประชุมได เรียกวา อุโปสถัคคะ หรือ อุโปสถาคาร หรือ “โรงอุโบสถ” หรือ “โบสถ”
นั่นเอง ซึ่งโดยปกติเปนธรรมดาวาถาจะมีโบสถก็ตองสรางโบสถไวภายในสีมาหรือเทากับสีมา ๔๑
ในสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี มี การสรางโบสถใหญขึ้ น
และถือเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในวัด ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา
จะเปนเพราะเกิดมีพวกผูดีบวชมากขึ้น ญาติโยมใครจะเห็นพระสงฆทําอุปสมบท
กรรมใหชื่นใจ หรืออีกอยางหนึ่งเพราะประเพณีการทอดกฐินถือเปนพิธีสําคัญขึ้น
ถึ งพระเจ าแผ นดิ นเสด็ จโดยกระบวนแห ดั งปรากฏในศิ ลาจารึ กของพระเจ า
รามคําแหงมหาราช ผูที่สรางและปฏิสังขรณวัดจึงถือเอาการสรางพระอุโบสถเปน
สําคัญขึ้น
ในยุคนี้ เกิดมีคตินิยมฝายคฤหัสถวาที่บรรจุอัฐิธาตุของวงศ
สกุลควรสรางเปนเจดียวัตถุอุทิศตอพระศาสนา เมื่อผูเปนตนตระกูลมรณภาพจึงมักสรางเปนพระสถูป
เจดียบรรจุพระธาตุ หรือพระพุทธรู ปไวเบื้องบน ใตนั้นบรรจุอัฐิ ขางหนาสรางวิหารไวสําหรับเปนที่
ทําบุญ เปนวัดประเภทอนุสาวรียเกิดขึ้นมาก และวัดประเภทนี้หามีพระอุโบสถและกุฎีสงฆสําหรับเปนที่
อยูไม ดังเชน วัดในเมืองสวรรคโลกและสุโขทัยเปนตน ๔๒
ในสวนของวัดที่พระมหากษัตริยทรงสรางนั้น โบราณสถาน
ที่เปนวัดสมัยตาง ๆ ที่คนพบในปจจุบันเหลานั้น สวนหนึ่งและอาจจะเปนสวนใหญจะเปนวัดที่
พระมหากษัตริยทรงสรางขึ้นจึงเรียกกันวา “วัดหลวง” เพราะการสรางวัดจะตองใชกําลังคนกําลังทรัพย
มากมาย ผูที่สรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนตนมา จึงมักจะเปนกษัตริยหรือเศรษฐีที่มีฐานะสูงทั้งใน
สังคมและทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นจากพุทธประวัติวา ผูสรางวัดถวายไดแกกษัตริยแหงแควนตาง ๆ เชน
พระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงแควนมคธ ไดสรางวัดเวฬุวนาราม ซึ่งเปนวัดแรกในพระพุทธศาสนา และมี
กษัตริยและราชาในแวนแควนตาง ๆ อีกหลายองคที่ไดสรางวัดถวายหรือทรงเปนองคศาสนูปถัมภ โดย
ปรากฏในอรรถกถาวา ที่ดินที่พระเจาแผนดินแบงจากบานโดยปกติพระราชทานใหเปนสิทธิแกผูใด
ผูหนึ่งเรียกวา “วิสุงคาม” แปลวาบาน ตางใชเปน “คามสีมา” ได ดังนั้น การที่พระมหากษัตริยซึ่งเปน
องคอัครศาสนูปถัมภ กําหนดที่พระราชทานไวเปนวิสุงคาม เวนจากการเก็บคาสมพัตสรและอากร เพื่อ
สงฆจะไดสมมุติเปนพัทธสีมา เพื่อยนเขตสามัคคีใหสั้น สําหรับประชุมสงฆไดสะดวก การที่กษัตริย
พระราชทานที่ใหเปนวิสุงคามตามพระธรรมวินัยนี้ จึงกลายมาเปนธรรมเนียมพระราชประเพณีในการที่
กษัตริยจะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตั้งวัดและการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาในการ
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๔๑

พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตโต), ฝงลูกนิมิต-ผูกสีมา: ปุจฉา วิสัชนา, เพิ่งอาง, หนา ๑๐-๑๑.
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทย” ใน ประชุมพระนิพนธ
เกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา, อางแลว, หนา ๑๕๐-๑๕๑.
๔๒

๑๑๓
สรางพระอุโบสถ ๔๓ และถูกกําหนดไวในหลักเกณฑการจัดตั้งวัดตามที่ปรากฏในกฎหมายคณะสงฆ
ปจจุบัน
สําหรับวัดโบราณกอนสมัยสุโขทัย ที่เหลือเปนโบราณสถาน
ในประเทศไทย ปจจุบันมีหลักฐานที่เชื่อถือไดวาเปนวัดหลวงหรือวัดที่กษัตริยหรือราชวงศทรงสราง คือ
ศิลาจารึก ซึ่งบางหลักมีขอความกลาวชัดเจนถึงการสรางวัดของพระราชา บางหลักไมไดระบุชัดเจน แต
กลาวถึงการอุปถัมภ การถวายที่ดิน ขาทาส สิ่งของตาง ๆ แกวิหารหรือศาสนสถานของพระราชาหรือ
พระราชวงศ ศิลาจารึกบางหลักที่พบ ณ โบราณสถานนั้น ๆ เปนหลักฐานที่ยืนยันไดวา เปนวัดที่สราง
หรืออุปถัมภโดยพระมหากษัตริยหรือพระราชวงศ เชน ศิลาจารึกหินขอน ๑ มีอายุอยูในพุทธศตวรรษที่
๑๓ – ๑๔ ตัวอักษรปลลวะ (รูปอักษรแบบที่ใชอยูในราชวงศปลลวะในประเทศอินเดียตอนใต) ภาษา
สันสกฤตจารึกลงบนเสาสี่เหลี่ยม ตั้งอยูบริเวณสถานบานหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนวัดในพระพุทธศาสนาเพราะมีเสาศิลาตั้งคูกันเปนใบเสมา และบางเสามีภาพ
จําหลักรูปสถูป ขอความจารึกกลาวถึงเจาชายที่ออกบวช มีตําแหนงเปนราชภิกษุ ไดสรางเสมาศิลา ๔
หลัก ไดถวายวัด ๑๐ วัด แกคณะสงฆและกลาวถึงการบริจาคทานถวายสิ่งของตาง ๆ รวมทั้งสวน นา
และทาส
นอกจากนั้น ในสมัยสุโขทัยไดปรากฏหลักฐานวามีการถวาย
๔๔
ที่กัลปนา เรื่องนี้เก็บความไดจากพงศาวดารเหนือบางตอนไดความวา พระยารวงไดพระราชทานที่ไร
และนาสัด วัดวาอารามไวเปน พระกัลปนาอุทิศไวสําหรับ วัดโคกสิงคาราม ตําบลนา ๕๐๐ ไร ตําบลโอ
ทานา ๒๕๐ ไร ตําบลคลองวัดกูปไปถึงปาปูน ๑๕๐ ไร ตําบลนาดอนได ๔๖๐ ไร สําหรับวัดแกวราช
ประดิษฐาน ตําบลนาตะแคงได ๒๕ ไร ตําบลทุงขาลาได ๗๖๐ ไร ตําบลศีรษะกระบือได ๗๕๐ ไร
นอกจากนี้ก็มี วัดอุทยานใหญ วัดเขาหลวง วัดเขาอินทรอรัญวาสี และวัดไตรภูมิปาแกว ๔๕
ศิลาจารึ กบางหลั กมี ขอความระบุ ชัดถึ งการสร างวั ดของ
พระราชา แตไมสามารถพบแหลงที่สรางไดชัดเจนวามาจากศาสนสถานแหงใด เชน จารึกวัดเสมาเมือง
พบที่วัดเสมาเมือง ตําบลเวียงศักดิ์ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากได
เคลื่อนยายนานแลว และหลักฐานตาง ๆ ไมสอดคลองกัน เปนเหตุใหไมสามารถสรุปไดแนชัดวาศิลา
จารึกหลักนี้ไดมาจากโบราณสถานใด ศิลาจารึกดังกลาวจารึกดวยอักษรหลังปลลวะภาษาสันสกฤต ระบุ
พุทธศักราช ๑๓๑๘ มีขอความกลาวถึงการสรางวัดของพระเจากรุงศรีวิชัยวา ไดสรางอาคารอิฐ ๓ หลัง
ใหเปนที่ประทับของพระพุทธเจาผูทรงชนะมารของพระโพธิสัตว และยังมีพระบรมราชโองการให
พระเถระราชาคณะสรางสถูปอีก ๓ องค นอกจากนี้ยังมีศิลาจารึกอีกเปนจํานวนหลายหลักจารึกขึ้น
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๔๓

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระมหาสมณวินิจฉัย, อางแลว, หนา ๙๒.
ที่กัลปนานั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมายวา หมายถึงที่ดินหรือ
สิ่งอื่น เชนอาคาร ซึ่งเจาของอุทิศผลประโยชนใหแกวัดหรือศาสนา ในพระราชบัญญัตลิ ักษณปกครองคณะสงฆ ร.ศ.
๑๒๑ มาตรา ๖ ไดระบุวาที่กัลปนานั้น คือที่แหงใด ๆ ซึ่งพระเจาแผนดินไดทรงพระราชอุทิศเงินอากรคาที่แหงนั้น
ขึ้น วัดก็ดี หรือที่ซึ่งเจาของมิไดถวายกรรมสิทธิ์อุทิศแตผลประโยชนอันเกิดขึ้นแตที่นั้นขึ้นวัดก็ดี ที่เชนนั้นเรียกวาที่
กัลปนา
๔๕
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, กรมการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๒๘.
๔๔

๑๑๔
ในช วงสมัยตาง ๆ ที่กลาวถึงกษัตริยหรือราชวงศ ตลอดจนผูมีตําแหนงสูง สราง อุปถัมภ และถวาย
สิ่งของ ที่ดิน หรือทาส แกพระศาสนา ซึ่งมีทั้งที่เปนวัดในศาสนาพราหมณ และวัดในพระพุทธศาสนา
เมื่อถึงสมัยสุโขทัย มีการจารึกเรื่องราวของบานเมืองและ
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยลงในศิลาจารึก ซึ่งบอกใหทราบวา พระมหากษัตริยทรงเลื่อมใส
ศรั ทธาในพระพุ ทธศาสนาแบบเถรวาทซึ่ งเข ามาจากลั งกาอย างลึ กซึ้ ง ทรงทํ านุ บํ ารุ งตลอดจนให
ประชาชนนั บถื อและปฏิ บั ติ จารึ กหลายหลักกลาวถึงการสรางวัดของพระมหากษัตริยประกอบกั บ
หลั กฐานที่ ปรากฏให เห็ นว ามี วั ดจํ านวนมาก ทั้ งวั ดในเมือง (ฝ ายคามวาสี ) และวั ดนอกเมื อง (ฝ าย
อรัญวาสี) ในเขตอรัญญิกในเมืองสุโขทัยและเมืองบริวาร จึงเชื่อไดวาวัดเหลานี้สวนใหญเปนวัดหลวงที่
สรางและอุปถัมภโดยพระมหากษัตริย โดยเฉพาะในรัชกาลพอขุนรามคําแหง และพระมหาธรรมราชา
ลิไท ซึ่งครองราชยเปนเวลานาน และไดทําการฟนฟูบํารุงพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก แมในศิลาจารึก
จะไมไดระบุชัดเจนวาพระมหากษัตริยองคใดสรางวัดใดบาง ๔๖
โดยที่การปกครองคณะสงฆสมัยสุโขทัย การจัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ ปรากฏเปนแบบแผนชัดเจนในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท ผูเปนราชนัดดาของ
พอขุนรามคําแหง (ปมะเส็ง จุลศักราช ๖๗๙ [พ.ศ. ๑๘๖๐]) โดยการปกครองคณะสงฆแบงออกเปน
๒ คณะ คือคณะคามวาสีและคณะอรัญวาสี คณะสงฆทั้งสองฝายแยกการปกครองเปนอิสระจากกัน
แตละคณะมีเจาคณะผูปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเปนของตนเองเรียกวา พระสังฆราช เหตุนั้นในกรุง
สุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ ๒ รูป คือพระสังฆราชคณะคามวาสี และพระสังฆราชคณะ
อรัญวาสี เนื่องจากพระสังฆราชแตละองคไดรับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย พระสังฆราชจึงขึ้นตรง
ตอพระมหากษัตริย และในขณะเดียวกันพระสังฆราชปกครองบังคับบัญชาพระสงฆผูอยูใตบังคับบัญชา
รองลงไปตามลําดับคือพระครูและเจาอาวาส ๔๗
พระมหาธรรมราชาลิไททรงสรางวัดพระมหาธาตุและปลูก
ตนพระศรีมหาโพธิ์ในเมืองนครชุม ในจารึกกลาววาพระบรมธาตุและตนมหาโพธิ์เปนของที่แทจริงไดมา
จากประเทศลังกา และทรงสงใหราชบัณฑิตไปอาราธนาพระสวามีสังฆราชมาจากเมืองลังกามีนามวา
พระสุ มนะจากเมื องนครพั นมาตั้ งสํ านักเผยแผพระศาสนา ณ วัดปามะมวง ในกรุงสุโขทัย ใน พ.ศ.
๑๙๐๔ และไดทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ไดสละราชสมบัติออกผนวชระยะหนึ่งที่วัดอรัญญิก
นับเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกของไทยที่ไดทรงพระผนวช ในขณะที่พระองคทรงผนวชก็ไดทรง
นิพนธหนังสือเรื่อง “เตภูมิกถา หรือไตรภูมิพระรวง” เปนนิพนธที่เดนและมีอิทธิพลตอคนไทยมากใน
หลายยุคหลายสมัยตอมา ทําใหผูอานไดตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษนรกสวรรคเปนอยางดี ๔๘ และ
การที่พระมหาธรรมราชาลิไททรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชมากรุงสุโขทัยนี้ ทําใหสถานภาพของ
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๔๖

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติการสรางวัดในประเทศไทย” ใน พระอารามหลวง
เลม๑, อางแลว, หนา ๔-๕.
๔๗
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), “พัฒนาการและการจัดองคกรพุทธศาสนา”, ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชา ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครั้งที่ ๑๖, (นนทบุร:ี
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๔๗.
๔๘
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในเอเชีย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๑๔๗.

๑๑๕
พระสงฆคณะลังกาวงศมั่นคงยิ่งขึ้น พระสงฆในคณะลังกาวงศเปนพระนักปฏิบัติกรรมฐาน นิยมพํานักอยู
ในวัดที่หางไกลตัวเมือง คณะนี้จึงมีชื่อเรียกในสมัยนั้นวา “คณะอรัญวาสี” หมายถึงกลุมพระสงฆผูพํานัก
อยูในวัดปา ตั้งมั่นอยูกับแนวปฏิบัติเดิมนั่นคือปลีกความวุนวายจาก โลกออกสูปา เพื่อแสวงหาความ
วิเวก มุงเนนทาง “วิปสสนาธุระ” อันแตกตางจากพระสงฆฝายที่มีอยูในกรุงสุโขทัยแตเดิม พระสงฆกลุม
หลังนี้ มีชื่อเรียกวา “คณะคามวาสี” หมายถึงกลุมพระสงฆผูพํานักอยูในวัดใกลหมูบานหรือตัวเมือง
ภายในเขตชุมชน พระสงฆคณะนี้เปนสายพระที่มุงศึกษาพระปริยัติธรรมโดยเนนการศึกษาวิชาการ คือ
การมุงศึกษาเพื่อใหรูถึงพระพุทธพจน พระธรรมวินัย รวมทั้งพระอภิธรรมตาง ๆ ๔๙
พระภิ กษุ ไม ว าจะเป น ฝ ายอรั ญ วาสี ห รื อคามวาสี ทุ กรู ป
จะตองสังกัดไมวัดใดก็วัดหนึ่ง วัดฝายคามวาสีนั้นอยูภายในหรือรอบนอกเมืองที่มีชุมชนอาศัยอยู แตวัด
ฝายอรัญวาสีจะตองถอยรนใหหางไกลชุมชนใหมากที่สุด แตความจําเปนในการพึ่งพาอาศัยการแบงปน
อาหารจากสังคมยังตองมีอยู ในพระวินัยกําหนดไววาวัดฝายอรัญวาสีจะตองตั้งไมหางจากหมูบานที่ใกล
ที่สุดจนเกินไป คือใหอยูในระยะประมาณ ๕๐๐ ชั่วคันธนู หรือประมาณ ๑ กิโลเมตร เพื่อเอื้อให
พระภิกษุสามารถเดินไปรับการบิณฑบาตและกลับมาทันฉันอาหารเพล กอนเที่ยงวัน
วัดอรัญวาสี นิยมตั้งอยูในบริเวณที่เปนปาเขา สวนใหญมี
เพียงกุฏิและศาลาโถงอเนกประสงค ไมมีอาคารและแบบแผนมากนัก พระสงฆฝายนี้จะอยูจําวัดเฉพาะ
เพียงชวงเขาพรรษา และจะมุงธุดงคเขาปาลึก ปกกลด ฝกหัดกรรมฐานจิต และจาริกไปเรื่อย ๆ กอน
กลับออกมาจําพรรษาที่วัดอีกครั้งเมื่อถึงฤดูเขาพรรษาใหม ความตองการทําสังฆกรรมใด ๆ ก็เพียงอาศัย
การกําหนดขึ้นใชเพียงชั่วคราวเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพระเจดียดูเหมือนจะไมมีการสรางในวัด
อรัญวาสีหรือ “วัดปา” แท ๆ เลย คงเปนเพราะแนวความคิดของพระภิกษุสายนี้เนนที่การปฏิบัติเพื่อให
เห็น “ธรรม” มากกวา “รูป” ที่แมเปนตัวแทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา แตก็เปนเพียงภาพสัญลักษณที่
ไมใชวิถีทางแหงการหลุดพน
วัดคามวาสี สรางขึ้นสําหรับเปนที่พึ่งของชุมชนหรือเมือง
โดยตรง ภารกิจหลักของพระภิกษุสงฆฝายนี้มุงไปในทางปฏิบัติดานพิธีกรรมทางศาสนา และการเนน
ศึกษาทางหนังสือเพื่อแสวงหาความรู สําหรับใชในการสั่งสอนฆราวาสมากกวาฝกปฏิบัติดานวิปสสนา
ธุระ พระสงฆฝายนี้จึงมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับโลกภายนอกตลอด ทําใหแนวทางหลักดานปฏิบัติ
ตองเปลี่ยนไปจากการมุงหาหนทางเพื่อให “ตนเอง” พนจากสังสารวัฏ มาเปนเพื่อชวยให “ผูอื่น” พน
ทุกขแทน เปนการปฏิบัติที่ไมใชเพื่อมุงผลตรัสรูและนิพพาน หากแตการเนนผลทางปริยัติธรรมทั้งคอย
ชี้แนะชวยเหลือบรรเทาทุกขแกเวไนยสัตวทั้งปวงได ก็เทากับเปนการสั่งสมทานบารมีและยกระดับจิต
ของตนใหสูงขึ้นในขณะเดียวกัน ถือเปนหลักสําคัญในการฝกจิตเพื่อการ “ละวาง” วัดประเภทนี้จะมี
องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เปนอาคารมากกวาวัดอรัญวาสี ตามความตองการใชงาน การกําหนด
แบบแผนทั้งดานรูปแบบและแผนผังรวมมีกฎเกณฑคอนขางชัดเจน
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(๒.๒.๒) สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรี
การปกครองกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได
ทรงจัดการปกครองบานเมืองใหมีระเบียบเรียบรอยและเขมแข็งอยางดีโดยจัดการปกครอง แยกออกเปน
๔๙

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, อางแลว, หนา ๑๓.

๑๑๖
๒ ฝายใหญ ๆ คือ ๑. ฝายการทหารมีสมุหกลาโหม เปนหัวหนาทั่วราชอาณาจักร และมีแมทัพนายกอง
รองลงไปตามลําดับ ๒.ฝายพลเรือน มีสมุหนายกเปนหัวหนาทั่วราชอาณาจักรและมีเสนาบดีชั้นรองลงมา
อีก ๔ ตําแหนง ซึ่งเดิมเรียกวา “จตุสดมภ” (จตุสดมภ คือเวียง วัง คลัง นา ซึ่งสมเด็จพระรามธิบดี ที่ ๑
[อูทอง] ทรงจัดตั้งขึ้น) เปลี่ยนเรียกชื่อใหมเปน นครบาล ธรรมาธิกรณ โกษาธิบดี และ เกษตราธิการ
รวมทั้งทรงใหกําเนิดบรรดาศักดิ์ มีพระยา พระ หลวง ขุน หมื่น (ตําแหนงเจาพระยาในสมัยนั้นยังไมมี)
แลววางตําแหนงศักดินาใหแกขุนนางผูมีบรรดาศักดิ์ใหมีที่นาไดชั้นละเทาใด ทั้งนี้ เริ่มแตพลเมืองราษฎร
สามัญ มีนาไดคนละ ๒๕ ไร และขุนนางจากหมื่น ขุน หลวง พระ พระยา เพิ่มขึ้นตามลําดับ
ในดานการปกครองของคณะสงฆสมัยกรุงศรีอยุธยา การ
ปกครองคณะสงฆแบงออกเปน ๓ คณะ ไดแกคณะคามวาสีฝายซาย หมายถึง คณะของพระสงฆนิกาย
เดิมที่มีมาตั้งแตแรกสถาปนากรุงสุโขทัย คณะอรัญวาสี หมายถึงคณะที่สืบตอประเพณีพระสงฆลังกาวงศ
ของสุโขทัย และคณะคามวาสีฝายขวา หมายถึงคณะสงฆนิกายเดิมที่ไปบวชแปลงที่ลังกาในสมัยอยุธยานี้
แลวกลับมาตั้งคณะใหมที่รูจักกันในหมูประชาชนทั่วไปวาคณะปาแกว ในการปกครองคณะสงฆภายใน
กรุงศรีอยุธยานั้นมีเจาคณะใหญ ๓ รูปดังกลาวแลวเปนผูปกครองบังคับบัญชาพระสงฆของแตละคณะ
พระมหากษัตริยทรงสถาปนาเจาคณะใหญรูปใดรูปหนึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราช ดํารงตําแหนงประมุข
สงฆทั่วราชอาณาจักร สําหรับตําแหนงผูบังคับบัญชาการคณะสงฆรองจากเจาคณะใหญคือ พระราชา
คณะ พระครู แ ละเจ า อาวาส ปกครองลดหลั่ น กั น ตามลํ า ดั บ ชั้ น ๕๐ นอกจากนั้ น ในด า นการ
พระพุทธศาสนาพระบรมไตรโลกนาถไดทรงกําเนิดศักดินาสําหรับฝายสงฆขึ้น ดังนี้ ๕๑ ๑) พระครู
ผูรูธรรม ศักดินา ๒๔๐๐ ไร ๒) พระครูไมรูธรรม ศักดินา ๑,๐๐๐ ไร ๓) พระภิกษุผูรูธรรม ศักดินา
๖๐๐ ไร ๔) สามเณรผูรูธรรม ศักดินา ๓๐๐ ไร และ ๕) สามเณรไมรูธรรม ศักดินา ๒๐๐ ไร
สําหรับการสรางวัดในสมั ยกรุงศรีอยุธยานั้น การสรางวัด
ตางไปจากสมัยสุโขทัย กลาวคือมีการสรางอุโบสถเกือบทั้งนั้น อาจเนื่องมาจากในสมัยนี้ถือวาผูชายทุก
คนควรตองบวช แมพระมหากษั ตริ ยเองก็ทรงออกผนวช โดยในป พ.ศ. ๑๙๙๑ สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถได ครองราชสมบั ติ เมื่อเสด็จไปประทับเมืองพิ ษณุโลกไดทรงศึกษาราชประวัติและพระราช
ประเพณีของกรุงสุโขทัย ทราบวาพระมหากษัตริยกรุงสุโขทัยสรางวัดมหาธาตุไวในพระราชวัง จึงทรง
อุทิศที่ดินในพระราชวังสรางเปนพุทธาวาส ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “วัดศรีสรรเพชญ” ไดสงราชทูตไป
อาราธนาพระมหาเถรชาวลังกาเขามาเผยแพรพระศาสนาครั้งหนึ่ง และไดทรงออกผนวชเชนเดียวกับ
พระมหาธรรมราชาลิ ไท ๕๒ โดยทรงผนวชใน พ.ศ. ๑๙๙๘ ที่วั ดจุฬามณีเปนระยะเวลาถึง ๗ เดื อน
จนกระทั่งในที่สุดถึงกับถือวาผูที่จะเปนขุนนางมียศศักดิ์ตองเปนผูไดบวชเรียนมาแลว ๕๓
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๕๐

หนา ๔๙.

๕๑

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), พัฒนาการและการจัดองคกรพุทธศาสนา, อางแลว,

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๓๕.
๕๒
ปลื้ม โชติษฐยางกูร, คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ, อางแลว, หนา ๑๒-๒๐.
๕๓
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ภาค ๑,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕), หนา ๔๘.

๑๑๗
ประกอบกับในสมัยนี้วัดกลายเปนสถานศึกษาที่สําคัญ ดวย
เหตุตาง ๆ เหลานี้ทําใหจํานวนพระสงฆเพิ่มขึ้นมากมาย ความจําเปนในการสรางกุฎีที่พักสงฆและการ
สรางอุโบสถสําหรับทําสังฆกรรมจึงเปนเหตุใหวัดในยุคนี้มีการสรางอุโบสถเกือบทุกวัด นอกจากนั้นในยุค
นี้มีการสรางวัดขึ้นมากมายจนเปนคํากลาวในสมัยรัตนโกสินทรวา “เมื่อครั้งบานเมืองดี สรางวัดให
ลูกเลน” มาจากเหตุที่ในยุคนี้ ใครตั้งวงศสกุลได ก็สรางวัดเปนอนุสาวรียสําหรับบรรจุอัฐิธาตุของวงศ
สกุล และมักสรางเจดียขนาดเขื่องไวขางหนาโบสถ ๒ องคสําหรับบรรจุอัฐิของบิดาองคหนึ่งมารดาองค
หนึ่ง สวนสมาชิกอื่นของสกุลก็สรางเจดียขนาดยอม ๆ ไวรอบ ๆ พระอุโบสถสําหรับบรรจุอัฐิเชนเดียวกัน
เมื่อถึงเวลานักขัตฤกษ เชน ตรุษสงกรานต ก็พากันไปทําบุญใหทานที่วัดของสกุล เปนที่ชุมนุมของคนใน
สกุล เด็ก ๆ ก็ไดติดตามไปวิ่งเลนกันที่ลานวัด จึงกลายเปนคํากลาวที่วา “สรางวัดใหลูกเลน” และมีการ
สรางวัดขึ้นมากมายในยุคนี้ ๕๔
ในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ มีเรื่องสําคัญเกี่ยวกับ
การพระพุทธศาสนา คือ เรื่องที่ กัลปนาซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ก็ไดเคย
พระราชทานที่ไร และนาสัดวัดวาอารามไว เปนพระกัลปนา และเมื่อคนดูพระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขา ไดพบวา ในแผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถ แหงกรุงศรีอยุธยา ก็ไดทรงพระกรุณาตั้ง
พระราชกําหนดกฎหมายถวายที่กัลปนาแกวัดวาอารามดวยเหมือนกัน ดังความในพระราชพงศาวดารวา
๕๕
“ลุศักราช ๙๕๗ (พ.ศ. ๒๑๓๘) ปมะแมสัปตศก ทรงพระกรุณาตั้งพระราชกําหนด กฎหมายพระ
อัยการและสวยสัดพัฒนากรขนอน ตลาด และพระกัลปนาถวาย เปนนิตยภัตรแกสังฆารามคามวาสี
อรัญวาสีบริบูรณ”
ซึ่งตามความตอนนี้ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงอธิบายไวในอธิบายเรื่องในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถทายพระราชพงศาวดารวา
สมเด็จพระเอกาทศรถ พระราชทานที่กัลปนาเปนนิตยภัตรพระสงฆ ที่เรียกวา
พระราชทานที่กัลปนานั้น หมายความวา พระราชทานผลประโยชนในภาษีที่ดิน
เปนนิตยภัตรเลี้ยงพระสงฆ ไมไดพระราชทานตัวที่ดิน ประเพณีพระราชทานที่
กัลปนาเปนพระราชประเพณีโบราณมีมาแตครั้งสุโขทัย ไมใชตั้งขึ้นใหมใน
แผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถเปนแน ที่หนังสือพระราชพงศาวดารกลาว เห็นจะ
หมายความวาพระราชทานเพิ่มเติมที่กัลปนาขึ้นอีก คือวัดหลวงใดที่ยังไมมีที่
กัลปนามาแตกอน ก็จัดใหมีขึ้นใหเหมือนกับวัดที่มีแลวใหบริบูรณเทานี้เอง
พอตกมาถึงรัชสมัยของพระเจากรุ งธนบุรี เนื่องจากเปน
ระยะที่ เริ่ มก อสรางตั วใหมถึงแมว าในรัชสมัยของพระองค บานเมืองจะตกอยูในภาวะสงครามเกือบ
ตลอดเวลา แตพระองคกลับมิไดทรงละเลยงานดานศาสนจักร ไดทรงมุงมั่นทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรืองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา พระราชกรณียกิจดานฟนฟูพระพุทธศาสนา เชน การบทสวด
มนตพุทธชัยมงคลคาถาและสรางพระยอดธง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดระเบียบสังฆมณฑลทันที
ภายหลั งการสถาปนากรุ งธนบุ รี เป นราชธานี นอกจากนี้ พระองคยั งทรงมุงมั่นในการสืบเสาะคนหา
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๕๔
๕๕

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๑-๑๒.
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, อางแลว, หนา ๑๓๖.

๑๑๘
ต น ฉบั บ พระไตรป ฎ กที่ ยั งเหลื ออยู ห ลั งจากเสี ยกรุ ง เพื่ อนํ ามาคั ดลอกจํ าลองไว สํ าหรั บการสร าง
พระไตรปฎกฉบับหลวงตอไป ซึ่งจะเห็นไดจากเมื่อคราวที่เสด็จไปปราบชุมนุมเจานครศรีธรรมราชในป
พ.ศ. ๒๓๑๒ ไดมีรับสั่งใหขอยืมคัมภีรพระไตรปฎกจากนครศรีธรรมราชบรรทุกเรือเขามาคัดลอกใน
กรุงธนบุรี และในปถัดมาในคราวที่เสด็จฯ ไปปราบชุมนุมเจาพระฝางที่เมืองอุตรดิตถไดโปรดเกลาฯ ให
นําพระไตรปฎกลงมาดวย ตนฉบับที่ไดจากเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งนับเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
สังคายนาพระไตรปฎกในสมัยตอมา
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
กฎหมายวาดวยวัตรปฏิบัติในทางธรรมวินัยของพระสงฆในป พ.ศ. ๒๓๑๖ โดยถือเปนตนฉบับกฎหมาย
พระสงฆฉบับแรกของไทย และทรงนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาใชเปนหลักในการจัดระเบียบสังคม
ในสมัยนั้นดวย ทรงสละพระราชทรัพยสวนพระองค เพื่อบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ เปนจํานวน
มาก และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวง เชน วัดอินทารามวรวิหาร วัด
ระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร วัดหงสรัตนารามราชวรวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัด
โมลีโลกยารามราชวรวิหาร และ วัดเสาธงหิน เปนตน ในรัชสมัยนี้ พระเจากรุงธนบุรีไดทรงสรางวัดใหม
เพียงวัดเดียวคือวัดบางยี่เรือเหนือ (วัดราชคฤหวรวิหาร) และภายหลังจากที่รบชนะเมืองเวียงจันทน
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และ
พระบางกลับมายังกรุงธนบุรีดวย โดยใหจัดเรือกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ถึง ๒๔๖ ลํา และเสด็จ
พระราชดําเนินขึ้นไปรับดวยพระองคเอง แลวใหอัญเชิญพระแกวมรกตไปประดิษฐานไว ณ พระอุโบสถ
วัดอรุณราชวราราม ตอมารัชกาลที่ ๑ ไดอัญเชิญพระแกวมรกตไปประดิษฐานไว ณ พระอุโบสถ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งอยูในเขตพระบรมมหาราชวัง ๕๖ จนกระทั่งถึงปจจุบัน
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(๒.๒.๓) สมัยกรุงรัตนโกสินทร
(๑) สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
เหตุจากการเสียกรุงครั้งที่ ๒ ทําใหพระพุทธศาสนา
เสื่อมโทรมลงไปมาก และพระไตรป ฎกก็ บกพร องอยู มาก พระบาทสมเด็ จพระพุ ทธยอดฟ าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ ๑ จึงมีพระราชดําริใหทําการสังคายนาและชําระพระไตรปฎกขึ้นที่วัดมหาธาตุ เมื่อ
พ.ศ. ๒๓๓๑ ใชเวลาประมาณ ๕ เดือน พระสงฆที่มีสวนสําคัญในการสังคายนาพระไตรปฎกนี้ ไดแก
สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) พระวันรัต (สุ) พระพิมลธรรม (วัดพระเชตุพนฯ) พระพุฒาจารย (เปา) ทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ชํ า ระพระไตรป ฎกตั้ งแต ครั้ งกรุงเก าที่กระจัดกระจาย ให เป นระเบี ยบ
หมวดหมู แลวจารลงบนใบลาน คัดลอกพระไตรปฎกเปนฉบับหลวงขึ้น ปดทองทั้งปกหนาปกหลัง แล
ดานขางเรียกวา “ฉบับทองหรือทองใหญ หรือฉบับทองทึบ” และเชิญประดิษฐานไวในตูประดับมุก ใน
หอพระมณเทียรธรรมกลางสระในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง
ในดานการปกครองสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาล
ที่ ๒ ยังคงถือตามแบบอยางการปกครองคณะสงฆในสมัยอยุธยา นอกจากนั้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ไดทรง
ออกกฎหมายสํ าหรั บพระสงฆ จํ านวน ๑๐ ฉบั บ โดยมีวั ตถุประสงค เพื่อควบคุมความประพฤติ ของ
๕๖

สมพร เทพสิทธา, การกูพระศาสนาของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, ๒๕๔๐), หนา ๑๔๐.

๑๑๙
พระสงฆ ให ปฏิ บั ติเคร งครั ดตามพระธรรมวิ นัย เพราะพระสงฆสมัยนั้นหย อนพระธรรมวินัยไปมาก
ไมสนใจเลาเรียนพระไตรปฎก การเทศน พระสงฆเขาไปยุงเกี่ยวกับทรัพยสินของฆราวาส จึงจําเปนตอง
กําหนดโทษขั้นรุ นแรง อยางไรก็ตามกฎหมายเหลานี้ไมมีกฎหมายฉบับใดกลาวถึงการจัดโครงสราง
การบริหารและการปกครองคณะสงฆ
สํ าหรั บการสร างวั ดในสมั ย กรุ งรั ตนโกสิ น ทร นั้ นใน
ระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงปรารภถึงภัยอันตรายจากสงคราม
ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากบานเมืองยังไมมั่นคง และเมื่อมีภยันตรายจากสงครามก็มีการทําลายวัดวาอาราม
ทําใหอัฐิที่บรรจุไวที่วัดสูญหายไป จึงโปรดใหงดประเพณีบรรจุอัฐิไวที่วัดชั่วคราว และเก็บรักษาอัฐิของ
วงศสกุลไวที่บานเรือน ซึ่งยังคงเปนประเพณีที่แพรหลายมาจนทุกวันนี้
การสรางวัดในสมัยรัตนโกสินทรยังคงยึดถือตามแบบ
ที่ เคยปฏิ บั ติ กั นมาคื อเป นวั ดพุ ทธเจดี ย อย างหนึ่ งและวั ดอนุ สาวรี ย อย างหนึ่ ง นอกจากนี้ การสร าง
ก็เปลี่ยนแปลงไป โดยปกติยอมมีพระสงฆอยูทุกวัด เวนแตวัดในพระบรมมหาราชวัง วัดที่ราษฎรรวมกัน
สรางก็มักอาราธนาพระภิกษุมาเปนผูอํานวยการสราง จึงมักสรางกุฏิที่พักสงฆขึ้นกอน แลวจึงสราง
สิ่งอื่น ๆ ตอมา ๕๗
การสรางและปฏิสังขรณวัดในสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร
ตอนตนนั้น โดยที่ศาสนานับเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งปวงไมวาประชาชนหรือพระมหากษัตริย
สวนหนึ่ งของพระราชกรณี ยกิ จของพระมหากษัตริยเกือบทุกรัชกาลในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนคือ
การสรางและปฏิสังขรณวัด โดยมีการสรางวัดใหมๆ เชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังชั้นนอก เพื่อใช
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใหมีลักษณะคลายคลึงกับวัดพระศรีสรรเพชญสมัยอยุธยา และวัดมหาธาตุ
สมั ยกรุงสุโขทั ย เป นที่ ประดิ ษฐานพระแกวมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร วัดนี้จึงไดชื่อ
อีกอยางหนึ่งวา “วัดพระแกว”
นอกจากนั้ น ยั งได สร างวั ดสุ ทั ศนเทพวราราม โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหสรางวัดขนาดใหญเชนเดียวกับวัดพ
นัญเชิงสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณกําแพงพระนครตรงใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เปนที่ประะดิษฐานของพระ
ศรีศากยมุนี หรือพระโตหลอดวยโลหะ ซึ่งอัญเชิญมาจากวิหารหลวงวัดมหาธาตุ สุโขทัย วัดนี้ไดชื่ออีก
อยางหนึ่งวา “วัดพระโต”
สําหรับการปฏิ สั งขรณ วัดตาง ๆ นั้น วั ดพระเชตุ พน
วิมลคลาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณขึ้นมาใหมจาก
เดิมชื่อวา วัดโพธาราม พระราชทานนามวา
วัดพระเชติพนวิมลมังคลาวาส ตอมาเปลี่ยนเปน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองคใหญจากวัดพระศรี
สรรเพชญ กรุงศรีอยุธยา และพระพุทธสาวกปฏิมากร วัดคูหาสวรรค กรุงธนบุรี
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๕๗

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทย” ใน ประชุมพระนิพนธ
เกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา, อางแลว, หนา ๑๕๓.

๑๒๐
ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหบูรณปฏิสังขรณขึ้น
ใหมและโปรดเกล าฯ ใหประชุ มนักปราชญ ราชบัณฑิ ต และช างต าง ๆ ให
ชวยกันชําระตําราตาง ๆ เชน วิชาแพทยโบราณ ยาแกโรคตาง ๆ ตําราหมอ
นวด กวีนิพนธตาง ๆ โดยจารึกไวบนแผนศิลาตามเสาและผนังรายรอบบริเวณ
วัด วัดนี้จึงจัดวาเปน “วิทยาลัยแหงแรกในประเทศไทย”
วัดอรุณราชวราราม เปนวัดโบราณสรางแตครั้งกรุงศรี
อยุธยา เดิมเรียกวา วัดมะกอก แลวเปลี่ยนเปนวัดแจงในสมัยพระเจาตากสินมหาราช ครั้นถึงสมัยรัชกาล
ที่ ๑ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟากรมหลวงอิสรสุนทร (รัชกาลที่ ๒) ไดทรงสรางพระอุโบสถใหม เมื่อ
ขึ้นครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวัดวา วัด
อรุณราชธาราม ภายหลังเปลี่ยนเปน วัดอรุณราชวราราม วัดนี้มีพระปรางคองคใหมที่เปนปูชนียสถานที่
สําคัญและงดงามมาก
ในรั ช สมั ย ของพระนั่ ง เกล า ฯ รั ช กาลที่ ๓ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการปกครองคณะสงฆจากเดิมมีการปกครองแบงออกเปน ๓ คณะ ไดแบงเขตการ
ปกครองใหมเปน ๔ คณะ ประกอบดวย คณะเหนือ (เดิมคือคามวาสีฝายซาย) คณะใต (เดิมคือคามวาสี
ฝ า ยขวา) คณะกลาง (เพิ่ ม เข า มาใหม ป ระกอบด ว ยพระอารามหลวงและวั ด ราษฎร บ างส ว นใน
กรุงเทพมหานคร) และคณะอรัญวาสี ตําแหนงเจาคณะใหญผูบังคับบัญชาคณะทั้ง ๔ จึงเพิ่มขึ้นเปน ๔
ตําแหนง ขึ้นตรงตอสมเด็จพระสังฆราชผูเปนประมุขสงฆ ๕๘
รัชกาลที่ ๓ โปรดใหสรางพระไตรปฎกฉบับหลวงเพิ่ม
จํ านวนขึ้ น ไว อี กหลายฉบั บ ครบถ วนสมบู ร ณ กว าในรั ชกาลก อน ๆ โปรดให แปลพระไตรป ฎ กเป น
ภาษาไทยเรียงตามลําดั บคัมภีร แตเปนที่ นาเสียดายไมทั นจบเพราะสิ้นรั ชกาลกอน ในรัชสมัยของ
พระองค ยั งทรงสร างและปฏิ สั งขรณพระอารามหลวง และวั ดที่ทรงสรางในรัชกาลนี้ก็คื อ วัดเฉลิ ม
พระเกียรติ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม วัดนี้ทรงสรางโลหปราสาทสําหรับเปนที่บําเพ็ญกรรมฐาน
ทรงส งเสริ มการเรี ยนพระปริ ยั ติ ธรรมในพระบรมมหาราชวั ง ทรงอุ ทิ ศพระที่ นั่ งดุ สิ ตมหาปราสาท
ในพระราชวังใหเปนที่บอกพระปริยัติธรรมแกภิกษุสามเณร โดยแบงออกเปน ๔ กองตามมุขพระที่นั่ง
มี เรื่ องตลกเล ากั นว า มี อยู ครั้ งหนึ่ งสามเณรที่ มาเรี ยนปริ ยั ติ ธรรมในพระบรมหาราชวั งเล นตะกร อ
บนระเบียงมหาปราสาท พวกสังฆการีนําความไปกราบทูลฟอง พระองคกลับตรัสวา "เจากูจะเลนบาง
ก็ชางเจากู" พรอมกันนี้ยังโปรดใหจางอาจารยสอนพระปริยัติธรรมทุกพระอารามหลวง การศึกษาของ
พระสงฆสามเณรเจริญรุงเรืองมาก ในรัชสมัยของพระองคนี้เอง เจาฟามงกุฎ (ร. ๔) ไดผนวชเปนสามเณร
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ และผนวชเปนภิกษุเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ ประทับอยู ณ วัดมหาธาตุ อันเปนที่สถิตของ
สมเด็จพระสังฆราช ทรงสอบไดเปรียญ ๕ ประโยค ไดทรงเลื่อมใสในความเครงครัดวินัยของพระมอญ
ชื่อ ซาย ฉายา พุทฺธวํโส เปนพระราชาคณะที่พระสุเมธาจารย อยูวัดบวรมงคล มีความประสงคจะ
ประพฤติเชนนั้นจึงทรงถือเปนแบบอยางและทรงปฏิบัติตามอยางเครงครัด ขอปฏิบัติของพระองคจึง
ผิ ดไปจากพระสงฆ รู ป อื่ น ๆ การห มผ าก็ เป น แบบรามั ญ และเสด็ จย ายไปประทั บ ณ วั ดสมอราย
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๕๘

หนา ๔๙.

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), พัฒนาการและการจัดองคกรพุทธศาสนา, อางแลว,

๑๒๑
(วั ดราชาธิวาส) เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒ ทรงอุปสมบทใหม แยกไปตั้งคณะสงฆของพระองคโดยใหนามวา
“คณะสงฆธรรมยุติกนิกาย” (สวนคณะสงฆเดิมเรียกตนเองวา “คณะสงฆมหานิกาย”) กําหนดดวยการ
ฝงลูกนิมิตผูกพัทธสีมาใหมของวัดสมอรายวาเปนการตั้งคณะธรรมยุต ในป พ.ศ. ๒๓๗๖ อยางไรก็ตาม
ในโครงสรางการปกครองสงฆฝายธรรมยุติยังขึ้นสังกัดอยูกับคณะกลางของฝายมหานิกาย ไมไดแยกเปน
คณะหนึ่งตางหากจนตลอดสมัยรัชกาลที่ ๔ ๕๙
จากนั้นไดเสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้ง
เป น ศู น ย กลางของคณะธรรมยุ ต ต อมาได รั บ ความเลื่ อมใสจากประชาชนมาก ที่ สํ าคั ญ คื อ มี การ
เปลี่ยนแปลงการเทศน จากภาษาบาลีเปนภาษาไทย ทําใหเขาใจงายขึ้น ๖๐
สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว
พระมหากษัตริยในราชวงศจักรี ในหลวงรัชกาลที่ ๔ นับไดวาพระองคใกลชิดกับพระพุทธศาสนามากกวา
พระมหากษัตริยพระองคใด เพราะเหตุวาพระองคทรงผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนาเปนเวลาถึง ๒๗
พระพรรษา การที่ไดทรงผนวชอยูนานนั้นนับเปนผลดีแกพระองคอยางยิ่งในการบริหารราชการแผนดิน
เพราะไดมีโอกาสเสด็จจาริกธุดงคไปในถิ่นตามหัวเมืองตาง ๆ ทําใหพระองคใกลชิดกับราษฎร รูสุขทุกข
ของเขาซึ่งเปนประโยชนเมื่อทรงเสวยราชย ทรงทราบเหตุการณรอบบานผานเมืองและขอบกพรองตาง ๆ
เป นอยางดี ทรงรูภาษาอั งกฤษ รูนิ สัยใจคอของพวกฝรั่งตางชาติซึ่งจะตองมีความสัมพันธกันในทาง
ราชการตอไป
ในรัชสมัยของพระองค คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต
ไดเขามาเผยแผในเมืองไทย โดยมิชชันนารีอเมริกันเปนผูนําเขามา ผูที่เปนหัวเรี่ยวหัวแรงอยางสําคัญคือ
หมอบรั ดเลย ท านผู นี้ นอกจากจะทํ าหน าที่ สอนศาสนาแลว ยั งเป นคนแรกที่ นํ าเอาวิ ชาการแพทย
สมั ย ใหม มาแพร ห ลายในเมื องไทยอี กด ว ย เช น การศั ล ยกรรมและปลู กฝ เขายั งเป น คนแรกที่ นํ า
เครื่องพิมพมาใชในเมืองไทย เปนคนแรกที่ออกหนังสือพิมพในเมืองไทย และทางราชการไดจางพิมพเปน
ฉบับแรกคือพระราชกฤษฎีกาหามสูบฝนของรัชกาลที่ ๓
ในดานการสรางวัด รัชกาลที่ ๔ ไดสรางวัดขึ้นมาใหม
หลายวัดดวยกัน เชน วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
และวัดมกุฏกษัตริยาราม กับทรงบูรณะปฏิสังขรณปฐมเจดีย เปนตน และทรงใหมี "พิธีมาฆบูชา" ขึ้นเปน
ครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร ในป พ.ศ. ๒๓๙๔ ตลอดจนทรงอุปถัมภพระสงฆญวน นับเปนการใหความ
รับรองเปนทางการแกพระพุทธศาสนาฝายมหายานขึ้นเปนครั้งแรกอีกดวย
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รัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๗

(๒) สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว

ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ นี้อาจกลาวไดวาปรากฏการณ
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตองนับวาพระองคมีคุณูปการ
๕๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๕.
พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา,
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, อางใน <http://www.history.mbu.ac.th/
buddhism/bud6-6.html>, ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘.
๖๐

๑๒๒
อันยิ่งใหญ ตอประเทศไทยในหลาย ๆ ดาน พระองคเปนพระมหากษัตริยพระองคแรก ที่เสด็จไปถึง
อิ น เดี ย ดิ น แดนพระพุ ท ธศาสนา ได เ สด็ จ ไปบู ช าสั ง เวชนี ย สถานมฤคทายวั น ได ท รงแสวงหา
ศาสนวั ตถุ และรู ปพระพุ ทธเจดี ย มาหลายอยาง พรอมกับทรงไดพันธุพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา
โดยตรง และโปรดใหปลูกไวที่วัดเบญจมบพิตร
พระองคทรงมีพระราชศรัทธาสรางวัดเปนอันมาก เชน
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เปนวัดประจํารัชกาล โดยใชศิลปะแบบโกธิกของฝรั่ง วัดเทพศิรินทราวาส
วัดนิเวศนธรรมประวัติ เปนตน พระองคยังทรงโปรดใหพิมพหนังสือพระไตรปฎกดวยอักษรไทยจบละ
๓๙ เลม จํานวน ๑,๐๐๐ จบ เปนครั้งแรกที่มีการพิมพพระไตรปฎกเปนอักษรไทย พรอมทั้งโปรดใหพิมพ
คัมภีรเทศนาพระราชทานแกพระอารามหลวงและวัดราษฎรทั้งในกรุงและหัวเมืองทั่วไปอีก ทั้งโปรดให
ยายการศึกษาพระปริยัติธรรมแกพระภิกษุสามเณรจากในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกมาจัดเปนบาลี
วิทยาลัยขึ้นที่วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร ใชชื่อวา มหาธาตุวิทยาลัย และในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๙
เสด็จไปวางศิลาฤกษสังฆเสนาสนวิทยาลัย และตอมาไดเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเปน มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ใหเปนสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูง
ในป พ.ศ. ๒๔๓๖ เสด็ จ ไปทรงเป ด มหามกุ ฏ
ราชวิทยาลัยที่ตั้งอยูวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงริเริ่ม
จัดตั้งขึ้น และในป พ.ศ. ๒๔๔๑ ประเทศอินเดียไดสงพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดคนพบที่เมืองกบิลพัสดุ
รัฐอุตตรประเทศ ซึ่งมีคําจารึกเปนอักษรเกาสมัยพระเจาอโศกมหาราชเปนหลักฐาน มารวิส เดอสัน
อุปราชอินเดียไดกราบทูลถวายพระบรมธาตุนี้ จึงโปรดใหพระยาสุขุมนัยประดิษฐ ตอมาไดเปนพระยา
ยมราช ออกไปอัญเชิญพระบรมธาตุมาประเทศไทย และโปรดใหบรรจุไวในพระสถูปเจดียบนยอดเขา
สุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ
พระองคเปนผูวางแนวทางการปกครองคณะสงฆ โดย
ไดโปรดใหตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๔๕ ทรงประกาศพระราช
โองการ พระราชบั ญญั ติ ลั กษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เพื่ อให พุทธจั กรมี การปกครองคู กับฝ าย
อาณาจั กร มี ผลทํ าให การปกครองคณะสงฆมีความเปนเอกภาพมั่นคงเรี ยบร อยดวยดีเหตุผลสําคัญ
ประการหนึ่งในการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ก็คือความจําเปนที่
รั ฐบาลต องอาศั ยคณะสงฆ โดยเฉพาะคณะสงฆในตางจังหวัดใหชวยกิจการการศึกษาของชาติ ตาม
โครงการปฏิรูปการศึกษาใหทันสมัย การที่พระสงฆจะสามารถสนองความตองการของรัฐบาลในเรื่องนี้ได
จะตองปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆ และจัดการใหพระสงฆในตางจังหวัดอยูภายใตระบบบริหาร
เดียวกันเสียกอน เหตุผลขอนี้ปรากฏอยูในการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ
ร.ศ. ๑๒๑ ดังขอความตอนหนึ่งวา ๖๑
ดวยเมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๑๗ ไดโปรดใหพระราชาคณะหลายรูปออกไป
จัดการศึกษาตามอารามในหัวเมือง และไดทรงอาราธนาพระเจานองยาเธอ
กรมหมื่นวชิรญานวโรรสที่สมเด็จพระราชาคณะ เจาคณะใหญ ใหทรงรับการ
ธุระดําเนินการนั้นในฝายสมณะ และไดโปรดใหพระเจานองยาเธอกรมหลวง
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๖๑

หนา ๖๐.

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธัมมจิตโต), พัฒนาการและการจัดองคกรพุทธศาสนา, เรื่องเดียวกัน,

๑๒๓
ดํารงราชานุภาพทรงรับหนาที่อุดหนุนการ นั้นในสวนหนาที่เจาพนักงานฝาย
ฆราวาส ความแจงอยูในประกาศจัดการเลาเรียนในหัวเมือง ซึ่งไดออกเมื่อ ณ
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๗๗ นั้นแลว
พระสงฆเถรานุเถระและเจาพนักงานในฝายฆราวาสไดชวยกันจัดและ
อํานวยตามพระ ราชดําริ ดวยความสามารถและอุตสาหะอันเปนที่พอพระ
ราชหฤทัย ไดเห็นผลความเจริญในการเลาเรียนตลอดจนความเรียบรอยใน
การปกครองสังฆมณฑล ขึ้นโดยลําดับ บัดนี้ทรงพระราชดําริเห็นวา ถึงเวลา
อันสมควรจะตั้งเปนแบบแผนการปกครองคณะสงฆใหมั่นคงเรียบรอยแลว
จึงไดทรงพระกรุณาโปรดใหตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ร.ศ. ๑๒๑ ความแจงอยูในพระราชบัญญัติ
นั้นแลว
โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑
ไดกําหนดโครงสรางการบริหารและปกครองสงฆไวอยางเปนระบบ โดยการปกครองคณะสงฆสวนกลาง
หมายถึงการปกครองดูแลกิจการคณะสงฆทั่วราชอาณาจักรเปนอํานาจหนาที่ของพระมหากษัตริยและ
มหาเถรสมาคม ตามมาตรา ๔ ที่บัญญัติไวใหเจาคณะใหญทั้ง ๔ ตําแหนง คือเจาคณะใหญคณะเหนือ
เจาคณะใหญคณะใต เจาคณะใหญคณะกลาง และเจาคณะใหญธรรมยุตินิกาย กับพระราชาคณะที่เปน
รองเจาคณะทั้ง ๔ คณะ รวม ๘ รูป เปนมหาเถรสมาคม มีหนาที่ในการถวายคําปรึกษาในการพระศาสนา
และการปกครองคณะสงฆแดพระมหากษัตริย การประชุมวินิจฉัยชี้ขาดคดีในที่ประชุมมหาเถรสมาคม
ตั้งแต ๕ รูปขึ้นไป ใหถือเปนสิทธิขาด ผูใดจะอุทธรณหรือโตแยงตอไปอีกไมได ทั้งนี้พระราชบัญญัติฉบับ
นี้มิไดกลาวถึงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช เพราะในเวลานั้นตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลงภายหลัง
การสิ้นพระชนมของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทว) ใน พ.ศ. ๒๔๔๒ นับแตนั้นมาจนสิ้นรัชกาลที่ ๕
ไมมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชอีกเลย โดยองคพระมหากษัตริยในฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภก ได
ทรงปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชดวย โดยมีมหาเถรสมาคมทําหนาที่คลายกับเสนาบดีทีทรงปรึกษา
ฝายการพระศาสนา โดยมีเสนาบดีกระทรวงธรรมการทําหนาที่เปนศูนยกลางการติดตอประสานงาน
ระหวางพระมหากษัตริยกับมหาเถรสมาคม ๖๒
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ.
๑๒๑ ยังไดจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคควบขนานไปกับการบริหารราชการแผนดินสวน
ภูมิภาค กลาวคือมีการแบงสวนการปกครองคณะสงฆออกเปนสังฆมณฑล มีเจาคณะมณฑลที่พระมหา
กษัตริยิ์ทรงแตงตั้งจากพระราชาคณะ เปนผูปกครองดูแลกิจการคณะสงฆในสังฆมณฑลนั้น ทํานอง
เดียวกับขาหลวงเทศาภิบาลผูทําหนาที่ปกครองประชาชนและบริหารราชการแผนดินในมณฑลของฝาย
บานเมือง รองลงมามีเจาคณะเมืองหรือจังหวัดที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง รองจากเจาคณะเมืองก็คือ
เจาคณะแขวงหรืออําเภอ เปนผูปกครองเจาอาวาสวัดตาง ๆ ๖๓
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๖๒
๖๓

หนา ๖๑.

เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๐-๖๑.
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), พัฒนาการและการจัดองคกรพุทธศาสนา, เรื่องเดียวกัน,

๑๒๔
มี ข อสั งเกตที่ สํ าคั ญ คื อในพระราชบั ญ ญั ติ ลั กษณะ
ปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ในมาตรา ๙ บัญญัติหลักเกณฑใหการสรางวัดขึ้นใหม จะตองไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริยกอนจึงจะสรางได โดยกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและขั้นตอน
ตาง ๆ ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบทั้งจากฝายบานเมืองคือนายอําเภอและฝายศาสนจักรคือเจาคณะ
แขวงกอนจึงจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสรางวัดได ๖๔
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๖ สถานการณพระพุทธศาสนาในรัชสมัยนี้มีสิ่งที่นาศึกษาก็คือ พระองคมีพระปรีชาสามารถทั้งคดีโลก
และคดีธรรม ทรงไดรับการถวายพระนามวา สมเด็จพระมหาธีรราช ความปรีชาทางดานศาสนา พระองค
สามารถอบรมสั่งสอนขาราชบริพารดวยพระองคเอง ทรงนิพนธหนังสือดานพระพุทธศาสนาหลายเลม
เชน พระพุทธเจาตรัสรูอะไร เปนตน
ในส วนที่ เกี่ ย วด วยการพระพุ ทธศาสนานั้ น ในสมั ย
รัชกาลที่ ๖ พระมหากษั ตริย มิได ทรงปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เพราะมีการสถาปนาสมเด็จ
พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสใหดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายก มีอํานาจหนาที่
บัญชาการคณะสงฆทั่วราชอาณาจักรใน พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อไดทรงสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณขึ้นแลว
เชนนี้ มหาเถรสมาคมซึ่งทําหนาที่เปนที่ทรงปรึกษาของพระมหากษัตริยตามความในมาตรา ๔ จึงเปนอัน
งดไปโดยนิตินัย ๖๕ นอกจากนั้นงานที่เดนทางดานศาสนาอยางมาก ก็คือในป พ.ศ. ๒๔๕๖ พระองคทรง
ให เปลี่ ยนรั ตนโกสิ นทร ศก มาใช เป นพุ ทธศักราชแทน นอกจากนั้ น พระองค ได ทรงโปรดให พิ มพ
อรรถกถาพระไตรปฎกเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแดสมเด็จพระพันปหลวง และเนื่องในการบําเพ็ญ
พระราชกุ ศ ลถวายแด ส มเด็จ พระมหาสมณเจ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ตลอดจนส งเสริม ให
พระบรมวงศานุ วงศ ได บ ริ จาคทรั พย พิ มพ อรรถกถาชาดกและคั มภี ร อื่ น ๆ เช น วิ สุ ทธิ มรรค และ
มิลินทปญหา เปนตน
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๗
มีเหตุการณที่เกิดขึ้น หลังจากที่พระองคไดขึ้นครองราชยแลวก็คือ พระองคโปรดใหจัดพิมพพระไตรปฎก
ฉบับสยามรัฐ จบละ ๔๕ เลม จํานวน ๑,๕๐๐ จบ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และยังโปรดใหพระราชทานไปยังนานาประเทศ ตลอดจนมีการพิมพคัมภีร
ตาง ๆ เชน อภิธัมมัตถวิภาวินี และฎีกาวิสุทธิมรรค อีกดวย
(๓) สมั ยพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วอานั นทมหิ ด ล
รัชกาลที่ ๘ -รัชกาลปจจุบัน
สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว อานั น ทมหิ ด ล
รัชกาลที่ ๘ ในป พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลไดสรางวัดพระศรีมหาธาตุขึ้นที่เขตบางเขน แลวอาราธนาให
พระสงฆทั้งมหานิกายและธรรมยุตอยูรวมกัน เพื่อหวังผลในการรวมนิกายทั้งสองเขาดวยกันจะไดมีความ
สมัครสมานสามัคคี และรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม
63

64

๖๔

พระราชบัญญัตลิ ักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑, มาตรา ๙. “ผูใดจะสรางวัดขึ้นใหมตองไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตกอน จึงจะสรางได และพระบรมราชานุญาตนั้นจะพระราชทานดังนี้คือ....”
๖๕
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๒.

๑๒๕
พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อเปลี่ยนการปกครองของคณะสงฆใหสอดคลองกับการปกครองของฝายบานเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยใหมีคณะบริหารที่เรียกวา สังฆมนตรี มีสังฆนายกเปนหัวหนาในการบริหาร
โดยพระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชผูดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายก แตสมเด็จ
พระสั งฆราชทรงบั ญชาการคณะสงฆโดยลําพังพระองค เองไมได พระองค ทรงบั ญญั ติสั งฆาณัติโดย
คําแนะนําของสังฆสภา ทรงบริหารคณะสงฆทางสังฆมนตรี และทรงพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณทางคณะ
วินัยธร โดยอํานาจการบริหารและการปกครองคณะสงฆถูกแบงเปน ๓ ฝาย เพื่อการถวงดุลอํานาจตาม
แบบอยางการปกครองของฝายบานเมือง อํานาจทั้งสามนั้น คืออํานาจนิติบัญญัติที่เรียกวา สังฆาณัติ
หรือการออกกฎระเบียบสํ าหรั บใช ในการบริหารและการปกครองคณะสงฆโดยมีองคกรผูใชอํานาจ
คือสังฆสภา ประกอบดวยสมาชิกไมเกิน ๔๕ รูป มาจาก (๑) พระเถระที่มีสมณศักดิ์ตั้งแตชั้นธรรมขึ้นไป
(๒) พระคณาจารยเอกและ (๓) พระเปรียญเอก โดยถาเปนจํานวนเกินกวาที่กําหนดใหเปนสมาชิ ก
ตามลําดับ (๑)(๒)(๓) และตามลําดับอาวุโส
อํ า นาจบริ ห ารคณะสงฆ ผ า นสั ง ฆมนตรี ที่ ส มเด็ จ
พระสังฆราชทรงตั้งสังฆมนตรีขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยสังฆนายกและสังฆมนตรีอื่นไมเกิน ๙ รูป โดย
คณะสังฆมนตรีแบงงานภายใตความรับผิดชอบออกเปน ๔ องคกร เทียบไดกับกระทรวง แตละองคกร
มีสังฆมนตรีวาการและสังฆมนตรีชวยวาการเปนผูปกครองดูแลรับผิดชอบ ไดแก องคการปกครอง
องคการศึกษา องคการเผยแผ และองคการสาธารณูปการ โดยการปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆสวน
ภูมิภาคเปนไปตามสังฆาณัติที่กําหนดใหมีตําแหนงเจาคณะตรวจการภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะ
อําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาสปกครองบังคับบัญชาลดหลั่นกันไปตามลําดับ
อํานาจตุลาการหรือที่เรียกวาอํานาจวินิจฉัยอธิกรณ
โดยมีคณะวินัยธร มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยคดีความหรืออธิกรณ ตีความกฎหมาย สังฆาณัติและ
ระเบียบคณะสงฆตาง ๆ โดยแบงคณะวินัยธรออกเปน ๓ ชั้น คือชั้นตน ชั้นอุทธรณ และชั้นฎีกา ๖๖
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดยุบเลิกมหาเถรสมาคม ซึ่ง
ประกอบดวยเจาคณะใหญทั้ง ๔ และรองเจาคณะใหญทั้ง ๔ ตําแหนง เจาคณะใหญและเจาคณะใหญ
ธรรมยุติกนิกายจึงไมมีกฎหมายรองรับ เพราะวัตถุประสงคประการหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อ
รวมคณะสงฆมหานิกายและคณะสงฆธรรมยุติกนิกายเขาดวยกัน ภายในเวลา ๘ ป นับแตวันประกาศใช
แตการรวมนิกายสงฆทั้งสองเขาดวยกันก็ประสบความลมเหลวไมสามารถรวมเปนนิกายเดียวได
ในสวนที่เกี่ยวกับการสรางวัดนั้น กฎหมายฉบับนี้ได
ยกเลิกอํานาจของพระมหากษัตริยในการอนุญาตใหสรางวัด โดยบัญญัติใหการสราง การตั้ง การรวม
การโอน การยาย และการยุบเลิกวัด ใหเปนไปตามกฎกระทรวง สวนการพระราชทานวิสุงคามสีมา ให
กระทําโดยพระบรมราชโองการ ๖๗
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ อันเปนรัชกาลปจจุบันเหตุการณทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญในรัชกาลนี้ก็คือ พระองค
เสด็จออกทรงผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แลวเสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เปนเวลา ๑๕
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พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๔.
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔, มาตรา ๓๙.

๑๒๖
วัน จึงทรงลาผนวช มีการเฉลิมฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษที่มณฑลพิธีทองสนามหลวง ในป พ.ศ. ๒๕๐๐
อยางยิ่งใหญ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๘ องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก ไดมาตั้งสํานักงานใหญใน
ประเทศไทย โดยที่ประชุมของชาติที่นับถือพระพุทธศาสนามีมติใหตั้งอยูในประเทศไทยเปนการถาวร
ตลอดไป ๖๘
ในรั ช สมั ย ของรั ช กาลป จ จุ บั น รั ฐ บาลต อ งการจะ
ปรับปรุงการบริหารกิจการของคณะสงฆ จึงไดออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ขึ้น โดยการ
ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความตองการของรัฐบาลในสมัยนั้น ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปน
นายกรั ฐมนตรี ที่มุงปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการปกครองคณะสงฆใหสอดคลองกับนโยบายการปกครอง
ประเทศของจอมพลสฤษดิ์ ที่นิยมการรวมอํานาจการตัดสินใจเด็ดขาดไวกับผูนําที่เขมแข็ง จอมพลสฤษดิ์
เห็นวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่กําหนดใหมีการถวงดุลอํานาจกันนั้นนํามาซึ่งความลาชาและ
ความขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็นวาการแยกอํานาจบัญชาการคณะสงฆออกเปน ๓
ทาง คือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เปน
ระบบที่มีผลบั่นทอนประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการคณะสงฆใหตองประสบอุปสรรคและลาชา ดวย
เหตุผลดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติแตงตั้งคณะกรรมการยกรางพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหม
ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อคณะกรรมการทํางานสําเร็จ รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๐๕ โดยยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ
โดยที่ ก ารจั ด ดํ า เนิ น กิ จ การคณะสงฆ มิ ใ ช เ ป น กิ จ การอั น แบ ง แยกอํ า นาจ
ดําเนินการดวยวัตถุประสงคเพื่อการถวงดุลอํานาจเชนที่ เปนอยูตามกฎหมายใน
ปจจุบัน และโดยระบบเชนวานั้นเปนผลบั่นทอนประสิทธิภาพแหงการดําเนิน
กิจการจึงสมควรแกไขปรับปรุงเสียใหม ใหสมเด็จพระสังฆราช องคสกลมหา
สังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจกฎหมาย
และพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา
สาระสํ า คั ญ ของกฎหมายฉบั บ นี้ เ ป น การปรั บ ปรุ ง
โครงสร างบริ หารคณะสงฆ โดยใหสมเด็จพระสั งฆราชทรงบั ญชาการคณะสงฆ ใน ๒ ตําแหนง คื อ
ตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก หรือประมุขสงฆไทย ทรงบัญชาคณะสงฆเองและทรงรับผิดชอบเอง ตาม
มาตรา ๘ และโดยตําแหนงประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงบัญชาการคณะสงฆรวมกับมหาเถร
สมาคม ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ นี้มีผลใชบังคับ
เปนเวลานานถึง ๓๐ ป จึงมีการแกไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห งชาติ ในฐานะรั ฐ สภา
พระราชบัญญัติฉบับหลังนี้เพียงแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกยอยของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
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เพิ่งอาง.

พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา,

๑๒๗
๒๕๐๕ ไม มีการปรั บเปลี่ ยนโครง สรางการบริหารและการปกครองคณะสงฆแตอยางใด ความขอนี้
ปรากฏชัดเจนอยูในเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะ สงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ
โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว
สมควรปรั บปรุ งบทบัญญัติวาดวยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการ
แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จ พระสังฆราช การแตงตั้งถอดถอนสมณศักดิ์
ของพระภิ กษุ อํ านาจหน าที่ และการปฏิ บั ติ หน าที่ ของมหาเถรสมาคม การ
ปกครอง การสละสมณเพศของคณะสงฆและคณะสงฆอื่น วัด การดูแลรักษาวัด
ทรัพยสินของวัด และศาสนสมบัติกลาง ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษให
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตอง ตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบั ญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติการปกครองคณะสงฆไวพอสรุป ดังนี้
๑) กําหนดใหคณะสงฆไทยมีสมเด็จพระสังฆราช เพียง
องคเดียว ในกรณีที่ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระราชา
คณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระสังฆราช คําวา “สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์” หมายความวาสมเด็จพระราชาคณะที่ไดรับสถาปนาเปนพระราชาคณะชั้นสมเด็จกอน
สมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ๖๙ (ปจจุบันสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สิ้นพระชนมลงเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงสุด
คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย เจาอาวาสวัดปากน้ําภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคมเปนผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช)
๒) มหาเถรสมาคมประกอบดวย สมเด็จพระสังฆราช
เปนประธานโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เปนกรรมการโดยตําแหนง พระราชาคณะซึ่ง
สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจํานวนไมเกิน ๑๒ รูป เปนกรรมการอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป
ตามปกติสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งกรรมการครบทั้ง ๑๒ รูป ดังนั้น คณะกรรมการมหาเถรสมาคมใน
ปจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น ๒๑ รูป ประกอบดวยสมเด็จพระราชาคณะผูเปนกรรมการโดยตําแหนง ๘ รูป
กรรมการที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง ๑๒ รูป และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการ
๑ รูป ๗๐ (ปจจุบันสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชทําหนาที่ประธาน
กรรมการมหาเถรสมาคม)
๓) พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๕ ตรี กําหนดอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมไว ดังนี้
มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร
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๖๙

มาตรา ๑๐.

๗๐

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, มาตรา ๗ และ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, มาตรา ๑๒.

๑๒๘
(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษา สงเคราะห การเผยแผ
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
เพื่อการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ
วางระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและ
พระธรรมวินัยใชบังคับได และจะมอบใหพระภิกษุ รูปใดหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เปนผูใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได
๔) ส ว นการจั ด ระเบี ย บการปกครองคณะสงฆ
สวนภูมิภาค กําหนดตําแหนงพระสังฆาธิการหรือผูปกครองสงฆตามลําดับชั้น ดังตอไปนี้ ๗๑
(๑) เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค
(๒) เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด
(๓) เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ
(๔) เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล
(๕) เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส
๕) แมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ จะไมได
กลาวถึงตําแหนงเจาคณะใหญไว แตกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๖ ขอ ๖ ๗๒ ไดเพิ่มตําแหนง
เจาคณะใหญเขามาในองคกรการปกครองคณะสงฆ เจาคณะใหญปกครองบังคับบัญชาเจาคณะภาค แบง
ออกเปนเจาคณะใหญฝายมหานิกายและเจาคณะใหญฝายธรรมยุต มีอํานาจบังคับบัญชาสูงสุดในคณะ
สงฆแตละนิกาย ในสายการบังคับบัญชาเจาคณะใหญยังตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม
แตในทางปฏิบัติเจาคณะใหญมักเปนกรรมการของมหาเถรสมาคมอีกตําแหนงหนึ่ง
๖) อํานาจตุลาการของมหาเถรสมาคม มีอํานาจตรา
กฎมหาเถรสมาคมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเพื่อใหการลงโทษ (นิคคหกรรม) เปนไปโดย
ถูกตอง สะดวก รวดเร็วและเปนธรรม มหาเถรสมาคมไดออกกฎมหาเถรสมาคมแบงอํานาจการพิจารณา
วินิจฉัยอธิกรณออกเปน ๓ ชั้น คือ ๗๓
(๑) การพิจารณาชั้นตน เปนอํานาจหนาที่ของ
เจาอาวาสวัด ที่พระภิกษุผูถูกฟองสังกัดอยู ถาผูถูกฟองเปนเจาอาวาสหรือเจาคณะก็ใหเปนอํานาจของ
เจาคณะหรือผูปกครองคณะสงฆเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
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๗๑

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, มาตรา ๒๐. และ
กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ.
๗๒
ปจจุบันไดยกเลิกกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๔ และมีการประกาศใชกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓
(พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆแทน ตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑.
๗๓
กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๐) วาดวยการลงนิคหกรรม ประกาศใชตั้งแตวันที่ ๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑.

๑๒๙
(๒) การพิจารณาชั้นอุทธรณ เปนอํานาจของ
คณะผูพิจารณาชั้นอุทธรณ ซึ่งประกอบดวยเจาคณะหรือผูปกครองเหนือชั้นขึ้นไปกวาเจาอาวาสหรือเจา
คณะผูพิจารณาในชั้นตน
(๓) การพิจารณาชั้นฎีกา เปนอํานาจของมหา
เถรสมาคม คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมในการลงโทษไมวากรณีใด ๆ ใหเปนอันถึงที่สุด ใน
บางกรณีมหาเถรสมาคมมีอํานาจวินิจฉัยหรืออกคําสั่งโดยไมตองผานการพิจารณาชั้นตนและชั้นอุทธรณ
ก็ได
๗) ในสวนที่เกี่ยวกับวัดนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๘ โดย
บัญญัติถึงประเภทของวัด ความเปนนิติบุคคลของวัด การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด
และการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งไดบัญญัติถึงที่
วัด ที่ธรณีสงฆ ที่ศาสนสมบัติกลางและทรัพยสินของวัด ตลอดจนบัญญัติถึงเจาอาวาส การใหเจาอาวาส
เป นผู แทนของวั ดในกิ จการทั่ วไป และการกําหนดอํานาจหนาที่ในทางปกครองของเจาอาวาส ทั้งนี้
คณะผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหในสวนนี้โดยละเอียดในลําดับตอไป
กลาวโดยสรุป เมื่อพิจารณาถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมในการสราง
วัดแลวอาจพิจารณาถึงหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติในการสรางวัด ไดเปน ๓ ประการดวยกัน คือ การ
สรางวัดในสมัยพุทธกาล การสรางวัดตามที่กําหนดไวในพระธรรมวินัย และการสรางวัดโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมายฝายบานเมืองในปจจุบัน โดยที่หากพิจารณาการสรางวัดในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธองค
มิได บั ญญั ติเกณฑ การจั ดตั้ งวัดไว โดยตรง การสรางวัดจึงเกิดขึ้นจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเพื่ อ
สําหรับใหพระพุทธองคและสาวกไดใชเปนที่พํานักอาศัย จําพรรษา แตตอมาไดมีการกําหนดกฎเกณฑใน
การปกครองโดยสงฆสวนใหญ และพระธรรมวินัยไดกําหนดเขตและวิธีการสมมุตเขตสีมาไว ซึ่งในที่สุดได
วิวัฒนาการมาเปนการผูกพัทธสีมาและพระราชทานวิสุงคามสีมาในการสรางพระอุโบสถอันเปนสวนหนึ่ง
ของการสรางวัดในยุคหลัง ซึ่งในภาพรวมวัดหมายถึงสถานที่เคารพในพระพุทธศาสนา เปนที่อยูของสงฆ
เพื่อใชปฏิบัติธรรม และใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบดวยเสนาสนะตาง ๆ เชน ศาลาการ
เปรียญ กุฎีสงฆ ตามสมควร จะมีโบสถหรือวิหารหรือไมก็ตาม สําหรับในหัวขอตอไปจะไดพูดถึงการ
สรางวัดและสถานภาพทางกฎหมายของวัดตามกฎเกณฑที่กฎหมายฝายบานเมืองไดบัญญัติเอาไว
๓.๑.๓ การจัดตั้งวัดและสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย
เมื่อกลาวถึงวัดในสังคมไทยสิ่งแรกที่คนสวนใหญนึกถึงก็คือ วัดนั้นตองมีโบสถ วิหาร
พระเจดีย เสนาสนะ และพระภิกษุสามเณร เปนตน การสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาล มาจนกระทั่งสมัย
ตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น ลวนแตสรางขึ้นตามความเชื่อถือศรัทธาและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
พระธรรมวินัยเทานั้น หาไดมีกฎหมายมารับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการจัดตั้งวัดแตอยางใด
แมจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนาในกฎหมายตราสามดวง รวมถึงกฎหมายพระสงฆที่มีพระบรมราช
โองการออกใชในสมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตฉบับแรกที่ออกในป พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถึง
ฉบั บสุ ดท ายคื อ ฉบั บที่ ๑๐ ออกใน พ.ศ. ๒๓๔๔ ก็หาไดมีกลาวถึงวัดไวไม คงกลาวถึงการควบคุ ม

๑๓๐
พระสงฆเทานั้น จนกระทั่งถึงปรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) และประกาศใชใน ๑๔
มณฑล คือ มณฑลกรุงเทพ มณฑลกรุงเกา มณฑลพิษณุโลก มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลนครราชสีมา
มณฑลราชบุรี มณฑลปราจีนบุรี มณฑลนครสวรรค มณฑลนครไชยศรี มณฑลชุมพร มณฑลภูเก็ต
มณฑลจันทบุรี มณฑลอิสาณ และมณฑลบูรพา โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘
เปนตนไป
(๑) การจั ด ตั้ ง และสถานภาพทางกฎหมายของวั ด และสํ า นั ก สงฆ ต าม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ไดกําหนดประเภทของวัดไวในหมวดที่ ๓
วาดวยวัด มาตรา ๕ วา
“วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑
อารามราษฎรอยาง ๑ ที่สํานักสงฆอยาง ๑
๑. พระอารามหลวง คือ วัดที่พระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณา
โปรดใหเขาจํานวนในบาญชี นับวาเปนพระอารามหลวง
๒. อารามราษฎรนั้น คือ วัดซึ่งไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบาญชี
นับวาเปนวัดหลวง
๓. ที่สํานักสงฆ คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา”
บทบั ญญั ติ ดั งกล าวก็ มิ ได กํ าหนดให ความหมายของวั ดไว โดยตรง เพี ยงแต
กําหนดวาวัดมี ๓ ประเภท คือ พระอารามหลวง อารามราษฎร และสํานักสงฆ
ในสวนของหลักเกณฑเงื่อนไขและขั้นตอนในการสรางวัดนั้น มาตรา ๙ บัญญัติ
วา
“ผูใดจะสรางวัดขึ้นใหมตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะ
สรางไดและพระบรมราชานุญาตนั้นจะพระราชทานดังนี้คือ
ขอ ๑ ผูใดจะสรางที่สํานักสงฆขึ้นใหมในที่แหงใด ใหผูนั้นมีจดหมายแจงความ
ตอนายอําเภอผูปกครองทองที่แหงนั้น ใหนายอําเภอ ปฤกษาดวยเจาคณะแขวงนั้นตรวจและพิเคราะห
ขอความเหลานี้กอนคือ
(๑) ที่ดินซึ่งจะเปนวัดนั้น ผูขออนุญาตมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ที่จะยก
ใหไดหรือไม
(๒) ถ า สร า งวั ด ในที่ นั้ น จะเป น ความขั ด ข อ งอั น ใด ในราชการฝ า ยพระ
ราชอาณาจักรหรือไม
(๓) วัดสรางในที่นั้น จะเปนที่ควรสงฆอาไศรยหรือไม
(๔) สรางวัดขึ้นในที่นั้น จะเปนประโยชนแกประชุมชนในทองถิ่นที่นั้นหรือไม
(๕) วัดสรางในที่นั้น จะเสื่อมประโยชนแหงพระศาสนาดวยประการใดบาง เปน
ตนวา จะมาใหวัดที่มีอยูแลวรวงโรย หรือรางไปหรือไม
ถานายอําเภอและเจาคณะแขวง เห็นพรอมกันวา ไมมีขอขัดของอยางใดอยาง
หนึ่งในที่ ๕ ขอ นั้นแลว ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเจาคณะแขวงมีอํานาจที่จะทําหนังสือให

๑๓๑
สรางที่สํานักสงฆนั้นขึ้น และใหนายอําเภอประทับตรากํากับในหนังสือนั้นดวย และเจาของที่ดินนั้ น
จะตองจัดการโอนโฉนดเนื้อที่วัดถวายแกสงฆตามกฎหมายกอน จึงจะสรางที่สํานักสงฆได
ขอ ๒ ในการที่จะขอรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมาสําหรับอารามเดิมที่ได
กอสรางปฏิสังขรณใหมก็ดี หรือจะสรางที่สํานักสงฆขึ้นเปนอารามก็ดี ใหผูขอทําจดหมายยื่นตอผูวา
ราชการเมืองนั้น ๆ ใหมีใบบอกเขามากราบบังคมทูลฯ ถาในจังหวัดกรุงเทพฯก็ใหยื่นกฎหมายนั้นตอ
กระทรวงธรรมการ ใหนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อจะไดพระราชทานใบพระบรมราชานุญาต
ขอ ๓ ถาจะสรางอารามขึ้นใหมทีเดียว จะตองขออนุญาตอยางสรางที่สํานักสงฆ
กอน ตอไดอนุญาตนั้นแลว จึงจะรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมาได”
ดังนั้น จากผลของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ มาตรา ๙
จึงทําใหวัดที่สรางขึ้นภายหลังจากนี้ หากมิไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปน
วั ดที่ ชอบดวยกฎหมาย และไม มี ฐานะเปนนิ ติบุคคลตามบทบัญญั ติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่ไดบัญญัติขึ้นในภายหลังดวย ๗๔
พิจารณาไดวาการจัดตั้งวัดนั้น จะจัดตั้งขึ้นโดยอิสระจากการแสดงเจตนาของ
เอกชนเพียงฝายเดียวไมได จะตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะสรางได ยอมแสดง
ใหเห็นวา วัดในสมัยนี้แมวาจะไมมีลักษณะเปนนิติบุคคล แตการที่จะจัดตั้งไดจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐ
กอนเทานั้น อยางไรก็ตามในสวนของสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้น แมวาพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ที่ ไดประกาศใชตั้งแต ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ จะไมได กําหนด
สถานภาพความเป นนิติ บุ คคลของวัดเอาไว แตเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให ใช บทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ที่ไดตรวจชําระใหมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๗๒ (๒) ก็มีผลทําใหวัดวาอารามมีสถานะความเปนนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
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(๒) การจั ด ตั้ ง และสถานภาพทางกฎหมายของวั ด และสํ า นั ก สงฆ ต าม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔
ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อวันที่ ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ กฎหมายฉบับนี้ก็มิไดมีบัญญัติคํานิยามของวัดไวแตอยางใด เพียงแตบัญญัติวา
“วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ” ๗๕
กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติหลักเกณฑการสรางวัดวาใหเปนไปตามกฎกระทรวง
โดยที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ ก็ไดกําหนดวาการสรางวัดตองขออนุญาตและเมื่อสรางวัดแลวจึงรายงาน
การสรางเพื่อประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา โดยกระทรวงศึกษาธิการตองรายงานมหาเถร
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๗๔

พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒
ที่ไดตรวจชําระใหม, ประกาศเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘.
๗๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔, มาตรา ๓๒.

๑๓๒
สมาคม เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา
วัดที่ไดมีการจัดตั้งถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีฐานะเปนวัดที่ชอบดวย
กฎหมาย และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒
(๒)
การเกิดขึ้นของวัดจึงพิจารณาถึงการประกาศตั้งวัดเปนสําคัญ ดังที่ศาลฎีกาได
วินิจฉัยวา
“เจาของที่ดินซึ่งไมมีหนังสือสําคัญ (ที่ดินมือเปลา) ไดจัดสรางวัดขึ้นในที่ดินนั้น
แลวไดถวายใหเปนวัด และทางราชการไดประกาศตั้งใหเปนสํานักสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆแลว
ก็ตองถือเปนวัดตามกฎหมาย...” ๗๖
“วัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลซึ่งหมายความรวมถึงวัดประเภทสํานักสงฆดวย
นั้น หลังจากกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัดแลว ยังจะตองมีการดําเนินการเพื่อขอตั้งเปน
วัดตอนายอําเภอและผานขั้นตอนการพิจารณา การปรึกษาและการรายงานการขอตั้งวัดโดยหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ตามลําดับ จนเมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงจะ
ประกาศตั้งเปนวัดในราชกิจจานุเบกษาได ดังนั้น วัดโจทกแมจะไดรับอนุญาตใหสรางวัดวัดตามกฎหมาย
แตเมื่อยังไมไดมีการดําเนินการเพื่อขอตั้งเปนวัดและยังไมไดรับอนุญาตจากทางราชการใหตั้งวัดตาม
กฎหมาย ยอมจะถือวาขณะยื่นฟองโจทกเปนวัดประเภทสํานักสงฆอันจะทําใหมีฐานะเปนนิติบุคคลหา
ไดไม โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง” ๗๗
ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาการสรางวัดที่เดิมจะตองไดรับพระบรมราชานุญาตกอนนั้น
ในกฎหมายฉบับนี้ไดยกเลิกไป โดยกําหนดใหการสรางวัดตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
กอนจึงจะถือวาเปนวัดทีช่ อบดวยกฎหมาย
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(๓) การจั ด ตั้ ง และสถานภาพทางกฎหมายของวั ด และสํ า นั ก สงฆ ต าม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
หลังจากที่มีการออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เปน
ระยะเวลานานเกือบ ๓๐ ป จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยที่กฎหมาย
ฉบับนี้ก็มิไดใหความหมายของคําวาวัดไวโดยชัดแจง เพียงแตกําหนดประเภทของวัดตามมาตรา ๓๑
บัญญัติวา
“วัดมีสองอยาง ไดแก
๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๒) สํานักสงฆ ”
และบัญญัติถึงการตั้งวัดวา “การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด
และการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” ๗๘
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๗๖

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๕/๒๕๐๑.
คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๗๔๙๐/๒๕๔๒.
๗๘
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, มาตรา ๓๒.
๗๗

๑๓๓
ทั้งนี้ ไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และ
การขอพระราชทานวิสุงคามสีมาไว สรุปดังนี้
(๓.๑) การสรางวัด
(๓.๑.๑) หลักเกณฑการขอสรางวัด ๗๙
๑) ตองมีที่ดินที่จะใชสรางวัดซึ่งตองติดตอเปนผืนเดียวกัน
เนื้อที่ไมนอยกวา ๖ ไร (ไมมีขอยกเวน) โดยเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายทําหนังสือสัญญาตกลง
ยกที่ดินใหสรางวัด ไวกับนายอําเภอ และเจาพนักงานที่ดินอําเภอ แสดงความประสงคจะยกที่ดินให
เพื่อใชสรางวัด
กรณีที่ดินที่จะใหสรางวัดเปนที่ดินของทางราชการ ตอง
ผานขั้นตอนการขอใชที่ดินจนถึงสวนราชการผูดูแลรักษาที่ดินนั้น ออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนใน
ที่ดินเพื่อสรางวัดกอน แลวจึงจะใช หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแทนเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน
ประกอบเรื่องเสนอขออนุญาตสรางวัด ตั้งวัด ไดโดยอนุโลม
๒) ตองเปนสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเปนที่พํานักอาศัย
ของพระภิกษุสงฆ
๓) ตั้งอยูหางจากวัดอื่นไมนอยกวา ๒ กิโลเมตร เวนแตจะ
มีเหตุจําเปน
๔) จํานวนเงินและสัมภาระที่จะใชในการสรางวัดในระยะ
เริ่มแรก ตองมีราคารวมกันไมนอยกวาหาหมื่นบาท
๕) มีประชาชนที่จะไดรับประโยชนและใหการสนับสนุน
เมือ่ ไดตั้งเปนวัดแลวในรัศมี ๒ กิโลเมตร เฉลี่ยวัดละไมนอยกวา ๑.๐๐๐ คน เวนแตจะมีเหตุจําเปน
๖) เจาคณะอําเภอ นายอําเภอ เจาคณะจังหวัด และผูวา
ราชการจังหวัด พิจารณาเห็นสมควรใหสรางวัด
(๓.๑.๒) เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตสรางวัด
๑) คําขออนุญาตสรางวัด
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
ของผูขออนุญาต
๓) กรณีขอสรางวัดในที่ดินของเอกชน ตองแนบเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้
- สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดินที่จะยกใหสรางวัด
- หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินใหสรางวัด
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๗๙

หลักเกณฑวิธีการสรางวัดเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, ขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓.

๑๓๔
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
ของผูยกที่ดินใหสรางวัด กรณีผูยกที่ดินใหสรางวัดมีคูสมรส ตองแนบหนังสือยินยอมพรอมดวยสําเนา
ทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส กรณีหมายเนื่อง
จากหยา ตองแนบหนังสือสําคัญการหยากรณีคูสมรสเสียชีวิตตองแนบสําเนาทะเบียน สมรส และใบ
มรณะบัตรของคูสมรส
๔) กรณี ข อสร า งวั ด ในที่ ดิ น ของทางราชการ ต อ งแนบ
หนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินเพื่อสรางวัด และเอกสารประกอบที่สวนราชการผูดูแลรักษาที่ดิน
นั้นออกให
๕) แผนที่ตั้งวัด
๖) แผนผังอาคารสิ่งปลูกสราง
(๓.๑.๓) ขั้นตอนดําเนินการขออนุญาตสรางวัด
๑) ผูขออนุญาตสรางวัดยื่นคําขออนุญาตสรางวัด (ศถ.๑)
ตอนายอําเภอทองที่ที่จะสรางวัด ตามแบบที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบเรื่อง
๒) นายอําเภอนําปรึกษาเจาคณะอําเภอ แลวเสนอเรื่อง
และความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด
๓) ผูวาราชการจังหวัดนําปรึกษาเจาคณะจังหวัด แลวเสนอ
เรื่องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาเห็นสมควร
ใหสร างวั ดได ให รายงานนายกรั ฐมนตรี (รองนายกรั ฐมนตรีที่ไดรั บมอบหมายใหกํากั บดูแล) เพื่ อ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอมหาเถรสมาคม
๕) เมื่ อ มหาเถรสมาคมเห็ น ชอบแล ว ให สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัด ๘๐
(๓.๒) การตั้งวัด
เมื่อไดรับอนุญาตใหสรางวัดและดําเนินการสรางวัดจนเสร็จเรียบรอย
แลว การตั้งวัด เปนกระบวนการเพื่อทําใหวัดที่ไดรับอนุญาตใหสรางขึ้น เปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย
มาตรา ๓๑ แห งพระราชบั ญ ญั ติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่ งในการดํ าเนิ น การจะต องเป น ไปตาม
หลั กเกณฑ ขั้นตอนและวิธี การ ที่ กําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ หมวด ๒ การตั้งวัด ขอ ๔ และขอ ๕ โดยวัดที่ขอตั้งเพื่อใหเปนวัดที่ถูกตอง จะตองผานการไดรับ
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๘๐

หลักเกณฑวิธีการสรางวัดตามแนวทางปฏิบัติของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รวบรวมเรียบเรียง
โดย วาที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอรามรัศมิ์ อางจากเว็บไซตของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
<http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=703:2009-07-12-17-5142&catid=70:-qq&Itemid=307>, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘.

๑๓๕
การอนุญาตใหสรางวัด แลวจึงดําเนินการขออนุญาตตั้งวัด โดยมีหลักเกณฑเบื้องตนที่เกี่ยวเนื่องและ
สอดคลองกับการขออนุญาตสรางวัด ดังนี้ ๘๑
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(๓.๒.๑) หลักเกณฑการขออนุญาตตั้งวัด
๑) เรื่องที่ดิน วัดตองตั้งอยูในที่ดินที่มีเนื้อที่ติดตอเปนผืน
เดียวกันไมนอยกวา ๖ ไร โดยไมมีทางสาธารณะ หรือลําคลองกั้นกลาง และตองไมเปนที่ดินสาธารณะ
ประโยชนหรือที่หลวงหวงหาม
๒) กรณีเปนที่ดินของเอกชน เจาของที่ดินจะตองทําหนังสือ
สัญญายกที่ดินใหสรางวัด และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหวัด เมื่อไดรับอนุญาตใหตั้งวัดแลว
๓) หากเปนที่ดินของทางราชการ จะตองผานขั้นตอนการขอ
ใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด จนไดรับหนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเพื่อสรางวัดจากสวนราชการ
ผูดูแลรักษาที่ดินนั้นๆ กอน
๔) แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะและสิ่งปลูกสราง ใหแสดง
ขนาดและตําแหนงอาคารตาง ๆ ที่ไดสรางขึ้นแลวและที่จะสรางขึ้นในอนาคต ทุกรายการใหถูกตองตาม
ความเปนจริง โดยขอบเขตของที่ดินในแผนผัง ตองมีรูปและขนาด ตรงตามรูปแผนที่แนบทายหนังสือ
สําคัญสําหรับที่ดินที่ใชสรางวัด มีมาตราสวนและเครื่องหมายทิศประกอบ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
และเปนประโยชนในการพัฒนาวัดในโอกาสตอไป
๕) แผนที่ตั้งวัดใหแสดงจุดที่ตั้งวัด พรอมกับระบุชื่อบาน
ชื่อวั ดที่ อยู ขางเคียงโดยรอบเส นทางคมนาคมติดตอกับวัดที่ขออนุญาต กําหนดระยะทางและแสดง
เครื่องหมายทิศไวดวย โดยใหจัดทําเปนแบบพิมพเขียว
๖) วัดที่ขอตั้งตองอยูหางจากวัดอื่นที่ถูกตองตามกฎหมาย
ไมนอยกวา ๒ กิโลเมตร เวนแตมีเหตุจําเปนก็ใหชี้แจงเหตุผลประกอบ
นอกจากนี้ยังมี หลักเกณฑที่สําคัญ ซึ่งจะเนนเปนการเฉพาะ
ในขั้นตอนการขอตั้งวัด นอกเหนือจากหลักเกณฑขางตนที่กลาวมาแลว คือ
๑) สถานที่ตั้งวัดและเสนาสนะ จะตองเปนวัดที่สรางขึ้นใน
ที่ดินแปลงที่ไดรับอนุญาตใหสรางวัดนั้น และจะตองมีเสนาสนะ สิ่งปลูกสรางแลวเสร็จ (ตามเงื่อนไข)
เปนหลักฐานมั่นคง เหมาะสมตอการพํานักประจําของพระภิกษุสงฆ
๒) ชื่อวัด ในการเสนอรายงานขอตั้งวัดจะตองระบุชื่อวัดที่
ขอตั้ง พรอมชี้แจงเหตุผลประกอบในรายงานขออนุญาตตั้งวัด (ศถ.๓) ใหชัดเจน กะทัดรัด เขาใจงายมี
ความหมาย และชื่อที่ขอตั้งจะตองผานความเห็นชอบจากนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดตามลําดับ
ในการตั้งชื่อวัดมีหลักเกณฑดังนี้
๒.๑) ใหตั้งชื่อวัดตามชื่อหมูบาน ตามนโยบายของมหา
เถรสมาคม โดยใหตัดคําวา “บาน” ออก ยกเวนชื่อหมูบานที่มีพยางคเดียว ใหใชคําวา “บาน...” ได
กรณีมีชื่อวัดตามชื่อหมูบานแลวใหพิจารณาชื่อวัดที่ผูเสนอขอตั้งวัดเสนอมา
๘๑

เรื่องเดียวกัน.

๑๓๖
หลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้

๒.๒) การขอตั้งชื่ อวัดนอกเหนือจากชื่อหมูบานใหถือ

๒.๒.๑) กรณีเสนอขอตั้งชื่อวัดตามชื่อภูเขา ถ้ํา
หรืออื่น ๆ ซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปใหพิจารณาตั้งชื่อวัดตามที่เสนอไว
๒.๒.๒) กรณีเสนอขอตั้งชื่อวัด ตามชื่อสกุลของ
ผูยกที่ดินใหสรางวัด หรือเพื่อเปนเกียรติแกบิดา มารดา ของผูยกที่ดินใหสรางวัด หรือระลึกถึงผูนําใน
การสรางวัดใหพิจารณาตั้งชื่อวัดไดตามที่เสนอ
๒.๒.๓) กรณี ที่ ดิ น ที่ ตั้ ง วั ด เป น ที่ ดิ น ของส ว น
ราชการ ถาในหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน ระบุชื่อวัดไวใหตั้งชื่อวัดตามชื่อที่ปรากฏในหนังสืออนุญาตให
ใชที่ดินเพื่อสรางวัด ยกเวนเพื่อความเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนตองใชชื่ออยางอื่น เมื่อประกาศตั้งวัด
แลวใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือเจาอาวาส แจงใหสวนราชการผูออกหนังสืออนุญาต
ทราบ
๒.๒.๔) กรณี ที่ ดิ นที่ ตั้ งวั ด มี การออกเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินกอนไดรับอนุญาต ใหสรางวัดและตั้งวัด ใหตั้งชื่อวัดตามชื่อที่ปรากฏในเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งวัด ยกเวนเพื่อความเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนตองใชชื่ออยางอื่นเมื่อประกาศ
ตั้งวัดแลว ใหเจาอาวาสดําเนินการยื่นแกชื่อวัดในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินตอสํานักงาน ที่เกี่ยวของ
ตอไป
๒.๒.๕) กรณี เ สนอขอตั้ ง ชื่ อ วั ด โดยใช คํ า ว า
“วัดปา...” นําหนา ใหพิจารณาวาอาณาบริเวณที่ดินที่ตั้งวัดมีสภาพเปนปารมรื่นหรือไม หากมีสภาพ
เปนปารมรื่น ใหพิจารณาใชชื่อวา “วัดปา....” นําหนา หรือ “....วนาราม” ตอทายได
๒.๓) การตั้งชื่อวัดไมควรเกิน ๗ พยางค ยกเวนมีเหตุ
จําเปน
๒.๔) ไม สมควรตั้ งชื่ อวั ดโดยใช คํ าว า “วรวราราม”
หรือ “วราราม” ตอทาย
๓) จํานวนพระภิกษุจําพรรษา ไมนอยกวา ๔ รูป และให
เสนอชื่อผูจะเปนเจาอาวาส พรอมดวยอายุ พรรษา สังกัดวัดเดิม (ตามหนังสือสุทธิ) โดยพระภิกษุที่จะ
เปนเจาอาวาสจะตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ตองมีอายุพรรษาพน ๕ ขึ้น
ไป
๔) ผู ขอตั้ งวั ด จะต องเป นบุคคลคนเดียวกั นกั บผูที่ ได รั บ
อนุญาตใหสรางวัด กรณีเปนบุคคลอื่นจะตองมีหนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทน
๕) เอกสารทุกฉบับที่ประกอบเรื่องควรเปนเอกสารที่ถูกตอง
สมบูรณเรียบรอย และเหมาะสมแกการเก็บไวคงทนถาวร เพราะเปนเอกสารสําคัญที่ทางราชการจะตอง
เก็บรักษาไว
๖) เมื่ อมหาเถรส มาคมเห็ นช อบ แล ะสํ านั กงา น
พระพุทธศาสนาแหงชาติประกาศตั้งวัดอยางใดแลว ถือวาเด็ดขาด

๑๓๗
๗) เมื่ อได รั บประกาศตั้ งวั ดที่ ถู กต องแล ว ให ดํ าเนิ นการ
เพื่อใหมีการขึ้นทะเบียนวัด แตงตั้งเจาอาวาส และหากวัดตั้งอยูในที่ดินเอกชนหรือประชาชนบริจาค
เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินจะตองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกวัด
๘) ถาทางวัดไดสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอย หรือสามารถใช
ทําสังฆกรรมไดแลว ใหรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามแบบ ศถ.๗ (ถายังไมเสร็จตองรอให
ครบ ๕ ป)
(๓.๒.๒) ขั้นตอนและวิธีดําเนินการขออนุญาตตั้งวัด
๑) เมื่อผูไดรับอนุญาตใหสรางวัดดําเนินการกอสรางอาคาร
เสนาสนะมั่นคง ถาวร เหมาะสมที่จะเปนที่พํานักของพระสงฆแลว จึงจัดทําเรื่องขออนุญาตตั้งวัด โดย
ผูไดรับอนุญาตใหสรางวัด ทายาท หรือผูไดรับมอบอํานาจ จัดทํารายงานขอตั้งวัดตามแบบฟอรม (แบบ
ศถ.๓) พรอมแนบเอกสารประกอบ เสนอตอนายอําเภอทองที่
๒) เมื่อนายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษา
เจาคณะอําเภอ แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด
๓) เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํา
ปรึกษาเจาคณะจังหวัดแลวสงเรื่องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔) เมื่ อ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ พิ จ ารณา
เห็ นสมควรให ตั้งวั ดได ให รายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ไดรั บ
มอบหมาย เมื่อเห็นชอบแลว จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการตั้งชื่อวัด
จากนั้นเสนอขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมคม
๕) เมื่อมหาเถรสมาคม พิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะจัดทําประกาศตั้งวัดเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมายลงนามประกาศแลวประกาศตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา แจงผูเกี่ยวของ และสงประกาศตั้งวัด
ใหแกผูขออนุญาต สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินําขึ้นทะเบียนวัด
ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นประสานกับผูยกที่ดินใหสรางวัด
เพื่อดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกวัดที่ไดตั้งขึ้น และบันทึกประวัติวัดไวเปนหลักฐาน
ตอไป ๘๒
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(๓.๓) การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
การขอรั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า มี ห ลั ก เกณฑ ขั้ น ตอนและ
วิ ธี ดํ า เนิ น การตามที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ดังนี้
๑) วัดที่สมควรไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตองปรากฏวาไดสราง
ขึ้นหรือไดปฏิสังขรณเปนหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยูประจําไมนอยกวาหารูปติดตอกันเปนเวลา
ไมนอยกวาหาป แตระยะเวลาหาปมิใหใชบังคับแกวัดที่ไดสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลว และ
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๘๒

เพิ่งอาง.

๑๓๘
ใหเจาอาวาสเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามแบบ
(ศถ. ๗)ตอเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอ
๒) เมื่อเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอ เห็นสมควรใหนําปรึกษา
นายอําเภอ แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะจังหวัด
๓) เมื่อเจาคณะจังหวัดเห็นสมควร ใหนําปรึกษาผูวาราชการจังหวัด
แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาค
๔) เมื่อเจาคณะภาคเห็นสมควรแลว ใหสงเรื่องและความเห็นไปยั ง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๕) เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นสมควรแลว จะกราบทูล
สมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติแลวเสนอเพื่อนําความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ตอไป
๖) เมื่อพระราชทานวิสุงคามสีมาแกวัดใดแลว ใหนายอําเภอทองที่ที่วัด
นั้นตั้งอยูดําเนินการปกหมายเขตที่ดินตามที่ไดพระราชทานตอไป
(๓.๔) การรวมวัดและการยายวัด
การรวมวัดและการยายวัดมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการตามที่ไดกําหนด
ไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ขอ ๖ และขอ ๗ ดังนี้
๑) เมื่อเจาคณะอําเภอและนายอําเภอเห็นสมควรที่จะรวมวัดตั้งแตสอง
วัดซึ่งอยู ใกลชิดกันเปนวัดเดียว เพื่อประโยชนแกการทํานุบํารุงวัดใหเจริญยิ่งขึ้น หรือเพื่อประโยชนแก
การปกครองคณะสงฆ ใหเจาคณะอําเภอและนายอําเภอ เปนผูรายงานขอรวมวัด ตามแบบ (ศถ. ๔) ซึ่ง
ทางราชการไดกําหนดไวตอเจาคณะจังหวัด
ในกรณีการยายวัด หากวัดใดมีเหตุจําเปนตองยายไปตั้งในที่อื่น เพราะ
สถานที่ตั้งอยูเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมเหมาะสมที่จะเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆ ใหเจาอาวาส
แหงวัดนั้นรายงานขอยายวั ด ตามแบบ (ศถ.๕) ไปยังเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอเมื่อเจาคณะ
ตําบลและเจาคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแลวใหปรึกษานายอําเภอแลวเสนอเรื่องและความเห็นไป
ยังเจาคณะจังหวัด
๒) เมื่อเจาคณะจังหวัดเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษาผูวาราชการ
จังหวัดแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาค
๓) เมื่อเจาคณะภาคเห็นสมควรแลว ใหสงเรื่องและความเห็นไปยัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นสมควรแลว จะรายงาน
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม
๕. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว กระทรวงศึกษาธิ การจะได
ประกาศรวมวัดหรือยายวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.๒ หรือ ว.๓ ทายกฎกระทรวง
(๓.๕) การยุบเลิกวัด

๑๓๙
การยุบเลิกวัด มีหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีดําเนินการตามที่ไดกําหนด
ไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ขอ ๙ และขอ ๑๐ ดังนี้
๑) วัดใดมีเหตุอันควรยุบเลิก เพราะสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอื่นอัน
ไมสมควรจะเปนวัดตอไป เมื่อเจาคณะอําเภอและนายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ให
รายงานเจาคณะจังหวัด ขอยุบเลิกวัด ตามแบบ (ศถ.๖) ซึ่งทางราชการไดกําหนดไวไปยังเจาคณะจังหวัด
พรอมดวยบัญชีรายละเอียดทรัพยสินของวัดที่จะยุบเลิกนั้น
๒) เมื่อเจาคณะจังหวัดเห็นสมควรแลวใหนําปรึกษาผูวาราชการจังหวัด
แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาค
๓) เมื่อเจาคณะภาคเห็นสมควรแลว ใหสงเรื่องและความเห็นไปยัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔) เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นสมควรแลว จะรายงาน
เพื่อขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม
๕) เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว จะไดประกาศยุบเลิกวัดใน
ราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.๔ ทายกฎกระทรวงตอไป
กล า วสํ าหรั บ สถานภาพทางกฎหมายของวั ดตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้นไมมีบทบัญญัติใดกําหนดวาวัดสองอยางดังกลาว คือวัดที่
ได รั บพระราชทานวิ สุงคามสี มาแลวและสํ านั กสงฆ นั้ นมี สถานภาพเป นนิ ติบุ คคล อย างไรก็ ตาม
ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในมาตรา ๗๒ ไดบัญญัติวา
“จํ าพวกที่กลาวตอไปนี้ ย อมเปนนิติบุ คคลคือ (๑) ทบวงการเมือง
(๒) วัดวาอาราม (๓) หางหุนส วนที่ จดทะเบียนแลว (๔) บริษัทจํากัด (๕) สมาคม (๖) มูลนิธิที่ไดรับ
อํานาจแลว”
จากการที่ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ แตไมมีบทบัญญัติวา
วัดสองอยางดังกลาวนั้นมีสถานภาพเปนนิติบุคคลหรือไม ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๗๒ ไดบัญญัติวา “วัดวาอาราม” มีฐานะเปนนิติบุคคล ทําใหเกิดปญหาในการตีความวา วัดที่จะ
มีฐานะเปนนิติบุคคลไดนั้นตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และบางก็ตีความวาสํานักสงฆไมมี
สถานะเป นนิ ติ บุ คคล แต ได มี คํ าพิ พากษาฎี กาที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖ วิ นิ จ ฉั ยว าสํ านั กสงฆ แม ไม ได รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและ
๘๓
พาณิชย โดยไดยกเลิกความเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติมาตรา ๗๒ เดิมเสีย และไดบัญญัติความเปน
นิติบุคคลไวในมาตรา ๖๕ โดยไดบัญญัติวา “นิติบุคคลจะมีขึ้นไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” โดยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติความเปนนิติบุคคลไว
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๘๓

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม
พ.ศ. ๒๕๓๕, ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕.

๑๔๐
เฉพาะแต สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่ไดรับการจดทะเบียนแลว สําหรับความเปน
นิติบุคคลของทบวงการเมือง และวัดวาอาราม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ปรับปรุงใหมมิได
กลาวถึงแตอยางใด
อยางไรก็ตามความเปนนิติบุคคลของทบวงการเมืองซึ่งประกอบดวย
กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ นั้นแมวาจะถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ก็มิไดมีผลกระทบตอความเปนนิติบุคคลของกระทรวงทบวงกรมแตประการใด เพราะกระทรวง
ทบวงกรมก็ยังคงมีฐานะเปนนิติบุคคลตอไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่งเปนกฎหมายมหาชน
สําหรับวัดวาอารามที่ถูกยกเลิกความเปนนิติบุคคลเชนเดียวกันกับ
ทบวงการเมืองตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ปรับปรุงใหมนั้น จึงไดมีการ
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตรา
๑๒ ไดยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”
นอกจากนั้นในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไดบัญญัติวา “วัดที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหมี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้”
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๙ ของกฎหมายฉบับนี้ จึงเปนการปดชองวาง
และเปนบทรับรองสถานะความเปนนิติบุคคลของวัดที่เดิมทีมีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ใหมีความตอเนื่องและไมเกิดปญหาตอสถานภาพความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายคณะ
สงฆที่ปรับปรุงใหมแตอยางใด
แมวาจะมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลของ
วัดเสียใหม โดยยกเลิกความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกําหนดความเปน
นิติบุคคลไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆที่ปรับปรุงใหม แตบรรทัดฐานในการวินิจฉัยความเปนนิติบุคคล
ของวั ด ตามแนวคํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖ ก็ ยั ง ได รั บ การยื น ยั น ตามแนวทางเดิ ม เช น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑๒/๒๕๔๐ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๙๐/๒๕๔๒
อย า งไรก็ ตามต อ มาได มี คํ า พิ พ ากษาฎี กาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลั บ
แนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา ศาลฎีกา
เห็นสมควรวินิจฉัยกอนวาขณะยื่นฟอง วัดโจทกมีฐานะเปนนิติบุคคลที่มีอํานาจฟองคดีหรือไม ซึ่งเปน
ปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน เมื่อพิจารณาคําฟองของโจทก การที่โจทกฟองคดีนี้
เพื่อใชโฉนดที่ดินประกอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบกับโจทกไมไดนําสืบวาขณะฟองคดี
โจทกไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จึงแสดงใหเห็นวา โจทกยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ในขณะที่ยื่นฟอง ดังนั้น วัดโจทกจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลที่มีอํานาจฟองคดีได เนื่องจากตาม

๑๔๑
พระราชบั ญญั ติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บั ญญั ติ ว า
วั ดมีสองอย าง (๑) วั ดที่ได รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ โดยใหวัดมีฐานะ เปนนิติบุคคล ซึ่งตามบทบัญญัติดังกลาว
แสดงวาวัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว เมื่อวัดโจทกซึ่งแม
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลวก็ตาม แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยังไมมีฐานะ
เปนนิติบุคคลที่จะมีอํานาจฟองคดีนี้ได เมื่อไดวินิจฉัยเชนนี้แลว จึงไมตองวินิจฉัยปญหาตามฎีกาของ
จําเลยอีกตอไป เพราะไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลง พิพากษากลับ ใหยกฟอง
ผลของคําวินิจฉัยศาลฎีกาดังกลาวมีผลกระทบตอความเปนนิติบุคคล
ของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ จํานวนประมาณ ๑๖,๐๒๕ วัด หรือประมาณ
รอยละ ๔๑.๑ ของวัดที่มีอยูทั่วประเทศ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาทั้งในดานสิทธิ หนาที่ การ
ดําเนิ นกิ จการ การทํานิติกรรม กรรมสิทธิในทรัพยสินและความรับผิดตาง ๆ ของวัดและสํ านั กสงฆ
ดังกล าว อั นมี ผลกระทบตอการบริ หารงานของคณะสงฆในภาพรวม ซึ่งจะไดนําเสนอผลการศึกษา
วิเคราะหดังกลาวโดยละเอียดในบทตอไป

๓.๒ สถานภาพทางกฎหมายของวัดอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนา
หลังจากที่พระพุทธเจาปรินิพพานแลวประมาณ ๑๐๐ ป พระพุทธศาสนาก็เริ่มมีเคาแตกแยก
ในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จนมาถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช ภิกษุวัชชี
บุตรประพฤติผิดบัญญัติ ๑๐ ประการ เมื่อมีการปฐมสังคายนา ภิกษุวัชชีบุตรก็แยกออกเปนอาจาริยวาท
หรือมหายาน ออกจากนิกายเดิมคือเถรวาทหรือหินยาน ศาสนาพุทธจึงแตกแยกกันออกเปนนิกายใหญ ๆ
๒ นิกาย คือหีนยานกับมหายาน ๘๔
หีนยาน เปนนิกายของภิกษุฝายใตของอินเดีย บางทีเรียก "ทักษิณนิกาย" (นิกายฝายใต) คือ
"เถรวาท" ซี่งมุงสอนใหพระสงฆปฏิบัติเพื่อดับกิเลสของตนเองกอน และหามเปลี่ยนแลงแกไขพระธรรม
วินัยอยางเด็ดขาด คําวา "หีนยาน" เปนคําที่ฝายมหายานตั้งให แปลวา "ยานเล็ก" สวนภิกษุฝายใตเรียก
ตัวเองวา "เถรวาท"หมายถึง ผูปฏิบัติตามพุทธบัญญัติอยางเที่ยงตรง นิกายนี้มีผูนับถือมากในประเทศศรี
ลังกา พมา ลาว ไทย และกัมพูชา
มหายาน เปนนิกายของภิกษุฝายเหนือของอินเดีย บาทีเรียก "อุตรนิกาย" (นิกายฝายเหนือ)
บาง "อาจารยวาท" บาง ซึ่งมีจุดมุงสอนใหระงับดับกิเลส ทั้งยังไดแกไขคําสอนในพระพุทธศาสนา ใหผัน
แปรไปตามลําดับ พวกนี้เรียกลัทธิของตนวา "มหายาน" ซึ่งแปลวา "ยานใหญ" อาจพาประชาชนใหขาม
วัฏสงสาร คือ ความทุกขจาการเวียนวายตายเกิดไดคราวละมาก ๆ นิกายนี้ไดเขาไปเจริญรุงเรื่องอยูใน
ประเทศทิเบต จีน มองโกเลีย ญี่ปุน เกาหลี และเวียดนาม
ตอมาเมื่อประชาชนในประเทศจีน ญวน มอญ (รามัญ) พมาเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย
ก็มีการสรางวัดในพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของตนซึ่งอาจแตกตางไปจากวัดดั้งเดิมของประเทศไทย
ขึ้นเพื่อประกอบศาสนกิจ เชน วัดญวน (อนัมนิกาย) วัดจีน (จีนนิกาย) วัดมอญ (รามัญ) เปนตน ดังนั้น
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๘๔

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ภาค ๑,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕), หนา ๓๖-๓๗.

๑๔๒
นอกจากศาสนาพุทธในประเทศไทยจะมีวัดในนิกายหีนยานตามที่ไดกลาวมาแตตนแลว ยังมีวัดอื่นๆ
ดังตอไปนี้

๓.๒.๑ วัดอนัมนิกาย

(๑) ประวัติความเปนมา
สมัยกอนกรุงรัตนโกสินทร ยังไมมีหลักฐานปรากฏ จากพงศาวดารของพวก
ญวนที่อยูในกรุงเทพ ฯ มีอยูวาเมื่อประมาณ ป พ.ศ. ๒๓๑๖ ไดเกิดกบฏขึ้นที่เมืองเวอันเปนเมืองหลวง
ของประเทศญวน พวกราชวงศญวนไดพากันหนีพวกกบฏลงมาทางเมืองไซงอนหลายองคองเชียงชุน
ราชบุตรองคที่ ๔ ของเจาเมืองเวไดหนีมาอาศัยอยูที่เมืองฮาเตียน ตอแดนมณฑลบันทายมาศของเขมร
เมื่อพวกกบฏยกกําลังติดตามมา เจาเมืองฮาเตียนก็อพยพครอบครัวพาองเชียงชุนเขามากรุงธนบุรี
เมื่ อ ประมาณ ป พ .ศ. ๒๓๑๙ สมเด็ จ พระเจ า ตากสิ น มหาราชได โ ปรดเกล า ฯ ให รั บ ไว และ
พระราชทานที่ใหพวกญวนตั้งบานเรือนอยูนอกฝงพระนคร ทางฝงตะวันออก บริเวณถนนพาหุรัดใน
ปจจุบัน
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร องเชียงสือราชนัดดาของเจาเมืองเว ไดหนีกบฏไปอยู
เมืองไซงอน แตตอมาเมื่อสูกบฏไมไดจึงไดหนีมาอยูที่เกาะกระบือในเขมร ตอมาไดเขามาขอพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ที่กรุงเทพฯ เมื่อ ป พ.ศ. ๒๓๒๖ และไดรับ
พระราชทานที่ใหญวนพวกองเชียงสือตั้งบานเรือนบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก ตําบล
คอกกระบื อ พวกญวนที่ นั บ ถื อ องเชี ย งสื อ ได พ ากั น อพยพครอบครั ว มาอยู ด ว ยเป น จํ า นวนมาก
องเชียงสือไดคุมพวกญวนไปตามเสด็จในการทําสงครามกับพมาหลายครั้ง และไดรับพระราชทาน
กองทัพไปตีเมืองไซงอนครั้งหนึ่ง ตอมาองเชียงสือไดลอบหนีกลับไปเมืองญวนเพื่อคิดอานตีเอาเมือง
ไซงอนคืน พฤติกรรมครั้งนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงขัดเคืองมาก จึงโปรดใหญวนพวก
องเชียงสือยายไปตั้งบานเรือนอยูที่บางโพ และไดสืบเชื้อสายมาถึงปจจุบัน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ. ๒๓๗๗ พระเจา
แผนดินญวนพระนามมินมางประกาศหามมิใหญวนถือศาสนาคริสตังและจับพวกญวนที่เขารีตทําโทษ
ประการตาง ๆ จึงมีพวกญวนเขารีตอพยพหนีภัยเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยูในไทย โดยมาอยู
ที่เมืองจันทบุรีเปนสวนใหญ มีบางสวนอพยพเขามาอยูในกรุงเทพฯ และไดรับพระราชทานที่อยูใหที่
สามเสน
ในป พ.ศ. ๒๓๗๖ เจาพระยาบดินทรเดชาไดยกทัพไปตีเมืองญวน และไดครัว
ญวนสงเขามาถึงกรุงเทพฯ เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๓๗๗ ครัวญวนที่เขามาครั้งนี้แบงเปน ๒ พวก คือ
พวกที่ถือพุทธศาสนาพวกหนึ่ง และพวกที่ถือคริสตศาสนาอีกพวกหนึ่ง พวกญวนที่ถือพุทธศาสนานั้น
โปรดเกลาฯ ใหไปตั้งบานเรือนอยูที่จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับรักษาปอมเมืองใหมที่ทรงสรางขึ้นที่
ปากแพรก สวนพวกญวนที่ถือศาสนาคริสตังใหไปตั้งบานเรือนอยูที่สามเสน ซึ่งมีญวนที่ถือคริสตัง
ตั้งอยูมาแลวแตเดิมและโปรดเกลาฯ ใหขึ้นอยูในพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้งยังทรง
ดํารงพระยศเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค เพื่อทรงฝกหัดเปนทหารปนใหญ และในรัชสมัย

๑๔๓
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหญวนที่อยูเมืองกาญจนบุรีมา
ตั้งบานเรือนอยูที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมแลวจัดใหเปนทหารปนใหญฝายวังหลวงสืบมาจนปจจุบัน ๘๕
พวกญวนที่มาอยูในประเทศไทยมีทั้งที่นับถือพระพุทธศาสนา และที่นับถือ
คริสตศาสนา พวกที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อมาตั้งภูมิลําเนาอยูแหงใดก็จะนิมนตพระญวนมาสราง
วัดเปนที่บําเพ็ญการกุศลของพวกตนที่อยู ณ ที่แหงนั้น ประเทศญวนรับ เอาพระพุทธศาสนาฝาย
มหายานจากประเทศจีน ดังนั้น เมื่อพวกญวนมาสรางวัดและมีพระญวนขึ้นในประเทศไทย ชั้นเดิมก็มี
ผูนับถือและอุดหนุนแตเฉพาะพวกญวน แตเนื่องจากในสมัยนั้นยังไมมีวัดจีนในประเทศไทย พวกจีนก็
มักไปทําบุญที่วัดญวนดวย เพราะอยูในพุทธศาสนาฝายมหายานดวยกัน มีพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา
เช น พิธี กงเตก เป นต น อยา งเดีย วกัน สว นไทยแมไมสูนับถือแตก็ไมรังเกียจเพราะเห็น วานับ ถือ
พระพุทธเจาองคเดียวกัน คณะสงฆญวนชุดแรก ๆ มีพระผูใหญ ที่สําคัญ ๒ องค คือ พระครูคณาณัม
สมณาจารย (ฮึง) และพระครูสมณานัมสมณาจารย (เหยี่ยวกราม) เปนผูนําของคณะสงฆอนัมนิกาย
ในประเทศไทย ตอมาในรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ คณะสงฆญวนในประเทศไทย ไดขาดการติดตอ
กับพระสงฆญวนในเมืองญวน และไดกลับมาติดตอสัมพันธกันอีกครั้ง ในรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕
ในสมัย นั้นมีพระสงฆญวนเขามาในประเทศไทยอีก แตเนื่องจากขณะนั้น ญวนตกอยูภายใตการ
ปกครองของฝรั่งเศส พระสงฆญวนในประเทศไทยไมสามารถติดตอกับพระสงฆญวนในเมืองญวนได
สะดวกนัก พระสงฆญวนในประเทศไทยจึงไดปรับปรุงแกไขระเบียบประเพณีและวัตรปฏิบัติให
สอดคลองกับพระสงฆไทยหลายประการ เชน การออกบิณฑบาต การทําวัตรเชาและเย็น การถือ
วิกาลโภชนา และการผนวกพิธีกรรมฝายเถรวาท เชน การมีพิธีทอดกฐิน และทอดผาปา พิธีบวช พิธี
เขาพรรษา เปนตน
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(๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของวัดอนัมนิกาย
วัดญวนในประเทศไทยถือกําเนิดขึ้น กอนวัดจีน ในรัชกาลที่ ๓ ระหวางที่
สมเด็ จ เจ า ฟ า มงกุ ฎ (ต อ มาคื อพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล าเจ าอยู หัว ) ทรงพระผนวชอยู ทรง
สนพระทัย ในลั ทธิป ระเพณีและการปฏิบัติของพระสงฆฝายมหายาน ซึ่งในขณะนั้น พระสงฆฝาย
มหายานมีแตฝายอนัมนิกายยังไมมีฝายจีนนิกาย จึงโปรดใหนิมนตองฮึงเจาอาวาสวัดญวนตลาดนอย
ในขณะนั้นมาเขาเฝา ซึ่งทรงถูกพระราชอัธยาศัยเปนอยางดี เมื่อเสด็จขึ้นครองราชยก็ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหคณะสงฆฝายอนัมนิกายเขามาอยูในพระบรมราชูปถัมภ และอยูในสถานะดังกลาว
เรื่อยมาแมจะมีการผลัดเปลี่ยนรัชกาลมาจนถึงปจจุบัน ในชวงแรกที่วัดญวนไดเขามาอยูใตพระบรม
โพธิสมภาร วัดญวนแหงแรก ๆ เชน วัดญวนตลาดนอย ก็ไดรับพระราชทานเงิน ชวยเหลือในการ
ปฏิสังขรณ และยังโปรดเกลาฯ ใหพระสงฆญวนเขาเฝาเปนประจํา รวมทั้งใหมีพิธีกรรมตามความเชื่อ
ของฝายอนัมนิกายในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเปนประเพณีที่ป ฏิบัติสืบ เนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน

๘๕

อนัมนิกายแหงประเทศไทย, ประวัติอนัมนิกาย, อางจากเว็บไซตของอนัมนิกายแหงประเทศไทย
<http://www.anamnikayathai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=
104>, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.

๑๔๔
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชย ใน พ.ศ.
๒๔๑๑ ไดทรงปฏิบัติตามแบบอยางสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุปถัมภและการ
ปฏิสังขรณวัดญวน โดยพระราชทานเงินชวยเหลือในการปฏิสังขรณวัดญวนตลาดนอยอีกครั้ง และได
พระราชทานนามใหมวา วัดอุภัยราชบํารุง คําวา "อุภัย" แปลวา สอง แสดงใหเห็นถึงความหมายวา
เปนวัดที่ไดรับพระบรมราชูปถัมภจากพระมหากษัตริย ๒ พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ พระราชทานสมณศักดิ์ของ
องฮึง เจาอาวาสวัด เปนที่ "พระครูคณานัมสมณาจารย" เปนเจาคณะใหญฝายอนัมนิกายในประเทศ
ไทย ตอมายังไดพระราชทานนามวัดญวน และวัดจีนอื่น ๆ อีกหลายวัดดวย ๘๖
วั ด ญวนที่ ส ร า งขึ้ น ในประเทศไทย ก็ เ ป น ไปตามที่ พ วกญวนเข า มาอยู ใ น
ประเทศไทยกลาวคือ ญวนพวกที่มากับองเชียงชุนครั้งกรุงธนบุรี ไดมาสรางวัดขึ้นที่บานหมอ ๒ วัด
คือ วัดกามโลตื่อ (วัดทิพยวารีวิหาร) อยูที่หลังตลาดบานหมอในกรุงเทพ ฯ แตตอมาไดเปลี่ยนมาเปน
วัดพระจีนปกครอง และวัดโหยคั้นตื่อ (วัดมงคลสมาคม) เดิมอยูที่บานญวนขางหลังวังบูรพาภิรมย
ครั้นเมื่อจะตัดถนนพาหุรัด วัดนั้นอยูในแนวถนน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรด
เกลาฯ ใหทําผาติกรรมอยางวัดไทย คือพระราชทานที่ดินและใหสรางวัดขึ้นใหม แลกกับวัดเดิมโดย
ยายไปตั้งที่ริมถนนแปลงนาม ในเขตอําเภอสัมพันธวงศ
ญวนพวกที่มากับ องเชีย งสือ ในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก ไดสรางวัดญวนขึ้น ๒ วัด คือ วัดคั้นเยิงตื่อ (วัดอุภัยราชบํารุง) อยูที่หลังตลาดนอย (ริมถนน
เจริญกรุง) ในอําเภอสัมพันธวงศ วัดกวางเพื๊อกตื่อ (วัดอนัมนิกายาราม) ที่บางโพ เรียกกันเปนสามัญ
วาวัดบางโพ
ญวนพวกที่เขามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดสรางวัด
ญวนขึ้น ๓ วัด คือวัดคั้นถอตื่อ (วัดถาวรวราราม) อยูที่เมืองกาญจนบุรี เมื่อญวนพวกนั้นยายเขามา
อยูในกรุงเทพฯ ก็ไดสรางวัดญวนขึ้นอีกวัดหนึ่งคือวัดเกี๋ยงเพื๊อกตื่อ (วัดสมณานัมบริหาร) เรียกกัน
สามัญวาวัดญวนสะพานขาว อยูที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ในอําเภอดุสิต และวัดเพื๊อกเดี้ยนตื่อ (วัด
เขตรนาบุญญาราม) อยูที่เมืองจันทบุรี
ปจจุบันคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทยมีวัดในสังกัดจํานวน ๑๙ วัด ๘๗
และสํานักสงฆ ๕ แหง ๘๘
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๘๖

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, เลมที่ ๓๑ เรื่องที่ ๒ วัดญวณในประเทศไทย/ประวัติความเปนมา,
อางจาก <http://kanchanapisek.or.th/kp๖/sub/book/book.php?book=31&chap=2&page=t31-2infodetail01.html>, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘.
๘๗
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, “ขอมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
ป ๕๗”, ขอมูลวัดอนัมนิกายในประเทศ ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗, หนา ๗. อางอิงจาก เว็บไซตสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ <http://www.m-society.go.th/article_attach/12567/16863.pdf>, ๕ มีนาคม
๒๕๕๘.
๘๘
วัดในสังกัดคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทย <http://www.anamnikayathai.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=193>, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘.

๑๔๕
การเข า ไปมีส ว นร ว มในการประกอบพิ ธีก รรมในราชสํ านั กของพระสงฆ
อนัมนิกาย และตอมาไดรวมเอาพระสงฆจีนนิกายเขาไปดวย แสดงถึงความจงรักภักดีของคณะสงฆทั้ง
๒ นิกาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหคณะสงฆเหลานี้ไดรับ
พระราชทานสมณศักดิ์ในทํานองเดียวกันกับพระสงฆมอญ ที่ไดรับมาแลวในรัชกาลที่ ๔ แตเนื่องจาก
พระสงฆจีนนิกายและอนัมนิกายนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และประกอบพิธีกรรมที่ตางไป
จากพระสงฆฝายเถรวาท คือพระไทยและพระมอญ จึงโปรดเกลาฯ ใหมีทําเนียบสมณศักดิ์สําหรับ
พระสงฆญวนขึ้นตางหาก และโปรดเกลาฯ ใหมีสมณศักดิ์สําหรับพระสงฆจีนดวยในคราวเดียวกัน อีก
ทั้งใหเลือกพระสงฆที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขึ้นเปนพระครู พระปลัด รองปลัด (เทียบดวยสมุห) ผูชวย
ปลัด (เทียบดวยใบฎีกา) และไดพระราชทานสัญญาบัตร มีราชทินนามและพัดยศ ซึ่งจําลองแบบมา
จากพัดยศของพระสงฆฝายเถรวาทแตมีขนาดเล็กกวา คณะสงฆอนัมนิกายเดิมใหสังกัดกรมทาซาย ใน
ความดูแลของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ปน) และมีขุนอนัมสังฆการ เปนผูดูแลพระสงฆฝายอนัมนิกาย
ควบคูกันไป โดยใหเปนผูแทนติดตอกับสํานักพระราชวัง กรมธรรมการ และกรมทาซาย ตอมาจึงได
โปรดเกลาฯ ใหโอนพระสงฆทั้งฝายอนัมนิกายและจีนนิกายมาขึ้นกับกระทรวงธรรมการ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๔๑ ๘๙
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ กฎหมาย
ดังกลาวก็มิไดมีบทบัญญัติที่กลาวถึงการปกครองคณะสงฆฝายอนัมนิกายหรือฝายอื่น ๆ และเมื่อมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ไดบัญญัติใหการปกครองคณะสงฆอื่น
นอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ก็มิไดมีการออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด จนกระทั่งไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และในมาตรา
๔๖ ไดบัญญัติวา การปกครองคณะสงฆอื่นนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ได มี ก ารออกกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วคื อ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) วาดวยการปกครองคณะสงฆอื่น ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยเหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ กําหนดใหการปกครองคณะสงฆอื่นนอกจากคณะสงฆไทยเปนไปตามกฎกระทรวง
ฉะนั้น เพื่อใหการปกครองคณะสงฆจีนนิกายและอนัมนิกายเปนไปดวยความเรียบรอย จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ ๙๐
กฎกระทรวงดั งกล าวได มี การปรั บ ปรุ งโดย กฎกระทรวงฉบั บที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๓๖) โดยเหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากงานของคณะสงฆอื่นอันไดแกจีนนิกายและ
อนัมนิกายไดขยายอยางกวางขวาง ทั้งทางดานการปกครอง การศึกษา การเผยแผและการสาธารณูปการ
ประกอบกับตําแหนงผูปกครองคณะสงฆดังกลาวแตละคณะยังมีจํานวนไมสอดคลองกับการขยายงาน
ดังกลาว สมควรกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยเจาคณะใหญฝายขวาและผูชวยเจาคณะใหญฝายซายแทน
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๘๙

อางแลว.

๙๐

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, เลมที่ ๓๑ เรื่องที่ ๒ “วัดญวณในประเทศไทย/ประวัติความเปนมา”,

เหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔ ตอนที่ ๔๙ ฉบับพิเศษ หนา ๙, วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐.

๑๔๖
ตํ าแหนงผู ชวยเจาคณะใหญ และเลขานุการเจาคณะใหญ เพื่อช วยงานคณะสงฆ จึงจํ าเป นตองออก
กฎกระทรวงฉบับนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ ไดใหความหมายคําวา “คณะสงฆ” ในกฎกระทรวงนี้
หมายถึงคณะสงฆจีนนิกายและหรือคณะสงฆอนัมนิกายแลวแตกรณี โดยใหคณะสงฆจีนนิกายและ
อนัมนิกายอยูในปกครองบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ๙๑ โดยมีอํานาจในการแตงตั้งบรรพชิตเปน
เจ าคณะใหญ ในคณะสงฆ คณะละ ๑ รู ป และการปกครองคณะสงฆ แต ละคณะให มี บรรพชิ ตเป น
ผูปกครองตามตําแหนง ดังนี้ ๙๒
๑) เจาคณะใหญ
๒) รองเจาคณะใหญ
๓) ผูชวยเจาคณะใหญฝายขวา
๔) ผูชวยเจาคณะใหญฝายซาย
๕) ปลัดขวา
๖) ปลัดซาย
๗) รองปลัดขวา
๘) รองปลัดซาย
๙) ผูชวยปลัดขวา
๑๐) ผูชวยปลัดซาย
๑๑) เจาอาวาส
๑๒) รองเจาอาวาส
๑๓) ผูชวยเจาอาวาส
โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนรองเจาคณะใหญ
ผูชวยเจาคณะใหญฝายขวา ผูชวยเจาคณะใหญฝายซาย ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา รองปลัดซาย
ผูชวยปลัดขวา และผูชวยปลัดซาย ตามที่เจาคณะใหญเสนอ และในแตละคณะสงฆ เจาคณะใหญมี
อํานาจแตงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนเจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และผูรักษาการแทน
เจาอาวาส ตามหลักเกณฑที่เจาคณะใหญกําหนด ดวยความเห็นชอบของสมเด็จพระสังฆราช ๙๓
ทั้งนี้ กฎกระทรวงบัญญัติใหเจาคณะใหญมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ ๙๔
๑) ดําเนินการปกครองใหเปนไปตามพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย และ
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
90

91

92

93

๙๑

และ ขอ ๓.

๙๒

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, ขอ ๒

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, แกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ขอ ๔ และ ขอ ๖.
๙๓
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, ขอ ๗
และ ขอ ๘.แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕
๙๔
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, ขอ ๙.

๑๔๗
๒) ควบคุมและสงเสริมการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การ
เผยแพรพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม และวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของ
บรรพชิตในตําแหนงรองลงมา
๔) แกไขขอขัดของในการปกครองคณะสงฆ
๕) ปกครองบรรพชิตในคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย
เพื่อการนี้ เจาคณะใหญมีอํานาจวางระเบียบและออกคําสั่ง โดยไมขัดหรือแยง
กับพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
นอกเหนื อจากการบั ญญั ติ ห ลั กการจั ดการปกครองคณะสงฆ อื่ น อั น ได แก
อนัมนิกายและจีนนิกายแลว กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญั ติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ยังไดมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑในการสรางวัด การตั้งวัด การรวมวัด การ
ยายวัด การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๙๕ โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
ขั้นตอนเชนเดียวกับการขอจัดตั้งวัดของคณะสงฆไทยในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตาม
ความในพระราชบั ญญั ติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยตองเสนอผานนายอํ าเภอ ผูว าราชการจังหวั ด
กรมการศาสนาเพื่อปรึกษาเจาคณะใหญ เมื่อกรมการศาสนาและเจาคณะใหญเห็นชอบสมควรแลว ใหนํา
กราบบังคมทูลสมเด็จพระสังฆราช เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ไหกรมการศาสนาออก
หนังสืออนุญาตใหสรางวัดได
ในสวนของสถานภาพทางกฎหมายของวัดในสังกัดอนัมนิกายนั้น หากพิจารณา
ตั้ งแต เ ริ่ มต น ของการจั ด ตั้ ง วั ด อนั มนิ ก ายในประเทศไทยนั้ น การควบคุ มของทางราชการที่ มี ต อ
วัดอนัมนิกายนั้น มิไดควบคุมในฐานะที่เปนวัด แตดูแลในฐานะที่เปนตางดาว ดังจะเห็นไดจากการที่
แตเดิมนั้นกรมทาซายเปนผูดูแลบังคับบัญชา จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงไดโอนการบังคับบัญชามาขึ้น
ตอกระทรวงธรรมการ และเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ ไดโอนการบังคับบัญชามาขึ้นตอคณะสงฆไทย ๙๖
อยางไรก็ตาม แมวาตอมาจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ แตก็
บัญญัติครอบคลุมเฉพาะการปกครองและวัดของฝายสงฆไทยเทานั้น มิไดครอบคลุมถึงการปกครองและ
วัดของสงฆอนัมนิกาย จนกระทั่งเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ แมจะมี
บทบัญญัติที่กลาวถึงการปกครองคณะสงฆอื่นแตก็ไมไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดไว
จนกระทั่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๒
(การออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และ
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา) และมาตรา ๔๖ ( การออกกฎกระทรวงกําหนดการปกครองคณะ
สงฆอื่นนอกจากคณะสงฆไทย) ดังนั้น จึงถือวาสถานภาพทางกฎหมายของคณะสงฆอนัมนิกาย รวมถึง
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๙๕

๓ ถึงหมวด ๘.

๙๖

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, หมวด

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ภาค ๑,
อางแลว, หนา ๓๔๙.

๑๔๘
สถานภาพทางกฎหมายหรื อความเป นนิ ติ บุ คคลของวั ดอนั มนิ กายได มี การเริ่ มต น และรั บรองโดย
บทบัญญัติของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนตนมา
ทั้ งนี้ หากพิ จารณาวั ตถุ ประสงค ของวั ดอนั มนิ กาย แต เดิ มก็ จั ดตั้ งขึ้ นเพื่ อ
ประโยชนของคนญวนที่อพยพเขามา มิไดมีจุดประสงคใหตั้งขึ้นเพื่อสาธารณประโยชนโดยสวนรวม และ
การพิจารณาของทางราชการก็มิไดมีวัตถุประสงคใหตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองภาระหนาที่แกรัฐแตอยางใด
เปนเพี ยงแต อนุ ญาตให ตั้งตามความประสงคของผูก อตั้งและราชการเพียงระวังมิใหเกิดผลเสียหาย
สวนรวมดังจะเห็นไดจากหลักเกณฑที่วา “ใหจังหวัดรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับพฤติการณของ
ผูกอตั้ง ประวัติของพระในนิกายนั้น ซึ่งผูขอตั้งจะนิมนตมาปกครองวัด และปญหาขัดแยงกับพระสงฆใน
ทองถิ่นนั้นในอนาคต”
เมื่ อมี การประกาศใชกฎกระทรวงฉบั บที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) หลักเกณฑการ
พิจารณาใหจัดตั้งวัดหลักเกณฑดังกลาวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไป โดยถือวาหลักการกอสรางวัดขึ้นตองเปน
ประโยชนแกประชาชนที่ตั้งบานเรือนอยูในบริเวณใกลเคียง รวมทั้งการกําหนดอํานาจหนาที่เจาอาวาส
ก็คํานึงถึงสาธารณประโยชนเปนหลัก
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา หลังจากการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ เปนตน
มา วัตถุประสงคของวัดอนัมนิกายยอมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและการกอตั้ง คือเปนไปเพื่อ
สาธารณประโยชน มิใชเพื่อประโยชนของคณะบุคคลเชนเดิมอีกตอไป ๙๗
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๓.๒.๒ วัดจีนนิกาย

(๑) ประวัติความเปนมา
ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธอันดีตอกันมายาวนานนับตั้งแต
อดีต ตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย จนมาถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวจีนไดอพยพเขามาในประเทศไทยจํานวน
มากขึ้น และไดนําพระพุทธศาสนานิกายมหายานเขามาดวย จึงทําใหนิกายมหายานเขามามีอิทธิพลใน
อาณาจักรเปนจํานวนมาก และระหวางราชสํานักของทั้ง ๒ ประเทศ ก็มีคณะทูตจากไทยไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับจีนมาโดยตลอด ชาวจีนที่เขามารับใชราชสํานักไทยรวมทั้งพอคาที่เขามาคาขายใน
ประเทศไทยตางไดรับการดูแลเปนอยางดี
ตามประเพณีของชาวจีน การสืบทอดวงศตระกูลและการศึกษาของผูสืบทอด
วงศตระกูล เปนเรื่องสําคัญที่สุดของครอบครัว เพราะชาวจีนถือวา ความรูจะนําความเจริญรุงเรืองมาสู
วงศตระกูลและธุรกิจการคา และแนวคิดสําคัญคือ ชาวจีนโพนทะเลทุกคน ตองมีที่ทํามาหากิน ตองมี
สถานที่ ปฏิ บั ติพิธี กรรมทางศาสนา บุตรตองมีที่ศึกษา และเมื่อตายตองมีสุสานฝงกาย จากแนวคิด
ดังกลาวจึงมีสมาคมชาวจีน โรงเรียนจีน ศาลเจา และสุสาน เกิดขึ้นอยางมากมาย โดยแตละกลุมภาษาจะ
มีสมาคม ศาลเจา และสุสาน เปนของตนเอง เชน สมาคมแตจิ๋วก็มีศาลเจาเลาปูนเถากง ที่ถนนทรงวาด
มีโรงเรียนเผยอิง ซึ่งตั้งอยูติดกับศาลเจา และมีสุสานวัดดอน เปนของตนเอง สมาคมไหหลําก็มีศาลเจา
เจียวเอ็งที่บางรัก และโรงเรียนหยกหมิ่นกงเสวีย ที่สุรวงศ เปนตน
๙๗

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๑๒.

๑๔๙
ชาวจีนที่เขามาอาศัยในประเทศไทยนั้นสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาฝาย
มหายาน และลัทธิขงจื้อกับลัทธิเตาปนกันไป ในสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ยังไมปรากฏวามี
วัดและพระสงฆฝายจีนขึ้น นาจะมีเพียงศาลเจาเทวาลัยจีนเทานั้น การบําเพ็ญกุศลตามจารีตพุทธ
ศาสนาชาวจีนคงอาศัยวัดไทยเพราะถือวาเปนวัดในพระพุทธศาสนาเหมือนกัน เพียงแตตางนิกาย
เทานั้น ๙๘ ในสมัยอยุธยาชาวจีนไดเคยรวมกันสรางพระพิมพแบบไทยโดยเสด็จพระราชกุศล บรรจุไว
ในกรุใตองคพระปรางควัดราษฎรบูรณะ ในแผนดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ เจาสามพระยา
เมื่อทรงสถาปนาพระปรางคใหญของวัดนี้
ในสมัยกรุงธนบุรี ปรากฏวามีญวนอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ชาว
ญวนก็เปนพุทธมามกะฝายมหายานเชนเดียวกับชาวจีน และมีวัฒนธรรมประเพณีคลายชาวจีน เนื่อง
จากญวณรั บเอาอารยธรรมมาจากจีน รวมทั้งศาสนาดว ย ชาวญวนไดสรางวัดฝายมหายานขึ้นบน
ฝงตะวันออกของกรุงธนบุรี คือบริเวณบานหมอ กรุงเทพมหานคร เปนวัดแรก ชื่อวาวัดกามโลตื่อ
(วัดทิพยวารีวิหาร) ซึ่งเปนวัดฝายอนัมนิกาย ๙๙ และเมื่อสรางกรุงรัตนโกสินทรแลว ชาวจีนและชาว
ญวนก็ไดสรางวัดทั้งในกรุงและนอกกรุงอีกหลายวัด สําหรับวัดกามโลตื่อ (วัดทิพยวารีวิหาร) นั้น
ตอมาไดรางมาหลายป จนกระทั่งมีพระภิกษุไฮซัน ชาวมณฑลหูหนานจาริกมาพักแรมและบูรณะเปน
วัดทิพยวารีวิหารจนกระทั่งปจจุบัน นับเปนวัดที่สําคัญของคณะสงฆจีนนิกายในประเทศไทย
ในสมัยรั ตนโกสินทร เมื่อมีการสรางพระบรมมหาราชวังที่ฝงขวาของแมน้ํา
เจาพระยาอันเปนที่อยูของชาวจีน มีพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเปนหัวหนาควบคุมอยู จึงใหอพยพชาวจีนไป
ตั้ งบ า นเรื อ นใหม ที่ ส วนตั้ งแต วั ด สามปลื้ มลงไป ที่ เรี ย กว า สํ าเพ็ งป จ จุ บั น นี้ จนกระทั่ ง ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ชาวจีนเพิ่งจะไดสรางวัดจีนเปนของตนโดยเฉพาะ โดยอาศัย
ภิกษุจีนรูปหนึ่ง ชื่อ "พระภิกษุสกเห็ง" นับวาเปนพระภิกษุองคสําคัญตอการตั้งรากฐานของคณะสงฆ
จีนนิกายในไทย พระอาจารยสกเห็ง เปนชาวมณฑลกวางตุง เกิดในสกุลพาณิชย เมื่ออายุได ๑๗ ป ไดมี
โอกาสสดับพระธรรมเทศนาจากพระอาจารยฮวบที แลวเกิดศรัทธา จึงขอบรรพชาเปนสามเณร ตอมาได
บรรพชาอุ ปสมบทเป นพระภิ กษุ ครั้ นตอมาเมื่ อได ทราบกิ ตติศั พทว า ประเทศไทยเปนแหล งความ
เจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา จึงไดเดินทางมาประเทศไทย เพื่อนมัสการปูชนียสถาน ไดมาพักอาศัย
อยู ณ ศาลารางพระกวนอิมขางวัดกุศลสมาคร ชาวจีนในพระนครเห็นความเครงครัดในศีลาจารวัตร
พากันเลื่อมใสจึงชวนกันเรี่ยไรเงินบูรณะเปนอารามฝายจีนนิกายขึ้นเปนแหงแรกชื่อ "วัดยงฮกยี่" ตอมา
ไดรับพระราชทานนามวา "วัดบําเพ็ญจีนพรต" และตอมาเมื่อมีพระสงฆจีนนิกายมากขึ้น จึงไดเลือก
ชัยภู มิบริเวณถนนเจริญกรุง ตําบลพลับพลาไชย สรางเปนอารามใหญ ดวยพระบรมราชูปถัมภและ
การชวยเหลือจากพุทธบริษัทไทย - จีน จึงไดสรางพระอารามแหงใหมเสร็จ โดยใชเวลาถึง ๘ ป ชื่อวา
วัดเลงเนยยี่ ซึ่งเปนวัดจีนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ รัชกาลที่ ๕ ไดทรงพระราชทานสมณศักดิ์แก
พระอาจารยสกเห็ง เปน "พระอาจารยจีนวังสสมาธิวัตร" (ปจจุบันพระราชทินนามเปลี่ยนมาเปนพระ
อาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร) ตําแหนงเจาคณะใหญฝายจีนนิกาย และพระราชทานสมณศักดิ์แกพระจีนอีก
97

98

๙๘

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ภาค ๑,
อางแลว, หนา ๓๕๒.
๙๙
เรื่องเดียวกัน,

๑๕๐
๒ รูป คือ หลวงจีนคณาณัติจีนพรต ตําแหนงปลัดขวา กับหลวงจีนธรรมรสจีนศาสน ตําแหนงปลัดซาย
ดังนั้น นับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตนมา ประเพณีการพระราชทานสมณศักดิ์แกคณะสงฆจีนนิกาย
และอนัมนิกายจึงดําเนินมาตั้งแตนั้น ๑๐๐ อีกทั้งไดพระราชทานนามวัดเลงเนยยี่ วา วัดมังกรกมลาวาส
ตอมาไดมีการสรางวัดเลงฮกยี่ หรือวัดจีนประชาสโมสร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเตรียมสรางวัดเลงฮั้วยี่
ที่จังหวัดนนทบุรีอีกแหงหนึ่ง แตพระอาจารยสกเห็งทานเกิดอาพาธถึงแกมรณภาพเสียกอน หลังจากนั้น
ก็ไดมีการสรางวัดขึ้นอีกบาง บูรณะบางวัดขึ้นใหมบางจนถึงปจจุบันนี้
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(๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของวัดจีนนิกาย
ในปจจุบันมีวัดจีนนิกายในประเทศไทย จํานวน ๑๕ วัด ๑๐๑ และมีสํานักสงฆ
จํานวน ๒ แหง การสรางวัดจีนนิกายก็ทํานองเดียวกันกับวัดอนัมนิกาย คือ แตเดิมสรางขึ้นเพื่อเปนที่
บําเพ็ญกุศลของชาวจี นซึ่ งเป นตางชาติที่เขามาอยูในประเทศไทย แมเมื่อมีการตราพระราชบัญญั ติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ รศ. ๑๒๑ แลว ทางราชการก็มิไดเขาไปดําเนินการจัดตั้งหรือแทรกแซงการ
จัดตั้งแตอยางใด จนเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงไดกําหนดวา การปกครองคณะสงฆอื่นนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง แตก็ยังไมมีการประกาศใชกฎกระทรวงในเรื่องนี้ ในระหวางนั้น การสราง การตั้งวัดของจีน
นิกาย ทางราชการก็เพียงแตควบคุมเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ เชนเดียวกันกับวัดฝาย
อนัมนิกาย และเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนในการสรางวัดตั้งวัด เกณฑเดียวกัน
กับวัดฝายอนัมนิกายตามที่ไดเสนอไปแลว
การมีสถานะความเปนนิติบุคคลและการใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานของ
วัดจีนนิกายนั้นก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับวัดอนัมนิกาย คือในชวงกอนมีการประกาศใชกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) นั้น เปนการดําเนินงานของกลุมบุคคล เพื่อสนองประโยชนหรือความตองการ
ของกลุมชนนั้นโดยไมมีอํานาจรัฐ หรืออํานาจมหาชนเขามาเกี่ยวของในการดําเนินงานเลย และเมื่อมีการ
ประกาศใชกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ แลว วัดจีนนิกายโดยเฉพาะเจาอาวาสก็มีอํานาจในการดําเนินงานที่
เกือบไมตางไปจากอํานาจเจาอาวาสที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แตอยางใด
เวนแตที่มาแหงอํานาจซึ่งไดรับมาตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงเทานั้น
ในดานความสัมพันธกับองคการอื่น วัดฝายจีนนิกายก็มีลักษณะความสัมพันธ
กับองคการอื่นทํานองเดียวกันกับวัดอนัมนิกาย แตเดิมอยูในความดูแลของกรมทาซาย เชนเดียวกับชาว
ตางประเทศที่มาอยูในประเทศไทย และโอนการบังคับบัญชามาขึ้นกระทรวงธรรมการในสมัยรัชกาลที่ ๕
และโอนการปกครองมาขึ้นตอคณะสงฆไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อมีการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับที่
๓ ก็ไดกําหนดวา คณะสงฆในกฎกระทรวงนี้หมายถึงคณะสงฆจีนนิกายและหรือคณะสงฆอนัมนิกาย
แล ว แต ก รณี และกํ า หนดว า คณะสงฆ อ ยู ใ นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาของสมเด็ จ พระสั ง ฆราช
1 00

๑๐๐

สิริวัฒน คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศการ
พิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๙๔.
๑๐๑
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ขอมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
ป ๕๗, อางแลว, หนา ๗.

๑๕๑
การปกครองและลําดับชั้นในการปกครองก็แบงเปน ๑๒ ชั้น เชนเดียวกับฝายอนัมนิกาย มีการแตงตั้ง
สมณศั กดิ์ แก ภิ กษุ ผู ดํ ารงตํ าแหน งทางการปกครองเชนเดียวกั น ความสัมพันธกั บองค การภายนอก
ทั้งการควบคุมและการสงเสริมมีลักษณะไมแตกตางจากวัดอนัมนิกาย
วัตถุประสงคและการเขาเปนสมาชิกของวัดจีนนิกาย ก็มีลักษณะไมตางไปจาก
วัดอนัมนิกาย กลาวโดยสรุปก็คือ วัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้น และอาจเปน
ลักษณะของสาธารณประโยชน เพื่อเปนสถานที่บําเพ็ญกุศลแกผูนับถือตามจารีตประเพณีของตน การ
เขาเปนสมาชิกก็เชนเดียวกันกอนมีการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ นั้น ไมมีกฎหมายใดบังคับ
ก็ยอมเปนไปตามความประสงคของแตละคน แตเมื่อมีการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ การเขาเปน
พระภิกษุในวัดจีนนิกายก็ยอมตองมีการอุปสมบทโดยพระอุปชฌายที่ถูกตองตามกฎหมาย มิไดเปนไป
โดยอิสระเชนเดิม ๑๐๒
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กล า วโดยสรุ ป สํ า หรั บ การศึ กษาวิ จั ย ในหั ว ข อ นี้ ไ ด ก ล า วถึ งบทบาทและ
ความสําคัญของวัดและสํานักสงฆทางพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทย ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม การปกครอง
และเศรษฐกิจ ความเปนมาของการจัดตั้งวัดทางพระพุทธศาสนาตั้งแตสมัยพุทธกาล โดยการจัดตั้งวัดแต
เดิมเปนไปตามหลักเกณฑทางพระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธองคบัญญัติไวตั้งแตสมัย
พุทธกาล เมื่อศาสนาพุทธไดเผยแผเขามาในประเทศไทย ฝายอาณาจักรโดยองคพระมหากษัตริยในฐานะ
องคอัครศาสนูปถัมภก ไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมและควบคุมการจัดตั้งวัดและศาสนสถานตาง ๆ
โดยแตเดิมมิไดมีการออกกฎหมายกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งหรือควบคุมแตอยางใด จนกระทั่งในสมัย
รัชกาลที่ ๕ จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เปนกฎหมายสําหรับ
วางระบบการปกครองและการบริหารจัดการของคณะสงฆไทยเปนครั้งแรก แตการจัดตั้งและสถานภาพ
ทางกฎหมาย ความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆในปจจุบันนั้น เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่บัญญัติไวเปนการเฉพาะ คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๑ และกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ในขณะที่สถานภาพทางกฎหมายของวัดในคณะสงฆอื่นอัน
ไดแกวัดอนัมนิกายและวัดจีนนิกาย ซึ่งเดิมทีก็ไมมีกฎหมายบัญญัติไวชัดเจน จนกระทั่งมีการประกาศใช
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงทําให
สถานภาพทางกฎหมายของวัดในสั งกัดอนัมนิกายและจีนนิกายมีความชัดเจนขึ้นมา อยางไรก็ตาม
ปญหาที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการตีความสถานภาพทางกฎหมาย หรือความเปนนิติบุคคลของวัดและ
สํานักสงฆ ไมวาจะเปนคณะสงฆไทยหรือสงฆอื่น ๆ โดยองคกรวินิจฉัยกฎหมาย อันมีผลกระทบตอการ
บริหารงานของคณะสงฆโดยรวม จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาประเด็นปญหาเชิงกฎหมาย
ที่เกี่ ยวของ โดยในหัวขอตอไปจะไดนําเสนอผลการศึกษาสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานใน
ศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อนํามาเปรียบเทียบและศึกษาวิเคราะหใหเห็นถึงสภาพ
ปญหาและแนวทางแกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดและ
สํานักสงฆใหมีความชัดเจนตอไป
๑๐๒

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๑๕-๑๑๖.

๑๕๒

๓.๓ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย
ระบบความเชื่อ พิธีกรรมและศาสนา เปนวัฒนธรรมที่มนุษยในทุกสังคมจะตองมี ไมวาจะ
เปนสังคมประเภทสังคมลาสัตว สังคมเกษตรกรรม หรือแมแตสังคมอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนสังคมที่
เจริ ญ หรื อ ไม เ จริ ญ ระบบความเชื่ อ และศาสนาเป น ระบบทางสัง คมระบบหนึ่ ง ซึ่ ง ยอ มจะต อ งมี
ความสัมพันธกับระบบอื่น ๆ ในสังคม เชน ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ในเมื่อ
ระบบความเชื่อและศาสนาเปนวัฒนธรรมซึ่งมีธรรมชาติที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนตัวเองไปตาม
สถานการณ สิ่งแวดลอมและความตองการของสังคมในแตละสถานที่และแตละยุคสมัย และในเมื่อ
ศาสนาเปนวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนแตละกลุม หากสังคมใดเปนสังคมที่ซับซอน
ประกอบดวยกลุมคนหลายกลุมหลายวัฒนธรรม เชน ในสังคมไทย เราจะพบวามีระบบความเชื่อและ
ศาสนาอยูหลายระบบ นับเปนวัฒนธรรมยอยในวัฒนธรรมใหญ สังคมไทยจึงมีระบบความเชื่อและ
ศาสนาหลายระบบ เชน ระบบความเชื่อและพิธีกรรมของชาวพุทธ มุสลิม คริสต ซิกข พราหมณ-ฮินดู
รวมทั้งระบบความเชื่อและพิธีกรรมแบบจีนและกลุมชนอื่น ๆ ดังนั้น จึงสมควรศึกษาสถานภาพทาง
กฎหมายของศาสนสถานในศาสนาหรือระบบความเชื่ออื่น ๆ ที่มีอยูในสังคมไทย เพื่อทําความเขาใจ
และนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนา
ตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๓.๑ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาอิสลาม
๑) ประวัติความเปนมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย
“อิสลาม (Islam)” เปนคําภาษาอาหรับ แปลวา การยอมจํานน การปฏิบัติตาม
และการนอบนอม เมื่อนําคําวา “อิสลาม” มาเปนชื่อของศาสนาจึงมีความหมายวาเปนศาสนาแหง
การยอมนอบนอมจํานนตอพระเจา คือ อัลลอฮ ศาสนาอิสลามเปนศาสนาสุดทายที่ถูกประทานลงมา
จากชั้นฟาดวยความพอพระทัยของอัลลอฮ ที่มอบใหแกมวลมนุษยชาติ พระองคทรงสงทานศาสดา
มุฮัมมัด บุตรอับดุลลอฮ มาเปนความเมตตาแกชาวโลกทั้งหลาย เพื่อยืนยันความเปนเอกะของ
พระองค นํามวลมนุษยออกจากความมืดสูแสงสวาง พรอมทั้งยอมจํานนตอพระประสงคของพระองค
ดวยความพอใจและสมัครใจ
“มุสลิม (Muslim)” เปนคําภาษาอาหรับเชนกัน หมายถึง ผูที่นอบนอมและยอม
จํานนตอขอบัญญัติของอัลลอฮ และหมายถึงผูที่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม อิสลาม เปนศาสนาที่ถูก
กําหนดมาจากพระเจาผูทรงสรางโลกซึ่งมีพระนามวา “อัลลอฮ (Allah)” ดังนั้นอิสลามจึงเริ่มตนตั้งแตมี
มนุษยคนแรกในโลกนี้คือ อาดัม ซึ่งพระองคทรงสรางขึ้นมาจากดิน และสรางคูครองของเขาคือ เฮาวาอ
จากกระดูกซี่โครงดานซายของเขา และทั้งสองไดกอใหเกิดเผาพันธุมนุษยเปนกกเปนเหลา จวบจนโลก
พบกับจุดจบ ๑๐๓ ทั้งนี้มุสลิมจะตองปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองคและออกหางไกลจากคําสั่งหามของ
พระองค พรอมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมอันสูงสงแหงอิสลาม โดยการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการอิสลาม ๕
ประการและหลักศรัทธาอีก ๖ ประการ เพื่อใหเกิดคุณธรรมในจิตสํานึก อันจะนํามาซึ่งการเกื้อกูลกันใน
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๑๐๓

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๔๒-๔๓.

๑๕๓
สังคม โดยมีหลักฐานสําคัญที่ใชประกอบการพิจารณาและถือเปนหลักสําคัญของศาสนาอิสลาม คือ
คัมภร อัล-กุรอาน หะดีษ (คําสั่งสอนของศาสดา) และสุนนะฮฺ (การปฏิบัติตนเปนแบบอยางของศาสนา)
ความศรัทธาหรืออีมานทั้ง ๖ ประการของอิสลาม ไดแก ๑๐๔
๑. ศรัทธาต อ พระอัลลอฮ มุสลิม เชื่อวามีพระเจาองคเดียวเปนผูสรางสรรพสิ่ง
ผูเปนมุสลิมจะตองศรัทธาตอพระอัลลอฮเพียงพระองคเดียว
๒. ศรัทธาตอเทพบริวารของพระอัลลอฮ (เทวทูต) คือ ผูรับใชพระเจาซึ่งมีจํานวน
มากมีหนาที่ตาง ๆ กัน เทวทูตเปนคนกลางทําหนาที่สื่อสารระหวางทานนบีมุฮัมหมัดกับพระเจา
กลาวคือ ทานนบีมูฮัมหมัด ไดรับโองการจากพระเจาโดยทางเทวทูต ซึ่งเรียกวา “มลาอีกะฮ” เปน
วิญญาณที่มองไมเห็น แตสามารถแปลงรางเปนมนุษยไดตามบัญชาของพระอัลลอฮ
๓. ศรัทธาในพระคัมภีรทั้งหลาย คือ คัมภีรที่พระเจาไดประทานมากอนหนานี้ ซึ่ง
รวมทั้งคัมภีรของศาสนายูดาย และศาสนาคริสต แตใหถือวาคัมภีรอัล-กุรอาน เปนคัมภีรสุดทาย และ
สมบูรณที่สุด ที่พระเจาไดประทานพรลงมาใหแกมนุษยชาติ โดยผานทางศาสดามุฮัมหมัด
๔. ศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต ศาสนทูตเปนมนุษยธรรมดา แตพระเจาไดเลือกสรรวา
เปนคนดี เหมาะแกการที่จะเปนผูประกาศศาสนา ซึ่งทาน นบีมุฮัมหมัด เปนศาสนทูตองคสุดทาย
๕. ศรัทธาในวันพิพากษา คือ วันสุดทายของโลก ชาวมุสลิมเชื่อวาโลกมีวันแตกดับ
เมื่อถึงวันนั้นมนุษยทุกคนตองตาย และจะถูกทําใหฟนขึ้นมา เพื่อรับโทษหรือรางวัลตามกรรมที่ตนได
กระทําไว
๖ ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจา เชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางอยูใตกฎแหงการกําหนด
สภาวะ แตการกระทําของมนุษยนั้นอยูที่เจตนาและการตัดสินใจของมนุษยเอง
ศรัทธาดังกลาวเปนหลักการสําคัญพื้นฐานของอิสลาม ที่มุสลิมจะตองมีอยูประจําใจ
แตความศรัทธาเพียงอยางเดียวนั้น ยังไมเปนการเพียงพอ เพราะในอิสลาม ความศรัทธาที่แทจริง จะตอง
แสดงผลของมันออกมาใหเห็น เปนการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และเพื่อใหแนใจวา คนที่มีความศรัทธา
ในหลักการ ๖ ประการดังกลาว ยังคงยืนยันในความศรัทธานั้นอยางมั่นคง อัลลอฮ ก็ไดทรงวางภารกิจ
สําคัญใหเขาตองปฏิบัติ ๕ ประการ หรือที่เรียกกันวา หลักการอิสลาม ๕ ประการ นั่นคือ
๑. การกลาวคําปฏิญาณตนวา “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ. มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮ.” (ซึ่ง
แปลวา “ไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากอัลลอฮ และมุฮัมมัด เปนศาสนทูตของอัลลอฮ”)
คําปฏิญาณนี้ เปนถอยคําที่ผูยอมรับอิสลามทุกคนจะตองกลาวออกมา เปนการ
ยืนยันดวยวาจาวา ตัวเองมีความศรัทธาดังที่กลาวมาขางตน และพรอมที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติ และ
เงื่อนไขตาง ๆ ที่อัลลอฮไดทรงกําหนดไว ในคัมภีรกุรอาน และคําสอนของทานศาสดามุฮัมมัด
คําปฏิญาณตอนที่สอง ที่กลาววา “มุฮัมมัดเปนรอซูลของอัลลอฮ” นั้น หมายความ
วา เมื่อใครยอมรับอัลลอฮวาเปนพระเจาของเขาแลว เขาจะตองยอมรับวา มุฮัมมัดเปนรอซูล หรือผูนํา
สารของอัลลอฮ (กุรอาน) มาประกาศยังมนุษยชาติ และจะตองเชื่อฟงคําสั่งสอนของศาสดามุฮัมมัดดวย
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๑๐๔

ดิเรก กุลสิรสิ วัสดิ์, “อิสลามในสังคมไทย”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเชื่อและศาสนาใน
สังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครั้งที่ ๑๖, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
๒๕๕๖), หนา ๔๗๑.

๑๕๔
๒. การนมาซ หรือละหมาด (หรือในภาษาอาหรับเรียกวา “อัศ-เศาะลาฮ”) การ
นมาซ คือการแสดงความเคารพสักการะ และการแสดงความขอบคุณตออัลลอฮ ซึ่งจะกระทําวันละ ๕
เวลา คือ ตอนรุงอรุณ ตอนบาย ตอนตะวันคลอย ตอนดวงอาทิตยตกดิน และในยามค่ําคืน โดยหนาที่ใน
การนมาซนี้ เปนหนาที่ของมุสลิมทุกคน ตั้งแตเริ่มมีความรูสึกทางเพศ (สําหรับผูชาย) และเริ่มมี
ประจําเดือน (สําหรับผูหญิง) ซึ่งเปนวัยที่อิสลามถือวา เริ่มเขาสูวัยแหงความเปนผูใหญแลว
การนมาซเป นสิ่งยื นยันความศรัทธาที่ปรากฏใหเห็นทางภายนอกไดชัดเจนที่สุ ด
เพราะเปนการปฏิบัติที่มีรูปแบบ และคนที่จะดํารงรักษาการนมาซของตัวเองไดครบ ๕ เวลาตอวันนั้น
จะตองเปนคนที่มีความผูกพันตออัลลอฮและรําลึกถึงพระคุณของพระองคอยูตลอดเวลา
๓. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การถือศีลอดในอิสลาม คือ การงดเวนจากการกิน
การดื่ม การเสพสิ่งตาง ๆ การมีความสัมพันธทางเพศฉันสามีภรรยา ตลอดจนการอดกลั้นอารมณใฝต่ํา
ทั้งหลาย และการนินทาวารายผูอื่น ตั้งแตดวงอาทิตยขึ้นจนถึงดวงอาทิตยตก
การถือศีลอด เปนหลักปฏิบัติอีกประการหนึ่ง ซึ่งอิสลามกําหนดใหมุสลิมทุกคน ที่
ศรัทธาในอัลลอฮ และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ทั้งชาย หญิง มีหนาที่ตองปฏิบัติ เปนเวลา ๒๙ – ๓๐
วัน ในเดือนรอมฎอน ซึ่งเปนเดือนที่เกาตามปฏิทินอิสลาม
๔. การจายซะกาต การจายซะกาต คือ การจายทรัพยสิน ในอัตราที่ศาสนากําหนด
ไวจํานวนหนึ่งจากทรัพยสินที่สะสมไว เมื่อครบกําหนดเวลา โดยจะตองจายทรัพยสินนี้ใหแกคนที่มีสิทธิ์
ไดรับ ๘ จําพวก ตามที่คัมภีรกุรอาน ไดกําหนดไว อันไดแก ๑) คนยากจน ๒) คนที่อัตคัดขัดสน
๓) คนที่มีหัวใจโนมมาสูอิสลาม ๔) ผูบริหารการจัดเก็บและจายซะกาต ๕) ไถทาส ๖) ผูมีหนี้สิน
ลนพนตัว ๗) คนพลัดถิ่นหลงทาง ๘) ใชในหนทางของอัลลอฮ
ความจริงแลวคําวา “ซะกาต” โดยทางภาษาแปลวา “การซักฟอก การทําใหสะอาด
บริสุทธิ์ และการเจริญเติบโต” และคําวา “ซะกาต” นี้ ไดถูกกลาวควบคูกับการนมาซ ในคัมภีรกุลอาน
ไมต่ํากวา ๒๐ ครั้ง ดวยเหตุนี้ มุสลิมที่ปฏิบัตินมาซ แตไมยอมจายซะกาตนั้น ความเปนมุสลิมของเขาจึง
ยังไมสมบูรณ
วัตถุประสงคที่อิสลามกําหนดใหมุสลิมจายซะกาต ก็คือเพื่อเปนการยืนยันถึงความ
ศรัทธา นอกจากนั้นแลว การจายซะกาตก็ยังมีวัตถุประสงคเพื่อซักฟอกทรัพยสินและจิตใจของผูจายใหมี
ความสะอาดบริสุทธิ์ ขณะเดียวกันก็เพื่อเปนการสรางความเจริญใหแกสังคมอีกดวย เพราะอิสลามถือวา
ทรัพยสินที่มุสลิมหามาไดนั้น ถึงแมวาจะหามาดวยความสุจริตก็ตาม ถาหากทรัพยสินที่สะสมไวนั้น ยัง
ไมไดนํามาจายซะกาต ทรัพยสินนั้นก็ยังไมบริสุทธิ์ เพราะซะกาตเปนสิทธิ์ของคน ๘ ประเภทดังกลาว
การไมจายซะกาต ก็คือการยักยอกทรัพยสินของคนเหลานั้น ขณะเดียวกัน การจายซะกาต ก็จะชวย
ชําระจิตใจของผูจาย ใหหมดจดจากความตระหนี่ถี่เหนียวและความโลภ ซึ่งถือวาเปนสิ่งสกปรกทางใจ
อยางหนึ่ง
๕. การทํ า ฮั จ ญ คื อ การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ที่ น ครมั ก กะฮ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ในเดือนซุลฮิจญะฮ ตามวันเวลาและสถานที่ ที่ถูกกําหนดไว หลักการขอนี้ถือเปนหนาที่
สําหรับมุสลิมทั้งชายหญิงทุกคน ที่มีความสามารถในดานรางกาย ทรัพยสิน และเสนทางการเดินทางมี
ความปลอดภัย หากใครไดศึกษาถึงประวัติศาสตรอิสลามแลว จะพบวาการทําฮัจญ เปนพิธีกรรมทาง
ศาสนาเกาแก ที่มีมากอนสมัยของศาสดามุฮัมมัด จากหลักฐานในคัมภีรกุรอาน การทําฮัจญเริ่มตนขึ้น

๑๕๕
เมื่อตอนที่อัลลอฮไดบัญชาใหศาสดาอิบรอฮีม และอิสมาอิล ผูเปนลูกชาย รวมกันสราง “บัยตุลลอฮ”
(บานของอัลลอฮ) ขึ้นมา เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับการเคารพภักดีตอพระองค เมื่อสรางเสร็จแลว
พระองคก็ทรงบัญชาใหศาสดาอิบรอฮีม เรียกรองเชิญชวนมนุษยชาติ ใหมารวมกันแสดงความจงรักภักดี
ตอพระองคที่บานดังกลาว
ดังนั้น ในเดือนซุลฮิจญะฮ ซึ่งเปนเดือน ๑๒ หรือเดือนสุดทายของปฏิทินอิสลาม
มุสลิมทุกชาติ ทุกเผาพันธุจากทั่วโลกนับลานคน จะเดินทางไปรวมกันแสดงความเคารพภักดีตออัลลอฮ
ที่บานของพระองค การบําเพ็ญฮัจญจึงเปนการสรางภราดรภาพและความเปนเอกภาพของประชาคม
มุสลิม ๑๐๕
ทั้งนี้ วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของมุสลิมจะตองผูกพันอยูกับความศรัทธาในอัลลอฮ
หรื อพระผู เป นเจาและปฏิ บัติศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนา ในขณะที่การดําเนินชีวิตในสังคม
มีความยืดหยุนตามโครงสรางการปกครองและวัฒนธรรมของอิสลาม
ศาสนาอิสลามในประเทศไทยมีจุดเริ่มตนการเผยแพรจากคาบสมุทรอาหรับและได
ขยายเขาสูดินแดนตาง ๆ ของโลก รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
รวมถึงตอนใตของประเทศไทย โดยพอคาชาวอาหรับที่เดินทางเขามาคาขาย พรอมนําหลักปฏิบัติของ
อิสลามเขามาเผยแพร จนไดรับการยอมรับจากประชาชนในดินแดนเหลานั้น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
อิสลามไดขยายเขาสูภาคกลางและภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย โดยการอพยพและยายถิ่นฐานของ
มุสลิม นอกจากนี้ยังมีมุสลิมชาวตางชาติที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในดินแดนของไทยดวย
ในศาสนาอิสลาม สถาบันศาสนาไดแก “มัสยิด (Mosque)” ซึ่งเปนจุดศูนยกลาง
สําหรับมุสลิมในทองถิ่นตาง ๆ มัสยิดเปนที่ปฏิบัติศาสนา การประชุม การศึกษา การบริหารประเทศ
การแตงงาน การตัดสินคดีความ ครบทุกดาน สถาบันมัสยิดจึงเปนสถาบันบริหารทั้งดานอาณาจักร
และศาสนจักรพรอมกันไป ในสมัยนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้น มัสยิดอยูติดกับบานพัก
ของทาน เพื่อความสะดวกในการมามัสยิดของทาน มุสลิมทุกคนจะตองถือเปนหนาที่อยางสําคัญในการ
ทํานุบํารุงมัสยิด เพราะมัสยิดเปนของอัลลอฮ ตะอาลา เปนสมบัติสวนรวม มิใชของผูใด บุคคลจึงไมมี
สิทธิที่จะปกครอง ถือสิทธิ์ และผูกขาดในปฏิบัติการตาง ๆ เฉพาะตนหรือตระกูล และจะตองไมนําพิธี
ศาสนาอื่นมาปฏิบัติในมัสยิดหรือมีการภาวนาตอสิ่งอื่นใดรวมกับอัลลอฮ ตะอาลา ๑๐๖
สําหรับความเปนมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทยนั้น ปรากฏหลักฐานในศิลา
จารึกพอขุนรามคําแหงหลักที่ ๑ ดานที่ ๓ บรรทัดที่ ๑ มีคําวา ปสาน ซึ่งหมายถึงตลาดขายของแหงและ
เชื่อกันวามาจากศัพทเปอรเชีย บาซาร (Ba-za-r) หรือมลายู ประสัร ซึ่งเพี้ยนมาจาก บาซาร ขอความใน
ศิลาจารึกมีวา “เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอัจนะ มีปราสาท มีปาหมากพราว มีปา
หมากลาง มีไรมีนา มีถิ่นมีฐานมีบานใหญ บานเล็ก...”
ใน “ภูมิศาสตรวัดโพธิ์” ทานกาญจนาคพันธเขียนวา “นับเพียงชั้นสุโขทัยที่เกิด
ศาสนาอิสลามขึ้นแลว แขกมะหะหมัดที่เขามาอยูในเมืองไทยเรา เรารูไมไดวาเปนชาติไหน ภาษาไหน วา
โดยเฉพาะภาษาหรือชาติอาหรับตามโคลงภาพวัดโพธิ์ที่กําลังกลาวถึงอยูนี้ จะไดเคยติดตอหรือเขามาอยู
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๑๐๕
๑๐๖

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบื้องตน, อางแลว, หนา ๔๘๐-๔๘๕.
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบื้องตน, อางแลว, หนา ๖๙.

๑๕๖
เมืองไทยเกาแกมาแลวอยางไร ก็ไมมีทางทราบได แตเมื่อวาถึงถอยคําหรือภาษาที่มีปรากฏเปนหลักฐาน
วาเปนภาษาแขกใชเกาแกที่สุดนั้น ก็ไดแกคําวา “ปสาน” มีอยูในหลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง
คํา “ปสาน” นี้ ศาสตราจารย ยอร ช เซเดส ใหคําอธิบายว า “ตลาดมีหองแถว ภาษาเปอรเชียวา
‘บาซาร’ แปลวา ตลาดที่ตั้งประจํา หรือถนนที่มีหองเปนรานคา ในภาษาไทยเขียนคํานี้หลายอยาง เชน
ในศิลาจารึกเขียน ‘ตลาดปสาน’ เพี้ยนมาในยุคหลัง ๆ เขียน ‘ตลาดยี่สาน’ ลักษณะตลาดของไทยสมัย
โบราณ กลาวกวาง ๆ เห็นจะมี ๒ อยาง คือ ตลาดที่ตั้งประจําที่อยางหนึ่ง กับตลาดตั้งชั่วครั้งชั่วคราว
อยางที่เรียกวา ‘ตลาดนัด’ อีกอยางหนึ่ง” ๑๐๗ หลักฐานเหลานี้แสดงวา ไดมีการคาขายระหวางกรุง
สุโขทัยกับมุสลิมมาชานานทีเดียว
อยางไรก็ตาม นับเปนเรื่องที่เมืองไทยเรายังไมมีประวัติศาสตรแนชัดลงมา ก็จัดไดวา
ความสัมพันธตาง ๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นมีอยูตลอดมา
ดูตามประวัติศาสตรไมปรากฏวาในยุคนั้นคนไทยเปนชาติที่เดินเรือเกงกลาอะไรนัก เพราะฉะนั้น
เรือสินคาในสมัยนั้นนาจะสันนิษฐานวาเปนของพวกอาหรับและเปอรเชียมากกวา และการคาในสมัยนั้น
ยอมชักจูงใหมุสลิมมาตั้งหลักแหลงในกรุงสุโขทัยเปนธรรมดา แมแตคนเดินเรือทะเลของหลวงในสมัย
อยุธยาก็ใชแตคนเชื้อสายพวกแขกมลายูเปนพื้น ถึงพวกจามและชวา มลายู แมที่สุดจีนก็คงไปมาถึงกัน
แตกอนมาชานาน
สําหรับอิสลามในสมัยอยุธยานั้น เปนธรรมดาอยูเองเมื่อบรรดามุสลิมไดตั้งรกรากอยู
แตครั้งกรุงสุโขทัยก็ยอมสืบเชื้อสายมาในสมัยอยุธยาดวย เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกเพลิงเผาพินาศคราวเสีย
กรุงครั้งที่ ๒ แกพมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เราจึงมีหลักฐานตาง ๆ เหลือนอย ภาพลายรดน้ําบนบานตูใบหนึ่ง
ในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปจจุบันนี้ ซึ่งเขาใจวาไดเขียนไวในสมัยสมเด็จ
พระเจาเสือ แสดงภาพของพระเจาหลุยสที่ ๑๔ และอีกภาพหนึ่ง ซึ่งเขาใจวาเปนกษัตริยเอารังซีบแหง
วงศโมกุล (Mughal) แหงอินเดียนั้น เปนเรื่องนาทึ่ง เพราะรัชกาลของกษัตริยเอารังซีบเริ่มแต พ.ศ.
๒๒๐๑ ถึง พ.ศ. ๒๒๕๐ รวมราว ๕๐ ป ประสูติเมื่อ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๑๖๑ สวนของพระนารายณ
มหาราช เริ่มแต พ.ศ. ๒๒๐๐ ถึง พ.ศ. ๒๒๓๑ รวมเวลา ๓๒ ป และของพระเจาหลุยสที่ ๑๔ นั้น
พระองคประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๘๑ และสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๘ จะเห็นไดวารัชสมัยของกษัตริยสามองค
นี้ไลเลี่ยกัน พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดทรงใหคณะทูตมาเจริญพระราชไมตรี และเพื่อจะชักชวนใหนับถือ
ศาสนาคริสตดวย ในระหวางนั้นราชทูตของพระเจาชาฮฺแหงเปอรเชียรก็มาถึง และพํานักอยูในกรุง จนมี
ขาวลือวาจะมาชักชวนพระนารายณมหาราชใหนับถือศาสนาอิสลาม หากภาพนี้มิใชของกษัตริยเอารังซีบ
ก็นาจะเปนของชาฮฺสุลัยมานแหงวงศเศาะฟะวี เพราะรัชสมัยตรงกัน (พ.ศ. ๒๒๑๐-๒๒๓๓) และมีการ
ติดตอกับสมเด็จพระนารายณฯ ดวย อยางไรก็ดีเปนเรื่องนาทึ่งที่มีภาพลายรดน้ําเชนนั้นบนบานตูหนังสือ
ของหลวง
ความจริงกอนหนานี้ที่คลองบางกอกใหญไดมีมุสลิมตั้งภูมิลําเนาคาขาย อยูบกก็มี
อยูแพก็มีมาแลวเชนกัน ในสมัยนั้นไทยมุสลิมเรียกมัสยิดของตนวา กุฎี และบางครั้งก็เพี้ยนเปนกะฎีหรือ
เขียนเปนกะดี กลาวกันวาชาวไทยมุสลิมที่คลองบางกอกใหญนั้นมีมากอนสมัยพระเจาทรงธรรม (พ.ศ.
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๑๐๗

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาอิสลาม” ใน กรมการศาสนา
, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๔๙.

๑๕๗
๒๑๕๓-๒๑๗๑) กระดานจารึกอักษรอาหรับซึ่งถูกไฟไหมบางสวนครั้งอยุธยาเสียกรุงลอยน้ํามา และชาว
คลองบางกอกใหญเก็บรักษาไวที่มัสยิดตนสนจนบัดนี้นั้นก็เปนหลักฐานอีกประการหนึ่ง
นิคมของพวกมักกะสันที่เคยมีอยูในกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ก็ชี้ใหเขาใจไดวา
ไทยไดมีการติดตอกับชนชาติอินนีเซีย และไดมีพวกมะกัสซาร ซึ่งอยูตอนใตของเกาะเซลีเบสเขามาตั้ง
นิ ว าสถานอยู ใ นกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาด ว ย อย า งน อ ยที่ สุ ด ตํ า บลมั ก กะสั น และสถานี ร ถไฟมั ก กะสั น ใน
กรุงเทพมหานครนั้น มิใชคําไทยแตเดิมอยางแนนอน ๑๐๘
คําวา จุฬาราชมนตรี ซึ่งเปนตําแหนงประมุขสูงสุดของศาสนาอิสลามในขณะนี้ ก็มี
ประวัติมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยา ในทําเนียบศักดินาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีทําเนียบตําแหนง
ขุนนาง ซึ่งในชั้นหลังเรียกวา “กรมทาขวา” มี “พระจุลาราชมนตรี” เปนหัวหนาฝายแขก คูกับ “หลวง
โชฎึกราชเศรษฐี” หัวหนาฝายจีน พอสันนิษฐานไดวาตั้งแตสมัยสุโขทัยลงมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา
แผนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๒๐๓๑) จะตองมีพวกแขก เชน เปอรเชีย หรืออาหรับ หรือ
พวกอินเดีย เขามาอยูแลว จึงมีการกลาวถึงพวกนักเทศขันที แลวก็มีตําแหนงพระจุลาราชมนตรี ใน
ทําเนียบกรมภูษามาลามีชื่อแขกจริง ๆ ปรากฏอยู ๔ คน เปนพวกชางขุนชื่อ นายเวระกู นายครูปา นาย
ประหมานันตี และนายเอระกะป ถือศักดินาคนละ ๕๐ ไร
ตอจากสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑) ลงมา๕ แผนดิน ถึง
แผนดินพระยอดฟาฯ (พ.ศ. ๒๐๘๙-๒๐๙๑) มีเรื่องยุงเกี่ยวกับขุนวรวงษาธิราช คือขุนพิเรนทรเทพ
ขุนอินทรเทพ หมื่นราชเสนหา และหลวงศรียศ ชาวบานลานตากฟา แขวงเมืองสุพรรณบุรี ราชทินนาม
“หลวงศรียศ” นี้ เทาที่ไดพบในสมัยหลัง ๆ ปรากฏวาเปนตําแหนงขุนนางแขก เชน ในแผนดิน
พระเอกาทศรถ (พ.ศ. ๒๑๔๘-๒๑๖๓) มีพวกฮอลันดาเขามามีชื่อ “ออกขุนศรียศ” เปนผูหนึ่งที่มีหนาที่
ติดตอกับพวกอังกฤษ มาถึงแผนดินพระเพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๖) มีเยอรมันชื่อหมอแกมปเฟอร
เขามาเขียนเลาตอนจะไปหาพระยาพระคลัง (คือโกษาปาน) ก็วา มีขุนนางชื่อ “ออกพระศรียศ” เปน
ผูนําไป บอกวา ออกพระศรียศเปนขุนนางแขกอินเดีย ถือศาสนาอิสลาม เปนหัวหนาพวกแขกมัวร
แตงตัวเปนแขกมีผาโพกหัว เวลามาติดตอมีขุนนางแขกมาดวย ๒ คน ขุนนางจีนคนหนึ่ง ขุนนางไทย
๒ คน ตามที่หมอแกมปเฟอรเขียนนี้ แสดงวา เปนพวกกรมทา ซึ่งมีหนาที่ติดตอกับแขกเมือง
ออกพระศรียศอาจจะเปน “ปลัด” หรือ “เจาทา” เพราะในตอนหลังหมอแกมปเฟอรเลาถึงตําแหนง
ขุนนางไดออกชื่อ “พระยาจุลา” อีกคนหนึ่ง ๑๐๙
ในคําใหการของขุนหลวงหาวัดก็วามีตําแหนง “หลวงศรียศ” อยูในทําเนียบขุนนาง
แขกเปนแมกองแขก ดังนี้ หลวงศรียศ ที่มารวมคิดกับขุนพิเรนทรเทพคงจะเปนแขกแท หรือเปนเชื้อแขก
เกิดที่บานลานตากฟา ก็ได แลวมารับราชการในกรุง ราชทินนามแขกมักจะมีคําวา “ศรี”นําหนา เชน
ในกรมขันทีมีพระศรีมโนราช หลวงศรีมโนราช ในกรมทาชั้นหลังมี “หลวงศรีวรขาน” (รองพระจุลา)
เปนตน
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ดิเรก กุลสิรสิ วัสดิ์, อิสลามในสังคมไทย, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเชื่อและศาสนาใน
สังคมไทย, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, อางแลว, หนา ๔๖๒.
๑๐๙
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาอิสลาม” ใน กรมการศาสนา
,อางแลว, หนา ๑๕๐-๑๕๑.

๑๕๘
ในปจจุบันมุสลิมไดตั้งหลักแหลงของตนในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย โดยมี
ที่มาและเหตุผลอันแตกตางกันออกไป มุสลิมไดเกี่ยวของกับประเทศไทยมาแตสมัยกรุงสุโขทัย โดยมีผูขุด
พบเหรียญจารึกภาษาอาหรับ ตอมาสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี มุสลิมไดเขามามีบทบาทอยาง
มากมายดังกลาวไวแลว ในตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีมุสลิมจํานวนหนึ่งอพยพมาจากมลายูโดยถูกจับ
เปนเชลยของกองทัพไทย เปนตนตระกูลของชาวไทยมุสลิมสวนใหญซึ่งตั้งรกรากอยูในเขตพื้นที่ตาง ๆ
เชน สี่แยกบานแขก พระโขนง มีนบุรี นนทบุรี เปนตน บางสวนก็ตั้งรกรากอยูในถิ่นกําเนิดเดิมของตน
แตไทยไดปกครองทองถิ่นนั้นมาแตเดิม เชน จังหวัดตาง ๆ ของชายแดนภาคใต เปนตน รวมทั้งมี
บางสวนอพยพมาจากอินโดนีเซียดวยเงื่อนไขทางการคา ประมาณสมัยรัชกาลที่ ๕ ตั้งรกรากอยูใน
ปจจุบันนี้ที่ทุงวัดดอน มักกะสัน ลุมพินี เปนตน บางสวนเปนเชื้อสายอินเดียที่อพยพเขามาตั้งหลักแหลง
ประกอบอาชีพมีอยูที่ฝงพระนครและธนบุรี บางสวนเปนคนจีนมาจากมณฑลยูนานแผนดินใหญจีน หลัง
การปฏิวัติใหญเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง และมาตั้งรกรากอยูที่เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ตาก
เปนตน บางสวนเปนชาวอาหรับไดเขามาตั้งหลักแหลงประกอบการคาในตัวเมืองใหญ ๆ เชน ใน
กรุงเทพฯ ปตตานี หาดใหญ เปนตน
ในการบริหารกิจการอิสลามในประเทศไทยนั้น แตเดิมมิไดมีกฎหมายบัญญัติไวแต
ประการใด ทั้งนี้ ตําแหนงจุฬาราชมนตรีซึ่งในปจจุบันถือเปนผูนํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ๑๑๐ โดยตําแหนงดังกลาวนี้ปรากฏมีครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม
ของกรุงศรีอยุธยา โดยมีกฎหมายกําหนดราชทินนามจุฬาราชมนตรีในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มี
บรรดาศักดิ์เปน “พระจุฬาราชมนตรี” วาที่เจากรมทาขวา เคียงคูมากับตําแหนง “โชดึกราชเศรษฐี”
หรือ โชฎึกราชเศรษฐี วาที่ เจากรมทาซาย
กรมทาขวา เปนหนวยงานดานการคาและการติดตอกับชาวตางชาติ ในสังกัดกรม
พระคลัง มีหนาที่รับผิดชอบทางดานการคา การเดินเรือพาณิชย และการตางประเทศ ไดแก แขก
ประเทศชวา มลายู อังกฤษ ในประกาศรัชกาลที่ ๔ กําหนดวา “ใหมีหนาที่ดูแลการคาขางฝายแขก
อินเดีย แขกอาหรับ แขกชาวมลายู และพราหมณที่มีบานเมืองตั้งอยูในฝงขวาคุงทะเลไทย
อยางไรก็ตามถึงแมขุนนางกรมทาขวาสวนใหญจะเปนพวกมุสลิม แตยังมีขุนนางและ
ผูชํานาญการชาวตางชาติกลุมอื่น ๆ ที่รับราชการในหนวยงานนี้ เชน ชาวโปรตุเกส ชาวอินเดียที่นับถือ
ศาสนาฮินดู และชาวอารเมเนีย เปนตน ขุนนางชาวตางชาติเหลานี้สวนใหญคือกลุมที่มาจากฝงตะวันตก
ของสยามหรือเกี่ยวของกับชาวตะวันตก ไดแก กลุมพวกเขารีตที่นับถือศาสนาคริสต นอกจากนี้ กรมทา
ขวายังติดตอคาขายอยูกับมุสลิมที่มาจากรัฐอิสลามในเอเซียตะวันออกเฉียงใต คือ มลายูจาม และรัฐใน
หมูเกาะอินโดนีเซีย
นับตั้งแตการกําเนิดขึ้นของกรมทาขวาและราชทินนาม จุฬาราชมนตรี นั้นเรามิอาจ
ทราบไดวามีบุคคลใดดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรี วาที่เจากรมทาขวามากอน โดยเฉพาะชวงแผนดิน
สมเด็จพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๓-๒๑๗๑ ) แตในหนังสือประวัติสกุลบุนนาคและเฉกอะหมัดกลาว
อางถึงครั้งสมเด็จพระเจาทรงธรรมวา มีแขกเจาเซ็นสองคนพี่นองเขามาคาขายในกรุงศรีอยุธยา เมื่อ
จุลศักราช ๙๖๔ ปขาล จัตวาศก (พ.ศ. ๒๑๔๕) คนพี่ชื่อ เฉกอะหมัด คนนองชื่อ มหะมัดสะอิด ทาน
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พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๖.

๑๕๙
เฉกอะหมัดเปนที่สนิทชิดชอบและเปนที่ปรึกษาราชการตางประเทศของเจา พระยาพระคลังในเวลานั้น
ดวย ครั้งนั้นสมเด็จพระเจาทรงธรรมไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหเปนพระยาเฉกอะหมัด
รัตนราชเศรษฐี เจากรมทาขวา วาที่จุฬาราชมนตรี และในแผนดินสมเด็จพระเจาปราสาททอง เลื่อนขึ้น
เปนเจาพระยาบวรราชนายก จางวางกรมมหาดไทย ๑๑๑
ปที่เฉกอะหมัดเขามายังกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๑๔๕-๒๑๔๖) นั้นตรงกับแผนดิน
สมเด็จพระเอกาทศรถ และไดเขารับราชการเมื่อลุแผนดินสมเด็จพระเจาทรงธรรม เฉกอะหมัดจึงเปน
จุฬาราชมนตรีคนแรกที่สามารถสืบคนตัวตนได แตมิไดหมายความวาเฉกอะหมัดเปนปฐมจุฬาราชมนตรี
เพราะกอนหนานั้น ราชทินนามจุฬาราชมนตรีมีปรากฏอยูแลวในกฎหมายที่ตราขึ้นนับแตแผนดิน
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แตไมปรากฏวาเปนผูใดเทานั้นเอง
จึงอาจสรุปไดวา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จุฬาราชมนตรีมีบทบาทและหนาที่ใน
ราชสํานักสยาม โดยทําหนาที่ดูแลการคา การติดตอกับตางชาติ และการควบคุมประชาคมตางชาติจาก
ภูมิภาคฝงตะวันตก ในบางรัชสมัยจุฬาราชมนตรีไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเปนเจากรมทากลาง
กรมอาสาจาม-มลายู หรือพระคลังตลอดจนฝายตุลาการอีกดวยซึ่งเปนไปตามพระบรมราโชบายของ
พระมหากษัตริยแตละพระองค จุฬาราชมนตรีในบางรัชสมัยจึงมิไดวาที่เจากรมทาขวาเทานั้น อีกทั้งยัง
ถูกจัดวาเปนเสนาบดีผูใหญในราชสํานักสยามที่มีความสําคัญทั้งในฝายพลเรือนและฝายกลาโหมอีกดวย
ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร ราชทินนาม จุฬาราชมนตรี ยังคงมีลักษณะไมตางจาก
เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งในดานหนาที่ความรับผิดชอบหลักในกรมทาขวา และการไดรับพระกรุณา
โปรดเกลาฯ จากพระเจาแผนดินใหมีตําแหนงหนาที่ในสังกัดกรมกองอื่น ๆ อีกดวย เชน พระยา
จุฬาราชมนตรี (นาม) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ไดรับโปรดเกลาฯ ให
วาการคลังวิเศษ พระคลังใน ชวยราชการตางประเทศในกรมทากลาง และไดกํากับชําระตั้วเหี่ย ชําระฝน
ตอมาในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ เปนจางวาง
วาการคลังวิเศษ คลังในซาย คลังในขวา พระคลังใน และเปนเจาคํานวณกํากับภาษีรอยชักสามอีกดวย
และในแผนดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ไดรับ
โปรดเกลาฯ ใหเปนจางวางกรมทาขวา และเปนเจากรมกองแสตมป กระทรวงยุติธรรม และในสมัย
รัชกาลที่ ๕ นั้น พระจุฬาราชมนตรี (เกษม) ไดเปนรองอํามาตยเอก กับไดเปนเจากรมกองแสตมป
กระทรวงยุติธรรม เปนตน
สรุปไดความวา ในชวงกรุงรัตนโกสินทรกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕ นั้นผูดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีเปนขุนนางชํานาญการและประจําการในกรมทาขวา บางทาน
ไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนผูพิพากษาศาลคดีตางประเทศ (เชน พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ในรัชกาลที่ ๕)
เปนเจากรมกองแสตมป กระทรวงยุติธรรม และบางทานเปนรองอํามาตยเอก (เชน พระจุฬาราชมนตรี
(เกษม) ในรัชกาลที่ ๕) บางทานเปนขุนนางนอกราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เชน พระ
จุฬาราชมนตรี (สอน อะหมัดจุฬา) รัชกาลที่ ๗) โดยมีขอสังเกตวาตําแหนงจุฬาราชมนตรีที่ผานมาลวน
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ส. พลายนอย, ขุนนางสยาม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๗), หนา ๑๖๓.

๑๖๐
แตเปนขุนนางในสายตระกูลเฉกอะหมัดอันเปนตนสกุลบุนนาค สืบทอดตอกันมาตลอดระยะเวลาหลาย
รอยปและสิ้นสุดลงในสมัยรัชกาลที่ ๗ ๑๑๒
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระ
จุฬาราชมนตรี (สอน) ยังคงดํารงตําแหนงอยูจนในที่สุดทานไดลาออกจากบรรดาศักดิ์ ทั้งนี้มีประกาศ
เรื่องการยกเลิกบรรดาศักดิ์ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลลงวันที่ ๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๘๐ และลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ และประกาศเรื่องการยกเลิกยศขาราชการฝาย
พลเรือน มีจอมพล ป. พิบูลยสงคราม นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ บรรดาศักดิ์ใน
ราชทินนาม “จุฬาราชมนตรี” จึงวางเวนไปนับแตบัดนั้น
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงไดมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลามขึ้น ในมาตรา ๓ มีความวา “พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีเพื่อใหมีหนาที่ปฏิบัติราชการสวนพระองคเกี่ยวแกการที่จะทรงอุปถัมภศาสนา
อิสลาม และใหมีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามสมควร”
จุ ฬาราชมนตรี คนแรกซึ่ งได รับแต งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คื อ นายแช ม
พรหมยงค นับเปนจุฬาราชมนตรีคนแรกที่เปนผูนับถือศาสนาอิสลาม นิกายสุนนี และนอกวงศของทาน
เฉกอะหมัด ตลอดจนเปนผูดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีที่มิใชขุนนางบรรดาศักดิ์ในสังกัด กรมทาขวา แต
เปนพลเรือนที่เปนนักการศาสนาซึ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซ ฮัร ประเทศอียิปต
เป น ที่ น า สั ง เกตว า ในพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการศาสนู ป ถั ม ภ ฝ า ยอิ ส ลาม
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ตําแหนงจุฬาราชมนตรีในยุคนี้ถือเปนตําแหนงขาราชการในสํานักราชเลขานุการใน
พระองคเทียบเทาตําแหนงหัวหนากอง ๑๑๓ (ตามกฎฉบับที่ ๑๔๖ และ ๑๔๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ
๒๔๙๘) พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและถอดถอนตามพระราชอัธยาศัย มีหนาที่ตามความในมาตรา ๓
ซึ่งบั ญญัติ ใหจุฬาราชมนตรีมีหนาที่ปฏิบัติราชการสวนพระองคเกี่ยวแกการที่จะทรงอุปถัมภศาสนา
อิสลาม ซึ่งจุฬาราชมนตรีที่มีสถานภาพตามพระราชกฤษฎีกานี้คือ จุฬาราชมนตรีแชม พรหมยงค และ
จุฬาราชมนตรีตวน สุวรรณศาสน ในชวงแรก ๆ ที่ดํารงตําแหนง
ตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยแกไขเพิ่มเติมในมาตราที่ ๓ ความวา “ใหยกเลิกความในมาตราที่ ๓ แหงพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีเพื่อใหคําปรึกษาแกกรมการ
ศาสนาในกระทรวงศึ กษาธิการเกี่ ยวแกการศาสนูปถัมภ ฝายอิสลาม และใหมี เงิ นอุ ดหนุ นฐานะ
จุฬาราชมนตรีตามสมควร” ผูรับสนองพระบรมราชโองการคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น จะเห็นไดวาสถานภาพของจุฬาราชมนตรีหลังป ๒๔๙๑ ถูกลดบทบาทจากการเปนขาราชการ
ประจําสํานักราชเลขานุการในพระองค เปนผูใหคําปรึกษาแกกรมการศาสนาในกระทรวงศึกษาธิการ
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๗.
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาอิสลาม” ใน กรมการศาสนา
,อางแลว, หนา ๑๕๓.
๑๑๓

๑๖๑
เทานั้น ทานจุฬาราชมนตรี ตวน สุวรรณศาสน ในชวงหลังป ๒๔๙๑ เรื่อยมา รวมถึงจุฬาราชมนตรี
ประเสริฐ มะหะหมัด จึงมีสถานภาพเปนเพียงที่ปรึกษาของกรมการศาสนา ซึ่งขณะนั้นสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการศาสนูปถัมภฝายอิสลามเทานั้น
ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ในชวงการดํารงตําแหนงของจุฬาราชมนตรีสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
ไดมีการตราพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑
ในมาตรา ๖ ระบุวา “พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่ง เพื่อเปน
ผูนํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย
ใหนายกรัฐมนตรีนําชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งเปน
จุฬาราชมนตรี
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรีตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง”
และในมาตรา ๘ “จุฬาราชมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
(๒) แตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(๓) ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทรตามมาตรา ๓๕ (๑๑) เพื่อกําหนดวันสําคัญ
ทางศาสนา
(๔) ออกประกาศเกี่ยวกับขอวินิจฉัยตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม”
จะเห็นไดวา ในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม
ความในมาตรา ๖ และ ๘ นั้น สถานภาพของจุฬาราชมนตรีไดถูกยกระดับขึ้นเปนผูนํากิจการศาสนา
อิสลามใน ประเทศไทย และมีอํานาจหนาที่ในการใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอทางราชการ
เกี่ยวกับ กิจการศาสนาอิสลาม กลาวคือมิใชเปนเพียงผูใหคําปรึกษาแกกรมการศาสนาเทานั้น หากแตยัง
รวมถึงหนวยงานทางราชการอื่น ๆ อีกดวย จุฬาราชมนตรีคนปจจุบันคนที่ ๑๘ คือจุฬาราชมนตรี อาศิส
พิทักษคุมพล ไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สําหรับโครงสรางการบริหารจัดการของศาสนาอิสลามในปจจุบันนั้น การบริหาร
กิจการอิสลามในประเทศไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได
กําหนดรูปแบบการบริหารไวเปนคณะกรรมการซึ่งมีอยู ๓ ระดับ ประกอบดวย
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย กรรมการอิสลามประจําจังหวัด และ
กรรมการอิสลามประจํามัสยิด โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ประกอบดวยผูแทน
คณะกรรมการอิ สลามประจํ าจั งหวั ด จังหวัดละหนึ่งคน และจากกรรมการอื่นที่ คัดเลื อกโดย
จุฬาราชมนตรีมีจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด การแตงตั้งและ
ถอดถอนโดยพระบรมราชโองการ ตามคําเสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จุฬาราชมนตรี
เปนประธานกรรมการโดยตํ าแหน ง มีหนาที่ใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

๑๖๒
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และ
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด รวมทั้งมีอํานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและ
การจั ดหาผลประโยชน ของสํานั กงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและมัสยิด ตลอดจนออก
ระเบียบวิธีการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและ
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ๑๑๔
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ จังหวัดใดมีราษฎรนับถือศาสนาอิสลามและมีมัสยิดตามมาตรา
๑๓ ไม น อยกว าสามมั สยิ ด ให คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยประกาศใหจั งหวั ดนั้นมี
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวยคณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน
แต ไม เกิ นสามสิ บคนแต งตั้ งและถอดถอนโดยกระทรวงมหาดไทย มี หน าที่ ให คํ าปรึ กษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามตอผูวาราชการจังหวัด กํากับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิด รวมทั้งการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดตามพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดคณะหนึ่ง ประกอบดวยอิหมาม
มัสยิด ๑๑๕ เปนประธานกรรมการ คอเต็บ ๑๑๖ เปนรองประธานกรรมการ บิหลั่น ๑๑๗ เปนรองประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นตามจํานวนที่ที่ประชุมสัปปุรุษประจํามัสยิดกําหนดจํานวนไมนอยกวาหกคน
แตไมเกินสิบสองคน กรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป มีหนาที่บํารุงรักษา
มัสยิด ทรัพยสินของมัสยิด วางระเบียบปฏิบัติภายในมัสยิดใหเปนไปดวยความเรียบรอย และสนับสนุน
อบรมสั่งสอนสัปปุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจใหถูกตองเครงครัด รวมทั้งจัดใหมีทะเบียนทรัพยสิน เอกสาร
และบัญชีรายรับรายจายของมัสยิด จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและทรัพยสินของ
มัสยิด แลวรายงานใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป ๑๑๘
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นอกจากกฎหมายการบริหารจัดการศาสนาอิสลามดังกลาวแลว รัฐไทยยังไดนําหลัก
ศาสนาอิสลามมาใชบังคับแกราษฎรผูนับถือศาสนาอิสลามตามนโยบายการปกครองหัวเมืองทั้งเจ็ดในยุค
รัชกาลที่ ๕ โดยใหใชศาลโตะกาฑีรพิจารณาความตามกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก โดยมี
การออกกฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๐ (เจ็ดหัวเมืองในปจจุบันนี้คือ จังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และรวมถึงสตูลดวย) ทั้งนี้ในเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
ไดมีการนํากฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกมาบังคับใช จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๖ ซึ่งอยูระหวาง
๑๑๔

พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, เพิ่งอาง, หนา ๙๐๘ ไดใหความหมายคําวา
“อิหมาม” วาเปนคํานามหมายถึง คําเรียกหัวหนาสุเหราหรือมัสยิดในศาสนาอิสลาม (ภาษาอังกฤษ: imam) บางทีก็
เรียก “โตะอิหมาม” โดยคําวา โตะ เปนคําเรียกสําหรับผูสูงวัย ผูทเี่ ปนอันเคารพแกหมูคนซึ่งเปนผูม ีความอาวุโส.
๑๑๖
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๓๘, คอเต็บมีหนาที่ปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการแสดงธรรมแกสัปปุรุษประจํามัสยิด.
๑๑๗
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๓๙, บิหลั่น มีหนาที่ปฏิบัติ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการประกาศเชิญชวนใหมุสลิมปฏิบตั ิศาสนกิจตามเวลา.
๑๑๘
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๕.
๑๑๕

๑๖๓
สงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลไดเปลี่ยนนโยบายใหมโดยใหเลิกใชกฎหมายอิสลามในสี่จังหวัดเสีย ใหใช
บทบัญญัติบรรพ ๕ และบรรพ ๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขยายไปบังคับถึงจังหวัดทั้งสี่
ตามพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พ.ศ. ๒๔๘๖ มาตรา ๓ และพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ
บรรพ ๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๔๘๖ มาตรา ๓ ซึ่งหมายถึงใหมีการยกเลิกการ
ใชกฎหมายอิสลามในเขตสี่จังหวัดภาคใตโดยสิ้นเชิง อยางไรก็ตาม ภายหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒
รัฐบาลไดเปลี่ยนนโยบายใหนํากฎหมายอิสลามมาใชในเขตสี่จังหวัดใหม ใน ป พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยการออก
พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ.
๒๔๘๙ ซึ่ ง ใช บั งคั บ มาจนถึ ง ป จ จุ บั น โดยมี ด ะโต ะยุ ติ ธ รรม มี อํ า นาจหน าที่ ในการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาด
ขอกฎหมายอิสลาม ๑๑๙
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๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของมัสยิด
ศาสนาอิสลามถือวาอิสลามเปนธรรมนูญของชีวิตมุสลิมทุกคน ทุกประชาคม
ทุกเชื้อชาติทั้งดานศาสนกิจ การปกครองและวัฒนธรรม อิสลามจึงเปนทั้งศาสนจักรและอาณาจักร
จะแบงแยกมิได การดํารงอยูของอิสลามในสังคมไทยนั้นจึงมีสวนประกอบทั้งที่เปนหลักการของศาสนา
และระบบการปกครองและกฎหมายของรัฐ โดยมี มัสยิด เปนศาสนสถานของอิสลามมิกชนสําหรับใช
เปนที่ประกอบพิธีกรรมในทางศาสนา โดยหลักมุสลิมทุกคนจะนมาซหรือละหมาดที่มัสยิดใด จะทํานุ
บํารุงมัสยิดใด จะฝงที่สุสานของมุสลิม ณ ที่ใดก็ได ในการเลือกตั้งอิหมามประจํามัสยิดใหเลือกเอาผูที่มี
ความรูในอัล-กุรอาน มากที่สุด ถามีเชนนี้หลายคนก็ใหเอาผูที่มีความรูในหะดีษ (คําสั่งสอนของศาสดา)
และสุนนะฮฺ (การปฏิบัติตนเปนแบบอยางของศาสนา) มากที่สุดอีกดวย ถามีเชนนี้หลายคน ก็ใหเอาผูที่มี
อาวุโสกวา เมื่ออิหมามชรามากแลว ก็ใหเลือกตั้งอิหมามใหมแทนตามมาตรฐานที่กลาวนี้ ๑๒๐
สําหรับสถานะความเปนนิติบุคคลของมัสยิดนั้น ในการตราพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ เพื่อสงเคราะหและคุมครองอิสลามิกชน ก็มิไดบัญญัติถึง
ความหมายหรือสถานภาพของมัสยิดไว เพียงแตในมาตรา ๘ ไดกลาวถึงคําวา “สุเหรา” ๑๒๑ ไว โดย
บัญญัติใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด อาจจัดใหมีคณะกรรมการอิสลามประจําสุเหรา ดวยความ
เห็นชอบของคณะกรมการจังหวัด โดยใหโตะอิหมามเปนประธาน และระเบียบการแตงตั้งถอดถอนและ
วิธี ดําเนิ นการอั นเกี่ ยวแก ศาสนกิ จของสุ เหร า ใหคณะกรรมการกลางอิ สลามแห งประเทศไทยเป น
ผูกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สุเหรา เปนคําที่ยืมมาจากภาษามลายูแปลวา
“โรงสวด” ในไทยใชเรียกโรงสวดขนาดยอมประจําตําบลหรือหมูบาน
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๑๑๙

หนา ๑๗-๒๔.

๑๒๐

เดน โตะมีนา, กฎหมายอิสลาม, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: แสงจันทรการพิมพ, ๒๕๓๒),

ดิเรก กุลสิรสิ วัสดิ์, อิสลามในสังคมไทย, อางแลว, หนา ๔๙๐-๔๙๑.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน,
๒๕๒๖), หนา ๘๑๖ ไดใหความหมายคําวา “สุเหรา” วาเปนคํานามหมายถึง ที่ประชุมทําศาสนกิจของผูที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม และในหนา ๖๒๙ ไดใหความหมายของคําวา “มัสยิด” วา หมายถึง ที่ประชุมทําศาสนกิจของมุสลิม,
สุเหราก็เรียก.
๑๒๑

๑๖๔
ตอมาจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ ประกาศใช
บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ นับเปนกฎหมายฉบับแรกที่บัญญัติถึงความหมาย การจัดตั้ง
สถานภาพทางกฎหมายและการบริหารจัดการของมัสยิด โดยในกฎหมายฉบับนี้ไดใหความหมายของ
“มัสยิด” หมายความวา สถานที่ซึ่งอิสลามิกชนมีสิทธิใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมตามลัทธิศาสนาอิสลาม
ในวันศุกรเปนปกติ ๑๒๒ ทั้งนี้ มัสยิด มาจากคําภาษาอาหรับวา มัสญิด แปลวาสถานที่กราบ ในไทยใช
เรียกโรงสวดประจําเมืองใหญ
โดยมี บ ทบั ญ ญั ติ ต ามมาตรา ๕ ให มั ส ยิ ด ซึ่ ง ได จ ดทะเบี ย นต อ พนั ก งาน
เจาหนาที่แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล นอกจากนั้น บทบัญญัติมาตรา ๖ ไดกําหนดวิธีการในการขอจด
ทะเบี ยนเป นมั สยิ ด โดยให อิ หม าม คอเต็บ บิหลั่น เปนผูขอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด
ทั้งนี้ การบริหารจัดการมัสยิดที่ไดรับการจดทะเบียนแลว ใหมีคณะกรรมการ
มัสยิด จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน มีหนาที่จัดการทั่วไปในกิจการและทรัพยสินของมัสยิด ๑๒๓
โดยใหอํานาจคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนผูแตงตั้งและถอดถอน
๑๒๔
กรรมการมัสยิด
หลังจากใชพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
การศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ มาเปนเวลากวา ๕๐ ป จึงไดมีการปรับปรุงโดยยกเลิกกฎหมายทั้งสามฉบับ และ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยประกาศใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จนกระทั่งปจจุบัน
นอกจากปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศาสนาอิสลามดังที่ไดกลาวมาแลว
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไดบัญญัติการจัดตั้ง สถานภาพ และ
การบริหารจัดการของมัสยิดใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไดใหนิยาม “มัสยิด (Mosque)” วาหมายถึง
“สถานที่ซึ่งมุสลิมใชประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปนปกติ และเปนสถานที่สอน
ศาสนาอิสลาม” โดยที่กฎหมายไดบัญญัติถึงการจัดตั้งและการเลิกมัสยิดไวในหมวด ๒ โดยกําหนดให
การสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิกและการจดทะเบียนมัสยิด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิ ธี การที่ กํา หนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจัดตั้ง การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ๑๒๕
อนึ่ง มัสยิดที่ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงานเจาหนาที่แลว มีฐานะเปน
นิ ติ บุ ค คล โดยให ค ณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า มั ส ยิ ด เป น ผู แ ทนของมั ส ยิ ดในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือ
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๑๒๒

พระราชบัญญัตมิ ัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐, มาตรา ๔.
พระราชบัญญัตมิ ัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐, มาตรา ๗.
๑๒๔
พระราชบัญญัตมิ ัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐, มาตรา ๘.
๑๒๕
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๔ วรรค ๑ และมาตรา ๑๒.
๑๒๓

๑๖๕
หลายคนทําการแทนก็ได ๑๒๖ โดยมัสยิดที่ไดจดทะเบียนแลวใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลาม
ประจํามัสยิด ภายในเกาสิบวันนับแตวันจดทะเบียน
จากบทบัญญัติตามมาตรา ๑๒ จึงไดมีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ ๒ ถึง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการสรางและจัดตั้งมัสยิด การจดทะเบียน
จัดตั้งมัสยิด และการยาย การรวมและเลิกมัสยิด ดังนี้
(๑) การสรางและจัดตั้งมัสยิด
บุ ค คลใดประสงค จ ะสร า งมั ส ยิ ด ให ยื่ น คํ า ขอรั บ ความเห็ น ชอบต อ
คณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดตามแบบ บอ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑.๑) แผนผังแสดงการใชที่ดินและสิ่งกอสรางของมัสยิด
(๑.๒) แผนที่แสดงเขตที่ตั้งมัสยิดและระยะหางจากมัสยิดอื่น
(๑.๓) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่ใช
สรางมัสยิด
(๑.๔) สําเนาหนังสือสัญญาซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินตาม กฎหมายทํากับ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด แสดงความจํานงวาจะใหที่ดินดังกลาว
เพื่อสรางมัสยิด
(๑.๕) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคล
ใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ และใหแจงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหสรางมัสยิดเปนหนังสือให
ผูขอทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว
กรณีที่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติไมเห็นชอบใหสรางมัสยิด
ใหแสดงเหตุผลที่ไมใหความเห็นชอบในหนังสือแจงมติดังกลาวดวย
เมื่อไดสรางอาคารมัสยิดเสร็จและพรอมที่จะใชปฏิบัติศาสนกิจไดแลว ให
ผูไดรับความเห็นชอบใหสรางมัสยิดแจงการสรางมัสยิดแลวเสร็จ เพื่อขอความเห็นชอบจัดตั้งมัสยิดตอ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และเมื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นวา
การสรางมัสยิด นั้นเปนไปตามแบบแปลนและแผนผังที่ไดใหความเห็นชอบไวแลว และมีมติเห็นชอบให
จัดตั้งมัสยิดไดใหแจงเปนหนังสือใหผูขอรับความเห็นชอบทราบมติดังกลาว ๑๒๗
(๒) การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ใหผูไดรับความเห็นชอบใหสรางและจัดตั้ง
มัสยิดหรืออิหมาม คอเต็บ และบิหลั่นประจํามัสยิดที่ไดรับมอบหมายจากผูไดรับความเห็นชอบใหสราง
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๑๒๖

พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๑๓.
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘), ขอ ๒ ขอ ๓ และ ขอ ๔.
๑๒๗

๑๖๖
และ จัดตั้งมัสยิดยื่นคําขอตามแบบ บอ. ๒ ทายกฎกระทรวง ตอนายอําเภอทองที่ พรอมดวยเอกสาร
ดังตอไปนี้
(๒.๑) หนังสือแจงมติเห็นชอบใหจัดตั้งมัสยิดของคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด
(๒.๒) สําเนาหนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคารมัสยิดหรือใบรับแจงการ
กอสรางอาคารมัสยิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
เมื่อนายอําเภอทองที่ไดรับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดพรอมดวยเอกสาร
ประกอบ ใหตรวจสอบความถูกตองแลวเสนอไปยังพนักงานเจาหนาที่พรอมดวยความเห็นของ ตนเอง
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณามีคําสั่งภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับ เรื่อง
จากนายอําเภอทองที่และแจงคําสั่งนั้นใหนายอําเภอทองที่เพื่อแจงให ผูขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดทราบ
กรณีพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ใหพนักงาน
เจาหนาที่ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบ บอ. ๓ ทายกฎกระทรวง ใหแกผูขอจด
ทะเบียนจัดตั้งมัสยิด และแจงไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการจัดใหมีการประกาศการจัดตั้ง
มัสยิดนั้นในราชกิจจานุเบกษาตอไป
ในกรณีพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ใหพนักงาน
เจาหนาที่แสดงเหตุผลแหงการไมรับจดทะเบียนไวในหนังสือแจงคําสั่งดังกลาวไปยังผูขอจดทะเบียน
จัดตั้งมัสยิดดวย ๑๒๘
(๓) การยาย การรวมและการเลิกมัสยิด
การยายมัสยิดที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งแลว ใหประธานกรรมการอิสลาม
ประจํามัสยิดยื่นคําขอรับความเห็นชอบใหยายมัสยิดตาม แบบ บอ. ๔ ทายกฎกระทรวง พรอมดวย
เอกสารตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้นตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เมื่อไดรับความเห็นชอบ
แลวใหการสราง และจัดตั้งมัสยิดแหงใหมเปนไปตามหมวด ๑ และเมื่อไดยายไปประกอบศาสนกิจยัง
มัสยิดแหงใหมแลว ใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อแจงพนักงานเจา
หนาที่ใหแกไขรายการในทะเบียนจัดตั้งมัสยิดใหถูกตอง
การรวมมัสยิดที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งแลว สามารถรวมกันเขาเปนมัสยิด
เดียวกับอีกมัสยิดหนึ่งที่เปนหลักได โดยใหประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิดของแตละมัสยิดรวมกัน
ยื่นคําขอรับความเห็นชอบตามแบบ บอ. ๕ ทายกฎกระทรวง พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบคําขอ
นั้นตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เมื่อใหความเห็นชอบแลว ใหคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดแจงตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการ ใหมีการประกาศการรวมมัสยิดในราชกิจจานุเบกษา
การรวมมัสยิดใหมีผลนับแตวันที่คณะกรมการอิสลามประจําจังหวัดให
ความเห็นชอบ และใหมัสยิดเดิมเปนอันสิ้นสภาพ โดยใหบรรดาทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความ
127

๑๒๘

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘), ขอ ๕ และ ขอ ๖.

๑๖๗
รับผิดชอบของมัสยิดเดิม โอนไปเปนของมัสยิดใหมนับแตวันที่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดให
ความ เห็นชอบ
การเลิกมัสยิดที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งแลว ใหประธานกรรมการอิสลาม
ประจํามัสยิดหรือกรรมการอิสลามประจํามัสยิดคนใดคนหนึ่ง ยื่นคําขอรับความเห็นชอบใหเลิกมัสยิด
ตามแบบ บอ. ๖ ทายกฎกระทรวง ตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เมื่อคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดเห็นชอบแลว ใหผูขอเลิกมัสยิดยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกมัสยิดตามแบบ บอ.๗ ทาย
กฎกระทรวง ตอพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนเลิกมัสยิด โดยบันทึกสาเหตุแหง
การเลิกลงในทะเบียนจัดตั้งมัสยิด และแจงตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการประกาศการเลิก
มัสยิดในราชกิจจานุเบกษา
กรณี ไม มีประธานกรรมการอิ สลามประจํ ามัสยิ ดหรื อกรรมการอิ สลาม
ประจํามัสยิด ใหนายอําเภอทองที่เปนผูยื่นคําขอรับความเห็นชอบใหเลิกมัสยิดตอคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด และเปนผูยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกมัสยิดตอพนักงานเจาหนาที่ ๑๒๙
กลาวโดยสรุป มัสยิดอิสลามเปนศาสนสถานของอิสลามิกชน สําหรับใชเปน
ที่ประกอบพิธีกรรมตามลัทธิอิสลาม จัดตั้งขึ้นมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจาทรงธรรมตาม
ความตองการของผูที่นับถือศาสนาอิสลาม และก็ดําเนินตอมาโดยปราศจากการรับรองหรือการดูแลของ
ทางราชการเปนพิเศษแตอยางใด ฐานะของมัสยิดหรือสุเหรานี้แมเมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา ๗๒ ก็ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล จนกระทั่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมัสยิด
อิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ และพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดการจด
ทะเบียนมัสยิด และใหมัสยิดที่จดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล มัสยิดที่มีฐานะเปนนิติบุคคลเมื่อมี
การจดทะเบียนนั้น การจดทะเบียนก็เปนไปตามความตองการของบุคคลในมัสยิดเอง การบริหารงาน
ของมัสยิดก็เปนไปโดยอิสระโดยผูแทนนิติบุคคลของมัสยิดคือคณะกรรมการมัสยิด การควบคุมและการ
กํากับดูแลการบริหารงานมัสยิดเปนอํานาจหนาที่ขององคกรอิสลามในแตละระดับ โดยระดับพื้นที่คือ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และในระดับชาติคือคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
จึงเปนการควบคุมกันเองในฝายศาสนาอิสลามโดยปราศจากการกําหนดหรือควบคุมของทางราชการ ใน
ขณะเดียวกันทางราชการก็มิไดกําหนดมอบหมายหนาที่ของรัฐใหปฏิบัติ มัสยิดจึงไมมีอํานาจมหาชนใน
การดําเนินการแตอยางใด และแมวาวัตถุประสงคของมัสยิดเปนไปในทางสาธารณมิใชเปนไปในทาง
สวนตัวก็ตาม ทั้งบุคคลในสายงานของมัสยิดก็มิไดมีฐานะของเจาพนักงานแตอยางใด สถานภาพความ
เป นนิ ติ บุ คคลของมั สยิ ดจึ งเป นนิ ติ บุคคลตามกฎหมายเฉพาะซึ่ งมีลั กษณะความเป นนิ ติ บุคคลตาม
กฎหมายเอกชนมากกวาที่จะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
อยางไรก็ตาม ไดมีความพยายามในการที่จะปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
บริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยนายอิสมาแอ อาลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะ ตอ
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
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๑๒๙

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘), ขอ ๘ ขอ ๙ และ ขอ ๑๐.

๑๖๘
และไดมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุม ในคราวการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๖๔/
๒๕๕๐ เปนพิเศษ ในวันพุธที่ ๑๔ พ๐ฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีเหตุผล หลักการและสาระสําคัญของราง
กฎหมาย ดังนี้
(๑) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายวาดวย
การบริ หารองค กรศาสนาอิ สลามไดใชบั งคับมาเป นเวลานานแลว ประกอบกับเหตุการณ บานเมื อง
เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ บางประการ เพื่อใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ปรับปรุงความหมายของ “มัสยิด” ใหมีความหมายกวางครอบคลุ ม
ยิ่งขึ้น เดิมพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ใหคํานิยาม “มัสยิด”
หมายความวา “สถานที่ซึ่งมุสลิมใชประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปนปกติ และเปน
สถานที่ ส อนศาสนาอิ สลาม” โดยร างพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ได ป รั บ ปรุ งคํ านิ ย ามใหม ดั งนี้ “มั ส ยิ ด”
หมายความวา “สถานที่ซึ่งมุสลิมใชประกอบศาสนกิจ โดยจะตองจัดใหมีการละหมาดหาเวลาเปนประจํา
และเปนสถานที่สอนศาสนา รวมทั้งอาจจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติก็ได ทั้งใน
กรณีที่เปนมัสยิดที่จัดใหมีการละหมาดวันศุกรเปนปกติ”
นอกจากนั้นในมาตรา ๔ ใหเพิ่มคํานิยามคําวา “วะลียอาม” ตอจากบทคํา
นิยามวา “บิหลั่น” โดยกําหนดคําวา “วะลียอาม” หมายความวา “ผูปกครองทั่วไปสําหรับผูที่ตองอยูใน
ความปกครองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ซึ่งไมมีผูปกครองเฉพะที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือมีแต
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือขาดคุณสมบัติ การเปนวะลียอามนั้นเปนอํานาจของผูมีอํานาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย”
(๓) เพิ่มอํานาจหนาที่ของจุฬาราชมนตรี โดยเพิ่มความตอไปนี้เปน (๕) ของ
มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้ (๕) ทําหนาที่เปน
วะลียอามของมุสลิม ทั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคลอื่นทําหนาที่แทนได
(๔) กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหจุฬาราชมนตรีเลือกเปน
กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖) และแกไขเพิ่มเติมวิธีการคัดเลือก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัด (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓)
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๐
เปนพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ โดยที่ประชุม
ไดใหผูเสนอแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติแลว รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ จันทรเสนะ) ไดขอรับรางพระราชบัญญัติไปพิจารณากอนรับหลักการ
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติ แตภายหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รางกฎหมายดังกลาวจึงยัง
ไม มีความคื บหน าแต ประการใด จนกระทั่งเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกิจกรรม
“สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติพบประชาชน (มุสลิม)” ที่ศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย ซึ่งมีนาย
พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่ ๒ เปนประธาน ประชาคมมุสลิมไดมีการ
มอบรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอิสลาม จํานวน ๕ ฉบับ ที่มีการนําเสนอเพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
บรรจุเขาสูระเบียบวาระ คือ

๑๖๙
(๑) รางพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ... ซึ่งเปน
การแกไขพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) รางพระราชบัญญัติฮาลาล พ.ศ. .... เปนรางกฎหมายใหม มีหลักการ
และสาระสําคัญเพื่อจัดระบบและองคกรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับฮาลาลในประเทศไทย
(๓) รางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินอิสลาม พ.ศ. ....
(๔) ร างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการใชหลักอิสลามในคดีครอบครัวและ
มรดก โดยเปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี
นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙
(๕) รางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจญ พ.ศ. .... โดยเปนการแกไข
พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจญ พ.ศ. ๒๕๒๔ ๑๓๐
โดยในการยื่นรางกฎหมายดังกลาวนายทวีศักดิ์ หมัดเนาะ นักวิชาการอิสระ
กลาวถึงความคาดหวังในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อตองการใหคณะกรรมการกลางฯ เขามาแกไขปรับปรุง
เรื่ องของกิ จ การฮั จ ย และการจั ด เก็ บ และบริ ห ารกองทุ น ซะกาตให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร อ มทั้ ง ให
คณะกรรมการกลางฯ ได เ ข า มาดู แลเรื่ องฐานข อมู ล ทรั พย สิ น ที่ เป น สาธารณสมบั ติ เช น มั ส ยิ ด
ทั่วประเทศ มีกี่แหง มีทรัพยสินเทาใด ที่ดินบริจาคที่มีผูมอบใหกับมัสยิด มอบใหกับมูลนิธิทางดาน
ศาสนาทั้ งหมดมี เ ท าไร เพื่ อให ก ารบริ ห ารงานมี ค วามโปร งใส สามารถตรวจสอบได โดยในเชิ ง
เศรษฐศาสตรสามารถนําเอาทรัพยสินเหลานี้มาบริหารจัดการเพื่อใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจอันจะเปน
ประโยชนตอชุมชนหรือสังคม มิใชเฉพาะสังคมมุสลิมเทานั้น แตเกิดประโยชนตอสังคมไทยโดยรวม
ทั้งนี้ ปจจุบันมีจํานวนมัสยิดทั่วประเทศที่ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งแลว
จํานวน ๓,๘๐๐ แหง โดยแยกเปนรายภาค ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ๑๗๘ แหง ภาคกลาง ๒๐๑ แหง
ภาคเหนือ ๔๗ แหงภาคตะวันออก ๑๒๑ แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๘ แหง ภาคใต (ตอนบน)
๘๐๑ แหง ภาคใต (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต) ๒,๔๒๔ แหง ๑๓๑
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๓) บทบาทของมัสยิดในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ๑๓๒
คําวา “มัสยิด (Musjid)” เปนภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษคือ “Mosque”
ภาษามาเลยคือ “สุเหรา (Surau)” หมายถึง สถานที่กราบ ตามหลักศาสนาอิสลาม มี ๒ ความหมาย
ไดแก ความหมายทั่วไป และความหมายเฉพาะ ความหมายทั่วไป หมายถึง สถานที่ที่จัดไวสําหรับกม
กราบอัลลอฮ ครอบคลุมทุกสถานที่ที่ศาสนาอนุญาตใหทําการกมกราบอัลลอฮ และสถานที่ที่เปน
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๑๓๐

สํานักขาวอิศรา, หัวขอขาว “รางกฎหมายใหมองคกรอิสลาม แยกบริหาร-ศาสนา กรรมการกลางฯ
โปรงใส”, วันอาทิตยที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อางจากเว็บไซต <http://www.isranews.org/southnews/academic-arena/item/36073-newact.html>, เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘.
๑๓๑
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน (สวนประสานราชการ) กรมการปกครอง, สถิติจํานวนมัสยิดทีจ่ ด
ทะเบียนจัดตั้ง, ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ อางจากเว็บไซตของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
<http://isab.dopa.go.th/islam/pdf_mussayid_report?action=showFirst>, เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘.
๑๓๒
อางจากเว็บไซต <http://www.islammore.com>, ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘.

๑๗๐
มัสยิดได หมายถึงสถานที่ใชเปนที่ละหมาดได สวนความหมายเฉพาะ หมายถึง ที่จัดไวสําหรับการ
ละหมาดได และจัดกิจกรรมอื่น ๆ
นิยามตามหลักกฎหมายการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา
๔ มัสยิด หมายถึง สถานที่ที่มุสลิมใชประกอบศาสนกิจโดยจะตองมีการละหมดวันศุกรเปนปกติ และ
เปนที่สอนศาสนาอิสลาม
มัสยิดในสังคมมุสลิมไทย มีลักษณะ ๔ ประการ คือ
(๑) เปนองคกรสาธารณะ
(๒) มีสถานะเปนนิติบุคคล (มาตรา ๑๓)
(๓) มีคณะกรรมการประจํามัสยิด โดยไดรับการคัดเลือกจากปวงสัปปุรุษประจํา
มัสยิด (มาตรา ๓๐ วรรค ๒)
(๔) มีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติอยางชัดเจน ๑๒ ขอ (มาตรา ๓๕)
บทบาทของมัสยิดในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
สถานีตํารวจนครบาล สถานีตํารวจภูธร เพื่อนําไปสอดสองดูแลและจับกุมผูกระทําความผิดไปลงโทษตาม
กฎหมาย
อนึ่ง มัสยิดปจจุบันเริ่มมีบทบาทในดานสวัสดิการชุมชน โดยมีการจัดตั้งกองทุน
อยางนอย ๒ กองทุน ไดแกกองทุนการกุศลเพื่อสงเคราะหผูยากไร และกองทุนซะกาดเพื่อสวัสดิการ
ชุมชน มัสยิดสามารถระดมซะกาดจากผูมีฐานะในชุมชนหรือที่อื่น ๆ ได สามารถจัดสวัสดิการใหกับ
ชุมชนได เชน สวัสดิการการศึกษา ดวยการมอบเงินซะกาดใหกับลูกหลานสัปปุรุษในชุมชนที่เรียนดีแต
ขาดแคลนใหมีโอกาสเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นได
๓.๓.๒ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาคริสต
คริสตศาสนามีแหลงกําเนิดในอิสราเอลเมื่อเกือบ ๒๐๐๐ ปที่ผานมา ในยุคอาณาจัก
โรมัน โดยมีศูนยกลางอยูที่เยรูซาเล็ม ตอมาจักรพรรดิคอนสแตนตินแหงโรมไดยอมรับศาสนาคริสตเปน
ศาสนาประจําชาติ มีนิกายใหญ ๓ นิกาย ไดแก โรมันคาทอลิก (Roman Catholic) ออรโธด็อกซ
(Orthodox) และโปรเตสแตนต (Protestant)
๑) ประวัติความเปนมาของศาสนาคริสตในประเทศไทย
คําวา คริสต หรือไครสต (Christ) มาจากภาษาโรมันวา คริสตุส (Christus) ซึ่ง
คํานี้มีรากศัพทมาจากภาษากรีก คือ Christos ซึ่งแปลมาจากคําวา เมสสิอาห หรือ เมสไซอา (Messiah)
ในภาษาฮิบรู คําวา เมสสิอาห หรือ เมสไซอา แปลวา พระผูปลดเปลื้องทุกขภัย หรือพระผูชวยให
รอดพน ไมตกนรกจากคําพิพากษาในวันตัดสินโลก ซึ่งพระเจาจะสงบุคคลนั้นลงมารับทุกขทรมาน
แทนมนุษยทั้งหลาย เมสสิอาหจะเปนผูชวยเหลือมวลมนุษยใหพนจากความทุกขทรมาน ๑๓๓
คริสตศาสนามีตนกําเนิดในเอเชียตะวันตกในประเทศปาเลสไตน (อิสราเอลใน
ปจจุบัน) เมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๔๓ โดยคิดตามปเกิดของพระเยซูผูเปนศาสดา เปนศาสนาที่วิวัฒนาการ
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๑๓๓

๑๐๔.

หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล เลมที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา

๑๗๑
มาจากศาสนายิว เพราะทั้งสองศาสนาตางนับถือพระเจาองคเดียวคือ พระเยโฮวาห (Yehowah) และ
ยอมรับนับถือคัมภีรพันธสัญญาเดิม (Old Testament) ของศาสนายิว ศาสดาของศาสนาคริสต ทรงมี
นามวา "เยซู" หรือ "จีซัส" ถือกําเนิดในหมูชนชาติอิสราเอล (ยิว) พระมารดาชื่อ มารีย และบิดาชื่อ
โยเซฟ มีอาชีพเปนชางไม ตั้งถิ่นฐานอยู ณ บานกาลิลี (Callilee) เมืองนาซาเรธ (Nazareth)๑๓๔
ศาสนาคริสต (Christianity) มีจุดเริ่มตนที่พระเจาทรงเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง
เชื่อวามีพระเจาเที่ยงแทแตพระองคเดียว ทรงเปนผูสรางโลก จักรวาล สรรพสัตว สรรพสิ่งทั้งปวง และ
มนุษยเปนผูสูงสุดของสิ่งทรงสราง คือเปนพระฉายาของพระเจา ประกอบดวยความรัก ความดี มีมโน
ธรรม ในจิตสํานึกแหงจิตวิญญาณ
ศาสนาคริ สตเป นศาสนาแห งสัมพั นธภาพระหว างพระเจากั บมนุ ษย ตั้งแต
มนุษยคูแรกที่พระองคทรงสรางคืออาดัมและเอวา พระองคทรงอํานวยพระพรและทรงประทานสิทธิ
อํานาจใหเปนผูปกครองดูแลโลกนี้ขยายพงศพันธไปทั่วโลก มีลูกมีหลานสืบทอดกันมาจวบจนปจจุบัน
ศาสนาคริสตมีคัมภีรของศาสนาคริสต คือ คัมภีรไบเบิล (Holy Bible) คําวา
Bible มาจากภาษาละตินและภาษากรีกวา Biblia แปลวา หนังสือหลายเลม (The Books) เปนคํา
พหูพจนของ คําวา Biblion คัมภีรไบเบิลเปนการเขียนขึ้นของมนุษยโดยการดลใจจากพระเจา ชาวคริสต
ถือวาศักดิ์สิทธิ์เพราะเปนพระวาจาของพระเจา แบงออกเปน ๒ ตอนใหญ ๆ คือ พระคัมภีรเกา หรือ
พันธสัญญาเดิม (Old Testament) พระคัมภีรเกาไดรับการยอมรับนับถือวาเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์รวมกัน
ทั้งศาสนายิวและศาสนาคริสต บันทึกเปนภาษาเฮบรูโบราณ ภายหลังไดแปลเปนภาษาละตินและ
ภาษาอังกฤษ และพระคัมภีรใหม หรือพันธสัญญาใหม (New Testament) พระคัมภีรใหมนี้เปนที่
ยอมรับนับถือกันเฉพาะในศาสนาชาวคริสตเทานั้น สวนศาสนายิวจะไมยอมรับพระคัมภีรใหมนี้ ๑๓๕
ศาสนาคริสตมีหลักคําสอนสําคัญ ไดแก หลักตรีเอกานุภาพ (Trinity) เปน
ปรัชญาทางคริสตศาสนาซึ่งกลาววาพระเจาผูเปนเอกานุภาพผูเปนตัวตนในขณะเดียวกันและตลอดไป
ภายในรูปของพระภาคสามพระภาค: พระเจาผูเปนพระบิดา พระบุตรผูมาเกิดเปนพระเยซู และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ โดยพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนสามพระบุคคล (Person) หรือ
สามสภาวะ (State) คือ พระบิดา (God, the father of God) พระบุตร หรือพระเยซู (Jesus, Son of
God) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (Holy Spirit หรือ Holy Ghost)
แตละบุคคลเปนพระเจาสมบูรณในตนเองเสมอกัน พระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ แมจ ะมีน ามตางกัน มีฐานะตางกัน แตโดยอานุภาพเปนอันหนึ่งอัน เดีย วกัน
พระบิ ดา พระบุ ตร และพระวิ ญ ญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามบุคคลรวมกัน เปน หนึ่งหรือสามเทากับ หนึ่ง
เรียกวาตรีเอกานุภาพ หรือตรีเอกภาพ ภาษาอังกฤษใชคําวา Trinity (มาจาก Tri-unity) หลักคําสอน
นี้ถือวาทั้งพระบิดา พระบุตร และพระจิต ความจริงก็คือ พระผูเปนเจาองคเดียวกันนั่นเอง
ผูที่เชื่อในปรัชญา “ตรีเอกานุภาพ” เรียกกันวา “Trinitarianism” ลัทธิเกือบ
ทุกลัทธิในคริสตศาสนามีความเชื่อในปรัชญา “ตรีเอกานุภาพ” และถือวาเปนรากของคําสอนของคริสต
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๑๓๔

เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพสุขภาพใจ,
๒๕๔๒), หนา ๓๒๘.
๑๓๕
เสรี พงศพิศ, ศาสนาคริสต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเอดิสัน, ๒๕๒๙), หนา ๑๓๔-๑๓๖.

๑๗๒
ศาสนา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๔ ปรัชญาทางคริสตศาสนาทั้งทางตะวันออกและตะวันตกก็ยอมรับวา
“สามพระภาค ในพระเจาองคเดียว” สามสิ่งนี้แตกตางกันแตอยูภายใตผูเปนเทพองคเดียว และปรัชญา
ยังกลาวตอไปวาพระบุตรหรือพระเยซูเปนสองภาคในขณะเดียวกันคือเปนพระเจาและขณะเดียวกันก็
เปนมนุษย (Hypostatic Union)
นอกจากหลักตรีเอกานุภาพแลว หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมที่
สําคัญที่สุดหลักการหนึ่งของศาสนาคริสต หมายถึง ความเปนมิตรและความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข
พระคริสตธรรมเกาและ พระคริสตธรรมใหม กลาวถึงความรัก ๒ ประเภท ไดแก ความรักระหวางมนุษย
กับพระเจา และความรักระหวางมนุษยกับมนุษย
ในพระคริสตธรรมเกา ความรักเปนเรื่องของความผูกพันระหวางพระเจากับชน
ชาติอิสราเอลโดยที่พระเจาทรงเปนผูใหความรักแกชนชาติอิสราเอลกอน จากนั้น ชาวอิสราเอลจึง
สนองตอบความรักของพระเจาโดยการศรัทธาตอพระเจาและปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจาทรงวางไว
สวนในพระคริสตธรรมใหม คําสอนเรื่องหลักความรักนั้นกําหนดใหพระเยซูเปน
สัญลักษณของความรักสูงสุดที่พระเจาทรงมีตอมนุษย เห็นไดจากการที่พระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนมบน
ไมกางเขนเพื่อใหผูมีศรัทธาในพระองคจะไดพนจากความผิดบาป โดยพระเยซูทรงสอนใหมนุษยเผื่อแผ
ความรักไปรอบดาน ไมเลือกที่รักผลักที่ชัง หลักคําสอนสําคัญนี้มีอยูในบทเทศนาบนภูเขาแสดงถึงความ
รักระหวางมนุษยกับมนุษยซึ่งแสดงออกไดโดยความเมตตากรุณาและความเสียสละ สวนความรักที่
มนุษยมีตอพระเจาแสดงออกโดยความศรัทธาที่มีตอพระเจา เชน ศรัทธาวาพระเจาคือพระเยโฮวาหเปน
พระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว ศรัทธาวา พระเจาทรงรักมนุษยอยางเทาเทียมกัน ศรัทธาวาพระเยซูเปน
พระบุตรของพระเจา ศรัทธาวา พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด และศรัทธาในอาณาจักรของพระเจาที่
กําลังจะมาถึง ๑๓๖
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ศาสนาคริสตแบงออกเปน ๓ นิกายที่สําคัญ คือ
(๑) นิกายโรมันคาทอลิก
คําวา "คาทอลิก" แปลวา "สากล" นิกายนี้มีความเชื่อดั้งเดิมวา คริสต
ศาสนาเปนศาสนาสากล เพราะผูนับถือนิกายนี้มีความเชื่อและปฏิบัติตามคําสอนและประเพณีดั้งเดิม
ของคริสตศาสนาอยางเครงครัด ไมนิยมเปลี่ยนแปลงคําสอนที่มีมาตั้งแตดั้งเดิม หรืออาจกลาวไดวาเปน
พวกอนุรักษนิยมก็ได นิกายนี้มุงมั่นใหสัตบุรุษมีศรัทธาและปฏิบัติตามศาสนจักร เพราะศาสนจักรเปน
สวนหนึ่งของอาณาจักรแหงสวรรค และเปนองคกรที่สามารถนําประชาชนไปสูการบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจที่พระเจาไดมอบไว มนุษยจะรอดพนจากทุกขและบาปกําเนิด (Original Sin) ที่สืบทอดมาตั้งแต
บรรพบุรุษไดนั้น ตองอาศัยคําสอนของพระเจาซึ่งปรากฏอยูในพระคัมภีรไบเบิล และอีกหนทางหนึ่งคือ
การปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacrament) อันเปนสื่อสัมพันธโดยองคพระบุตรของพระเจาไดมอบจิต
ของพระองคดํารงอยูกับศาสนจักรนี้ โดยใหพระศาสนจักรเปนเครื่องหมายและเครื่องมือสําหรับความ
รอดต อไป และเป นเครื่ องหมายของอาณาจั กรพระเจ าซึ่ งจะมาปรากฏอี กครั้ งหนึ่ งในวาระสุ ดท าย
ศีลศักดิ์สิทธิซึ่งปรากฏออกมาในรูปของพิธีกรรมจึงเปนเครื่องเตือนสติและเปนกําลังใจแกผูที่มีความเชื่อ
๑๓๖

ภัทรพร สิริกาญจน, ความรูพื้นฐานทางศาสนา, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๗๐-๗๑.

๑๗๓
ในพระเจา สามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง การรับศีลศักดิ์สิทธิ์และการศึกษาพระคัมภีรจึงมีความ
เทาเทียมกันและเปนคูกัน ชาวคริสตคาทอลิกจึงจําเปนตองอานพระคัมภีรใหมากและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ให
มากครั้งตามโอกาสอันควร ทั้งนี้เพื่อการปฏิรูปชีวิตใหดีขึ้น
นิกายนี้มีประวัติความเปนมา โดยสืบทอดมาตั้งแตสมัยอัครสาวกกลุมแรก
โดยถือวา นักบุญ เปโตร หรือ เซนตปเตอรผูไดรับการสถาปนาจากพระเยซูใหเปนผูดูแลพระศาสนจักร
คือพระสันตะปาปาพระองคแรก เราอาจกลาวไดวาเปโตรหรือเซนตปเตอรเปนสันตะปาปาคนแรกที่ทุก
คนต องยอมรั บนั บถื อและมี ศรั ทธาเชื่ อฟ งอย างเดี ยว ในฐานะที่ เปน “ผู ดู แลฝูงแกะ” ของพระเจ า
ความคิดแบบนี้ไดสืบทอดกันตอมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ (สืบทอดมาถึงพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ ๑
องคปจจุบันเปนองคที่ ๒๖๖ ซึ่งครองตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยถือวา สมเด็จ
พระสันตะปาปามิ ได อยู ในฐานะนั กบวชเท านั้ น แต เป นประมุ ขสู งสุ ดของศาสนจักรที่ ปกครองชาว
คาทอลิกทั่วโลก โดยมีศูนยกลางการปกครองที่นครรัฐวาติกันซึ่งเปนรัฐอิสระตั้งอยูใจกลางกรุงโรม
ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปาทรงบริหารงานโดยแบงหนวยงานเปนกระทรวงเหมือน
รัฐทั่วไป และปฏิบัติหนาที่เฉพาะในกิจการเกี่ยวกับคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทั่วโลก โดย
กระทรวงเหลานั้น มีกระทรวงการปกครอง กระทรวงเผยแผ กระทรวงอบรมนักบวช กระทรวงคําสอน
และกระทรวงอื่น ๆ ๑๓๗
(๒) นิกายออรโธด็อกซ
นิกายนี้แยกออกจากนิกายโรมันคาทอลิก เมื่อ ป ค.ศ. ๑๐๕๔ ดวยเหตุผล
ทางการเมืองและวัฒนธรรม โดยมีความขัดแยงระหวางพระศาสนจักร (คริสตจักร) ตะวันออก และโรม
โดยกลุมนี้ไมบังคับในเรื่องการถือโสดของนักบวช ไมบังคับในเรื่องการอดอาหาร การไวหนวดเครา
ปฏิ เสธการไถ บาปของบาทหลวงคาทอลิกเพราะเห็นวาไมจําเปน การไมยอมรับในอํานาจของพระ
สันตะปาปาและการตีความเกี่ยวกับหลักพระตรีเอกภาพก็ตางกัน พระสันตะปาปากรุงโรมจึงขับออก
จากศาสนจักร
กลุมนี้จึงแยกตัวออกไป และประกาศตนเปนอิสระไมขึ้นตอกรุงโรม แลว
เรียกกลุมของตนเองวา “ออรโธด็อกซ (Orthodox)” ซึ่งมีความหมายวา “หลักธรรมที่เที่ยงตรง” หรือ
“หลักธรรมที่ถูกตอง” ทั้งนี้ เพราะพวกเขาเชื่อวาหลักคําสอนที่พวกตนปฏิบัติอยูนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองมี
เหตุ ผลไมงมงาย พิธีกรรมความเชื่อตาง ๆ ลวนไดอิทธิพลจากกรีกอันเปนแหลงที่มาของความเชื่อที่
ถูกตอง เปนเหตุเปนผล เกิดเปนนิกายออรโธด็อกซขึ้นมา มีพระสังฆราชเปนประมุขสูงสุดของศาสนจักร
ประจํ าอยูที่กรุ งคอนสแตนติ โนเปล สวนหลักธรรมที่ สําคัญของนิกายนี้แทบไมแตกตางจากนิกาย
โรมันคาทอลิก แตนิกายนี้ไมยอมรับอํานาจของสมเด็จพระสันตะปาปาที่นครรัฐวาติกัน แตละประเทศมี
ประมุขทางศาสนาของตน รูปแบบพิธีกรรม ภาษา การปกครอง และระเบียบที่เกี่ยวกับนักบวช
เปลี่ยนแปลงไป เชน นักบวชมีสิทธิ์แตงงานได เปนตน
ปจจุบัน ผูนับถือนิกายออรโธด็อกซมีอยูในกลุมประเทศยุโรปตะวันออก
เชน กรีซ บัลแกเรีย โรมาเนีย แอลเบเนีย สหภาพโซเวียต และแอฟริกาเหนือในประเทศเอธิโอเปย
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๑๓๗

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕.

๑๗๔
นิกายออรโธด็อกซ มีหลักความเชื่อและหลักคําสอน เชน ยอมรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๗ ประเภท การรับศีลลางบาป (Baptism) ใหใชวิธีจุมลงไปในน้ํา และมักกระทําขณะที่ผูรับ
ศีลยังเปนทารก โดยเด็กทารกมักถูกนําไปรวมพิธีศีลมหาสนิท (Communion) และพิธีกรรมสําคัญใน
โบสถใชภาษาทองถิ่น การเคารพบูชารูปเคารพของพระเยซู แมพระและนักบุญตาง ๆ มีอยูอยาง
แพรหลาย โดยทํารูปเคารพบนแผนไมหรือกระเบื้องขัดที่มีลักษณะแบนไวสักการะบูชา ทั้งในบานและใน
โบสถ เรียกวา รูปไอคอน (Icon) นักบวชตามโบสถประจําทองถิ่นแตงงานมีครอบครัวได แตบาทหลวง
แตงงานไมได เปนตน ๑๓๘
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(๓) นิกายโปรเตสแตนต
นิกายโปรเตสแตนตเกิดขึ้นเมื่อ ป ค.ศ. ๑๕๑๗ โดยอดีตบาทหลวง มารติน
ลูเธอร ชาวเยอรมัน ซึ่งไมยอมรับพฤติกรรมของผูนําทางศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิก โดยเฉพาะการที่
พระสังฆราชโลภเห็นแกเงิน จนถึงมีการเปลี่ยนแปลงพิธีลางบาปดวยการเอาเงินไปใหแกวัดแทนการ
สารภาพ จึงคัดคานแลวตั้งนิกายขึ้นใหม เพราะการกลาคัดคานขอปฏิบัติของสมเด็จพระสันตะปาปาที่
กรุงโรม จึงทําใหนิกายมีชื่อเรียกวา “โปรเตสแตนต (Protestant)” แปลวา “ประทวง”หรือ “นิกาย
คัดคาน”
นิกายโปรเตสแตนตแพรหลายอยูในทวีปอเมริกาเหนือและบางสวนของ
ทวีปยุโรป เชน เยอรมนี อังกฤษ และกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย เปนตน มีหลักความเชื่อและหลักคํา
สอน เชน มีความเชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพ เชื่อวาพระเยซูทรงมีธรรมชาติ ๒ ประการ คือ เปนทั้งพระ
เจาและมนุษย ในขณะเดียวกัน เชื่อวามนุษยทุกคนมีบาปกําเนิด (Original Sin) อันนําไปสูความพินาศ
ทําใหมนุษยตกต่ําและเหินหางจากพระเจา
เชื่อวาบาปกําเนิดและความผิดบาปตาง ๆ ในภายหลังและลบลางไดโดย
การไถบาปของพระเยซู เชื่อวาพระเยซูทรงฟนคืนพระชนมชีพและเสด็จกลับสูสวรรค ไมยกยองแมพระ
มารียและนักบุญตาง ๆ วามีความสําคัญเทียบเทาพระเยซู ไมมีการสักการะบูชาพระแมมารียและนักบุญ
ปฏิเสธอํานาจสิทธิ์ขาดของศาสนาจักรที่กรุงโรมในการตีความพระคัมภีร และปฏิเสธอํานาจการปกครอง
ของศาสนจักรที่กรุงโรม ถือวาพระบัญญัติของพระเจาเทานั้นที่มีอํานาจบังคับสูงสุด แมคนแตละคนจะ
เขาใจพระคัมภีรแตกตางกัน แตก็มีความศรัทธาตอคําสอนพื้นฐานของศาสนาคริสตเชนเดียวกัน
ในดานเกี่ยวกับพิธีกรรม นิกายโปรเตสแตนตใหความสําคัญตอศีลลางบาป
(Baptism) และศีลมหาสนิท (Communion) มากกวาพิธีกรรมอื่น ๆ ๑๓๙
นอกจากนิกายใหญ ๓ นิกายนั้นแลว ยังมีนิกายอื่น ๆ ที่คริสตศาสนิกชน
นับถือกันอยูทั่วโลกในปจจุบันนี้ ประมาณ ๑๖ นิกาย เชน นิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterian) นิกาย
มอรมอน (Mormonism) นิกายเควกเกอร (Quaker) เปนตน ๑๔๐
สําหรับการเผยแพรศาสนาคริสตในประเทศไทยนั้น อาจแบงประวัติการ
เผยแพรศาสนาคริสตออกเปนชวงเวลาตาง ๆ รวม ๓ ชวง ดังนี้ ๑๔๑
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๑๓๘

ภัทรพร สิริกาญจน, ความรูพื้นฐานทางศาสนา, เพิ่งอาง, หนา ๗๗.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘.
๑๔๐
เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, อางแลว, หนา ๔๐๖-๔๑๖.
๑๓๙

๑๗๕
(๑) ยุคบุกเบิก เริ่มตั้งแตการตั้งมิสซัง (Mission) สยาม จนถึงสิ้นรัชกาลที่
๓ กรุ งรั ตนโกสิ น ทร โดยคริ ส ต ศ าสนาได ถู กนํ า มาเผยแพร โ ดยคณะผู ส อนศาสนาหรื อ ธรรมทู ต
(Missionary)๑๔๒ ที่ติดตามมาพรอมกับการคาขายและการลาอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ของประเทศตะวันตก ไดแก โปรตุเกส สเปน และเนเธอรแลนด โดยโปรตุเกสและสเปนไดนําเอาคริสต
ศาสนามาเผยแผใหกับดินแดนที่เขาครอบครองมากที่สุด ทําใหประเทศที่เดิมเคยถูกสเปนและโปรตุเกส
ปกครองมานั้นมีผูนับถือคริสตศาสนามาก และมีวัตถุกอสรางโบราณซึ่งเปนโบสถ และศาสนสถาน
หลงเหลือเปนรองรอยของประวัติศาสตรเหลานั้นมากมาย เชน ในฟลิปปนส มาเกา ติมอร ฯลฯ
นอกจากนั้นในสมัยตอมา ฝรั่งเศสก็ไดเดินทางมาหาอาณานิคมในดินแดนแถบนี้ดวย จนไดเวียดนาม
กัมพูชา และลาวเปนเมืองขึ้น ฝรั่งเศสเองก็ไดทําอยางเดียวกับโปรตุเกสและสเปนคือ นําเอาคริสตศาสนา
(นิกายโรมันทาคอลิก) มาเผยแพร แตไมไดรับการตอนรับเทาไรนักทําใหอิทธิพลของศาสนาในประเทศ
เหลานี้มีนอย มีผูนับถือไมมากเหมือนดินแดนที่เคยอยูในการปกครองของโปรตุเกสและสเปน
สวนประเทศไทยนั้น คริสตศาสนาถูกนําเขามาในรูปของการเผยแพร
ศาสนาแกคนทั่ว ๆ ไป และในรูปของผูสอนศาสนาใหกับบรรดาชาวตางชาติ ซึ่งสวนใหญเปนชาว
โปรตุเกส ที่มาจากการคาขายและตั้งหลักแหลงอยูในกรุงศรีอยุธยาเสียเปนสวนใหญ เริ่มตั้งแตฝรั่งชาติ
โปรตุ เ กสเข า มาเจริ ญสั มพั น ธ ไมตรี ในราว พ.ศ. ๒๐๕๔ และพยายามเผยแพร ศาสนาคริ ส ต นิ กาย
โรมันคาทอลิก จนกระทั่งแผนดินสมเด็จพระไชยราชาธิราช ราว พ.ศ. ๒๐๑๘ พวกโปรตุเกสไดอาสาไป
ในสงคราม และไดรับชัยชนะจึงบําเหน็จความชอบโดยพระราชทานที่ดินใหตั้งบานเรือนและอนุญาตให
ตั้งโบสถสรางวัดคริสตนับเปนโบสถนิกายโรมันคาทอลิกหลังแรกในประเทศไทย
ในป พ.ศ. ๒๑๖๕ สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ ๑๕ ทรงตั้งสมณ
กระทรวงเผยแพรความเชื่อ (De Propagande Fide) เพื่อทําหนาที่เผยแผศาสนาโดยตรง ตอมาใน พ.ศ.
๒๑๙๒ บาทหลวง อเลกซานเดอร เดอ โรดส คณะเยซูอิต ชาวฝรั่งเศส ซึ่งไดทํางานเผยแผศาสนาใน
แควนตั งเกี๋ ยนานถึ ง ๒๐ ป ได ขอพระสังฆราชไปประจําแควนตังเกี๋ ยและโคชิ นจี นเพื่อทําการบวช
พระสงฆพื้นเมือง แนวความคิดนี้ในเวลาตอมาไดพัฒนาเปนคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส ซึ่ง
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนตที่ ๑๐ ทรงเห็นชอบดวย ในป พ.ศ. ๒๒๐๑ คริสตจักรตั้งใหพระคุณเจา
ฟรังซัว บัลลือ เปนพระสังฆราชแหงแควนตังเกี๋ย และพระคุณเจาปแอร ลังแบรต เดอ ลา ม็อตต เปน
พระสังฆราชแหงแควนโคชินจีนและดูแลอีก ๕ แควนในประเทศจีน แตเกิดอุปสรรคขึ้นในแควนตังเกี๋ย
และโคชินจีน กลาวคือธรรมทูตฝรั่งเศสไปพิพาทกับชาวโปรตุเกส ประกอบกับการทํางานของธรรมทูต
มีอุปสรรคจากการเบียดเบียนโดยคนตางศาสนา ทําใหตองมาพักที่อยุธยาและไทยไดใหการรับรอง
พระธรรมทูตชุดนี้พรอมทั้งอนุญาตใหตั้งวัดและสอนศาสนาได ดังนั้น ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๑๒
๑๔๑

ชัชชัย คุมทวีพร, “ศาสนาคริสตในสังคมไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเชื่อและศาสนา
ในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครั้งที่ ๑๖, (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๔๒๐.
๑๔๒
ธรรมทูต (missionary) คือพระสงฆ (priest) หรือนักพรต (religious) แตเดิมเรียกนักบวชมีทั้งชาย
และหญิงที่ไปประกาศศาสนาในดินแดนบุกเบิกใหมกอนที่จะไดรับการประกาศเปนสังฆมณฑล (diocese) ดินแดนที่
ธรรมทูตไปทํางานนี้เรียกวาดินแดนมิสซัง (mission) ประมุขของดินแดนมิสซังเรียกวาพระสังฆราชเกียรตินาม
(titular bishop) อางใน ชัชชัย คุมทวีพร, ศาสนาคริสตในสังคมไทย, เพิ่งอาง, หนา ๔๑๘.

๑๗๖
สมเด็จพระสันตะปาปา เคลเมนตที่ ๙ จึงทรงออกสมณกฤษฎีกาตั้งมิสซังสยามขึ้นและใหอยูในการดูแล
ของธรรมทูตฝรั่งเศส จากนั้นก็ไดอภิเษกบาทหลวงลาโนขึ้นเปนพระสังฆราช ประมุขมิสซังสยามในวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๑๗ จากจุดนี้เองที่กลาวไดวาศาสนาคริสตไดเริ่มตนเขาสูสังคมไทยแลว ๑๔๓
มิสซังสยามในเวลานั้นไดครอบคลุมดินแดนไทย มาเลเซียดานตะวันตก
(ไมรวมเกาะสิงคโปร) มอญ สุมาตรา หมูเกาะนิโคบาร และปูเลา-ปูเล วัดที่มีอยูเดิมมีเพียง ๓ วัด คือวัด
คอนเซ็ปชั่น วัดซางตาครูส และวัดที่จันทบุรี ตอมาไดซอมแซมวัดนักบุญโยเซฟที่อยุธยา (เคยรางไป
ชั่วคราว) และไดสรางวัดใหมอีกดังนี้ คือวัดอัสสัมชัญ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร วัดแมพระลูกประคํา (คน
ทั่วไปเรียกวาวัดกัลหวาร) ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๘๐ พระสังฆราชในขณะนั้นคือ พระคุณเจาคูรเวอรซี ได
แตงตั้งพระสังฆราชผูชวยคือพระคุณเจาปลเลอกัวร ซึ่งไดศึกษาภาษาไทยจนแตกฉาน ทานไดเขียน
พจนานุ กรมอั ง กฤษ-ไทย ลาติ น-ไทย และไทย-ลาติ น -ฝรั่ งเศส-อั งกฤษ และยั งได เขี ย นงานด า น
ประวัติศาสตรไวอีกมากมาย ในป พ.ศ. ๒๓๘๔
มิ สซังสยามซึ่งครอบคลุ มดิ นแดนกว างขวางดังกลาวมา จึงถู กแบ ง
ออกเปน ๒ เขต คือ ๑) เขตตะวันออก อันไดแกราชอาณาจักรไทย ลาว อยูในความดูแลของทานปล
เลอกัวส ๒) เขตตะวันตก อันไดแกมาลายู สุมาตรา พมาตอนใต อยูในความดูแลของทานคูรเวอซี
การเผยแผศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยไดพบกับ
ปญหาอุปสรรค ในป พ.ศ. ๒๓๙๒ ไดเกิดอหิวาตกโรคระบาดในกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงพระประสงคใหจัดพิธีอาพาธพินาศ จึงทรงใชใหพระสังฆราชปลเลอกัวสถวายสัตวเพื่อ
นํามาทําพิธีนี้ พระสงฆจํานวนหนึ่งเห็นวาเปนการกระทํานอกรีต (Heresy) จึงคัดคาน พระสังฆราชจึงนํา
ความเห็นดังกลาวขึ้นกราบทูลรัชกาลที่ ๓ พระองคทรงกริ้วมาก จึงทรงสั่งจับพระสงฆทั้งหมด ใหทําลาย
วัดและบานพักของพระสงฆและบังคับใหคริสตศาสนิกชนละทิ้งศาสนาคริสตเสีย พระสังฆราชเห็นวาการ
แข็งขืนในเรื่องนี้จะมีผลเสียหายที่รายแรงตามมาจึงยอมถวายสัตวที่จะใชในพิธีอาพาธพินาศ การยินยอม
นี้ทําใหในหลวงรัชกาลที่ ๓ ทรงคลายพระพิโรธและทรงใหยกเลิกพระบรมราชโองการเดิมเสีย แตทรงให
เนรเทศกลุมธรรมทูตที่คัดคานพระสังฆราช ใหเหลืออยูแตพระสงฆพื้นเมือง เมื่อเรื่องทราบถึงกรุงโรม
สมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อ พิจารณาวาสิ่งที่พระสังฆราชปลเลอกัวสทํานั้นถือวาถูกตอง เพราะหาก
ไมกระทําเชนนั้น คงจะตองมีผลกระทบตอการเผยแผศาสนาอยางรุนแรง ความวุนวายตาง ๆ จึงยุติลง
142

๑๔๔

143

(๒) ยุ คใหม เริ่มตั้งแต รัชกาลที่ ๔ ทรงเสวยราชสมบั ติจนถึ งสมัยสภา
สังคายนาสากลวาติกันที่ ๒ อาจกลาวไดวายุคนี้เปนยุคของความกาวหนาของการเผยแผศาสนาคริสต
อุปสรรคตาง ๆ ไดรับการแกไขใหนอยลงและปจจัยที่สําคัญที่สุดคือพระบรมราชูปถัมภของในหลวง
รัชกาลที่ ๔ โดยที่ไดทรงรูจักกับสังฆราชปลเลอกัวสตั้งแตยังทรงผนวชอยู ทรงแลกเปลี่ยนความรูดานตาง
ๆ กับพระสังฆราช ทําใหทรงเขาใจการทํางานของธรรมทูตเปนอยางดี เมื่อทรงเสวยราชสมบัติตอจาก
รัชกาลที่ ๓ จึงทรงอนุญาตใหธรรมทูตที่ตองเนรเทศไป ๒ ป กลับเขาประเทศได ทรงใหเสรีภาพทาง
ศาสนาและทรงใหคริสตศาสนิกชนปกครองกันเองโดยมีหัวหนาคอยดูแล นอกจากนั้น ยังทรงอนุญาตให
๑๔๓
๑๔๔

ชัชชัย คุมทวีพร, ศาสนาคริสตในสังคมไทย, เพิ่งอาง, หนา ๔๒๐.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒๑-๔๒๒.

๑๗๗
คริสตศาสนิกชนไมตองถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาอีกดวย พระสังฆราชปลเลอกัวสไดวางรากฐานตาง ๆ ที่
สํ า คั ญ ให แก คริ ส ตจั กร ท า นได แต ง หนั งสื อ “หนั งสื อพรรณาพระราชอาณาจั กรไทยหรื อสยาม”
นอกจากนี้ยังไดพิมพหนังสืออีก ๒ เลม คือกฎขอบังคับของมิสซัง (สยาม) และ กําหนดของพระสังฆราช
จงถือตาม ณ ตึกบานคริสตังมิสซังไทย
ในสมั ย ของท าน ทางการไทยได ย อมรั บ สิ ทธิ ของธรรมทู ตที่ จ ะไป
ประกาศศาสนาไดทั่วราชอาณาจักร มีการสรางวัดอีก ๓ วัด คือ วัดเปรโตร วัดบางนกแขวก และวัดหัวไผ
พระสั งฆราชองค ตอมาดํ าเนิ นงานตามนโยบายของทาน ภายในเวลา ๑๐ ป มี คริสตศาสนิกชนเพิ่ ม
จํานวนขึ้นถึง ๑๐ เทา ในป พ.ศ. ๒๔๒๖ การเผยแผศาสนาไดขยายไปถึงภาคอีสาน โดยบาทหลวง
โปรค็อมเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม จนถึงหนองคาย ระหวางทางทานไดชวยเหลือคน
ตกทุกขและไดไถทาสมาจํานวนหนึ่งดวย เริ่มมีการตั้งชุมชนคริสตศาสนิกชนขึ้นแถวสกลนคร และมีการ
สร างวั ดขึ้ นที่ จั งหวั ดอุ บลราชธานี ในป พ.ศ. ๒๔๒๗ คริสตศาสนิกชนที่สกลนครถูกเบียดเบียนมาก
บาทหลวงโปรค็อมจึงอพยพคนทั้งหมดไปอยูที่ “ศูนยมิสซังใหม” (ตําบลทาแรในปจจุบัน) จนกระทั่งวันที่
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ทางกรุ งโรมจึ งอนุ ญาตให สถาปนาขึ้ นเปน “มิสซั งลาว” โดยอภิ เษก
บาทหลวงมารีโยเซฟ กืออาช ขึ้นเปนพระสังฆราชองคแรกของมิสซังลาว
เหตุการณที่นับวามีความสําคัญตอศาสนาคริสตในประเทศไทยคือ การ
ออกพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๕๒ (ร.ศ. ๑๒๘) ในรั ชสมั ยของรัชกาลที่ ๕ โดยบัญญัติให มิสซังมีฐานะเปนนิติบุคคล มี
พระสังฆราชเปนประมุข มีอํานาจถือที่ดินสําหรับประโยชนของมิสซังโดยแบงที่ดินเปน ๒ ประเภท คือ
๑) ที่ดินสําหรับวัด โรงเรียนและที่อาศัยของบาทหลวง ๒) ที่ดินเพื่อทําประโยชนใหแกมิสซัง รวมถึง
ที่ดินที่คริสตศาสนิกชนอยูอาศัยและทํามาหากิน
ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ กรุ ง โรมได ย ายสถานสมณทู ต จากกรุ ง ฮานอย
เวียตนาม มาอยูที่กรุงเทพฯ ซึ่งสถานสมณทูตจะดูแลการดําเนินงานของมิสซังในไทย ลาวและมลายู โดย
มี เอกอั ครสมณทู ตคื อพระคุ ณเจ ายั งยาโตท นอกจากนั้ นยั งมี เหตุการณสํ าคั ญคือการที่ สมเด็ จพระ
สันตะปาปา เปาโลที่ ๖ ทรงประกาศสถาปนาฐานานุกรมใหแกมิสซังสยาม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๐๘ โดยแบงมิสซังสยามออกเปน ๒ อัครสังฆมณฑล และ ๘ สังฆมณฑล ๑๔๕ ไดแก
๑) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (Arch Diocese) มีอัครสังฆราช (Arch
Bishop) เปนประมุข มีปริสังฆมณฑล ดังนี้ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค และสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
๒) อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแส มีปริสังฆมณฑล ดังนี้ สังฆมณฑล
อุดรธานี สังฆมณฑลอุบลราชธานี และสังฆมณฑลนครราชสีมา
ทั้งนี้ การเปลี่ยนฐานานุกรมจากมิสซังสยามเปนสังฆมณฑลตาง ๆ ๑๔๖
ทําใหพระสงฆและนักพรตตาง ๆ มีอิสระในการดําเนินงานในระดับหนึ่งจากสมณกระทรวงเผยแพรความ
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๑๔๕

ชัชชัย คุมทวีพร, ศาสนาคริสตในสังคมไทย, เพิ่งอาง, หนา ๔๒๔.
สังฆมณฑล (diocese) คือดินแดนมิสซังที่งานเผยแผศาสนาประสบความสําเร็จมีผูกลับใจมาเปน
คริสตศาสนิกชนมาก ทางกรุงโรมจะประกาศสถาปนาใหเปนสังฆมณฑล จากนั้นจะมีการแตงตั้งพระสังฆราช
(bishop) เปนประมุข ดูแลกิจการตาง ๆ ของสังฆมณฑล.
๑๔๖

๑๗๘
เชื่อที่กรุงโรม พระสงฆและนักพรตทํางานโดยอยูภายใตความรับผิดชอบของพระสังฆราชของสังฆมณฑล
นั้น ๆ
(๓) ยุคปจจุบัน ตั้งแตหลังสภาสังคายนาสากลวาติกันที่ ๒ จนถึงปจจุบัน
โดยภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ คริสตจักรเห็นวาตองมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพปญหาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คริสตจักรตองประเมินฐานะและบทบาท
ของตนเองเสียใหม ขณะเดียวกันคําสอนทางศาสนาก็ตองมีการปรับเพื่อใหสอดคลองกับปญหาตาง ๆ ที่
ดํารงอยูของมนุษย และเพื่อสื่อสารกับมนุษยในยุคสมัยใหม ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจถึงแกนแทของ
ศาสนา พระสันตะปาปาจอหนที่ ๒๓ จึงไดจัดใหมีการสังคายนาตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
จนถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ผูเขารวมการสังคายนาคือพระสังฆราชทั่วโลก ประมาณ ๓,๐๐๐
องค ผูแทนศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตและออรโธด็อกซ และผูสังเกตการณอื่น ๆ อีกรวม ๒,๕๐๐
คน ภายหลั ง จากการสั ง คายนา คริ ส ตจั ก รได ป ระกาศผลของการประชุ ม เป น สั น ตะธรรมนู ญ
(Constitution) ๔ ฉบั บ สมณกฤษฎี ก า (Decretum) ๙ ฉบั บ และคํ า ประกาศหรื อ คํ า ปฏิ ญ ญา
(Declaration) ๓ ฉบับ
เมื่อคริสตจักรเปลี่ยนแนวคิดไปเปนแบบใหม ลักษณะการจัดองคกร
แบบเดิ มก็ ไม สอดคล องกั บการเผยแผศาสนาแบบใหม จึงมีการปรับรูปแบบการจัดองค กรใหมดวย
กลาวคือ คริสตจักรที่กรุงโรมไดใหสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่วโลกรวมตัวกันในระดับตาง ๆ เปนคริสตจักร
ทองถิ่น (ของแตละประเทศ) และคริสตจักรทองถิ่นมีอิสระในการทํางานในระดับหนึ่งจากคริสตจักรสากล
สํ าหรั บประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ พระสั งฆราชทั้ ง ๑๐ สั งฆ
มณฑลไดรางธรรมนูญของคริสตจักร ใหมี “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย” เปนองคกร
รับผิดชอบสูงสุดในการกําหนดนโยบายของคริสตจักรคาทอลิกในประเทศไทย สภาพระสังฆราชฯ เปน
หนวยงานระดับชาติ มีกรรมาธิการฝายตาง ๆ รับผิดชอบโดยพระสังฆราชตามความเหมาะสม นอกจากนี้
ในแตละสังฆมณฑล (ซึ่งเปนหนวยงานระดับทองถิ่น) ใหมีโครงสรางการทํางานแบบเดียวกับหนวยงาน
ระดั บชาติ มากที่ สุ ดเท าที่ จะเป นไปได ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ระดับชาติ และระดั บท องถิ่ น อย างไรก็ ตามตอมากรมการศาสนาไดใหเปลี่ยนชื่อเป น “สภาประมุ ข
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย” แลวรับรองเปนองคการทางศาสนา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๑๒
ปจจุบันศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ดําเนินการ
บริหารงานโดยสภาสูงสุด เรียกวา “สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย”๑๔๗
ประกอบด ว ยมุ ขนายกทั้ ง ๑๐ เขตมิส ซั งเปน คณะกรรมการ โดยมี อัครมุขนายกหลุย ส จําเนีย ร
สันติสุขนิรันดร เปนประธานฯ และแบงการบริหารงานออกเปน ๒ ภาคคือ
๑. ภาคกรุ ง เทพมหานคร (มิ ส ซั ง โรมั น คาทอลิ ก กรุ ง เทพฯ)
ประกอบด ว ย ๖ เขตมิ สซั ง มี พระคาร ดิ นั ล ฟรั งซิ สเซเวี ยร เกรี ยงศั กดิ์ โกวิ ทวาณิ ช เป นประมุ ข

๑๔๗

โครงสรางสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, อางจาก <http://www.cbct.net/
Directory of CBCT.htm>, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘.

๑๗๙
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ๕๑ ซอยโอเรียลเต็ล ถนนเจริยกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ แบงการ
ปกครอง ดังนี้
๑.๑ เขตมิสซังกรุงเทพฯ
๑.๒ เขตมิสซังราชบุรี
๑.๓ เขตมิสซังสุราษฎรธานี
๑.๔ เขตมิสซังจันทบุรี
๑.๕ เขตมิสซังเชียงใหม
๑.๖ เขตมิสซังนครสวรรค
๒. ภาคท าแร -หนองแสง (มิ ส ซั งโรมั น คาทอลิ กท าแร -หนองแสง)
ประกอบด วย ๔ เขตมิ สซั ง มี อั ครมุ ขนายกหลุ ยส จํ าเนี ยร สั นติสุ ขนิ รั นดร เป นมุ ขนายกปกครอง
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ๓๒๖ ถนนสายสกลนคร-อุดรธานี ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร
แบงการปกครองออกเปน ดังนี้
๒.๑ เขตมิสซังทาแร
๒.๒ เขตมิสซังอุบลราชธานี
๒.๓ เขตมิสซังอุดรธานี
๒.๔ เขตมิสซังนครราชสีมา
ในส ว นของคริ ส ต ศาสนานิ ก ายโปรเตสแตนต ก็ ได มี บ ทบาทเข า สู
ประเทศไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร โดยคณะเผยแพรของนิกายโปรเตสแตนตที่ไดเขามาประเทศไทย
ได แก พวกมิ ชชั นนารี ๒ คน คื อ ศาสนาจารยของสมาคมธรรมทูตแหงเนเธอรแลนด (Netherland
Missionary Society) คารล ออกัสตัส ฟริลดริค กุตสลาฟ (Rev. Carl Frildrich Augustus Gutzlaff)
ชาวเยอรมัน และศาสนาจารย จาคอบทอมลิน (Rev. Jacob Tomlin) ชาวอังกฤษมาจากสมาคมคณะ
ธรรมทูตแหงลอนดอน (London Missionary Society) ซึ่งทั้งสองทานตองการเดินทางไปเผยแผศาสนา
ในประเทศจีน ไดเดินทางมาถึงประเทศไทย วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๗๑ และทราบวากรุงเทพฯ มีคน
จีนมาอาศัยอยูจํานวนมาก จึงตองการสอนศาสนาแกคนเหลานี้ โดยติดตอขออนุญาตทางการผานทาง
มองซิเออร คาลอส เดอ ซิลเวียรา กงสุลโปรตุเกส ในขณะนั้นดํารงยศเปนหลวงอภัยวานิช ศาสนาจารย
ทั้งสองทานไดรับอนุญาต จึงทําการแจกจายใบปลิวภาษาจีนเปนจํานวนมากถึง ๒๓ หีบ นอกจากนี้ยังได
แจกยารักษาโรคซึ่ งในขณะนั้ นทําใหคนเสียชีวิตปละมาก ๆ คือ ไข จับสั่ น อหิวาตกโรคและไขทรพิษ
ประชาชนทั้งคนไทยและคนจีนนิยมยารักษาโรคเหลานี้มาก ทานจึงมีความคิดจะเผยแผศาสนาสูคนไทย
ดวย โดยทั้งสองทานไดชวยกันเผยแพรศาสนาดวยความเขมแข็ง มีการแปลพระคัมภีรออกเปนภาษาไทย
จัดทําหนังสืออภิธานภาษาอังกฤษ-ไทย รวมทั้งแปลพระคัมภีรออกเปนภาษาลาวและเขมรดวย ๑๔๘
ตอมาไดมีศาสนาจารยทานอื่น ๆ ซึ่งเปนพวกอเมริกันบอรดไดเขามา
เผยแพรอีก ในบรรดานักเผยแพรศาสนานั้น ผูเริ่มตนสัมพันธภาพที่ดีและยาวนานที่สุดระหวางคนไทยกับ
ศาสนาคริสต คือ ศาสนาจารยแดน บีช บรัดเลย เอ็ม.ดี. (Rev. Dan Beach Bradley, M.D.) ซึ่งเปน
เพรสไบทีเรียนในคณะอเมริกันบอรด (The American Board of Commissioners for Foreign
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ชัชชัย คุมทวีพร, ศาสนาคริสตในสังคมไทย, อางแลว, หนา ๔๓๐-๔๓๑.

๑๘๐
Missions) หรือ A.B.C.F.M ทานไดเขามากรุงเทพฯ พรอมภรรยา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๗๘
ตลอดเวลาที่ทานอาศัยอยูในเมืองไทยนั้นทานไดสรางคุณประโยชนอยางมหาศาลในการตั้งโอสถศาลา
เพื่อรักษาพยาบาลคนไขไทย และคนจีนที่ปวยดวยโรคไขทรพิษและอหิวาตกโรค การผาตัดชวยชีวิตผูคน
ในสมัยนั้น จากการระเบิดของปนใหญ ซึ่งนับวาเปนการผาตัดครั้งแรกในไทยที่ประสพผลสําเร็จอยางดี
เยี่ยม การทดลองปลูกฝดาษในประเทศไทยซึ่งประสพผลสําเร็จมากทําใหคนไทยรอดตายจากโรคนี้หลาย
คน นอกจากนี้ยังริเริ่มการสรางโรงพิมพและจัดพิมพใบประกาศหามฝนเปนเรื่องแรก โดยพิมพทั้งหมด
๙,๐๐๐ ฉบั บ จากนั้ นได จั ดพิ มพ หนังสือชื่ อ "บางกอกกาลั นเดอร " ซึ่งเปนบั นทึ กรายวั นที่เกี่ ยวกั บ
ประวัติศาสตร และวรรณคดีไทยที่ปรากฏเปนเลม และพิมพหนังสือพิมพรายวัน “บางกอกรีคอรเดอร”
เพื่อเผยแพรขาวสารทั่วไปแกชนชั้นสูงของสังคมไทยโดยทานรับเปนบรรณาธิการ
นอกจากพวกสมาคมอเมริกันมิชชันนารีจะนําความเจริญมาใหประเทศ
ไทยควบคู ไปกั บการเผยแพร ศาสนาแล ว ยั งมี นั กเผยแพร ศาสนากลุมอื่ น ๆ อี ก เช น กลุมอเมริ กั น
แบบติสตมิชชัน (The American Baptist Mission) ซึ่งเปนพวกที่สรางคริสตจักรโปรเตสแตนตแหงแรก
ในกรุงเทพฯ ประมาณกลางป ค.ศ. ๑๘๓๗ และไดจัดพิมพหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้ง
ออก หนั งสื อพิ มพ "สยามสมั ย" นอกจากนั้นยังมี กลุ มเพรสไบทีเรียนอเมริ กัน (The American
Presbyterian Board) เปนอีกกลุมหนึ่งที่สรางความเจริญใหกับประเทศไทยไมนอยไปกวากลุมอื่น ๆ
เชน ดร.เฮาส (Samuel R. House) ซึ่งเปนแพทยผาตัดคนแรกในประเทศไทยที่ใชอีเทอรเปนยาสลบ
และเปนแพทยผูชวยชีวิตคนไทยจากโรคอหิวาต นายและนางแมตตูน (Rev. and Mrs. Stephen
Mattoon) เปนผูที่มีความสําคัญอีกเชนกัน เพราะเปนผูริเริ่มเปดโรงเรียนแบบเชาไปเย็นกลับ ซึ่งตอมา
โรงเรียนนี้ไดรวมกับโรงเรียนประจําของมิสชัน และไดพัฒนามาเปนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ในปจจุบัน
ภายหลังจากที่รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดทรงประกาศพระบรมราชโองการใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา ในป พ.ศ. ๒๔๒๑ ทําใหการเผยแผ
ศาสนากาวหนาขึ้นอยางมากมาย เพราะมีคณะธรรมการตาง ๆ เขามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้ น
จนกระทั่งมีการกอตั้งองคกรทางการของกลุมคริสตศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต คือ “สภาคริสตจักรใน
สยาม” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ และมีการรางคริสตธรรมนูญของคริสตจักรดวย ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อตามชื่อ
ประเทศเปน “สภาคริสตจักรในประเทศไทย” (The Church of Christ in Thailand : CCT) ในป พ.ศ.
๒๔๘๖ ๑๔๙
ปจจุบันสภาคริสตจักรในประเทศไทยไดจัดระบบการปกครอง
โดยใช “ธรรมนูญแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๑” ซึ่งเปนกฎระเบียบสูงสุดขององคกร
ที่ใชตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนมา มีโครงสรางการปกครองและการบริหารงานแบงเปน ๓ ระดับ คือ
สภาคริสตจักร คริสตจักรภาค คริสตจักรทองถิ่น
สภาคริสตจักรฯ ปกครองโดยสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย คริสตจักรภาค ปกครองโดยคณะธรรมกิจคริสตจักรภาค และคริสตจักรทองถิ่น ปกครองโดยคณะ
ธรรมกิ จคริ สตจั กรท องถิ่ น โดยมี สมั ชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเปนที่ ประชุมสูงสุดของสภา
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๑๔๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๓๒-๔๓๕.

๑๘๑
คริสตจักรในประเทศไทยประกอบดวย ผูแทนสามัญจากคริสตจักรภาค ผูแทนพันธกิจการศึกษา ผูแทน
พันธกิจการแพทย และคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมทั้งผูแทนสมทบไดแก
ที่ปรึกษากฎหมายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศาสนาจารยในสังกัด ภราดรหรือมิชชันนารี
ผูรวมงานสมัชชาสภาคริสตจักรฯ
ในปจจุบั น นอกจากสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งกรมการ
ศาสนาไดใหการรับรองวาเปนองคการทางศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตแลว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒
กรมการศาสนาไดใหการรับรอง
สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย โดยใชชื่อครั้งแรกวา “องคการ
สหพันธกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย” ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปน “สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย” ชื่อยอ
วา “สคท.” และชื่อภาษาอังกฤษวา “The Evangelical Fellowship of Thailand” ตามที่ไดยื่นขอจด
ทะเบียนกับกรมการศาสนา
ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ มิชชันนารี (ผูประกาศศาสนา) ในเครือสหพันธ
แบบติสตใตซึ่งมีสํานักงานใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มเผยแพรคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต
ในประเทศไทย จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๙๔ ก็ไดรวบรวมผูเชื่อพระเจาที่เปนชาวไทยตั้งคริสตจักรในเครือ
สหพันธแบบติสตใต เปนแหงแรก โดยใชชื่อวา “คริสตจักรแบบติสตกรุงเทพฯ” และไดรับอนุญาตจัดตั้ง
เปนมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยใชชื่อวา “มูลนิธิคริสตจักรแบบติสต” (Foreign
Mission Board) ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดรับรองจากกรมการศาสนาเพื่อดําเนินกิจกรรมทางดานศาสนา
และในป พ.ศ. ๒๕๔๕ มูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสตไดมอบหมายใหสหคริสตจักรแบบติสตในประเทศ
ไทย เปนผูแทนในการดําเนินการประสานงานดานศาสนา ในนามของมูลนิธิศริสตจักรคณะแบบติสต
เพื่อเปนการแบงเบาภารกิจที่มีมากขึ้นตามลําดับ รวมทั้งไดมีการรับรองมูลนิธิคริสตจักรเซเวนธเดย
แอดเวนตีสแหงประเทศไทย (Seventh-Day Adventist Christian Foundation of Thailand) เปน
องคการทางศาสนาอยางเปนทางการ ๑๕๐ ปจจุบันจึงมีองคการทางศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต ที่
ทางราชการไทยรับรอง ๔ องคการ ดังนี้
๑. สภาคริสตจักรในประเทศไทย
๒. สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย
๓. มูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสต
๔. มูลนิธิคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสแหงประเทศไทย
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๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาคริสต
การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาคริสตในประเทศ
ไทยในนิกายตาง ๆ ดังกลาวมาแลวนั้น ที่ผานมาไดดําเนินการไปโดยไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ มา
รองรับ ในขณะที่มีการสรางวัดหรือโบสถคริสตขึ้นหลายแหงรวมทั้งดําเนินกิจการในดานตาง ๆ มากมาย
จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ ๕ ในป พ.ศ. ๒๔๕๒ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัด
บาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ และ
๑๕๐

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาคริสต” ใน กรมการศาสนา,
อางแลว, หนา ๑๖๐-๑๗๐.

๑๘๒
พระราชบัญญัติวาดวยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแกโรมันคาทอลิก มิสซังในกรุงสยาม ลงวันที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ขึ้น ซึ่งยังคงใชบังคับอยูถึงปจจุบันนี้
พระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม
ตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ มีบทบัญญัติที่กลาวถึงวัตถุประสงคในการออกกฎหมายวา
มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งวา ดวยโปรวิการิโอ อาปอ
สตอลิโก ผูบัญชาการมิสซังโรมันคาธอลิก ในวิการิอาโต อาปอสตอลิโก แห ง
กรุงเทพ ฯ ไดกราบบังคมทูลพระกรุณาวา มิสซังโรมันคาธอลิกไดพยายาม กระทํา
การมาแลวแตปางกอน และยังกระทําอยูสืบไป เพื่อจะใหประชาชนมีความดีและ
เจริญยิ่งขึ้น และวามีความยากลําบากเกิดขึ้นในการที่ดินของมิสซัง ที่กลาวแลว
นั้น
อีกประการหนึ่งตามความใน ขอ ๓ ของหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี
การคาขายและการเดินเรือ ซึ่งไดทําไวในระหวางกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวัน
ศุกร ขึ้น ๑๔ ค่ํ า เดื อน ๙ ปมะโรงอัฐศก จุลศักราช ๑๒๑๘ ตรงกับวันที่ ๑๕
สิงหาคม คริสตศักราช ๑๘๕๖ นั้น มีความวา บาทหลวงฝรั่งเศสจะสราง วัดตึก
และเรือนโรงอยูก็ดี ปลูกโรงสอนหนังสือเด็ก ๆ ก็ดี โรงรักษาคนไขก็ดี ในประเทศ
สยามก็ทําได แตตองประพฤติตามกฎหมายไทย
ประการหนึ่งยังไมไดทํา ขอบังคับ สําหรับการที่จะทําตามสัญญาที่กลาว
มานี้ และเปนการสมควรที่จะมี ขอบังคับลงไวเพื่อใหบาทหลวงโรมันคาธอลิก ใน
กรุงสยามไดรับหนังสือสําหรับที่ดินซึ่งจะถือไวใชเปนประโยชนของวัดนั้น
ประการหนึ่ง โปรวิการิโอ อาปอสตอลิโก ไดกราบบังคมทูลพระกรุณา วา
เพราะเหตุ ด ว ยทุ นที่ จ ะใช ในการสอนศาสนาไม มี พอ รั ฐบาลฝ ายสยามจึ งได
อนุญาตใหทําการเพาะปลูกในที่ดินตาง ๆ ในพระราชอาณาจักร เพื่อใหไดรับ
ประโยชนมาใชในการวัดนั้น และวามิสซังโรมันคาธอลิกขอพระราชทาน พระบรม
ราชานุ ญ าตให มี อํ า นาจถื อ ที่ ดิ น เช น ว ามานี้ ได บ ริ บู ร ณ ต ามกฎหมายในพระ
ราชอาณาจักรนี้
ประการหนึ่ง โปรวิการิโอ อาปอสตอลิโก ขอพระราชทานพระมหากรุณา
และพระบรมราชานุเคราะห เพื่อใหมิสซังมีอํานาจถือที่ดินที่เปนสวนทําประโยชน
ใหแกมิสซัง ตามแตที่จะไดมาโดยซื้อ หรือโดยใหปนกันตามกฎหมายฝายสยาม
อีกประการหนึ่ง การที่จะอนุญาตใหมีอํานาจถือที่ดินนี้ เปนการจําเปนที่
ตองกําหนดลงไวในกฎหมายฝายสยามวา ลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมัน
คาธอลิกเปนอยางไรดวย
เพราะเหตุทั้งหลายเหลานี้ และเพราะเหตุที่โปรวิการิโอ อาปอสตอลิโก ได
เขียนหนังสือรับแทนมิสซังคาธอลิกในวิการิอาโต อาปอสตอลิโกแหงกรุงเทพ ฯ วา
ทั้งผูบัญชาการมิสซังนี้และผูที่จะสืบตอไปในภายหนา จะถือและทําตาม ขอความ
ทั้งปวงในพระราชบัญญัตินี้แลว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัตินี้ไว

๑๘๓
กอนอื่นตองทําความเขาใจคําศัพทในกฎหมายฉบับนี้กอน โดยคําวา “โรมันคาธอลิก
(Roman Catholic)” หมายถึงชื่อที่เปนทางการของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเนื่องจากมีกรุงโรม
เปนศูนยกลางของคริสตศาสนานิกายนี้ คําวา “คาทอลิก” แปลวา “สากล”
คําวา “มิสซัง (Mission)” หมายถึง ดินแดนแหงการประกาศพระศาสนา แตงตั้งขึ้น
โดยสันตะสํานัก โดยมีประมุขมิสซังหรือ วิการิโอ อาปอสตอลิโก เปนผูปกครองแทนพระสันตะปาปา
คําวา “บิชอบปริก (Bishopric)” หมายถึงเขตปกครองของพระสังฆราชที่ถูกกําหนด
ไวในสังฆมณฑล
คําวา “วิ การิโอ อาปอสตอลิ โก (Vicario Apostolico)” หมายถึงประมุขมิสซัง
ปกครองแทนพระสันตะปาปาในดินแดนมิสซัง
คําวา “โปรวิการิโอ อาปอสตอลิโก (Provicario Apostolico)” หมายถึง ผูทําหนาที่
๑๕๑
แทนประมุขมิสซัง
จากวัตถุประสงคในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งไดกลาวถึงการที่ผูที่เปนโปร
วิการิโอ อาปอสตอลิโก หรือผูทําหนาที่แทนประมุขมิสซังสยามไดกลาวถึงความจําเปนในการที่มิสซัง
จะตองมีที่ดินเพื่อการทําประโยชน โดยอางถึงขอตกลงหรือหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การคาขาย
และการเดินเรือระหวางสยามกับฝรั่งเศส (ทั้งนี้ ตองอยาลืมวาใน พ.ศ. ๒๒๑๒ สมเด็จพระสันตะปาปา
เคลเมนตที่ ๙ ไดทรงออกสมณกฤษฎีกาตั้งมิสซังสยามขึ้นและใหอยูในการดูแลของธรรมทูตฝรั่งเศส อีก
ทั้งบาทหลวงสวนใหญก็เปนคนฝรั่งเศส) โดยในสัญญาดังกลาวไดใหสิทธิแกบาทหลวงฝรั่งเศสในการที่จะ
สรางวัด ตึก และเรือนโรงเพื่ออยูอาศัย การปลูกโรงสอนหนังสือเด็ก ๆ โรงรักษาคนไขในประเทศสยามก็
ใหทําได แตตองประพฤติตามกฎหมายไทย
ทั้งนี้ ไดกลาวถึงการที่ผูทําหนาที่แทนประมุขมิสซังสยามไดขอพระราชทานพระมหา
กรุณาและพระบรมราชานุเคราะห เพื่อใหมิสซังมีอํานาจในการถือครองที่ดินที่เปนสวนทําประโยชน
ใหแกมิสซัง ตามแตที่จะไดมาโดยการซื้อขายหรือโดยการใหปนกันตามกฎหมายของสยาม โดยไดกลาว
การที่จะอนุญาตใหมิสซังมีอํานาจถือครองที่ดินนั้น เปนการจําเปนที่ตองกําหนดลงไวในกฎหมายของ
สยามวา ลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกเปนอยางไรดวย
กลาวโดยสรุปคือ การกฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะและสถานภาพ
ทางกฎหมายความเปนนิติบุคคล (บริษัท) ของมิสซัง ตลอดจนสิทธิในการถือครองที่ดิน และการกําหนด
วิธีการสรางวัด โรงเรือน ตึกรามและโรงเรียนของบาทหลวงโรมันคาทอลิก
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการตีความกฎหมายฉบับนี้มีอยูหลายประเด็น ตั้งแตปญหา
เกี่ยวกั บฐานะความเป นนิ ติ บุ คคลไทยของมิสซัง ตลอดจนการพิจารณาวัตถุประสงค ของมิสซังวามี
ขอบเขตเพียงใด รวมทั้งปญหาวามิสซังมีฐานะเปนองคกรของตางประเทศหรือมีลักษณะเปนกิจการของ
ตางประเทศหรือไม
ดังที่ไดกลาวมาแลววา การกอตั้ง มิสซัง นั้น มาจากคําวา “Mission” โดยออกเสียง
ตามสําเนียงโปรตุเกสซึ่งแตเดิมหมายถึงคณะผูสอนศาสนาที่สันตปาปาสงไปเผยแพรคริสตศาสนานิกาย
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๑๕๑

หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, คําศัพทที่สําคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก,
<http://habb.catholic.or.th/churchbkk/truecatholic/true6/true6.html>, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘.

๑๘๔
โรมันคาทอลิกในดินแดนนอกทวีปยุโรปที่ยังมีผูนับถือศาสนาคริสตนอย ตอมาพระราชบัญญัติวาดวย
ลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ไดใชคําวา “มิสซัง”
ในความหมายของ “วิ การิ อาโต อาปอสตอลิ โก” อั นเป นเขตการปกครองของคริ สต ศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิก ที่อยูใตการปกครองของ “วิการิโอ อาปอสตอลิโก” หรือ มุขนายก (Archbishop)๑๕๒ ซึ่ง
มีฐานะเปนประมุขมิสซัง ในปจจุบันมีเขตการปกครองหรือ มิสซัง จํานวน ๑๐ แหง ไดแก กรุงเทพฯ
ราชบุรี สุ ราษฎร ธานี จั นทบุรี เชี ยงใหม นครสวรรค นครพนม (ทาแร) อุ บลราชธานี อุดรธานี และ
นครราชสีมา ๑๕๓
การจัดตั้งมิสซังนั้นเปนการดําเนินการขององคการทางศาสนาจากตางประเทศโดย
มิไดเกี่ยวของกับทางราชการของไทยเลย ดังจะเห็นไดจากการรายงานไปยังกรุงโรมวา “ภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกยั งไม มีสังฆราช (มุขนายก ประมุขมิสซัง) และบาทหลวง เอ เดอ โรสส (มุขนายก) ขึ้นใน
ภาคพื้นเอเชีย” ๑๕๔ แสดงวา การจัดตั้งเขตการปกครองระดับมิสซังขึ้นนั้นเปนการตั้งโดยความเห็นชอบ
ขององคการศาสนาจากกรุงวิติกันมาแตเดิม และไมมีการขออนุญาตจัดตั้งมิสซังตอหนวยงานราชการของ
ประเทศไทย จะมีก็แตเพียงขอพระราชทานกรรมสิทธิ์ในที่ดินแกมิสซัง นอกจากนั้น ในพระราชบัญญัติวา
ดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ก็ไดบัญญัติวา
“วิการิโก อาปอสตอริโก ที่โปปไดแตงตั้งมา”
จากหลักฐานตาง ๆ เหลานี้แสดงวา การจัดตั้งมิสซังเปนการดําเนินการขององคการ
ทางศาสนาจากตางประเทศ มิใชการดําเนินการของไทยทั้งสิ้น มิสซังเปนเพียงเขตการบริหารทางศาสนา
ของกรุงวาติกันเทานั้น ๑๕๕
สถานะของมิสซัง ตามพระราชบัญญัติวาดวยฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
ในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ ขอ ๑ บัญญัติวา
“คณะโรมันคาทอลิก ในกรุงสยามนี้ไมเลือกวามิสซังและบาทหลวงจะเปนคนชาติ
ภาษาใด ๆ ไดรับอนุญาตตามกฎหมายฝายสยาม ใหเปนบริษัทอันหนึ่งเฉพาะ วิการิโอ อาปอสตอลิโก
แหงหนึ่ง เพื่อใหมีอํานาจถือที่ดินสําหรับประโยชนมิสซัง ตามขอความที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้”
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จากบทบั ญญั ติ ดั งกล าวได กํ าหนดให มิ ส ซั งโรมั นคาทอลิ กมี ฐานะเป น ”บริ ษั ท”
อันหนึ่งและสามารถมีสิทธิในการถือที่ดิน นอกจากนี้ยังไดกําหนดวามิสซังนั้น จะมีวิการิโอ อาปอสตอลิ
โอ หรือผูบัญชาการในมิสซังนั้น “เปนผูแทนบริษัทของบิสซอบริก ฤา มิสซัง เหมือนอยางบริษัทที่บุคคล
รวมกันทําการไดอันหนึ่ง” การกําหนดฐานะของมิสซังวาเปน “บริษัท” อันหนึ่งและกําหนดผูแทนให
กระทําการได เหมือนอยางบริษัทที่บุคคลรวมกัน และมีอํานาจกระทําการได นั้น ยอมแสดงโดยชัดแจง
วา มิสซังยอมมีฐานะเปน “นิติบุคคล” แตเนื่องจากในขณะนั้นความเขาใจในเรื่องนิติบุคคลยังไมชัดเจน
๑๕๒

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๒๓-๑๒๕.
กรมการศาสนา, รายงานการอุปภัมภศาสนาอื่น ศาสนาคริสต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๒๕), หนา ๑๑-๓๓.
๑๕๔
เดือน คําดี, การเผยแพรศาสนาคริสตในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร,
๒๕๒๙), หนา ๑๓.
๑๕๕
สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, เพิ่งอาง, หนา ๑๒๖.
๑๕๓

๑๘๕
ทั้งศัพท คําวา “นิติบุคคล” ก็ยังไมมีใช จึงใชคําวา บริษัท ซึ่งก็หมายถึง นิติบุคคล นั้นเอง และในทาง
ปฏิบัติราชการไทยก็ถือวาเปนนิติบุคคลเชนกัน ๑๕๖
การดํ าเนิ นงาน เมื่ อมิ สซั งมี ฐานะเป นนิ ติ บุ คคล ย อมมี บุ คคลเป นผู แทนในการ
แสดงออกซึ่งความประสงคแทนนิติบุคคลนั้น ผูแทนนิติบุคคลของมิสซัง ไดแก ประมุขมิสซัง หรือ
วิการิโ อ อาปอสตอลิโก ที่โป ปแต งตั้งมายอมเปนผูแทนของมิสซัง การที่โปปมีอํานาจในการแตงตั้ง
ผูดําเนินการมิสซังนั้น ยอมเปนเครื่องแสดงประการหนึ่งวา การดําเนินการของมิสซังนั้นอยูภายใตการ
ครอบงําของวาติกัน อันเปนองคการตางประเทศอยางสิ้นเชิง การดําเนินงานตาง ๆ ก็ลวนแตไดรับคําสั่ง
หรือมอบหมายจากวาติกันทั้งสิ้น ในบางกรณีก็ตองขอความเห็นจากวาติกัน และปฏิบัติตามความเห็นนั้น
อย างเคร งครั ด ถึ งขนาดที่ ขั ดกั บ อํ า นาจรั ฐ อาณาจั กรของไทยเอง ดั งเช น รั ชสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว เกิดอหิวาตกโรคระบาดในป พ.ศ. ๒๓๙๒ จึงทรงแสวงหาทางแกไขหลายประการ
รวมทั้งศาสนาและไสยศาสตร โดยทรงขอใหสังฆราช (มุขนายกมิสซัง) บัลเลอรกัวสถวายสัตวบางอยาง
แก พระองค โดยทรงยื นยั นว าจะนํ าไปเลี้ยงอันเป นสวนหนึ่งของพิธี การ เพื่อแกเคราะหของแผนดิ น
สังฆราช (มุขนายก) บัลเลอรกัวส ก็ไมยอมกระทําการ ทําใหทรงกริ้วมาก สังฆราช (มุขนายก) ไดรายงาน
ขอความเห็นไปยังกรุงโรม กรุงโรมตอบวาสังฆราชบัลเลอรกัวสทําถูกแลวและยืนยันวา อํานาจสูงสุดใน
การปกครองศาสนจักรเปนของสังฆราช (มุขนายก) ที่กรุงโรมแตงตั้งแตเพียงผูเดียวเทานั้น การรับสนอง
นโยบายชองกรุงวาติกันนี้มีตลอดมาถึงปจจุบัน ดังเชนมติจากกรุงวาติกันกําหนดแนวทางใหบาทหลวง
เขาไปมีบทบาทในการสังคมสงเคราะห เพื่อประโยชนในทางเผยแพรศาสนามิสซังในประเทศไทย ก็
ดํ าเนิ นการตามนโยบายนั้ น การดํ าเนิ นการเผยแพร ที่ รั บนโยบายมาจากกรุ งวาติ กั นในการนํ าเอา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาดัดแปลง แมกระทั่งการจัดแบงเขตมิสซังตาง ๆ ในประเทศไทยก็อยู
ภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันทั้งสิ้น ๑๕๗
ดังนั้นอาจสรุปไดวาการดําเนินงานของมิสซังนั้นมิใชเปนการดําเนินงานโดยอิสระ
ตามความประสงคของสมาชิก มิใชเปนการดําเนินงานเพื่อประโยชนแหงรัฐ แตเปนการดําเนินงานภายใต
การควบคุมดูแลจากกรุงวาติกัน อันเปนองคการตางประเทศ หรือ รัฐในทางกฎหมายระหวางประเทศ
วัตถุประสงคของมิสซังนั้น โดยปกตินิติบุคคลยอมดําเนินการผูกพันนิติบุคคลภายใต
ขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นเทานั้น สําหรับกรณีมิสซังในประเทศไทยวาจะมีวัตถุประสงคของนิติ
บุคคลอยางไรนั้นมีความเห็นตางกัน
ความเห็นแรก เห็นวามิสซังเปนนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิถือครองที่ดิน เพื่อประโยชนของ
ตนเองตามพระราชบั ญญั ติ ว าด ว ยลั กษณะฐานะของวั ดบาทหลวงโรมั นคาทอลิ กในกรุ งสยามตาม
กฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ไดแตเพียงอยางเดียวเทานั้น เพราะตามมาตรา ๖๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคที่ประสงคของตนตามที่กําหนด
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๑๕๖

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓๘๔/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๘๖ และบันทึกความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๓) เรื่อง รางพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย
ในทองที่ตําบลบานใหม อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ศ. ..... ซึง่ ทั้งสองกรณีนี้ มีความเห็นวาเปนนิติบุคคล แตมี
สิทธิถือที่ดินเทานั้น ทํานิติกรรมอืน่ ไมได อางใน สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา
๑๒๗.
๑๕๗
เดือน คําดี, การเผยแพรศาสนาคริสตในประเทศไทย, อางแลว, หนา ๖๗-๖๘.

๑๘๖
ไวในขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง ซึ่งแสดงวาความเห็นนี้เห็นวากฎหมายดังกลาวเปนตราสารในการจัดตั้ง
ใหมิสซังเปนนิติบุคคลขึ้นจึงยอมมีวัตถุประสงคไดตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
อี กความเห็ นหนึ่ งเห็ นว า วัตถุ ประสงค ของมิสซั ง จะเป นอย างไรย อมขึ้ นอยู กั บ
“วัตถุประสงค” หรือ “ความมุงหมาย” ในการจัดตั้งมิสซัง ซึ่งเขตการบริหารทางศาสนาของกรุงวาติกัน
นั้นเอง บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม
ตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ นั้น มิไดเปนบทบัญญัติที่กําหนดวัตถุประสงคของมิสซังไว ดังนั้นวัตถุประสงค
ของมิสซังในประเทศไทยจึงมิใชมีเพียงถือที่ดินเทานั้น
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาวัตถุประสงคของมิสซังยอมเปนไปตามความมุงหมายของ
การจัดตั้งมิสซังนั้น เพราะประการแรก วัตถุประสงคของนิติบุคคลตามที่ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยกําหนดวา ตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งนั้น พระราชบัญญัติวาดวยลักษณะ
ฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ นั้น หาใชขอบังคับหรือ
ตราสารจัดตั้ง “มิสซัง” นั้นไม ประการที่สอง นิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยกฎหมาย เชน กระทรวง ทบวง
กรม วิสาหกิจ มหาชนตาง ๆ ยอมกําหนดไวโดยกฎหมายนั้น แตกรณีของมิสซังนี้มิใชเปนการกอตั้งขึ้น
เปนนิติบุคคลตามความมุงหมายของรัฐ แทจริงแลวเปนเพียงที่กฎหมายดังกลาวรับรองใหมิสซัง มีฐานะ
เปนนิติบุคคลเทานั้น จึงไมอาจพิจารณากฎหมายดังกลาวมาชี้วัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นได ๑๕๘
ทั้งนี้ อาจกลาวโดยสรุปไดวา มิสซัง เปนเขตการปกครองของคริสตศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิกอยูภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันทั้งในดานการจัดตั้ง การปกครอง การดําเนินการ มี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม
ร.ศ. ๑๒๘ และตามกฎหมายดังกล าวใหอํานาจในการปกครองกิจการบางอยางในประเทศไทย เปน
องคการที่มิไดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อประโยชนแหงรัฐตามความมุงหมายของรัฐ แตเพื่อประโยชน
ตามความมุงหมายของกรุงวาติกันอันมีฐานะเปนรัฐ (State) ตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงอาจถือวา
เปนนิติบุคคลที่เปนองคการของตางประเทศ ปจจุบันมีมิสซังในประเทศไทย จํานวน ๑๐ แหง แตมิสซังที่
มี สภาพนิ ติบุ คคลมี อยู ๒ แห ง คื อ มิสซั งโรมั นคาทอลิ กกรุ งเทพฯ ตั้ งอยู ถนนเจริ ญกรุ ง เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร และมิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง ตั้งอยูตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๑๕๙
สําหรับศาสนสถานของศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตนั้นในปจจุบันยังไมมีการ
ออกกฎหมายมารองรั บการจั ดตั้ งแต อยางใด ดั งนั้ น การจัดตั้ งศาสนสถานของศาสนาคริ สตนิ กาย
โปรเตสแตนตจึงอยูภายใตบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยคือมีการจัดตั้งเปนมูลนิธิ
เกี่ยวกับคริสตจักรเพื่อรองรับการดําเนินงานของศาสนสถานหรือองคกรคริสตตาง ๆ ซึ่งมูลนิธินั้นจะมี
สถานภาพทางกฎหมายเปนนิติบุคคล ผูแทนของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรก็จะพิจารณาจากตราสารหรือ
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๑๕๘

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๒๘-๑๓๐.
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, คูม ือการขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก (วัด
บาทหลวงโรมันคาธอลิค), หลักฐานสิ่งที่สงมาดวย ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๒๙๔๕ ลงวันที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก (วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค), หนา ๑.
๑๕๙

๑๘๗
ขอบังคับของมูลนิธิวามอบใหผูใดเปนผูแทนของมูลนิธิ ๑๖๐ และสําหรับการที่กรมการศาสนาไดรับรอง
ความเปนองคการศาสนาของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และรับรองการเปน
องคการทางศาสนาของนิกายโปรเตสแตนตคือ สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแหง
ประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสต มูลนิธิคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสแหงประเทศไทย
นั้น เปนการรับรองโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกรมการศาสนาวาด วยองคการศาสนาตาง ๆ พ.ศ.
๒๕๑๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยระเบียบฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการที่จะให
ความอุ ปถั มภ ช วยเหลื อสนั บสนุ นองคการทางศาสนาที่ไดรับการจดทะเบียนแลวในดานตาง ๆจาก
หนวยงานภาครัฐ โดยมิไดมีการบัญญัติรับรองเรื่องสถานภาพความเปนนิติบุคคลขององคการทางศาสนา
แต อย างใด ดั งนั้ น การพิ จารณาถึงสถานภาพความเปนนิติบุคคลของศาสนสถานในศาสนาคริสตจึง
พิจารณาไดจากบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง
โรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑
หลักทั่วไปวาดวยความเปนนิติบุคคลของสมาคมหรือมูลนิธิเทานั้น
อยางไรก็ตาม ไดมีความพยามในการที่จะยกรางกฎหมายเฉพาะสําหรับการจัดตั้งวัด
หรือศาสนสถานของคริสตศาสนาเชนเดียวกับที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา
หรือการจัดตั้งมัสยิดของศาสนาอิสลาม โดยมีความเปนมา ดังนี้
(๑) การเสนอรางพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาคริสต พ.ศ. .... โดยพลเอก
ปรีชา โรจนเสน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะเปนผูเสนอ บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
นิติ บัญญัติ แหงชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีเหตุผล หลักการและ
สาระสําคัญของรางกฎหมายดังนี้ ๑๖๑
(๑.๑) เหตุผลในการยกรางกฎหมายฉบับนี้ระบุวา โดยที่ปจจุบันการดําเนินงาน
ของศาสนาคริสตในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายใหการรับรองและคุมครองฐานะไวเปนการเฉพาะ อีกทั้ง
แตละองคกรทางศาสนาคริสตในประเทศไทยที่รัฐไดใหการรับรองไว ยังไมมีแนวทางในการอยูรวมกัน
อยางเปนเอกภาพ ดังนั้น เพื่อเปนการยกฐานะขององคกรศาสนาคริสตดังกลาวใหเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมาย และเพื่อเปนการจั ดระเบี ยบองคกรทางศาสนาดังกลาวใหมีความเปนเอกภาพในการสราง
คุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อใหการบริหารและการดําเนินงานทางศาสนาดําเนิน
ไปดวยดี
(๑.๒) สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ แบงออกเปน ๔ หมวด รวม ๒๖
มาตรา โดยหมวด ๑ บททั่วไป กําหนดใหองคกรศาสนาคริสตในประเทศไทยประกอบดวย องคกร
ศาสนาคริสตนิ กายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนต โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคใหศาสนา
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๑๖๐

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, คูม ือการขอไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร, หลักฐานสิ่ง
ที่สงมาดวย ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๐๐๗๙๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดิน
ของวัดวาอาราม ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน, หนา ๒.
๑๖๑
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ,
“เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาคริสต พ.ศ. ....”, สวนที่ ๑ บทสรุปสําหรับ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ, บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๐ วันพุธที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐.

๑๘๘
คริสตในประเทศไทยไมวาจะเปนนิกายใดตางมีวัตถุประสงคหลักในการดูแลอภิบาลคริสตศาสนิกชนและ
ประชาชนทั่วไป สอนศาสนาโดยยึดหลักพระคริสตธรรม คัมภีร และปฏิบัติกิจการทางศาสนา ในดานการ
ศาสนา ดานการศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สังคม และอนุรักษสิ่งแวดลอม การแพทย
อนามัยและสาธารณสุข รวมทั้งการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อการกุศล
(๑.๓) ในหมวด ๒ การบริ ห ารองค ก รศาสนาคริ ส ต นิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก
กําหนดใหการบริหารองคกรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกแบงออกเปน ๒ ภาค ประกอบดวย มิสซัง
โรมันคาทอลิกกรุงเทพฯหรือภาคกรุงเทพฯ ประกอบดวย ๗ เขตมิสซัง และมิสซังโรมันคาทอลิกทาแรหนองแสง หรือภาคทาแร-หนองแสง ประกอบดวย ๓ เขตมิสซัง โดยแตละภาคดังกลาวมีฐานะเปนนิติ
บุคคล การเพิ่มหรือยุบเลิกเขตมิสซังใหทําโดยประกาศกระทรวงโดยความเห็นชอบของสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิก และในแตละภาคใหมีมุขนายกภาคเปนผูรับผิดชอบมีอํานาจหนาที่ปกครอง
ดูแลและรับผิดชอบวัดบาทหลวงทั้งหมดในเขตมิสซัง โดยกําหนดใหการแตงตั้งมุขนายกตามประมวล
กฎหมายพระศาสนจักรของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเปนอํานาจของสมเด็จพระสันตะปาปา
รวมทั้งกําหนดใหมีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกประกอบดวยมุขนายกผูรับผิดชอบทุกเขตมิส
ซัง มีหนาที่กําหนดทิศทางการปฏิบัติพันธกิจขององคกรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
(๑.๔) ในหมวด ๓ การบริ ห ารองค ก รศาสนาคริ ส ต นิ ก ายโปรเตสแตนต
กําหนดให การบริหารองค กรศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตแบงออกเปน ๔ องคกร เทาที่มีอยูใน
ปจจุบัน และกําหนดใหองคกรศาสนาคริสตโปรเตสแตนตแตละองคกรมีฐานะเปนนิติบุคคล กําหนด
โครงสรางการบริหารงานและอํานาจหนาที่ของแตละองคกร รวมทั้งใหมีคณะกรรมการประสานงาน
คริสตจักรโปรเตสแตนตแหงประเทศไทย มีหนาที่ในการประสานงานระหวางองคกรทางศาสนาคริสต
และประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ
(๑.๕) ในหมวด ๔ สิทธิและหนาที่ กําหนดใหองคกรศาสนาคริสตทํารายงาน
ประจําปในเรื่องเกี่ยวกับศาสนสถาน สํานักสอนศาสนาและผูสอนศาสนา ยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วั ฒ นธรรม รวมทั้ งกํ า หนดให คณะรั ฐมนตรี พิ จ ารณาประกาศให วั น สํ าคั ญ ทางศาสนาคริ ส ต เป น
วันหยุดราชการสําหรับคริสตศาสนิกชน โดยคําแนะนําขององคกรศาสนาคริสต
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้
โดยในที่ประชุมผูแทนคณะรัฐมนตรีไดขอรับไปพิจารณากอนรับหลักการภายใน ๓๐ วัน ๑๖๒ ซึ่งปรากฏวา
คณะรัฐมนตรีไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีใหสงคืนราง
พระราชบัญญัติดังกลาวที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ภายในกําหนดเวลา พรอมแจงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปดวยวา
(๑.๖) รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญเพียงการรับรองสถานะและ
โครงสรางการบริหารองคกรศาสนาคริสตตามขอเท็จจริง ณ ปจจุบัน และเทาที่มีการมาขอจดทะเบียนอยู
ในความอุปถัมภของทางราชการเทานั้น โดยไมมีบทบัญญัติเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและ
สมควรไดรับการแกไข กลาวคือ กรณีที่มีการแอบอางเรี่ยไรเงินโดยมีการนําตึกแถวมาจัดตั้งเปนโบสถ
และหนีหายไปเมื่อไดเงินพอสมควร จึงควรมีบทบัญญัติที่กําหนดกฎเกณฑการจัดตั้งโบสถ ใหทางราชการ
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บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๐ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หนา ๔.

๑๘๙
สามารถไดขอมูลการจัดตั้งโบสถที่ถูกตองและเชื่อถือได เพื่อคุมครองประชาชน นอกจากนั้น ยังไมมี
บทบัญญัติสวนใดที่กลาวถึงการควบคุมการจัดตั้งศาสนสถานของศาสนาคริสต ในทางปฏิบัติจึงทําใหเกิด
การจัดตั้งศาสนสถานที่ไมอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรทางศาสนาคริสตเกิดขึ้นมากมาย และทาง
ราชการก็ไมสามารถเขาไปควบคุมการจัดตั้งได เพราะไมมีกฎหมายใดใหอํานาจ อีกทั้งในปจจุบันก็ยังไมมี
หนวยงานใดเขามากํากับดูแล ดังนั้น การกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการบริหารองคกรทางศาสนาคริสต
ควรเปนกฎหมายที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันดวย เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและเปน
การคุมครองประชาชนจะเหมาะสมกวา
(๑.๗) โดยที่เรื่ องในทางศาสนาเปนเรื่องละเอียดออนและปจจุบันยังมี กลุ ม
ตาง ๆ ที่นับถือศาสนาคริสตซึ่งมิใชนิกายโรมันคาทอลิก และยังมิไดเขาอยูในการกํากับดูแลขององคกร
ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต ๔ องคกรที่อยูในความอุปถัมภของทางราชการตามรางพระราชบัญญัติ
นี้ กลุมตาง ๆ ดังกลาวก็ถือวาเปนผูนับถือศาสนาคริสตเชนเดียวกัน จึงควรเปดโอกาสใหกลุมตาง ๆ
เหลานี้ไดแสดงความคิดเห็นดวย เพื่อใหไดขอมูลและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมกอใหเกิดความแตกแยก
กัน นอกจากนั้น การกําหนดรูปแบบการบริหารองคกรศาสนาคริสตควรตองรับฟงความคิดเห็นอยางรอบ
ดานกอน และพิจารณาวา การกําหนดในลักษณะตายตัวตามรางพระราชบัญญัตินี้จะเหมาะสมหรือไม
เนื่องจากเรื่องศาสนานั้นเปนเรื่องของความเชื่อในทางศาสนา และการแบงเปนกลุมตาง ๆยังมีความ
ขัดแยงกันอยู ประกอบกับรางมาตรา ๔ ที่กําหนดวาศาสนาคริสตในประเทศไทยคือศาสนาอะไร และ
ประกอบดวยองคกรศาสนาคริสตใดบางนั้น เห็นวาลักษณะศาสนาคริสตนั้นเปนเรื่องทางนามธรรมและ
เปนไปตามความเชื่อแตละยุคแตละสมัย ไมควรอยางยิ่งที่จะนํามากําหนดตายตัวไวในกฎหมาย ควร
ปลอยใหเปนไปตามขอเท็จจริงที่เปนอยู แตกฎหมายควรกําหนดใหมีเนื้อหาสาระที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะรัฐมนตรีจึงเห็นวายังไมสมควรรับหลักการของราง
๑๖๓
พระราชบัญญัตินี้ โดยประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแจงใหที่ประชุมรับทราบในการประชุม
ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเนื่องจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๙ เปนสภาที่ตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตามมาตรา ๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๒๔๒
คน เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ทําหนาที่รัฐสภา ระหวางวันที่
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และสิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงทําใหรางกฎหมายฉบับนี้ตองตกไป
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(๒) ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
องค การศาสนาคริ สต พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิ การการศาสนา คุ ณธรรม จริ ยธรรม ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม วุฒิสภา ไดมีการศึกษาและยกรางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการองคการศาสนาคริสต
๑๖๓

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๕๐๓/๒๑๒๙๔
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ.

๑๙๐
พ.ศ. .... ๑๖๔ เพื่อเสนอตอวุฒิสภาโดยมีหลักการเหตุผลเพื่อใหการดําเนินงานและกิจกรรมของศาสนา
คริสตในประเทศไทยที่ยังไมมีกฎหมายรองรับ เปนไปในแนวทางเดียวกัน เปนเอกภาพ จึงใหมีการตรา
กฎหมายเพื่อรองรับ คุมครอง ยกฐานะขององคกร วางระเบียบการบริหารและดําเนินการใด ๆ ใหเปนไป
โดยชอบดวยกฎหมาย สามารถสรางคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ โดยที่พระราชบัญญัติฉบับนี้
จะไมมีผลกระทบตอการดํารงสถานะหรือดํารงตําแหนงตาง ๆ ที่แตละนิกายดํารงอยูกอนหนานี้และ
ตอไปดวย โดยรางพระราชบัญญัติฯมีโครงสราง ๕ หมวด ๓๖ มาตรา มีหลักการและสาระสําคัญ ดังนี้
(๒.๑) หมวด ๑ บททั่วไป กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางองคกร
ศาสนาคริสตแหงประเทศไทย โดยพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งประธานคณะกรรมการกลางองคกรศาสนา
คริสตแหงประเทศไทยคนหนึ่ง เพื่อเปนผูนํากิจการศาสนาคริสตในประเทศไทย ๑๖๕ กําหนดคุณสมบัติ
ลักษณะตองหามและอํานาจหนาที่ของประธานคณะกรรมการกลางองคกรศาสนาคริสตแหงประเทศไทย
รวมทั้งกําหนดวัตถุประสงคของกิจการศาสนาคริสตในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
๑) ดํ า เนิ น งานด า นการศาสนา ดู แ ลอภิ บ าลคริ ส ต ศ าสนิ ก ชนและ
ประชาชนทั่วไป สอนศาสนาโดยยึดหลักพระคริสตธรรม คัมภีร และปฏิบัติกิจการทางศาสนา ในดานการ
ศาสนา
๒) จัดการศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
๓) ดําเนินงานดานสังคม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
๔) ดําเนินงานดานการแพทย อนามัยและสาธารณสุข
๕) ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖) ดําเนินการตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญอนุญาตใหกระทําได
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวม” ๑๖๖
(๒.๒) หมวด ๒ การจัดตั้งและการเลิกสถานประกอบศาสนกิจ กําหนดใหการ
สราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิกและการจดทะเบียน สถานประกอบศาสนกิจใหเปนไปตาม
หลั กเกณฑ และวิ ธี การที่ กําหนดในกฎกระทรวง โดยการจัดตั้ง การรวมและการเลิกสถานประกอบ
ศาสนกิจจะตองประกาศราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหสถานประกอบศาสนกิจที่ไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยใหมีคณะกรรมการประจําสถานประกอบศาสนกิจเปนผูแทนของสถาน
ประกอบศาสนกิจในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการประจําสถานประกอบ
ศาสนกิจอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนได ๑๖๗
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๑๖๔

บันทึกขอความถึงประธานวุฒิสภาของ คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม วุฒิสภา, ที่ สว (กมธ๓) ๐๐๑๙/(ร๓๐) ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔, เรื่องรายงานการพิจารณาศึกษา
การบริหารจัดการองคกรศาสนาคริสต.
๑๖๕
รางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการองคกรศาสนาคริสต พ.ศ. ..., มาตรา ๕.
๑๖๖
รางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการองคกรศาสนาคริสต พ.ศ. ..., มาตรา ๖.
๑๖๗
รางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการองคกรศาสนาคริสต พ.ศ. ..., มาตรา ๑๒.

๑๙๑
ทั้งนี้ ในรางมาตรา ๓ ไดใหคํานิยาม”สถานประกอบศาสนกิจ” หมายความวา
“สถานที่ไมวาจะมีชื่อเรียกอยางไร ซึ่งผูที่นับถือศาสนาคริสตใชประกอบศาสนกิจ การสอนศาสนา การ
บริหารกิจการทางศาสนา รวมทั้งสถานที่กระทํากิจกรรม สงเสริมกิจการศาสนาทั้งโดยทางออมดวย”
(๒.๓) หมวด ๓ คณะกรรมการกลางองค กรศาสนาคริ สต แห งประเทศไทย
กําหนดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการกลางฯ อํานาจหนาที่ คุณสมบัติ วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนง รวมทั้งใหมีสํานักงานคณะกรรมการกลางองคกรศาสนาคริสตแหง
ประเทศไทย มีฐานะเปนนิติบุคคล มีหนาที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการกลางองคกรศาสนาคริสต
แหงประเทศไทย
(๒.๔) หมวด ๔ คณะกรรมการประจําสถานประกอบศาสนกิจ กําหนดโครงสราง
องคประกอบของคณะกรรมการฯ อํานาจหนาที่ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนง
(๒.๕) หมวด ๕ กองทุ นบริ หารองค กรศาสนาคริ สต กํ าหนดใหมี การจั ดตั้ ง
กองทุนบริหารองคกรศาสนาคริสต เพื่อสนับสนุนการดําเนินการบริหารองคกรศาสนาคริสต อันเปน
ประโยชน ต อ คริ ส ต ศ าสนิ ก ชนและประชาชนชาวไทย กํ า หนดให มี คณะกรรมการกองทุ น โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธาน อธิบดีกรมการศาสนาเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอ
รายงานผลการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการองคกรศาสนาคริสต” พรอมกับรางพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการองคกรศาสนาคริสต พ.ศ. .... ตอที่ประชุมวุฒิสภา ในการประชุมครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญ
ทั่วไป) ในวันจันทรที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ โดยหลังจากที่คณะกรรมาธิการฯแถลงรายงานแลว ที่
ประชุมไดลงมติเห็นดวยกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อสงไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป ๑๖๘ แตเนื่องจากสภาพปญหามีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของประเทศไทย จึงทําใหรางกฎหมายดังกลาวยังไมมีความคืบหนาในการดําเนินการ
ปจจุบันทางราชการไดรับรองฐานะองคกรทางศาสนาคริสต ๕ องคกรที่มีอยูใน
ตางประเทศและในประเทศไทย ไดแก สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ็บติส และ มูลนิธิเซเวนธเดย
แอ็ดเวนติสแหงประเทศไทย
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๓.๓.๓ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
๑) ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในประเทศไทย
ศาสนาฮินดูเปนศาสนาที่ประชาชนสวนใหญของอินเดียนับถือ ในประเทศไทย
คนรูจักศาสนาฮินดูในชื่อวา “ศาสนาพราหมณ” ดังนั้นชื่อทางราชการของศาสนาฮินดูในประเทศไทย คือ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู (Brahmanism-Hinduism) แตในที่นี้ขอใชชื่อวาศาสนาฮินดูแทน เพื่อใหตรงกับ
ความเปนจริงที่ใชกันในวงวิชาการทั่วไป ความจริงนักวิชาการหลายคนเรียกศาสนายุคที่ยึดถือคัมภีร
๑๖๘

บันทึกรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทรที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา, หนา ๗.

๑๙๒
ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท อถรรพเวท พราหมณะ อารัณยกะและอุปนิษัท วาศาสนาพระเวท (Vedic
Religion) หรือศาสนาพราหมณ (Brahmanism) เพื่อแยกใหเห็นความแตกตางกับศาสนาฮินดู
(Hinduism) ซึ่งพัฒนามาจากศาสนาพระเวทหรือศาสนาพราหมณนั่นเอง
สัญลักษณ AUM โอม สัญลักษณประจําศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ AUM โอม
ประกอบขึ้นจากอักษร ๓ ตัว คือ A อ แทนพระวิษณุ U อุ แทนพระศิวะ และ M ม แทนพระพรหมา
เปนสัญลักษณแทนเทพทั้งสามเมื่อรวมเปนรูปเดียวซึ่งเรียกวา ตริมูรติ
ศาสนาฮินดูมีจุดเริ่มตนเมื่อชาวอารยะอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในอินเดียที่บริเวณ
ลุมแมน้ําสินธุ ซึ่งเปนที่มาของคําวา “ฮินดู” เมื่อราว ๓,๕๐๐ กวาปมาแลว แมน้ําสินธุปจจุบันมีตนน้ํา
เกิดจากภูเขาหิมาลัย ในเขตประเทศอินเดีย ไหลผานประเทศปากีสถาน ไปลงทะเลอาหรับ ชาว
อารยะมีคัมภีรทางศาสนาที่เกาแกที่สุดในโลกเรียกวา เวทะ หรือพระเวท แรกทีเดียวมีเพียง ๓ คัมภีร
คือ ฤคเวท สามเวท และยชุรเวท ตอมามีคัมภีรอถรรพเวทเพิ่มเขามาอีกหนึ่งคัมภีร เชื่อกันวา คัมภีร
พระเวทไมใชคัมภีรที่มนุษยแตงขึ้น แตเปนคัมภีรที่พวกฤๅษีไดยินมาโดยตรงจากพระเปนเจา คัมภีรนี้
จึงมีชื่อเรียกรวม ๆ วา ศรุติ แปลวา “การไดยิน” ผูที่ไดยินคือฤๅษีผูมีญาณวิเศษเหนือมนุษยธรรมดา
ศาสนาฮินดูเปนศาสนาที่สืบทอดมาจากศาสนาที่นับถือคัมภีรพระเวทเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
จึงเปนศาสนาที่ไมมีศาสดาเปนผูกอตั้งศาสนาเหมือนศาสนาอื่น ๆ ทั่วไป บางครั้งชาวฮินดูจะเรียก
ศาสนาของตนวา สนาตนธรรม แปลวา ศาสนาที่มีมาแตนิรันดรกาล คือ มีมาตั้งแตดั้งเดิมไมมีใครรูวา
เริ่มตนเมื่อไร ๑๖๙
สมัยกอนรัตนโกสินทร ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไดเขามาสูดินแดนสุวรรณภูมิ
กอนสมัยทวารวดี คัมภีรชาดกในพระพุทธศาสนาเชนพระมหาชนก คัมภีรรามายณะก็กลาวถึงดินแดนใน
สุวรรณภูมิ และสุวรรณทวีปไวเมื่อป พ.ศ. ๓๐๓ คณาจารยพราหมณที่ติดตามพระโสณะเถระกับพระ
อุ ต รเถระ ศาสนทู ต ของพระเจ า อโศกฯ เข ามายั งสุ วรรณภู มิ จุ ดแรกที่ ทั้ งสององค มาประดิ ษฐาน
พระพุทธศาสนาคือ นครปฐม ตอนนี้นับเปนยุคแรก ๆ ของพราหมณในประเทศไทย ประจักษพยานใน
การเผยแพรศาสนาพราหมณ คือ ปฏิมากรรม และปูชนียวัตถุของศาสนา เชน เทวรูป เทวาลัย พบที่
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี ที่ตําบลพงตึก โบราณวัตถุของพราหมณดังกลาวมักจะ
พบคูกับปฏิมากรรมในพระพุทธศาสนา เชน เมื่อพบพระพุทธรูป พระเจดีย หรือพระปรางค ณ ที่ใด ก็
มักจะพบเทวรูป และเทวสถานของพราหมณ พรอมกับวัตถุทางศาสนา เชน เสาชิงชา เปนตน ณ ที่นั้น
ดวยเสมอ
ประมาณป พ.ศ. ๑๘๐๐ พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ ไดแพรจากอินเดียเขาสู
ประเทศไทย ตั้ งมั่ น อยู ที่ สุ โ ขทั ย พระมหากษั ต ริ ย ร าชวงศ พ ระร ว ง ทรงเอาพระทั ย ใส ทํ านุ บํ ารุ ง
พระพุทธศาสนามาก ในขณะเดียวกันก็ทรงเอาธุระในศาสนาพราหมณ-ฮินดูดวย ในราชสํานักมีพราหมณ
พระศรีมโหสถ พระมหาราชครู เปนปุโรหิต ถวายความรูวิทยาการของนักรบและวิทยาการของกษัตริย มี
การประกอบพิ ธี กรรมตามพระเวท อันสืบเนื่องมาเปนพระราชพิ ธีจนถึ งปจจุ บัน บรรดาพิธีกรรมที่
เกี่ยวของกับการเบียดเบียนชีวิตมนุษยและสัตวที่เรียกวา ยัญกรรม นั้น คณาจารยพราหมณในพระ
ราชอาณาจักรไทยไดเลิกไปหมดสิ้น เพราะขัดกับพื้นฐานของสังคมชาวพุทธ คงเหลือแตการประกอบพิธี
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กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบื้องตน, อางแลว, หนา ๑๐๘-๑๐๙.

๑๙๓
สาธยายพระเวท สร างมงคล ล างอั ปมงคล ดํ าเนิ นงานทางศาสนาคู ไปกั บ พระพุ ทธศาสนา อี กทั้ ง
คณาจารย พ ราหมณ ไ ด เ ป น อุ บ าสก ทํ า นุ บํ า รุ ง พระพุ ท ธศาสนา เจริ ญ รอยตามพระยุ ค ลบาท
พระมหากษัตริยแหงพระราชอาณาจักรไทยมาตั้งแตโบราณกาล ดวยเหตุนี้จึงเกิดมีคําวาพุทธกับไสย อิง
อาศัยกัน ปจจุบันมีพิธีกรรมพราหมณบางอยางก็มีพุทธเจือปนเชน มีพระสงฆเจริญพระพุทธมนต ทาย
พระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปาวาย เปนตน เรื่องของพุทธก็มีพราหมณแทรกเชน การเดินประทักษิณ
รอบวัตถุสถานมงคล การจุมเจิมลูกนิมิต การรดน้ําสังขใหเจานาค การเบิกพระเนตรพระพุทธปฏิมา
เปนตน
ในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในพระราชอาณาจักรไทยตามลัทธิลังกาวงศ
นับวาเปนยุคที่สองของพราหมณในไทย ยุคนี้หางจากยุคแรกประมาณ ๑,๕๐๐ ป ไดปรากฏปูชนียวัตถุ
ในศาสนาพราหมณ ในหลาย ๆ ที่ขุดพบในอาณาจักรสุโขทัยรวมทั้งจารึกพระเวทในศาสนาพราหมณอีก
เปนจํานวนมาก
พราหมณ ใ นพระราชอาณาจั ก รไทย อาจกล า วได ว า เป น พราหมณ ส มั ย
พระพุ ทธศาสนา จะเห็ นได ว าที่ ตั้ ง ของศาสนพิ ธี ข องพราหมณ และของพุ ทธที่ สํ ารวจพบในพระ
ราชอาณาจักรไทย มักจะมีเทวรูป ประติมากรรมในพระพุทธศาสนาอยูในสถานที่เดียวกันเสมอ จาก
ตํานานและขอสันนิษฐานตาง ๆ จะเห็นวาบรรดาวิชาการตาง ๆ ที่ไดศึกษากันมาในสมัยพันกวาปมานี้ได
อาศัยวิชาในแขนงอุปเวท อาถรรพเวท เปนสวนมากเชน อายุรเวทวาดวยทางเภสัช การปรุงยาและ
การแพทยทุกแขนง นิติเวทวาดวยการปกครองกฎหมายจะเขียนแบบแผนของบานเมืองเปนตน ตลอดจน
วรรณคดีเชน หนังสือเรื่องสมุทโฆษคําฉันท ฉบับที่พระมหาราชครูแตง และหนังสือจินดามณี ตนตํารา
เรียนภาษาไทยซึ่งสมเด็จพระนารายณฯ โปรดใหพระยาโหราธิบดี (พราหมณ) แตงเอาไวเพื่อใชสอนกัน
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร เปนตน ดังนั้นในสมัยกอนที่ปรึกษาราชการงานเมืองจึงมีพราหมณปุโรหิตอยู
ดวยเสมอ เพราะโดยตําแหนงเปนอาจารยสอนวิชาการตาง ๆ ดวย
ตระกูลของพราหมณ ที่เขามาในพระราชอาณาจักรไทยมีอยูมากมาย ตัวอยาง
ตระกูลพราหมณสําคัญครั้งสมัยอยุธยาคือพราหมณศิริวัฒนะ ไดเปนพระมหาราชครู พระราชปุโรหิตา
จารยราชสุภาวดีศรีบรมหงสวงศบริโสดม พราหมณทิชาจารย พระมหาราชครู ไดมีลูกหลานใหกําเนิด
สกุลสําคัญ ๆ สืบตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ๑๗๐
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๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ –ฮินดูในปจจุบันยังไมมีกฎหมายใดบัญญัติเรื่อง
การจัดตั้งหรือรับรองสถานภาพทางกฎหมายไวเปนการเฉพาะ องคการศาสนาพราหมณ-ฮินดูที่ทาง
ราชการไทย โดยกรมการศาสนาใหการรับรอง ตามระเบียบกรมการศาสนาวาดวยองคการศาสนาตาง ๆ
พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดแก สํานักพราหมณพระราชครู ในสํานัก
พระราชวัง สมาคมฮินดูธรรมสภา และสมาคมฮินดูสมาช ๑๗๑
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๒๕๕๘.

๑๗๑

ความรูเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ-ฮินดู, <http://www.SiamGanesh.com>, ๙ กุมภาพันธ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. “ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู” ใน
กรมการศาสนา, อางแลว, หนา ๑๗๔.

๑๙๔
ในสมัยรัตนโกสินทร เมื่อสรางพระนครเรียบรอยและประกอบพิธีราชาภิเษกแลว
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหสรางเทวสถานขึ้น เมื่อ
พุทธศักราช ๒๓๒๗ มีพราหมณเปนผูดูแลและประกอบพระราชพิธีสําคัญสําหรับพระนคร และทรงให
สรางเสาชิงชาขึ้นตรงหนาเทวสถาน การสรางเสาชิงชาขึ้นก็เพื่อจะรักษาธรรมเนียมการสรางพระนครตาม
อยางโบราณ โดยถือคติวาจะทําใหพระนครมีความมั่นคงแข็งแรง และไดโปรดเกลาฯ ใหพราหมณจาก
ปกษใตขึ้นมารับสนองพระบรมราชโองการเปนพราหมณประจําราชสํานัก ปฏิบัติพระราชพิธีสําหรับ
พระองค และพระราชอาณาจักร โดยใหประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย โลชิงชา ซึ่งเปนการขอพรจาก
พระอิศวรเพื่อใหพระนครมั่นคง แข็งแรง และมีความอุดมสมบูรณ
พราหมณ ได ปฎิบั ติทางราชพิธีต อมาทุกรัชกาล จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล าเจ าอยู หั ว พระองค ไดโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกรมพิธีพราหมณในกระทรวงวัง ปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว ได โปรดเกลาฯ ใหพราหมณปฏิบัติ พระราชพิธี สําหรับพระองค และ
ประเทศชาติตอไป โดยใหขึ้นตรงตอสํานักพระราชวัง และปฏิบัติศาสนกิจที่เทวสถานสําหรับพระนคร
ขางวัดสุทัศนเทพวราราม เสาชิงชา กรุงเทพฯ
เทวสถาน หรือที่คนทั่วไปเรียกวา “โบสถพราหมณ” (ดวยเปนเทวสถานที่มี
พราหมณเปนผูดูแลและประกอบพระราชพิธีสําคัญสําหรับพระนคร) ตั้งอยู ณ เลขที่ ๒๖๘ ถนนบาน
ดินสอ แขวงเสาชิงชา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายในเทวสถานมีโบสถ ๓ หลัง คือ
๑. สถานพระอิศวร (โบสถใหญ) กอสรางดวยอิฐถือปูนไมมีพาไล โบสถหลังนี้จะมี
ขนาดใหญกวาหลังอื่นทุกหลัง หลังคาทําชั้นลด ๑ ชั้น หนาบันมีเทวรูปปูนปนรูปพระอิศวร พระอุมาและ
เครื่องมงคลรูปสังข กลศกุมภ ภายในโบสถมีเทวรูปตาง ๆ อาทิ พระอิศวรทําดวยสําริด เทวรูปศิวลึงค
พระพรหม ตรงกลางโบสถมีเสาลักษณะคลายเสาชิงชา ๒ ตน สูง ๒.๕๐ เมตร สําหรับประกอบพิธีชาหงส
ในพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย
๒. สถานพระพิฆเณศวร (โบสถกลาง) กอสรางดวยอิฐถือปูนมีพาไลทั้งดานหนา
และดานหลัง การกอสรางยังคงศิลปะอยุธยาที่สรางโบสถที่มีพาไล ตัวโบสถไมมีลวดลาย หลังคามีชั้นลด
๑ ชั้น ภายในโบสถมีเทวรูปพระพิฆเณศวร ๕ องค ลวนทําดวยหิน
๓. สถานพระนารายณ (โบสถริม) กอสรางดวยอิฐถือปูนมีพาไลทั้งดานหนาและ
ดานหลังการกอสรางทําเชนเดียวกับสถานพระพิฆเณศวร ภายในโบสถประดิษฐานพระนารายณทําดวย
สําริด ตรงกลางโบสถมีเสาลักษณะคลายเสาชิงชาขนาดยอม สําหรับประกอบพิธีชาหงสสูง ๒.๕๐ เมตร
เรียกวา “เสาหงส”
บริเ วณลานเทวสถานดานหนาประตูทางเขามีเทวาลัย ขนาดเล็กประดิษฐาน
พระพรหมตั้งอยูกลางบอน้ํา สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ทั้งนี้ เทวสถานและเสาชิงชา ซึ่งไดสรางขึ้นพรอม
เทวสถาน อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของโบสถพราหมณ บริเวณหนาวัดสุทัศนเทพวราราม แขวง
เสาชิงชา เขตพระนคร ใชประกอบพิธีโลชิงชา ในพระราชพิธีตรียัมปวาย กรมศิลปากรไดประกาศขึ้น
ทะเบียนเปน “วัตถุโบราณ” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๖๖ ตอนที่ ๖๔ วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ หนา ๕๒๘๑ ลําดับที่ ๑๐ และ ๑๑ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เสาชิงชาซึ่งเปน
โบราณสถานคูบานคูเมืองนับตั้งแตตั้งกรุงรัตนโกสินทรมาจนถึงปจจุบัน หากรวมอายุตั้งแตเริ่มสรางใน
ป พ.ศ. ๒๓๒๗ จนถึงขณะนั้น รวมอายุไดประมาณ ๒๒๓ ป สภาพเดิมชํารุดทรุดโทรมอยางมาก

๑๙๕
สมควรที่ จ ะบู ร ณะปฏิ สั ง ขรณ เ สาชิ ง ช า ครั้ ง ใหญ กรุ ง เทพมหานครจึ ง ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ
ดําเนินการจัดหาไมสักขนาดใหญ ๒ ตนจากจังหวัดแพร เพื่อนํามาทําเปนเสาประธาน สวนที่โคนเสา
ทั้งสองเปนเสากลมขนาดกลางขนาบขางเรียกวา เสาตะเกียบ ยอดเสาแกะสลักลวดลายงดงาม มี
ความสูงจากฐานถึงยอด ๒๑.๑๕ เมตร หลังจากไดบูรณะเสร็จสมบูรณแลวคณะกรรมการฯ ไดทํา
หนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธานใน
พิธีฉลอง ในวันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เทวสถาน มีฐานะเปนหนวยงานหนึ่งที่ขึ้นกับสํานักพระราชวัง ไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะหใหประกอบพระราชพิธีสําหรับพระราชสํานักโดยมีตําแหนงหัวหนาพราหมณหรือ
พระครูพราหมณซึ่งจะตองไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งใหเปนพราหมณประกอบพระราชพิธี โดย
ประธานพราหมณพระราชครูในสํานักพระราชวัง เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักพราหมณ
โดยไดจัดแบงภารกิจเปน ๓ ดาน คืองานในหนาที่ประกอบพิธีสําหรับพระราชสํานักตามหมาย งานดาน
เผยแพรศาสนาแกประชาชน และงานดานสังคมสงเคราะห ๑๗๒
สํ า หรั บ ความเป น มาของสมาคมฮิ น ดู ธ รรมสภานั้ น ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ราวป พ.ศ. ๒๓๘๑ ไดมีพราหมณชาวภารตจากอุตตรประเทศ
(เผ า ทมิ ฬ ) เดิ น ทางมาสู ป ระเทศไทย โดยทางเรื อ บ า ง ได ขึ้ น บกที่ แ หลมมลายู ที่ เ กาะภู เ ก็ ต
นครศรีธรรมราช และจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยบางนําสินคามาขาย และมีกลุมหนึ่งไดเดินทาง
ขึ้นสูเมืองหลวงเริ่มประกอบกิจการคาและหาเลี้ยงชีพตามความรูของตน
เมื่อปกุน พ.ศ. ๒๔๑๘ รัชกาลที่ ๕ ไดเสด็จประพาสประเทศอินเดีย และไดเสด็จ
นิวัติสูประเทศไทยในปเดียวกัน พระองคไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน ไดเคยทรงปฏิสันถารกับ
ชาวอิ น เดี ย (เผ า ทมิ ฬ ) และตรั ส ว า หากชาวอิ น เดี ย มี ค วามประสงค จ ะได ที่ ดิ น เพื่ อ ใช ส ร า ง
สาธารณประโยชน แล ว พระองค จะพระราชทานให แตปรากฏวามิไดมีชาวอินเดียผูใดนําเรื่องนี้มา
พิจารณา จะเปนดวยเหตุผลอันใดก็ยากที่จะทราบได
ป พ.ศ. ๒๔๒๒ ชาวอินเดียที่อยูทางภาคใตของประเทศไทยซึ่งมาจากภาคใตของ
ประเทศอินเดีย (เผาทมิฬ) ไดเริ่มทยอยเขาสูเมืองหลวงบางกอกเปนระลอก ๆ เพื่อตั้งรกรากอยูในเมือง
หลวง และบางก็แตงงานอยูกินกับคนไทยชาวพื้นเมือง และไทยเชื้อสายมอญ ปรากฏหลักฐานวามีชาว
อินเดียผูหนึ่งไดซื้อที่ดินไวที่หัวลําโพง สรางเทวสถานเปนเนื้อที่กวางใหญไพศาล และเปนบุคคลแรกที่
จัดหาซื้อที่ดินไวในเมืองหลวง ดวยความรวมมือของชาวอินเดีย แตเนื่องจากเปนระยะเวลานานเกือบรอย
ปมาแลว จึงยากที่จะทราบไดวา ที่ดินดังกลาวนั้นไดถายเทไปเปนของผูใด ทราบแตเพียงจากปากคําของ
ทานผูสูงอายุวา ในระยะเวลาเดียวกันนั้น คงมีแตศาลาเล็ก ๆ ของเจาแมศรีมหาอุมาเทวีอยูใตตนสะเดา
ในไรออยริมทางสีลม (ปจจุบันคือ เนื้อที่บริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวีดานหลังวัด)
ศาลาจาวแมศรีมหาอุมาเทวีนี้ เดิมชื่อวา ศาลาศรีมารีอัมมัน เปนที่เคารพบูชาของ
ชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีนในยุคนั้น ทั้งนี้อยูภายใตการดูแลของกลุมชาวอินเดียทมิฬ (ทางภาคใต
ของประเทศอินเดีย) ศาลเจาแมนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เปนที่เลื่องลือกันมาในสมัยนั้น ตางพากันมากราบไหว
บูชากันเปนประจํา ในป พ.ศ. ๒๔๕๔ ชาวอินเดียทมิฬที่ไดตั้งรกรากอยูในยานสีลม มีความเห็นวา ศาล
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๑๗๒

๑๗๕.

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู”, หนา ๑๗๓-

๑๙๖
เจ าแม มีความศั กดิ์สิ ทธิ์ เป นที่ เคารพสักการบูชาของชนในทองที่และตางตําบล จึงพรอมใจกันสราง
เทวาลัยขึ้น และนําองคเจาแมมาประดิษฐานเปนพระประธาน และนําองคเทวะตาง ๆ มาจากประเทศ
อินเดีย กอสรางเพิ่มเติม ตอมาไดกลายเปนที่ชุมนุนของชาวอินเดียผูเดินทางมาจากที่ตาง ๆ ชาวบานจึง
ขนานนามวัดนี้วา “วัดแขกสีลม” และไดมีการจัดงานเทศกาลประจําปนับแตนั้นเปนตนมา โดยภายใน
เทวาลัย ประดิษฐานเทวรูปตาง ๆ อาทิ
๑. พระพิฆเนศวร เรียกกันโดยยอวาพระพิฆเนศ มีศีรษะเปนชาง ไดรับการยกยอง
วาเปนจอมเทพผูมีปญญาเลิศ ไมวาจะประกอบพิธีใด ๆ จะตองบูชาพระพิฆเนศกอนเพื่อขอพรและเปน
การคารวะในฐานะพระบรมครูผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ความสําเร็จแหงกิจการงานทั้งปวง
๒. เจาแมศรีมหาอุมาเทวี มีกายปรากฏ ๓ รูปคือ รูปหนึ่งเปนผูมีความสุขุม เมตตา
รูปหนึ่งเปนผูมีความเกงกลาในการรณรงคสงคราม และปราบปรามเหลาศัตรูไดทั่วทิศ รูปหนึ่งเปนผูมี
ความเหี้ยม ดุราย เมื่อยามพิโรธในยามวิกาล
๓. พระขันธกุมาร ชาวบานเรียกกันวา “พระนกยูง” พระองคทรงเปนนักรบ
ผูเกรียงไกรชอบแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย มีผูนิยมบูชาเพื่อขอพลังแหงจิต และความแข็งแกรงในการ
ปฏิบัติงาน
๔. พระกฤษณะ มีพระปรีชาชาญในการเจรจาพาที นิยมขอพรเพื่อความเปน
สิริมงคล
๕. หลวงพอพระพุทธศรีชินราช บางเรียกกันวา “หลวงพอชินราชวัดแขก”
ในป พ.ศ. ๒๔๕๘ ชาวอิ น เดี ย ทมิ ฬ ได จั ด ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น เป น ผู ดู แ ล
ผลประโยชนวัดซึ่งชาวบานเรียกกันวา “ผูใหญวัด” จดทะเบียนเปนมูลนิธิ “วัดพระศรีมหามารีอัมมัน”
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ คณะกรรมการไดรื้อฟนประเพณีดั้งเดิมของชาวภารต โดยจัดใหมี
การประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนาที่นามหัศจรรยที่สุดคือ ริเริ่ มใหมีการจัดงานแห เปน
ประเพณีประจําป โดยมีการเขาทรงเจาอัญเชิญเทวะตาง ๆ ออกแห มีการทําบุญเลี้ยงอาหาร แจกขนม
ในเทศกาลอันควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานเทศกาล “ดูเซรา” หรือ “เนาวราตร” จะมีการเฉลิมฉลองกัน
อยางเอิกเกริกเปนที่เลื่องลือไปทั่วเมืองไทยวา “งานแหเจาแมกาลี วัดแขกสีลม” เพื่อเปนที่เคารพบูชา
ในปเดียวกันนี้ ชาวอินเดียทมิฬก็ไดรวมมือกันซื้อที่ดินแปลงหนึ่งอยูที่เลขที่ ๕๐
ซอยวัดปรกแขวงทุงวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเปนสมาคมฮินดูธรรมสภาขึ้น และได
จดทะเบียนสํานักงานใหญของสมาคม ตอมาเมื่อศาสนิกชนชาวอินเดียทมิฬเพิ่มจํานวนมากขึ้น และ
สถานที่ในบริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) ไมสามารถขยายออกตามจํานวนศาสนิกชนได ก็
จําเปนตองหาสถานที่ใหมสําหรับประกอบกิจทางศาสนา จึงไดเรี่ยไรเงินจัดสรางวัดวิษณุในที่ที่จัดตั้ง
สมาคมฮินดูธรรมสภาในป พ.ศ. ๒๔๖๓ และไดอัญเชิญเทวรูปตาง ๆ มาจากประเทศอินเดีย และทําพิธี
ประดิษฐานเทวรูป และไดทําพิธีเปดในป พ.ศ. ๒๔๖๔ แลวตั้งชื่อเต็มวา “สมาคมฮินดูธรรมสภา
(วัดวิษณุ)”
สมาคมฮินดูธรรมสภา จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อเผยแพรและสงเสริมศาสนา
พราหมณ-ฮินดู สรางและสงเสริมมิตรภาพกับศาสนาอื่น ๆ ตลอดจนรวมมือกับกรมการศาสนา และ
ปฏิบัติตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลไทย สมาคมฮินดูธรรมสภา มีนายกสมาคมฮินดูธรรมสภา

๑๙๗
เปนหัวหนาคณะกรรมการบริหารงานรับผิดชอบการดําเนินงานของสมาคม มีผูเผยแพรศาสนา จํานวน
๑๑ คน ๑๗๓
สําหรับความเปนมาของสมาคมฮินดูสมาชนั้น เดิมทีศาสนิกชนชาวปญจาบ แบง
ออกเปนสองพวกคือ ซิกข และพราหมณฮินดู ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่ ๕ และได
ใชสถานที่รวมกันในการปฏิบัติศาสนกิจ ที่บานบริเวณหลังวังบูรพา ตอมาเมื่อมีจํานวนคนมากขึ้นจึง
แยกกัน โดยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ในวันเทศกาลวิชัยทศมี อันเปนวันสําคัญวันหนึ่งของศาสนิกชนฮินดูได
พรอมใจกันจัดตั้งสมาคมขึ้นสมาคมหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกในสมัยนั้นวา “ฮินดูสภา” สมาคมนี้ตั้งอยู ณ
อาคารเล็ก ๆ แหงหนึ่งในบริเวณหลังวังบูรพา ประธานคนแรกคือ นายลาลา ชคัตราม ปาวา ตอมาเมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ก็ไดเปลี่ยนมาเปน “ฮินดูสมาช” และยายมาอยูอาคารสามชั้น เลขที่ ๑๓๖/
๑-๒ ถนนศิริพงษ เสาชิงชา แขวงสําราญราษฎร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อศาสนิกชนฮินดูในประเทศไทยไดกอสรางอาคารซึ่งเปนที่ตั้งของสมาคมสิ้นสุด
ลงแลว ไดมีความพยายามที่จะสรางศาสนสถานคือ “เทพมณเฑียร” โดยมีความคิดวาสรางใหใหญโตและ
งดงามสมเกียรติ จึงไดเปดบัญชีรับบริจาคเงินจากผูมีจิตศรัทธาทั่วไปมีการเรี่ยไรและรวบรวมเงินซึ่งไดรับ
ความรวมมือรวมใจเปนอยางดีจากพี่นองชาวอินเดียที่อยูในพระนครและในสวนภูมิภาคหรือแมที่อยูใน
ตางประเทศก็ตาม และกอสรางไดแลวเสร็จ เมื่อมีเทพมณเฑียรแลวไดอัญเชิญพุทธปฏิมา และเทวปฏิมา
ที่ชาวฮินดูทั่วไปสักการะจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานไวภายในเทพมณเฑียรแหงนี้ อาทิ พระ
นารายณ และพระแมลักษมี พระรามและภควดีสีดา พระกฤษณะ และพระนางราธา พระพุทธเจาอวตาร
ปางที่ ๙ แหงพระวิษณุ พระศิวะ พระแมทุรคา พระพิฆเนศวร พระหนุมาน พระแมสตีหรือราณีสตีเทวี
เปนตน
ในบรรดางานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษของสังคมฮินดู มีอยูสองงานซึ่งนับวา
เปนที่นิยมแพรหลายอยางกวางขวางที่สุด ไดแกงาน “วิชัย ทศมี” และงาน “ชนมาษฏมี” ประชาชน
เฉลิมฉลอง “วิชัย ทศมี” เพราะถือกันวา เปนวันที่พระรามรบศึกชนะทศกัณฐ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
เปนวันที่ธรรมะชนะอธรรม เพราะเชื่อกันวา พระรามเปนสัญลักษณของธรรมะ ในทํานองเดียวกับที่เชื่อ
วาทศกัณฐเปนสัญลักษณของอธรรม สวน “ชนมาษฏมี” เปนวันเกิดของพระกฤษณะซึ่งเปนเทพเจาที่
ประชาชนเคารพบูชากันทั่วประเทศอินเดีย งานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษของทั้งสองวาระนี้ ศาสนิกชน
ฮินดูไดใหความสําคัญและจัดเฉลิมฉลองอยางครึกครื้นทุกป
การบริหารงานของสมาคมฮินดูสมาชนั้นนายกสมาคมฮินดูสมาชเปนหัวหนาคณะ
กรรมการบริหารสมาคม รับผิดชอบการดําเนินงานของสมาคม มีผูเผยแพรศาสนา จํานวน ๙ คน โดย
หลักใหญ กิจการของสมาคมฮินดูสมาชจะยึดมั่นอยูกับคําสอนของศาสนาพราหมณ-ฮินดู และกิจกรรมที่
สําคัญประการหนึ่งของสมาคมซึ่งไดยึดถือปฏิบัติกันในตอนตน ๆ คือ นัดชุมนุมกันในเวลากลางคืนของ
ทุกวันจันทร นอกจากสวดมนต และขับรองเพลงถวายพระเปนเจาแลว ก็มีการอาน และบรรยาย
ความหมายของคําสอนในคัมภีรภควัทคีตา บางครั้งก็มีการอานบทความอันวาดวยเรื่องราวทางศาสนา
หรือวัฒนธรรม นอกจากนี้ หากมีอาคันตุกะผูทรงวิทยาคุณเดินทางจากประเทศอินเดียมาถึงทางสมาคมก็
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๑๗๓

๑๘๐-๑๘๓.

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู”, หนา

๑๙๘
เชื้อเชิญใหมาแสดงปาฐกถาใหที่ชุมนุมฟง พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดวย และสมาคมได
ตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ มีชื่อวา โรงเรียนภารตวิทยาลัย สอนภาษาฮินดูและ
ภาษาอังกฤษใหแกเยาวชนและบุคคลทั่วไป ๑๗๔
ทั้งนี้ อาจกลาวโดยสรุปไดวา ในปจจุบันศาสนสถานของศาสนาพราหมณ-ฮินดูยัง
ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่บัญญัติเรื่องการจัดตั้งหรือรับรองสถานภาพทางกฎหมายของศาสน
สถานไวอยางชัดเจนเปนการเฉพาะ เวนแตการรับรองของหนวยงานสวนราชการ คือกรมการศาสนา ก็
เปนการรับรองการอุปถัมภของรัฐที่มีตอองคกรทางศาสนาตาง ๆ ตามระเบียบกรมการศาสนาวาดวย
องคการศาสนาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดแก สํานักพราหมณ
พระราชครูในสํานักพระราชวัง สมาคมฮินดูธรรมสภา และสมาคมฮินดูสมาช ในขณะที่สององคกรหลัง
นอกจากจะมี ฐ านะเป น องค ก รทางศาสนาตามระเบี ย บกรมการศาสนาแล ว ยั ง มี ฐ านะเป น
นิติบุคคลในรูปแบบของการจัดตั้งเปนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งแมจะมีฐานะ
เปนนิติบุคคลแตเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนซึ่งมีขอจํากัดหลายประการในแงของวัตถุประสงค
ความเปนศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชนเดียวกับวัตถุประสงคขององคกรทางศาสนาอื่น ๆ ที่มี
ขอบเขตครอบคลุมทั้งดานศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา มากกวาที่กําหนดไวในขอบังคับหรือตราสารการ
จัดตั้งสมาคมหรือมูลนิธิ จึงอาจมีความจําเปนในการที่จะตองมีบทบัญญัติของกฎหมายเปนการเฉพาะ
เชนเดียวกับที่มีในศาสนาอื่น เชน พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสตหรือศาสนาอิสลามหรือไม และหากมี
สภาพปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นมาก คงมีความจําเปนที่อาจจะตองมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้โดยละเอียดใน
โอกาสตอไป
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๓.๓.๔ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาซิกข
๑) ประวัติความเปนมาของศาสนาซิกขในประเทศไทย
ศาสนาซิ กข (Sikhism) เปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม หมายถึง ศาสนาของ
ผูเชื่อถือยึดมั่นในความเปนหนึ่งเดียวของพระผูเปนเจา ผูเปนเอกเพียงพระองคเดียว เปนศาสนาที่เนนใน
หลักของการปฏิบัติเปนศาสนาแหงความเชื่อมั่นและศรัทธาการมองโลกในแงดีอยางมีความหวังดวยเหตุ
และผล สนั บสนุ นด วยปรั ชญาศาสตร เพื่ อความกาวหน าของมนุ ษย ศาสนาซิ กข แนะแนวแห งการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคาในรูปของฆราวาส ผูครองเรือนเปนหลักและการอุทิศตนใหเปนประโยชนตอสังคม
สวนรวม รับใชชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกันโดยไมถือรังเกียจเชื้อชาติศาสนา วรรณะ และภาษา
ชาวซิกข คือ บุคคลสามัญชนใดก็ตาม ผูซึ่งเชื่อมั่นอยางซื่อสัตยในเอก อกาลปุรุข
(พระผูเปนเจา) พระศาสดาทั้งสิบพระองค ศรีคุรุนานักเทพ ถึง คุรุโควินทสิงหศรีคุรุครันถซาฮิบ (พระ
ศาสดานิรันดรกาล) พระศาสโนวาทและบทบัญญัติของพระศาสดาทั้งสิบพระองค และเชื่อมั่นรับ (น้ํา)
อมฤต ซึ่งประทานโดยพระศาสดาพระองคที่ ๑๐ และซึ่งไมมีพันธะผูกพันเชื่อถือในศาสนาอื่น ผูนั้นคือ
ซิกข
ศาสนาซิกขถือกําเนิดขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อป พ.ศ. ๒๐๑๒ โดยมีพระศาสดา
คุรุนานักเทพ เปนองคปฐมบรมศาสดาและมีศาสดาสืบตอมาอีก ๙ พระองค โดยการสืบตําแหนงโดย
๑๗๔

๑๘๔-๑๘๖.

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู”, หนา

๑๙๙
“ธรรมะ” ในปจจุบันชาวซิกขนับถือพระธรรมจากพระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบเปนพระศาสดานิรันดร
กาลสืบตลอดมา
คําวา “ซิกข” เปนภาษาปญจาบี มาจากคําวา “สิกข” หรือ“สิกขา” ในภาษาบาลี
และตรงกับคําวา ศิษย ซึ่งแปลวาผูศึกษา โดยถือวาผูที่นับถือศาสนาซิกขทุกคนเปนศิษยของคุรุหรือครู
คําวา คุรุ เปนคําเรียกพระศาสดาของชาวซิกขศาสนาซิกขเชื่อวามีพระผูเปนเจา (วาเฮคุรุ) ที่แทจริงเพียง
พระองคเดียว ไมเชื่อวาการทรมานตนจะทําใหบรรลุถึงสัจธรรมได แตถือวาการครองเรือนอยูในคฤหัสถ
เพศก็สามารถจะหลุดพนจากหวงแหงกรรมไดโดยการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันโดยมีขันติและมี
เมตตาตอเพื่อนมนุษย บําเพ็ญภาวนาชําระลางจิตใจ ใหสะอาดอยูเสมอ ดังนั้นศาสนาซิกขจึงไมสนับสนุน
การบําเพ็ญพรตหรือการสละครอบครัว พระศาสดาของศาสนาซิกขทุกพระองคทรงครองเรือนและมี
ครอบครัวตามปกติ
ประมุขของศาสนาซิกขในเวลาตอมา ไดประมวลคําสอนของคุรุนานักเปนหลักของ
ซิกข อาจยอเขาเปนหลักใหญไดสี่ประการคือ สามัคคี เสมอภาค ศรัทธา ความรัก (ภักดี) สองหลักตน
แสดงมติและความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา (องคเดียวกัน) และความสัมพันธระหวางมนุษย
ด วยกั น สองหลั กหลั งแสดงมติ หรื อทางปฏิ บั ติ อั นมนุ ษยจะพึ งปฏิ บั ติ ตามเพื่ อบรรลุความสุ ขเกษม
ขั้นสุดทาย
ชาวซิกขเชื่อวามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดของพระผูเปนเจาและพระองค
ทรงสถิตในทุกสรรพสิ่งที่ทรงสราง มนุษยสามารถพัฒนาจิตวิญญาณใหกาวหนาสูงสุดได เพื่อไปรวมเปน
หนึ่งเดียวกับพระองค ชาวซิกขจะสวดภาวนา ปฏิบัติธรรมตามพระศาสโนวาทในพระมหาคัมภีรดวยใจที่
บริสุทธิ์ มิไดสวดออนวอนเพื่อใหพระเจาทรงประทานรางวัลแกเขาแตจะสวดดวยจิตที่มีความรัก ศรัทธา
ขอบคุณในพระเมตตาของพระองค
ชาวซิกขจะปฏิบัติตามสัจธรรมในพระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ พระศาสดา
นิรันดรกาล และตามศาสนวินัยของซิกขซึ่งมีมาตรฐานใหชาวซิกขทั้งมวลถือปฏิบัติ คือ ๑๗๕
๑) สวดภาวนา “นาม-วาเฮคุรุ” ทุกขณะจิต
๒) ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมในพระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบและศาสนวินัย
ของซิกข (ประกาศใชโดยสภาศาสนธรรมสูงสุดของซิกข ณ นครอมฤตสระ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๕)
๓) ประกอบสัมมาอาชีวะโดยสุจริตธรรมในรูปของฆราวาส
๔) รับใชบริการสังคมและเพื่อนมนุษยดวยกาย วาจา ใจ และทรัพยโดยไมหวัง
ผลตอบแทน
๕) ดํารงชีวิตในรูปของฆราวาส ไมลวงเกินสามี ภรรยาหรือหญิงผูอื่น
๖) นับถือและเคารพในสิทธิของสตรีอื่นเสมือนมารดา พี่สาวนองสาว บุตรีของตน
๗) ฝกอบรมจิตใจ นําพระธรรมมาปฏิบัติยึดเหนี่ยวในการที่จะเอาชนะมาร (ความ
ชั่วราย) ที่จะมาครอบงําจิตใจและการดํารงชีวิต
๘) มารทั้งหาในศาสนาซิกข คือ ตัณหา (กาม) ความโกรธ ความโลภ ความหลง
(โมหะ) และความอหังการ
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๑๗๕

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบื้องตน, อางแลว, หนา ๑๓๗-๑๕๕.

๒๐๐
พระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ คือ พระศาสดานิรันดรกาลของซิกข ซิกขศาสนิก
ชนจึงถือปฏิบัติตอพระมหาคัมภีรดุจพระศาสดาที่แทจริง ในปจจุบัน ศาสนสถานของซิกขซึ่งเดิมเรียกวา
“ธรรมศาลา” ไดรับการขนานนามเปน “คุรุดวารา” เมื่อไดมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีรมาประทับเปน
องคประธานบนบัลลังกในศาสนสถาน ทุกเชาเวลา ๐๔.๓๐ น. ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรมา
ประทับเปนองคประธานในหองโถงชุมนุมเจริญธรรม แลวเวลาเย็น ๑๘.๐๐ น หลังจากมีการสวดภาวนา
บทสวด“แรหราส” เสร็จสิ้นลง ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรไปประทับชั้นบนสุดของอาคารใน
หอง “สุขอาศฺนะ”
ในศาสนาซิกขไมมีพระหรือนักบวช นักบุญ เนื่องจากพระศาสดาทรงเล็งเห็นวา
ศาสนิกชนโดยทั่วไปมักจะไมสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรม จะมอบหนาที่การผดุงรักษา
ศาสนาไวแกพระหรือนักบวชของตนการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ จําตองพึ่งนักบวช ทําใหมีการถือชั้น
วรรณะ และฐานะทางสังคมตางกัน เมื่อมีภัยมาถึงไมมีศาสนิกชนใดจะออกมาปกปองศาสนาและความ
เชื่อถือของตน พระศาสดาจึงมอบหมายใหศาสนิกชนแมวาจะดํารงชีวิตในรูปของฆราวาส ใหศึกษาธรรม
ปฏิบัติธรรม ทําหนาที่เผยแพรศาสนาและความเชื่อถือของตน ในปจจุบันเนื่องจากศาสนิกชนมีจํานวน
มาก มีภารกิจหนาที่มากมาย จึงมอบหนาที่การอบรมสอนพระธรรมศาสนวินัยแกผูที่ไดร่ําเรียนศาสนกิจ
มาโดยเฉพาะ ซึ่งเรียกวา “ศาสนาจารย-ครันธี” เปนผูทําหนาที่นี้แทน เขาจะคงดํารงชีวิตในรูปของ
ฆราวาสทั่วไป ดวยเหตุผลนี้ชาวซิกขทุกคนจะเรียนภาษา “ปญจาบี-คุรุมุขคี” เพื่อที่จะสามารถอานและ
เขาใจพระธรรมในพระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบได ในขณะเดียวกันชาวซิกขก็จะมีแบบและการใช
สัญลักษณเครื่องหมายติดตัวชาวซิกขไปตลอดชีวิต คือสัญลักษณ ๕ ก อันประกอบดวย เกศา การไวผม
ยาวโดยไมตัดตลอดชีวิต กังฆะ หรือหวีเล็กสําหรับหวีหรือทําความสะอาดผมอยางนอยวันละ ๒ ครั้ง กร
คื อกํ าไลเหล็ กขาวกั นสนิ มสวมไว ที่ขอมือขวาเปนเครื่องเตือนใจใหนึกถึงพระผูเปนเจา กิรปาน อั น
หมายถึงดาบสั้นหรือมีดสั้นมีความยาวประมาณ ๘ นิ้ว ไวสําหรับปกปองธรรมะ และ กัจฉา หรือกางเกง
ขาสั้นชั้นในที่มีความยาวเหนือหัวเขา ๔ นิ้วเพื่อใหศาสนิกชนปกปดรางกายใหมิดชิดและเรียบรอย ๑๗๖
สําหรับความเปนมาของซิกขในประเทศไทยนั้น ชาวซิกขสวนมากยึดอาชีพคาขาย
อิสระ บางก็แยกยายถิ่นฐานทํามาหากินไปอยูตางประเทศบาง ก็เดินทางไปมาระหวางประเทศ ในบรรดา
ชาวซิกขดังกลาว มีพอคาชาวซิกขผูหนึ่งชื่อ นายกิรปาราม มาคาน ไดเดินทางไปประเทศอัฟฆานิสถาน
เพื่อหาซื้อสินคาแลวนําไปจําหนายยังบานเกิด สินคาที่ซื้อครั้งหนึ่ง มีมาพันธุดีรวมอยูดวยหนึ่งตัว เมื่อ
ขายสินคาหมดแลว ไดเดินทางมาแวะที่ประเทศสยาม โดยไดนํามาตัวดังกลาวมาดวย เขาไดมาอาศัยอยู
ในพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยสยาม ไดรับความอบอุนใจเปนอยางยิ่ง ดังนั้นเมื่อเขามีโอกาส
เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เขาจึงไดกราบบังคมทูลนอมเกลาฯ ถวายมาตัวโปรด
ของเขาแดพระองค ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
จึงเห็ นในความจงรักภักดีของเขา พระองคจึงไดพระราชทานชางใหเขาหนึ่งเชือก ตลอดจนขาวของ
เครื่องใชที่จําเปนในระหวางเดินทางกลับอินเดีย เมื่อเขาเดินทางกลับมาถึงอินเดียแลวเห็นวา ของที่เขา
ไดรับพระราชทานมานั้นสูงคาอยางยิ่ง ควรที่จะเก็บรักษาใหสมพระเกียรติยศแหงพระเจากรุงสยาม จึง
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๑๗๖

สนั่น ไชยานุกูล, “ฮินดูและซิกขในสังคมไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา “ความเชื่อและ
ศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครั้งที่ ๑๖, (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๕๓๕-๕๓๙.

๒๐๑
ไดนําชางเชือกนั้นไปถวายพระราชาแหงแควนแคชเมียร และยํามูพรอมทั้งเลาเรื่องที่ตนไดเดินทางไป
ประเทศสยาม ไดรับความสุขความสบายจากพี่นองประชาชนชาวสยาม ซึ่งมีพระเจาแผนดินปกครอง
ดวยทศพิธราชธรรมเปนที่ ยกย องสรรเสริญของประชาชน ถวายการขนานนามของพระองควา พระ
ปยมหาราช ๑๗๗
พระราชาแหงแควนแคชเมียรไดฟงเรื่องราวแลวก็มีความพอพระทัยอยางยิ่ง ทรง
รับชางเชือกดังกลาวเอาไวแลวขึ้นระวางเปนราชพาหนะตอไป พรอมกับมอบแกวแหวนเงินทอง ใหนาย
กิรปารามมาดาม เปนรางวัล จากนั้นเขาก็ไดเดินทางกลับบานเกิด ณ แควนปญจาป แตครั้งนี้เขาได
รวบรวมเงินทอง พรอมทั้งชักชวนเพื่อนพอง ใหไปตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูใตรมพระบรมโพธิสมภารพระเจา
กรุงสยามตลอดไป ตอมาไมนานผูคนที่เขาไดชักชวนไวก็ทยอยกันมาเรื่อย ๆ ดังนั้นศาสนสถานแหงแรก
จึงไดถูกกําหนดขึ้น โดยศาสนิกชนชาวซิกข ไดเชาเรือนไมหนึ่งคูหาที่บริเวณบานหมอ หลังโรงภาพยนตร
เฉลิมกรุงปจจุบัน เมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๕ มาตบแตงใหเหมาะสม เพื่อใชประกอบศาสนกิจ ตอมาเมื่อสังคม
ซิกขเติบโตขึ้น จึงไดยายสถานที่จากที่เดิมมาเชาบานหลังใหญกวาเดิม ณ บริเวณหัวมุมถนนพาหุรัด และ
ถนนจักรเพชรปจจุบัน แลวไดอัญเชิญพระมหาคัมภีรอาทิครันถ มาประดิษฐานเปนองคประธาน มีการ
สวดมนตปฏิบัติศาสนกิจเปนประจําทุกวันไมมีวันหยุดนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๕๖ เปนตนไป จนถึงป พ.ศ.
๒๔๗๕ ศาสนิ กชนชาวซิ กข จึ งได รวบรวมเงิ น เพื่ อซื้ อที่ ดิ นผื นหนึ่ งเป นกรรมสิ ทธิ์ เป น จํ านวนเงิ น
๑๖,๒๐๐ บาท และไดกอสรางอาคารเปนตึกสามชั้นครึ่ง ดวยเงินจํานวนอีกประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
เปนศาสนสถานถาวรใชชื่อวา ศาสนสถานสมาคมศรีคุรุสิงหสภา สรางเสร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๖
ต อ มาเกิ ด สงครามมหาเอเซี ย บู ร พา ศาสนสถานแห ง นี้ ถู ก ระเบิ ด จากฝ า ย
สัมพันธมิตรถึงสองลูกเจาะเพดานดาดฟาลงมาถึงชั้นลางถึงสองชั้น แตลูกระเบิดดังกลาวดาน แตก็ทําให
ตัวอาคารราว ไมสามารถใชงานได หลังจากไดทําการซอมแซมมาระยะหนึ่ง อาคารดังกลาวใชงานได
ดังเดิม และไดใชประกอบศาสนกิจมาจนถึงปจจุบัน
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๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาซิกข
คุรุโควินท สิงห สอนวา สุเหรา มณเฑียร วิหาร เปนสถานที่บําเพ็ญธรรมของคน
ทั้งหลายเหมือนกัน ที่เห็นแตกตางกันบาง เพราะความแตกตางแหงกาละและเทศะ ศาสนสถานของซิกข
มีนามวา “คุรุดวารา” จะเปนสถานที่ที่ศาสนิกชนมาชุมนุมเจริญธรรม สวดภาวนา ฟงการบรรยาย
หลักธรรมโดยศาสนาจารย ประกอบพิธีกรรมทั้งทางศาสนา งานเฉลิมฉลองวันสําคัญทางศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เชนการตั้งชื่อบุตร งานวันวิสาขะ งานมงคลสมรส พิธีรับน้ําอมฤต และ
การประกาศกิจกรรมที่สําคัญ คุรุดวาราของซิกขจึงเปนศูนยรวมทั้งทางโลกและทางธรรมมาจนปจจุบันนี้
โดย ศาสนสถานที่ สํ า คั ญ ของซิ ก ข ใ นประเทศไทย คื อ ศาสนสถานคุ รุ ด วาราศรี คุ รุ สิ ง ห ส ภา
กรุงเทพมหานคร
ตอมาเมื่อศาสนิกชนชาวซิกขมีจํานวนมากขึ้นตามลําดับ จึงตางก็แยกกยายไป
ประกอบกิจการคาขายตามหัวเมืองตาง ๆ อยางมีสิทธิเสรีภาพยิ่ง และทุกแหงที่ศาสนิกชนชาวซิกขไป
๑๗๗

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาซิกข” ใน กรมการศาสนา,
อางแลว, หนา ๑๘๙-๑๙๒.

๒๐๒
อาศัยอยูก็จะรวมกันกอตั้งศาสนสถานคุรุดวารา เพื่อประกอบศาสนกิจของตน ปจจุบันมีศาสนสถานของ
ชาวซิกขที่เปนสาขาของสมาคมอยู ๑๗ แหง คือ ศาสนสถานสมาคมศรีคุรุสิงหสภา (ศูนยรวมซิกข
ศาสนิกชนในประเทศไทย) กรุงเทพฯ และตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ อีก ๑๖ แหงคือ จังหวัดนครสวรรค
ลําปาง เชียงใหม เชียงราย นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี นครพนม อุบลราชธานี ชลบุรี (พัทยา)
ภูเก็ต ตรัง สงขลา (อําเภอเมือง) สงขลา (อําเภอหาดใหญ) ยะลา และจังหวัดปตตานี โดยมีศูนยกลาง
ของศาสนาซิกขอยูที่คุรุดวาราฮัรมันดิรซาฮิบ (สุวรรณวิหาร) ในนครอมฤตสระ รัฐปญจาบ ประเทศ
อินเดีย เปนศาสนสถานแหงเดียวในโลกที่ประดิษฐานอยูกลางสระน้ําแหงอมฤต
วิ หารของซิ กขมีประตูสี่ดาน หมายความวาเปดรับคนทั้งสี่ทิศคือไมจํากัดชาติ
ศาสนา เพศ หรือวรรณะใด ในการประชุมทางศาสนาทุกคน ไดรับการปฏิบัติที่เสมอภาค ผูแจกหรือผูรับ
แจกอาหารจากโรงทานของกองการกุศล จะเปนคนในวรรณะใด ๆ ชาติใดก็ไดคนทุกฐานะ ตองนั่งกิน
อาหารในที่เสมอหนากัน
เอกลักษณที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ในคุรุดวาราของซิกขทุกแหงในโลกจะมีโรง
ครัวพระศาสดา “คุรุกาลังกัรฺ” (โรงทานพระศาสดา) ศาสนิกชนไมวาจะนับถือศาสนาใด เชื้อชาติ ภาษา
วรรณะใดก็สามารถมารวมรับประทาน รวมบริการรับใช แจกจาย ทําความสะอาด รับใชสาธุชนได เรื่อง
ของโรงอาหารเปนสิ่งสําคัญมากของศาสนสถาน คุรุรามทาส ไดตั้งกฎไววา ใครจะเขาพบทานตองรับ
อาหารจากโรงทานเสียกอน เพื่อเปนการแสดงใหเห็นประจักษวา รับหลักการเสมอภาพของทานคุรุ
ครั้งหนึ่งอักบารมหาราชไปพบทานเห็นทานนั่งกินอาหารในที่เดียวกับสามัญชน ทําใหอักบารมหาราช
พอพระทัย ถวายเงินปแดทานคุรุผูนี้
การรับประทานในครัว พระศาสดาจะนั่งกับพื้นเปนแถวยาว “ปงกัต” (การนั่ง
รับประทานเปนแถว) ระดับเดียวกัน รับอาหารจากหมอ ภาชนะเดียวกันแสดงถึงความเสมอภาคทางสิทธิ
ฐานะ ความเชื่อถือ ไมมีความรังเกียจในรูปราง เพศ การแตงกาย และเปดโอกาสใหศาสนิกชนรวมในการ
แบงปนชวยเหลือผูยากไร ตามที่พระศาสดาไดทรงบัญญัติใหซิกขศาสนิกชนบริจาค ๑๐% (ดัสวันต) ของ
ผลกําไรการประกอบการชวยเหลือสังคมเพื่อนมนุษยและผูยากไร ๑๗๘
ศาสนาซิกขที่ชาวซิกขนับถือในประเทศไทยมี ๒ นิกาย คือ อกาลีนิกายและนามธา
รีนิกาย อกาลีนิกายเปนนิกายใหญที่มีคนซิกขในประเทศไทยนับถือมากประมาณ ๘๐ % สวนนามธารี
นิกายมีคนซิกขนับถือประมาณ ๒๐% ทางรัฐบาลไทยโดยกรมการศาสนาไดใหการรับรองอกาลีนิกายซึ่ง
ตั้งเปนสมาคมอยูแลวคือสมาคมศรีคุรุสิงหสภา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๒ ๑๗๙ สมาคมศรีคุรุสิงหสภา (ศูนย
รวมซิกขศาสนิกชนในประเทศไทย) ไดอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาใหเปนผูมีความรูความสามารถ เปน
ผูดีมีศีลธรรม โดยจัดสรางโรงเรียนซิกขวิทยา ที่สําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ มีหองเรียน ๔๐ หอง
มี นั กเรี ยน ๘๐๐ คน ทั้ งชายและหญิ ง สอนตามหลั กสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การ มี การจั ดตั้ งมู ลนิ ธิ
พระศาสดาคุ รุ นานั กเทพ เมื่ อป พ.ศ. ๒๕๑๒ นํ าดอกผลมาสงเคราะห นั กเรียนที่ เรียนดี แต ขั ดสน
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๑๗๘

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบื้องตน, อางแลว, หนา ๑๕๗-๑๖๐.
สนั่น ไชยานุกูล, “ฮินดูและซิกขในสังคมไทย”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา “ความเชื่อและ
ศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, อางแลว, หนา ๕๓๔.
๑๗๙

๒๐๓
ทุนทรัพย จัดสรางสถานพยาบาล คลีนิคมานักมิชชัน เพื่อเปดการรักษาพยาบาล มีคนไขที่ยากจนเขารับ
การรักษาพยาบาลโดยไมเสียเงิน โดยไมจํากัดชั้นวรรณะและศาสนา แตประการใด
๓.๓.๕ สถานภาพทางกฎหมายของศาลเจา
๑) ประวัติความเปนมาของศาลเจาในประเทศไทย
สังคมไทยแมวาประชาชนสวนใหญจะมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มาจากพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท และมีวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่คลายคลึงกัน แตก็ยังมีกลุม
ชาติพันธุอื่น ๆ อาศัยรวมอยูในสังคมของชนกลุมใหญนั้นดวย กลุมชาติพันธุบางกลุมยึดถือพุทธศาสนา
และปฏิบัติตามกระแสวัฒนธรรมของชนสวนใหญ จนถูกหลอหลอมกลายเปนเนื้อเดียวกับสังคมสวนใหญ
จนสังเกตไดยาก เชน กรณีของไทยลื้อ เม็ง ในภาคเหนือ กรณีของลาวแงว ลาวพวน ซึ่งสวนใหญอยูใน
ภาคกลางของประเทศ บางกลุมชาติพันธุที่อพยพมาจากที่อื่นซึ่งมีรากฐานวัฒนธรรมเดิมเขมแข็งและ
ยืนยาวมาเปนพันป เชน ชุมชนชาวจีน ในกรณีเชนนี้ การรักษาวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมจะคงปรากฏใหเห็นอยู
ระบบความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศไทยมีลักษณะของการผสมผสาน
ความเชื่อระหวางพระพุทธศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ ลัทธิเตา ลัทธิขงจื๊อและการนับถือเทพเจา ชาวจีน
ในไทยจึ งมี ทั้งการถื อปฏิ บัติทางศาสนาตามความเชื่อดั้งเดิมและระบบความเชื่อที่รับจากสังคมไทย
กลาวคือ ชาวจีนนิยมไหวเจาและไหวบรรพบุรุษ ในขณะเดียวกันก็ทําบุญตักบาตรหรือใหบุตรชายบวช
เรียนในพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวจีนไมเคยคิดวาความเชื่อเหลานี้จะมีความขัดแยงกัน แตคิดวาความเชื่อ
เหลานี้สนับสนุนซึ่งกันและกันใหทําความดีมีความกตัญูตอบรรพบุรุษ
ในชุมชนชาวจีน โครงสรางหรือรูปธรรมของความเชื่อทางศาสนาสามารถสังเกตได
จากจํานวนของศาลเจา (Joss House) การประกอบพิธีกรรมเนื่องในเทศกาลตาง ๆ หรือความถี่ของการ
ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา ซึ่งถือเปนบทบาทที่เปดเผยของศาสนาที่มีตอความเชื่อของชาวจีนใน
ประเทศไทย ๑๘๐
ในหมูชาวจีนมีคําพังเพยทั่วไปอยูบทหนึ่งวา “หนึ่งปมีแปดเทศกาล หนึ่งชีวิตมีหา
พิธีกรรม” หมายความวาในฐานะเปนสมาชิกของชุมชนจีน ความเปนบุคคลถูกควบคุมเอาไวดวยแบบ
แผนทางวัฒนธรรมซึ่งทุกคนจะตองเกี่ยวพันหรือวนเวียนอยูในวัฏจักรที่คอนขางคงที่เหลานี้ กลาวกันวา
เทศกาลมีความสําคั ญตอชี วิตของคนในฐานะที่ เปนเสมือนจุ ดรวมของความเชื่ อที่ออกมาในรูปของ
พิธีกรรมและความสนุกสนานราเริงของคนในสังคม ทั้งนี้ ในรอบปหนึ่ง วัฒนธรรมจีนมี ๘ เทศกาลที่
สําคัญคือ ตรุษจีน หยวนเซียว เช็งเมง ขนมจาง สารทจีน (เทกระจาด) ไหวพระจันทร กินเจ และไหวเจา
ประจําป โดยมีพิธีกรรมตามเทศกาลประจําปหลายพิธีกรรมในรอบชีวิตของคนจีนที่นิยมปฏิบัติตาม
ประเพณี จี นดั้ งเดิ ม ๕ พิ ธี กรรม คื อ พิธีรับขวัญเด็ก พิธีแตงงาน พิธีหยวนเซียว (พิธีเกี่ยวกับความ
สมบูรณของพืชผลทางการเกษตร) พิธีแซยิด และพิธีกงเต็ก
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๑๘๐

สมบูรณ สุขสําราญ, “ความเชื่อและพิธีกรรมแบบจีนในสังคมไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครั้งที่ ๑๖, (นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๕๕๙-๕๖๕.

๒๐๔
กลาวสําหรับเทศกาลไหวเจาประจําปนั้น มาจากความเชื่อที่วาตลอดชวงปที่ผาน
มาของการทํามาหากิน คนจีนจะถือวาไดรับความคุมครองชวยเหลือจากบรรดาเทพเจาใหมีความวัฒนา
สถาพรมาเปนลําดับ จึงไดจัดเทศกาลไหวเทพเจาประจําปขึ้น เพื่อแสดงความขอบคุณ
เทพเจาตามความเชื่อของคนจีนนั้น อาจจะแบงออกเปน ๔ กลุมใหญ ๆ ตาม
ระดับชั้นความศักดิ์สิทธิ์และการคารวะ ดังนี้
(๑) เทพเจาระดับชาวบาน หมายถึงวิญญาณที่สถิตอยูตามบานเรือน ยังมีระดับ
ความบริ สุ ท ธิ์ แ ละอิ ทธิ ฤทธิ์ ไม สู งนั ก เพราะยั ง รวมอยู กั บ มนุ ษ ย ธ รรมดาและมี ชี วิ ตความเป น อยู
เชนเดียวกับมนุษย ศาลเจาที่อยูอาศัยก็อยูตามบานเรือนของมนุษย เชน ตี่ จูเอี๊ยะ ของเซนไหวก็ไดแก
อาหารคาวหวานที่ชาวบานรับประทานประจําวัน
(๒) เทพเจาประจําปาเขาและเทพที่ลองลอยไมอยูกับที่ ถือวาอยูในระดับสูงกวา
พวกแรก การบวงสรวงกระทําในที่แจง เพราะไมอยูกับที่ มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริยสูงกวาพวกแรก
(๓) เทพเจาชั้นสูง ไดแกเทพเจาที่ทรงคุณธรรมเปนเลิศ เชน เทพเจากวนอู เจาแม
ทับทิม ฯลฯ สิงสถิตอยูในศาลเจาที่คนสรางถวาย มีขนาดใหญ ขนาดของศาลเจาประเภทนี้ของแตละ
ชุมชนจะแสดงถึงความสามัคคีและความมั่งคั่งของแตละชุมชนดวย
(๔) เทพเจาชั้นสูงสุด ไดแกพระพุทธเจา พระโพธิสัตว และเทพเจาที่ถือวาเปน
เซียนตาง ๆ เชน โปยเซียน เปนตน ๑๘๑
เทศกาลไหวเทพเจานี้ถือเปนเทศกาลระดับชุมชน โดยจะเริ่มทํากันในเดือน ๑๒
ของจีน แตจะเลือกวันใดแลวแตสมาคมของชุมชนหรือมูลนิธิจะประชุมตกลงกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงวัน
ไหวเจาประจําป ชาวจีนสวนใหญจะประกอบพิธีไหวเจาที่บานกอน ถือเปนธรรมเนียมในครัวเรือน สวน
ในชุมชนจะถือศาลเจาประจําชุมชนเปนศูนยกลางในการจัดงานไหวเจาประจําป ภายหลังจากพิธีไหว
ขอบพระคุณเจาแลว จะมีการเลือกกรรมการศาลเจาชุดใหมเรียกวา “เถานั้ง” คณะกรรมการชุดนี้ มี
หนาที่จัดการกิจการของศาลเจาตลอดปใหมที่จะมาถึง และเมื่อใกลเดือน ๑๒ ของทุกป คณะกรรมการ
บริหารศาลเจาจะจัดประชุมหารือกันในเรื่องการเตรียมงานเทศกาลไหวเจาประจําปเพื่อแจงใหชุมชน
ทราบถึงการเรี่ยไรเงินคาใชจายในการเตรียมงานไหวเจาประจําป ครั้นถึงกําหนดวันงาน กรรมการจะ
ชวยกันจัดโตะบูชาหนาศาลเจา ตั้งเครื่องเซนไหวและชาวบานจะจัดเครื่องเซนไหวมาสมทบในพิธีกรรม
ดวย ผูอาวุโสของชุมชนและกรรมการศาลเจาจะเปนผูเริ่มพิธีบูชา เสร็จแลวชาวบานจะทยอยเขาไปไหว
ตอกันไป ในบางชุมชนที่มีคนมากอาจตองใชเวลาไหวถึง ๒-๓ วัน จึงจะเสร็จพิธี ในตอนกลางคืนจะมี
มหรสพตาง ๆ เชน งิ้ว ภาพยนตร ละคร จัดใหชมโดยไมคิดมูลคา หรืออาจมีการเชิดสิงโตและมังกร และ
มีการประมูลของบูชาและของใชหนาศาลเจา หรือบริจาคเพื่อการกุศล เงินที่ไดจะใชในกิจกรรมของศาล
เจาและของชุมชนตอไป ๑๘๒
ประวัติของศาลเจาในเมืองไทยนั้น ในสมัยสุโขทัยชาวจีนไดเขามาทําการคาใน
เมืองไทยบางแลว แตยังไมปรากฏหลักฐานวามีการสรางศาสนสถานจีนในเมืองไทย แตสมัยอยุธยานั้นมี
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๑๘๑

เนตรดาว พละมาตร, “ศาลเจาชาวจีนในเมืองไทย”, ใน คนจีน ๒๐๐ ป ภายใตพระบรมโพธิสมภาร
ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเสนทางเศรษฐกิจ, ๒๕๒๕), หนา ๒๒๐-๒๒๔.
๑๘๒
สมบูรณ สุขสําราญ, “ความเชื่อและพิธีกรรมแบบจีนในสังคมไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
“ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, อางแลว, หนา ๕๘๒-๕๘๔.

๒๐๕
หลักฐานของการสรางศาลเจา เชน ศาลเจาปูนเถากงซึ่งเปนศาลเจาของชาวจีนแตจิ๋ว ที่ยานตลาดเรือ
ตรงที่เรียกวา “ตลาดปากคลองวัดเดิม” และศาลเจาศาลหนึ่งอยูทายตลาดบานจีน ซึ่งเปนศาลเจาแบบ
ธรรมดาที่ไมใหญโตนัก และมักนิยมสรางในบริเวณยานการคาขายของชาวจีนโดยเฉพาะตลาด และคงมี
การสรางศาลเจาประเภทนี้ในยานการคาอื่นของอยุธยาเชนเดียวกัน เพียงแตไมมีหลักฐานกลาวถึงอยาง
แนชัด
ในสมัยกรุงธนบุรี มีศาลเจาที่สรางโดยคนจีนที่ตามเสด็จสมเด็จพระเจาตากสินมา
ตั้งถิ่นฐานอยูที่ปากคลองบางหลวง คือศาลเจาโจวซือกง และศาลเจาพอกวนอู ตอมาศาลทั้งสองทรุด
โทรมมาก จึงทําการรวมทั้งสองศาลนี้เปนศาลเดียวกันในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีชื่อเรียกวา ศาลเจาเกียบอัน
เกง
ในสมัยรัตนโกสินทร พบวามีศาลเจาที่สรางขึ้นในกรุงเทพมหานคร คือศาลเจา
จี้หนันเมี้ยวเปนศาลเจาที่เกาแกมากแหงหนึ่ง สรางขึ้นมาโดยชาวฮกเกี้ยน จากความเชื่อทางศาสนาเตา
ในประมาณป พ.ศ. ๒๓๒๙ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๑ คนไทยเรียกศาลเจาแหงนี้วา ศาลตึกดิน เปนศาลที่
ตั้งอยูริมคลองบางไสไกซึ่งปจจุบันคือบริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย (แตศาลที่เราเห็นอยูในปจจุบันเปน
ศาลที่สรางขึ้นใหมในป พ.ศ. ๒๔๙๙)
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนชวงเวลาที่มีการสรางศาลเจามากที่สุด เนื่องจากชาวจีนได
อพยพเขามาเมืองไทยมากในสมัยนี้ ศาลเจาที่สรางในกรุงเทพมหานครเกือบทั้งหมดจะสรางในพื้นที่ที่มี
ชุมชนชาวจีนอาศัยอยู เชน ในยานสําเพ็ง วรจักร เยาวราช เจริญกรุง ตลาดนอย ตลาดพลู เปนตน และ
ศาลเจ าที่ มี การสร างมากที่ สุ ด คื อศาลเจ าแต จิ๋ ว รองลงมาคื อฮกเกี้ ยน แคระ ไหหลํ า และกวางตุ ง
ตามลําดับ ๑๘๓
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๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาลเจาในประเทศไทย
ดังที่ไดกลาวแลววาประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งคนจีน หรือคน
ไทยเชื้อสายจีนมักนิยมบูชาเทพเจาหรือรูปเคารพตาง ๆ และมีการกอสรางศาลเจาหรือสถานที่สําหรับ
ประดิษฐานเทพเจาหรือรูปเคารพเหลานั้นในที่ดินของตนเองบาง ที่สาธารณะประโยชนบาง หรือสรางใน
ที่ดินของเอกชนแลวยกใหเปนสาธารณะบาง บางศาลเจาก็มีผูดูแล บางแหงก็ไมมีผูดูแล ในที่สุดทาง
ราชการจึงเห็นสมควรวางระเบียบการปกปกรักษาไวใหเปนหลักฐาน เสนาบดีกระทรวงนครบาลและ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึ งไดออกกฎเสนาบดี วาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ า พ.ศ. ๒๔๖๓ โดย
เจตนารมณในการออกกฎหมายฉบับนี้ระบุวา
ดวยตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา
๑๒๓ ใหกรมการอําเภอมีหนาที่คอยตรวจตราอุดหนุนผูปกปกรักษา อยาใหผูใด
รุกล้ําเบียดเบียนที่วัดหรือที่กุศลสถานอยางอื่นอันเปนของกลางสําหรับมหาชนนั้น
บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นวา ที่ศาลเจาซึ่งเปนสถานที่เคารพและกระทําพิธีกรรม
ตามลั ทธิ ของประชาชนบางจํ าพวกในกรุงสยาม นั บว าเป นที่ กุศลสถานสํ าหรั บ
๑๘๓

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, รายงานการศึกษา : ศาสนสถานประเภทศาลเจาในเขต
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. ๒๕๕๔, หนา ๗, อางจาก <http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/
DATA54/SO_BKK54.pdf>, เมือ่ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘.

๒๐๖
มหาชนประเภทหนึ่ ง ซึ่งสมควรจะวางระเบียบการปกป กปกรักษาขึ้นไวใหเป น
หลักฐาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเสนาบดีกระทรวงนครบาล และเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ตั้งกฎขอบังคับขึ้นตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ๑๘๔
และกฎหมายฉบับนี้ไดออกประกาศใช เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๖๓
ในกฎเสนาบดี ฉบั บนี้ ได บั ญ ญั ติ ห ลั กการที่ สํ าคั ญหลายประการ โดยในข อ ๑
กําหนดหลักการวากฎนี้ใชเฉพาะแตศาลเจาที่ตั้งอยูในที่ดินซึ่งรัฐบาลเปนเจาของหรือเปนผูปกปกรักษา
เทานั้น ดังนั้น จึงอาจพิจารณาไดวาในการจัดตั้งศาลเจาโดยทั่วไปนั้นมิไดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการตลอดจนการควบคุมไวแตอยางใด การจัดตั้งศาลเจาจึงสามารถดําเนินการไดโดยเสรี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการตั้งบนที่ดินของเอกชนก็ยอมเปนไปตามความตองการ ความสมัครใจของผูที่จะจัดตั้งนั้น ทาง
ราชการมิไดเขามาแทรกแซงหรือควบคุม เพราะกฎเสนาบดีฉบับนี้ใหใชบังคับเฉพาะแตศาลเจาที่ตั้งอยูใน
ที่ดินที่รัฐบาลเปนเจาของหรือเปนผูปกปกรักษาเทานั้น แตทั้งนี้ก็ตองไมฝาฝนกฎหมายอื่น ๆ ๑๘๕
ทั้งนี้ หากพิจารณาการจัดตั้งศาลเจาโดยใชเกณฑในเรื่องของกรรมสิทธิ์ความเปน
เจาของ อาจแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ ๑๘๖
๑. ศาลเจาที่ขึ้นทะเบียนเปนศาลเจาตามกฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาล
เจา เปนศาลเจาที่อยูในการกํากับดูแลของทางราชการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะถือ
กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแทนศาลเจา เพื่อปกปกรักษาที่ของศาลเจาแทนมหาชนมิใหผูใดนําที่ดินของ
ศาลเจาไปใชประโยชนสวนตนหรือพวกพอง
๒. ศาลเจาเอกชน เปนศาลเจาที่เอกชนถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสราง เชน
ศาลเจ าประจํ าตระกู ลของคนจี น ศาลเจ าประเภทนี้ ทางราชการกํ ากั บ ดู แลตามกฎหมายอื่ น เช น
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสาธารณสุข ฯลฯ
การจดทะเบียนและฐานะของศาลเจา ศาลเจาที่ไดจัดตั้งขึ้นหากมีคุณสมบัติบาง
ประการ คือเปนศาลเจาที่ไดกอสรางขึ้นดวยวัตถุประสงคอันมั่นคงถาวร และมิไดตั้งอยูในที่ดินที่เอกชนมี
กรรมสิทธิ์เปนเจาของ กฎหมายใหมีทะเบียนไวเปนหลักฐาน ศาลเจาที่จดทะเบียนแลวนั้นก็มิไดมีฐานะ
เปนนิติบุคคล เพราะกฎหมายมิไดกําหนดใหมีฐานะเปนนิติบุคคล ทั้งนี้เพราะศาลเจามิไดมีบุคคลเขา
มารวมกัน เพื่อดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคอยางใดเลย ศาลเจาตามความหมายของกฎเสนาบดีเปนแต
เพียงสถานที่กอสรางขึ้น เปนทรวดทรงสําหรับประดิษฐานรูปเคารพ และกระทําพิธีกรรมตามลัทธิของ
คนบางจําพวก เชน ชนจีน เปนตน และใหหมายความรวมตลอดถึงสถานที่ถาวร ซึ่งสรางขึ้นประกอบกับ
ศาลเจา เชน โรงสําหรับกินเจ เปนตน ๑๘๗ ดังนั้น ศาลเจาจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล และไมอาจเปนผู
ทรงสิทธิหรือหนาที่อยางใด เวนแตกรณีที่กฎหมายบัญญัติไววาใหถือสิทธิได
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๑๘๔

กฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๓, คําปรารภในการออกกฎเสนาบดี.
สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๓๐-๑๓๒.
๑๘๖
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, รายงานการศึกษา : ศาสนสถานประเภทศาลเจาในเขต
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. ๒๕๕๔, อางแลว, หนา ๔.
๑๘๗
กฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๓, ขอ ๒(ก).
๑๘๕

๒๐๗
การดําเนินการ เนื่องจากศาลเจามิไดเปนบุคคลจึงไมมีวัตถุประสงคของนิติบุคคล
เปนผลใหไมมีจุดประสงคที่จะดําเนินการโดยชัดแจงแลวดวย อยางไรก็ตามศาลเจาเปนสถานที่ที่มีผูมา
บําเพ็ญกุศล และมักมีผูบริจาคทรัพยสินใหแกศาลเจา ในบางกรณีก็อาจมีผูคนมาพํานักอาศัยในศาลซึ่ง
อาจเปนที่ซองสุมตาง ๆ ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดการตั้งผูปกครองและผูตรวจตราสอดสอง
การขอเปนผูจัดการหรือผูตรวจตราสอดสองศาลเจานั้น ตองยื่นขออนุญาต คือถา
เปนเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นเรื่องราวตออธิบดีกรมพระนครบาล หรือนครบาลจังหวัด ถาเปนเขต
นอกจากกรุงเทพมหานครใหยื่นเรื่องราวตอสมุหเทศาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวัด การอนุญาตนั้น
อธิบดีกรมพระนครบาล หรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวามี
คุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด คือ ๑๘๘
(๑) ตองเปนผูมีความเคารพนับถือในลัทธินั้น
(๒) ตองเปนคนที่มีอายุตั้งแต ๒๐ ป ขึ้นไป
(๓) ตองเปนคนมีหลักฐานในอาชีวะหรือมีหลักทรัพยดี
(๔) ตองเปนคนที่ไมเคยตองคําพิพากษาของศาล ฐานเปนอั้งยี่ หรือซองโจร ผูราย
ลักทรัพย วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย สลัด กรรโชก ฉอโกง ยักยอกทรัพยหรือรับของโจร และไมเคย
โตเถียงกรรมสิทธิ์ที่ศาลเจา
(๕) ตองเปนคนที่อยูใหบังคับกฎหมายฝายไทย
เมื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามนี้ก็ออกใบอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร การแตงตั้ง
ผูจัดการปกครองและผูตรวจตราสอดสองนั้นจะตั้งจํานวนเทาใดก็ได เชน ในกรณีที่ศาลเจาซึ่งตั้งตาม
กฎเสนาบดี มีการรับบริจาคเงินจากประชาชนหรือจัดงานประจําปเพื่อรับบริจาคเงินแตมีการรายงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงินของศาลเจา พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยรายงานวาไมมีรายไดหรือมี
รายได น อยกว าที่ ควร ให อํ าเภอหรื อสํ านั กงานเขตรายงานผานจั งหวั ดหรือกรุ งเทพมหานครไปยั ง
กระทรวงมหาดไทย ขอแตงตั้งเจาหนาที่อําเภอหรือสํานักงานเขตเปนผูจัดการปกครองศาลเจารวมกับ
ผูปกครองศาลเจาที่มีอยูเดิม ๑๘๙
การดําเนินงานของศาลเจานั้นผูจัดการปกครองและผูตรวจตราสอดสองศาลเจามี
อํ านาจดํ าเนิ นงานร วมกั นดังที่กํ าหนดไว วา “กิ จการของศาลเจาซึ่ งเปนกิ จที่ชอบด วยกฎหมาย ให
ผูจั ดการปกครองกับผูตรวจตราสอดสองศาลเจาปรองดองพรอมใจตกลงกระทําไปได...” ๑๙๐ ทั้งนี้
เพราะวาแมจะไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูจัดการปกครองโดยกําหนดวา “ ผูจัดการปกครอง
ศาลเจามีอํานาจหนาที่จัดการทั่วไปในกิจการเพื่อประโยชนแกศาลเจาโดยฐานะอันสมควร และมีอํานาจ
หนาที่เขาเปนโจทยหรือจําเลยในอรรถคดีทั้งแพงและอาญา อันเกี่ยวดวยเรื่องศาลเจาทุกประการ” แต
ผูตรวจตราสอดสองนั้น นอกจากจะมีอํานาจตรวจตรากิจการอันเกี่ยวดวยศาลเจาทุกประการตลอดจน
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๑๘๘

กฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา ขอ ๑๒.
หนังสือเวียนกรมการปกครอง ที่ มท ๐๔๐๒/ว ๓๐๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๑ เรื่อง การ
ตรวจตราสอดสองดูแลศาลเจา.
๑๙๐
กฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา ขอ ๑๕.
๑๘๙

๒๐๘
สรรพทะเบียนบัญชีทั้งปวงอันเนื่องดวยกิจการ หรือผลประโยชนสําหรับศาลเจาแลว ยังมีอํานาจครอบงํา
เหนือผูจัดการปกครองศาลเจานั้น
โดยสรุปอาจกลาวไดวาการดําเนินงานของศาลเจานั้นมีขอบเขตที่กวางขวางคือ ใน
กิจการเพื่อประโยชนของศาลเจาโดยฐานะและการอันสมควรเปนกิจการที่ชอบดวยกฎหมายแลวก็ยอม
กระทําไดทั้งสิ้น โดยผูจัดการปกครองและผูตรวจตราสอดสองเปนผูรวมกันดําเนินการ
การควบคุมศาลเจา การควบคุมศาลเจานั้นทางทางราชการไดควบคุมศาลเจาในแง
ผลประโยชนอันเกิดแกศาลเจา เพื่อปองกันมิใหผูหนึ่งผูใดแสวงหาประโยชนไปเปนสวนตัว กับเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาจพิจารณาการควบคุมไดสองประการคือ
ประการแรก การควบคุมการดําเนินงาน โดยปกติแลวการดําเนินงานยอมเปนไป
โดยอิสระภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ผูจัดการปกครองและผูสอดสองดูแลยอมรวมกันดําเนินงานได
แต ใ นกรณี ที่ มี ค วามเห็ น แตกต า งกั น จึ ง ให อํ า นาจอธิ บ ดี ก รมพระนครบาลหรื อ นครบาลจั ง หวั ด
สมุหเทศาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูชี้ขาดและดําเนินการไปตามนั้น ๑๙๑
ประการที่สอง การควบคุมผลประโยชน ผลประโยชนที่เกิดแกศาลเจานั้นอธิบดี
กรมพระนครบาล หรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวั ดเห็นสมควรยอมมี
อํานาจสั่งใหผูจัดการปกครองหรือผูตรวจตราสอดสองศาลเจาทําหรือยื่นบัญชีแสดงผลประโยชนรายได
รายจายเปนรายเดือนหรือรายป หรือเปนพิเศษขณะใด ก็มีอํานาจสั่งไดและเมื่อเห็นสมควรจะใหประกาศ
ใหสาธารณชนทราบดวยก็ได ๑๙๒ ทั้งนี้ ในรายละเอียดวิธีดําเนินการ การจัดหารายได การเก็บรักษา การ
ใชจายเงินของศาลเจาเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงินของศาลเจา พ.ศ. ๒๕๒๐
นอกจากนี้ยังมีอํานาจใหกรมการอําเภอเขาไปตรวจตราศาลเจาหรือสถานที่ตาง ๆ
ที่อยูในบริเวณศาลเจา หรืออาจเรียกสมุดบัญชีอันเกี่ยวดวยผลประโยชนตาง ๆ มาตรวจตราในเวลาใด
ก็ได ๑๙๓
จะเห็นไดวาการเขาไปควบคุมตรวจตรา หรือใหทําบัญชีแสดงผลประโยชนนั้นก็
เปนเพียงเพื่อมิใหผูจัดการปกครองหรือผูตรวจตราสอดสอง แสวงหาผลประโยชนของศาลเจามาเปนสวน
ตนเทานั้น มิไดเขาไปควบคุมเพื่อใหสนองความตองการของรัฐหรือเพื่อปฏิบัติภารกิจแกรัฐแตอยางใด
กลาวโดยสรุป ศาลเจาเปนกุศลสถานสําหรับใชเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพและ
ทําพิธีกรรมทางศาสนาสําหรับคนบางพวก อาจแบงศาลเจาไดเปน ๒ ประเภท คือศาลเจาที่ขึ้นทะเบียน
เปนศาลเจาตามกฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา เปนศาลเจาที่อยูในการกํากับดูแลของทาง
ราชการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อีกประเภทหนึ่งคือศาลเจาเอกชน เปนศาลเจาที่
เอกชนถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสราง เชน ศาลเจาประจําตระกูลของคนจีน ศาลเจาประเภทนี้
ทางราชการกํากับดูแลตามกฎหมายอื่น เชน กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสาธารณสุข ฯลฯ ในการ
กอตั้ งศาลเจาประเภทใดก็ตาม รั ฐมิไดเขาไปดําเนินการเพื่อใหตอบสนองภาระหนาที่แกรัฐ แต เพื่ อ
ประโยชนในการควบคุมกรณีศาลเจาที่ตั้งอยูในที่ดินของรัฐ รัฐจึงไดจัดใหมีการจดทะเบียน เมื่อจด
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๑๙๑

กฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา ขอ ๑๕.
กฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา ขอ ๒๐.
๑๙๓
กฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา ขอ ๒๑.
๑๙๒

๒๐๙
ทะเบียนแลวศาลเจาสามารถถือสิทธิบางอยางได แตก็มิไดมีฐานะเปนนิติบุคคล ในการดําเนินงานของ
ศาลเจามีผูจัดการปกครอง และผูตรวจตราสอดสองมีอํานาจดําเนินการไดโดยเสรีภายใตเงื่อนไขวา ตอง
ดําเนินกิจการที่ชอบดวยกฎหมาย ในการดําเนินงานศาลเจาก็มิไดมีอํานาจมหาชนเขามาดําเนินการ
เพราะมิไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่รัฐมอบหมายแตอยางใด

๓.๔ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาอิสลามในตางประเทศ
๓.๔.๑ สหพันธรัฐมาเลเซีย
ปกครองโดยระบบสหพันธรัฐ มีชื่อเรียกเปนทางการวา “สหพันธรัฐกัวลาลัมเปอร
ลาบวน ปุตราจายา” และรัฐตาง ๆ อีก ๑๓ รัฐ ไดแก รัฐสังงอร รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู รัฐปาหัง รัฐมะ
ละกา รัฐปนัง รัฐนัครีซึมบีลัน รัฐเคดะห รับเปอรลิส รัฐโยโฮร รัฐซาบะห รัฐซาราวัค และรัฐเปรัค แต
ละรัฐตางก็มีรัฐธรรมนูญของตนเอง จํานวน ๑๓ ฉบับเชนเดียวกัน แตมีความแตกตางกันบาย ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับจารีตประเพณีของแตละรัฐที่ไดแนวคิดจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law
System) ที่สหพันธรัฐมาเลเซียไดมาจากอังกฤษ แตโดยรวมแลวกฎหมายอิสลามในมาเลเซียทั้ง ๑๓
ฉบับจะตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการศาสนาอิสลาม โดยใหความสําคัญกับศาสนสถานที่สําคัญของ
ศาสนา คือ สุเหรา (Surau) และเปนสถานที่ที่มุสลิมมาเลยใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมเชนเดียวกับ
มัสยิดหรือสุเหราในประเทศไทย อีกทั้งมีสถานะเปนนิติบุคคลโดยไมจําเปนตองมีกฎหมายลายลักษณ
อักษรดังเชนกฎหมายไทยบัญญัติไว
๓.๔.๒ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสมีองคกรมุสลิม (Muslim Organizations) ประมาณ ๑,๕๐๐ องคกร สวน
ใหญเปนมัสยิด (Mosque) มีสถานะเปนองคกรสาธารณะ (Public organizations) หรือนิติบุคคล
มหาชน องคกรอิสลามที่เกาแกที่สุดของชาวมุสลิม ไดแก สถาบันมัสยิดปารีส (Muslim Institute of
the Mosque of Paris) กอตั้งขึ้นตั้งแต ค.ศ. ๑๙๒๖ สมาชิกสวนใหญเปนคนอัลจีเรีย (Algerian)
รวมทั้งคนฝรั่งเศสเชื้อสายอัลจีเรียซึ่งอยูรวมกันเปนชุมชนโดยรอบมัสยิดปารีส อยางไรก็ตาม องคกร
มุสลิมจํานวนมากดังกลาวขางตนมักเปนกลุมทองถิ่น (Local Groups) รวมกันจัดกิจกรรมกับสหภาพ
แหงชาติหรือสถาบันทางศาสนา (National Federations or Religious Institutions) เนื่องจาก
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยไดชื่อวาเปนประเทศนักลาเมืองขึ้น ไดครอบครองดินแดนในเขตทวีปอัฟริกา
เหนือไวเกือบทั้งหมด และบางประเทศในใจกลางของทวีปอัฟริกาซึ่งสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จึง
มีผูอพยพลี้ภัยการเมืองและหรือเศรษฐกิจเขาไปทํางานในสาธารณรัฐฝรั่งเศสจํานวนมาก ปจจุบันยัง
มีหลายประเทศที่สมัครใจอยูภายใตการปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยไมสนใจการชวยเหลือใหมี
อิสรภาพจากสํานักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติ จนเปนผลใหรัฐบาลฝรั่งเศสจําเปนตองตั้ง
กระทรวงการโพนทะเล (Ministry of the Other Sea/Ministère de l’autre mère)
ปจจุบันฝรั่งเศสใชความพยายามแบงแยกรัฐและศาสนาไวอยางชัดเจน เพื่อมิใหเกิด
ความขัดแยงอันเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนา ทั้งมุสลิมดวยกันและชาวฝรั่งเศสสวนใหญที่นับถือ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอริก แตก็มิไดขัดขวางพีกรรมทางศาสนา ขณะเดียวกันยังคงสงเสริมใหมี

๒๑๐
การรวมตัวกันจัดตั้งอคกรสาธารณะตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน ในป ค.ศ. ๑๙๘๐ ไดกอตั้งสหภาพ
องคกรอิสลามฝรั่งเศส (Union des Organisations Islamic de France/Union of the Islamic
Organization of France: UOIF) และในป ค.ศ. ๑๙๘๕ ไดกอตั้งสหพันธแหงชาติชาวมุสลิมฝรั่งเศส
(Federation Nationale des Muslmans de France/National Union of the Muslims of
France: FNMF) ปจจุบันถือวา FNMF เปนองคกรมุสลิมขนาดใหญรองมาจากปารีส มีบทบาทสําคัญ
ในการเอาชนะการแบงแยกเชื้อชาติ (Generational) ระหวางมุสลิมฝรั่งเศสดวยกันเอง และตอมา
องคการนี้ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศซาอุดิอารเบียนับตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๓ เปนตนมา
๑๙๔
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๓.๔.๓ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สหพั น ธ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี เป น ประเทศที่ มี น โยบายทางด านศาสนาคล ายกั บ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยใหความสําคัญกับความเชื่อทางศาสนา (Religious Beliefs) ของประชาชนใน
สังคม เพราะอาจนํามาซึ่งความขัดแยงที่รุนแรงเหมือนเชนในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในยุโรปมากอน เยอรมนีมี
ประชากรมุสลิมจํานวนหนึ่งซึ่งลี้ภัยการเมือง (Political Refugees) ในป ค.ศ. ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐ มาจาก
หลายประเทศแถบอัฟริกาเหนือ และบริเวณใจกลางทวีปที่บางประเทศก็เคยเปนอาณานิคมของเยอรมนี
มากอน และสวนหนึ่งเปนประชากรเยอรมันที่สมรสกับคนตางชาติซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม จากการ
สํารวจใน ค.ศ. ๒๐๐๙ มีประชากรมุสลิม ๔.๓ ลานคน ๑๙๕ และมีการสํารวจในป ค.ศ. ๒๐๑๓ พบวามี
มุสลิมตางชาติสวนใหญมาจากประเทศตุรกีจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน สําหรับมุสลิมที่เครงครัดจะไมดื่ม
และไมสัมผัสสุรา มีการแตงกายที่รัดกุมปกคลุมใบหนาโดยเฉพาะสตรีมุสลิมซึ่งเครงครัดในบางนิกาย
เป นผลให รั ฐบาลเยอรมันตองมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือใหศาล
เยอรมันนําไปใชในการวินิจฉัยเพื่อยุติขอพิพาท โดยเฉพาะปญหาเรื่องการสมรส การหยาราง การพิพาท
เกี่ยวกั บค าอุ ปการะเลี้ ยงดู ระหว างคนเยอรมันซึ่ งนับถือศาสนาอิสลามดวยกั นและกั บศาสนาอื่น ๆ
Mathias Rohe ศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายอิสลามแหงมหาวิทยาลัย Eriangen สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพเยอรมัน Die Welt วา “ศาสนาอิสลามและบรรทัดฐาน
ทางกฎหมายอิสลามเปนระบบที่มีความสลับซับซอนสูง (Highly complex system of Islamic
religious and legal norms)” และไดกลาวเตือนวา “เราจะตองระมัดระวังไมสรางโครงสรางกฎหมาย
เปนเสนขนาน (We must be careful that we are not creating parallel (legal) structures)”
คําวา “เรา” นั้น หมายถึง นักวิชาการดานกฎหมาย ศาล ทนายความ และสมาชิกรัฐสภา ๑๙๖
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สําหรับสุเหราหรือมัสยิด (Mosque) ที่ถือวาเปนสถานที่ประกอบิธีกรรมของมุสลิม
เยอรมันนั้น รัฐบาลเยอรมันทั้งในอดีตและปจจุบันตางก็ใชนโยบายเดียวกัน คือ มีการแบงแยกศาสนา
ออกจากรัฐอยางชัดเจน ประกอบกับการใชนโยบายอยูรวมกัน (Mutual) อยางเปนสุข เหมือนเชน
๑๙๔

๒๕๕๘.

๑๙๕

Islamic in France, <www.eure-islam.info/country-profiles/france/>, ๒๕ เมษายน

Islam in Germany, <Wikipedia.org/wiki/Islam-in-Germany>, ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘.
Islamic Law’s Foothold in German Legal System เขียนโดย Soeren Dern,
<www.gatestoneinstitute.org/3753/islamic-law-german-legal-system>, ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘.
๑๙๖

๒๑๑
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ศาสนสถานของทุกศาสนาจํานวนมาก ถือวาเปนองคกรมหาชนทางศาสนาของแตละ
ศาสนา รัฐบาลไดใหการรับรองและใหงบประมาณอุดหนุนในการบูรณะปฏิสังขร เพื่อใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แมวาจะมีประชากรสวนนอยที่มีความรูสึก
และพยายามที่จะตอตานเพื่อคงไวซึ่งวัฒนธรรมเยอรมันเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น
๓.๔.๔ อังกฤษ
ศาสนาอิสลาม (Islamic Law) ในอังกฤษเปนที่แพรหลายมานานแลว ศาลอังกฤษได
ใชนิติวิธีสําหรับมุสลิม (Islamic Jurisprudence) เปนการเฉพาะ ประชาชนในอาหรับเรียกกฎหมาย
อิสลามวา “ชารีอะ (Sharia)” หรือ “Sharia Law” ที่มีการตอตาน Sharia Law๑๙๗ ดานการแตงกาย
คลุมหนากันมากอนแลวในยุโรปภาคพื้นทวีป ที่เริ่มเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเฉพาะ
นักเรียนนักศึกษามุสลิมในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยของรัฐ สําหรับอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร
ศาลอนุญาโตตุลาการมุสลิมไดใช Sharia Law ที่เกี่ยวกับครอบครัว เชน การสมรส การหยา ทรัพยสิน
ระหว างสามี ภรรยาซึ่ งเป นมุ สลิ มอั งกฤษคล ายกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ของไทย และ
ประมวลกฎหมายแพงของทุกประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรป และใหการยอมรับศาสนสถานทุกศาสนาใหมี
การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือของประชาชนโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ แสดงใหเห็นวาอังกฤษได
ให การเคารพหลั กการของกฎหมายอิ ส ลาม และปฏิ ญ ญาสากลว าด วยสิ ทธิ มนุ ษยชนเหมื อนเช น
อารยประเทศอื่น ๆ
กลาวสําหรับการศึกษาวิจัยในบทนี้อาจสรุปไดวา ประเทศไทยมีองคกรทางศาสนาที่ไดรับการ
รับรองอยางเปนทางการ คื อพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริ สต ศาสนาซิกข และศาสนา
พราหมณ -ฮิ น ดู โดยแต ล ะศาสนาก็ มี ป ระวั ติ ค วามเป น มา มี ก ารปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ และมี วั ด หรื อ
ศาสนสถานเป นของตนเอง เมื่ อศาสนาต าง ๆ ได เผยแผ เข ามาในประเทศไทย ฝ ายอาณาจั กรโดย
องคพระมหากษัตริยในฐานะองคอัครศาสนูปถัมภก ไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมศาสนาตาง ๆ อยาง
เทาเทียมกัน โดยแตเดิมก็มิไดมีการออกกฎหมายในลักษณะการสงเสริม หรือควบคุมการจัดตั้งวัดหรือ
ศาสนสถานตาง ๆ แตอยางใด จนกระทั่งไดมีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ในป พ.ศ.
๒๔๔๕ อั นเป นกฎหมายฉบั บแรกที่ บัญญัติเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆและรับรองสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดหรือศาสนสถานในพระพุทธศาสนา และตอมาจึงไดมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปกครองขององคกรศาสนาหรือสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาอื่น ๆ ตามมา เชน
พระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ.
๑๒๘ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งตอมามีการปรับปรุงฉบับ
ปจจุบันคือ พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม ในขณะ
ที่ศาสนสถานบางศาสนาเชน ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาซิกข และกุศลสถานอื่น เชน ศาลเจา ยังไมมี
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ รั บ รององค ก รปกครองของศาสนาหรื อ สถานภาพทางกฎหมายของ
ศาสนสถานที่ชัดเจนแตอยางใด ในขณะที่บทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูสําหรับศาสนสถานของศาสนา
๑๙๗

Sharia law to be enshired in British legal system as lawyers get guidelines on
drawing un documents according to Islamic rules, <www.dailymail.co.uk/news/article-2587215>,
๒๕ เมษายน ๒๕๕๘.

๒๑๒
คริ สต หรื ออิสลาม ก็ ยังมี สภาพปญหาตาง ๆ ที่รอการปรับปรุงแกไขอยู เชนเดียวกับปญหาเกี่ยวกับ
สถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆในพระพุทธศาสนาที่ไดนําเสนอมาแตตนแลว ดังนั้น ในบท
ตอไปคณะผูวิจัยจะไดนําผลการสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยอันประกอบดวย
ประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๒ กลุม คือกลุมพระภิกษุสงฆ และกลุมฆราวาส ประกอบกับขอมูลที่ได
จากการศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาตาง ๆ นําไปศึกษาวิเคราะห
เพื่อทราบถึงสภาพปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพทาง
กฎหมายของวั ดและสํ านั กสงฆในพระพุทธศาสนา ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไวเปนการ
เฉพาะ คื อพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ ใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นตอไป

บทที่ ๔
วิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สถานภาพของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
จากการนําเสนอหลักการเหตุผล กรอบแนวคิดของงานวิจัย สภาพปญหาในการตีความ
เกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ความ
เปนมา วิวัฒนาการทั้งดานสังคม การศาสนาและบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพความเปน
นิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ รวมทั้งศาสนสถานของศาสนาอื่น ๆ ตลอดจนการนําเสนอผลการวิจัย
ภาคสนามโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสว นเกี่ยวของมาตามลําดับ แลวนั้น ดังนั้น ในบทนี้
ผูวิจัยจะไดทําการศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัดที่
มิ ได รับ พระราชทานวิ สุ งคามสี มาและสํา นักสงฆ โดยนําบทบัญ ญัติแ ละมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ ขอเท็จจริง คําวินิจฉัย คําพิพากษาของศาล ตลอดจนความเห็นในทางวิชาการ บทความ
ผลงานศึกษาวิจัยตาง ๆ รวมทั้งมาตรการและแนวทางของกฎหมายตางประเทศ นํามาศึกษาวิเคราะห
เปรียบเทียบเพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในประเด็นตาง ๆ ตลอดจนทราบถึง
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ วิ เ คราะห ท ฤษฎี ค วามเป น นิ ติ บุ ค คลกั บ สถานภาพทางกฎหมายของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา
ตามที่ไดกลาวมาแลววาคําวา “บุคคล” ในความหมายของกฎหมายนั้น หมายถึงบุคคล ๒
จําพวก ไดแก บุคคลธรรมดา (Natural Persons) และนิติบุคคล (Juristic Persons) โดยที่บุคคลธรรมดา
นั้นไดแกมนุษยทุกคนซึ่งมีสภาพบุคคลเริ่มตั้งแตเกิดมาแลวรอดอยู จนกระทั่งสิ้นสภาพบุคคลเมื่อถึงแก
ความตาย ในขณะที่นิติบุคคลนั้นหมายถึงบุคคลที่กฎหมายไดสมมุติขึ้นหรือไดรับการรับรองหรือกอตั้ง
ขึ้นโดยกฎหมาย เพื่อใหมีสิทธิและหนาที่หลายอยางตามที่กฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคลธรรมดา เวน
แตสิทธิและหนาที่นั้นโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดา
หากพิจารณา “นิติบุคคล” ที่คลายกับ “บุคคลธรรมดา” ในแงของการเริ่มตนสภาพบุคคล
ธรรมดานั้น การเกิดของบุคคลธรรมดายอมเปนไปโดยสภาพธรรมชาติ โดยกฎหมายกําหนดใหสภาพ
บุคคล “เริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย” ๑ ในขณะที่การเริ่มตนสภาพของ
นิติบุคคลนั้นเปนไปโดยกฎหมาย โดยรูปแบบของการกอตั้งนิติบุคคลอาจกอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย
ประการหนึ่ง และกอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
ประการหนึ่ง ดังนั้น เมื่อมีการเริ่มตนสภาพบุคคลแลว นิติบุคคลก็ตองมีชีวิตของตนเองเหมือนบุคคล
0

๑

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา ๑๕.

๒๑๔
ธรรมดา มีชื่อ มีภูมิลําเนา มีสัญชาติ มีการกระทํา มีความสัมพันธกับบุคคลอื่น มีสิทธิหนาที่ที่จะกอผล
ผูกพันในทางกฎหมาย การทํานิติกรรมสัญญา การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ภายในขอบเขตแหงอํานาจ
หนาที่หรือวัตถุประสงคที่ไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง รวมถึงการมี
ความรับผิดทั้งในทางแพงและอาญา โดยอาจเปนโจทกจําเลย ฟองคดีหรือถูกฟองคดี เวนแตสภาพที่
บุคคลธรรมดาพึงมี เชน การแตงงาน การมีครอบครัว การเกณฑทหาร ฯลฯ เปนตนและเนื่องจากนิติ
บุคคลเปนสภาพสมมติ จึงจําเปนตองมีผูแทนนิติบุคคลเปนผูแทนในการดําเนินการตาง ๆ และสุดทาย
ของความเปนนิติบุคคล ก็คือการสิ้นสุดสภาพบุคคล
๔.๑.๑ วัดในพระพุทธศาสนากับทฤษฎีความเปนนิติบุคคล
อยางไรก็ตามกอนที่จะพิจารณาถึงบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้ง
วัดและสํานักสงฆเปนนิติบุคคลนั้น ผูวิจัยใครขอหยิบยกประเด็นทฤษฎีความเปนนิติบุคคลที่ไดนําเสนอ
มาแตตนแลวมาวิเคราะหกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เพื่อใหมองเห็นภาพรวม
และบริบททางกฎหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยที่ทฤษฎีความเปนนิติบุคคลนั้นมีอยูหลักๆ ๓ ทฤษฎีหรือ ๓ แนวทาง คือ
(๑) ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งสมมติ หรือ ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลเปนอํานาจ
ของผูปกครองในทางการเมือง โดยทฤษฎีนี้ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของกฎหมายหาได
มีสภาพความเปนอยูที่แทจริงไม เนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนที่แทจริง นิติบุคคลเปนแตเพียงบุคคลที่
กฎหมายสมมติใหมีขึ้นเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาและใหสามารถแสดงเจตนาได
ดวย แตเนื่องจากนิติบุคคลไมอาจจะแสดงเจตนาไดเองจึงตองแสดงออกมาโดยทางผูแทนนิติบุคคล
ดังนั้น นิติบุคคลจึงจําเปนที่จะตองมีผูแทนนิติบุคคลมาเปนผูแสดงเจตนาแทน และนิติบุคคลจะมีสิทธิ
เพียงเทาที่กฎหมายกําหนดใหเทานั้น รวมทั้งกฎหมายอาจจะใหสภาพนิติบุคคลหรือถอนสภาพนิติบุคคล
เมื่อใดก็ได
(๒) ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีที่ถือวาลักษณะ
ของนิติบุคคลเปนสิ่งที่มีหลักมีเกณฑ (Non-fiction Theory) นักกฎหมายฝายนี้เห็นวานิติบุคคลเปน
ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงๆ มีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่งสมมติขึ้นอยางลอยๆ นิติ
บุคคลจึงสามารถมีเจตนาอันแสดงออกโดยผานการแสดงเจตนาของบุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูแทนของนิติ
บุคคลไดเพราะนิติบุคคลเปนที่รวมของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลมิใชสิ่งที่กฎหมายสรางขึ้นตามชอบใจ
กฎหมายเพียงรับรองสภาพความเปนอยูของนิติบุคคลซึ่งมีอยูแลวและคอยควบคุมนิติบุคคลโดยกําหนด
สิทธิและหนาที่ตาง ๆ ของนิติบุคคลไวเทานั้น หากกฎหมายไมรับรองสภาพนิติบุคคลก็เทากับเปนการฝา
ฝนธรรมชาติ นอกจากนั้นแนวคิดของกลุมนี้เห็นวาลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งที่มีกฎเกณฑ มีระเบียบ
แบบแผน
(๓) ทฤษฎีเกี่ยวกับนิติบุคคลของนักกฎหมายยุคใหมหรือทฤษฎีผสมผสาน เนื่องจาก
การยอมรับสภาพความเปนนิติบุคคลนั้น มีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่มีความขัดแยงกันและเปนปญหาที่นัก
กฎหมายไดโตเถียงกันมา โดยฝายหนึ่งเห็นวานิติบุคคลเปนเรื่องของการสมมติโดยอาศัยเทคนิคทาง
กฎหมาย สวนอีกฝายหนึ่งเห็นวานิติบุคคลเปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงๆ เพราะเปนที่รวม
ของบุคคลธรรมดาและแสดงเจตนาออกโดยผานการแสดงเจตนาของบุคคลธรรมดาที่มารวมกัน กฎหมาย
เปนเพียงการมารับรองความเปนนิติบุคคลที่มีอยูแลวเทานั้น แตนักกฎหมายสวนใหญในปจจุบันเห็นวา

๒๑๕
สภาพอันแทจริงของนิติบุคคลมิไดเปนบุคคลทางกฎหมายที่กฎหมายสมมติขึ้น และมิไดเปนบุคคลที่มี
สภาพความเปนอยูที่แทจริงแตนิติบุคคลเปนที่รวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการใด ๆ
ตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งที่กําหนดไว ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดา การ
ใหสภาพนิติบุคคลจึงเปนวิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งที่สรางขึ้นมาเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการที่จะใหบุคคลธรรมดาและทรัพยสินที่มารวมกันสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคได
โดยสะดวกโดยผานนิติบุคคลนั้นเอง
ทฤษฎีความเปนนิติบุคคลทั้งสามทฤษฎีนั้นมีบทบาทและอิทธิพลอยูในแนวคิดดาน
กฎหมายในยุคสมัยตาง ๆ จนมาถึงสมัยปจจุบัน ทั้งนี้ หากนํากรอบทฤษฎีเหลานี้มาวิเคราะหความ
เปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยพิจารณาจากประวัติ วิวัฒนาการและความเปนมาของ
การจัดตั้งวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาที่เริ่มตนมาตั้งแตสมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงปจจุบัน ก็อาจ
พิจารณาไดดังนี้
การเริ่มตนของศาสนาพุทธในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลนั้น อินเดียแบงเปน ๑๖
แควนใหญ และ ๕ แควนเล็ก แตแควนที่ที่เปนอาณาจักรใหญครอบครองแควนสวนใหญคือ แควน
มคธ และ แควนโกศล โดยที่บรรดากษัตริย เศรษฐีและคหบดีของสองแควนนี้ มีบทบาทสําคัญในการ
เผยแผพระพุทธศาสนาอยางยิ่งโดยเมื่อตนเองไดมีโอกาสรับฟงธรรมจากพระพุทธองคและบรรลุธรรม
ตามภูมิรูของตนเองแลว จึงมีศรัทธาแรงกลาที่จะมีสวนรวมในการประกาศศาสนา โดยเฉพาะการ
สรางวัดเพื่อเปนศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยทุนทรัพยของตนเองและอุทิศถวายเปนวัด
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยรับเปนเจาภาพอุปฏฐากดูแลพระภิกษุและดูแลวัดตลอดชีวิต ในจํานวน
วัดหรืออารามที่จัดตั้งขึ้นมาใหมนี้ มี ๓ อารามใหญ ไดแก วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร
และวัดบุพพารามมหาวิหาร เปนวัดที่มีความสําคัญและเปนตนแบบในการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา
ในสมัยตอๆมา จนกระทั่งพระพุทธศาสนาไดเผยแผเขามาในประเทศไทย และมีการจัดตั้งวัดตาง ๆ
ขึ้นในเมืองตาง ๆ จํานวนมากมาย ทั้งโดยองคพระมหากษัตริยในฐานะองคอัครศาสนูปถัมภก และ
โดยบรรดาขุนนาง พอคา คหบดีหรือประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ตั้งแตสมัยพุทธกาลจนกระทั่งศาสนาพุทธไดเขามาปกหลัก มีบทบาทในฐานะเปน
ศาสนาประจําของชนชาติไทย กอน พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น การจัดตั้ง การกอสราง การบริหารจัดการวัดใน
พระพุทธศาสนาเปนไปโดยยึดถือหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในพุทธบัญญัติ(พระธรรมวินัย) และจารีต
ประเพณีเปนหลัก ในสวนของการบริหารการปกครองคณะสงฆ ในสมัยพุทธกาลสวนใหญก็เปนการ
ปกครองภายในคณะสงฆเอง ทางรัฐมิไดเขามาแทรกแซง แตก็เขามาชวยอุปถัมภอารักขาในบางคราว
และทางศาสนาก็มิไดเขาไปเกี่ยวกับกิจกรรมบานเมือง ไมแสดงธรรมขัดกับการเมือง ไมปฏิบัติใหผิด
พระราชกําหนดกฎหมายบานเมือง เชน ไมบวชราชภัฏ(ขาราชการ) ซึ่งมิไดรับอนุญาตจากทางราชการ
ในสวนของคณะสงฆในเมืองไทยก็มีลักษณะเดียวกัน แมองคพระมหากษัตริยไทยแตโบราณจะทรงถือ
เปนพระราชธุระในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ มีการพระราชทานสมณศักดิ์ตาง ๆ
แกสงฆที่ทําหนาที่ทางปกครอง ๒ ก็เปนกุศโลบายของพระมหากษัตริยไทยในแตละรัชสมัย โดยรัฐมิได
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, “ลักษณะปกครองสงฆโดยสังเขป”
ใน การพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๑), หนา ๘๕ – ๑๐๙.

๒๑๖
มีบ ทบั ญ ญั ติของกฎหมายฝ า ยบ า นเมืองเขามาเกี่ย วของมีลักษณะเปน การถาวร จนกระทั่งมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๕
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดและการปกครองคณะสงฆจึงไดปรากฏขึ้นเปนครั้งแรก
อย า งไรก็ ต ามบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมายที่ กําหนดสถานภาพความเป น นิติ บุคคลของวั ดนั้ น ปรากฏ
หลังจากนั้นอีก ๑๓ ป ตอเมื่อมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
แพ ง และพาณิ ช ย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ที่ ไ ด ต รวจชํ า ระใหม และประกาศใช เ มื่ อ วั น ที่ ๑๑
พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยมี บ ทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๗๒ ที่
บัญญัติวา “จําพวกที่กลาวตอไปนี้ ยอมเปนนิติบุคคลคือ...(๒) วัดวาอาราม” ดังนั้น สถานภาพทาง
กฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาจึงเริ่มตนตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๖๘ เปนตนมา (โดยมีขอสังเกตวาความเปนนิติบุคคลของมิซซังในศาสนาคริสตนั้นเริ่มตนเมื่อ
มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิก ร.ศ. ๑๒๘ ซึ่ง
ประกาศใชตั้งแตวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เปนตนมา โดยกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นภายหลังการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เปนเวลา ๓ ป แตความเปนนิติบุคคลของ
มิซซังในศาสนาคริสตนั้นเกิดขึ้นกอนวัดวาอารามในพระพุทธศาสนา เปนเวลา ๑๐ ป)
จากบริบทของการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนาของประเทศไทยดังกลาว ผูวิจัยจึงมี
ความเห็นในเชิงที่เกี่ยวกับทฤษฎีกฎหมายวา หากจะนําทฤษฎีความเปนนิติบุคคลมาพิจารณาความ
เปนนิติบุคคลของวัดไทย ก็นาจะมีความสอดคลองกับทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยาง
แทจริง หรือทฤษฎีที่ถือวาลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งที่มีหลักมีเกณฑ (Non-fiction Theory)
เนื่องจากวัดในพระพุทธศาสนามีการจัดตั้งที่เปนลักษณะเฉพาะ มีหลักเกณฑเงื่อนไขในการจัดตั้ง มี
วัตถุประสงคหรือขอบอํานาจในการดําเนินการที่ชัดเจน เปนไปตามพระธรรมวินัย คือเปนไปเพื่อการ
เผยแผพระพุทธศาสนา การรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา สาธารณูปการ และการสา
ธารณสงเคราะหอันเปนประโยชนสาธารณะ โดยมีผูแทนในการใชอํานาจของวัดก็คือคณะสงฆที่มีเจา
อาวาสเปนประธานสงฆ มีการแสดงเจตนา มีการดําเนินกิจการ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ในเสนาสนะ
ในที่ดินตาง ๆเปนของตนเอง มีการสิ้นสภาพความเปนวัดหรือเลิกหรือรางหมดสภาพความเปนวัด
เช น เดี ย วกั บ การเกิ ดและตายของสภาพบุคคลธรรมดา สภาพการณดั งกลา วนี้เกิด ขึ้น อย างเป น
ธรรมชาติและเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนเวลากวา ๒๔๐๐ ป กฎหมายเพียงแตมารับรองสภาพ
ความเป น อยู ที่แท จ ริ งของวั ดในพระพุ ทธศาสนาในภายหลัง ตามบทบัญ ญัติ ของพระราชบัญ ญั ติ
ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒
เทานั้น อยางไรก็ตามหากพิจารณาในแงของทฤษฎีความเปนนิติบุคคลในสมัยปจจุบัน โดยเห็นวาวัด
นั้นเปนนิติบุคคลประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพื่อดําเนินการ
ใด ๆ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว การใหสภาพนิติบุคคลแกวัด จึงเปนเทคนิคในทางกฎหมายที่จะ
อํานวยความสะดวกให แก วัดในการดําเนิน การตามวัตถุป ระสงคโ ดยผานตัว นิติบุคคล ซึ่งผลจาก
แนวคิดนี้ มีผลกระทบหลายประการตอการดําเนินการของวัดในพระพุทธศาสนาที่ยึดถือหลักการ
ปฏิบัติตามพุทธบัญญัติ (พระธรรมวินัย) รวมทั้งจารีตประเพณี ในขณะที่เมื่อกฎหมายเขามากําหนด
สถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งที่ตามมาคือความไมสอดคลองหรือความขัดแยงในบางประเด็น
ระหวางแนวปฏิบัติเดิมตามพระธรรมวินัยหรือจารีตประเพณี กับสิ่งที่เปนบทบัญญัติทางกฎหมายที่รัฐ

๒๑๗
หรือฝายปกครองกําหนดขึ้นมาใหม รวมทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมคณะสงฆ
และวัดที่เปน นิติบุคคล อันเปนผลมาจากแนวคิดของระบบการเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย
รวมทั้ ง เหตุ ผ ลทางการเมื อ งที่ จ ะป องกั น มิ ใ ห อ งค ก รทางศาสนามี บ ทบาทในทางการเมื อ งหรื อ มี
ผลกระทบต อความมั่ นคงของรั ฐ ทําใหเกิดปญ หาในประเด็น ตาง ๆที่เกี่ย วของกับสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะไดนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหประเด็นเหลานี้ในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
๔.๑.๒ วัดในพระพุทธศาสนากับความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
ในสวนของแนวคิดความเปนนิติบุคคลในเชิงทฤษฎีกฎหมายที่มีการแบงเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมายเอกชน และนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หรือการแบงประเภทนิติบุคคลโดย
แบงเปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง กับนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน
แมวาในเชิงทฤษฎีกฎหมายจะถือวาวัดในพระพุทธศาสนามีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
และเป น นิ ติบุ คคลที่ กอ ตั้ ง ขึ้ น โดยผลของกฎหมายโดยตรง แตก็ มีขอ สังเกตหลายประการซึ่ง เมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียดแลวจะพบวาในบางประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่
อาจไมสอดคลองกับหลักแนวคิดทางทฤษฎีเทาใดนัก
สํ า หรั บ ความเป น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายมหาชนนั้ น เกิ ด ขึ้ น ด ว ยพื้ น ฐาน
แนวความคิด ภารกิจหนาที่ตลอดจนลักษณะการดําเนินงานที่แตกตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมาย
เอกชน โดยวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การกอตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยทั่วไปเปนผลมาจากการเขา
แทรกแซงจากองคกรของรัฐ การเขาแทรกแซงนั้นอาจเปนไปไดในหลายรูปแบบ เชน การออก
กฎหมายใหจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเชนการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ตองกระทําโดยพระราชบัญญัติอัน
เปนการกอตั้งนิติบุคคลโดยผลของกฎหมาย หรือการเขาไปแทรกแซงของรัฐในการจัดตั้ง ซึ่งตางไป
จากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ซึ่งเกิดจากเจตนาของเอกชนในการรวมตัวกันโดยแท รัฐหรือ
กฎหมายเพียงแตกําหนดเงื่อนไขในการกอตั้งขึ้นเทานั้น รัฐมิไดเขาไปมีสวนในการจัดตั้งขึ้นเลย เชน
หางหุนสวนบริษัทตาง ๆ การที่เอกชนเพียงแตรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคบางประการ แมจะเพื่อ
สาธารณะก็ไมอาจทําใหองคการนั้นเปนนิติบุคคลมหาชนไดเลย หากปราศจากเจตนาในการจัดตั้งของ
รัฐและการใชอํานาจมหาชน เชน มูลนิธิตาง ๆ หรือมัสยิดของศาสนาอิสลาม หรือมิซซังของศาสนา
คริสตฺนิกายโรมันคาทอลิก เปนตน
ในการสรางวัดหรือจัดตั้งวัดนั้น หากพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็จะเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้ไมไดมีผลในการกอตั้งวัดซึ่งมีสถานะเปนนิติ
บุคคลโดยทันทีเชนเดียวกับกับการกอตั้งสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือองคการมหาชน ซึ่งเกิดขึ้น
และมีสถานะเปนนิติบุคคลโดยผลของกฎหมายในทันที แตการสรางวัดและการกอตั้ง รวมทั้งการ
ดํ า เนิ น การใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ วั ด เช น การรวม การย า ย การยุ บ เลิ ก วั ด และการขอพระราชทาน
วิ สุ ง คามสี ม า จะต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ เ งื่ อ นไขที่ กํ า หนดในกฎหมายระดั บ
กฎกระทรวง ซึ่งวิธีการกอตั้งจะคลายกับวิธีการกอตั้งนิติบุคคลเอกชนคือตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนด เชน การกอตั้งสมาคม มูลนิธิ หางหุนสวน บริษัทจํากัด เมื่อไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและมีการจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงานเจาหนาที่หรือนายทะเบียนแลว จึงจะมีฐานะเปน

๒๑๘
นิติบุคคล แตที่แตกตางกันคือขั้นตอนในการเปนนิติบุคคลและการมีสภาพความเปนนิติบุคคลของวัด
นั้ น จะมี ลั กษณะเฉพาะที่ แ ตกต า งไปจากนิติบุ คคลเอกชนและนิ ติบุ คคลมหาชนอื่น โดยจะต องมี
ขั้นตอนเริ่มตั้งแตการขอสรางวัดกอน เมื่อไดรับ อนุญาตใหสรางวัดและสรางเสร็จแลว จึงจะเปน
ขั้นตอนการขอจัดตั้งวัดและขั้นตอนการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป
โดยหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ นั้น กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดกําหนดไว อาจพิจารณาไดดังนี้
(๑.๑) การริเริ่มสรางวัด การเริ่มสรางวัดนั้นกฎกระทรวงกําหนดให บุคคลใด
มีความประสงคจะสรางวัดจะตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตอนายอําเภอทองที่ พรอม
ด ว ยปฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ ของการสรา งวัด เชน ตอ งมีที่ ดิน ที่จ ะใช ส รา งวัด ซึ่งตอ งติด ตอเปน ผื น
เดียวกัน เนื้อที่ไมนอยกวา ๖ ไร โดยเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายทําหนังสือสัญญาตกลงยก
ที่ดินใหสรางวัด ไวกับนายอําเภอ และเจาพนักงานที่ดินอําเภอ แสดงความประสงคจะยกที่ดินใหเพื่อ
ใชสรางวัด กรณีที่ดินที่จะใหสรางวัดเปนที่ดินของทางราชการ ตองผานขั้นตอนการขอใชที่ดินจนถึง
สวนราชการผูดูแลรักษาที่ดินนั้นออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินเพื่อสรางวัดกอน แลวจึง
จะใชหนังสืออนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแทนเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ประกอบเรื่องเสนอขออนุญาต
สรางวัด ตั้งวัดไดโดยอนุโลม สถานที่นั้นเปนที่เหมาะสมสําหรับเปนที่พํานักอาศัยของพระภิกษุสงฆ
ตั้งอยูหางจากวัดอื่นไมนอยกวา ๒ กิโลเมตร เงินทุนที่จะใชในการสรางวัดในระยะเริ่มแรก ตองมี
ราคารวมกันไมนอยกวาหาหมื่นบาท มีประชาชนที่จะไดรับประโยชนและใหการสนับสนุนเมื่อไดตั้ง
เปนวัดแลวในรัศมี ๒ กิโลเมตร เฉลี่ยวัดละไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน เวนแตจะมีเหตุจําเปน โดยจะตอง
ได รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ า คณะอํ า เภอ นายอํ า เภอ เจ า คณะจั ง หวั ด และผู ว า ราชการจั ง หวั ด
พิจารณาเห็นสมควรใหสรางวัด ๓
หลักเกณฑดังกลาวจะเห็นไดอยางชัดเจนวา การริเริ่มสรางวัดนั้นหาจําตอง
เกิดขึ้นจากรัฐไมแตอาจเปนการริเริ่มของเอกชนก็ไดเพราะกฎหมายใชคําวา “บุคคลใด” ซึ่งอาจเปน
บุคคลเดียวหรือกลุมบุคคลก็ไดทั้งสิ้น และจากหลักเกณฑดังกลาวจะเห็นไดวารัฐมุงถึงประโยชนของ
ประชาชนเปนเกณฑในการจัดตั้งและหาไดพิจารณาประโยชนของผูขออนุญาตจัดตั้งไม แตจ ะ
พิจารณาเฉพาะองคประกอบที่ทําใหสามารถเปนที่อยูของภิกษุสงฆ และประโยชนสาธารณะเปนหลัก
อันเปนลักษณะที่ตางไปจากการจัดตั้งนิติบุคคลเอกชนอื่น
(๑.๒) การตั้งวัด เมื่อไดรับ อนุญ าตใหสรางวัดและดําเนิน การสรางวัด
ก อ สร า งเสนาสนะ อาคารที่ อ ยู อ าศั ย วิ ห ารและโบสถ จ นเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว การตั้ ง วั ด เป น
กระบวนการเพื่ อ ทํ า ให วั ด ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ส ร า งขึ้ น เป น วั ด ที่ ถู ก ต อ งตามมาตรา ๓๑ แห ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งในการดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑขั้นตอน
โดยวัดที่ขอตั้งเพื่อใหเปนวัดที่ถูกตอง จะตองผานการไดรับการอนุญาตใหสรางวัด แลวจึงดําเนินการ
ขออนุญาตตั้งวัด โดยมีหลักเกณฑเบื้องตนที่เกี่ยวเนื่องและคลายกับกับการขออนุญาตสรางวัด คือผูยื่น
2

๓

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗), ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ขอ ๑
ขอ ๒ และ ขอ ๓.

๒๑๙
ขอจัดตั้งวัดตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหสรางวัดหรือเปนผูไดรับมอบอํานาจ มีการเสนอชื่อของวัด
พรอมดวยเสนอชื่อผูจะเปนเจาอาวาสไปดวย โดยมีจํานวนพระภิกษุจําพรรษาไมนอยกวา ๔ รูป เมื่อ
มหาเถรสมาคมเห็นชอบและประกาศตั้งวัดอยางใดแลวถือวาเปนเด็ดขาด ในกรณีที่วัดไดสรางอุโบสถ
เสร็จเรียบรอยหรือสามารถใชทําสังฆกรรมไดแลว ใหรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป
หากการสร า งโบสถ ยั ง ไม แ ล ว เสร็ จ ต อ งรอให ร ะยะเวลาครบ ๕ ป ก อ นจึ ง จะมี สิ ท ธิ ยื่ น เรื่ อ งขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมาได ๔ โดยการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาก็จะมีวิธีการและขั้นตอนการ
พิจารณาในแตละระดับคลายกับการขอสรางและขอตั้งวัด เพียงแตวาในขั้นตอนสุดทายเมื่อสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติไดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติ
แลวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป
(๑.๓) การใชอํานาจแทรกแซงของรัฐ การสรางวัดหรือจัดตั้งวัดนั้นแมวาจะ
มีการเสนอขอสรางหรือขอตั้งโดยมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑแลวก็ตาม หาไดผูกพันวารัฐ
จะตองอนุญาตใหตั้งอยางแนนอนไมแตยังเปนดุลยพินิจของรัฐ ดังที่กฎหมายกําหนดขั้นตอนไววาให
ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากเจาหนาที่ทั้งฝายสงฆและฝายบานเมืองและหนวยงานของรัฐ
ในแต ละระดับ ตั้งแต ระดับ อํา เภอ จังหวัดและกระทรวง จนถึงการนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาใหความเห็นชอบ และเมื่อมหาเถร
สมาคมใหความเห็นชอบแลว สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัด
หรือจัดตั้ง เฉพาะแตการพระราชทานวิสุงคามสีมาเทานั้นที่กฎหมายบัญญัติใหเปนพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย
จากกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา การสรางและการตั้งวัดนั้นรัฐมีอํานาจ
ดุลพินิจในการพิจารณาใหสรางเริ่มตั้งแต นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติและนายกรัฐมนตรีและองคกรฝายคณะสงฆไดแก เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด มหาเถร
สมาคม อยางไรก็ตาม อํานาจที่แทจริงจะเห็นไดวาอยูที่รัฐ เพราะกฎหมายใชคําวา “....พิจารณา
เห็นสมควรแลวใหนําปรึกษา(เจาคณะอําเภอหรือเจาคณะจังหวัดแลวแตกรณี) แลวสงเรื่องและ
ความเห็นไปยัง....” ยอมแสดงวาหากนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดไมเห็นสมควรจัดตั้งวัดแลว ไม
จําเปนตองนําปรึกษาเจาคณะแตอยางใด และยอมมีอํานาจระงับเรื่องได สวนความเห็นของเจาคณะ
อําเภอ เจาคณะจังหวัดนั้นเปนเพียงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของฝายรัฐในลําดับสูงขึ้นไป
เทานั้น หามีอํานาจเชนนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดไม ๕
ในสวนอํานาจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินั้น มีดุลพินิจอยาง
กว า งขวางทั้ ง อํ า นาจให เ ปลี่ ย นแปลงแก ไ ขและระงับ เรื่ องเสี ย ได เ ช น เดี ย วกัน เมื่ อ สํ านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติไดรายงานขอความเห็นชอบจากเจาคณะใหญ และมหาเถรสมาคมแลว
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัดหรือจัดตั้งวัด
3
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๔

และ ขอ ๕.

๕

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, ขอ ๔

ฉลอง ชวยธานี,“มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง”,
วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕, หนา ๖๖-๖๗.

๒๒๐
กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาการสรางและการตั้งวัดนั้น แมจะเปนการริเริ่มจาก
เอกชนไดก็ตาม แตรัฐยังคงมีอํานาจพิจารณาการจัดตั้งวัดโดยพิจารณาประโยชนสาธารณะเปนหลัก
อํานาจดังกลาวมิไดผูกพันวาเมื่อครบหลักเกณฑเงื่อนไขแลวจะตองอนุญาตเสมอไป หนวยงานรัฐยังคง
มีอํานาจดุลพินิจ ในการพิจารณาถึงความสมควรเพื่อสาธารณประโยชน ตางจากการจัดตั้งนิติบุคคล
ทางเอกชน เชน บริษัทจํากัด เมื่อขอจัดตั้งถูกตองตามเงื่อนไขแลวรัฐก็ยอมผูกพันที่จะตองอนุญาต
เสมอไป นอกจากนั้นมีขอสังเกตเรื่องสถานะความเปนนิติบุคคลวาในกรณีของนิติบุคคลเอกชนนั้น มี
ความชัดเจนวาสถานะความเปนนิติบุคคลเริ่มขึ้นเมื่อไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล แตในกรณี
ของวั ดในพระพุทธศาสนานั้ น กฎหมายบัญ ญัติไวแตเพีย งวาใหวัดมีฐ านะเปน นิติบุคคล แตไมได
บัญญัติชัดเจนวาความเปนนิติบุคคลเริ่มขึ้นตั้งแตเมื่อใดขั้นตอนใด และโดยที่กฎหมายไมไดกําหนดให
วัดตองมีการจดทะเบียนนิติบุคคล จึงทําใหเกิดปญหาในการตีความโดยบางฝายเห็นวาเมื่อไดรับการ
ประกาศจัดตั้งแลว วัดก็มีสถานะความเปนนิติบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย บางฝายก็มีความเห็นวาแม
มีการประกาศจัดตั้งแลวก็ยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคล จนกวาจะไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาดวยจึง
จะทํ า ให วั ดมี ส ถานะความเป น นิ ติบุคคล ซึ่งความเห็น ทางกฎหมายประเด็น นี้จ ะไดวิเคราะหโ ดย
ละเอียดในลําดับตอไป
(๒) การเลิกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยทั่วไปการสิ้นสุดของนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชน ก็ตองเปนไปดวยเจตนาแหงรัฐ เชนการออกกฎหมายยกเลิกนิติบุคคลนั้น หรือ
ประกาศยุบเลิกนิติบุคคลนั้นดวยเจตนาแหงรัฐ ซึ่งแตกตางจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
การยุบเลิกวัดนั้น กฎหมายกําหนดหลักเกณฑไว ๒ กรณี คือ ๖
(๒.๑) กรณีสภาพเสื่อมโทรม หรือเหตุอื่นอันไมสมควรเปนวัดตอไป เมื่อ
นายอําเภอและเจาคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้นใหรายงานเจาคณะจังหวัด เมื่อเจา
คณะจังหวัดเห็นสมควรใหนําปรึกษาผูวาราชการจังหวัด แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะ
ภาค เมื่อเจาคณะภาคเห็นสมควรแลวใหสงเรื่องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
(๒.๒) กรณีวัดใดรางพระภิกษุไมอยูอาศัย เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ใหรายงานเจาคณะใหญเพื่อขอความเห็นชอบ แลวนําเสนอมหาเถร
สมาคม เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะไดประกาศยุบเลิกวัด
ในราชกิจจานุเบกษา
จากหลักเกณฑดังกลาวจะเห็นไดวา การยุบวัดนั้นเปนการริเริ่มจากรัฐโดยแท
มิใชจากวัดหรือบุคคลากรภายในวัดนั้นเอง สวนอํานาจในการพิจารณายุบเลิกก็เปนของรัฐ โดย
คํานึงถึงเหตุตาง ๆ ซึ่งกฎหมายใชคําวา “เหตุอื่นอันไมสมควรจะเปนวัดตอไป”อันเปนการใหดุลพินิจ
ของรัฐอยางกวางขวาง แตกตางจากการยุบเลิกนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนซึ่งเปนไปตามความ
5

๖

และ ขอ ๑๐.

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗), ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ขอ ๙

๒๒๑
ตองการของตัวนิติบุคคลหรือบุคคลที่มารวมกันเปนนิติบุคคลนั้นเอง ๗ ตัวอยางเชน กรณีการเลิกมัสยิด
ที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งแลว ใหประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิดหรือกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิดคนใดคนหนึ่งยื่นคํารองเพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบแลวใหผูขอเลิกมัสยิดยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกมัสยิดตอพนักงานเจาหนาที่ และให
พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนเลิกมัสยิดโดยบันทึกสาเหตุแหงการเลิกลงในทะเบียนจัดตั้งมัสยิด และ
แจงตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการประกาศเลิกมัสยิดในราชกิจจานุเบกษาตอไป ๘ ซึ่ง
จะเห็นไดวาการยุบเลิกมัสยิดเปนไปตามเจตนารมณของเอกชนและฝายศาสนจักรโดยฝายปกครอง
มิไดมีอํานาจกาวลวงเขามาเชนเดียวกับการยุบเลิกวัดในพระพุทธศาสนา
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(๓) การใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานของวัด เนื่องจากการดําเนินงานของ
นิติบุคคลมหาชนเปนการดําเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชนตามความประสงคของรัฐ วัดในฐานะนิติ
บุคคลมหาชนจึงสามารถใชเอกสิทธิ์แหงอํานาจมหาชนบังคับเอากับเอกชน หรือกําหนดหนาที่แก
เอกชนไดโดยปราศจากความยินยอมของเอกชน ซึ่งเอกสิทธิ์แหงอํานาจมหาชนนี้จะมีแตเฉพาะนิติ
บุคคลมหาชนเทานั้น
(๔) ความสัมพันธกับนิติบุคคลอื่น ในความสัมพันธระหวางนิติบุคคลมหาชนหนึ่ง
กับนิติบุคคลมหาชนอื่นนั้นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจะมีฐานะไมเทาเทียมกัน กลาวคือ นิติ
บุคคลมหาชนหนึ่งอาจมีฐานะเหนือกวานิติบุคคลมหาชนหนึ่งไดและนิติบุคคลมหาชนที่มีอํานาจเหนือ
สามารถที่จะกํากับดูแลนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแลของตนได ซึ่งมีลักษณะเปนการควบคุมที่
ไม เ ครงครั ดและการจะมีอํา นาจกํ ากับ ดูแลจะตองเปน กรณีที่มีบ ทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจ
องคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลไวอยางชัดเจน ซึ่งจะแตกตางจากนิติบุคคลเอกชนที่นิติบุคคลทุกนิติ
บุคคลมีฐานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกประการ ทั้งนี้ การดําเนินงานของวัดในพระพุทธศาสนาแม
จะมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล แต ยั ง คงต อ งอยู ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลขององค ก รอื่ น ที่ มี ฐ านะสู ง กว า ใน
ขณะเดียวกันก็ไดรับสิทธิพิเศษในการดําเนินงานบางประการ ซึ่งจะไดนําเสนอโดยละเอียดในประเด็น
ที่เกี่ยวของตอไป
(๕) วัตถุประสงคของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเปนไปเพื่อประโยชนมหาชน
หรื อ เพื่ อ ประโยชน ส าธารณะในขณะที่ นิ ติ บุค คลเอกชนตามกฎหมายเอกชนมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ประโยชนตอสวนตัวของนิติบุคคลนั้นเทานั้น เชนเดียวกับวัตถุประสงคของวัดซึ่งเปนไปเพื่อประโยชน
สาธารณะ มิไดเปนไปเพื่อประโยชนของผูกอตั้งหรือคณะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเชนนิติบุคคลเอกชน ทั้งนี้
ในกรณีวัตถุประสงคของวัดที่เปนนิติบุคคลนั้น จะไดวิเคราะหโดยละเอียดในหัวขอตอไป
กลาวโดยสรุป การเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นสุดสภาพของวัดใน
พระพุทธศาสนาลวนแตมิไดเกิดจากเจตนาของบุคคลที่รวมตัวกันโดยลําพัง แตไดมีอํานาจรัฐเขามา
เกี่ยวของ กํากับดูแลในขั้นตอนตาง ๆ เกือบทุกระยะ นอกจากนั้นการดําเนินงานของวัดมีลักษณะของ
๗

ฉลอง ชวยธานี, “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวดั และศาสนสมบัติกลาง”,
เพิ่งอาง, หนา ๖๘.
๘
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญีติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๑๐.

๒๒๒
การใชอํานาจมหาชน มีความสัมพันธกับนิติบุคคลอื่นในลักษณะของการอยูภายใตกํากับดูแล รวมทั้ง
การมีวัตถุประสงคโดยทั่วไปเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเปนองคประกอบสําคัญของความเปนนิติ
บุคคลมหาชน แตอยางไรก็ตามในองคประกอบเหลานี้ก็ยังมีบางประเด็นซึ่งเปนปญหาและตอง
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับแนวคิดเชิงกฎหมายและสภาวการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วในปจจุบัน

๔.๒ วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของ
วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
โดยที่หลักเกณฑในการจัดตั้งวัดมีความสําคัญและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสถานภาพ
ความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในสวนของปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดที่มิได
รับ พระราชทานวิสุ งคามสี มาและสํานักสงฆ จึงมีความจําเปน ที่จะตองศึกษาถึงความเปน มาและ
หลักเกณฑของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆโดยละเอียด โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง “สังฆกรรม”
เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับ “สีมา” หรือ “วิสุงคามสีมา” อันมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
ปญหาเรื่องสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือ
สํานักสงฆ อันเนื่องมาจาก คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ ที่ไดวินิจฉัยวากรณีวัดที่แมวา
หนวยงานของรัฐคือกระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศตั้งเปนวัดตามกฎหมายแลว แตเมื่อยังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังที่ไดกลาวถึงหลักการเหตุผลของงานวิจัยมา
ตั้งแตตน ดั งนั้ น เพื่อใหการวิเ คราะหปญ หาในเรื่องนี้มีความชัดเจนและกระชับ ผูวิจัยจึงกําหนด
ขอบเขตประเด็นพิจารณา โดยเริ่มจากประเด็นแรก ความเปนมาและแนวคิดของสังฆกรรม ประเด็นที่
สองรูปแบบและลักษณะของสังฆกรรม ประเด็นที่สามความหมายของวิสุงคามสีมาและสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานัก
สงฆ ประเด็นที่สี่การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดความสัมพันธระหวางความเปนนิติ
บุคคลของวั ด และสํ านั กสงฆ และการพระราชทานวิ สุ งคามสี มา ว ามีเหตุห รือความสัมพัน ธเกี่ย ว
เนื่องกันอยางไร ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันหรือไม ดังมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๒.๑ ความเปนมาและแนวคิดเกี่ยวกับสังฆกรรม
ดังที่ไดกลาวมาแลววาการจัดตั้งวัดเปนครั้งแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อพระ
เจาพิมพิสาร กษัตริยแหงแควนมคธไดทรงถวายพระราชอุทยานเวฬุวันหรือสวนไผเพื่อจัดตั้งเปนวัดเวฬุ
วันมหาวิหาร หรือพระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน โดยไดมีพุทธานุญาตใหมีการจัดตั้งวัดหรืออาราม
เปนแหงแรกในพระพุทธศาสนา อันเปนการจัดตั้งภายในระยะเวลาเพียง ๙ เดือน ภายหลังจากที่พระ
พุทธองคทรงตรัสรู วัดเวฬุวันมหาวิหารมีเนื้อที่กวางขวาง ใหญโต รมรื่นดวยปาไผ อาคารและถาวรวัตถุ
ตาง ๆ สวนมากเปนเครื่องไมสรางอยางแข็งแรง ทนทาน ประณีต สมกับที่กษัตริยเปนผูทรงสรางถวาย
วัดเวฬุวันมหาวิหารมีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยางมาก เนื่องจาก ๙
8

๙

พระภาวนาวิริยคุณ, “วิวัฒนาการการสรางวัด”, ในวารสาร อยูในบุญ ฉบับที่ ๙๗ ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๘๓.

๒๒๓
(๑) เปนวัดแหงแรกที่บังเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา
(๒) เปนวัดที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศโอวาทปาฏิโมกขในวันมาฆบูชา
ซึ่ง เปนหลักธรรมแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยเปน การประชุมกัน เปนครั้งแรกของพระ
อรหันตสาวก จํานวน ๑,๒๕๐ รูป โดยสถานที่ไมแออัดคับแคบ
(๓) เปนวัดศูนยกลางการเผยแผและอบรมปลูกฝงศีลธรรมใหแกประชาชนใน
ระยะต น พุ ทธกาล ต อเมื่ อพระองคเสด็จ ไปประทับ ที่เชตวนาราม กรุงสาวัตถี แควน โกศล ก็ทรง
มอบหมายใหพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา พระอรหันตสาวกผูเลิศดวยปญญา อยูบริหาร ควบคุม
บัญชางานแทนพระองค และใชเปนศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาในบริเวณภาคกลางของ
ประเทศอินเดียตลอดมา
(๔) เปนที่พักจําพรรษาของพระอรหันต ๕๐๐ รูป ซึ่งเขารวมการประชุมปฐม
สังคายนาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อรวบรวมเรียบเรียงพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาให
เปนหมวดหมู สะดวกแกการศึกษาและการเผยแผ โดยมีพระเจาอชาตศัตรูเปนองคอุปถัมภ
หลังจากไดจัดตั้งวัดเวฬุวันมหาวิหารแลวนั้น ก็มีกษัตริยและคหบดีในที่ตาง ๆ ก็
ไดจัดสรางวัดหรืออารามถวายแดพระพุทธองคตามกันมา ทั้งนี้ ในการจัดตั้งวัดในสมัยพุธกาลนั้น อาจ
กลาวไดวาในทางพระธรรมวินัยนั้นมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งวัดไวโดยตรง แตลักษณะของ
วัดตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก มีองคประกอบโดยยึดถือความสะดวกในการเดินทาง คือไมไกลบานนัก
ไมใกลบานนัก สะดวกแกการไปวัดและการมาจากวัด มีความเหมาะสมตอการที่ประชาชนจะไปพบภิกษุ
สงฆเพื่อฟงธรรม ปฏิบัติธรรม หรือจัดพิธีกรรมทางศาสนาได โดยมีสิ่งแวดลอมที่ดี มีความเงียบสงบ
กลางวันไมมีคนพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด ไมมีเสียงดังกึกกอง เหมาะแกการประกอบศาสนกิจของ
อุบาสก อุบาสิกาผูตองการความสงบสงัด รวมทั้งมีความเหมาะสมที่พระสงฆจะหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย
ในการบําเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพนตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา ดังนั้น วัดจึงเปนสถาบันหลักของ
พระพุทธศาสนา เพราะเปนที่อยูของพระสงฆ เปนที่เผยแผธรรมะ เปนที่ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั้ง
ฝายบรรพชิตและคฤหัสถไดพบปะสนทนาธรรมกัน เปนสถานที่ฟงธรรมและเปนที่เอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติของพระสงฆโดยเฉพาะ
ในแงของการบริหารการปกครองวัด ปรากฏหลักฐานจากพระไตรปฎกวาในสมัย
พุทธกาลนั้น สังคมสงฆหรือระบบการบริหารการปกครองสงฆในพระพุทธศาสนาระยะเริ่มแรกซึ่งมีพระ
สาวกไมมากนัก พระภิกษุที่อุปสมบทแลวไดศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระพุทธองคจนกระทั่งบรรลุธรรม
จากนั้นจะแยกกันไปประกาศธรรมตามรับสั่งของพระพุทธเจาที่ตรัสวา “พวกเธออยาไปรวมทางเดียวกัน
สองรูป จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้ง
อรรถทั้งพยัญชนะครบบริบรูณ บริสุทธิ์... แมเราก็จักไปยังตําบลอรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม” เมื่อ
แยกกันไปเชนนี้ ในชั้นตนสังคมสงฆจึงยังไมเกิดขึ้น เทาที่มีหลักฐานปรากฏวามีสังคมสงฆเกิดขึ้นและ
พระภิกษุอยูรวมกันครั้งแรกเมื่อมีประชาชนกลาวติเตียนพระภิกษุวาจาริกไปตลอดป เหยียบตนหญา
และสัตวเล็ก ๆ พระพุทธเจาจึงรับสั่งใหพระภิกษุอยูจําพรรษาในฤดูฝน ๑๐ ภายในอาวาสหรือสถานที่ใด
สถานที่หนึ่งตลอดเวลา ๓ เดือน เพื่อปองกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่ําธัญพืชของชาวบานที่
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๑๐

พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๔ มหาขันธกะ, หนา ๒๒๔.

๒๒๔
ปลูกลงแปลงในฤดูฝน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาจําพรรษานั้น เปนชวงเวลาที่สําคัญที่สงฆจะไดมาอยู
รวมกันเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆที่ทรงความรู ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความ
สามัคคีในหมูคณะสงฆดวย ๑๑ ตามพระวินัย พระสงฆรูปใดไมเขาจําพรรษาอยู ณ ที่แหงใดแหงหนึ่ง พระ
พุทธองคทรงปรับอาบัติแกพระสงฆรูปนั้นดวยอาบัติทุกกฎ ในกรณีเมื่อพระสงฆจําพรรษาครบไตรมาส
ไดปวารณาออกพรรษาและไดกรานกฐินแลว ยอมไดรับอานิสงสหรือขอยกเวนพระวินัย ๕ ขอ คือ ๑๒
(๑) เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา (ออกจากวัดไปโดยไมจําเปนตองแจงเจาอาวาส
หรือพระสงฆรูปอื่นกอนก็ได)
(๒) เที่ยวไปไมตองถือไตรจีวรครบสํารับ ๓ ผืน
(๓) ฉันคณะโภชนได (ลอมวงฉันได)
(๔) เก็บอดิเรกจีวรไดตามปรารถนา (ยกเวนสิกขาบทขอนิสสัคคิยปาจิตตียบาง
ขอ)
(๕) จีวรลาภอันเกิดในที่นั้นเปนของภิกษุ (เมื่อมีผูมาถวายจีวรเกินกวาไตรครอง
สามารถเก็บไวไดโดยไมตองสละเขากองกลาง)
เมื่ออยูจําพรรษาดวยกันนานถึง ๓ เดือน พระพุทธเจาก็ทรงกําหนดใหพระภิกษุ
ปวารณากันในวันออกพรรษากลาวคือ ใหมีการประชุมสงฆแลวพระภิกษุแตละรูปขอใหสงฆวากลาว หาก
ไดเห็น ไดฟง หรือ แมแคสงสัยวามีพฤติกรรมใดไมสมควรเพื่อพระภิกษุนั้นจะไดแกไขปรับปรุงตอไป เหตุ
ที่พระพุทธเจาทรงกําหนดใหมีการปวารณากันเนื่องจากทรงทราบวามีพระภิกษุบางกลุมจําพรรษา
รวมกันโดยไมพูดกันเลย ตางคนตางทําหนาที่ของตน แมพระภิกษุเหลานั้นจะอยูรวมกันดวยดีตลอด
พรรษา โดยที่ทุกรูปรับผิดชอบหนาที่การงานไมบกพรอง พระพุทธเจามิไดทรงเนนผลของงาน แตทรงให
ความสําคัญตอความสัมพันธระหวางพระภิกษุ และทรงสงเสริมใหพระภิกษุที่อยูรวมกันใหคําแนะนําที่มี
ประโยชนตอกัน เปนการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคมสงฆ ๑๓
ดังนั้น เมื่อเกิดสังคมสงฆขึ้นแลว ในระยะเริ่มแรกพระพุทธองคทรงปกครองคณะ
สงฆดวยพระองคเอง ตอมา เมื่อมีการสงพระสาวกไปเผยแผพระศาสนาในสถานที่ตาง ๆ มีผูเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาและขอบวชเพิ่มมากขึ้น พระองคจึงทรงอนุญาตใหพระสาวกผูใหญที่บวชนานไมนอยกวา
๑๐ พรรษาแลว เปนพระอุปชฌายบวชใหแกกุลบุตรผูเลื่อมใสเขามาขอบวช พรอมทั้งใหการปกครอง
อบรม และใหการศึกษาแกภิกษุเหลานั้นเพราะฉะนั้น การเกิดขึ้นของสังคมสงฆนอกจากจะเกิดจากการ
อยูรวมกันในระหวางเขาพรรษาแลว ยังมีการเกิดอีกลักษณะ คือการที่พระภิกษุรวมกลุมกันตามจริตหรือ
ตามความชอบหรือลักษณะนิสัยของตนเอง เชน กลุมผูมีศรัทธา กลุมผูมีปญญา กลุมศึกษามาก ผูที่
ศรัทธาพระภิกษุรูปใด จึงไปอุปสมบทกับพระภิกษุรูปนั้น เชน พระปุณณะ มันตานีบุตร ผูเปนเลิศในการ
แสดงธรรม, พระมหากัจจานะ ผู ชํานาญในการอธิบายธรรม, พระอุบาลี มีความชํานาญในพระวินัย
พระภิกษุเหลานี้จะมีพระภิกษุมาศึกษาตามเปนกลุมใหญ แตละกลุมหรือแตละสํานักหรืออาวาสจะมี
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๑๑

กรมการศาสนา, “การเขาพรรษา”, บทความ ในวารสารสายตรง กรมการศาสนา ปที่ ๘ ฉบับที่ ๑๐
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๔.
๑๒
เรื่องเดียวกัน, หนา ๖.
๑๓
รินธรรม อโศกตระกูล, “สังคมแหงการเรียนรู : สังคมสงฆในสมัยพุทธกาล”, บทความในวารสาร
พุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๒, หนา ๗๖-๗๗.

๒๒๕
อิสระในตนเอง โดยพระพุทธองคทรงมอบใหคณะสงฆปกครองกันเอง โดยยึดหลักการตามศีลและขอ
ปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระองคทรงแสดงและทรงบัญญัติไวเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ ๑๔
ในกรณีที่ เกิ ดปญหาขึ้นในสังคมสงฆ หรื อเมื่ อเกิ ดการร องเรียนหรื อกลาวโทษ
พระภิกษุรูป ใดรูปหนึ่งขึ้น พระพุทธองคก็จะทรงรับสั่งใหสงฆประชุมกัน เพื่อแกไขปญหา เรีย กวา
อธิกรณสมถะ หรื อการระงั บอธิ กรณ แล วไต สวนสาเหตุของเรื่องเพื่อใหที่ประชุมมีความเห็นและมี
บทสรุปรวมกัน หรือกรณีการรองเรียนก็ตองไตสวนภิกษุผูเปนตนเหตุของเรื่องรองเรียนหรือขอกลาวโทษ
นั้น เมื่อภิกษุนั้นยอมรับ พระองคก็จะทรงชี้ใหเห็นโทษของการกระทํานั้น ๆ จากนั้นก็จะทรงบัญญัติขอ
หาม (วินัย) เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ พรอมทั้งกําหนดโทษ (เรียกวา อาบัติ) หนักบางเบาบางตามสมควรแก
กรณี
วินัยของพระภิกษุมีทั้งหมด ๒๒๗ ขอ ประกอบดวยสวนที่เปนขอปฏิบัติสวนตัว
และสวนที่เปนหนาที่ตอสวนรวม สําหรับวินัยสวนที่เปนหนาที่ตอสวนรวมนี้ มีความสําคัญมากตอสังคม
สงฆ เพราะสังคมสงฆมีสมาชิกที่มีพื้นฐานความรูและประสบการณตาง ๆ กัน พระพุทธเจาทรงวางระบบ
การบริหารปกครองสงฆที่เอื้ออยางยิ่งตอการเรียนรูรวมกัน โดยทรงกําหนดใหมีการประชุมสงฆหรือเรียก
ตามศัพทวา “สังฆกรรม” โดยสังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องที่จะนําเขาพิจารณาในที่
ประชุมสงฆ ตั้งแตการพิจารณารับคนเขามาบวชเปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ การลงโทษ
พระภิกษุ การทําอุโบสถ การทบทวนวินัย การปวารณา การกรานกฐิน การงาน การแตงตั้งเจาหนาที่ทํา
การสงฆ หรือแตงตั้งสงฆทําหนาที่ตาง ๆ ๑๕ เชน ภิกษุชี้แจงวินัย ภิกษุผูแจกภัตร ภิกษุผูแตงตั้งเสนาสนะ
ภิกษุรักษาคลังเก็บพัสดุ ภิกษุผูรับจีวร แจกยาคู แจกผลไม แจกของเคี้ยว แจกของเล็กนอย ภิกษุผูใหรับ
ผาสาฎก ใหรับบาตร ภิกษุผูใชคนทํางานวัด เปนตน ลวนเปนความรับผิดชอบของพระภิกษุทุกรูปในแต
ละอาวาสที่จะตองรวมประชุมทุกครั้ง และการบริหารปกครองในแตละอาวาส ใชวิธีการประชุมพระภิกษุ
ทุกรูปในอาวาสไมเกี่ยวของกับพระภิกษุในอาวาสอื่น อยางไรก็ตามพระภิกษุไมจําเปนตองอยูประจํา
อาวาสใดอาวาสหนึ่ง ๑๖ และเมื่อเข าไปอยูในอาวาสใด ก็ มีสิทธิ์เขาร วมประชุมสงฆ ในอาวาสนั้ นได
นอกจากนี้ในพระไตรปฎกเคยมีเหตุปรากฏวามีพระภิกษุในเมืองวัชชีประพฤติละเมิดวินัย พระภิกษุจาก
ที่อื่นผานมา ไดทราบเรื่องแลว แกไขปญหาดวยตนเองไมได จึงไดไปขอความรวมมือจากพระภิกษุในที่
ตาง ๆ ประชุมสงฆเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ๑๗
นอกจากเรื่ อง “สังฆกรรม” ที่กลาวมาแลว สังคมสงฆยังมี “สั งฆกรรม”หรื อ
กิจกรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ “การทําอุโบสถ”เหตุที่มีการทําอุโบสถในสังคมสงฆ เกิดจากพระ
เจาพิมพิสาร ไดทูลพระพุทธเจาขอใหพระภิกษุสงฆประชุมกันในวัน ๘ ค่ํา และ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา
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๑๔
๑๕

๔๗๕.

๑๖

สิริวัฒน คําวันสา, “สงฆไทยใน ๒๐๐ ป”, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศรีอนันต, ๒๕๒๕), หนา ๑.
พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๘ พระวินัยปฎก เลมที่ ๘ ปริวาร อาวาสิกวรรค ที่ ๑๓, หนา ๔๗๒-

ในพระธรรมวินยั ไดกําหนดขอหามเฉพาะเรื่องเสนาสนะหรือที่อยูอาศัย โดยทรงหามภิกษุรูปเดียว
หวงหามที่อยูอาศัยไวถึงสองแหง ในที่ตางสีมากัน ถาทําเชนนั้นตองอาบัติทุกกฎ สวนการกําหนดใหภิกษุตองมีสังกัด
ประจําอยู ณ วัดใดวัดหนึ่งนั้น เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัตลิ ักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ตาม
มาตรา ๑๕ ที่บญ
ั ญัติใหบรรดาพระภิกษุสามเณรตองมีสังกัดอยูในบัญชีวัดใดวัดหนึ่งทุกรูป.
๑๗
รินธรรม อโศกตระกูล, “สังคมแหงการเรียนรู : สังคมสงฆในสมัยพุทธกาล”, อางแลว, หนา ๗๘-๗๙.

๒๒๖
เชนเดียวกับปริพาชกที่ไดประชุมกันแสดงธรรมใหประชาชนฟง พระพุทธเจาทรงอนุญาตตามที่พระ
เจาพิมพิสารทูลขอ ตอมาทรงกําหนดใหมีการสวดปาฏิโมกข ๖ เพื่อทบทวนพระวินัยทุกกึ่งเดือน ในวัน
๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํา เรียกวา การทําอุโบสถ
ระหวางที่สวดปาฏิโมกข พระภิกษุจะไดทบทวนตนเอง หากปฏิบัติลวงละเมิด
วินัย ก็จะไดปลงอาบัติและแกไขใหถูกตองตอไป การทําอุโบสถจึงเปนการย้ําเตือนใหพระภิกษุมั่นคงใน
แนวทางการประพฤติปฏิบัติที่กําหนดไวแลว
มีขอความในพระไตรปฏกที่แสดงถึงความสําคัญของการทําอุโบสถ คือครั้งหนึ่ง
พระมหากัปปนะเกิดความลังเลใจวา ควรจะไปทําอุโบสถหรือไม พระพุทธเจาทรงทราบแลวไดตรัส
แนะนําใหพระมหากัปปนะเคารพสักการะอุโบสถและเขารวมทําอุโบสถ แมตนเองจะบริสุทธิ์แลวก็ตาม
อีกตอนหนึ่งพระมหากัสสปะเดินทางจากอันธกวินทวิหารไปพระนครราชคฤห เพื่อทําอุโบสถระหวางทาง
ตองขามแมน้ําถูกน้ําพัดจีวรเปยกแตก็ยังพยายามเดินทางดวยความยากลําบากเพื่อใหทันเขารวมอุโบสถ
การทําอุโบสถเปนแบบแผนการปฏิบัติรวมกันของภิกษุสงฆที่คอยกระตุนเตือน
สํานึกของพระภิกษุอยางสม่ําเสมอทุกปกษ แมพระภิกษุที่ไมสนใจศึกษาพระวินัยก็จะรูไดจากการฟง
ปาฏิโมกขในวันอุโบสถ พระพุทธเจาก็ไดทรงบัญญัติ พระภิกษุจะอางวาไมรูบทบัญญัติในปาฏิโมกขไมได
สําหรับพระอรหันตการเขารวมทําอุโบสถ นอกจากจะเปนการชวยรักษาพุทธประเพณีแลว ยังมีสวนใน
การแนะนําภิกษุอื่น เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับพระวินัยในที่ประชุมสงฆดวย
ตลอดเวลาของการเปนพระภิกษุ การศึกษาปาฏิโมกขเปนสิ่งที่จะตองกระทําทุก
ปกษ โดยศึกษารวมกันในที่ประชุมสงฆ พระภิกษุที่มีปญหาเกี่ยวกับวินัยสามารถแจงสงฆวา ตองการจะ
ถามพระวินัยกับใคร แลวจึงถามขึ้นในที่ประชุมสงฆ พระภิกษุที่ถูกถามก็จะแจงสงฆวาตนจะตอบแลวจึง
ตอบ การศึกษาพระปาฏิโมกขจึงเปนการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งในสวนที่เปนภาคทฤษฎี คือ
เนื้อความในพระปาฏิโมกข และภาคปฏิบัติ คือ การตรวจสอบการกระทําของตนทั้งทางกาย วาจา และ
ใจ ๑๘
การทําอุโบสถของสงฆ ซึ่งเดิมหมายถึงการแสดงพระปาฏิโมกขของพระสงฆตาม
ธรรมวินัยทุกๆ ๑๕ วัน ตอมาจึงไดมีการเรียกสถานที่หรืออาคารซึ่งใชเปนสถานที่ซึ่งพระสงฆมารวมกัน
ทํ า สั งฆกรรม หรื อร ว มในการแสดงพระปาฏิ โ มกข ว า “อุ โบสถ” คํ าว าอุ โ บสถจึ งเป น การรวมเอา
ความหมายของพิธีกรรมมาใชเรียกสถานที่ซึ่งใชทําพิธีกรรมนั้น ๆเดิมทีเรียกกันวา “โรงพระอุโบสถ” แต
ตอมาเรียกใหสั้นเขาวา “พระอุโบสถ” และในที่สุดก็เรียกกันเปน “โบสถ” ในบางพื้นที่ก็มีคําเรียกพระ
อุโบสถดวยชื่ออื่น เชน ภาคอีสานเรียกวา “สิม” ซึ่งที่จริงแลวก็มีความหมายใกลเคียงกัน เพราะ “สิม”
กลายเสียงมาจากคําวา “สีมา” ที่หมายถึงพื้นที่ที่ใชทําสังฆกรรมนั่นเอง โดยที่ขนาดและรูปแบบของพระ
อุโบสถไมมีกําหนดไวในพระวินัย เพราะพระวินัยกําหนดสีมาใหเปนเครื่องกําหนดขอบเขตสําหรับทําสังฆ
กรรม ส ว นพระอุ โ บสถเป น เพี ย งอาคารที่ ส ร างคร อมพื้ น ที่ สี มาเพื่ อกั น แดดกั น ฝน พระวิ นั ย จึ งให
ความสําคัญและมีกฎเกณฑเกี่ยวกับสีมาเทานั้น พระอุโบสถในยุคตนๆนี้มักมีขนาดเล็กมาก บางแหงจุ
พระสงฆไดไมเกิน ๑๐ รูป เชนเดียวกับ “สิม” ในแถบอีสานที่มีขนาดเล็กมาก เพราะเพียงพอสําหรับ
จํานวนพระภิกษุในการทําสังฆกรรมทั่วไป มีเพียงกรณีพระภิกษุตองสังฆาทิเสส (ซึ่งมีนอยมาก) จึงตองใช
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๐.

๒๒๗
พระสงฆรวมทําพิธีไมนอยกวา ๒๐ รูป ดังนั้น การที่วัดในสมัยแรก ๆ ของไทยมีขนาดคอนขางเล็ก แสดง
วาการบวชในสมัยนั้นมีกันไมมากนัก บทบาทของพระอุโบสถจึงมีนอย ตําแหนงที่ตั้งของพระอุโบสถใน
ระยะนี้ ถ าดู ลั กษณะของแผนผั งในการสรางวัด ปรากฏวาพระอุโบสถไมไดวางอยูบนแนวแกนหลัก
ประธานสําคัญของผัง แตจะวางไว ณ ที่มุมใดมุมหนึ่งในสวนทายของผังเทานั้น นอกจากนั้น ในสมัยนี้
ถึงแมจะมีการสรางวัดเปนจํานวนมากมาย แตกลับปรากฏวามีเพียงบางวัดเทานั้นที่มีโรงพระอุโบสถ
ทั้งนี้ นอกจากจะเปนเพราะมีคนบวชเปนพระภิกษุไมมากนักแลว อีกสาเหตุหนึ่งนาจะมาจากการที่คน
นิยมสรางวัดขึ้น ก็เพียงเพื่อใชเปนที่เก็บรักษาอัฐิธาตุของบรรพบุรุษเทานั้น โดยมีการสรางพระสถูปเจดีย
ขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมธาตุหรือศาสนวัตถุสําคัญไวสวนบน แลวบรรจุอัฐิธาตุของผูเปนตนสกุลหรือสมาชิก
ในสกุลไวบริเวณสวนลางของพระเจดียนั้น พรอมทั้งสรางพระวิหารไวดานหนาพระเจดียเพื่อใชเปนที่
สําหรับใหเครือญาติทําบุญอุทิศสวนกุศลให ซึ่งวัตถุประสงคเหลานี้ลวนไมเกี่ยวของกับการทําสังฆกรรม
ของพระสงฆโดยตรง พระอุโบสถจึงไมมีความจําเปนที่จะตองสราง พระภิกษุสงฆซึ่งประจําแตละวัดเมื่อ
จะทําสังฆกรรมก็มักอาศัยการไปชุมนุมรวมกัน ณ ที่วัดใดวัดหนึ่งซึ่งมีพระอุโบสถในบริเวณหรือละแวกที่
ใกลเคียงนั้นในการทําพิธีกรรม
ตอมามีคนบวชพระมากขึ้น เพราะศาสนาเจริญขึ้นและเกิดประเพณีการบวชเรียน
เพิ่มจากเดิมซึ่งมีแตการบวชตลอดชีวิต ทําใหความตองการพระอุโบสถมีมากขึ้นและเพิ่มบทบาทของพระ
อุโบสถตั้งแตสมัย อยุธยาตอนตนเรื่อยมา ดวยขนาดที่ใหญโตขึ้น ตําแหนงที่ตั้งก็มาอยูตําแหนงสําคัญ
ของผัง คืออยูในแกนประธาน
ในสมัยอยุธยาตอนกลาง พระอุโบสถเพิ่มบทบาทขึ้นจนเขาไปสวมแทนตําแหนง
ที่ตั้งของพระวิ หาร คือดานหน าเจดียประธาน สวนพระวิหารลดบทบาทลง ถูกยายไปอยูดานหลัง
ดานขาง หรือตัดออกไปเลย ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน บทบาทและความสําคัญของพระอุโบสถเพิ่มขึ้น
จนกลายเปนหลักประธานของวัด แทนพระเจดียซึ่งเปนสัญลักษณแทนพระพุทธองคในที่สุด เพราะพระ
อุโบสถสามารถใชประโยชนใชสอยเชน การทําสังฆกรรม การทําพิธีกรรมทางศาสนาหรือการประชุม
ทั่วไปและมีสัญลักษณแทนพระพุทธองคคือพระประธานดวย ๑๙
ในวิถีธรรมเนียมปฏิบัติของไทย นิยมสรางพระอุโบสถอยู ๒ ประเภท คือ
(๑) พระอุโบสถในน้ํา หรือเรียกอยางภาษาปากวา “โบสถแพ” หรือ “โบสถน้ํา”
หมายถึงพระอุโบสถที่สรางขึ้นในน้ํา เพื่อใชน้ําเปนสิ่งกําหนดเขตแดนเพื่อทําสังฆกรรม แนวความคิดใน
การใชสีมาลักษณะนี้ ในประเทศไทยมีอยูบางบางพื้นที่เชน ทางภาคเหนือ แตก็ไมคอยมีมากนัก
(๒) พระอุโบสถบนบก หมายถึงพระอุโบสถที่สรางขึ้นบนผืนดิน มีการกําหนดเขต
สีมาดวยใบเสมา เปนแบบอยางที่พบเห็นไดทั่ว ๆ ไป
ทั้งนี้ อาจสรุปไดวาอุโบสถและการประชุมสังฆกรรมมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน
จนแทบกลายเปนองคประกอบซึ่งกันและกัน ในปจจุบันอุโบสถเปนสัญลักษณที่สําคัญทางพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดหลักเกณฑของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในการที่วัดหรือสํานัก
สงฆที่จะขอจัดตั้งขึ้นใหมและขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น จะตองเปนวัดที่มีการสรางอุโบสถเสร็จ
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๑๙

บทความ “พระอุโบสถและพระวิหาร”, <http://www.phutta.com/ศาสนสถาน/พระอุโบสถและพระวิหาร>, ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.

๒๒๘
เรียบรอยแลวหรืออยูระหวางการสราง จึงทําใหอุโบสถกลายเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการที่จะไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา
๔.๒.๒ สังฆกรรม : รูปแบบและลักษณะของการประชุมสงฆ
โดยที่ไดกลาวแลววาระบบการบริหารการปกครองคณะสงฆนั้นแตเดิมสมัยยังมีพระ
ชนมชีพ พระพุทธองคทรงปกครองคณะสงฆดวยพระองคเอง แมผูใดที่มีความเลื่อมใสจะขอบวชเปนภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคก็ประทานการอุปสมบทใหที่เรียกวา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ตอมาเมื่อ
มีการเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังพื้นที่ตาง ๆ มีความหางไกล จึงไดใหอํานาจแกพระสาวกแตละองคผูไป
เผยแผศาสนาในทิศทางตาง ๆ นั้นเปนผูอนุมัติในการอุปสมบทได โดยขอใหผูขออุปสมบทเปลงวาจาถึง
พระรัตนตรัยเปนสรณะที่เรียกวา “ติสรณคมนูปสัมปทา” ในทายสุดจึงไดมอบอํานาจใหคณะสงฆเปน
ผูอนุมัติการอุปสมบทที่เรียกวา “ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา” แปลวา การบวชที่ตองสวดประกาศอันมี
การสวดเสนอญัตติดวยรวมเปน ๔ ครั้ง คือสวดเสนอญัตติเลาเรื่องมีผูขอบวช ๑ ครั้ง แลวสวดอนุสาวนา
หรือสวดประกาศขอความเห็นชอบโดยเปดโอกาสใหทักทวงได ๓ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง
นอกจากมอบอํ านาจในการอุปสมบทใหแกคณะสงฆแลว พระพุทธองคยังไดมอบ
อํานาจให สงฆ เป นใหญ หรื อการให คณะสงฆ ปกครองกั นเอง ในกิจกรรมต าง ๆ ที่ คณะสงฆ จะต อง
ดําเนิ นการ หรือกรณีมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้น หรือเมื่อมีเหตุการณใดที่พระสงฆสาวกจะตองตัดสินใจ
รวมกัน คณะสงฆจะตองจัดใหมีการประชุมคณะสงฆทั้งหมดที่อยูในพื้นที่นั้น เพื่อเปดโอกาสรับฟงความ
คิดเห็นและไดรับความเห็นชอบจากคณะสงฆทั้งหมดกอน จึงจะดําเนินการในเรื่องนั้นได ทั้งนี้อาจกลาว
โดยสรุ ปได ว าในการประชุ มสงฆ ที่เรียกวา “สังฆกรรม” นั้น พระพุทธองคไดมีพุทธบัญญัติ กําหนด
ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการการประชุมไวตั้งแต การกําหนดเรื่องที่จะตองเขาประชุม ลักษณะของการ
ประชุม องคคณะในการประชุม สถานที่จัดการประชุม ตลอดจนการลงมติของที่ประชุม
(๑) รูปแบบและลักษณะของการประชุม
ในสวนของเรื่องที่จะเขาประชุมของคณะสงฆนั้น ดังที่ไดกลาวมาแลววาการทํา
สังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องที่จะนําเขาพิจารณาในที่ประชุมสงฆ ตั้งแตการพิจารณา
รับคนเขามาบวชเปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ การลงโทษพระภิกษุ การทําอุโบสถ การ
ทบทวนวินัย การปวารณา การกรานกฐิน การงาน การแตงตั้งเจาหนาที่ทําการสงฆ หรือแตงตั้งสงฆทํา
หนาที่ตาง ๆ โดยมีวิธีการประชุมหรือลักษณะของการประชุมสงฆอยู ๔ รูปแบบ ซึ่งจะสัมพันธกับเรื่องที่
จะเขาประชุม ดังนี้ ๒๐
(๑.๑) อปโลกนกรรม คือ การกลาวในที่ประชุมสงฆ เพื่อแจงใหสงฆทราบ หรือ
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สงฆกําลังพิจารณา อปโลกนกรรมเปนการแจงเรื่องทั่ว ๆ ไป มิใช
เรื่องสําคัญ และไมใชเรื่องที่สงฆจะตองพิจารณาตัดสิน เชน แจงเรื่องการปลงผมอัญญเดียรถียที่มาขอ
บวช ๒๑ เปนตน
(๑.๒) ญั ต ติ กรรม เป น การประกาศให ส งฆ ทราบโดยไม ได ขอมติ ส งฆ
เชนเดียวกับอปโลกนกรรม ตางกันคืออปโลกนกรรมมิไดกําหนดวา พระพุทธเจาทรงกําหนดวาพระภิกษุ
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๒๐
๒๑

รินธรรม อโศกตระกูล, “สังคมแหงการเรียนรู : สังคมสงฆในสมัยพุทธกาล”, อางแลว, หนา ๗๘.
พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๔, หนา ๑๑๗.

๒๒๙
ที่ประกาศ สวนญัตติกรรมพระพุทธเจาทรงกําหนดวาพระภิกษุที่ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรม
ตองเปนผูฉลาดผูสามารถ ทําหนาที่เปนผูดําเนินการประชุมนั่นเอง พระภิกษุผูดําเนินการประชุมจะตอง
แจงแกสงฆวา เกิดเรื่องอะไรขึ้นและจะทําอยาไงไรโดยไมตองใหสงฆวินิจฉัยเนื่องจากเปนเรื่องปกติ เชน
ประกาศในที่ประชุมสงฆวาวันนี้เปนวันอุโบสถ สงฆพึงทําอุโบสถ ๒๒ เปนตน
(๑.๓) สวนการประชุมอีก ๒ วิธี มีการขอมติของสงฆ คือ ญัตติทุติยกรรม และ
ญัตติจตุตถกรรม โดยภิกษุฉลาดผูสามารถทําหนาที่ดําเนินการประชุม แจงใหสงฆทราบวาจะทําสังฆ
กรรมเรื่ องอะไร (สวดญั ตติ ) และขอให สงฆ ทํ าความตกลงเกี่ ย วกั บเรื่ องนั้ นในที่ ประชุ มสงฆ (สวด
อนุสาวนา) ญัตติทุติยกรรมสวดประกาศ ๒ ครั้ง คือ สวดญัตติ ๑ ครั้ง สวดอนุสาวนา ๑ ครั้ง ญัตติจตุตถ
กรรมสวดประกาศ ๔ ครั้ง คือ สวดญัตติ ๑ ครั้ง สวดอนุสาวนา ๓ ครั้ง
ญัตติทุติยกรรมมักใชในการขออนุญาตสงฆเพื่อกระทําการอยางใดอยางหนึ่งที่
เปนเรื่องพื้นๆ ในชีวิตประจําวัน เชน ขอแตงตั้งเจาหนาที่ทําการสงฆ หรือขอใชสิ่งของที่พระพุทธเจา
ทรงหามไวดวยเหตุจําเปนบางประการ เชน พระภิกษุอาพาธเวลาเดินตองใชไมเทาแตพระพุทธเจาทรง
บัญญัติไววา ภิกษุรูปใดถือไมเทากับสาแหรกตองอาบัติทุกกฎ พระภิกษุนั้นจึงตองขออนุญาตใชไมเทาตอ
สงฆเรียกวา ขอทัณฑสมมติ ๒๓ หรือการทําโทษพระภิกษุ สวนญัตติจตุตถกรรมใชในเรื่องที่สําคัญเชน
การบวชหรืออุปสมบท เปนตน
นอกจากกําหนดเรื่องที่จะเขาประชุม ลักษณะของการประชุม แลวยังมีการ
กําหนดจํานวนไวดวยวากิจกรรมแตละอยางยอมตองการจํานวนภิกษุมากนอยกวากัน หรือที่เรียกกันใน
ปจจุบันวา การกําหนด “องคประชุม” ดังตอไปนี้ ๒๔
๑. ภิกษุสงฆ ๔ รูป เรียก จตุวรรค ทําสังฆกรรมไดทุกชนิด เวนแตการบวชพระ
การปวารณาซึ่งเปนพิธีกรรมวันออกพรรษาที่อนุญาตใหวากลาวตักเตือนกันและกันได และการสวด
อัพภาน คือ การสวดถอนอาบัติหนักบางขอ ที่กําหนดใหใชพระภิกษุจํานวนมากกวานั้น
๒. ภิกษุสงฆ ๕ รูป เรียก ปญจวรรค ทําปวารณาไดทําการบวชพระในชนบท
ชายแดนได ทําสังฆกรรมอยางอื่นได เวนแตสังฆกรรม ๒ อยาง คือ การสวดอัพภาน และการบวชพระใน
มัชฌิมชนบทคือชนบทภาคกลางที่มีความเจริญ (ปจจันตชนบท ชนบทชายแดน, มัชฌิมชนบท ชนบท
ภาคกลางมีกําหนดเขตไวครั้งพุทธกาล ในปจจุบันอนุโลมตามความเจริญและไมเจริญของทองที่ถาที่
เจริญก็ใชพระ ๑๐ รูปขึ้นไป)
๓. ภิกษุสงฆ ๑๐ รูป เรียกวา ทสวรรค ทําการบวชกุลบุตรในมัชฌิมชนบท คือ
ชนบทภาคกลางของอินเดีย และทําสังฆกรรมอื่น ๆ ไดเวนการสวดอัพภานถอนอาบัติอยางเดียว
๔. ภิกษุสงฆ ๒๐ รูป เรียกวา วีสติวรรค โดยเจาะจงเพื่อใชในการประชุม ซึ่งมี
ภิกษุรูปหนึ่งเปนผูสวดถอนอาบัติของภิกษุบางรูป
๕. ภิกษุสงฆเกินกวา ๒๐ รูป เรียก อติเรกวีสติวรรค ใชทําสังฆกรรมไดทุกชนิด
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๒๒

พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๔, หนา ๒๐๐.
พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๔, หนา ๗๘.
๒๔
สุชีพ ปุญญานุภาพ, “คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมะ
อินเทรนด, ๒๕๕๔), หนา ๒๒-๒๓.
๒๓

๒๓๐
เงื่อนไขของการกําหนดจํานวนดังกลาวนี้มีอยูวา กิจกรรมชนิดไหนกําหนด
จํานวนอยางต่ําของสงฆไวกี่รูป สงฆเกินจํานวนนั้นใชได ต่ํากวาจํานวนที่กําหนดใชไมได เพราะฉะนั้น ถา
จะกลาวอีกอยางหนึ่งโดยกําหนดประเภทของสังฆกรรมแตละชนิดวา อยางไหนใชพระภิกษุสงฆเทาไร ก็
อาจกลาวได ดังนี้ ๒๕
๑. การทําอุโบสถ คือ สวดปาฏิโมกข หรือสวดทบทวนศีลของภิกษุ ๒๒๗ ขอ
ทุกกึ่งเดือน ภิกษุสงฆตั้งแต ๔ รูปขึ้นไปทําได
๒. การสวดกฐิน คือ สวดประกาศมอบผากฐินใหแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง โดยขอ
ความเห็นชอบของพระสงฆทั้งปวง ภิกษุสงฆตั้งแต ๔ รูปขึ้นไปทําได ในบางความเห็นเห็นวาตองมีภิกษุ
สงฆ ตั้งแต ๕ รูปขึ้นไป ๒๖
๓. การสวดสมมติตาง ๆ เชน สมมติ หรือแตงตั้งเจาหนาที่ทําการสงฆ เปน
ผูแจกจีวร แจกเสนาสนะ คือที่อยูอาศัย ภิกษุสงฆตั้งแต ๔ รูปขึ้นไปทําได
๔. การปวารณา คือ การบอกอนุญาตใหวากลาวตักเตือนกัน ถาจะทําเปนการ
สงฆ ภิกษุตั้งแต ๕ รูปขึ้นไปจึงทําได ทั้งนี้มีเหตุผลวา เมื่อถือวาภิกษุ ๔ รูปขึ้นไปเปนสงฆ ถามีภิกษุเพียง
๔ รูป รูปหนึ่งกลาวปวารณาจึงเทากับอนุญาตแกบุคคล ๓ คน ใหวากลาวได พระพุทธเจาใหถือเปนการ
ปวารณาตอบุคคล จะนับวาเปนการสงฆไดก็ตอเมื่อสงฆผูรับฟงคําปวารณามีครบ ๔ รูป เปน ๕ รวมทั้ง
ผูปวารณาหรือจํานวนมากกวานั้น
๕. การอุปสมบท หรือบวชพระ ถาในปจจันตชนบท คือ ชายแดน หรือเขตที่ไม
มีความเจริญหาพระยาก ภิกษุสงฆตั้งแต ๕ รูปขึ้นไปทําได ถาในมัชฌิมชนบทหรือในเขตภาคกลางซึ่งใน
สมัยพระพุทธเจามีกําหนดเขตไว อันพอจะหาพระได ใหใชพระตั้งแต ๑๐ รูปขึ้นไป ในเมืองไทยเราซึ่ง
นับเปนเขตนอกจากที่กําหนดไวในครั้งพุทธกาล ถาจะกลาวตามตัวอักษรพระ ๕ รูปขึ้นไปก็ใชในการบวช
กุลบุตรได แตพระเถระผูใหญทานพิจารณาตามเจตนารมณของพระวินัย ถาบวชในเขตจังหวัดพระนคร
หรือในเมืองที่เจริญ ก็ใชพระตั้งแต ๑๐ รูปขึ้นไป ในเขตกันดารจึงใชพระนอยกวานั้น คือ ๕ รูปขึ้นไป
๖. การสวดอัพภาน คือ สวดเพิกถอนอาบัติของภิกษุบางรูป ซึ่งตองทําเปนการ
สงฆ ใชภิกษุตั้งแต ๒๐ รูปขึ้นไป
๗. สังฆกรรมอื่น ๆ ที่ทําเปนการสงฆ นอกจากที่กลาวไวแลวใชพระตั้งแต ๔
รูปขึ้นไปทั้งสิ้น
ในการประชุมสงฆ ภิกษุผูเขาประชุมในกิจการของสงฆทุกรูปมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็น ทั้งในทางคานและในทางเห็นดวย โดยปกติเมื่อถามความคิดเห็นของที่ประชุม ถาเห็นดวยใหใช
วิธีนิ่ง ถาไมเห็นดวยใหคัดคานขึ้น ในกรณีที่มีผูคัดคานขึ้นก็จะตองมีการทําความเขาใจกันจนกวาจะยอม
เห็นดวย ถาปรากฏวาภิกษุผูคัดคานยังคงยืนกรานไมเห็นดวยการอุปสมบทซึ่งเปนการรับสมาชิกใหมเขา
สังฆมณฑลก็ดี การใหผากฐินก็ดี ยอมไมสมบูรณ ฉะนั้น จึงเห็นไดวามติของที่ประชุมตองถือมติเอกฉันท
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๒๕

เรื่องเดียวกัน.
อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ มีความเห็นวาในขอนี้หนังสือซึ่งแตงขึ้นชั้นหลังพระไตรปฎก เชน อรรถ
กถา กลาววา ตอง ๕ รูปขึ้นไปจึงทําได ไดตรวจดูแลวไมมีขอกําหนดไวโดยเฉพาะในวินัยปฎกแมที่วาดวยเรื่องกฐิน
โดยตรง ฉะนั้น จึงถือตามที่กลาวไวในวินัยปฎก ที่วาสงฆ ๔ รูปทํากรรมไดทุกชนิด เวนเพียง ๓ อยาง คือ ปวารณา
อุปสมบท และอัพภาน.
๒๖

๒๓๑
คือเห็นพรอมกันทุกรูปแตก็พึงเห็นวาการใชมติเอกฉันทมิไดเปนไปในทุกกรณี กลาวคือ มีความเห็น
แตกตางกันเปน ๒ ฝาย ก็ตองหาทางระงับโดยวิธีจับฉลาก หรือใชวิธีการที่ตรงกับการลงคะแนน เพื่อดู
วาเสียงขางมากไปทางไหน ก็ตัดสินใหเปนไปตามเสียงขางมากนั้น วิธีนี้เรียกวา เยภุยยสิกา คือ ถือเสียง
ขางมากเปนประมาณ ๒๗
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(๒) สถานที่จัดประชุม
การประชุมรวมกันของสงฆหรือการทํา “สั งฆกรรม” นั้น นอกจากมีพุทธ
บัญญัติเรื่องรูปแบบและลักษณะการประชุมแลว ยังมีเรื่องที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการกําหนด
สถานที่จัดประชุมหรือพื้นที่เขตแดนที่ใชกําหนดที่ประชุม เรียกวา “สีมา” เนื่องจากในการปกครองของ
คณะสงฆ พระพุทธเจ าได กําหนดให ปกครองกันเอง ดังนั้น การทําสังฆกรรมบางอยางจึงตองทําในที่
สามัคคีสงฆ ตองนัดประชุมสงฆที่อยูในเขตพื้นที่นั้นใหพรอมกัน หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยัง
ตองไดรับความยินยอมในการทําสังฆกรรมนั้น ๆ กอนมิฉะนั้นสังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได แตปญหาเกิดขึ้น
วา มีภิกษุรูปใดบางอยูในหมูนั้น พื้นที่นั้น หรือหมูนั้นพื้นที่นั้นกําหนดแคใหน ที่จะตองมารวมประชุม จึง
จําเปนตองมีการกําหนดเขตกันขึ้น เขตนั้นภาษาบาลีเรียกวา “สีมา” การตกลงกันกําหนดเขตพื้นที่นั้นไว
เรียกวา “ผูกสีมา” ทั้งนี้ ในการผูกสีมานี้มีขอพิจารณาที่สําคัญอยู ๒ ดาน คือ ๒๘ ดานวินัยของพระสงฆ
ตามพุทธบัญญัติ และดานวัฒนธรรมประเพณีที่เพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมไทย
ในพระวินัยไดกําหนดลักษณะของสีมา หรือเขตแดนที่สําหรับภิกษุทําสังฆกรรม
ไวโดยสีมาหรือเขตแดนสําหรับกําหนดสถานที่ประชุมสงฆนั้น มีอยู ๒ ประเภท คือ
๑. พัทธสีมา คือ เขตที่สงฆกําหนดเอาเอง แปลวา แดนที่ผูก
๒. อพัทธสีมา คือ เขตที่กําหนดไวตามปกติของบานเมือง แปลวา แดนไมไดผูก
เปนสีมาชนิดที่พระสงฆไมไดมาประชุมตกลงกันกําหนดขึ้น แตถือตามเขตบานเมือง เชน เขตตําบล เมื่อ
เขตตําบลมีแคใหน พระที่อยูในเขตตําบลนั้นเมื่อถึงคราวมีเรื่องสวนรวมตองมาประชุมรวมกันหมดทุก
องค ขาดองคใดองคหนึ่ง หรือถาพระองคที่อยูนอกเขตผานเขามาในเขตนั้นก็ตองเขารวมที่ประชุมดวย
ถาปฏิบัติไมไดตามนี้ก็จะทําใหสังฆกรรมนั้นเปนโมฆะ อพัทธสีมา แบงเปน ๓ ประเภทคือ กําหนดถือเอา
เขตตําบลที่บานเมืองจัดไวเปนบานหรือแขวงตามแตสะดวก เรียกวา “คามสีมา” หากอยูในปาที่เปน
ธรรมชาติ ก็เอาระยะหรือเนื้อที่เปนกําหนด เชน ในปา ใหวัดจากศูนยกลางอออกไปโดยรอบดานละ ๗
อัพภันดร (คือดานละประมาณ ๙๘ เมตร) เรียกวา “สัตตัพภันดรสีมา” หากอยูในทะเล ในสระ ในบึง
หรือหนองน้ําที่นิ่ง ใหกําหนดสีมาโดยสาดน้ําออกไปถึงเพียงไรก็กําหนดสีมาเพียงนั้น เรียกวา “อุททุกเขป
สีมา”
สําหรับ “พัทธสีมา” คือ เขตที่สงฆกําหนดเอาเองนั้น โดยที่การกําหนดเขตสีมา
ตองมีเครื่องหมายที่จะใหบุคคลทั่วไปหรือผูที่จะเขาประชุมไดรับรูโดยทั่วกัน พระพุทธองค จึงไดทรง
อนุญาตวัตถุ ๘ ชนิด ใหใชเปนเครื่องหมายหรือนิมิต คือ ภูเขา หรือ ปพฺพโต, ศิลา หรือ ปาสาโณ, ปา
ไม หรือ วนํ, ตนไม หรือ รุกฺโข, จอมปลวก หรือ วมฺมิโก, หนทาง หรือ มคฺโค, แมน้ํา คูน้ํา หรือ นที
และ สระน้ํา หนองน้ํา หรือ อุทกํ
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๒๗
๒๘

สุชีพ ปุญญานุภาพ, “คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา”, อางแลว, หนา ๒๔.
พระพรหมคุณาภรณ, (ป. อ.ปยุตโต), “ฝงลูกนิมิต–ผูกสีมา : ปุจฉา วิสัชนา”, อางแลว, หนา ๒.

๒๓๒
สี ม านิ มิ ต หรื อ เครื่ องหมายของสี ม าหรื อ เครื่ องหมายเขตนั้ น ในป จ จุ บั น
สังคมไทยนิยมใชกอนหินหรือศิลา และตั้งใจแตงใหเรียบรอยเปนลูกกลม ๆ เรียกวา “ลูกนิมิต” และโดย
ที่ลูกนิมิตนั้นฝงอยูในดินมองไมเห็น ตอมาก็เลยนิยมทําแผนหิน แผนอิฐหรือแผนไม ไวเหนือหลุมหรือ
เรียงไวบนกําแพงตรงเหนือหลุมที่ฝงลูกนิมิตนั้น แลวเรียกกันวา “ใบเสมา” หรือ “ใบสีมา” สําหรับเปนที่
สังเกตวาลูกนิมิตฝงอยูตรงนั้น โดยแทจริงนั้น ถาใบสีมาเปนศิลาที่ใหญพอ และปกติดลงไปในดิน ก็ใชใบ
เสมานั้ นเป นนิ มิตได เลย ไม ตองมี ลู กนิมิ ตตางหาก ทั้งนี้ ในการกําหนดเขตพัทธสีมานั้น ในเขตนี้ ไม
จําเปนตองมีอาคารก็ได เพราะเปนเขตสําหรับการประชุมสังฆกรรม แตพระพุทธองคไดทรงมีพุทธา
นุญาตใหมีตัวอาคารสําหรับเปนที่ประชุมได เรียกวา อุโปสถัคคะ หรือ “โบสถ” นั่นเอง ซึ่งโดยปกติเปน
ธรรมดาวาถาจะมีโบสถก็ตองสรางโบสถไวภายในสีมาหรือเทากับสีมา ดังนั้น โดยจารีตประเพณีในสมัย
ตอมา การผูกสีมาของวัดจึงจะตองมีการสรางโบสถเพื่อเปนอาคารสําหรับการประชุมสังฆกรรม การผูก
สีมาจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับการสรางโบสถ ในสมัยปจจุบันหลักเกณฑที่สําคัญประการหนึ่งของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในการที่จะขอพระราชทานวิสุงคามสีมาก็คือวัดที่ขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมานั้นจะตองมีการสรางโบสถเรียบรอยแลวหรืออยูระหวางการกอสรางโบสถ ๒๙
สําหรับการกําหนดเขตพื้นที่ สีมา แดนที่ผูกนั้นคือแดนที่ทรงอนุญาตใหสงฆ
กําหนดเขตเอาเอง ตามความพอใจ แตมีจํากัดที่สุดทั้งขางเล็กทั้งขางใหญไว หามไมใหสมมติสีมาเล็ก
เกินไป จนจุภิกษุ ๒๑ รูป นั่งหัตถบาสกันไมได เพราะสังฆกรรมที่ตองการสงฆมีจํานวนมากที่สุด ๒๐ รูป
คืออัพภานกรรม สวดระงับอาบัติสังฆาทิเสสของภิกษุ นับทั้งภิกษุนั้นดวยเปน ๒๑ รูป และหามไมให
สมมติสีมาใหญเกินกวาสามโยชน เพราะหากกําหนดสีมาเล็กเกินไปและใหญเกินไปอยางนี้เปนสีมาวิบัติ
ใชไมได ๓๐
พัทธสีมามีอยู ๓ ชนิด (แตตามคัมภีรมหาวรรคมี ๔ ชนิด) คือ
๑. ขัณฑสีมา คือ สีมาผูกเฉพาะโรงอุโบสถ
๒. มหาสีมา คือ สีมาผูกรอบวัด
๓. สีมาสองชั้น คือ สีมาที่มีขัณฑสีมาอยูภายในมหาสีมา
๔. นทีปารสีมา คือ สีมาที่สมมติครอมฝงน้ํา
ทั้งนี้ ตามประเพณีในยุคหลังนิยมผูกสีมาประเภทขัณฑสีมา คือผูกเฉพาะตัว
อาคารอุโบสถหรือตัวโบสถ สําหรับวัดที่ผูกสีมาประเภทมหาสีมาในปจจุบันมีอยู ๒ วัด คือวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในขณะที่วัดที่มีสีมาสอง
ชั้นนั้นที่ปรากฏชัดเจนคือ วัดโสมนัสราชวรวิหาร และสําหรับนทีปารสีมาหรือสีมาน้ํานั้น หากดูประวัติ
ในตํานานทางภาคเหนือ จะนิยมบวชโดยใชสมมุติสีมาน้ําที่เรียกวา นทีสีมา หรือ อุทกสีมา ตามประเพณี
ที่ไดรับมาจากลังกา ดังปรากฏในสมัยของพระเจาสามฝงแกน ไดมีพระเถระชาวเชียงใหม ๒๕ องค กับ
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๒๙

สวนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,
“ขั้นตอนและวิธีการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา”, อางอิงจากเว็บไซตของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
<http://www.bmd.go.th/index.php/advanced-stuff/easy-to-start/126-2013-07-19-03-03-52>, ๒๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๐
พระพรหมคุณาภรณ, (ป. อ.ปยุตโต), “ฝงลูกนิมิต–ผูกสีมา: ปุจฉา วิสัชนา”, อางแลว, หนา ๑๑-๑๒.

๒๓๓
พระเถระชาวเมืองลพบุรี ๘ องค ไปลังกา มีพระเถระรามัญรวมไปดวย ๑ องค ไดไปอุปสมบทใหมในเรือ
ขนานที่แมน้ํากัลยาณีประเทศลังกาเมื่อ พ.ศ.๑๙๖๘ แลวกลับมาเมืองไทย
สืบตอในสมัยของพระเจาติโลกราช ซึ่งถือวาเปนยุคหนึ่งที่มีความเจริญสูงสุด
ของพุทธศาสนาในลานนา พระองคมีจิตใจเลื่อมใสในพุทธศาสนาเปนอันมาก โปรดใหพระเถระชั้นผูใหญ
มีพระมหาเถรเมธังกรญาณและพระมหามังคลสีลวงศเปนประมุข อุปสมบทกุลบุตรประมาณ ๕๐๐ คนที่
ทาสฐานหลวงในแมน้ําพิงคหรือแมน้ําปง และในสมัยนี้เอง ราวป พ.ศ.๑๙๖๙ พระองคโปรดใหสรางโรง
อุโบสถหลังหนึ่งในอารามวัดปาแดงหลวง ซึ่งเปนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชบิดามารดา
โดยทรงถวายที่ดินประมาณ ๒๐ วา รอบโรงอุโบสถเพื่อสมมติสีมา ทรงตรัสคําบาลีที่ที่มีมาในอรรถกถา
วา อิทวิสุคามกฺเขตตํ โหตุ แปลวา สถานที่แหงนี้ขอใหเปนเขตวิสุงคาม คือ เขตแยกจากหมูบาน โดยมี
แผนหินเปนนิมิต พระสงฆสวดกรรมวาจาสีมาสมมุติดวยตนเอง เมื่อสรางเสร็จจัดงานฉลองใหญถึง ๗ วัน
ก็ใชเปนที่อุปสมบทกุลบุตรเปนจํานวนมากแทนการอุปสมบทโดยใชเขตสีมาน้ํา แตความนิยมในการใช
สีมาน้ําก็ยังคงปรากฏตอมาในสมัยพระเจาพระเมืองแกว ซึ่งมีพระราชประสงคจะทําการอุปสมบทใน
เมืองเชียงแสน จึงนิมนตคณะสงฆทั้ง ๓ คณะ มีพระมหาเถระเจาอาวาสวัดมหาโพธารามเปนประธานลง
เรือขนาน ยังกุลบุตรทั้งหลายใหอุปสมบทมีจํานวน ๒๓๕ คน ดวยอุทกุกเขปสีมา ๓๑
นอกจากนั้น มีขอสังเกตวาในหัวเมืองทางภาคเหนือแตเดิม การสรางวัดนั้นไมได
มีการสรางโบสถรวมดวยทุกวัดเสมอไป มีการใชพระอุโบสถรวมกันระหวางวัดตาง ๆ ปรากฏในลักษณะ
ของระบบการจัดหัวหมวดอุโบสถ หรือ หัวหมวดวัด ที่มีการรวบรวมขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เชน หมวด
อุโบสถวัดนันทาราม ในเวียงเชียงใหมชั้นนอก มี ๙ หัววัด ประกอบดวยหัววัดหมื่นสาร ตั้งอยูในแขวงดาว
ประตูไหยา (หายยา) ในเวียงเชียงใหมชั้นนอก นิกายงัวราย วัดนันทาราม วัดยางกวง วัดพวกเปย วัด
เมืองมาง วัดหัวฝาย วัดสุภัน วัดกุดีคํา และวัดดาววะดึง โดยในบางวัดที่ไมมีพระอุโบสถ ก็จะประกอบพิธี
ในอุโบสถของวัดที่อยูในหมวดของตนเอง โดยมีพระเจาอาวาสหัวหมวดเปนพระอุปชฌาย และถือเปน
จารีตการปกครองของสงฆลานนา ที่จะเปนไปในระบบอุปชฌาย อาจารยกับศิษยยานุศิษย (ระหวางพระ
อุปชฌายกับ สัทธิวิหาริกหรือผูไดรับการอุปสมบท) ๓๒
วิธีการผูกพัทธสีมาหรือการประชุมสงฆเพื่อทําการนี้ เปนสังฆกรรมที่เรียกวา
“สมมติสีมา” ที่วาสมมติสีมาก็คือทําใหเปนเขตที่มีขึ้นดวยการสมมติ หมายความวามีขึ้นโดยมีมติรวมกัน
ไมใชเปนของธรรมชาติ คําวาสมมติแปลวามติรวมกัน สังฆกรรมนี้เปนจุดสําคัญเพราะวาเมื่อทําสังฆกรรม
นี้แลว ที่ในบริเวณนั้นก็เรียกวาเปนพัทธสีมา แปลวาสีมาที่ผูกแลว คือเปนเขตที่สงฆไดกําหนดขึ้นแลว ใน
ปจจุบันจะเริ่มจากพระสงฆประชุมพรอมกันในอุโบสถ หรือโบสถ เพื่อทําพิธีสวดถอนเพื่อใหแนใจวามิให
อาณาบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตแดนนี้ ไปทับที่ที่เคยเปนสีมาเดิมหรือสีมาเกามากอนหรือเปนที่ที่มี
เจาของครอบครองอยูกอน เมื่อพระสงฆสวดถอนเปนแหง ๆ ไปตลอดสถานที่ที่กําหนดเปนเขตแดนทํา
สังฆกรรมแลววามีอาณาเขตเทาใด
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๓๑

ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “องคประกอบของสถาปตยกรรมศาสนสถาน,อุโบสถ” อางจาก เว็บไซตของ
ศูนยสถาปตยกรรมลานนา, <http://www.lanna-arch.net/art/sculpture_habitat/habitat-1>, ๒๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘.
๓๒
เรื่องเดียวกัน.

๒๓๔
โดยทั่วไปลูกนิมิตที่ใชผูกสีมาจะมีจํานวน ๙ ลูก โดยฝงตามทิศตาง ๆโดยรอบ
อุโบสถทั้ง ๘ ทิศ ๆ ละ ๑ ลูก และฝงไวกลางอุโบสถอีก ๑ ลูกเปนลูกเอก เมื่อจะผูกสีมาพระสงฆจํานวน
๔ รูป หรือจตุวรรคสงฆ ก็จะเดินตรวจลูกนิมิตที่วางไวตามทิศตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแตทิศตะวันออกเปนตน
ไปเรียกวา สวดทักสีมา เวียนขวาไปจนครบทั้ง ๘ ทิศ หรือ ๘ ลูกนิมิต จนครบทุกทิศและมาจบที่ทิศ
ตะวันออกอีกครั้ง เพื่อใหแนวนิมิตบรรจบกันเปนสี่เหลี่ยมหรือวงกลม เมื่อสวดทักนิมิตจบแลว ก็จะกลับ
เขาไปประชุมสงฆในอุโบสถ และสวดประกาศสีมาอีกครั้ง หลังจากนั้นก็จะทําการตัดลูกนิมิตลงหลุมเพื่อ
กลบ แลวสรางเปนซุมหรือกอเปนฐานตั้งใบสีมาตอไป
ซึ่งใบสีมานี้จะถูกตั้งหรือตั้งครอบอยูบนลูกนิมิตที่ถูกฝงอยูภายใตพื้นดิน ซึ่งที่
เป นดั งนี้ ก็อาจเพื่ อใหเปนที่สั งเกตไดงายวาสถานที่ตรงบริเวณใดเปนที่ประดิษฐานลูกนิมิตไวภายใต
เพื่อใหรูเขตแดนของวิสุงคามสีมาที่เปนลูกนิมิตฝงอยูใหสังเกตไดชัดเจนและงายขึ้น และใบเสมานั้นก็ถูก
ประดิษฐขึ้นตามแตชางจะออกแบบใหสวยงามโดยนํานิมิตหมายเอาสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามา
ประดิษฐเปนลวดลายของใบเสมา เชน เครื่องหมายธรรมจักร สัญลักษณกวางหมอบ หรือรูปเทวดา
เปนตน
๔.๒.๓ ความหมายของวิ สุ งคามสี ม า และสถานภาพทางกฎหมายของวั ด ที่ ไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ
จากที่ไดกลาวมาแลววาการทํา “สังฆกรรม” หรื อการประชุมร วมกันของสงฆนั้น
นอกจากมีพุทธบัญญัติเรื่องรูปแบบและลักษณะการประชุ มแลว เรื่องที่มีความสําคัญคือการกําหนด
สถานที่ประชุมหรือเขตแดนที่ใชกําหนดที่ประชุม เรียกวา “สีมา” โดยการกําหนดเขตแดนหรือพื้นที่การ
ประชุมนั้นมีสิ่งที่เขามาเกี่ยวของสัมพันธกัน คือในสวนที่เปนพุทธบัญญัติที่ปรากฏในธรรมวินัย และใน
ส วนที่ เป นด านวั ฒนธรรมประเพณี ที่เกิดเพิ่มขึ้นมาในภายหลัง และโดยเฉพาะที่สําคัญคือสิ่ งที่ เป น
บทบัญญัติของกฎหมายฝายบานเมืองที่เพิ่มเติมเขามาในชั้นหลังสุด
ในสวนของการกําหนดเขตแดนหรือการผูกสีมาตามพุทธบัญญัตินั้น มีอยู ๒ ประเภท
คือ พัทธสีมา สีมาที่สงฆเปนผูกําหนดเขตเอง และอพัทธสีมา สีมาที่สงฆไมไดกําหนดเอง แตถือเขตที่
กําหนดไวตามปกติของบานเมืองหรือถือเขตตามธรรมชาติ ประกอบดวย “คามสีมา” การถือเอาเขต
ตําบลที่บานเมืองจัดไว อาจเปนบานหรือแขวง ซึ่งถาหากตามเขตปกครองปจจุบันก็คือ หมูบาน ตําบล
อําเภอ หรือจังหวัด นั่นเอง “สัตตัพภันดรสีมา” การกําหนดพื้นที่ในปาที่เปนธรรมชาติ และ “อุททุกเขป
สีมา” การกําหนดพื้นที่ที่เปนทะเล สระ บึงหรือหนองน้ํา
สิ่งที่เพิ่มเติมมาจากพุทธบัญญัติอันเปนสวนของจารีตประเพณีที่มีมาในภายหลังก็คือ
ในสวนของ “วิสุงคามสีมา” โดยมีความเปนมา ดังนี้
คําวา“วิสุง” แปลวา “สวน แยกสวน หรือแยกขอ หรือตางหาก
คําวา “คาม” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา น. บาน, หมูบาน
คําวา “สีมา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา น. เขต แดน ;
เครื่องหมายบอกเขตโบสถสําหรับทําสังฆกรรม ๓๓
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๓๓

ราชบัณฑิตยสถาน, “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕”, อางแลว, หนา ๘๑๑.

๒๓๕
ความหมายของคํ าว า “คามสี มา” นั้ น หมายถึ ง อพั ธสี มาประเภทที่ ถื อเอาเขต
ปกครองหมูบาน ตําบลเปนเขตสีมา หรือไดแก เขตหมูบาน
สํ า หรั บ ความหมายของคํ า ว า "วิ สุ ง คามสี ม า" นั้ น พจนานุ ก รมไทยฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายวา [คามมะ] น. เขตที่พระราชทานแกสงฆเพื่อใชเปนที่สรางพระ
อุโบสถ ๓๔
พจนานุกรมฉบับ นายเปลื้อง ณ นคร ใหความหมายวา (มค. วิสํ = แยก + คาม =
บาน + สีมา = เขต) น. บริเวณอันเปนเขตของวัดที่พระราชทานเพื่อสรางอุโบสถ.
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต) เจาอาวาสวัดราชโอสาราม
ไดอธิบายความหมายไววา วิสุงคามสีมา แปลวา เขตแดนสวนหนึ่งจากแดนบาน คือที่ดินที่แยกตางหาก
จากที่ดินของบานเมือง เปนเขตที่พระเจาแผนดินพระราชทานแกพระสงฆเปนการเฉพาะโดยประกาศ
เปนพระบรมราชโองการ ที่ที่พระราชทานแลวจะมีเครื่องหมายเปนเครื่องบอกเขต เครื่องหมายนี้เรียกวา
นิมิต
ภายในวิสุงคามสีมานิยมสรางโรงอุโบสถไวเพื่อทําสังฆกรรม การที่จะเปนอุโบสถ
ถูกตองตามพระวินัยนั้นจะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมากอน แลวพระสงฆประชุมพรอมกันสวด
ถอนพื้นที่ทั้งหมดในเขตสีมานั้นเพื่อใหแนใจ วาจะไมเปนสีมาเกา เรียกวาถอนสีมา หลังจากนั้นจึงสวด
ประกาศใหเปนพื้นที่นั้นเปนสีมา เรียกวา ผูกสีมา ทําดังนี้จึงจะเปนสีมาหรือเปนอุโบสถถูกตองตามพระ
วินัย ๓๕
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดกลาวถึงคามสีมา ดังนี้ ๓๖
“...ถาสงฆไมไดกําหนดเขตสีมาเอาเองดังกลาวแลว เขตแหงความสามัคคี ตรัสให
กําหนดเอาตามเขตบานเขตนิคมอันตนเขาอาศัยอยู ที่ฝายอาณาจักรจัดไวนี้เรียกวา
คามสีมาบาง นิคมสีมาบาง มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน.
คําวาบานนั้น หมายความตั้งแตแคบจนกวาง ที่อยูของคนครัวเดียวกัน มีเรือน
หลังเดียวกัน ๒ หลัง ๓ หลังหรือมากกวานั้นก็เรียกวาบาน เชนคําวาบานนายแกว
รวมบานเหลานั้นเขาเปนหมูก็เรียกวาบาน เชนคําวาบานสราง ในที่นี้ พระอรรถกถา
จารยใหกําหนดเขตในชั่วที่นายบานเก็บสวย ไดแกบานโดยนัยหลัง อธิบายวาตําบล
ที่เรียกวาบานสรางแลว เปนสีมาอันเดียวกัน หรือไดแกตําบลกํานัน
คําวานิคมนั้น เปนที่รวมแหงบานโดยนัยหลังหลายตําบลเขาอีกเชนรวมตําบล
กํานันหลายแหงเขาเปนเขตอําเภอ
เมื่อเปนเชนนี้ เขตบานกับเขตนิคมยอมไมเหมือนกัน ในบาลีดูเปนไดเหมือนกัน
อนุญาตเขตบานโดยกําหนดในที่สุดแลว จักกลาวถึงเขตนิคมอีกทําอะไร ซ้ําพระอรรถกถาจารยแถมเขตนครเขาอีกดวย ขาพเจาใครครวญดูเห็นอยู ๒ นัย สุดแตสงฆจะตั้ง
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๓๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔๘.
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร ชุด
“คําวัด”, อางแลว, หนา ๙๓๑.
๓๖
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “วินัยมุข เลม ๓”, กัณฑที่ ๒๔ สีมา,
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๑-๔๒.
๓๕

๒๓๖
กติกานัดหมายกันลงวาจะกําหนดเอาเขตบานหรือเขตนิคม ดวยมุงความสะดวกเปน
ที่ตั้งหรือดวยมุงประโยชนอันจะพึงไดแหงสีมาใหญ อีกนัยหนึ่ง ในแดนนิคม มีสงฆ
พวกเดียวหรือพอเรียกกันเขาประชุมได อาจใชนิคมสีมาได ถามากพวก เพงความ
สะดวกยนใชคามสีมา”
สําหรับ “วิสุงคามสีมา” นั้น สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได
ใหคําอรรถาธิบายวา
“…พระอรรถกถาจารยกลาววา ในเขตบานอันเดียวนั้น พระราชากําหนดเอกเทศแหง
หนึ่งวา เอกเทศนี้จงเปนบานตาง หรือจงเปนแผนกหนึ่งจากบาน พระราชทานแกผูใด
ผูหนึ่ง แมเอกเทศนั้นก็เปนคามสีมาตางออกไป เรียกวิสุงคามสีมา วิสุงคามสีมานั้นก็ดี
คามสีมาโดยปกติก็ดี ยอมเปนเหมือนพัทธสีมา แตจะสมมติเปนติจีวราวิปวาสไมได
เทานั้น วิสุงคามสีมาโดยอรรถกถานัยนี้ พึงรูวาครั้งโบราณ พระราชายอมกําหนดที่
พระราชทานแกคนผูเปนกําลังแหงบานเมืองมีพวกนักรบเปนพื้น เพื่อปกครองบริวาร
อยูเปนหมวด ในเวลาปกติ เจาของถิ่นไดประโยชนจากการเก็บสวย แตตองเฉลี่ยสวย
ถวายพระราชาอยางไรไมปรากฏ ในเวลามีสงครามเกณฑเจาของถิ่น ทั้งบริวารเขาเปน
กองออกรบ ในครั้งพุทธกาล ธรรมเนียมนี้ยังใชอยูดังมีแจงในโสณนันทสูตร ทีฆนิกาย
สีลขันธวรรค วา โสณนันทพราหมณ ไดรับราชทานเมืองจําปาเปนพรหมไทยแตพระ
เจาปเสนทิโกศล และอยูครองเมืองจําปานั้น คําวาพรหมไทยนั้น แปลวาอันพรหม
ประทาน หมายความวาของพระราชทานเปนบําเหน็จทั่วไปหรือของพระราชทานดวย
เหตุเชนนั้นยังหารูไม ธรรมเนียมในประเทศเราสมเด็จพระเจาแผนดินทรงตั้งพระบรม
วงศเปนกรม มีเจากรม ปลัดกรม สมุหบัญชี ทรงตั้งขาทูลละอองธุลีพระบาทใหเปน
เจากรมกระทรวง เจากรมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหถือนาไดมีกําหนดเปน
จํานวนไรเปนเรือนหมื่นเรือนพันโดยฐานานุรูป ซึ่งเรียกวาศักดินา ใหรับคนสมัคร
เรียกวาเลขสมและเลขทาสไวไดในปกครอง ตองเสียเงินแกหลวงมีกําหนดตามชนิด
และจํ านวนคน การพระราชทานให ถือศั กดินานั้นหาได เปนจริงตามตนเคาไม
กลายเปนเครื่องเทียบยศและเปนเครื่อง ปรับคนอื่นผูก้ําเกิน หรือเปนเครื่องปรับผูถือ
ศักดินานั้นเองเมื่อทําผิดแมอยางนั้น ยังแลเห็นวาเนื่องมาจากประเพณีนั้น เทียบกับ
ธรรมเนียมในบัดนี้ วิสุงคามสีมานั้น พึงเห็นเชนปาไมหรือเหมืองแรที่พระราชทานแก
ผูมีชื่อใหตั้งทํา ในบัดนี้ มติของพระอรรถกถาจารยอยางนี้ไดความรับรองทั่วไป ใช
เปนธรรมเนียมสืบมา สมเด็จพระเจาแผนดินผูเปนศาสนูปถัมภก มีพระราชประสงค
ความสะดวกแกสงฆ จึงทรงออกประกาศพระราชทานที่ตั้งวัดเปนวิสุงคามสีมาเขากับ
ธรรมเนียมฝายอาณาจักร ดวยการที่ยกที่เปนวิสุงคามสีมานั้น เปนอันไดพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหตั้งวัด แตการขอพระบรมราชานุญาตนั้นเฉพาะบริเวณที่ตั้งโรง
อุโบสถ มีประมาณกวางยาวไมกี่วา จึงดูเปนเลนตุกตา เปนเหตุรังเกียจของนักวินัย
ผูหนักอยูในทางนั้น นอกจากเปนของเลน รัฐบาลยังไมอาจจะกําหนดเขตลงได สงฆ
อาจขยายอาวาสไดตามตองการ เปนความหละหลวมอยู ในบัดนี้ มีธรรมเนียม
พระราชทานตลอดเขตที่ตั้งเปนอาวาสเขากันดีแลว ที่วิสุงคามสีมานี้ โดยเคาเงื่อน

๒๓๗
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได เชน รัฐบาลถอนคืน เชนกับถอนปาไมหรือเหมืองแร ไม
ควรปลอยไวอยางนั้น ควรผูกเปนพัทธสีมาไว” ๓๗
จากพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ดังกลาวจะ
เห็นไดวาในสวนของวิสุงคามสีมานั้น มีความเปนมาปรากฏในอรรถกถาตั้งแตสมัยที่พระมหากษัตริยได
เขามามีบทบาทในการเปนองคอัครศาสนูปถัมภก ในทางการปกครองกษัตริยทรงพระราชทานที่ดินซึ่ง
แบงจากเขตที่ดินในบานหรือตําบลโดยปกติใหเปนสิทธิแกราษฎรผูใดผูหนึ่ง เรียกวา “วิสุงคาม” ซึ่ง
ปรากฏเสมอในการที่ผูหนึ่งผูใดที่ปฏิบัติราชการมีความดีความชอบ ก็จะไดรับการโปรดเกลาพระราชทาน
ยศและที่ดินเปนบําเหน็จรางวัล
อนึ่ง มีประเด็นพิจารณาวาประเพณีการพระราชทานวิสุงคามสีมานี้มีความเปนมา
เริ่มตนตั้งแตสมัยพุทธกาลหรือไมนั้น หากพิจารณาถึงชวงระยะเวลาสมัย "พุทธกาล" หมายถึงชวง
ระยะเวลาที่พระพุทธเจายังมีพระชนมอยู เรียกเต็ม ๆ วา สมัยพุทธกาล ครั้งพุทธกาล หรือพุทธสมัย ก็
เรียก ๓๘ และสมัยหลังพุทธกาลคือชวงระยะเวลาหลังจากที่พระพุทธองคทรงสิ้นพระชนมแลวนั้น อาจ
พิจารณาแบงแนวคิดดังกลาวออกเปน ๒ ฝาย คือฝายที่เห็นสอดคลองวาวิสุงคามสีมามีความเปนมา
เริ่มตนตั้งแตสมัยพุทธกาล และฝายที่เห็นแยงวาวิสุงคามสีมาเกิดขึ้นภายหลังสมัยพุทธกาล
โดยที่สมัยพุทธกาลดังกลาว เปนชวงการเริ่มตนของพุทธศาสนา และแมวาพระ
พุทธองคจะไดทรงอนุญาตใหมีอารามหรือมีการจัดตั้งวัดแลวก็ตาม แตสงฆสวนใหญก็ยังอาศัยปาหรือ
ถ้ํา คูห าตาง ๆ เป นที่ พักอาศั ย เวลามีการทําสังฆกรรมก็จะมีการกําหนดเขตแดนในการประชุมที่
เรียกวา “สีมา” ซึ่งอาจเปนการกําหนดเขตแดนในลักษณะ “พัทธสีมา” หรือเขตแดนที่สงฆกําหนด
เอาเอง โดยอาจกําหนดเขตสีมามีเครื่องหมายหรือนิมิต ๙ ประการ ประกอบดวย ภูเขา ศิลา ปาไม
ตนไม จอมปลวก หนทาง แมน้ํา คูน้ํา สระน้ําหรือหนองน้ํา เปนตน หรือการกําหนดเขตแดนที่เรียกวา
“อพัทธสีมา” คือเขตที่กําหนดไวตามปกติของบานเมือง โดยแบงออกเปน ๓ ประเภท คือการกําหนด
ถือเอาเขตตําบลที่บานเมืองจัดไวเปนบานหรือแขวงตามแตสะดวก เรียกวา “คามสีมา” การกําหนด
เขตพื้นที่ในปา ใหวัดจากศูนยกลางออกไปโดยรอบดาน ดานละ ๗ อัพภันดร เรียกวา “สัตตัพภันดร
สีมา” และการกําหนดพื้นที่กรณีอยูในทะเล ในสระ ในบึง หรือหนองน้ําที่นิ่งใหกําหนดสีมาโดยสาดน้ํา
ออกไปถึงเพียงไรก็กําหนดสีมาเพียงนั้นเรียกวา “อุททุกเขปสีมา” สําหรับ “วิสุงคามสีมา” นั้น ถือ
เปนอพัทธสีมาประเภทหนึ่ง แตเมื่อทําพิธีผูกสีมาแลวถือเปนพัทธสีมา ๓๙
หลั ก ฐานที่ แ สดงว า วิ สุ ง คามสี ม า มี ค วามเป น มาเริ่ ม ต น ในสมั ย พุ ท ธกาล
นอกเหนือจากที่ปรากฏตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสไดทรงกลาวอางถึง
พระอรรถกถาจารย และในเรื่อง “พรหมไทย” อันหมายถึงของพระราชทานที่พระเจาแผนดินปูน
บําเหน็จใหเปนรางวัลตอบแทนความดีความชอบ ซึ่งพระราชทานพรอมดวยอํานาจเต็มที่ เชน เมือง
ที่ ดิ น บ า นส ว ย เป น ต น ดั ง มี ตั ว อยา งในสมั ย พุ ทธกาลคื อ พระเจา ปเสนทิโ กศลพระราชทานนคร
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๓๗

เรื่องเดียวกัน.
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร ชุด “คํา
วัด”, อางแลว, หนา ๖๗๔.
๓๙
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “วินัยมุข เลม ๓”, อางแลว, หนา ๔๓.
๓๘

๒๓๘
อุกกัฏฐะซึ่งคับคั่งดวยประชาชนและสัตวเลี้ยง อุดมดวยหญาและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร อันเปน
ของราชูปโภค ปูนบําเหน็จใหเปนพรหมไทยแกพราหมณโปกขรสาติ ๔๐
นอกจากนั้น ยังมีปรากฏหลักฐานตามพระไตรปฎก เลมที่ ๔ พระวินัยปฎก เลมที่
๔ อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโปสถขันธกกะ สมมติสีมาและนิมิตแหงสีมาเปนตน ในสวนของ
อรรถกถาอพัทธสีมา ดังนี้ ๔๑
“พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสมานสังวาสและความเปนผูมีอุโบสถอัน
เดียวกัน เนื่องดวยพัทธสีมาอยางนี้แลว บัดนี้จะทรงแสดงสมานสังวาส และความ
เป น ผู มี อุ โ บสถอั น เดี ย วกั น นั้ น ในโอกาสทั้ ง หลาย แม ที่ มิ ไ ด ผู ก สี ม า จึ ง ตรั ส คํ า
วา อสมฺมตาย ภิกฺขเว สีมาย อฏฐปตาย เปนอาทิ.
วินิจฉัยในคํานั้น บทวา อฏฐปตาย ไดแก ไมไดกําหนด. ก็แมนครยอมเปนอัน
ทรงถือเอาแลวทีเดียว ดวย คาม ศัพท ในคําวา คามํ วา นิคมํ วา นี้.
บรรดาคามสีมาและนิคมสีมานั้น ทานผูครองบานนั้น ยอมไดพลีในประเทศ
เทาใด ประเทศเทานั้น จะเล็กหรือใหญก็ตามที ยอมถึงความนับวา คามสีมา ทั้งนั้น.
แมในนครสีมาและนิคมสีมา ก็นัยนี้แล.
พระราชาทรงกําหนดประเทศอันหนึ่งแมใด ในคามเขตอันหนึ่งเทานั้นวา นี้จง
เปนวิสุงคาม พระราชทานแกบุคคลบางคน ประเทศแมนั้น ยอมเปนวิสุงคามสีมา
แท. เพราะเหตุนั้น วิสุงคามสีมานั้นดวย คามสีมา นครสีมาและนิคมสีมาตามปกติ
นอกนี้ดวย ยอมเปนเชนกับพัทธสีมาเหมือนกัน. แตสีมาเหลานี้ไมไดความคุมครอง
การอยูปราศจากไตรจีวรอยางเดียว”
จากหลักฐานที่ปรากฏตามพระอรรถกถาดังกลาว จึงสอดคลองกับขอสันนิษฐาน
ที่วาแนวคิดในเรื่องวิสุงคามสีมาอาจปรากฏตนเคามาตั้งแตสมัยพุทธกาลแลว อยางไรก็ตาม ฝายที่ไม
เห็นดวยก็มีขอสังเกตวาวิสุงคามสีมามีปรากฏเฉพาะในอรรถกถาเทานั้น แตไมปรากฏในพระวินัยปฎก
แตอยางใด ซึ่งอาจเปนไปไดวาในยุคสมัยพุทธกาลยังไมมีแนวคิดเรื่องวิสุงคามสีมาดังกลาว แตเปน
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชั้นหลังจากสมัยพุทธกาลแลว ดังปรากฏในพระนิพนธพระประวัติตรัสเลาของ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ดังนี้ ๔๒
“ตั้งแตครั้งทูลกระหมอมยังทรงผนวช พวกพระธรรมยุตนับถือสีมาน้ําวา บริสุทธิ์ เปน
ที่สิ้นสงสัย ไมวางใจในวิสุงคามสีมาอันไมไดมาในบาลี เปนแตพระอรรถกถาจารย
แนะไวในอรรถกถาอนุโลมตามสีมา ครั้งยังไมมีวัดอยูตามลําพัง จึงใชสีมาน้ําเปนที่
อุปสมบท ตอมาพระรูปใดจะอยูเปนหลักฐานในพระศาสนา ทานผูใหญจึงพาพระ
รูปนั้นไปอุปสมบทซ้ําอีกในสีมาน้ําเรียกวา ทําทัฬหิกรรม สํานักวัดบวรนิเวศวิหาร
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๔๐

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร ชุด
“คําวัด”, อางแลว หนา ๖๓๒.
๔๑
พระไตรปฎก เลมที่ ๔ พระวินัยปฎก เลมที่ ๔ อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโปสถขันธกกะ,
<http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=04&i=147>, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘.
๔๒
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “พระประวัตติ รัสเลา”, สวนที่ ๖, สมัยทรงผนวช
พระ, <http://www.nkgen.com/rem/rem6.htm>, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘, หนา ๓.

๒๓๙
หยุดมานาน พระเถระในสํานักนี้ไมไดทําทัฬหิกรรมโดยมาก สมเด็จพระสังฆราช
(ปุสสเทวะ) อุปสมบทครั้งหลังกวา ๒๐ พรรษา พึ่งไดทําทัฬหิกรรม ครั้ งจะสวด
กรรมวาจาอุปสมบทเมื่อลนเกลาฯ ทรงผนวชพระ เสด็จพระอุปชฌายะตรัสวา พระ
เถระทั้งหลายผูเขาในการทรงผนวชลวนเปนผูไดทําทัฬหิกรรมแลว ยังแตทานองค
เดียว ทั้งจักเปนผูสําคัญในการนั้น จึงตองทํา คงจะไมทรงนึกถึงหมอมเจา พระธรร
มุณหิสธาดาผูไมไดทําอีกองคหนึ่ง ฝายสํานักวัดโสมนัสวิหารยังทํากันเรื่อยมา ไม
เฉพาะรูปจะยั่งยืนเปนหลักในพระศาสนา พระนวกะสามัญก็ทําเหมือนกัน คราวนี้
เกิดปนกันขึ้นเองในหมูพระ เปนพระน้ําก็มี เปนพระบกก็มี คราวนี้อุบาสิกาสํานักนั้น
ก็พูดกระพือเชิดชูพระน้ํา หมิ่นพระบก จนเกิดความขึ้นคราวหนึ่ง กอนหนาเราบวช
ลนเกลาฯ ทรงออกรับในฝายพระบก ตั้งแตนั้นมา เสียงวาพระน้ําพระบกก็สงบมา ถึง
ยังทํากัน ก็ปดเงียบ ไมทําจนเฝอเหมือนอยางกอน ครั้งเราบวช ความนับถือพระ
บวชในสีมาน้ํายังไมวาย เราเห็นวา เราเปนผูจักยั่งยืนในพระศาสนาตอไป พระเชน
เราจั กตองเป นหลักในพระศาสนาดวยเหมือนกัน เมื่อพระในนิกายเดียวกัน มี วิ ธี
ปฏิบัติแผกกันตามสํานัก เราควรเปนผูเขาไดทุกฝาย อันจะใหเขาได ตองไมเปนที่
รังเกียจในการอุปสมบทเปนมูล ทั้งเราก็อุปสมบทเร็วไปกวาปกติ เมื่อทําทัฬหิกรรม
อุปสมบทซ้ําอีกในสีมาน้ํา จักสามารถทําประโยชนใหสําเร็จไดดี....”
ความดังกลาวแสดงใหเห็นถึงแนวคิดที่วาวิสุงคามสีมามิไดมีการกําหนดไวในพระ
วินัยปฎกโดยตรง เปนแตเพียงการอธิบายขยายความพระวินัยปฎกของพระอรรถกถาจารย จึงอาจ
เปน ไปไดที่วิสุงคามสีมาเป นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยหลังพุทธกาล สําหรับผูวิจัยมีความเห็น คอนขาง
สอดคลองกับแนวคิดดังกลาว โดยพิจารณาจากเหตุผลที่วา อรรถกถานั้นคือคัมภีรที่รวบรวมคําอธิบาย
ความในพระไตรปฎกภาษาบาลี เรียกวาคัมภีรอรรถกถาบาง ปกรณอรรถกถาบาง อรรถกถาจัดเปน
แหลงความรูทางพระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญรองลงมาจากพระไตรปฎกและใชเปนหลักฐานอางอิง
อยางแพรหลายในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา คัมภีรอรรถกถาไมใชคําสอนของพระพุทธเจา แตเปน
คัมภีร ที่อธิบ ายความหรือคํ าที่ ยากในพระไตรปฎ กใหเขาใจงายขึ้น โดยยกศัพทห รือขอความหรือ
ประโยคยาว ๆ มาอธิบายขยายความใหชัดเจนขึ้นบาง แสดงทัศนะและขอวินิจฉัยของผูแตงสอดแทรก
เขาไวบาง ๔๓ แมวาอรรถกถาจะมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล แตกลาวสําหรับคัมภีรออรถกถาที่อธิบาย
ความในพระไตรปฎก ๔๕ เลม มีทั้งหมด ๒๓ คัมภีร โดยคัมภีรอรรถกถาพระวินิยปฎกที่เกี่ยวของกับ
วิสุงคามสีมา คือมหาวรรคภาค ๑ มีคัมภีรอรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกาหรือสมันตัปปาสาทิกา คือ
คัมภีรอรรถกถาที่อธิบายขยายความพระวินัยปฎก โดยพระพุทธโฆษาจารยหรือพระพุทธโฆสะ เปนผู
แตงคัมภีรสมันตปาสาทิกานี้ขึ้น ในชวงปกอน พ.ศ. ๑๐๐๐ โดยรจนาเปนภาษาบาลี อาศัยอรรถกถา
พระไตรปฎกที่มีอยูในภาษาสิงหฬชื่อมหาอัฏฐกถาเปนหลัก พรอมทั้งอางอิงจากคัมภีรมหาปจจริยะ
และคัมภีรกุรุนที ๔๔ ซึ่งนอกจากจะเปนคัมภีรอรรถกถาที่อธิบายความของพระวินัยปฎกแลว ทานผู
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๔๓

ณรงค จิตตโสภโณ,พระมหา. “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระไตรปฎก”, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หนา ๖๗.
๔๔
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), “พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท”, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๕๐), หนา ๔๐๐-๔๐๑.

๒๔๐
รจนายังได ส อดแทรกและบัน ทึ กข อมูล อัน ทรงคุณคาดานสังคม การเมือง จริย ธรรม ศาสนาและ
ประวัติศาสตรปรัชญาในยุคโบราณของอินเดียไวอยางมากมาย โดยสังเขปแลว สมันตปาสาทิกามี
เนื้อหาแบงออกเปน ๒ ประเภท คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระธรรมวินัย อาทิ มูลเหตุทําสังคายนาครั้งแรก
การสังคายนาครั้งตอ ๆ มา คือครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ มีการอธิบายเรื่องพระพุทธคุณ ๙ มี
การอธิบายเรื่องสติ สมาธิ ปฏิสัมภิทา จิต วิญญาณ อินทรีย และมีการอธิบายเรื่องอาบัติ ปาราชิก
สังฆาทิเ สส เปนตน ทั้งของภิกษุและภิกษุณี นอกจากนี้ยังมีการบัน ทึกและระบุถึงขอเท็จ จริงทาง
ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรตาง ๆ เชนประวัติของพระเจาอโศกมหาราช ประวัติพระเจาอชาติศัตรู
ประวัติการเกิดเหตุขาวยากหมากแพงในเมืองเวรัญชา เปนตน ในสวนที่ใหขอเท็จจริงทางภูมิศาสตร
เชน ชัยภูมิที่ตั้งเมืองตาง ๆ เชน กุสินารา จัมปา สาวัตถีและดินแดนสุวรรณภูมิ เปนตน
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหเชื่อไดวา วิสุงคามสีมาเปนเรื่องที่พระอรรถกถาจารยได
หยิบยกการพระราชทานวิสุงคามสีมาอันเปนจารีตประเพณีที่เกิดขึ้นในระบบการปกครองขององค
พระมหากษัตริยในชั้นหลังจากสมัยพุทธกาลมาเพื่ออธิบายขยายความการสมมติสีมาและนิมิตแหง
สีมาใหมีความชัดเจนขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อศาสนาพุทธและประเพณีพระราชทานวิสุงคามสีมาไดเผย
แผเขามาในประเทศไทย หากพิจารณาการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแตโบราณ องค
พระมหากษัตริยหรือพระเจาแผนดินนั้นถือวาเปนเจาของแผนดินหรือที่ดินทั่วราชอาณาจักร เชน ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏในบทพระอัยการเบ็ดเสร็จ บทที่ ๕๒ วา “ที่ในแวนแควนกรุงเทพพระมหา
นครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย เปนที่แหงพระเจาอยูหัว หากใหราษฎรทั้งหลายผูเปน
ขาแผนดินอยูจะไดเปนที่ราษฎรหามิได” บทกฎหมายขางตน แสดงวา ที่ดินทั่วราชอาณาจักรเปนของ
พระมหากษัตริย การที่ราษฎรทั้งหลายอยูไดก็เปนเรื่องที่พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหอยูอาศัย “จะไดเปนที่ราษฎรหามิได” ฉะนั้นถาพระมหากษัตริยตองพระประสงค
ที่ดินแหงใด เมื่อใด ก็มีพระราชอํานาจที่จะสั่งใหราษฎรออกไปเสียจากที่นั้นโดยไมตองเสียคาอะไรเลย
คําวา “แวนแควนกรุงเทพฯ พระมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย เปนที่แหงพระ
เจาอยูหัว” กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไดเคยอธิบายไววากินความถึงที่ดินในพระราชอาณาจักรไมเฉพาะ
แตเขตที่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาโดยตรง แตไมกินความถึงอาณาเขตของประเทศราช ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
หลักกฎหมายดังกลาวประกอบกับความเห็นของพระบิดาแหงนักกฎหมายของไทยแลว เห็นวาที่ดินใน
สมัยนั้นเปนกรรมสิทธิ์เด็ดขาดของพระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียว สวนราษฎรมีเพียงสิทธิครอบครอง
เทานั้น ๔๕
พระอัยการเบ็ดเสร็จ บทที่ ๕๔ มีวา “ถาที่นอกเมืองหลวงอันเปนแวนแควนกรุงศรี
อยุธยาใชที่ราษฎรอยาใหซื้อขายแกกัน อยาละไวใหเปนทํานาเปลา และใหนายบาน นายอําเภอ รอย
แขวงแลนายอากร จัดคนเขาอยูในที่นั้น อนึ่งที่นอกเมืองทํารุดอยูนานก็ดี แลมันผูหนึ่ง ลอมเอาที่นั่นเปน
ไร เปนสวนมัน ๆ ไดปลูกตนไมในที่นั้นไว ใหลดอากรไวแกมันปหนึ่ง พนกวานั้นเปนอากรหลวงแล” บท
กฎหมายเหลานี้ วางหลักการสวนใหญไววาที่ดินทั้งหลายเปนของพระเจาแผนดินแตพระราชทานให
ราษฎรอยูอาศัยทํามาหากินโดยพระมหากรุณาธิคุณ ราษฎรผูใดประสงคจะไดที่ดินไปทําประโยชน ตอง
44

๔๕

เกศรา ระจะนิตย, “ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของรัฐในรูปแบบโฉนด
ชุมชน”, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, พ.ศ. ๒๕๕๖, หนา ๑๔.

๒๔๑
ไปบอกเสนอนายระวาง นายอากร ใหออกไปตรวจสภาพที่จะกอสรางยกขึ้นเปนไรนาสวน คือไปบอกขอ
อนุญาตกอนใหเสนาระวาง นายอากร ซึ่งเปนเจาหนาที่ในการเขียนใบอนุญาต เรียกวา “โฉนด” ใหผูขอ
ถือไวเปนสําคัญถาหากราษฎรเขาไปทํากินในที่ดิน โดยไมบอกกลาวแกเจาหนาที่กอนถือเปนความผิด
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจที่จะไมใหที่ดินตองทิ้งรางวางเปลา
ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ราษฎรมีสิทธิเหนือที่ดินเบาบางมากและไมมั่นคงโดยผูกพัน
อยูกับการครอบครอง ถาหากราษฎรผูใดละทิ้งที่ดินและมีผูอื่นเขามาทํามาหากิน เจาของที่ดินเดิมก็ขาด
สิทธิ ทันที ซึ่งสิ ทธิ เหนือที่ ดินของราษฎรนั้น พระมหากษัตริยสามารถจะเรียกคืนเวลาใดก็ได ในทาง
วัฒนธรรมและทางปกครองจึงถือวา พระมหากษัตริยทรงเปนเจาของที่ดินและทรงมีนโยบายกําหนดสิทธิ
หรือจํากัดสิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎรแตไมไดจํากัดสิทธิในการใชประโยชนที่ดิน ทรงสงเสริม
การแผวถางปาดงหรือเลิกที่รางวางเปลามิใหเสียประโยชนแกแผนดิน การที่พระมหากษัตริยในยุคสมัย
กรุ งศรี อยุ ธยาทรงยึ ดถื อว าที่ ดินทั้ งหมดเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค เปนเคามูลเดิมแหงอํานาจของ
พระมหากษัตริยที่จะเรียกเอาภาษีอากรที่ดินและขับไลผูถือที่ดินออกจากที่ดินนั้นไดหากมิไดมีการชําระ
ภาษี
ระบบการถือครองที่ดินดังกลาวไดมีการถือปฏิบัติมาจนถึงยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร
สมัยรัชกาลที่ ๔ ไดมีพระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชกําหนดวาดวยพระราชทานที่บาน เรือก สวน
พ.ศ. ๒๔๐๙ ที่วาในกรณีพระมหากษัตริยตองพระราชประสงคที่บาน สวน นา พระราชทานใหเปนวัง
บาน นา หรือสวน แกพระบรมวงศานุวงศและขาละอองธุลีพระบาทฝายหนาหรือฝายในซึ่งมีความชอบ
หรือในกรณีพระมหากษัตริยมีพระราชประสงคศรัทธาสรางพระอารามหลวงขึ้น การเวนคืนลักษณะ
เชนนี้เจาพนักงานกรมพระนครบาลจะจัดซื้อที่ดินนั้นตามราคาที่ราษฎรซื้อขายกัน อยางไรก็ตามรัฐบาล
สามารถเรียกที่ดินคืนโดยไมตองเสียคาชดใชแกผูครองที่ดินในกรณีที่เกี่ยวกับการปองกันประเทศ เชน
สรางปอมขุดคูทํากําแพงหรือปลูกสรางสถานที่รักษากฎหมาย เปนตน
ประกาศฉบับนี้ถือวาเปนกฎหมายรับรองสิทธิในการถือครองที่ดินฉบับแรกของไทยที่
กลาวถึงสิทธิในที่ดินของเอกชนกับสิทธิของพระมหากษัตริย อันเปนพื้นฐานใหเกิดกฎหมายเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในเวลาตอมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งถือเปนการ
ปฏิรูประบบการถือครองที่ดินครั้งสําคัญเพราะวาไดมีการจัดระบบการถือครองที่ดินอยางจริงจัง โดยไดมี
การออกกฎหมายที่สําคัญไมวาจะเปนการออกขอบังคับ พระบรมราโชบาย พระราชบัญญัติตาง ๆ
เกี่ยวกับที่ดิน เชน ขอบังคับการหวงหามที่ดิน ร.ศ. ๑๑๗ พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๔๕๑
จึงถือวามีการยอมรับการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายเปนครั้งแรก แตขณะเดียวกันรัฐก็ยังคงมี
อํานาจที่จะเรียกหรือเอาที่ดินของเอกชนที่มีกรรมสิทธิ์นั้นไปเปนของแผนดินได การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของราษฎรไมสามารถใชยันพระมหากษัตริยได ราษฎรสามารถถือครองที่ดินไดโดยไมถูกจํากัดจํานวน
และการถือครองที่ดินของราษฎรก็ไมไดยึดถืออยูกับการจัดเก็บภาษีอากรและการครอบครองเปนหลัก
เหมือนในอดีต หลักฐานเอกสารสิทธิ์ในสมัยนี้เปนสําคัญคือโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองชั่วคราว
และใบเหยียบย่ํา คือ หลักฐานกรรมสิทธิ์เชนเดียวกับโฉนดตราแดงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว การจํากัดสิทธิในการถือครองที่ดินมีเฉพาะวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิคที่ถูกจํากัดการถือครอง
ที่ดินตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิคในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘
เทานั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงถือวาไดยอมรับสิทธิในการถือครองที่ดินของ

๒๔๒
เอกชนมากขึ้นเป นการปฏิ รูปทั้งการถือครองที่ดินและระบบการการจัดการที่ดินอยางสําคัญอันเปน
พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินทั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในเวลาตอมา ๔๖
สําหรับการพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น โดยเหตุที่ถือ
หลักการวาที่ดินในราชอาณาจักรนั้นลวนเปนขององคพระมหากษัตริย ในทางการปกครองราชอาณาจักร
ฝายบานเมืองแบงออกเปนบาน ตําบล นิคมหรือเมืองตาง ๆ และในทางศาสนาเมื่อพระมหากษัตริยทรง
เปนองคอัครศาสนูปถัมภก เปนผูสนับสนุนใหความชวยเหลือในการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนั้น เมื่อมี
กรณีที่ สงฆจะผูกสี มาเป นเขตของตนเอง เขตนี้ต องได รับอนุ ญาตจากบานเมื องดวย หมายความว า
บานเมื องอยู ในการปกครองของฝายอาณาจักรหรือพระมหากษั ตริ ย จึงเกิดเปนประเพณีซึ่งพระเจา
แผ นดิ นอุ ปถั มภ พระศาสนาพระราชทานเขตที่ ดิ นให แกสงฆ สําหรั บการประชุมสั งฆกรรม เรียกว า
พระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อถวายที่ดินบริเวณนั้นใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ที่เรียกวาวิสุงคามสีมา คือ เขต
แดนที่ไดพระราชทานแกสงฆ เพื่อใชเปนที่ทําสังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด ซึ่งคําวา
วิสุง แปลวา ตางหาก คาม แปลวาบาน โดยทรงมีพระราชประสงคจะใหสงฆสบายใจวามีเขตของตนเอง
จะไดทํากิจกรรมตาง ๆ ของสงฆอยางเปนอิสระ ๔๗ เมื่อมีพระบรมราชานุญาตพระราชทานที่ดินนั้นเปน
เขตพุทธาวาสแกหมูสงฆ ที่ดินที่พระราชทานนั้นก็เปนสิทธิ์ขาดของพระพุทธศาสนา ซึ่งใคร ๆ จะทําการ
ซื้ อขาย จํ าหนายจ ายโอนมิได โดยเด็ ดขาด ถื อเป นเขตพุ ทธาวาส คื อ เป นอาวาสหรือเขตแดนของ
พระพุทธเจาและพระพุทธศาสนา หรือสิทธิของพระภิกษุสงฆโดยถูกตองสมบูรณ
การพระราชทานอํานาจและสิทธิขาดในเขตที่พระราขทานแกสงฆหรือวิสุงคามสีมา
นั้น เรื่องนี้ในสมัยโบราณถือกันจริงจังและใหความสําคัญมาก ใครเขาไปอยูในเขตนี้แลว เปนอันพนภัย
ราชการเลย แมวาพระเจาแผนดินมีอํานาจทั้งแผนดิน แตเขตนี้ยกใหสงฆแลว พระองคก็ไมเขามารุกล้ํา
เพราะฉะนั้นมีเกร็ดเลาวาเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารยหรือสมเด็จโตวัดระฆังถูกในหลวงรัชกาลที่ ๔ ขับไล
ทานก็ไปอยูในโบสถแลวก็บอกวาทานพนเขตพระราชอํานาจของรัชกาลที่ ๔ แลว เชนเดียวกับในสมัย
กรุงศรีอยุธยากรณีเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนารายณมหาราชประชวรหนัก ใกลจะสวรรคต พระเพทราชากับ
ขุนหลวงสรศักดิ์ยกทหารมาลอมวัง ถาพระนารายณมหาราชสวรรคตเมื่อไร พวกขุนนางทั้งหลาย ที่พระ
เพทราชากับพระเจาเสือไมพอใจ ก็คงจะถูกจับฆา ตอนที่สมเด็จพระนารายณอยูเขายังทําอะไรไมได แต
ตอนนี้ประชวรหนักจะสิ้นแลว เมื่อเขาเอาทหารลอมวังก็ไมมีทางไป แมวาพระนารายณจะยังมีอํานาจอยู
แตก็ทําอะไรไมไหว
พระองคทรงสงสารพวกขุนนางขาราชการชั้นผูใหญที่จะตองสิ้นชีวิต ก็เลยใหคนของ
พระองคไปนิมนตสมเด็จพระสังฆราชมา พรอมทั้งพระสงฆใหครบทําสังฆกรรมได พอพระสงฆมาที่วัง
สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ทรงประกาศยกวังถวายเปนของสงฆ เมื่อเปนสีมาของสงฆแลว พระสงฆก็
ทําสังฆกรรมได จึงใชวังเปนเหมือนโบสถ สมเด็จพระสังฆราชก็นําพระสงฆประกอบสังฆกรรมบวชพวก
เจานายขาราชการผูใหญที่รูอยูวาอาจจะตองถูกจับหรือถูกฆา พอบวชเสร็จแลวก็พาไปวัด เพราะเมื่อเปน
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๔๖
๔๗

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘-๒๓.
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), “ฝงลูกนิมิต–ผูกสีมา”, อางแลว, หนา ๑๓.

๒๔๓
พระแลวพวกทหารฝายที่จะกําจัดก็ทําอะไรไมได เปนอันวาพระสงฆพาพระบวชใหมนั้นไปวัด ก็เลยชวย
พวกขาราชการและเจานายเหลานั้นไวได
นี่เปนตัวอยางเรื่องที่แสดงความสําคัญของสีมา ซึ่งประเพณีไทยไดถือเปนจริงจังวา
ใครไปอยูในเขตสงฆก็เปนอันพนภัยแผนดินหรือราชภัยได ๔๘
มีขอสังเกตวาในกรณีของการกําหนด “สีมา” หรือพื้นที่เขตแดนในการประชุมสังฆ
กรรมเพื่ อทํ ากิ จการของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา และการพระราชทาน “วิสุ งคามสีมา” นั้น คือ
รูปแบบความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักรหรือฝายบานเมืองกับฝายศาสนจักรประการหนึ่ง รูปแบบ
ความสัมพันธดังกล าวนี้ในรู ปแบบการปกครองบางยุคสมัยอาจพิจารณาไดวาเปน “การเอื้อ” “การ
สงเสริม” “การใหความชวยเหลือ” หรือ “การใหสิทธิ” ตาง ๆ แกฝายศาสนจักร แตในรูปแบบการ
ปกครองอีกยุคสมัยหนึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนความสัมพันธในเชิงของ “การจํากัด” “การกํากับดูแล”
หรื อ “การควบคุม” ก็ อาจเป นได ขึ้นอยูกับสภาพการณและการพัฒนาของสังคมและการเมืองการ
ปกครองในแตละชวงเวลา
นอกจากนั้ น มี ข อ สั ง เกตว า ความสั ม พั น ธ ใ นรู ป แบบดั ง กล า วนี้ มี เ ฉพาะ
พระพุ ทธศาสนาเท านั้ น ในด านศาสนาอื่ น ๆ เช น ศาสนาคริ สต แม ว าในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จะมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิค
ในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ กําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลของมิซซังในโรมันคาทอลิคและการมีสิทธิใน
การถือครองที่ดิน เชนเดียวกับกรณีของศาสนาอิสลาม แมวาจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมัสยิด
อิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ กําหนดใหมัสยิดซึ่งไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลวเปนนิติบุคคล มีสิทธิ
หนาที่ตาง ๆ รวมทั้งการมีสิทธิในการถือครองที่ดิน แตความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในเชิง
ของกฎหมายเอกชนคือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิไดมีความสัมพันธในเชิงของกฎหมาย
มหาชนในเรื่องของการใชอํานาจในเขตพื้นที่ของฝายปกครองซึ่งมีขอจํากัดในกรณีที่เปนเขตศาสนสถาน
เชนเดียวกับที่มีอยูในเขตพื้นที่วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตในขณะเดียวกันก็มีขอสังเกตดวย
วา ความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนาและการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีความสัมพันธ
เชื่อมโยงในลักษณะสําคัญของการพัฒนาไปสูการตีความทางกฎหมายวาวัดที่จะมีสถานะเปนนิติบุคคลได
จะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ในขณะที่ความเปนนิติบุคคลของมิซซังในศาสนาคริสต
และมัสยิดในศาสนาอิสลามไมปรากฏเงื่อนไขลักษณะดังกลาว
การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เดิมที่ก็เปนเพียงจารีตประเพณีที่เพิ่มเติมเขามาใน
ชั้ นหลั ง แต จารี ตประเพณี ดั งกล าวได กลายเป นบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมาย เมื่ อพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ไดกําหนด
ประเภทของวัด เปน ๓ ประเภท ประกอบดวย พระอารามหลวง อารามราษฎร และที่สํานักสงฆ โดยได
อธิบายใหความหมายวัดแตละประเภทวา ๔๙
(๑) พระอารามหลวง คือวัดที่พระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดให
เขาจํานวนในบัญชี นับวาเปนพระอารามหลวง
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๔๘
๔๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕-๑๖.
พระราชบัญญัตลิ ักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑, มาตรา ๕.

๒๔๔
(๒) อารามราษฎร คือวัดซึ่งไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบัญชีนับวาเปน

วัดหลวง

(๓) สํานักสงฆ คือวัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ในสวนของหลักเกณฑเงื่อนไขและขั้นตอนในการขอจัดสรางวัดขึ้นใหมหรือขอจัดตั้ง
วัดและขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น ไดบัญญัติวาการขอสรางวัดขึ้นใหมจะตองไดรับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตจากพระเจาแผนดินกอนจึงจะสรางได โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขและ
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว สําหรับการขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นกําหนดหลักเกณฑตามมาตรา
๙ ขอ ๒ และขอ ๓ วา
“ขอ ๒ ในการที่จะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาสําหรับอารามเดิมที่ไดกอสราง
ปฏิสังขรณใหมก็ดี หรือจะสรางที่สํานักสงฆขึ้นเปนอารามก็ดี ใหผูขอทําจดหมายยื่นตอผูวาราชการเมือง
นั้น ๆ ใหมีใบบอกเขามากราบบังคมทูลฯ ถาในจังหวัดกรุงเทพฯก็ใหยื่นกฎหมายนั้นตอกระทรวงธรรม
การ ใหนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อจะไดพระราชทานใบพระบรมราชานุญาต
ขอ ๓ ถาจะสรางอารามขึ้นใหมทีเดียว จะตองขออนุญาตอยางสรางที่สํานักสงฆกอน
ตอไดอนุญาตนั้นแลว จึงจะรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมาได”
ดังนั้น จากผลของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ มาตรา ๙ จึงทํา
ใหวัดในจํานวน ๓ ประเภทที่สรางขึ้นกอนการบังคับใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.
๑๒๑ คือกอนวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ มีสถานภาพเปนวัดที่ชอบดวยกฎหมาย แตวัดใดก็ตามที่
สรางภายหลังจากนี้ หากมิไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปนวัดที่ชอบดวย
กฎหมาย และไมมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดบัญญัติ
ขึ้นในภายหลังดวย ๕๐
ทั้ งนี้ ในส วนของสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวั ดนั้น แม วาพระราชบัญญั ติ
ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ จะไมไดกําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดเอาไว แตเมื่อมีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ที่
ไดตรวจชําระใหมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๗๒ (๒) ก็มีผลทํา
ใหวัดวาอารามมีสถานะความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
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ต อมาได มี การประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่ อวั นที่ ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ กฎหมายฉบับนี้กําหนดประเภทของวัดมีสองอยาง คือ (๑) วัดที่ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ” ๕๑ ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของวัดลักษณะดังกลาวนี้ใชปฏิบัติมา
จนถึ งป จจุ บั นและโดยเหตุ ที่ กฎหมายมิ ได บั ญญั ติ ให คํ านิ ยามว าสํ านั กสงฆ คื ออะไร จึ งต องกลั บไป
พิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายเดิมคือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ที่ได
ใหความหมายวา สํานักสงฆคือวัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั่นเอง ดังนั้น จึงอาจกลาวโดย
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๕๐

พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ที่ได
ตรวจชําระใหม, ประกาศเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘.
๕๑
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔, มาตรา ๓๒.

๒๔๕
สรุปไดวาวัดตามกฎหมายปจจุบันมีอยู ๒ ประเภท คือ (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และ
(๒) สํานักสงฆ คือวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
โดยกฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติหลักเกณฑการสรางวัดวาใหเปนไปตามกฎกระทรวง
โดยที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ ก็ไดกําหนดวาการสรางวัดตองขออนุญาตและเมื่อสรางวัดแลวจึงรายงาน
การสรางเพื่อประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา โดยกระทรวงศึกษาธิการตองรายงานมหาเถรสมาคม
เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งวัดใน
ราชกิจจานุเบกษา
วัดที่ไดมีการจัดตั้งถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีฐานะเปนวัดที่ชอบดวย
กฎหมาย และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒
(๒) ตามนั ย คํ า พิ พากษาศาลฎี กาที่ ๒๐๐๘/๒๕๐๐ ซึ่ งศาลฎี กาได มี คํ าวิ นิ จ ฉั ย ว าวั ดที่ ตั้ งขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆเปนนิติบุคคล
ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาการสรางวัดที่แตเดิมจะตองไดรับพระบรมราชานุญาตกอนนั้นไดมี
การยกเลิกไป โดยกําหนดใหการสรางวัดตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกอนจึงจะถือ
วาเปนวัดที่ชอบดวยกฎหมาย
ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมาตรา ๓๑ ไดกําหนดประเภทของวัดเชนเดียวกับกฎหมายคณะสงฆ พ.ศ.
๒๔๘๔ แตในวรรคสองและวรรคสามไดเพิ่มบทบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล และเจาอาวาสเปน
ผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป
บทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ ของกฎหมายฉบับนี้ไดกอใหเกิดปญหาในการตีความ
กฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆออกเปน ๒ นัย ดังที่
ได กล าวมาแต ต น โดยฝ า ยหนึ่ งเห็ นว าวั ดที่ จ ะมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ คคลได นั้ น ต องได รั บพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลว และอีกฝายหนึ่งเห็นวาสํานักสงฆหรือวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายแลวยอมมีสถานะเปนนิติบุคคล แตไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่
๑๙๓๒/๒๕๒๖ วินิจฉัยวาสํานักสงฆแมไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ทั้งนี้
บรรทัดฐานในการวินิจฉัยความเปนนิติบุคคลของวัดตามแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาว ยังไดรับการยืนยัน
ตามแนวทางเดิม เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๒/๒๕๔๐ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๙๐/
๒๕๔๒ อยางไรก็ตามตอมาไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย
โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา วัดมีสองอยาง (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒)
สํานักสงฆ โดยใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งตามบทบัญญัติดังกลาวแสดงวาวัดที่จะมีฐานะเปนนิติ
บุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว เมื่อวัดโจทกซึ่งแมกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้ง
วัดแลวก็ตาม แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคลที่จะมีอํานาจฟองคดี
นี้ได
กลาวโดยสรุป ผลของคําวินิจฉัยศาลฎีกาดังกลาวมีผลกระทบตอความเปนนิติบุคคล
ของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆที่มีอยูทั่วประเทศ ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ
ตามมา อั นมีผลกระทบตอการบริ หารงานของคณะสงฆในภาพรวม ซึ่งจะไดวิ เคราะหมาตรการทาง

๒๔๖
กฎหมายในการกําหนดความสัมพันธระหวางความเปนนิติบุคคลและการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
โดยละเอียดในหัวขอตอไป
๔.๒.๔ วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดความสัมพันธระหวางความเปน
นิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆกับการพระราชทานวิสุงคามสีมา
จากการนําเสนอประวัติความเปนมาของการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนาตั้งแตสมัย
พุทธกาลเปนตนมานั้น อาจสรุปไดวารูปแบบหรือประเภทของวัดที่ไดรับการจัดตั้งตามจารีตประเพณีแต
โบราณตั้งแตสมัยพุทธกาลนั้นมีอยูสองประเภท คือวัดที่พระมหากษัตริยเปนผูสรางหรือผูจัดตั้งหรือเปน
วัดที่อยูภายใตพระราชูปถัมภขององคพระมหากษัตริย ที่เรียกวาเปนวัดหลวงหรือพระอารามหลวง อีก
ประเภทหนึ่งคือวัดที่ขุนนาง พอคา คหบดีหรือประชาชนทั่วไปเปนผูสรางหรือผูจัดตั้งและมอบถวายแก
สงฆ เรียกวาวัดราษฎร ซึ่งโดยทั่วไปการจัดตั้งวัดของกษัตริยหรือพระอารามหลวงตามโบราณราช
ประเพณี ก็จะตองมีการพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนพระราชประเพณีปกติ แตในกรณีของวัดราษฎร
ที่จัดสรางโดยขุนนาง คหบดี พอคาประชาชนนั้น อาจมีบางกรณีที่ผูจัดสรางเปนขุนนางหรือพอคาผูไดรับ
ใชใกลชิด หรือรับราชการ ก็ไดมีโอกาสเสนอขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดที่จัดสรางดังกลาว
ดังนั้น จึงเปนวัดราษฎรที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตในกรณีที่ราษฎรทั่วๆไปเปนผูจัดสรางวัด
แมวาจะไมไดมีการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเมื่อราษฎรไดจัดสรางและยกถวายใหแกสงฆและสงฆ
ไดมีพิธีผูกพัทธสีมาแลว ก็ตองถือวามีฐานะเปนวัดทางพระพุทธศาสนาที่ชอบดวยพุทธบัญญัติและจารีต
ประเพณี เนื่องจากการพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนโบราณราชประเพณีสําหรับองคพระมหากษัตริย
เทานั้น ไมปรากฏวาไดกําหนดใหบังคับใชจารีตประเพณีดังกลาวในวัดอื่น ๆที่จัดสรางโดยราษฎรหรือ
ประชาชนทั่วไป อยางไรก็ตามการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาหากพิจารณาในแงของการปกครองของ
รัฐหรือฝายบานเมือง ที่ตองใชอํานาจในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม การกําหนดใหวัด
ต องมี การขอพระราชทานวิ สุ งคามสีมานั้นเพิ่งปรากฏในชั้นหลังจากที่ไดมีการออกกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองคณะสงฆในเวลาตอมา
ดังที่ไดกลาวมาแลววา กอนหนายุคกรุงรัตนโกสินทร รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ นั้น ยังไมมีการออกบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆไทยหรือการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนาที่ชัดเจนแตอยางใด การบริหารการปกครอง
คณะสงฆ การจัดตั้งวัดวาอารามตาง ๆ ลวนดําเนินการและเปนไปตามพุทธบัญญัติและจารีตประเพณี
ของสังคมในแตละยุคสมัย แตเมื่อถึงรัชสมัยของพระองค ทรงมีพระราชประสงคที่จะจัดการปกครองสังฆ
มณฑลใหเปนระเบียบแบบแผน เพื่อความเจริญของพระพุทธศาสนา ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงโปรดเกลาฯ
ใหตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ขึ้น กําหนดใหมีมหาเถรสมาคมเปนองคกร
สู งสุ ด มี หน าที่ ประชุ มปรึ กษาวิ นิ จฉั ยการตาง ๆ ในการปกครองคณะสงฆ กั บทั้งเปนที่ปรึ กษาของ
พระมหากษัตริยในการที่เกี่ยวกับคณะสงฆพระราชบัญญัติฉบับนี้เปดโอกาสใหพระสงฆไดมีบทบาทใน
การปกครองตนเอง เปนประโยชนในการจัดระเบียบการปกครองใหเปนแบบแผนและคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน ๕๒
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๕๒

กรมการศาสนา, “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวองคเอกอัครศาสนูปถัมภก” บทความใน
วารสาร “สายตรงศาสนา” กรมการศาสนา ปที่ ๘ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๔.

๒๔๗
นอกจากนั้ น ในพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ยั ง ได บั ญ ญั ติ ถึ ง ประเภทของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา ตลอดจนหลักเกณฑเงื่อนไขในการจัดตั้งวัด โดยบัญญัติประเภทของวัด เปน ๓ ประเภท
ประกอบดวย พระอารามหลวง อารามราษฎร และที่สํานักสงฆ
จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นถึงการที่กฎหมายฝายบานเมืองไดรับรองความมี
อยูของวัดในพระพุทธศาสนาในเวลาดังกลาวซึ่งมีลักษณะของการจัดตั้งเปนวัดตามพุทธบัญญัติและตาม
ธรรมเนี ยมประเพณีเสร็ จเรี ยบรอยแลว โดยจําแนกวั ดเปน ๓ ประเภท แต ละประเภทมี การกํ าหนด
หลั กเกณฑเงื่อนไขที่ แตกต างกัน ประกอบดวยลักษณะของการสรางหรือการจัดตั้งวัดและการไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา
ทั้งนี้ ในการจําแนกประเภทของวัดนั้น ในบางยุคสมัยอาจกําหนดใหสอดคลองกับการ
จัดระเบียบการปกครองสงฆ เชน ในยุ คสุโขทัย รัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท ผูทรงอาราธนา
พระสงฆชาวลังกานามวาพระมหาสามีสังฆราช จากเมืองนครพันมาตั้งสํานักเผยแผพระศาสนาคณะลังกา
วงศ ณ วัดปามะมวงในกรุงสุโขทัยใน พ.ศ.๑๙๑๙ พระสงฆในคณะลังกาวงศเปนพระนักปฏิบัติกรรมฐาน
ผูนิยมพํานักอยูในวัดที่หางไกลจากตัวเมือง คณะนี้จึงมีชื่อเรียกในสมัยนั้นวา “คณะอรัญวาสี” หมายถึง
กลุมพระสงฆผูพํานักอยูในวัดปา อันแตกตางจากพระสงฆฝายที่มีอยูในกรุงสุโขทัยแตเดิม พระสงฆกลุม
หลังนี้มีชื่อเรียกวา “คณะคามวาสี” หมายถึงกลุมพระสงฆผูพํานักอยูในวัดใกลหมูบานหรือตัวเมือง
พระสงฆคณะนี้เปนสายพระนักวิชาการผูใชเวลาสวนใหญหมดไปกับการศึกษาพระบริยัติธรรม
คณะสงฆในสมัยสุโขทัยจึงมี ๒ คณะ คือคณะคามวาสีและคณะอรั ญวาสี หนังสือ
พงศาวดารเหนือบันทึกการแบงคณะสงฆเปนสองฝายนี้ โดยเรียกคณะคามวาสีวา คณะฝายขวา และ
เรียกคณะอรัญวาสีวาคณะฝายซาย คณะสงฆทั้งสองฝายแยกการปกครองเปนอิสระจากกัน แตละคณะมี
เจาคณะผูปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเปนของตนเอง เรียกวา พระสังฆราช เหตุนั้นเองในสมัยกรุงสุโขทัย
จึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ ๒ รูป คือพระสังฆราชคณะคามวาสีและพระสังฆราชคณะอรัญวาสี
๕๓
ดวยเหตุดังกลาวในยุคนั้นจึงมีการแบงวัดออกเปน ๒ ประเภท คือวัดอรัญวาสี และวัดคามวาสี โดย
พิจารณาคณะที่พระภิกษุสังกัดอยูที่มีลักษณะที่แตกตางกัน ๒ แบบ คือ ฝายอรัญวาสีซึ่งยังคงตั้งมั่นอยู
กั บแนวปฏิ บั ติ เดิ มนั่ น คื อปลี กความวุ น วายจากโลกออกสู ป า เพื่ อแสวงหาความวิ เวก มุ งเน น ทาง
“วิป สสนาธุระ” กั บอี กฝ ายหนึ่ งคือคามวาสี ซึ่งนิยมการอยูชิดติดวัดภายในเขตชุมชน โดยมุงเน น
การศึกษา คือการมุงศึกษาเพื่อใหรูถึงพระพุทธพจน พระธรรมวินัย รวมทั้งพระอภิธรรมตาง ๆ หรือ
“คันถธุระ” ๕๔
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ จึงถือเปน
การกําหนดประเภทของวัดขึ้นมาในอีกลักษณะหนึ่ง โดยพิจารณาจากเกณฑในการสรางหรือการจัดตั้งวา
หากวัดนั้นสรางหรือจัดตั้งโดยพระมหากษัตริย หรือวัดนั้นมิไดสรางหรือจัดตั้งโดยพระมหากษัตริยแตได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหอยูในพระบรมราชูปถัมภ หรือใหขึ้นทะเบียนเปนวัดหลวง วัดนั้นก็มีฐานะ
เปนวัดหลวงหรือพระอารามหลวง หากวัดนั้นจัดสรางหรือจัดตั้งขึ้นโดยขุนนาง พอคา คหบดี ราษฎร
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๕๓

พระเมธีธรรมาภรณ, “การปกครองคณะสงฆไทย”, อางแลว, หนา ๑๓-๑๔.
เว็บไซตพุทธะดอทคอม, “ประเภทของวัด”, บทความ <http://www.phutthathum.com/
ศาสนสถาน/วัด/ประเภทของวัด>, ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.
๕๔

๒๔๘
ทั่วไปและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวแตยังมิไดรับพระกรุณาโปรดเกลาใหขึ้นบัญชีเปนวัดหลวง
ก็ถือวาเปนวัดราษฎรหรืออารามราษฎร แตหากวัดราษฎรนั้นยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ถือวา
เป นสํ านั กสงฆ หรื อหากจะกล าวให ได ใจความสรุ ปและกระชั บสั้ นที่ สุ ดคื อมี วั ดอยู ๓ ประเภท
ประกอบด วยวั ดหลวงหรื อพระอารามหลวง วัดราษฎร ที่ไดรั บพระราชทานวิสุ งคามสี มาแลว และ
วัดราษฏรที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
มีขอสังเกตวาการจัดประเภทของวัดเปน ๓ ประเภทดังกลาวนั้นใชพิจารณาสําหรับ
วัดที่มีการจัดตั้งแลวเสร็จกอนการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตเมื่อไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ลั กษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ แลว ในการจัดสร างวัดขึ้นใหมนั้นประเภทของวัด ตลอดจน
หลักเกณฑ เงื่อนไขและขั้นตอนในการจัดตั้งวัดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายกลาวคือ
(๑) การจัดตั้งวัดขึ้นใหมตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆ ร.ศ. ๑๒๑ นั้น ครอบคลุมเฉพาะวัดที่เปนอารามราษฎรและวัดที่เปนสํานักสงฆเทานั้น ทั้งนี้ เหตุที่
กฎหมายมิไดบัญญัติครอบคลุมถึงการสรางหรือจัดตั้งพระอารามหลวงเนื่องจากทรงเปนอํานาจดุลพินิจ
ขององคพระมหากษั ตริยโดยตรงหรือแลวแตจะทรงพระราชดําริหเห็นสมควร เชนเดียวกับกรณีการ
เลือกสรรและแตงตั้งเจาอาวาสของพระอารามหลวง กฎหมายบัญญัติใหเปนพระราชอํานาจโดยตรงของ
องคพระมหากษัตริย รวมทั้งในกรณีการเลือกและแตงตั้งเจาอาวาสของอารามราษฎรหรือสํานักสงฆทั้ง
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตภูมิภาคทั่วราชอาณาจักร ก็เปนพระราชอํานาจโดยตรง แตในกรณีที่
พระองคมิไดใชอํานาจนั้น ก็ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว ๕๕
(๒) การสร า งหรื อจั ด ตั้ ง วั ดขึ้ น ใหม จ ะต อ งได รั บ พระบรมราชานุ ญ าตจากองค
พระมหากษัตริยกอนจึงจะสรางได ๕๖ บทบัญญัตินี้หากพิจารณาในแงของหลักเกณฑการจัดตั้งวัดในสวน
ที่เปนพระธรรมวินัยก็ตาม หรือจารีตประเพณีก็ตาม ตองถือวาเปนหลักเกณฑใหมที่ฝายอาณาจักรได
อาศัยอํานาจตามกฎหมายเขาไปควบคุมฝายศาสนจักรในสวนของการจัดตั้งวัด ซึ่งเดิมทีการจัดตั้งวัดเปน
เรื่องของสงฆและราษฎรที่มีความสมัครใจและเจตนารมณรวมกัน โดยมีฝายปกครองทําหนาที่สงเสริม
หรือสนับสนุนอยูหาง ๆ ในเชิงของการพระราชทานวิสุงคามสีมา แตการเขามาควบคุมการจัดตั้งวัดอยาง
ใกลชิดตั้งแตเริ่มตนการกอสราง นับเปนบทบาทใหมของฝายปกครองหรือฝายอาณาจักร โดยอาศัย
กฎหมายที่แมจะมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการจัดระเบียบการปกครองของคณะสงฆ เพื่อใหการปกครอง
สังฆมณฑลเปนไปตามแบบแผนอันเรียบรอย เพื่อประโยชนแหงพระศาสนาและเพื่อความเจริญของพระ
ราชอาณาจักร โดยมีพระประสงคจะทรงทํานุบํารุงสังฆมณฑลใหเจริญคุณสมบัติมั่นคงสืบไปในพระ
ศาสนา ๕๗ แตทั้งนี้ หากพิจารณาบริบทของสภาพสังคมและการเมืองการปกครองในเวลานั้น ก็จะเห็นได
วาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดทรงโปรดใหมีการปฏิรูประบบการปกครองทั้งดานโครงสรางและการบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อรวมอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลาง สําหรับการเสริมสรางเอกภาพของชาติเอาไว
ตอตานภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก พระองคไดปฏิรูปการบริหารและการปกครองคณะสงฆ
ควบคูไปกับการปฏิรูปในฝายบานเมือง ทั้งนี้ เพื่อสรางเอกภาพขึ้นภายในคณะสงฆทั้งในดานการบริหาร
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๕๕

พระราชบัญญัตลิ ักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑, มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒.
พระราชบัญญัตลิ ักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑, มาตรา ๙.
๕๗
คําปรารภในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑.
๕๖

๒๔๙
การศึ กษา การปฏิ บั ติ และการเผยแพร ธรรม ๕๘ การบั ญญั ติ ให การจั ดสร างวั ดต องได รั บพระบรม
ราชานุญาตจากองคพระมหากษัตริยกอนนั้น จึงเปนมาตรการทางกฎหมายที่สอดคลองกับระบบการ
ปกครองแบบการรวมศูนยอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลางในเวลานั้น อยางไรก็ตาม เมื่อประเทศไทย
ไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตยที่เนนรูปแบบ
การปกครองการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น โดยการกระจายอํ านาจการปกครอง ในป พ.ศ. ๒๔๗๕
บทบัญญัติดังกลาวก็ถูกยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเปนการใหอํานาจกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการ
พิจารณาอนุญาตแทน ทั้งนี้ มีขอสังเกตที่สําคัญคือแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุญาตจัดตั้งวัด
จากองคพระมหากษัตริยเปนของหนวยงานราชการ แตในขณะเดียวกันอํานาจของพระมหากษัตริยใน
การที่จะพระราชทานวิสุงคามสีมาก็ยังคงเปนมาตรการทางกฎหมายที่ไมไดรับการเปลี่ยนแปลงแต
อยางใด
(๓) สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัด ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองสงฆร.ศ. ๑๒๑ ยังมิไดมีการกําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลใหกับวัดในพระพุทธศาสนา อีกทั้ง
การกําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ยังมิไดมีการบัญญัติไว
เพราะฉะนั้น จะเห็นไดวาเจตนารมณตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ในชั้นเริ่มตน เปนการรับรอง
เฉพาะสถานภาพทางกฎหมายวาเปนวัดที่ไดจัดตั้งขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น และวัดที่ไดรับการ
รับรองวาเปนวัดที่ชอบดวยกฎหมายนั้นอาจจะเปนวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว เชน พระ
อารามหลวง หรือวัดราษฎรที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรืออาจจะเปนวัดที่ยังมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ซึ่งประกอบไปดวยวัดราษฎรที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือสํานักสงฆนั่นเอง
โดยเงื่อนไขของ “การได รั บพระราชทานวิสุงคามสีมา” มิไดนํามาใชในการพิจารณาความชอบดวย
กฎหมายของวัดแตอยางใด
ทั้ งนี้ หากพิ จารณายอนกลั บไปถึงประเด็ นที่ผู วิจั ยได นําเสนอว าพระราชบั ญญั ติ
ลั ก ษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ได มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห อํ า นาจองค พ ระมหากษั ต ริ ย เ กี่ ย วกั บ วั ด ใน
พระพุทธศาสนาอยู ๒ ประการ คือ อํานาจในการพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการสรางวัดใหม
และอํานาจในการพระราชทานวิสุงคามสีมาแกวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ
แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ และมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยคณะสงฆ
โดยการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อปรับปรุงระบบการปกครองและโครงสรางคณะ
สงฆใหสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยยกเลิกพระราชอํานาจในการพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตในการสรางวัดใหมขององคพระมหากษัตริยเสีย แตยังคงพระราชอํานาจในการ
พระราชทานวิสุงคามสีมานั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา เนื่องจากเหตุผลแตเดิมวาการใชอํานาจในการอนุญาต
ใหสรางวัดนั้นเปนการใชอํานาจในฐานะองครัฏฐาธิปตยที่เปนฝายปกครองผูมีอํานาจสูงสุดในการบริหาร
ราชการแผ นดิ น แต เ มื่ อเปลี่ ยนแปลงการปกครองเป น ระบอบประชาธิ ปไตย มี คณะรั ฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดินแทนองคพระมหากษัตริย จึงตองมีการ
ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกันโดย มาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ บัญญัติวา
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๕๘

พระเมธีธรรมาภรณ, “การปกครองคณะสงฆไทย”, อางแลว, หนา ๓๙.

๒๕๐
“การสร าง การตั้ ง การรวม การโอน การย ายและการยุ บเลิ กวั ด ให เป นไปตามกฎกระทรวง การ
พระราชทานวิสุงคามสีมาใหกระทําโดยพระบรมราชโองการ”
ในกฎกระทรวงดั งกล าวได กํ าหนดหลั กเกณฑ วิ ธี การและขั้ นตอนให หน ว ยงาน
ราชการคื อกรมการศาสนาร วมกั บหนวยงานที่เกี่ยวข องคือมหาเถรสมาคมเป นผู พิจารณาให ความ
เห็นชอบและอนุญาตในการสราง การตั้ง การรวม การโอน การยายและการยุบเลิกวัด
เหตุที่กฎหมายในเวลานั้นและรวมถึงกฎหมายฉบับปจจุบันคือพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังคงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ในการพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาเนื่องจากเหตุผล ๒ ประการ ดังนี้
(๑) การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นเปนพระราชประเพณีของพระมหากษัตริยใน
ฐานะเปนองคอัครศาสนูปถัมภก และเปนจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเปนเวลานาน มีลักษณะของ
การสงเสริม การทํานุบํารุงศาสนาใหมีความเจริญมั่นคง เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
โดยรวม มากกวาการเปนกฎหมายในลักษณะควบคุมหรือจํากัดการกอตั้งศาสนสถานในพระพุทธศาสนา
(๒) การพระราชทานวิสุงคามสีมามิไดเปนเงื่อนไขในทางกฎหมายที่มีความสัมพันธตอ
สถานภาพความชอบดวยกฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนาดังที่ไดนําเสนอไปแลว ในขณะเดียวกันแมวา
ในเวลาตอมาจะมีการปรับปรุงกฎหมาย โดยนําหลักกฎหมายนิติบุคคลมาใชกับสถานภาพทางกฎหมาย
ของวัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และบรรพ ๒ ในป พ.ศ. ๒๔๖๘ แตในทางปฏิบัติ
หรือในการตีความบทบัญญัติกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนกรมการศาสนา กรมที่ดิน
หรือองคกรวินิจฉัยคดี เชน ศาลฎีกา โดยคําพิพากษาศาลฎีกา ที่๑๙๓๒/๒๕๒๖ คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๑๑๑๒/๒๕๔๐ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๙๐/๒๕๔๒ ก็ไดมีคําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานักสงฆที่แมจะ
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ซึ่งคําวินิจฉัยดังกลาวก็มีหลักการสอดคลองกับ
แนวปฏิ บั ติของหน วยงาน ส วนราชการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของเชนกัน คือไมไดนํ าเรื่องการพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเปนเงื่อนไขของความเปนนิติบุคคลของวัด
ดังนั้น โดยเหตุที่การพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอด
กันมาเปนระยะเวลานาน มีประโยชนในเชิงของวัฒนธรรมและการสงเสริมพระพุทธศาสนา โดยหลัก
ความสัมพันธตามกฎหมาย การพระราชทานวิสุงคามสีมามิไดเปนเงื่อนไขกําหนดความชอบดวยกฎหมาย
หรือสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา มาตรการทางกฎหมายที่ใหอํานาจแกองค
พระมหากษัตริยในเรื่องดังกลาวจึงยังคงมีความเหมาะสมและไมถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
แมวาระบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
อย างไรก็ ตามต อมาไดมี คําพิ พากษาศาลฎี กาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคํ า
พิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา วัดที่จะมีฐานะเปนนิติ
บุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คําวินิจฉัยดังกลาวเทากับปฏิเสธหลักการเดิมและ
กําหนดหลักการขึ้นมาใหม นั่นคือการยอมรับความสัมพันธระหวางการพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
ความเป นนิ ติบุคคลของวั ดว ามี ความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน ซึ่งหากยึดแนวทาง
ดังกลาวเปนหลักปฏิบัติจะกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตาง ๆ ตามมา โดยผูวิจัยมีความเห็นในเชิง
กฎหมาย ดังนี้

๒๕๑
(๑) การกําหนดใหการพระราชทานวิสุงคามสีมามีผลตอความเปนนิติบุคคลของวัด
ในพระพุทธศาสนา โดยที่การมีสถานะความเปนนิติบุคคลของวัดจะมีสิทธิหนาที่ตาง ๆ เกิดขึ้นตามมา ใน
กรณีทั่วไป องคกรหรือหนวยงานนิติบุคคลที่มิใชนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย แตเปนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นโดยหลักเกณฑหรือเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด หรือการเปนนิติบุคคลโดยการจดทะเบียนนิติ
บุคคลนั้น ในกรณีที่หนวยงานหรือนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนนิติบุคคลใหดวยเหตุใด ๆก็ตาม
คําสั่งไมรับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลนั้นถือเปนคําสั่งทางปกครอง องคกรหรือหนวยงานนิติบุคคลที่ไดรับ
ผลกระทบนั้นมีสิทธิที่จะไปยื่นฟองเปนคดีปกครองตอศาลปกครองเพื่อใหวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมาย
ของคํ าสั่ งนั้ นได ในกรณี ของการพระราชทานวิ สุงคามสี มาที่ผ านมานั้ น วั ดหรือสํ านักสงฆที่ ยื่ นขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมา นอกจากจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวแลว การจะ
ไดรับพระราชทานหรือไมนั้นเปนดุลพินิจขององคพระมหากษัตริยโดยแท และไมมีผูใดกาวลวงการใช
พระราชอํ านาจนั้ น ดั งนั้ น การที่ กํ าหนดให ความเป นนิ ติ บุ คคลของวั ดขึ้ น อยู กั บเงื่ อนไขการได รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาจึงเทากับเปนการผลักภาระและความรับผิดชอบใหกับองคพระมหากษั ตริย
โดยตรง ในขณะที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวาองคพระมหากษัตริยทรง
ดํารงตําแหนงเปนพระประมุข เปนผูใชอํานาจอธิปไตยผานรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล โดยการ
กระทําขององคพระประมุขผูใดจะฟองรองมิได และจะตองมีผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ การ
นําหลักการดังกลาวมาใชกับกฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัด จึงไมนาจะสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและหลักของการบริหารราชการแผนดิน
(๒) วัดในพระพุทธศาสนาและมัสยิดของศาสนาอิสลาม และมิซซังของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิกตางก็มีบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีสถานะความเปนนิติบุคคล โดย
สําหรับมัสยิดอิสลามนั้น กฎหมายมีความชัดเจนโดยบัญญัติใหมัสยิดที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงาน
เจาหนาที่แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล ๕๙ ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๙/๒๕๑๔ พระราชบัญญัติ
มัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๕ ใหมัสยิดซึ่งไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลวเปนนิติบุคคล
หมายความวาใหเปนนิติบุคคลนับแตวันที่ไดจดทะเบียนเปนตนไป ในขณะที่กฎหมายกําหนดสถานะ
ความเปนนิติบุคคลของมิซซังนั้นเนื่องจากเปนกฎหมายที่กําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลในขณะที่
ประเทศไทยยังไมมีแนวคิดทางกฎหมายนิติบุคคลที่ชัดเจน สถานะความเปนนิติบุคคลของมิซซังในฐานะ
บริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงนาจะตองเริ่มเมื่อมีการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
แล ว เช นกั น แต สํ า หรั บ สถานะของความเป น นิ ติ บุ คคลของวั ดในพระพุ ทธศาสนาแตกต างออกไป
เนื่องจากการเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซึ่งสวนใหญจะมีสถานะความเปนนิติบุคคลโดยผลของ
กฎหมาย กฎหมายจึงมิไดบัญญัติใหมีการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แตอยางใด อยางไรก็ตาม
กฎหมายเองก็ขาดความชัดเจนในการกําหนดสถานภาพนิติบุคคลของวัดวาเริ่มแตขั้นตอนใดหรือวัด
ประเภทใดจึ งจะมี ฐานะเป นนิ ติบุ คคล ทําใหเกิดปญหาในการตีความกฎหมายซึ่งเปนผลรายตอการ
บริหารและดําเนินงานของวัดในพระพุทธศาสนา
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พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๑๓.

๒๕๒
(๓) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดมีความเห็นกรณีความเปนนิติบุคคลของ
วัดในพระพุทธศาสนาวา ๖๐ มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหวัดมีสองอยาง คือ วัดที่ไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาอยางหนึ่ง และ สํานักสงฆ อีกอยางหนึ่ง คําวา “วัด” ในพระราชบัญญัติ
ดังกลาวจึงยอมหมายถึงวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และสํานักสงฆ สําหรับสํานักสงฆนั้นไม
ปรากฏวาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดบัญญัติความหมายไววาหมายถึงอะไร แตเมื่อ
ยอนกลับไปดูพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ อันเปนกฎหมายเกี่ยวกับ
คณะสงฆฉบับแรกที่มีขึ้นในประเทศไทย ก็จะพบวาพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติไวในมาตรา ๕
กําหนดจําแนกประเภทของวัดไวใหมี ๓ อยาง คือ พระอารามหลวง อารามราษฎร และที่สํานักสงฆ และ
กําหนดใหความหมายของคําวา “ที่สํานักสงฆ” คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา
ตอมาเมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก
๑๒๑ และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ขึ้นใชบังคับแทน ตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดแบงวัดออกเปนสองอยาง คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และสํานักสงฆ ตอมา
ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันขึ้นใชบังคับแทน โดยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให
วัดมีสองอยาง คือ (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ โดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิไดมีบทบัญญัติใดใหเห็นวามี
ความประสงค จ ะให ลั กษณะของสํ านั กสงฆ มี ความหมายเปลี่ ย นแปลงไป จากที่ เคยบั ญ ญั ติ ไว ใ น
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ จึงตองถือวาสํานักสงฆยังคงมี
ความหมายดังที่เคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ โดย
หมายถึงวัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา ซึ่งก็สอดคลองกับความหมายที่พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชอยูในปจจุบัน ใหความหมายของ “สํานักสงฆ”วา วัดที่ยังไมไดรับ
พระราชทานที่วิสุงคามสีมา เมื่อมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
ยอมตองหมายถึงวัดทั้งสองอยาง คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามมาตรา ๓๑ (๑) และ สํานัก
สงฆ ตามมาตรา ๓๑ (๒) ซึ่งความเห็นดังกลาวสอดคลองกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖ ที่
วินิ จฉั ยว าสํ านั กสงฆที่ได รับอนุ ญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแลว แมจะยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาก็เปนนิติบุคคล
(๔) นักกฎหมายบางทาน มีความเห็นวา ๖๑ การสราง และตั้งวัดนั้น เมื่อพิจารณา
มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เรื่อง การสราง และการตั้งวัด ประกอบกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) แลวเห็นวา ตามกฎกระทรวงดังกลาว การที่บุคคลใดจะ
59
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ฐานะของสํานักสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ การตอบขอหารือ เรื่องเสร็จที่ ๓๓๖/๒๕๕๕, อางแลว.
๖๑
โชติชวง ทัพวงศ, “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแพง ๑ หลักทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๖
(นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙), หนา ๒๖๙-๒๗๐.

๒๕๓
สร างวั ด จะต องยื่ นคํ าขออนุ ญาตต อนายอําเภอทองที่ที่จะสรางวัดพรอมรายการและเอกสารหลาย
ประการและนายอําเภอจะนําเรื่องเสนอปรึกษาทั้งฝายสงฆและทางราชการตามลําดับ จนทายที่สุดเมื่อ
เถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว จึงใหกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัด และตามขอ
๔ แหงกฎกระทรวงดังกลาว เมื่อการสรางวัดสําเร็จเปนหลักฐานพรอมที่จะเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆ
ไดแลว จึงเสนอรายงานการกอสรางและจํานวนพระภิกษุที่จะประจําไมนอยกวาสี่รูป พรอมทั้งเสนอนาม
วัดและนามพระภิกษุผูสมควรเปนเจาอาวาส เพื่อขอตั้งเปนวัดตอนายอําเภอ การพิจารณา การปรึกษา
และการรายงาน การขอตั้งวัด คงเปนไปเชนเดียวกับการขอสรางวัด สุดทายเมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณา
เห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา เมื่อไดประกาศตั้งวัดแลว
วัดนั้นจึงจะเปนวัดโดยถูกตองตามกฎหมายมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังนั้น จึงกลาวไดวา วัดที่จะเปนวัดตาม
กฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคล ตองเปนวัดที่ตั้งขึ้นตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ ทั้งนี้เปนตามหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๖๘ ที่วา นิติบุคคลจะมีขึ้นได
ก็โดยกฎหมายบัญญัติรับรองใหอํานาจใหเปนเชนนั้น
มีขอสังเกตวา พระราชบัญญัติคณะสงฆ มาตรา ๓๑ ระบุวาวัดที่ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลวจึงเปนวัด ทําใหมีปญหานาคิดวา วัดที่ไดกอตั้งเปนวัดตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ
แลวแตยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาจะเปนวัดและมีฐานะเปนนิติบุคคลหรือไม มีความเห็นวาถา
ไดประกาศจัดตั้งวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ แลว วัดนั้นก็เปนวัดตามกฎหมายและมีฐานะเปนนิติ
บุคคล เพราะมีกฎหมายรับรองใหอํานาจแลว สวนจะไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวหรือไม ไมเปน
ขอสํ าคัญ ทั้งนี้เพราะเหตุวา เมื่อวัดทุกวัดไดกอตั้งขึ้นตามกฎหมายแลวมิใชวาจะไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเสมอไป หรือไดรับพรอมกันไปกับการตั้งวัด แตบางวัดอาจไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เพราะไม มี ลั กษณะที่ เข าหลั กเกณฑ การขอรั บพระราชทานก็ ได หลั กเกณฑการขอรั บพระราชทาน
วิสุงคามสีมาปรากฏอยูในขอ ๑๑ แหงกฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) คือวัดที่สมควร
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตองปรากฏวาไดสรางขึ้นหรือไดปฏิสังขรณเปนหลักฐานถาวร และมี
พระภิกษุอยูประจําไมนอยกวาหารูปติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหาป แตระยะเวลาหาปมิใหใชบังคับ
แก วั ดที่ ได สร างอุโบสถเสร็ จเรี ยบร อยแลว และกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา
จะเห็นไดวาการที่จะไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นมีหลักเกณฑกําหนดไวหลาย
ประการ และวัดจะไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ก็ตอเมื่อไดกอตั้งวัดเสร็จแลว และมีลักษณะครบถวน
ตามหลักเกณฑที่จะขอรับพระราชทานได มิใชกอตั้งวัดเสร็จก็ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาพรอมกันไป
เลย ดังนั้น วัดที่ไดกอตั้งตามกฎหมายแลวจึงอาจมีทั้งวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และยัง
มิไดรับก็ได แตวัดที่กอตั้งตามกฎหมายแลวเปนนิติบุคคล ดังนั้นการจะดูวาวัดใดเปนนิติบุคคลจึงเปน
เพียงวา วัดนั้นไดกอตั้งขึ้นเปนวัดตาม พรบ. คณะสงฆแลวหรือไม การจะไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
แลวหรือไม ไมเปนขอพิจารณา
(๕) จากการดําเนินการวิจัยภาคสนาม โดยการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
จํานวน ๔๒๙ ตัวอยาง ที่ประกอบไปดวย กลุมพระภิกษุสงฆที่เปนพระสังฆาธิการและพระภิกษุทั่วไป
แมชี และกลุ มฆราวาส ประกอบด วยขาราชการตุ ลาการ อัยการ ตํ ารวจ ขาราชการพลเรื อน และ

๒๕๔
ผูประกอบวิชาชีพทนายความ อุบาสก อุบาสิกาและนักศึกษาประชาชนทั่วไป ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆนั้น
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวยวาวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแต
เปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมายควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล โดยเหตุผลเพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาส และเพราะเกี่ยวกับศาสน
สมบัติของวัด ตามลําดับ
ความเห็นรองลงไปคือวัดและสํานักสงฆที่จัดตั้งขึ้นโดยสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห งชาติ ยั งมิ ได รั บรองย อมไม มี สถานะเปนนิติ บุ คคล และผู กอตั้งขึ้นโดยมิ ได รับอนุ ญาตควรตองมี
ความผิดเปนการเฉพาะ
ความเห็นรองลงไปคือมีความเห็นดวยวาวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล โดยเหตุผลเพราะ
เกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาส และเพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัดและสํานัก
สงฆตามลําดับ
(๖) ปจจุบันจากสถิติขอมูลของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ประเทศไทยมีวัด
ที่มีพระสงฆอยูทั่วประเทศ จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด เปนวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จํานวน
๒๒,๙๕๙ วั ด วั ด ที่ ยั ง มิ ไ ด รั บ พระราชทานวิ สุ งคามสี ม าจํ า นวน ๑๖,๐๒๕ วั ด โดยมี วั ดที่ ได รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คิดเปนจํานวนรอยละ ๕๘.๙ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิด
เปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดทั้งหมดในประเทศไทย
อนึ่ง ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะ
ดําเนินการขอใหกับวัดที่มีคุณสมบัติครบถวน และสงรายงานการขอรับพระราชทานมายังสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ปละ ๖ งวด โดยจะรวบรวมรายชื่อวัดแลวเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๒ เดือนตอ ๑ งวด จํานวนงวดละประมาณ ๕๐ วัด ดังนั้นในแตละปจะมีวัดที่ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาจํานวนประมาณ ๓๐๐ วัด ๖๒ เพราะฉะนั้น หากดําเนินการไปตามแนวทางปกติ การที่วัดที่
ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาจะไดรับการพิจารณาใหรับพระราชทานวิสุงคามสีมาซึ่งจะสงผลให
เปนวัดที่มีสถานะเปนนิติบุคคลทั้งหมดตองใชเวลาประมาณ ๕๓.๔ ป ในขณะที่เกิดผลกระทบและความ
เสียหายตอการดําเนินงานของวัดในพระพุทธศาสนาในดานสิทธิและหนาที่ตาง ๆ การกระทําของเจา
อาวาส ในฐานะเปนผูแทนนิติบุคคลของวัดในกิจการทั่วไปตามที่กฎหมายบัญญัติ การทํานิติกรรมสัญญา
การมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยตาง ๆ เชน ที่วัด ที่ธรณีสงฆ อาคารสิ่งกอสราง
เสนาสนะทั้งหลาย ตลอดจนทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกิดผลกระทบจากการที่วัดดังกลาวเคยมีสถานะความเปน
นิติบุคคล แตสถานะนิติบุคคลกลับเปนโมฆะอันเปนผลสืบเนื่องมาจากคําวินิจฉัยของศาลฎีกา ตามคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ ซึ่งคิดเปนความเสียหายในมูลคาเชิงเศรษฐกิจที่คอนขางสูงมาก จึง
อาจต อ งปรั บ ปรุ ง แก ไ ขบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นตอไป
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๖๒

สวนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ , “หลักเกณฑการขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา” อางจากเว็บไซตของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. <http://www.bmd.go.th/
index.php/advanced-stuff/easy-to-star>, ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘.

๒๕๕

๔.๓ วิเคราะหสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ
ประเด็นเรื่องสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของวัดและสํานักสงฆนับเปนประเด็นที่สําคัญและ
มีปญหาในการพิจารณาขอบอํานาจของวัตถุประสงความีลักษณะเปนประการใด เนื่องจากกฎหมาย
ไมไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดไว ในกรณีของวัดหรือสํานักสงฆที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
เมื่ อมี ฐ านะเป น บุคคลก็ ย อมมี สิ ทธิ หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชยมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไวดังนี้
มาตรา ๖๖ “นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่น ภายในขอบแหงอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย
ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง”
มาตรา ๖๗ “ภายใตบังคับมาตรา ๖๖ นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคล
ธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น”
จากบทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้จะเห็นไดวานิติบุคคลจะดําเนินการตาง ๆ ไดตองอยูในกรอบ
ของสิทธิและหนาที่ ซึ่งสิทธิและหนาที่นี้ไดกําหนดขึ้นโดยกฎหมายเทานั้น แมแตวัตถุประสงคที่ตั้งขึ้น
ตามขอบังคับหรือตราสารก็โดยอาศัยกฎหมายเชนเดียวกันที่ใหตราขอบังคับหรือตราสารได นิติบุคคล
จะกําหนดสิทธิและหนาที่ของตนตามใจชอบไมได และเมื่อกฎหมายไดกําหนดสิทธิและหนาที่แลว
การดํ า เนิ น งานจะทํ า ได ก็ ต อ งอยู ใ นขอบแห ง อํ า นาจหน า ที่ นั้ น โดยอํ า นาจหน า ที่ นี้ เ ป น เหมื อ น
วัตถุประสงคของนิติบุคคล การดําเนินงานของนิติบุคคลจึงตองอาศัยวัตถุประสงคที่กําหนดไว จะ
ดําเนินงานนอกวัตถุประสงคไมได ดังนั้น สิทธิและหนาที่ของนิติบุคคลที่จะสามารถดําเนินงานตาง ๆ
ไดนี้ จึงมีขอบเขตจํากัด ซึ่งจํากัดโดยกฎหมายและโดยวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั่นเอง ๖๓ ดังนั้นจึง
อาจพิจารณาสิทธิและหนาที่ของวัดและสํานักสงฆที่มีฐานะนิติบุคคลได โดยแยกเปนสิทธิหนาที่ของ
วัดและสํานักสงฆตามบทบัญญัติของกฎหมาย สิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆอยางบุคคลธรรมดา
และขอจํากัดสิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆโดยมีรายละเอียดดังนี้
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๔.๓.๑ สิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆตามที่กําหนดโดยกฎหมาย
สิทธิและหนาที่ของนิติบุคคลที่มีอยูตามกฎหมายนั้น ในกรณีเชนนี้ยอมมีความหมาย
วานิติบุคคลจะดําเนินการตาง ๆ ไดจะตองมีขอจํากัดอยูในความชอบดวยกฎหมายเทานั้น ซึ่งอาจเปน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายเฉพาะ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ กฎหมายจึงเปนผู
กําหนดสิทธิและหนาที่ของนิติบุคคลขึ้น สิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆตามที่กําหนดโดยกฎหมายอาจ
พิจารณาไดเปนสิทธิหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนหลักกฎหมายแพงทั่วไป และ
สิทธิหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของสวนราชการหรือหนวยงานรัฐที่
เกี่ยวของ ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๖๓

รชฎ เจริญฉ่ํา, “นิติบุคคล”, ใน เอกสารการสอนชุมวิชากฎหมายแพง ๑, พิมพครั้งที่ ๓, (นนทบุรี:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๒๗๐.

๒๕๖
(๑) สิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สิทธิและหนาที่ของวัดและสํานักสงฆในฐานะที่เปนนิติบุคคลนั้น นิติบุคคลยอม
มีสิทธิ และหน าที่ ตามบทบั ญญั ติแห งประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย อันเป นสิทธิและหนาที่
เหมือนกับลักษณะของบุคคลธรรมดาทั่วไป กลาวคือ นิติบุคคลสามารถเปนผูทรงสิทธิและใชสิทธิตาง ๆ
ได เชน มีชื่อ มีสัญชาติ มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ มีความสามารถทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ
เปนผูซื้อ ผูขาย ผูเชา ผูใหเชา เปนลูกหนี้ เจาหนี้ เปนโจทกฟองคดี และอาจถูกผูอื่นฟองรองตอศาลเปน
จําเลยไดทั้งในคดีแพงและคดีอาญา เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา หรือเปนคูสัญญาโดยไมตองใชนามของ
สมาชิกหรือผูแทน
วั ดและสํ านักสงฆ ในฐานะนิติ บุคคลก็ เชนเดียวกัน โดยที่ มีสภาพบุ คคลเป น
เอกเทศของตัวเอง ดังนั้น เมื่อวัดและสํานักสงฆเปนนิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย เชน วัดอาจเปนเจาหนี้และลูกหนี้ มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินตาง ๆ มีความสามารถเขาทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ เปนผูซื้อ ผูขาย ผูเชา ผูใหเชา ตัวการ
ตัวแทนมีสิทธิมีภูมิลําเนาอยางนอยหนึ่งแหง มีชื่อและใชชื่อ หรือสมญานามของวัดนั้นได เปนโจทกและ
จําเลยทั้งในคดีแพงและคดีอาญาได หรือเปนคูสัญญาโดยไมตองใชนามของเจาอาวาสหรือไวยาวัจกร
เปนตน ทั้งนี้ อาจพิจารณาตัวอยางการใชสิทธิและหนาที่ของนิติบุคคลวัดและสํานักสงฆไดจากคํา
พิพากษาฎีกาดังตอไปนี้
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๙๐/๒๕๔๒ การใชสิทธิฟองคดีวัดตองมีฐานะเปนนิติ
บุคคล ตามบทบัญญัติแหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ วัดมีฐานะเปนนิติบุคคล และวัดมี
สองอยาง อยางหนึ่งคือสํานักสงฆ ตามมาตรา ๓๒ การสรางวัดและการตั้งวัดใหเปนไปตามวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖
และมาตรา ๓๒แหง พ.ร.บ.ดังกลาว กําหนดวิธีการสรางวัดและการตั้งวัดไว ซึ่งเห็นไดวาวัดที่จะมีฐานะ
เปนนิติบุคคลซึ่งรวมถึงวัดประเภทสํานักสงฆดวยนั้น หลังจากกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตให
สรางวัดแลว ยังจะตองมีการดําเนินการเพื่อขอตั้งเปนวัดตอนายอําเภอและผานขั้นตอนการพิจารณา
การปรึกษา และการรายงานการขอตั้งวัดโดยหนวยงานราชการตาง ๆ ตามลําดับ จนเมื่อมหาเถรสมาคม
พิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงจะประกาศตั้งเปนวัดในราชกิจจานุเบกษาได วัดโจทก
แม จะไดรับอนุญาตใหสรางวัดแลว แตเมื่อยังไมไดมีการดําเนินการเพื่อขอตั้งเปนวัดและยังไมไดรับ
อนุญาตจากทางราชการใหตั้งวัดตามกฎหมาย ยอมจะถือวาขณะยื่นฟองโจทกเปนวัดประเภทสํานักสงฆ
อันจะทําใหมีฐานะเปนนิติบุคคลหาไดไม โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๕๖/๒๕๔๑ วัดเปนโจทกฟองคดี กรณีที่ธรณีสงฆที่มีผู
มีจิตศรัทธายกถวายใหวัดแลว ตอมามีชาวบานเขาไปบุกรุกเขาทํากิน และไปขอออกเอกสารสิทธิที่ดิน
จากกรมที่ดินเปนชื่อตนเอง จนกลายเปนขอพิพาทระหวางวัดกับชาวบานที่บุกรุกที่ธรณีสงฆ วัดจึงเปน
โจทกฟองผูบุกรุกเปนจําเลยตอศาล โดยโจทกฟองวา โจทกเปนนิติบุคคลประเภทวัด ที่ดินหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ก.) เลขที่ ๙๕๗ หมูที่ ๒ เนื้อที่ ๑ ไร ๓๗ ตารางวา เดิมเปนสวนหนึ่ง
ของนางทอง ซึ่งนางทองไดอุทิศที่ดินแปลงดังกลาวทั้งหมดใหแกโจทกเมื่อประมาณ ๔๐ กวาปมาแลว
ตอมา นายแดง (นามสมมติ) บิดาจําเลยบุกรุกเขาไปปลูกโรงเรือนในที่ดินแปลงดังกลาว ราษฎรจึง

๒๕๗
รองเรียนตอทางราชการ นายอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยมี
ปลัดอําเภอทาแซะขณะนั้นเปนประธานทําการรังวัด แตดวยความรูเทาไมถึงการณ เจาพนักงานรังวัดจึง
ไมไดปกหลักเขตที่ดินแปลงที่นางทองยกใหทั้งหมด คงปกหลักเขตเพียงบางสวน เปนเหตุใหนายแดง
ฟองโจทกและปลัดอําเภอเปนจําเลยตอศาลชั้นตน ขอใหศาลพิพากษาบังคับใหโจทกและปลัดอําเภอ
ถอดหลักสวนที่ปกรุกล้ําออก กับหามโจทกและปลัดอําเภอหรือบริวารเขาเกี่ยวของกับที่ดินดังกลาว
ตอมาศาลชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหโจทกและปลัดอําเภอชนะคดีตามสํานวน
แพง หมายเลขแดงที่ ๔๗/๒๕๑๕ ของศาลชั้นตน ซึ่งในคดีดังกลาวศาลฟงขอเท็จจริงยุติวานางทองได
อุทิศที่ดินทั้งแปลงรวม ทั้งที่พิพาทในคดีกอนและที่พิพาทในคดีนี้ใหแกโจทกและที่ดังกลาวตกเปน ที่
ธรณีสงฆแลวแตดวยเมตตาธรรมของเจาอาวาสวัดโจทกในขณะนั้นยังคงใหนาย แดงอาศัยอยูในที่พิพาท
ตอไป แตนายแดงไดนําที่พิพาทในคดีนี้ไปออกหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ก.) เลขที่
๙๕๗ เปนชื่อของนายแดง ตอมานายแดงถึงแกกรรม จําเลยเปนผูรับมรดกสืบสิทธิในที่ดินแปลงนี้ตอมา
ขอใหพิพากษาเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ก.) เลขที่ ๙๕๗ และใหขับไลจําเลยพรอม
บริวารออกไปจากที่พิพาท กับหามจําเลยและบริวารเกี่ยวของกับที่พิพาทอีกตอไป
จําเลยใหการวา ที่พิพาทไมใชเปนที่ธรณีสงฆของโจทก โจทกไมเคยใหนายแดง
อยูอาศัยในที่พิพาทซึ่งเปนที่ดินสวนที่นางทองอุทิศ ใหแกโจทก โจทกไมเคยครอบครองเขาทําประโยชน
ในที่พิพาท ขอใหยกฟอง
ศาลชั้นตนพิพากษาใหเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ก.)
เลขที่ ๙๕๗ และใหจําเลยพรอมบริวารออกไปจากที่พิพาท กับหามมิใหเกี่ยวของกับที่พิพาทอีกตอไป
จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายกอุทธรณของจําเลย จําเลยฎีกา ศาลฎีกา พิพากษายืน
คดีนี้วัดโจทกเปนฝายชนะคดี ดวยเหตุผลประการแรก คือ วัดโจทกเปนนิติ
บุคคลตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอํานาจฟองคดีได
ประการที่สอง โจทกนําสืบไดวาที่ดินพิพาทแปลงดังกลาวเปนที่ธรณีสงฆแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๗๗/๒๕๕๒ วัดเปนโจทกฟองคดี กรณีมีขอพิพาท
ระหวางวัดกับชาวบาน วัด ก. เปนโจทกฟองขอใหบังคับนาง ข.กับพวกออกไปจากที่ดิน ส.ค.๑ ของ
โจทก พรอมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปหามจําเลยกับพวกและบริวารเกี่ยวของกับ ที่ดินโจทก จําเลย
ใหการ ขอใหยกฟอง
ศาลชั้นตน พิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณ พิพากษากลับ ให
จําเลยกับพวกและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและออกไปจากที่ดิน ส.ค. ๑ ของวัดโจทก จําเลยกับพวก
ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “...มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยวา ที่ดินไมมีโฉนดเชนเดียวกับที่
ดินพิพาทตกเปนที่ธรณีสงฆไดหรือไม โดยจําเลยฎีกาวา ที่ดินมีโฉนดเทานั้นที่จะตกเปนที่ธรณีสงฆ เห็น
วา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิไดบัญญัติวาที่ดินจะเปนที่ธรณีสงฆจะตองเปนที่ดินมี
โฉนดเทานั้น ดังนี้แมที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครองเชนเดียวกับที่ดินพิพาทก็สามารถ เปนที่ธรณีสงฆได
ถาหากมีการยกใหที่ดินที่มีเพียงการครอบครองใหแกวัด ที่ดินดังกลาวก็ตกเปนที่ธรณีสงฆ เมื่อเปนที่ธรณี
สงฆแลวตอมาผูแทนของวัดซึ่งเปนเจาของที่ธรณีสงฆไมทราบวาที่ดินดังกลาวเปนที่ธรณีสงฆ ก็หาทําให
ที่ดินดังกลาวหลุดพนจากการเปนที่ธรณีสงฆแตอยางใด...” จึงพิพากษายืน

๒๕๘
คํ าพิ พากษาศาลฎี กาที่ ๒๗๒๑/๒๕๔๘ การทํ าสั ญญากู ยื มของวั ดที่ เป น
นิติบุคคลและถูกฟองขอใหชดใชหนี้ตามสัญญา หนังสือสัญญากูยืมที่มีขอความวา "พระครู ก. ไดยืมเงิน
สดเพื่อจะจายคากอสรางวัดใหลุลวงไปดวยดี....บาท กําหนดคืนใหหลังทอดกฐินวัดเรียบรอยแลว" เปน
เพียงหลักฐานในการกูยืมเปนหนังสือลงลายมือชื่อพระครู ก. ผูยืมตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๕๓ วรรคหนึ่ง
เทานั้น มิใชสัญญากูยืมเงินจึงไมจําตองปดอากรแสตมปตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๑๑๘ หนี้สินที่พระครู ก.
ซึ่งรักษาการแทนเจาอาวาสวัดจําเลยกูยืมเงินโจทกเปนหนี้ที่ใชในการกอ สรางกุฏิอันเปนศาสนสมบัติ
ของวัดจําเลย มิใชเปนการกูยืมเพื่อตนเอง พระครู ก. กระทําการดังกลาวแทนจําเลยไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๓๗ และ ๓๙ แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ อีกทั้งเมื่อโจทกไดสงมอบเงินใหพระครู ก.
ซึ่งกระทําแทนจําเลยไปแลว สัญญากูยอมบริบูรณ การที่จะตองใหไวยาวัจกรเปนผูเก็บรักษาเงินหรือตอง
ทําบัญชีรายรับรายจาย ตามกฎกระทรวงขอ ๖ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไมเกี่ยวกับความบริบูรณของสัญญากู จําเลยจึงตองรับผิดชดใชเงินกูพรอม
ดอกเบี้ยแกโจทก
คํ าพิ พากษาฎี กานี้ แสดงให เห็ นว า วั ดมี สิทธิ และหนาที่ ตามบทบั ญญั ติ แห ง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหลายประการ เชน วัดสามารถเขาทําสัญญากูยืมเงินได และการกูยืม
เพื่อกอสรางกุฏิอันเปนศาสนสมบัติของวัดจึงอยูในฐานะเปนลูกหนี้ได และเมื่อวัดไมชําระหนี้ตามสัญญา
วัดจึงตกเปนจําเลยในคดีได และวัดอาจถูกบังคับใหรับผิดตามคําพิพากษาของศาลไดเชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๒๓ – ๒๐๒๖/๒๕๕๒ วัดในฐานะนิติบุคคลใช
สิทธิทางแพงในการรองสอดในคดี เนื่องจากที่ธรณีสงฆมีปญหาในลักษณะที่ชาวบานบุกรุกเขาไปสราง
บานเรือนอยู อาศัย ทํากิน หรือออกโฉนดทับที่ธรณีสงฆ ทําใหวัดไดรับความเสียหาย วัดจึงตองใชสิทธิ
ทางศาลฟองขับไลหรือเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ธรณีสงฆ แตมีบางกรณีชาวบานออกโฉนดที่ดินทับ
ที่ธรณีสงฆ ฟองขับไลผูอาศัยอยูในที่ดินซึ่งตนเองเปนผูมีชื่อในโฉนดที่ดินดังกลาว แตผูอาศัยนั้นไดเชา
ที่ดินจากวัด วัดจึงใชสิทธิทางศาลโดยเปนผูรองสอดในคดีได ดังคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ดังคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๒๐๒๓ – ๒๐๒๖/๒๕๕๒ นางแดงเปนโจทกฟองนางดํากับพวกเปนจําเลยขอใหบังคับจําเลย
ทั้ง ๔ พรอมบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทของโจทก และสงมอบที่ดินคืนในสภาพเรียบรอยใชการไดดี
พรอมทั้งชดใชคาเสียหาย จําเลยทั้งสี่ใหการขอใหยกฟอง
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ยื่นคํารองเขามาในคดี ขอใหศาลพิพากษาวา
ที่ดินตามฟองเปนกรรมสิทธิ์ของวัดผูรองสอด หามโจทกเกี่ยวของและใหโจทกนําโฉนดที่ดินดังกลาวไป
จดทะเบียนเพิกถอนตอพนักงานเจาหนาที่ หากไมดําเนินการใหถือเอาคําพิพากษาเปนการแสดงเจตนา
โจทก โจทกใหการแกคํารองสอด ขอใหยกคํารองสอด
ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง หามโจทกเกี่ยวของกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๔๐๒,
๒๐๔๐๔, ๒๐๔๐๕,๒๐๔๐๖และ ๒๐๔๐๗ ตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ
ใหโจทกดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ หากไมดําเนินการใหถือเอาคํา
พิพากษาเปนการแสดงเจตนาของโจทก โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายืน
โจทกฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “ขอเท็จจริงฟงไดวา ตามพงศาวดารเกี่ยวกับ
ตํานานพระพุทธบาทวา พระพุทธบาทถูกคนพบในรัชกาลพระเจา ทรงธรรม ระหวาง พ.ศ. ๒๑๖๓ ถึง
๒๒๗๑ โดยพรานบุญพบรอยเทาอันใหญบนไหลเขาเห็นประหลาด พระเจาทรงธรรมดีพระทัย เสด็จดวย

๒๕๙
เรือพระที่นั่ง แลวเสด็จทางพระที่นั่งสุวรรณปฤษฎางค พรอมดวยคเชนทรเสนาคนิกรเปนอันมาก พราน
บุญเปนมัคคุเทศกนําลัดตัดพงไปถึงเชิงเขา พระเจาทรงธรรมทอดพระเนตรเห็นแทเปนรอยพระพุทธบาท
มีลายลักษณกงจักร...ทรง โสมนัสปรีดาปราโมทย ถวายทัศนัคเหนือพระอุตมางคศิโรตมดวยเบญจางค
ประดิษฐเปนหลายครา กระทําสักการะบูชาดวยธูปเทียนคันธรสจะนับมิได...พระเจาทรงธรรมอุทิศถวาย
วนาสณฑเปนบริเวณออกไปโยชนหนึ่งโดยรอบ แลวทรงพระกรุณาตรัสสั่งใหชางจัดการสถาปนาเปน
มณฑปสวมพระบรมพุทธบาทและ สรางพระอุโบสถพระวิหาร การเปรียญ ตึกกวานกุฎีสงฆเปนเอนกนุ
ประการแลวใหฝรั่งสองกลองตัดทางสถลมารคกวาง สิบวาตรงตลอดถึงทาเรือ ใหแผวถางทุบปราบใหรื่น
ราบเปนถนนหลวงเสด็จ พระเจาทรงธรรมเสด็จกลับถึงทาเรือ ทรงพระกรุณาสั่งใหตั้งพระราชนิเวศน
ตําหนักฟากตะวันออกใหชื่อพระตําหนักทา เจาสนุก... มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวาที่ดินพิพาทเปนที่ดิน
ของผูรองสอดหรือไม ปรากฏวามีคําพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไวแลววา การออกโฉนดในบริเวณ
รอบๆองคพระพุทธบาทไมชอบเปนการออกทับที่ธรณีสงฆของผู รองสอด เจาหนาที่ของรัฐหาไดคํานึงถึง
เขตพุทธาวาสสังฆาวาส อันเปนที่ธรณีสงฆแตอยางใดเมื่อพิจารณาพงศาวดารพระพุทธบาทแลวทําให
เห็นศรัทธาของพระเจาทรงธรรมวาทรงมีตอองคพระพุทธบาทอยางแรงกลา ทรงดั้นดนพระราชดําเนิน
ทั้งทางน้ําและทางบก ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวยังมีสภาพเปนปา การเสด็จพระราชดําเนินกระทําดวยความ
ยากลําบาก แตพระองคก็มิไดยอทอแตอยางใด ดังนั้นพระองคทรงมีพระบรมราชโองการอุทิศถวายที่ดิน
ที่มีสภาพเปนปาในขณะนั้นออกไปเปนบริเวณโดยรอบหนึ่งโยชน (๔๐๐ เสน) นั้นจึงสมเหตุสมผล สวนที่
ตอมาความเจริญเขามาสูที่ดินดังกลาว ประกอบกับผูรองสอดไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงจึงเปนเหตุให
มีการรุกล้ํา ทั้งจากเอกชนและสวนราชการ รวมทั้งมีการออกโฉนดที่ดินดวย และเมื่อพิจารณาตําแหนง
ที่ดินของโจทกแลว จะเห็นไดวาอยูหางจากวัดผูรองเพียง ๒๐ เสน จึงฟงไดวาเปนที่ดินของผูรองสอด แม
จะฟงไดตามที่โจทกกลาวอางในทํานองวามีพระราชกฤษฎีกาในภายหลังเปลี่ยนสถานะที่ดินของผูรอง
สอดไปแลวเปนเหตุใหราษฎรสามารถมีกรรมสิทธิ์ไดนั้นก็ตาม แตพระบรมราชโองการพระราชทานที่ดิน
มีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกวาพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นแมจะออกพระราชกฤษฎีกาจริงก็ไมสามารถลบลาง
พระบรมราชโองการได อีกทั้งที่ดินดังกลาวอยูหางจากวัดผูรองสอดไมมาก เชื่อวาผูรองสอดสามารถดูแล
ได ดังจะเห็นไดวาผูรองสอดใหจําเลยทั้งสี่เชาอยูอาศัย เพียงแตขณะที่มีการออกโฉนดทางเจาพนักงาน
มิไดแจงใหผูรองสอดทราบ จึงทําใหผูรองสอดมิไดมีโอกาสคัดคานการออกโฉนดดังกลาว เมื่อการออก
โฉนดดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย แมผูรองสอดไมรองขอใหเพิกถอน แตเมื่อฟงไดวา
ที่ดินเปนของผูรองสอด ศาลก็มีอํานาจเพิกถอนได ”
พิพากษาแกเปนวา ใหยกคําพิพากษาศาลลางทั้งสองในสวนที่ใหถือเอาคํา
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาโจทก นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๑
คํ า พิ พากษาฎี กานี้ แสดงให เห็ น ว า วั ดเป น นิ ติ บุ คคลมี สิ ทธิ และหน าที่ ตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วัดจึงมีสิทธิในการรองสอดเขาไปในคดีได และคดีนี้
เปนกรณีศึกษาที่ศาลสามารถยกขอเท็จจริงในพงศาวดาร หรือขอกฎหมายอันเปนพระบรมราชโองการ
ของพระมหากษั ต ริ ย มาวิ นิ จ ฉั ย ในคดี พิ พาทเกี่ ย วกั บกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ธ รณี ส งฆ อั น มี ความเป น มาใน
ประวัติศาสตรยาวนาน

๒๖๐
(๒) สิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆตามบทบัญญัติของกฎหมายอื่น
สิทธิและหนาที่ของนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นนั้น หมายถึง กฎหมายอื่น ๆ
นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามที่กลาวมาขางตน เชน บทบัญญัติของกฎหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับการจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆ อันไดแก พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนกฎกระทรวง ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่งและประกาศของสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ มหาเถรสมาคม เปนตน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานัก
สงฆ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ และหมายถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลโดยตรง เชน กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
หรือตามพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕, ๘, ๒๖ หามนิติบุคคลเปนนายวงแชรหรือ
จัดใหเลนแชร หรือใชเงินแทนนายวงแชร หรือตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา
๔๖ ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่จดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนตน และรวมถึงกฎหมาย
อื่น ๆ เฉพาะที่เกี่ยวกับนิติบุคคลประเภทนั้น ชนิดนั้น ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายพิเศษซึ่งจะมีขอกําหนด
เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของนิติบุคคลนั้น ๆ เปนการเฉพาะ ดังนั้น วัดจึงมีสิทธิและหนาที่ของวัดตาม
กฎหมายอื่น ๆ ตามที่กลาวมาขางตนดวย เชน กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงานกฎหมายรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บัญญัติเกี่ยวของกับวัดโดยตรง เชน กฎหมายภาษีอากรบัญญัติใหวัดไมเขาลักษณะ
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามบทนิยามในมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร วัดจึงไมมีหนาที่
ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล สวนการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ถือวาวัดเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๗๗/๑ (๔)
แหงประมวลรัษฎากร แตการกระทําของวัดไมเปนทางคาหรือหากําไร วัดจึงไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แหงประมวลรัษฎากร
หรือตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔
(๙) บัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก....... (๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา”
หรือตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ หามผูใดบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในวัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา และตามมาตรา ๔๑ มีโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เปนตน
สําหรับกฎหมายอื่น ๆ ที่บัญญัติเกี่ยวกับนิติบุคคลประเภทของวัดไวโดยเฉพาะ
เชน พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมหาเถรสมาคม ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมหาเถรสมาคมเหลานั้น สวนมากเปน
บทบังคับใหเปนไปตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ๖๔ อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาในกรณีของนิติบุคคลที่
กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง เชน หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กฎหมายที่กอตั้งนิติบุคคลมักจะมีบทบัญญัติกําหนดสิทธิ หนาที่ของนิติบุคคลนั้นโดยตรง
เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย หรือ ปตท.ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๒๑ มาตรา ๕ บัญญัติวา “ใหจัดตั้งการปโตรเลียมขึ้นเรียกวา “การปโตรเลียมแหงประเทศไทย”
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พระสมปอง ทองมาดี,”ความรับผิดของวัดตอการกระทําของผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทน”,
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๔), หนา ๕๔-๕๕.

๒๖๑
เรียกโดยยอวา ปตท. และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจปโตรเลียม
รวมถึงการดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกันหรือตอเนื่องกับการประกอบธุรกิจปโตรเลียมเพื่อใหเกิดประโยชน
มากที่ สุ ดแก เศรษฐกิ จและความมั่ นคงของประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชนของรั ฐและประชาชน “
ลักษณะนี้เปนการกําหนดสิทธิและหนาที่โดยตรง
หรือกรณีหากเปนทบวงการเมืองที่มีฐานะเปนนิติบุคคลอยูแลวตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๗๒ (๑) เดิมกอนมีการแกไขบรรพ ๑ ใหมที่ประกาศใชในป ๒๕๓๕
ประกอบกับพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจ
ชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ อํานาจหนาที่ของทบวงการเมืองเหลานั้นจะมีบัญญัติอยูในกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่หลักของกระทรวง ทบวงกรมตาง ๆ เชน กําหนดอํานาจหนาที่ของกระทรวงวัฒนธรรม ให
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํ า นาจหน า ที่ ข องกระทรวงวั ฒ นธรรมหรื อ ส ว นราชการที่ สั ง กั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ๖๕ หรื อ
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔ ไดกําหนดคํานิยามของ สหกรณ วา “หมายความวา
คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
นี้” ดั งนั้ น กิ จการใดที่ ไม ใช ช วยเหลือซึ่งกันและกันก็ไมใชสหกรณ ไมมีสิทธิและหนาที่เปนสหกรณ
เปนตน
ในขณะที่กรณีนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน มักจะมีลักษณะเปนนิติ
บุคคลเอกชนที่ผูกอตั้งนิติบุคคลมีอิสระในการกําหนดวัตถุประสงคของนิติบุคคลที่จดทะเบียนนั้นไดเอง
อยางไรก็ตาม ก็ตองอยูภายในบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งวัตถุประสงคก็คือกรอบแหงสิทธิและ
หนาที่ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนนั้น กฎหมายที่มีบทบัญญัติใหกอตั้งนิติบุคคลเหลานั้นมักจะกําหนดให
ผูขอจดทะเบียนกอตั้งนิติบุคคลตองระบุวัตถุประสงคในเอกสารการจดทะเบียนกอตั้งหรือจัดตั้งนิติบุคคล
นั้น ซึ่งอาจอยูในรูปของขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งอื่น ๆ เชน การจดทะเบียนกอตั้งสมาคมและมูลนิธิ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหผูขอจดทะเบียนตองแนบขอบังคับของสมาคมและมูลนิธิมา
พรอมกับคําขอจดทะเบียน ๖๖ และขอบังคับนั้นตองมีระบุวัตถุประสงคของสมาคมและมูลนิธินั้นดวย
หรือในกรณีของการจัดตั้งบริษัทซึ่งเปนนิติบุคคล กฎหมายบัญญัติใหบุคคลใด ๆ ตั้งแตสามคนขึ้นไปจะ
เริ่มกอการและตั้งเปนบริษัทจํากัดก็ได โดยเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิและกระทําการอยางอื่นตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ โดยหนังสือบริคณหสนธินั้น ตองมีรายการดังตอไปนี้คือ (๓) วัตถุที่
ประสงคทั้งหลายของบริษัท ๖๗
อยางไรก็ตามในสวนของบทบัญญัติตามกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับวัดและสํานัก
สงฆนั้น มีขอสังเกตวาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ มิไดมีบทบัญญัติในมาตราใดที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของวัดและสํานักสงฆไวชัดเจนแตอยางใด
และหากพิ จารณาเที ยบเคี ยงกั บพระราชบัญญัติ ระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
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๖๕

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕, มาตรา ๓๖.
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา ๘๑ และ ๑๑๔.
๖๗
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา ๑๐๙๗ และ ๑๐๙๘.
๖๖

4

๒๖๒
๒๕๔๖ ที่บัญญัติใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล ๖๘
แตกฎหมายฉบับนี้ก็มิไดมีการกําหนดสิทธิและหนาที่ ตลอดจนอํานาจหนาที่ในฐานะเปนนิติบุคคลของ
สถานศึกษาไวโดยเฉพาะเชนเดียวกัน นอกจากที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม ซึ่งกําหนดไวเฉพาะในเรื่องรายได ทรัพยสินและ
ผลประโยชน บางประเภทของสถานศึ กษาที่ เป นนิ ติ บุ คคลเท านั้ น ๖๙ ก็ จะเห็ นความคล ายคลึ งกั บ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไมไดกําหนดสิทธิ
หนาที่ของวัดและสํานักสงฆไวโดยเฉพาะเชนกัน เวนแตในเรื่องทรัพยสิน ในมาตรา ๔๐ ที่บัญญัติวา
ศาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนา ซึ่งมิใชของ
วัดใดวัดหนึ่ง และศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง ทั้งนี้ การดูแลรักษาและจัดการ
ศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
67
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๔.๓.๒ ขอจํากัดสิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆ
ข อจํ ากั ดสิ ทธิ และหนาที่ของวัดและสํานั กสงฆโดยหลักแลวมีอยู ๒ ประการ คื อ
ข อจํ า กั ดโดยสภาพจะพึ งมี พึ งเป นได เฉพาะแก บุ คคลธรรมดาเท านั้ น และข อจํ ากั ดตามขอบแห ง
วัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาที่ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ขอจํากัดโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น
การจํ า กั ดสิ ทธิ และหน าที่ ของนิ ติ บุ คคลโดยสภาพอั น มี ได เฉพาะแต บุ คคล
ธรรมดานั้น เปนขอจํากัดสิทธิโดยหลักธรรมชาติ หมายถึง การจํากัดสิทธิและหนาที่ตามสภาพของ
นิติบุคคลที่ไมสามารถปฏิบัติไดโดยธรรมชาติของตัวเอง เพราะเปนบุคคลที่สมมติขึ้นโดยกฎหมาย ไมมี
ชีวิตจิตใจ ซึ่งแตกตางจากบุคคลธรรมดาจึงมีสิทธิและหนาที่เสมือนบุคคลธรรมดาบางอยางเทาที่ตาม
สภาพสามารถกระทําไดเทานั้น เพราะสภาพไมเปดชองใหมีไดจึงไดเปนขอยกเวนสิทธิและหนาที่ของ
นิติบุคคล ตามมาตรา ๖๗ ป.พ.พ. เชน สิทธิในครอบครัว การหมั้น การสมรส เปนบิดามารดา เปนบุตร
บุญธรรม การแสดงความเห็น และไมอาจถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ คนไรความสามารถ เสมือนไร
ความสามารถ เปนตน ดังนั้น วัดตองถูกจํากัดสิทธิและหนาที่โดยสภาพอันมีไดเฉพาะแตบุคคลธรรมดา
ตามที่กลาวมาขางตนเชนกัน และรวมถึงการกระทําซึ่งโดยสภาพอันมีไดแตเฉพาะพระภิกษุสงฆเทานั้น
๖๘

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๓๕.
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๕๙ “ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราช
พัสดุ ตามกฎหมายวาดวยทีร่ าชพัสดุ และที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา และ
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทีไ่ มขดั หรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือโดยการซื้อหรือ
แลกเปลีย่ นจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่
ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทํา
ของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ”
๖๙

๒๖๓
เชน การปลงอาบัติ การขอลาสิกขา การปวารณาเขาพรรษา การไมฉันอาหารยามวิกาล การครองผา
เปนตน ๗๐
(๒) ขอจํากัดตามขอบแหงวัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาที่
นอกจากนิติบุคคลจะถูกจํากัดสิ ทธิและหนาที่เพราะโดยสภาพอันมีไดเฉพาะ
บุ คคลธรรมดาดั งกล า วแล ว นิ ติ บุ คคลยั งต องถู กจํ ากั ดให มี การกระทํ าได เฉพาะภายในกรอบแห ง
วัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ แตก็มีปญหาวาการจัดตั้งวัดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)
วาดวยการกอสรางวัดและกอตั้งวัดนั้น ไมมีบทบัญญัติใหวัดตองแจงวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ ซึ่ง
ตางจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภทอื่นตองมีการกําหนดวัตถุประสงคไวโดยชัดเจน เมื่อการ
จัดตั้ งวัดไมมีกฎหมายบัญญัติใหวัดตองแจงวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาที่ไว ดังนั้น ขอบ
วัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาที่ของวัดจึงตองพิจารณาจาก วัตถุประสงคของวัดตามพุทธบัญญัติหรือ
หลักพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา วัตถุประสงคของวัดเพื่อการกอตั้งวัดสมัยเริ่มแรกในพุทธกาล
วั ตถุ ประสงค ของวั ดตามจารีตประเพณี วัตถุ ประสงคของวัดตามกฎหมายที่ เกี่ ยวของอั นได แก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งวัตถุประสงคของวัดที่
ปรากฏตามคําพิพากษาฎีกา ตลอดจนบทวิเคราะหและความเห็นของนักวิชาการ และวัตถุประสงคของ
บางวัดที่กําหนดเพื่อดําเนินงานภายในเปนการเฉพาะ
ทั้งนี้ อาจสรุปไดวาวัตถุประสงคของวัดมี ๒ ประการ คือ วัตถุประสงคหลักของวัด
หมายถึง เพื่อการดําเนินการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรง โดยมีวัตถุประสงครองของวัด
คือ เพื่อการพัฒนาและการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๗๑
(๑) วัตถุประสงคหลักของวัด หมายถึง วัตถุประสงคสําคัญที่สุดของวัดที่จะมุง
ดําเนินกิจการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีดังตอไปนี้
(๑.๑) การดําเนินการที่เปนไปเพื่อการกําจัดอาสวกิเลสทั้งหลาย จนกวาจะหลุด
พนจากอาสวกิเลสเหลานั้น หรือเรียกอีกอยางวา การตรัสรูอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค อัน
เปนขั้นตอนเพื่อการกําจัดอาสวกิเลส ซึ่งเปนความมุงหมายอันสําคัญที่สุดของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูให
กําเนิดแกพระพุทธศาสนา
(๑.๒) การดําเนินการที่เปนไปเพื่อพระธรรมวินัย ซึ่งเปนคําสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา อันประกอบดวยปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม ปฏิเวธสัทธรรม
(๑.๓) การดําเนินการที่เปนไปเพื่อการเผยแผพระธรรมวินัยและหลักทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั่วไป
(๑.๔) การดําเนินการที่เปนไปเพื่อปจจัยสี่สําหรับบรรพชิตหรือคฤหัสถผู
ตองการที่หลีกเรนอยูตามสมณวิสัย หรือตองการสถานที่อันสงัดเพื่อรักษาศีลเจริญภาวนาและศึกษาพระ
ธรรมวินัย เปนตน
69

70

๗๐

พระสมปอง ทองมาดี, “ความรับผิดของวัดตอการกระทําของผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทน”, อาง
แลว, หนา ๕๕.
๗๑
เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔-๗๕.

๒๖๔
(๒) วัตถุประสงครองของวัด หมายถึง วัตถุประสงคที่วัดเห็นวาจําเปนจะตองทํา
ควบคูไปกับวัตถุประสงคหลักเพื่อการพัฒนาและการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด มีดังตอไปนี้
(๒.๑) การกอสรางโบสถ เพื่อใหพระสงฆไดทํากิจวัตร ปฏิบัติธรรม ทองมนต
บูชาพระพุทธเจา ทําสังฆกรรมตาง ๆ
(๒.๒) การกอสรางศาลา เพื่อใหญาติโยมมาบําเพ็ญบุญกุศลในวันพระ หรือวัน
อื่น ๆ หรือใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
(๒.๓) การกอสรางเมรุหรือศาลาธรรมสังเวช ไดใชเปนสถานที่เผาศพหรือ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อใหพระสงฆหรือฆราวาสไดปลงสังเวช
(๒.๔) การกอสรางกุฏิ ใหพระสงฆและสามเณรไดอยูอาศัย เพื่อเปนสถานที่สงัด
และหลีกเรนในการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกิจวัตร ศึกษาพระธรรมวินัย
(๒.๕) การกอสรางขยายสถานที่อื่น ๆ เพิ่มเติม การซอมแซมบํารุงรักษา การซื้อ
ที่ดินขยายเขตวัด หรือการซื้อทรัพยสินอื่น ๆ ที่เปนไปเพื่อการดําเนินการทางพระพุทธศาสนา เปนตน
ทั้งนี้ จากที่ไดนําเสนอมาแลววาไมมีบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดวัตถุประสงค
ของวัดไวอยางชัดเจน การพิจารณาวัตถุประสงคจึงตองพิจารณาจากพุทธบัญญัติ จารีตประเพณีและ
กฎหมายที่เกี่ ยวของ และพบวาวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองของวัดนั้นมีไดมากมายหลาย
ประการดวยกัน โดยมีหลักในการพิจารณาวา หากเหตุแหงการกระทํานั้นสิ่งใดที่เปนไปเพื่อการ
ดําเนินการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอันเปนวัตถุประสงคหลักของวัดแลว วัดก็สามารถกระทําได
และมีสิทธิหนาที่และความรับผิดในการดําเนินได ในสวนอํานาจหนาที่ของวัดเปนสิ่งที่กฎหมายควร
กํ า หนดตามรู ป แบบของกฎหมายมหาชนเพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในการดํ า เนิ น งานของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาในอนาคตตอไป

๔.๔ วิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายกรณีทรัพย สินและศาสนสมบั ติ
ของวัด

ในกรณีที่วัดมีสภาพเปนนิติบุคคล ก็ยอมมีสิทธิและหนาที่เชนบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งรวมถึง
การที่ นิ ติ บุ คคลหรื อวั ดสามารถมี กรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย สิ นได ไม ว าทรั พย สิ นนั้ น จะเป นที่ ดิ นอั นเป น
อสังหาริมทรัพยหรือจะเปนสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ตองถือวา นิติบุคคลสามารถมีกรรมสิทธิ์ไดทั้งสิ้น ทั้งนี้
การถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆดังกลาวนี้ ไมจําตองเขียนไวในวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น แมนิติ
บุคคลนั้น ๆ จะไมมีวัตถุประสงคโดยตรงในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ไมวาจะเปน
ที่ดินหรือทรัพยสินอื่นใดก็ตาม นิติบุคคลยอมถือกรรมสิทธิ์ไดทั้งสิ้น ขอนี้เปนไปตามสิทธิและหนาที่
โดยทั่วไปของบุคคลธรรมดา เพื่อใหนิติบุคคลมีสิทธิและหนาที่นั้น ก็ตองถือวามีอํานาจที่จะถือกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินได ๗๒
วัดในพระพุทธศาสนาเมื่อไดมีการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคลแลวก็
ยอมมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับคนธรรมดา และในบรรดาสิทธิหนาที่ดังกลาวนั้น กรณีการมีกรรมสิทธิ์
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๗๒

รชฎ เจริญฉ่ํา, “นิติบุคคล”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑ (ฉบับปรับปรุง) หนวยที่ ๑๘ พิมพครั้งที่ ๓, (นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๒๔๑.

๒๖๕
ในทรัพยสินของวัดนับเปนเรื่องสําคัญและเปนกรณีที่มีปญหามากที่สุดประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับสถานะ
ความเปนนิติบุคคลของวัด
ทั้งนี้ ปรากฏจากคําพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวของ เชน วัดอาจไดมาซึ่งที่ดินอันเปนที่ธรณี
สงฆโดยทางครอบครองปรปกษเชนอยางบุคคลธรรมดา (คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๕๓/๒๔๘๑)
เจาอาวาสมี อํานาจมอบฉั นทะใหไวยาวั จกร ฟองขับไลผู บุกรุกที่ธรณี สงฆของวัดได ตาม
พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔๓ วัดเปนนิติบุคคลตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๒ มีสิทธิและหนาที่
เหมือนบุคคลธรรมดาตามมาตรา ๗๐ และ พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔๐ วัดก็ถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินได และวัดอาจไดที่ดินตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ (อางฎีกาที่ ๑๒๕๓/๒๔๘๑ ) โดยวัดฟองขับไล
จําเลยออกจากที่ธรณีสงฆขอเท็จจริงไดความวา ที่พิพาทเปนที่รกรางวางเปลา นายอําเภอและชาวบาน
ไดเอาที่รกรางวางเปลานั้นถวายวัดเพื่อทําเปนปาชา แลวนายอําเภอกับพวกไดเอาปาชาเดิมของวัดปลูก
ที่วาการอําเภอ โรงเรียน ตลาด ดั่งนี้ คดีไมมีประเด็นที่ศาลจะตองวินิจฉัยถึงวา นายอําเภอเอาที่ปาชา
ของวัดไปสรางที่วาการอําเภอนั้น จะเปนการชอบหรือไม และการที่นายอําเภอเอาที่พิพาทไปถวายวัดนั้น
เปนการแลกเปลี่ยนที่ชอบหรือไม (คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๙๔๔/๒๔๙๗)
วัดเปนนิติบุคคลดังนั้นจึงทําการซื้อฝากที่ดินและเรือนได (คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๕๘๖/
๒๕๐๙) ตลอดจนเมื่ อวัดเป นนิ ติบุ คคล ยอมสามารถรับโฉนดถือกรรมสิทธิที่ดินเปนที่ธรณีสงฆ(คํา
พิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๐๔/๒๔๗๓) คดีที่พิพาทกันเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพยไมตองหามฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง จําเลยฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ศาลชั้นตนสั่งรับฎีกาของจําเลยเฉพาะปญหา
ขอกฎหมาย สวนขอเท็จจริงไมรับ จําเลยมิไดฎีกาคัดคานคําสั่งดังกลาว ฎีกาขอเท็จจริงของจําเลยจึงเปน
อันยุติ คงมีปญหาขึ้นสูศาลฎีกาเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานั้น วัดโจทกตั้งเปนสํานักสงฆมาตั้งแต พ.ศ.
๒๕๐๐ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บัญญัติวาวัดมีสองอยาง คือวัดที่ไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ สํานักสงฆที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแลว แมจะ
ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒
จึงมีสิทธิครอบครองที่ดินที่มีผูยกใหเปนของวัดไดและครอบครองที่ดินที่มีผูยกใหได (คําพิพากษาศาล
ฎีกา ที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖)
ทรัพยสินของวัดที่ปรากฏตามพระธรรมวินัยนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ไดกลาวไววา ๗๓
ภัณฑะที่เขาถวายเปนสาธารณะแกหมูภิกษุไมเฉพาะตัว หรือภัณฑะอันภิกษุ
รั บก็ ดี ปกครองหวงหามไวก็ดี ดวยความเปนของสาธารณะแก หมูภิกษุ จัดเป น
“ของสงฆ” มี ๒ ประเภท เรียกโดยชื่อวา ลหุภัณฑ ของเบา ๑ ครุภัณฑ ของหนัก ๑
บิณฑบาตเภสัช กับบริขารที่จะใชสําหรับตัว คือ บาตร จีวร ประคดเอว เข็ม มีดพับ
มีดโกน จัดเปนลหุภัณฑ เปนของแจกกันได มีพระพุทธานุญาตไว ใหสงฆสมมติภิกษุ
บางรูปไวใหเปนผูมีหนาที่แจกลหุภัณฑเหลานี้แกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีหนาที่แจก
ภัตตาหาร ตลอดถึงรับนิมนตของทายกแลวจายใหไป เรียกภัตตุทเทสกะ ภิกษุผูมี
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๗๓

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “วินัยมุข เลม ๒”, กัณฑที่ ๒๐ ภัณฑะตาง
เจาของ, ของสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๔๒-๑๔๕.

๒๖๖
หน าที่ แจกจี วร เรี ยกจีวรภาชกะ ภิกษุผูมี หนาที่แจกเภสั ชและบริขารเล็กนอย
เรียกอัปปมัตตกวิสัชชกะ........
ภัณฑะอันไมใชของสําหรับใชสิ้นไป เปนของควรรักษาไวไดนาน เปนเครื่องใช
ในเสนาสนะ หรือเปนตัวเสนาสนะเอง ตลอดถึงกุฎีและที่ดิน จัดเปนครุภัณฑ เปน
ของที่แจกจายกันไมได ใหเก็บรักษาไวเปนของสาธารณะ แมแจกจายกัน ก็ไมเปน
อันแจก พึงเปนของที่ตองคืนหรือเอาสิ่งอื่นใชแทน และปรับภิกษุผูแจกเปนอาบัติ
ถุลลัจจัย. ครุภัณฑนั้นแสดงไวในบาลี ๕ หมวด สิริเปนของ ๒๕ สิ่ง มีรายชื่อดังนี้ :หมวดที่ ๑ พื้นดินและของปลูกสรางเปนอาราม จําแนกโดยชื่อเปนของ ๒ คือ
"อาราโม" ของปลูกสรางในอารามตลอดถึงตนไม ๑ "อารามวัตฺถุ" ที่ดินพื้นอาราม ๑
หมวดที่ ๒ พื้ น ดิ น และของปลู ก สร า งเป น วิ ห าร จํ า แนกโดยชื่ อ เป น ๒
เหมือนกัน คือ "วิหาโร" กุฎีที่อยู ๑ "วิหารวัตฺถุ" พื้นที่ปลูกกุฎี ๑
หมวดที่ ๓ ของที่เปนตัวเสนาสนะเอง จําแนกโดยชื่อเปน ๔ คือ "มฺโจ"
เตียง ๑ "ปฐํ" ตั่ง ๑ "ภิสี" ฟูก ๑ "พิมฺโพหนํ" หมอน ๑
หมวดที่ ๔ เครื่องโลหะที่เปนภาชนะและเครื่องมือ จําแนกโดยชื่อเปน ๙ คือ
"โลหกุมฺภี" หมอโลหะ ๑ "โลหภาณกํ" อางโลหะ ๑ "โลหวารโก" กระถางโลหะ ๑
"โลหกฏาหํ" กะทะโลหะ ๑ "วาสี" มีดใหญหรือพราโต ๑ "ผรสุ" ขวาน ๑ "กุฐารี"
ผึ่งสําหรับถากไม ๑ "กุทฺทาโล" จอบหรือเสียมสําหรับขุดดิน ๑ "นิขาทนํ" สวาน
สําหรับเจาะไม ๑
หมวดที่ ๕ เครื่องสัมภาระสําหรับทําเสนาสนะและเครื่องใช จําแนกโดยชื่อ
เปน ๘ คือ "วัลฺลี" เถาวัลยเชนหวาย ๑ "เวฬุ" ไมไผ ๑ "มฺุชํ" เปนหญาชนิดหนึ่ง
แปลกันวาหญามุงกระตาย ๑ "ปุพฺพชํ" เปนหญาชนิดหนึ่งเหมือนกัน แปลวาหญา
ปลอง ๑ "ติณํ" หญาสามัญ ๑ "มตฺติกา" ดินเหนียว ๑ "ทารุภณฺฑํ" ของทําดวยไม ๑
"มตฺติกาภณฺฑํ" ของทําดวยดินเผา ๑”
โดยมีความเปนมาปรากฏในธรรมวินัยวา ภิกษุที่อยูประจําในวัดใกลหมูบาน มีภิกษุอื่นผานไป
มาเสมอ ลําบากดวยการจัดที่อยูอาศัย เพื่อแกขอขัดของนี้ภิกษุวัดนั้นจึงประชุมกันมอบที่อยูอาศัยให
ภิกษุรูปหนึ่งเสีย ทุกรูปจึงไดอยูอาศัยดวยการใหของภิกษุรูปนั้น เมื่อมีภิกษุผานมาจะขอพักอาศัย ก็อาง
วาไดยกใหแกภิกษุรูปหนึ่งไปแลว ไมมีที่จะใหพัก หลังจากพระพุทธองคทรงทราบ ไดบัญญัติธรรมวินัยวา
ของที่ไมควรแจกจาย ๕ หมวดนี้ อันภิกษุไมควรแจกจายใหไป แมสงฆ คณะ หรือบุคคล แจกจายไปแลว
ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจายตองอาบัติถุลลัจจัย คือ ๑. อาราม, พื้นที่อาราม ๒. วิหาร, พื้นที่
วิหาร ๓. เตียง, ตั่ง, ฟูก, หมอน ๔. หมอโลหะ อางโลหะ กระถาง โลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง
(สําหรับถากไม) จอบ สวาน ๕. เถาวัลย ไมไผ หญามุงกระตาย หญาปลอง หญาสามัญ เครื่องไม เครื่องดิน
ตอมามีภิกษุบางกลุมเลี่ยงที่จะไมใชการแจกจาย แตใชแบงแทน จึงทรงบัญญัติเพิ่มโดยหาม
ไมใหแบงของ ๕ หมวดที่กลาวมาแลว ผูใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๗๔
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๗๔

พระมหาบุญเลิศ ฐานทินโน และคณะ, “อริยวินัย รวบรวมจากพระไตรปฎก”, พิมพครั้งที่ ๓
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทคิวพริ้นตแมเนจเมนทจํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๓๒๓.

๒๖๗
ทั้ งนี้ อาจกล าวโดยสรุ ปได ว า “ของสงฆ ” หรื อ “ทรั พย สิ นของวั ด” ซึ่ งภิ กษุ ได มาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนของสงฆโดยรวมตามพระธรรมวินัยนั้น ประกอบดวย ลหุภัณฑและครุภัณฑ
โดยลหุภัณฑ คือสิ่งของที่ใชไปหมดไป สิ้นเปลืองไปโดยสภาพ เชน บิณฑบาต (อาหาร) เภสัช (ยา) กับ
บริขารที่จะใชสําหรับตัว คือ บาตร จีวร ประคดเอว เข็ม มีดพับ มีดโกน สวนครุภัณฑนั้นไดแก สิ่งของ
ซึ่งมิไดเปนทรัพยที่ใชไปสิ้นไป เปนของควรรักษาไวไดนาน เปนเครื่องใชในเสนาสนะ ๗๕ หรือเปนตัว
เสนาสนะเอง ตลอดถึงกุฎีและที่ดิน
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ไดมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับทรัพยสินของวัดไวในมาตรา ๖ วา
“ที่วัดและที่ขึ้นวัดนั้น จําแนกตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ ที่วัด ๑ ที่ธรณีสงฆ ๑
ที่กัลปนา ๑
๑. ที่วัดนั้น คือที่ซึ่งตั้งวัดจนตลอดเขตรวัดนั้น เรียกวา ที่วัด
๒. ที่ธรณีสงฆนั้น คือที่แหงใด ๆ ซึ่งเปนสมบัติของวัด
๓. ที่กัลปนานั้น คือที่แหงใด ๆ ซึ่งพระเจาแผนดินไดทรงพระราชอุทิศเงินอากรคาที่แหงนั้น
ขึ้นวัดก็ดี หรือที่ซึ่งเจาของมิไดถวายกรรมสิทธิ์ อุทิศแตผลประโยชนอันเกิดแตที่นั้นขึ้นวัดก็ดี ที่เชนนั้น
เรียกวาที่กัลปนา”
ในมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ บัญญัติวา
“ที่วัดก็ดี ที่ธรณีสงฆก็ดีเปนสมบัติสําหรับพระศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูเปน
อรรคศาสนู ปถั มภก ทรงปกครองรั กษาโดยพระบรมราชานุภาพ ผูใดผูหนึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ที่นั้นไป
ไมได”
อยางไรก็ตามสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดมีความเห็นไวในนิพนธ
บทความเชิงอรรถใตมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ในกรณีหาม
โอนกรรมสิทธิ์วา “ไมใชหามเด็ดขาดทีเดียว เคยพระราชทานพระบรมาราชานุญาตใหโอนไดก็มี แปลวา
ทําตามลําพังไมได ตองขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต”
ทรั พ ย สิ น ในทางศาสนาโดยเฉพาะทรั พ ย สิ น ในทางศาสนาพุ ท ธนั้ น ประกอบด ว ย
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ไดแก ที่วัด ที่ธรณีสงฆ ที่กัลปนา ที่ศาสนสมบัติกลาง ตลอดจน
อาคาร เสนาสนะที่ อยู อาศั ย และสั งหาริ มทรั พย อื่น ๆ ทรั พย สิ นของวั ดในพระพุ ทธศาสนานั้ นเป น
ทรั พยสิ นประเภทหนึ่ งที่ได รับความคุมครองเปนพิเศษ โดยมีกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีเฉพาะ ซึ่ง
แตกตางจากทรัพยสินของศาสนสถานในศาสนาอื่นเชนมัสยิดหรือมิซซัง ซึ่งการคุมครองกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินเปนไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยทั่วไป
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยสินของวัด โดยกําหนดไวใน
หมวด ๖ ศาสนสมบัติ ดังนี้
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๗๕

เสนาสนะ หมายถึง ที่อยูอาศัยของภิกษุสงฆ เชน กุฏิ วิหาร ศาลา รวมถึงที่นอนและที่นั่งและ
เครื่องใช เกี่ยวกับสถานที่หรือสิ่งที่ใชในการพํานัก เชน โตะ เกาอี้ เตียง ตั่ง หมอน หรือแมแตโคนตนไม ทั้งนี้ ภิกษุ
สงฆมจี ตุปจจัย : เครื่องอาศัยของชีวิต หรือสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ๔ อยาง คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช
(เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยู ยา)

๒๖๘
“มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง
(๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ เพื่อการนี้ ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”
๔.๔.๑ ทรัพยสินที่เปนศาสนสมบัติกลาง
ในกรณีของศาสนสมบัติกลางนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐
(๑) ไดใหคําจํากัดความของศาสนสมบัติกลางวา “ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนา ซึ่งมิใชของวัดใดวัด
หนึ่ง”
พจนานุ กรมฉบั บ ราชบั ณฑิ ตยสถานได ให ความหมายของ ศาสนสมบั ติ กลางว า
หมายความวา “น. ทรัพยสินของพระศาสนาโดยสวนรวมสวนใหญไดแก ที่ดิน อาคาร และดอกผลที่
เกิดขึ้นจากที่ดินและอาคารนั้น ๆ รวมทั้งที่ดินวัดรางทั่วประเทศที่ทางการไดประกาศยุบเลิกวัดแลว”
ทรัพยสินที่จัดเปนศาสนสมบัติกลาง ไดแก ๗๖
(๑) วัดรางที่ไดประกาศยุบเลิกวัดตามกฎหมายแลว
(๒) ทรัพยสินที่มีผูถวายใหแกพระพุทธศาสนา
(๓) ทรัพยสินที่คณะสงฆจัดซื้อดวยทุนศาสนสมบัติกลาง
(๔) ดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินเหลานี้ ตาม ขอ (๑) ขอ (๒) และขอ (๓)
(๕) ผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินและการจัดการทรัพยสินเหลานี้
เนื่องจากทรัพยสินที่เปนศาสนสมบัติกลางไมมีสถานะเปนนิติบุคคลและไมมีกฎหมาย
ใดคุมครองไวโดยชัดแจง ดวยเหตุนี้ มาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
จึ ง บั ญ ญั ติ ไว ว า “การดู แลรั กษาและจั ดการศาสนสมบั ติ กลางให เป น อํ านาจหน าที่ ของสํ านั กงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อการนี้ใหถือวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติ
กลางนั้นดวย”๗๗
ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเป น เจ า ของศาสนสมบั ติ ก ลางนั้ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการรางกฎหมายกอง ๕) ไดพิจารณาถึงปญหาการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติกลาง ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ตาม
บันทึกเรื่องอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพการศาสนา
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ฉลอง ชวยธานี, “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวดั และศาสนสมบัติกลาง”,
วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕, หนา ๗๗.
๗๗
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัตใิ หสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๒ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหแกไขคําวา “กระทรวงศึกษาธิการ” และ “กรมการศาสนา” เปน “สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ”.

๒๖๙
ในขณะนั้น (ปจจุบันคือโรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ) ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ สร ๐๒๐๓/๙๒๒๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๑๘
“...เมื่อไดพิจารณามาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ที่บัญญัติวา ‘การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมการศาสนา
เพื่อการนี้ใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย’ ไดพิจารณาอยางถี่ถวนแลว
ยอมเห็นไดวา กฎหมายมีหลักการใหกรมการศาสนาเปนผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติกลาง แตเนื่องจาก ศาสนสมบัติกลางไมเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย บทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรค
สองดังกลาว จึงใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางเสียดวย ในฐานะที่เปนผูจัดการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ทั้งนี้เพื่อเปนการตัดปญหาเกี่ยวกับสิทธิในการทํานิติกรรม และ
การดําเนินคดีทางศาลเกี่ยวกับศาสนสมบัติกลาง แตก็หาไดมุงหมายที่จะใหกรมการศาสนาเปน
เจาของศาสนสมบัติกลางอยางแทจริงไม ดังเห็นไดจากการที่กฎหมายใชถอยคําวา ‘เพื่อการนี้ ใหถือวา
กรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย’ ฉะนั้น จึงเห็นวา ศาสนสมบัติกลางไมตกเปน
กรรมสิทธิ์ของกรมการศาสนา..”
เช น เดี ย วกั บ กรณี ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ได มี ก ารตอบข อ หารื อ
๗๘
กรมบัญชีกลาง กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดวินิจฉัยในประเด็นที่กฎหมายวาดวย
คณะสงฆบัญญัติใหกรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางวา เนื่องจากศาสนสมบัติกลางไมเปน
นิติบุคคลตามกฎหมาย การดูแลรักษาและจัดการเพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับสิทธิในการทํานิติกรรมและ
การดําเนินคดีทางศาลเกี่ยวกับศาสนสมบัติกลาง หาไดมุงหมายที่จะใหกรมการศาสนาเปนเจาของศาสน
สมบั ติกลางอย างแท จริ ง ในทางปฏิบัติ ตามพระราชกฤษฎี กาแบงสวนราชการของกรมการศาสนา
กําหนดใหโรงพิมพการศาสนาเปนหนวยงานภายใตการควบคุมและบริหารงานของสํานักงานศาสนสมบัติ
กลาง กรมการศาสนา ดังนั้น โรงพิมพดังกลาวจึงไดรับสิทธิพิเศษในฐานะเปนโรงพิมพของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีกรมบัญชีกลางพิจารณาแลวเห็นวา โรงพิมพการศาสนากอตั้งขึ้น
โดยอาศัยเงินของศาสนสมบัติกลาง แตผูที่ดําเนินกิจการของโรงพิมพเปนกรมการศาสนาซึ่งเปนสวน
ราชการ ดังนั้น จึงมีขอเท็จจริงที่ยังโตแยงในเรื่องสถานภาพของโรงพิมพการศาสนาซึ่งมีความสัมพันธ
เกี่ยวกับเงินรายไดของโรงพิมพดังกลาว หากถือวาโรงพิมพดังกลาวเปนหนวยงานภายใตการควบคุมและ
บริหารงานของสํานักงานศาสนสมบัติกลาง กรมการศาสนา เงินตาง ๆ ที่กรมการศาสนาไดรับมาจาก
รายไดของโรงพิมพดังกลาวก็ตองเปนเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง แตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัยวา กฎหมาย
ว า ด ว ยคณะสงฆ ไ ม ไ ด มุ ง หมายให ก รมการศาสนาเป น เจ า ของศาสนสมบั ติ ก ลางอย า งแท จ ริ ง
กรมบัญชีกลาง จึงขอหารือวา เงินรายไดของโรงพิมพการศาสนาจะถือวาเปนเงินที่สวนราชการไดรับตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลังหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๘) ได พิ จ ารณาป ญ หาดั ง กล าว โดยมี ผู แ ทน
กระทรวงการคลั ง (กรมบั ญชี กลาง) และผูแทนกระทรวงศึกษาธิ การ (กรมการศาสนา)เปนผูชี้ แจง
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๗๘

หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๕๙๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการตอบขอหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ ๓๔๕/๒๕๔๕ เรื่องเงิน
รายไดของโรงพิมพการศาสนา.

๒๗๐
ขอเท็จจริงแลว ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา โรงพิมพการศาสนาไดกอตั้งขึ้นดวยเงินทุนที่ยืมมาจากศา
สนสมบัติกลาง มิไดกอตั้งดวยเงินของรัฐ โดยเมื่อใชหนี้เงินยืมเสร็จแลว คณะสงฆไดมอบโรงพิมพการ
ศาสนาใหเปนสมบัติของศาสนสมบัติกลาง และผูบริหารและเจาหนาที่ของโรงพิมพการศาสนาไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางจากทรัพยสินรายไดของโรงพิมพการศาสนา ตามงบประมาณประจําปของศาสน
สมบัติกลางสวนโรงพิมพการศาสนา ผูบริหารและเจาหนาที่ของโรงพิมพการศาสนาจึงมิใชขาราชการ
หรือลูกจางของสวนราชการ อีกทั้งเงินรายไดของโรงพิมพการศาสนาก็เปนทรัพยสินและการเงินอยาง
หนึ่งของโรงพิมพการศาสนาจึงเปนสวนหนึ่งของศาสนสมบัติกลาง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณาแลวเห็นวา จากขอเท็จจริงดังกลาว
ขางตนจะเห็นไดวา โรงพิมพการศาสนามิใชสวนราชการในสังกัดกรมการศาสนาแมมาตรา ๔๐ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดกําหนดใหการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง เปน
อํานาจหนาที่ของกรมการศาสนา และเพื่อการนี้ใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้น
ก็เพียงเพื่อมิใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสิทธิในการทํานิติกรรมและการดําเนินคดีทางศาลเกี่ยวกับศาสนสมบัติ
กลางเทานั้น หาไดมุงหมายใหกรมการศาสนาเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในศาสนสมบัติกลางอยางแทจริงไม
ดังนั้น เงินรายไดของโรงพิมพการศาสนา จึงมิใชเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๒๔
วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ และไมเปนเงินที่พึงชําระใหแกรัฐบาลซึ่งหัวหนาสวนราชการ
ที่ได เก็ บหรื อไดรั บเงิ นนั้ นต องส งคลังตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.
๒๔๙๑
สําหรับการบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางนั้น ในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติวา “ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําป
ของศาสนสมบัติกลางดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชงบประมาณนั้นได” บทบัญญัติดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของมหา
เถรสมาคม อันเปนองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุดที่เขามามีสวนรวมรับผิดชอบในทรัพยสินของศาสน
สมบัติกลางอันถือเปนสมบัติกลางของสงฆตามพระธรรมวินัย มหาเถรสมาคมเปนผูปกครองและดําเนิน
กิจการของคณะสงฆตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งบัญญัติวา มหาเถร
สมาคมมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจตรากฎมหาเถร
สมาคมออกบังคับ วางระเบียบหรือออกคําสั่งโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับ
ได” การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติอันเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ตามกฎหมาย จึงควรปรึกษาหารือและรับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมดวย และการที่กฎหมาย
กําหนดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลางดวยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคม ก็เปนการใหเจาของศาสนสมบัติกลางที่แทจริงไดใหความเห็นชอบใน
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางประจําปนั่นเอง
องคปกครองคณะสงฆสูงสุดไดมีสวนในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติทั้ง
ศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติวัด ตั้งแตสมัยมีกรมกัลปนา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเปนกองศาสนสมบัติและสํานักงานศาสนสมบัติในกรมการศาสนา กองศาสนสมบัติ เมื่อแรกตั้งขึ้นคณะสงฆโดย
คณะสังฆมนตรีตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไดจางบุคคลเปนพนักงานศาสนการ

๒๗๑
อนุโลมตามระเบียบขาราชการพลเรือน ตั้งแตตําแหนงหัวหนากองลงมาเปนเจาหนาที่จัดผลประโยชน
ศาสนสมบัติ จนถึงแมปจจุบันกองศาสนสมบัติปรับปรุงเปน “สํานักงานศาสนสมบัติ”มหาเถรสมาคมก็ยัง
อนุมัติใหใชศาสนสมบัติกลางเปนเงินเดือนพนักงานศาสนการ เปนเจาหนาที่ดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติมากกวาจํานวนขาราชการในสํานักงานศาสนสมบัติ เพราะทางราชการไมสามารถจัดอัตรากําลัง
และงบประมาณแผนดินใหเพียงพอ ๗๙
ปจจุบันการจัดการศาสนสมบัติกลางไดมีการดําเนินงานรวมกันระหวางสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติกับมหาเถรสมาคม โดยมหาเถรสมาคมไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ศาสนสมบัติกลางประจํา (พศป.) เปนผูพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจําป เสนอมหาเถร
สมาคมเพื่อใหความเห็นชอบตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนผูพิจารณา
รายรับรายจายตามงบประมาณประจําปตามความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ตลอดจนมีอํานาจในการ
พิจารณาเรื่องอื่นใดอันเปนสวนเพิ่มพูนผลประโยชนศาสนสมบัติตามโครงการของคณะสงฆ
สํ า หรั บ การดู แ ลรั กษาและจั ด การศาสนสมบั ติ ก ลางอั น เป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ วรรคสองซึ่ง
บัญญัติไววา “การดูแล รักษา และจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติ
กลางนั้นดวย” ซึ่งเปนเพียงบทบัญญัติในการกําหนดถึงองคกรผูมีอํานาจจัดการศาสนสมบัติกลาง
กลาวคือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนผูมีอํานาจในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
กลางโดยใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นเทานั้น มิไดมีการกําหนด
ถึงวิธีการ หลักเกณฑในการจัดประโยชนในสวนศาสนสมบัติกลางไว ซึ่งแตกตางจากกรณีของศาสน
สมบัติของวัด ซึ่งบัญญัติใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดการและดูแลรักษา
ดังนั้นในสวนวิธีการจัดการ ดูแล รักษา ศาสนสมบัติกลางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินั้น เมื่อมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑไวโดยเฉพาะแลว จึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ทั่วไปที่ไดกําหนดไวในกฎหมายเอกชนทั่วไป เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวล
กฎหมายที่ดิน เปนตน
ในปจจุบันจากสถิติขอมูลที่ปรากฏ มีที่ดินวัดรางและศาสนสมบัติกลางที่อยูในความ
ดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีจํานวนวัดราง ๖,๙๖๐ วัด เนื้อที่ประมาณ ๖๐,๒๕๐ ไร
๕๑.๒๓ ตารางวา มีศาสนสมบัติกลาง ๖๗ แหง เนื้อที่ประมาณ ๓,๓๓๐ ไร ๒ งาน ๑๔.๙๕ ตารางวา ๘๐
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๔.๔.๒ ทรัพยสินที่เปนศาสนสมบัติของวัด
ศาสนสมบัติของวัด หมายถึง ทรัพยสินของวัดทุกชนิด รวมถึงปูชนียสถานที่ตั้งอยู
ภายในบริเวณวัด การทําทะเบียนทรัพยสิน และการเก็บเอกสารสําคัญ ไดมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติให
เมื่อไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด ใหลงทะเบียนหลักฐาน แตละวัดตองมีทะเบียนทรัพยสินตาม
๗๙

ฉลอง ชวยธานี, “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวดั และศาสนสมบัติกลาง”, อาง
แลว, หนา ๗๘-๗๙.
๘๐
ขอมูลที่ดินวัดรางและศาสนสมบัตกิ ลาง อางในมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๔๖ มติที่ ๔๕๙/๒๕๔๖.

๒๗๒
แบบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อจดทะเบียนที่มีอยูแลวและทรัพยสินที่ไดมาใหมเมื่อตอง
จําหนายไปดวยเหตุใดก็ลงทะเบียนวาไดจําหนายไปพรอมทั้งระบุเหตุที่จําหนายไว ๘๑ ที่บัญญัติไวเชนนี้
เพื่อใหเปนหลักฐานควบคุมศาสนสมบัติของวัด
การเก็บรักษาเอกสารสําคัญ เมื่อไดทิ่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินมา และไดจด
ทะเบียนการไดมาพรอมกับหนังสือสําคัญ เชน โฉนด น.ส. ๓ ส.ค. ๑ ไปเก็บรักษาไวที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ สําหรับวัดในเขตกรุงเทพมหานคร และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สําหรับวัดในตางจังหวัด เหตุที่กําหนดไวเชนนี้ เพื่อปองกันมิใหหลักฐานการไดมาและหนังสือสําคัญ
สูญหายเก็บไวในที่วัดไมคอยปลอดภัย เพราะไมมีที่เก็บเอกสารโดยเฉพาะ เจาอาวาสผูเก็บรักษาก็มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูบอย ๆ การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย คือ ที่ดินและสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ตองทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียน นิติกรรมจึงจะสมบูรณตามกฎหมาย ทํากันเองใชไมไดเปนโมฆะ
การจัดหาผลประโยชนจากที่ดินและอาคาร วัดใดมีพื้นที่มาก มีอุปจารที่ธรณีสงฆ ให
จัดหาผลประโยชนจากที่ดินเหลานี้ได โดยใหเจาอาวาสตั้งไวยาวัจกร หรือผูจัดผลประโยชนของวัดขึ้น
ดําเนินการ การแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร มาตรา ๒๓ บัญญัติไววา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดไวในกฎมหาเถรสมาคม ซึ่งไดตราออกใชแลว คือ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๖ วา
ดวย การแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร มีใจความวา คฤหัสถผูดํารงตําแหนงไวยาวัจกรตองเปนชายมี
สัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา อายุไมต่ํากวา ๒๕ ป เปนผูมีหลักฐานมั่นคง มีความรู มี
ความสามารถ ปฏิบัติหนาที่ได เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ และไมมีคุณสมบัติ
ตองหามเกี่ยวกับสุขภาพและความประพฤติ กอนแตงตั้งใหเจาอาวาสปรึกษาสงฆและพิจารณาบุคคลที่มี
คุณสมบัติสมควรเปนไวยาวัจกรของวัดได และใหขออนุมัติอําเภอ เมื่อเจาคณะอําเภออนุมัติ ก็ตั้งบุคคล
นั้น เปนไวยาวัจกรได เหตุที่ตองตั้งไวยาวัจกร เพราะการจัดหาผลประโยชน เปนเรื่องของธุรกิจทาง
การคาและการเงิน ไมเหมาะสมกับเจาอาวาสที่ตองจัดการดวยตนเอง กฎหมายจึงใหตั้งไวยาวัจกรเปน
ผูแทนเจาอาวาส และเปนตัวแทนของเจาวัด วัดตองรับผิดชอบในการกระทํา และสัญญาตาง ๆ ที่
ไวยาวัจกรกับบุคคลภายนอกตามกฎหมายวาดวยการตัวแทน กฎหมายกําหนดวิธีจัดการไว ๒ อยาง คือ
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(๑) การกันที่ดินวัดออกจัดหาประโยชน ที่วัด คือที่ตั้งวัดตลอดถึงเขตวัดนั้นแตเดิม
แบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่ตั้งปูชนียสถาน เชน พระพุทธรูป พระเจดีย เปนเขตพุทธาวาส สวนเขตที่
บรรพชิตอยูอาศัยเปนเขตสังฆาวาส ตามพระธรรมวินัย ปจจุบันมีความจําเปนทางเศรษฐกิจ และความ
เจริญของทองถิ่น ยอมใหวัดออกจัดหาผลประโยชน และกัปปยภัณฑ บํารุงวัด หรือเพื่อความเจริญของ
ทองถิ่นได เชน จัดที่ดินวัดบางสวนเปนศูนยการคา การศึกษา สาธารณสุขแตตองทํา เรื่องขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมกอนจึงจะจัดการไดตาม
กฎกระทรวงขอ ๒ เรื่องนี้สําคัญมากคงไมไดรับอนุมัติงาย ๆ เวนแตจะเห็นไดชัด วาไมมีผลเสียแกวัดแก
ความสงบสุขของสมณะ และวัดไดรับผลประโยชนตอบแทนคุมคา
๘๑

กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, ขอ ๑.
ฉลอง ชวยธานี, “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง”,
อางแลว, หนา ๘๒-๘๓.
๘๒

๒๗๓
(๒) การใหเชาที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆ ที่กัลปนาอาคาร ใหไวยาวัจกรของวัด จัดทํา
ทะเบียนทรัพยสินใหเชา ทะเบียนผูเชาและผูอาศัยใหถูกตอง เก็บรักษาไวที่วัด หรือฝากเก็บไวที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหเชาไมเกินสามปทําสัญญาไปไดเลย หากจะใหเชาเกินสามป ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกอน วัดตองทําเรื่องขอความเห็นชอบไปยัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับความเห็นชอบแลวก็ใหเชาได ตามกฎกระทรวงขอ ๓ – ๔
เนื่องจากที่ดินอาคาร ที่ใหเชาเปนอสังหาริมทรัพย ถาไมมีหลักฐานเปนหนังสือลายมือชื่อ คูสัญญาเชา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อผูเชา ผูใหเชา ศาลจึงจะรับบังคับคดีให ถาใหเชาโดยตกลงกันดวยวาจา ฟองให
บังคับตามสัญญาเชาไมได แตฟองขับไลฐานเขาอาศัยโดยไมมีสิทธิ ผูเชาดวยวาจาจะตอสูดวยวาเชาไมได
เพราะการตอสูเชนนั้นเทากับเอาสัญญาที่ไมไดทําเปนหนังสือเขาตอสู ศาลไมบังคับใหเชนเดียวกันตอง
พิพากษาขับไลผูใหเชาออกไป ถาเชนนั้นเกินสามป นอกจาตองทําสัญญาเชาเปนหนังสือแลว ตองจด
ทะเบียนการเชาตอเจาพนักงานเจาหนาที่ดวย ถาไมไดจดทะเบียนก็ฟองบังคับคดีไดเพียงสามป ฉะนั้น
นอกจากจะขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลว ตองทําใหถูกตองตาม
กฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวมาดวย
การเก็บรักษาเงินวัด เงินวัดที่ไดมาจากทรัพยสิน เก็บไวที่วัดไมเกิน ๓,๐๐๐
บาท สวนที่เหลือใหเก็บรักษาโดยผานสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จังหวัด อําเภอ ธนาคาร หรือ
นิติบุคคล ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหความเห็นชอบในนามของวัด เงินการกุศลที่มีผูบริจาค
ใหดูแลและรักษาและจัดการไปตามความประสงคของผูบริจาคตามกฎกระทรวงขอ ๕ เจาอาวาสตองจัด
ใหไวยาวัจกร หรือผูจัดผลประโยชนของวัด จัดทําบัญชีรายรับ รายจายไวเปนหลักฐาน เมื่อสิ้นปปฏิทิน
ใหทําบัญชี งบดุลรับ – จาย และเงินคงเหลือโดยเจาอาวาสตองตรวจดูแลใหเปนไปโดยเรียบรอย ตาม
กฎกระทรวงขอ ๖
กลาวโดยสรุป ศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง และเนื่องจากวัดเปน
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแลรักษาและจัดการเปนอํานาจ
หนาที่ของเจาอาวาส ซึ่งเปนผูแทนของนิติบุคคล คือ วัด แมวาการดูแลรักษาและจัดการทรัพยสินของวัด
ใด ๆ จะเปนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาสวัดนั้น ๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่
เจ าอาวาสจะกระทํ าได นั้น จะต องไมขั ดต อกฎหมายและจําต องเป นไปตามวิ ธีการที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งกําหนด
วิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเจาอาวาสถือปฏิบัติ ซึ่งการจัดการ
ทรัพยสินของวัดในดานการลงทะเบียนทรัพยสิน การจําหนายออกจากทะเบียนการทําทะเบียนที่จัด
ประโยชน ทะเบียนผูเชา วัดสามารถกระทําไดโดยเรียบรอย เพราะมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน
ประกอบกับแบบทะเบียน แบบบัญชี และแบบพิมพอื่น ๆ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติก็ได
กําหนดไวใหแลว อยางไรก็ตามในการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินของวัดและศาสนาสมบัติกลางก็ควรมี
การปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทที่ ๕
บทสรุปและขอเสนอแนะ
๕.๑ บทสรุป
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย บรรพ ๑ ลั กษณะ ๒ ได จัดแบ งลักษณะของบุคคล
ออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ (๑) บุคคลธรรมดา และ (๒) นิติบุคคล โดยนิติบุคคลนั้น หมายถึง
บุคคลที่กฎหมายไดสมมุติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่หลายอยางตามที่กฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคล
ธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น
ปกติการเป นนิ ติบุ คคลขององค กรภาครัฐและภาคเอกชนนั้นตองมี กฎหมายบั ญญั ติให มี
สถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ เชนเดียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยมาตรา
๓๑ แห งพระราชบั ญญั ติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ บั ญญั ติ ว า วั ดมี ส องอย าง ได แก (๑) วั ดที่ ได รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ และในวรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดขึ้นจากการ
ตีความกฎหมายดังกลาว โดยกอนหนาป พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดในพระพุทธศาสนา องคกรสงฆ สวนราชการ
หน วยงานที่เกี่ยวของ รวมถึ งองค กรวินิจฉัยคดี เชน ศาลฎีกา ไดมีแนวทางปฏิบัติ การตีความและ
วินิจฉัยคดีที่คอนขางเห็นสอดคลองกัน ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกา ที่๑๙๓๒/๒๕๒๖ คําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๑๑๑๒/๒๕๔๐ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๙๐/๒๕๔๒ ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานัก
สงฆที่แมจะมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ซึ่งคําวินิจฉัยดังกลาวก็มีหลักการ
สอดคล องกั บแนวปฏิ บั ติ ของหน วยงาน สวนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเชนกัน คือไมไดนําเรื่องการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเปนเงื่อนไขของความเปนนิติบุคคลของวัด แตนําหลักการไดรับอนุญาตให
จัดตั้งตามกฎหมายมาเปนเงื่อนไขความเปนนิติบุคคล
อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับ
แนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา วัดที่จะมี
ฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น คําวินิจฉัยดังกลาวเทากับปฏิเสธ
หลักการเดิมและกําหนดหลักการขึ้นมาใหม นั่นคือการยอมรับความสัมพันธระหวางการพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและความเปนนิติบุคคลของวัดวามีความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน ซึ่ง
หากยึ ดแนวทางดั งกล า วเป น หลั กปฏิบัติจ ะกอใหเกิดปญ หาผลกระทบ และความเสีย หายตาง ๆ
ตามมา
ปญหาในการตีความเกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไมมีฐานะ
เปนนิติบุคคลที่จะมีอํานาจในการฟองคดี ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ นั้น กรณีเปนที่นา
สังเกตวามีความคิดเห็นที่แตกตางกันระหวาง หนวยงานศาลที่ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีขอพิพาทตาม
กฎหมายฝายหนึ่ง กับหนวยงานของรัฐผูถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคือสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห งชาติ และสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาอั นเป นหน วยงานผู ให ความเห็ นทางกฎหมายแก
หนวยงานภาครัฐฝายหนึ่ง

๒๗๕
จากสภาพป ญ หาในการตี ค วามเกี่ ย วกั บ สถานะความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด ที่ มิ ไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆดังกลาว มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของวัดและสํานักสงฆใน
ปจจุบันเปนอยางมาก ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีวัดที่มีพระสงฆอยูทั่วประเทศ จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด
เป นวั ดที่ ได รั บพระราชทานวิ สุ งคามสี มาแล ว จํ านวน ๒๒,๙๕๙ วั ด วั ดที่ ยั งไม ได รั บพระราชทาน
วิสุงคามสีมา จํานวน ๑๖,๐๒๕ วัด โดยมีวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คิดเปนจํานวนรอยละ
๕๘.๙ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดทั้งหมดใน
ประเทศไทย
เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น มีความเกี่ยวของทั้งในเรื่องสิทธิและ
หนาที่ของนิติบุคคล รวมทั้งการใชอํานาจของเจาอาวาส ในฐานะเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ และเปนผลที่เกี่ยวเนื่องกับการทํานิติกรรมและสัญญา กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย เชน ที่วัด ที่ธรณีสงฆ อาคารสิ่งกอสราง ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนการ
กําหนดใหเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งทรัพยมรดกของพระ
ที่ จ ะตกทอดได แ ก วั ด ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย อั น เป น ผลพวงถึ งสํ า นั ก สงฆ ด ว ย
เชนเดียวกัน มีการประมาณการวาในแตละป ภาพรวมของการมีเงินหมุนเวียนในรูปของรายไดและ
รายจายของระบบวัดที่มีอยูทั่วประเทศ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทตอป
ปญหาจากการที่กฎหมายบัญญัติสถานภาพของวัดและสํานักสงฆไวไมชัดเจนดังกลาวทําให
เกิดการตีความไดสองนัยขางตน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการทํานิติกรรมของ
วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และมีผลกระทบตอการบริหารงานขององคกรคณะสงฆใน
ภาพรวม ดังนั้น จึงควรตองทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบถึงความเปนมา สภาพปญหา แนวคิดทฤษฎี
และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทาน
วิ สุ งคามสี มาและสํ านั กสงฆ ตลอดจนการหาแนวทางข อสรุ ปหรื อมาตรการในทางกฎหมาย ที่ จ ะ
เสนอแนะในการปรับปรุง หรือแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งบทบัญญัติ
ของกฎหมายอื่นที่มีสวนเกี่ยวของตอไป
ในการศึกษาวิจัยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา มุงเนนศึกษาความเปนมา แนวคิด
ทฤษฎีและมาตรการตาง ๆ ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรคทั้งดานสังคม การศาสนา และกฎหมาย ที่
เกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ โดย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับกุศลสถานของศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย เชน มัสยิดอิสลาม โบสถมิสซัง
วิห ารฮิ น ดู และพราหมณ เป น ต น รวมทั้งวัดและกุศลสถานของศาสนาอื่น ๆ ในตางประเทศบาง
ประเทศ โดยในขอบเขตดานพื้นที่ ประชากรกลุมตัวอยาง จะทําการศึกษาวิจัยภาคสนามดวยการ
สัมภาษณเจาะลึกและออกแบบสอบถามประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งในเขตพื้นที่ภูมิภ าค เขตพื้น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิธีดําเนิน การวิจัย ใช วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร
ผสมผสานกับทางรัฐศาสตร ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นตน (Primary Source) ไดแกกฎหมายที่เกี่ยวของ หนังสือ ตํารา
วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ ฯลฯ และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ที่เผยแพรใน

๒๗๖
ลักษณะขอมูลออนไลนจากเว็บไซตตาง ๆ อีกทั้งไดทําการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการ
สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) และการออกแบบสอบถาม (Questionnaires) รวมทั้งการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ไดแกกลุมพระภิกษุ
สงฆ ผูดํารงตําแหนงบริหารระดับเจาคณะภาคลงมา ตลอดจน พระภิกษุ แมชี และกลุมฆราวาส
ประกอบดวย ผู พิพากษา อั ยการ ทนายความ อาจารย นักวิช าการ ผูเชี่ย วชาญ ผูบ ริห ารและ
เจาหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน องคกรภาคธุรกิจ เกษตรกร ผูใชแรงงาน
ตลอดจนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป จํานวน ๔๒๙ ตัวอยาง แลวนําขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและแปล
ความใหไดมาซึ่งผลของขอมูลดังกลาว ดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งผลของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆตอไป
ไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนวานิติบุคคลเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดแน แตพบวามีการรวมกลุม
กันประกอบธุรกิจในรูปองคกรตั้งแตในยุคโรมันโบราณ ในยุคกลางในยุโรปก็พบวาวัดในศาสนาคริสต
รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงก็มีการจัดการในลักษณะการรวมตัวเปนองคกร เชน The
City of London Corporation โดยมีวัตถุประสงคใหเปนองคกรที่ดําเนินกิจการอยางตอเนื่องและ
อาจเปนการถาวร ไมใชดํารงอยูเพียงเทากับอายุขัยของคณะผูกอตั้งหรือสมาชิกในขณะกอตั้งเทานั้น
สําหรับเอกชนพบหลักฐานวามีการกอตั้งองคกรที่ดําเนินกิจการในรูปบริษัทดําเนินกิจการมากวา ๕๐๐
ปแลว และมีการพัฒนารูปแบบของนิติบุคคล การพัฒนากฎหมายที่ใชบังคับแกนิติบุคคลสวนใหญมา
จากการเจริญเติบโตทางการคาพาณิชยในยุโรป
เมื่อมีการยอมรับสถานะความเปนนิติบุคคล การพัฒนากฎหมายที่เกิดขึ้นจากความเปนนิติ
บุคคล ทําใหเกิดมีแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลอยูหลายทฤษฎี เชน
(๑) ทฤษฎี ที่ถือว านิ ติบุคคลเปนสิ่งสมมติ หรือ ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลเปน อํานาจของ
ผูปกครองในทางการเมือง ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของนักกฎหมายแบบปฏิฐานนิยม (Positivist) โดย
ทฤษฎีนี้ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของกฎหมายหาไดมีสภาพความเปนอยูที่แทจริงไม
เนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนที่แทจริง นิติบุคคลเปนแตเพียงบุคคลที่กฎหมายสมมติใหมีขึ้นเพื่อใหมี
สิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาและใหสามารถแสดงเจตนาไดดวย แตเนื่องจากนิติบุคคล
ไมอาจจะแสดงเจตนาไดเองจึงตองแสดงออกมาโดยทางผูแทนนิติบุคคล ดังนั้น นิติบุคคลจึงจําเปน
ที่จะตองมีผูแทนนิติบุคคลมาเปนผูแสดงเจตนาแทน และนิติบุคคลจะมีสิทธิเพียงเทาที่กฎหมาย
กําหนดใหเทานั้น รวมทั้งกฎหมายอาจจะใหสภาพนิติบุคคลหรือถอนสภาพนิติบุคคลเมื่อใดก็ได
(๒) ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีที่ถือวาลักษณะของนิติ
บุคคลเป นสิ่ งที่ มีห ลักมี เ กณฑ (Non-fiction Theory) นักกฎหมายฝายนี้เห็น วานิติบุคคลเปน
ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง ๆ มีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่งสมมติขึ้นอยางลอย ๆ
นิติบุคคลจึงสามารถมีเจตนาอันแสดงออกโดยผานการแสดงเจตนาของบุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูแทน
ของนิติบุคคลไดเพราะนิติบุคคลเปนที่รวมของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลมิใชสิ่งที่กฎหมายสรางขึ้นตาม
ชอบใจ กฎหมายเพียงรับรองสภาพความเปนอยูของนิติบุคคลซึ่งมีอยูแลวและคอยควบคุมนิติบุคคล
โดยกําหนดสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ของนิติบุคคลไวเทานั้น หากกฎหมายไมรับรองสภาพนิติบุคคลก็
เทากับเปนการฝาฝนธรรมชาติ นอกจากนั้นแนวคิดของกลุมนี้เห็นวาลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งที่มี
กฎเกณฑ โดยมีทฤษฎีที่แยกยอยออกไป เชน ทฤษฎีบุคลิกภาพของคณะบุคคลอันแทจริง หรือ the
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group personality หรือทฤษฎี Realist Theory หรือ Organic Theory ทฤษฎีนี้เทียบวานิติบุคคล
เปนเสมือนสิ่งมีชีวิต หนวยงานตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของนิติบุคคลนั้นเปรียบเสมือนอวัยวะตาง ๆ
(๓) ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นิ ติบุคคลของนักกฎหมายยุ คใหม นั กกฎหมายมหาชนรุ น ใหมของ
ฝรั่งเศสมองวาขอโตเถียงของทั้งสองทฤษฎีที่กลาวมานั้นเปนการมองบัญหาที่ไมถูกตองดวยกันทั้งสอง
ฝายเพราะจริง ๆ แลว ไมวากลุมบุคคลหรือบุคคลธรรมดา การที่จะเปนวัตถุแหงกฎหมายไดก็เปน
เรื่องนามธรรมเหมือนกัน ซึ่งอาจกลาวไดวาไมใชทั้งเรื่องสมมติและเรื่องจริง แตเปนเรื่องที่เปนผลแหง
การยอมรับของกฎหมายดวยกัน และวัตถุแหงกฎหมายหรือบุคคลในทางกฎหมายในที่นี้ หมายถึง
ศูนยแหงผลประโยชนที่ไดรับการคุมครองโดยกฎหมายซึ่งก็คือบุคคลธรรมดาและกลุมบุคคลซึ่งเปนที่
รวมของบุคคลธรรมดา
จากแนวคิดดังกลาวจึงอาจสรุปไดวา ในปจจุบันสภาพอันแทจริงของนิติบุคคลมิไดเปน
บุคคลทางกฎหมายที่กฎหมายสมมติขึ้น และมิไดเปนบุคคลที่มีสภาพความเปนอยูที่แทจริงแตนิติ
บุคคลเปนที่รวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพื่อดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หนึ่งที่กําหนดไว ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดา การใหสภาพนิติบุคคลจึงเปน
วิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งที่สรางขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการที่จะใหบุคคล
ธรรมดาและทรัพยสินที่มารวมกันสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคไดโดยสะดวกโดยผานนิติบุคคล
นั้นเอง
สําหรับการการยอมรับนิติบุคคลในทางกฎหมายนั้น นิติบุคคลเปนสิ่งที่กฎหมายใหสิทธิ
หนาที่และความรับผิดไดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เดิมรัฐจํากัดการใหเปนนิติบุคคล และจํากัดสิทธิ
หนาที่ของนิติบุคคลเปนอยางมาก ตอมาเมื่อมีการเรียกรองสิทธิเสรีภาพมากขึ้น กฎหมายจึงยอมรับ
นิติบุคคลมากขึ้นเปนลําดับ ปจจุบันรัฐตาง ๆ ไดใหสิทธิและหนาที่แกนิติบุคคลมากขึ้น และยอมใหมี
นิติบุคคลในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น
สําหรับความหมายของ “นิติบุคคล” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
ไดใหความหมายวา หมายถึง “องคการหรือคณะบุคคลซึ่งกฎหมายสมมุติใหเปนบุคคล มีสิทธิและ
หนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมาย” นอกจากนั้นไดมีนักกฎหมายหลายทานไดใหความหมายของคําวา
“นิติบุคคล” ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวอาจกลาวโดยสรุปวา นิติบุคคลเปนบุคคลโดยการรับรองหรือ
กอตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ไมใชบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจ นิติบุคคลอาจอยูในรูปของคณะบุคคล หรือ
องคกร หรือกองทรัพยสินก็ได เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และนิติบุคคลยอมมีสิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิด ภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
สํา หรั บประเภทของนิ ติบุคคลนั้น การแบงนิติบุคคลออกเปนประเภทตาง ๆ ขึ้น อยูกับ
ระบบความเชื่ อทางกฎหมายและหลั ก เกณฑ ที่ ใ ชใ นการแบ ง ดัง นั้ น ในแต ล ะประเทศที่ มี ร ะบบ
กฎหมายตางกันก็จะมีการแบงตางกันไป เชน ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งมีการพัฒนาทางกฎหมาย
มหาชนแยกออกตางหากจากระบบกฎหมายเอกชน ถึงขนาดที่มีระบบศาลคู ก็มีการแบงนิติบุคคล
ออกเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
แนวความคิ ด สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ฝ รั่ ง เศสมี ก ารแบ ง แยกนิ ติ บุ คคลออกดั ง กล า ว สั ม พั น ธ กั บ
แนวความคิดของการแบงแยกระบบกฎหมาย แนวคิดในเรื่องวิธีดําเนินการโดยอํานาจมหาชน และ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
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นิ ติบุ คคลตามกฎหมายเอกชนฝรั่ งเศสนั้ น ยังอาจแบง ออกตามวัตถุป ระสงคไ ดเปน ๒
ประเภท คือ
(๑) นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร ไดแก หางหุนสวน บริษัทตาง ๆ
(๒) นิติบุคคลซึ่งไมมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร ซึ่งไดแก สหภาพแรงงาน สมาคม และมูลนิธิ
สวนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน อาจแบงไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ
(๑) รัฐ (State) ซึ่งเปนนิติบุคคลเพียงหนึ่งเดียวในประเภทนี้
(๒) นิติบุคคลมหาชนอื่น นอกจากรัฐ เชน องคการปกครองทางพื้นที่ เชน รัฐวิสาหกิจ
องคการปกครองสวนทองถิ่น และองคการมหาชน เปนตน
สําหรับอังกฤษหรือประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System)
ที่มิไดมีการแยกระบบกฎหมายมหาชนออกไปตางหากอยางเด็ดขาด จึงมิไดแยกนิติบุคคลในทาง
มหาชนออกไปตางหาก แตยังคงจัดระบบรวมอยูกับนิติบุคคลอื่นทั่วไปของภาคเอกชน รวมทั้งสิ่งที่
เรียกวา “กึ่งนิติบุคคล (Semi-Corporation)” ดวย เชน Registered Friendly Society โดยการ
แบงนิติบุคคลตามกฎหมายอังกฤษอาจแบงออกตามหลักเกณฑตาง ๆ คือ
(๑) การแบงออกตามลักษณะขององคกร แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ นิติบุคคลประเภท
รวม (Corporation Aggregate) และนิติบุคคลประเภทเดี่ยว (Corporation Sole) โดยนิติบุคคล
ประเภทรวม คือนิติบุคคลที่เปนกลุมของบุคคล (Collection of Individual) ที่มารวมกันเปนนิติ
บุคคลนั้น มีความตอเนื่อง มีสิทธิหนาที่ตาง ๆ การรวมกันนั้น อาจมีกลุมบุคคลที่มีฐานะเทากันหรือมี
หัวหนาเพื่อกระทําการนั้นก็ได สวนนิติบุคคลประเภทเดี่ยวนั้น คือนิติบุคคลธรรมดาที่ประกอบดวย
บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว แตมีความเปนอยูที่ตอเนื่องและอาจถือสิทธิและหนาที่ไดตามกฎหมาย มี
ลักษณะเปนตัวบุคคลตามตําแหนง บุคคลธรรมดาที่มาสืบตําแหนงแทนที่ก็จะผูกพันในสิทธิและหนาที่
ตอเนื่องกันไป เชน ตําแหนง Archbishop หรือ Dean หรือ Rector รวมทั้งองคกรของรัฐประเภท
ตาง ๆ ดวย
(๒) การแบงตามภารกิจ (Activity) การแบงนิติบุคคลตามภารกิจ อาจแบงออกไปไดเปน
หลายประเภท เชนรัฏฐาธิปตย รัฐมนตรี และพนักงานของรัฐ องคการปกครองทองถิ่น หนวยงาน
ของรั ฐ ที่ ทํ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ให คํ า ปรึ ก ษา เช น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สมาคมทางวิ ช าชี พ หรื อ ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา องคการสาธารณกุศล สมาคม หรือองคการที่ไมมุงกําไร สมาคม
นายจางและสหภาพแรงงาน รวมทั้งองคการที่มุงหมายกําไร
(๓) แบงตามสภาพการจัดตั้ง ก็อาจจําแนกนิติบุคคลออกตามสภาพของการจัดตั้งนิติบุคคล
นั้นขึ้นมาวาจัดตั้งดวยหลักเกณฑอยางไร โดยแบงออกเปน จัดตั้งโดย Royal Charter ซึ่งรัฐเปนผู
อนุญาตตาม Royal Prerogative โดยไมตองอาศัยกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งโดยอาศัยกฎหมายของ
รัฐสภา จัดตั้งโดย Royal Charter แตไดรับอํานาจเพิ่มเติมโดยอาศัยกฎหมายของรัฐสภา และจัดตั้ง
โดยระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เชน กษัตริย รัฐสภา
สําหรับประเทศไทย ระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไมปรากฏวามีกฎหมายฉบับใดที่รับรอง
หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีกี่ประเภท แตในทางทฤษฎีเราพยายามที่จะแบงนิติ
บุคคลออกเปน ๒ ประเภทคือ นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซึ่ง
นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนของไทยนั้นจะเกิดขึ้นไดก็แตโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเทานั้น ดังจะ
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เห็นไดจากความตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่บัญญัติวา “นิติบุคคลจะมี
ขึ้นไดก็แตดวยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” ดังนั้นหากไมมีกฎหมายรับรองให
คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันใดมีฐานะเปนนิติบุคคล คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันนั้นยอมไม
อาจมีสภาพเปนนิติบุคคลขึ้นมาไดและไมอาจมีสิทธิหรือหนาที่ใด ๆ ได นิติบุคคลที่ประมวลกฎหมาย
แพ งและพาณิ ช ย ฉบั บ ป จ จุ บั น รั บ รองไวมีอยูดว ยกัน ๕ ประเภท คื อ สมาคม มูล นิธิ หางหุน สว น
จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด นิติบุคคลเหลานี้จะถูกจัดตั้งขึ้นโดยเอกชนแสดงเจตนา
จั ด ตั้ งนิ ติบุ คคลขึ้ น โดยทํ า เป น สั ญ ญาจัดตั้ง หรือทํ าเปน นิติกรรมฝายเดีย วแสดงเจตนาจัดตั้งกอง
ทรัพยสินขึ้นเปน มูลนิธิแลว ไปขอจดทะเบีย นตอเจาพนักงาน เมื่อเจาพนักงานจดทะเบียนใหแลว
นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งก็จะมีฐานะเปนนิติบุคคลขึ้นมา ซึ่งจะเห็นไดวาการจัดตั้งนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยนั้น โดยหลักแลวเปนการจัดตั้งนิติบุคคลในระบบจดทะเบียน (Normative
System) ทั้งนี้ เพราะตองการความแนนอนเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอกซึ่งจะเขาทํานิติกรรม
สัญญากับนิติบุคคลนั้น ๆ โดยนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนอาจมีวัตถุประสงคในทางการคาหากําไร
เชน บริษัท หรือไมมีวัตถุประสงคในทางการคาหากําไร เชน สมาคม อันเปนที่รวมของกลุมบุคคล
หรือมูลนิธิอันเปนกองทรัพยสินที่จัดสรรเปนกองทุนไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศล
สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร การศึกษา หรือ เพื่อประโยชนอยางอื่นโดยมิไดมุงหมายหา
ผลประโยชนมาแบงปนกัน เปนตน
ลักษณะเบื้องตนหรือลักษณะทั่วไปของนิติบุคคล ที่แมจะถือวามีสถานะเปนบุคคลตาม
กฎหมาย แตโดยสภาพที่นิติบุคคลไมไดมีชีวิตจิตใจที่จะแสดงเจตนาและกระทําการตาง ๆ เพื่อดําเนิน
กิจการไดเอง ตองอาศัยบุคคลธรรมดามาแสดงเจตนาและกระทําการใหในนามของนิติบุคคล นิติ
บุคคลจึงมีลักษณะเฉพาะซึ่งพอสรุปได ดังนี้
(๑) มีกฎหมายรับรองหรือกําหนดการกอตั้ง
(๒) ตามปกติเกิดจากการรวมตัวของบุคคล ๒ คน ขึ้นไป
(๓) มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย อาจเปนสิทธิหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวโดยตรงในกรณี
ที่ เ ป น นิ ติ บุ คคลที่ กอตั้ งขึ้ น โดยผลของกฎหมายโดยตรง หากเป น นิติบุค คลที่กอตั้ งขึ้น โดยการจด
ทะเบียน การดําเนินกิจการตองอยูภายใตวัตถุประสงคที่จดทะเบียนและตามกฎหมาย
(๔) มีความรับผิดเปนเอกเทศ แยกตางหากจากผูแทนของนิติบุคคล
(๕) การสิ้นสุดของนิติบุคคล โดยหลักก็เปนเชนเดียวกับการกอตั้งนิติบุคคล กลาวคือ หาก
เปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง การสิ้นสุดของนิติบุคคลก็ตองมีกฎหมายใหยุบ
เลิกนิติบุคคลนั้น หากเปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน การสิ้นสุดของนิติบุคคลก็มักจะ
เปนไปโดยการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล แตก็อาจมีการสิ้นสุดดวยการถอนทะเบียนนิติบุคคล หรือดวย
เหตุอื่นตามที่กฎหมายกําหนดก็ได
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น ในสมัยโบราณ รัฐมีภารกิจไม
มากนัก ภารกิจหลักก็มีเพียงการคุมครองปองกัน ไดแก การปองกันศัตรูจากภายนอก และการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในเทานั้น ตอมาแนวคิดเกี่ยวกับรัฐสมัยใหม ภารกิจของรัฐมีมากขึ้น รัฐตอง
จัดหาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อบํารุงสงเสริมใหแกราษฎร เชน การใหการศึกษา การสาธารณสุข การ
คมนาคม และอื่น ๆ เมื่อภาระของรัฐมากขึ้น ความจําเปนตองมีหนวยงาน องคการเจาหนาที่ตาง ๆ

๒๘๐
เพื่ อปฏิ บั ติภาระหน า ที่ของรัฐ และเพื่อใหองคการเหลานี้มีความคลองตัว ในการปฏิบัติห นาที่ จึง
จําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหแกองคการตาง ๆ ที่ตั้งขึ้น และเนื่องจากองคการเหลานี้จัดตั้งขึ้นใน
ฐานะตัว แทนของรั ฐ เพื่ อคุ มครองประโยชนสาธารณะ ดังนั้น รัฐ จึงมีอํานาจมหาชนซึ่งเหนือกวา
เอกชนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน องคการกระจายอํานาจของรัฐก็ยอมมีอํานาจมหาชนดวยเชนกัน
แนวคิดเกี่ย วกับ นิ ติบุ คคลตามกฎหมายมหาชน มีการพัฒ นาไปอยางเปน ระบบในกลุม
ประเทศตาง ๆ เชน
(๑) ประเทศที่ใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System) เชนสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีการพัฒนากฎหมายมหาชนมาเปนเวลานาน การแบงแยกนิติบุคคลมหาชน
ออกจากนิติบุคคลเอกชน ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงเปนไปอยางมีระบบและคอนขางสมบูรณ โดยมี
การแยกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนออกเปน ๒ ระดับ คือ รัฐ (Etat) ในระดับหนึ่ง และนิติบุคคล
มหาชนอื่ น นอกจากรั ฐ อี ก ระดั บ หนึ่ ง ได แ ก องค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น และองค ก ารมหาชน
สําหรับในระบบกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นิติบุคคล หมายถึง ผูที่มีความสามารถทรง
สิทธิและหนาที่ตามกฎหมายที่กฎหมายสมมติขึ้นนั้น โดยนิติบุคคลในระบบกฎหมายเยอรมันมีสอง
ประเภท คือ นิติบุคคลมหาชน และนิติบุคคลเอกชน โดยนิติบุคคลเอกชนนั้นเกิดขึ้นในระบบกฎหมาย
เอกชน สวนนิติบุคคลมหาชน คือ นิติบุคคลที่เกิดขึ้นหรือมีรากฐานมาจากกฎหมายมหาชน มีอยู ๓
ประเภท คือ องคการหมูคณะมหาชน (Körperschaft des öffentlichen Rechts) องคการบริการ
มหาชน (Anstalt des öffentlichen Rechts) และมูลนิธิมหาชน (Stiftung des öffentlichen
Rechts)
(๒) ประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เชนอังกฤษ
อังกฤษ มีระบบกฎหมายที่ยอมรับคําพิพากษาเปนกฎหมาย กลาวคือ เปนกฎหมายที่ศาล
สรางขึ้น (judge-made law) จนเกิดเปนกฎหมายอันเดียวกัน (Common) ที่ใชทั่วเกาะอังกฤษ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ที่ศาลสรางขึ้นนั้นมักเปนหลักกฎหมายใหญ ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับชีวิตประจําวันของคนในสังคม เชน หลักกฎหมายสัญญา หลักกฎหมายละเมิด (Tort) หลัก
กฎหมายเรื่องทรัพยสิน หลักกฎหมายอาญา เปนตน
นอกจากกฎหมายที่สรางขึ้นโดยศาล (Common Law) แลว อังกฤษยังมีกฎหมายลาย
ลักษณอักษรที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา (Acts of Parliament) เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑที่ใชบังคับ
ในสังคมสมัยใหมในระบบกฎหมายอังกฤษ โดยที่กฎหมายจารีตประเพณี มิไดมีแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความเปน บุคคลอยางเดน ชัด และกฎหมายหรือศาลก็มิไดแบงประเภทของบุคคลออกเปน บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลดังเชนในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) ทั้งนี้เนื่องจากศาลได
ยอมรับเปนการทั่วไปวาทุกคนที่เกิดมายอมสามารถมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายไดโดยไมจําเปนตอง
สรางหลักกฎหมายขึ้นมารองรับความเปนบุคคล (Personality) ของมนุษย สวนนิติบุคคลนั้นแมวา
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) จะไดวางหลักเกี่ยวกับความเปนบุคคลในทางกฎหมาย
(นิติบุคคล) อยูบางแตก็เปนหลักกฎหมายที่ศาลสรางขึ้นเพื่อใชกับการเกิดขึ้นของบริษัทซึ่งเปนการ
สนองตอบความจําเปนทางธุรกิจ ทั้งนี้ อาจพิจารณาแบงนิติบุคคลตามกฎหมายของอังกฤษออกเปน
นิติบุคคลประเภทกลุมของบุคคล (Corporation Aggregate) และนิติบุคคลประเภทบุคคลธรรมดา
เพียงคนเดียว (Corporation Sole) ในสวนของนิติบุคคลมหาชนนั้น ความเปนนิติบุคคลขององคกร

๒๘๑
ของรัฐหรือองคกรที่ใชอํานาจมหาชน เกิดขึ้นโดยกฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา ซึ่งจัดตั้งองคกรของรัฐที่
เปนบุคคล เรียกวา Corporation เชน หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนตน
ทั้งนี้ อาจสรุปไดวา หลักเกณฑของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เนื่องจากนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนนั้น เกิดขึ้นดวยพื้นฐานแนวคิดที่ตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อีกทั้ง
ภารกิ จ หน า ที่ ตลอดจนลั ก ษณะการดํา เนิ น งานก็ ตา งไปจากนิติ บุค คลตามกฎหมายเอกชน การ
แบงแยกนิติบุคคลสองประเภทดังกลาวนี้ มักจะอาศัยหลักเกณฑที่สําคัญ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ
กฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น กิจกรรมที่นิติบุคคลนั้นดําเนินการ และการใชอํานาจของนิติบุคคลนั้น
ดังนั้น ถานิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน มีกิจกรรมที่เรียกวา “บริการสาธารณะ (le service
public)” และมีการใชอํานาจมหาชน (la puissance publique) นิติบุคคลนั้น มักจะเปนนิติบุคคล
มหาชน ในขณะที่ นิ ติบุ คคลใดจั ดตั้งโดยกฎหมายเอกชน หรือกฎหมายแพงและพาณิช ย ดําเนิ น
กิจกรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนของเอกชน และไมมีการใชอํานาจมหาชนแตประการใด นิติบุคคลนั้นก็
มักจะเปนนิติบุคคลเอกชน
สํ า หรั บ ความเปน มาของนิ ติ บุ คคลมหาชนในประเทศไทยนั้ น แต เ ดิ มก็ มิ ไ ดมี ค วามคิ ด
เกี่ยวกับเรื่องนิติบุคคล ตอเมื่ออิทธิพลของประเทศตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท จึงไดเริ่มมีนิติบุคคล
ขึ้นในประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ เปนครั้งแรก แตมีลักษณะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
หากพิ จ ารณาการก อตั้ งนิ ติบุ คคลตามกฎหมายมหาชนของไทยนั้น กระทรวง ทบวง และกรมใน
ประเทศไทยไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัย
รัชกาลที่ ๖ เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และบรรพ ๒ ในป พ.ศ.
๒๔๖๘ ซึ่งไดมีบทบัญญัติกําหนดใหกระทรวง ทบวง และกรม ตลอดจนวัดวาอาราม หางหุนสวน
บริษัท สมาคมและมูลนิธิ มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความในมาตรา ๗๒ และภายหลังจากนั้นมีการ
พัฒนาความเปนนิติบุคคลมหาชนโดยการออกกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลมหาชนมา
จนกระทั่งปจจุบัน ซึ่งอาจสรุปไดวาปจจุบันนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย มีการแบงประเภท ดังนี้
(๑) สวนราชการ
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) องคการมหาชน
(๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) องคกรที่เปนหนวยธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
(๖) โรงเรียน
(๗) วัดในพระพุทธศาสนา
เหตุที่วัดในพระพุทธศาสนาไดรับการพิจารณาใหเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น
โดยพิจ ารณาจากกฎหมายที่ กอตั้งคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ วัตถุประสงคในการ
ดําเนินการของวัดที่มุงสนองตอบความตองการของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ และมีการใช
อํานาจมหาชนในหลายประการ จึงอาจพิจารณาไดวาความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
ของไทยนั้น ถือเปนนิติบุคคลในระบบกฎหมายมหาชน

๒๘๒
คําวา “วัด” และความหมายของคําวาวัดนั้นไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหความหมายไวอยาง
ชัดเจน แตมีผูใหความหมายไวหลายประการ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได
ใหความหมายวา “สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหารและที่อยูของสงฆหรือนักบวช เปนตน”
สําหรับคําวา “สํานักสงฆ” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมาย
ของคําวา “สํานักสงฆ” หมายความวา “วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเดโช ปธ.๙ ราชบัณฑิต) ไดใหความหมายวา “วัด “ เปนคํา
ที่ใชเรียก สถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแตโบราณ เปนคําเรียกรวมที่ดินและอาคาร เชน อุโบสถ
วิหาร ศาลา กุฏิ ที่ตั้งอยูบนที่ดินนั้นดวย
วัด ในความหมายของกรมการศาสนา หมายถึง สถานที่ทางศาสนาตามปกติแลว จะมี
เสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุตาง ๆ เปนที่พํานักอยูอาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมวินัย และประกอบ
ศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ ตลอดจนเปนที่บําเพ็ญกุศลตาง ๆ ของพุทธบริษัทโดยทั่วไป
โดยที่วัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทและมีความสําคัญตอประเทศไทยในฐานะเปนสถาบัน
พื้น ฐานทางสังคมประเภทหนึ่ง เปน ที่อยูของสงฆ เปนที่ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม และ พิธีกรรมทาง
ศาสนา เปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน เปนรากฐานทั้งในดานการศึกษา การปกครอง วัฒนธรรม
และด า นเศรษฐกิ จ แม บ ทบาทหน า ที่ ใ นบางด า นอาจจะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปตามสภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป แตก็มิไดทําใหบทบาทและความสําคัญของวัดในยุคปจจุบันลดนอยลงแตอยางใด
วัดในพระพุทธศาสนามีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาล สําหรับการสรางวัดนั้น วัด
เวฬุวันมหาวิหาร ถือเปนอารามหรือวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา คําวา เวฬุวัน แปลวาสวนไผ เดิม
อารามแหงนี้เปนพระราชอุทยาน สําหรับเสด็จประพาสของพระเจาพิมพิสาร กษัตริยแควนมคธ เปน
สวนปาไผรมรื่นมีรั้วรอบและกําแพงเขาออก ตั้งอยูนอกเมืองราชคฤห เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลวได
เสด็จไปยังเมืองราชคฤห พระเจาพิมพิสารพรอมดวยขาราชบริพารเขาไปเฝา หลังจากไดสดับพระ
ธรรมเทศนาแลว พระองคไดบรรลุพระโสดาบัน เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา พระเจาพิม
พิสารไดถวายพระราชอุทยานแหงนี้เปนวัดในพระพุทธศาสนาเปนพุทธบูชา ดวยทรงเห็นวาเปนที่สงบ
รมรื่น เหมาะสําหรับอยูบําเพ็ญธรรมของพระสงฆ
เมื่อพระพุทธองคไดรับเวฬุวันมหาวิหารแลว ก็ไดทรงอนุญาตอารามแกภิกษุทั้งหลาย โดย
รับสั่งแกภิกษุวา “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม” นี่จึงเปนพุทธานุญาตใหมีอารามหรือวัดได
เปนครั้งแรกในพุทะศาสนา ดังนั้น จึงถือกันตอมาวาสถานที่นี้เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา และ
หลังจากนั้นไมนาน อารามแหงนี้ก็ไดใชเปนสถานที่สําหรับพระสงฆประชุมจาตุรงคสันนิบาตครั้งใหญ
ในพระพุทธศาสนา เปนสถานที่ที่พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกขแกพระสาวกจํานวน ๑,๒๕๐ รูป
แลวสงไปเปนพระธรรมทูตประกาศพระศาสนา อันเปนที่มาของวันมาฆบูชา
ภายหลังจากนั้น บรรดากษัตริย พอคา คหบดีและประชาชนทั่วไปจึงไดมีการสรางวัดเพื่อ
อุทิศถวายแกพระพุทธองคและสงฆเปนการแพรหลายทั่วไป จนเมื่อศาสนาพุทธไดเผยแผเขามายัง
สุวรรณภูมิอันเปนดินแดนที่ตั้งของประเทศไทยในปจจุบัน และไดรับการยอมรับจนกลายเปนศาสนา
ประจําชาติไทย องคพระมหากษัตริยของไทยในแตละยุคสมัยไดเปนองคอัครศาสนูปถัมภกที่สําคัญ
ของศาสนาพุทธ ไดมีการสรางวัดประจํารัชกาลตาง ๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งเรียกกันวา “วัดหลวง”
เพราะการสรางวัดจะตองใชกําลังคนกําลังทรัพยมากมาย ผูที่สรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนตนมา จึง

๒๘๓
มักจะเปนกษัตริยหรือเศรษฐีที่มีฐานะสูงทั้งในสังคมและทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นจากพุทธประวัติวา
ผูสรางวัดถวายไดแกกษัตริยแหงแควนตาง ๆ เชนพระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงแควนมคธ ไดสรางวัด
เวฬุวนาราม ซึ่งเปนวัดแรกในพระพุทธศาสนา และมีกษัตริยและราชาในแวนแควนตาง ๆ อีกหลาย
องค ที่ได ส ร า งวั ดถวายหรื อทรงเป น องคศาสนูป ถัมภ โดยปรากฏในอรรถกถาวา ที่ดิน ที่พระเจา
แผนดินแบงจากบานโดยปกติพระราชทานใหเปนสิทธิแกผูใดผูหนึ่งเรียกวา “วิสุงคาม” แปลวาบาน
ต า งใช เ ป น “คามสี มา” ได ดั งนั้ น การที่พระมหากษัต ริยซึ่ งเปน องค อัครศาสนู ป ถัมภ กํา หนดที่
พระราชทานไวเปนวิสุงคาม เวนจากการเก็บคาสมพัตสรและอากร เพื่อสงฆจะไดสมมุติเปนพัทธสีมา
เพื่อยนเขตสามัคคีใหสั้น สําหรับประชุมสงฆไดสะดวก การที่กษัตริยพระราชทานที่ใหเปนวิสุงคาม
ตามพระธรรมวินัยนี้ จึงกลายมาเปนธรรมเนียมพระราชประเพณีในการที่กษัตริยจะทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหตั้งวัดและการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาในการสรางพระอุโบสถ และถูก
กําหนดไวในหลักเกณฑการจัดตั้งวัดตามที่ปรากฏในกฎหมายคณะสงฆปจจุบัน
ในสวนที่เกี่ยวกับวัดนั้น เมื่อกลาวถึงวัดในสังคมไทยสิ่งแรกที่คนสวนใหญนึกถึงก็คือ วัดนั้น
ตองมีโบสถ วิหาร พระเจดีย เสนาสนะ และพระภิกษุสามเณร เปนตน การสรางวัดตั้งแตสมัย
พุทธกาล มาจนกระทั่งสมัยตนกรุงรัตนโกสิน ทรนั้น ลวนแตส รางขึ้น ตามความเชื่อถือศรัทธาและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระธรรมวินัยและจารีตประเพณีเทานั้น หาไดมีกฎหมายมา
รับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการจัดตั้งวัดแตอยางใด แมจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนาใน
กฎหมายตราสามดวง รวมถึงกฎหมายพระสงฆที่มีพระบรมราชโองการออกใชในสมัยรัชกาลที่ ๑ แหง
กรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตฉบับแรกที่ออกในป พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถึงฉบับสุดทายคือ ฉบับที่ ๑๐ ออกใน
พ.ศ. ๒๓๔๔ ก็ห าได มีกล าวถึงวั ดไวไม คงกลาวถึงการควบคุมพระสงฆเทานั้น จนกระทั่งถึงสมั ย
รัชกาลที่ ๕ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๔๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ไดกําหนดประเภทของวัดไวในหมวดที่ ๓ วาดวยวัด
มาตรา ๕ วา “วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑ อาราม
ราษฎรอยาง ๑ ที่สํานักสงฆอยาง ๑
๑. พระอารามหลวง คือ วัดที่พระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดใหเขา
จํานวนในบาญชี นับวาเปนพระอารามหลวง
๒. อารามราษฎรนั้น คือ วัดซึ่งไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบาญชี นับวาเปน
วัดหลวง
๓. ที่สํานักสงฆ คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา”
บทบัญญัติดังกลาวก็มิไดกําหนดใหความหมายของวัดไวโดยตรง เพียงแตกําหนดวาวัดมี ๓
ประเภท คือ พระอารามหลวง อารามราษฎร และสํานักสงฆ
ในสวนของหลักเกณฑเงื่อนไขและขั้นตอนในการสรางวัดนั้น มาตรา ๙ บัญญัติวา
“ผูใดจะสรางวัดขึ้นใหมตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะสรางได”
โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ ในการสรางวัดไว และที่สําคัญ ไดมีการบัญญัติเรื่องการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาไว

๒๘๔
ดังนั้น จากผลของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ มาตรา ๙ จึงทําใหวัดที่
สรางขึ้นภายหลังจากนี้ หากมิไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปนวัดที่ชอบ
ดวยกฎหมาย อยางไรก็ตามในสวนของสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้น แมวาพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ที่ไดประกาศใชตั้งแต ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ จะไมไดกําหนด
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดเอาไว แตเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ที่ ไ ด ต รวจชํ า ระใหม เ มื่ อ วั น ที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๗๒ (๒) ก็มีผลทําใหวัดวาอารามมีสถานะความ
เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๘๔ กฎหมายฉบับนี้ก็มิไดมีบัญญัติคํานิยามของวัดไวแตอยางใด เพียงแตบัญญัติวา
“วัดมีสองอยาง (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ”
กฎหมายฉบั บ นี้ ได บั ญ ญัติห ลักเกณฑการสรา งวัดว าใหเ ปน ไปตามกฎกระทรวง โดยที่
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ ก็ไดกําหนดวาการสรางวัดตองขออนุญาตและเมื่อสรางวัดแลวจึงรายงานการ
สรางเพื่อประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา โดยกระทรวงศึกษาธิการตองรายงานมหาเถรสมาคม
เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งวัดใน
ราชกิจจานุเบกษา
วัดที่ไดมีการจัดตั้งถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีฐานะเปนวัดที่ชอบดวยกฎหมาย และ
มีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒
กฎหมายวาดวยคณะสงฆฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวัดไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา
๓๘ โดยบัญญัติถึงประเภทของวัด ความเปนนิติบุคคลของวัด ตามมาตตรา ๓๑ วา
“วัดมีสองอยาง ไดแก
๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”
สํ า หรั บ การสร า ง การตั้ ง การรวม การย า ย การยุ บ เลิ ก วั ด และการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมาใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งไดบัญญัติถึงที่วัด ที่ธรณีสงฆ ที่
ศาสนสมบัติกลางและทรัพยสินของวัด ตลอดจนบัญญัติถึงเจาอาวาส การใหเจาอาวาสเปนผูแทนของ
วัดในกิจการทั่วไป และการกําหนดอํานาจหนาที่ในทางปกครองของเจาอาวาส
ภายหลังจากที่พระพุทธเจาปรินิพพาน พระพุทธศาสนาก็เริ่มมีเคาแตกแยกในดานความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จนมาถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช เมื่อมีการปฐม
สังคายนา ศาสนาพุทธจึงแตกแยกกันออกเปนนิกายใหญ ๆ ๒ นิกาย คือหีนยานกับมหายาน
หีนยาน เปนนิกายของภิกษุฝายใตของอินเดียซึ่งมุงสอนใหพระสงฆปฏิบัติเพื่อดับกิเลสของ
ตนเองกอน และหามเปลี่ยนแปลงแกไขพระธรรมวินัยอยางเด็ดขาด บางทีเรียกวา “เถรวาท” หมายถึง
ผูปฏิบัติตามพุทธบัญญัติอยางเที่ยงตรง นิกายนี้มีผูนับถือมากในประเทศศรีลังกา พมา ลาว ไทย และ

๒๘๕
กัมพูชา ในขณะที่มหายาน เปนนิกายของภิกษุฝายเหนือของอินเดีย บางทีเรียก "อาจารยวาท" บาง ซึ่งมี
จุดมุงสอนใหระงับดับกิเลส ทั้งยังไดแกไขคําสอนในพระพุทธศาสนา ใหผันแปรไปตามลําดับ พวกนี้
เรียกลัทธิของตนวา "มหายาน" ซึ่งแปลวา "ยานใหญ" อาจพาประชาชนใหขามวัฏสงสาร คือ ความ
ทุกขจาการเวียนวายตายเกิดไดคราวละมากๆ นิกายนี้ไดเขาไปเจริญรุงเรื่องอยูในประเทศทิเบต จีน
มองโกเลีย ญี่ปุน เกาหลี และเวียดนาม ตอมาเมื่อประชาชนในประเทศจีน ญวน มอญ (รามัญ) พมา
เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยก็มีการสรางวัดในพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของตนซึ่งอาจแตกตาง
ไปจากวัดดั้งเดิมของประเทศไทยขึ้นเพื่อประกอบศาสนกิจ เชน วัดญวน (อนัมนิกาย) วัดจีน (จีน
นิกาย) วัดมอญ (รามัญ) เปนตน ดังนั้น นอกจากศาสนาพุทธในประเทศไทยจะมีวัดในนิกายหีนยาน
ตามที่ไดกลาวมาแตตนแลว ยังมีวัดอื่น ๆดังตอไปนี้คือ วัดอนัมนิกาย และวัดจีนนิกาย
วัดญวนในประเทศไทยถือกําเนิดขึ้นกอนวัดจีน ในรัช กาลที่ ๓ ระหวางที่สมเด็จเจาฟา
มงกุฎ (ตอมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) ทรงพระผนวชอยู ทรงสนพระทัยในลัทธิ
ประเพณีและการปฏิบัติของพระสงฆฝายมหายาน ซึ่งในขณะนั้นพระสงฆฝายมหายานมีแตฝายอนัม
นิกายยังไมมีฝายจีนนิกาย จึงโปรดใหนิมนตองฮึงเจาอาวาสวัดญวนตลาดนอยในขณะนั้นมาเขาเฝา ซึ่ง
ทรงถูกพระราชอัธยาศัยเปนอยางดี เมื่อเสด็จขึ้นครองราชยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะสงฆ
ฝ า ยอนั ม นิ ก ายเข า มาอยู ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ และอยู ใ นสถานะดั ง กล า วเรื่ อ ยมาแม จ ะมี ก าร
ผลัดเปลี่ยนรัชกาลมาจนถึงปจจุบัน
การเขาไปมีสวนรวมในการประกอบพิธีกรรมในราชสํานักของพระสงฆอนัมนิกาย และ
ตอมาไดรวมเอาพระสงฆจีนนิกายเขาไปดวย แสดงถึงความจงรักภักดีของคณะสงฆทั้ง ๒ นิกาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหคณะสงฆเหลานี้ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์
ในทํานองเดียวกันกับพระสงฆมอญ ที่ไดรับมาแลวในรัชกาลที่ ๔ แตเนื่องจากพระสงฆจีนนิกายและ
อนัมนิกายนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และประกอบพิธีกรรมที่ตางไปจากพระสงฆฝายเถร
วาท คือพระไทยและพระมอญ จึงโปรดเกลาฯ ใหมีทําเนียบสมณศักดิ์สําหรับ พระสงฆญวนขึ้น
ตางหาก และโปรดเกลาฯ ใหมีสมณศักดิ์สําหรับพระสงฆจีนดวยในคราวเดียวกัน อีกทั้งใหเลือก
พระสงฆที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขึ้นเปนพระครู พระปลัด รองปลัด (เทียบดวยสมุห) ผูชวยปลัด (เทียบ
ดวยใบฎีกา) และไดพระราชทานสัญญาบัตร มีราชทินนามและพัดยศ ซึ่งจําลองแบบมาจากพัดยศของ
พระสงฆฝายเถรวาทแตมีขนาดเล็กกวา คณะสงฆอนัมนิกายเดิมใหสังกัดกรมทาซาย ในความดูแลของ
พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ปน) และมีขุนอนัมสังฆการ เปนผูดูแลพระสงฆฝายอนัมนิกายควบคูกันไป
โดยใหเปนผูแทนติดตอกับสํานักพระราชวัง กรมธรรมการ และกรมทาซาย ตอมาจึงไดโปรดเกลาฯ ให
โอนพระสงฆทั้งฝายอนัมนิกายและจีนนิกายมาขึ้นกับกระทรวงธรรมการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ กฎหมายดังกลาวมิได
มีบทบัญญัติที่กลาวถึงการปกครองคณะสงฆฝายอนัมนิกายหรือฝายอื่น ๆ และเมื่อมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ไดบัญญัติใหการปกครองคณะสงฆอื่น นอกจาก
คณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ก็มิไดมีการออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว
แตอยางใด จนกระทั่งไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และในมาตรา ๔๖ ได
บัญญัติวา การปกครองคณะสงฆอื่นนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง

๒๘๖
ป จ จุ บั น ได มี ก ารออกกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วคื อ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) วาดวยการปกครองคณะสงฆอื่น ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ และไดมีการปรับปรุงโดย กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) โดยมี
เนื้อหานอกเหนือจากการบัญญัติหลั กการจัดการปกครองคณะสงฆอื่น อันไดแกอนัมนิกายและจีน
นิกายแลว ยังไดมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑในการสรางวัด การตั้งวัด การรวมวัด การยายวัด การ
ยุ บ เลิ ก วั ด และการขอรั บ พระราชทานวิสุ งคามสี มา โดยกํ าหนดหลักเกณฑ วิธีก ารและขั้น ตอน
เชนเดียวกับการขอจัดตั้งวัดของคณะสงฆไทย
ในส ว นของสถานภาพทางกฎหมายของวัดในสังกัด อนัมนิกายนั้น หากพิจ ารณาตั้งแต
เริ่มตนของการจัดตั้งวัดอนัมนิกายในประเทศไทยนั้น การควบคุมของทางราชการที่มีตอวัดอนัมนิกาย
นั้น มิไดควบคุมในฐานะที่เปนวัด แตดูแลในฐานะที่เปนตางดาว ดังจะเห็นไดจากการที่แตเดิมนั้กรม
ทาซายเปนผูดูแลบังคับบัญชา จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงไดโอนการบังคับบัญชามาขึ้นตอกระทรวง
ธรรมการ และเมื่ อถึ งสมั ย รั ช กาลที่ ๖ ไดโ อนการบังคับ บัญ ชามาขึ้น ตอคณะสงฆไทย จนกระทั่ ง
สถานภาพทางกฎหมายของคณะสงฆอนัมนิกาย จีนนิกาย รวมทั้งวัดของอนัมนิกาย และจีนนิกายไดมี
การเริ่มตนและรับรองโดยบทบัญญัติของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔(พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนตนมา
ในส วนของศาสนสถานที่สําคัญในศาสนาอื่น ๆ ศาสนาอิสลามถือวา มัส ยิด เป นศาสน
สถานของอิสลามมิกชนสําหรับใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมในทางศาสนา สําหรับสถานะความเปนนิติ
บุคคลของมัสยิดนั้น ในการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘
เพื่ อสงเคราะห และคุ มครองอิส ลามิกชน ก็มิไดบัญ ญัติถึงความหมายหรือสถานภาพของมัส ยิด ไว
ตอมาจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๕
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ นับเปนกฎหมายฉบับแรกที่บัญญัติถึงความหมาย การจัดตั้ง สถานภาพทาง
กฎหมายและการบริห ารจั ดการของมัสยิด โดยในกฎหมายฉบับ นี้ไดใหความหมายของ “มัส ยิด ”
หมายความวา สถานที่ซึ่งอิสลามิกชนมีสิทธิใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมตามลัทธิศาสนาอิสลามในวัน
ศุกรเปนปกติ ทั้งนี้ มัสยิด มาจากคําภาษาอาหรับวา มัสญิด แปลวาสถานที่กราบ ในไทยใชเรียกโรง
สวดประจําเมืองใหญโดยมีบทบัญญัติตามมาตรา ๕ ใหมัสยิดซึ่งไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล นอกจากนั้น บทบัญญัติมาตรา ๖ ไดกําหนดวิธีการในการขอจดทะเบียน
เปนมัสยิด โดยให อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น เปนผูขอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด
ทั้งนี้ การบริหารจัดการมัสยิดที่ไดรับการจดทะเบียนแลว ใหมีคณะกรรมการมัสยิด จํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน มีหนาที่จัดการทั่วไปในกิจการและทรัพยสินของมัสยิดโดยใหอํานาจคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดเปนผูแตงตั้งและถอดถอนกรรมการมัสยิด
ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จนกระทั่งปจจุบัน นอกจากปรับปรุง
โครงสรางการบริหารจัดการศาสนาอิสลามแลว พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.
๒๕๔๐ ยังไดบัญญัติการจัดตั้ง สถานภาพ และการบริหารจัดการของมัสยิดใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยไดใหนิยาม “มัสยิด (Mosque)” วาหมายถึง “สถานที่ซึ่งมุสลิมใชประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมี

๒๘๗
ละหมาดวันศุกรเปนปกติ และเปนสถานที่สอนศาสนาอิสลาม” โดยที่กฎหมายไดบัญญัติถึงการจัดตั้ง
และการเลิกมัสยิดไวในหมวด ๒ โดยกําหนดใหการสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิกและ
การจดทะเบียนมัสยิด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจัดตั้ง
การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จากบทบัญญัติตามมาตรา ๑๒ จึงไดมีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ถึง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการสรางและจัดตั้งมัสยิด การจดทะเบียนจัดตั้ง
มัสยิด และการยาย การรวมและเลิกมัสยิด ซึ่งยังใชบังคับถึงปจจุบัน
สําหรับการจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาคริสตในประเทศ
ไทยในนิ ก ายต า ง ๆ ซึ่ งประกอบด ว ยนิ กายโรมั น คาทอลิก นิก ายโปรเตสแตนต นั้ น ที่ ผา นมาได
ดําเนินการไปโดยไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ มารองรับ ในขณะที่มีการสรางวัดหรือโบสถคริสต
ขึ้น หลายแหงรวมทั้ งดํ าเนิ น กิ จ การในดานตาง ๆ มากมาย จนกระทั่งสมัย รัช กาลที่ ๕ ในป พ.ศ.
๒๔๕๒ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุง
สยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ และพระราชบัญญัติวาดวยที่
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแกโรมันคาทอลิก มิสซังในกรุงสยาม ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๔๕๗ ขึ้น ซึ่งยังคงใชบังคับอยูถึงปจจุบันนี้
พระราชบั ญญั ติว าด ว ยลักษณะฐานะของวั ดบาทหลวงโรมัน คาทอลิ กในกรุงสยามตาม
กฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ มีวัตถุประสงคในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งไดกลาวถึงการที่ผูที่เปนโปรวิ
การิโอ อาปอสตอลิโก หรือผูทําหนาที่แทนประมุขมิสซังสยามไดกลาวถึงความจําเปนในการที่มิสซัง
จะตองมีที่ดินเพื่อการทําประโยชน โดยอางถึงขอตกลงหรือหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การคา
ขายและการเดินเรือระหวางสยามกับฝรั่งเศส โดยในสัญญาดังกลาวไดใหสิทธิแกบาทหลวงฝรั่งเศสใน
การที่จะสรางวัด ตึก และเรือนโรงเพื่ออยูอาศัย การปลูกโรงสอนหนังสือเด็ก ๆ โรงรักษาคนไขใน
ประเทศสยามก็ใหทําได แตตองประพฤติตามกฎหมายไทยทั้งนี้ ไดกลาวถึงการที่ผูทําหนาที่แทน
ประมุ ขมิ สซั งสยามไดขอพระราชทานพระมหากรุณาและพระบรมราชานุเคราะห เพื่อใหมิสซังมี
อํานาจในการถือครองที่ดินที่เปนสวนทําประโยชนใหแกมิสซัง ตามแตที่จะไดมาโดยการซื้อขายหรือ
โดยการใหปนกันตามกฎหมายของสยาม โดยไดกลาวการที่จะอนุญาตใหมิสซังมีอํานาจถือครองที่ดิน
นั้น เปนการจําเปนที่ตองกําหนดลงไวในกฎหมายของสยามวา ลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมัน
คาธอลิกเปนอยางไรดวย กลาวโดยสรุปคือการที่กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะและ
สถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคล (บริษัท) ของมิสซัง ตลอดจนสิทธิในการถือครองที่ดิน
และการกําหนดวิธีการสรางวัด โรงเรือน ตึกรามและโรงเรียนของบาทหลวงโรมันคาทอลิก โดยมิสซัง
เปนเขตการปกครองของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอยูภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันทั้งใน
ดานการจัดตั้ง การปกครอง การดําเนินการ มีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะ
ฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ และตามกฎหมายดังกลาวใหอํานาจใน
การปกครองกิจการบางอยางในประเทศไทย เปนองคการที่มิไดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อประโยชน
แหงรัฐตามความมุงหมายของรัฐ แตเพื่อประโยชนตามความมุงหมายของกรุงวาติกันอันมีฐานะเปนรัฐ

๒๘๘
(State) ตามกฎหมายระหว างประเทศ จึงอาจถือวาเปนนิติบุคคลที่เปนองคการของตางประเทศ
ปจจุบันมีมิสซังในประเทศไทย จํานวน ๑๐ แหง แตมิสซังที่มีสภาพนิติบุคคลมีอยู ๒ แหง คือ มิสซัง
โรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ตั้งอยูถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และมิสซังโรมันคาทอลิก
ทาแร-หนองแสง ตั้งอยูตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคล
ของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยนําบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ขอเท็จจริง คําวินิจฉัย คําพิพากษาของศาล ตลอดจนความเห็นในทางวิชาการ บทความ
ผลงานศึกษาวิจัยตาง ๆ รวมทั้งมาตรการและแนวทางของกฎหมายตางประเทศ นํามาศึกษาวิเคราะห
เปรียบเทียบเพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(๑) การวิ เ คราะห ท ฤษฎี ค วามเป น นิติ บุ ค คลกั บ สถานภาพทางกฎหมายของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา พบวาหากจะนําทฤษฎีความเปนนิติบุคคลมาพิจารณาความเปนนิติบุคคลของวัด
ไทย ก็นาจะมีความสอดคลองกับทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีที่ถือวา
ลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งที่มีหลักมีเกณฑ (Non–fiction theory) เนื่องจากวัดในพระพุทธศาสนา
มีการจัดตั้งที่เปนลักษณะเฉพาะ มีหลักเกณฑเงื่อนไขในการจัดตั้ง มีวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจใน
การดําเนินการที่ชัดเจน เปนไปตามพระธรรมวินัย คือเปนไปเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา การ
รั กษาความเรี ย บร อยดี งาม การศาสนศึกษา สาธารณูป การ และการสาธารณสงเคราะหอัน เป น
ประโยชนสาธารณะ โดยมีผูแทนในการใชอํานาจของวัดก็คือคณะสงฆที่มีเจาอาวาสเปนประธานสงฆ
มีการแสดงเจตนา มีการดําเนินกิจการ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ในเสนาสนะ ในที่ดินตาง ๆ เปนของ
ตนเอง มีการสิ้นสภาพความเปนวัดหรือเลิกหรือรางหมดสภาพความเปนวัดเชนเดียวกับการเกิดและ
ตายของสภาพบุคคลธรรมดา สภาพการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติและเปนมาตั้งแตสมัย
พุทธกาลเปนเวลากวา ๒๔๐๐ ป กฎหมายเพียงแตมารับรองสภาพความเปนอยูที่แทจริงของวัดใน
พระพุทธศาสนาในภายหลัง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ เทานั้น อยางไรก็ตามหากพิจารณาในแง
ของทฤษฎีความเปนนิติบุคคลในสมัยปจจุบัน โดยเห็นวาวัดนั้นเปนนิติบุคคลประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นโดย
การรวมตัวของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพื่อดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว การให
สภาพนิ ติ บุ ค คลแก วั ด จึ ง เป น เทคนิ ค ในทางกฎหมายที่ จ ะอํ า นวยความสะดวกให แ ก วั ด ในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคโดยผานตัวนิติบุคคล ซึ่งผลจากแนวคิดนี้ มีผลกระทบหลายประการตอ
การดําเนินการของวัดในพระพุทธศาสนาที่ยึดถือหลักการปฏิบัติตามพุทธบัญญัติ (พระธรรมวินัย)
รวมทั้งจารีตประเพณี ในขณะที่เมื่อกฎหมายเขามากําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งที่
ตามมาคือความไมสอดคลองหรือความขัดแยงในบางประเด็นระหวางแนวปฏิบัติเดิมตามพระธรรม
วินัยหรือจารีตประเพณี กับสิ่งที่เปนบทบัญญัติทางกฎหมายที่รัฐหรือฝายปกครองกําหนดขึ้นมาใหม
รวมทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมคณะสงฆและวัดที่เปนนิติบุคคล อันเปนผล
มาจากแนวคิดของระบบการเมื องการปกครองในแตละยุคสมัย รวมทั้งเหตุผ ลทางการเมืองที่จ ะ
ปองกันมิใหองคกรทางศาสนามีบทบาทในทางการเมืองหรือมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ทําให
เกิดปญหาในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนา

๒๘๙
(๒) การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ พบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซึ่งเปนไป
ตามพุ ท ธบั ญ ญั ติ จารี ต ประเพณี และบทบัญ ญั ติข องกฎหมาย มี ค วามสํ า คั ญ และมี ความสั มพั น ธ
เชื่อมโยงกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในสวนของปญหา
เกี่ยวกับการจัดตั้งวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ประเด็นเรื่อง “สังฆกรรม”
“สีมา” หรือ “วิสุงคามสีมา” มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปญหาเรื่องสถานภาพทางกฎหมาย
ความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ
ในสมัยพุทธกาล เมื่อเกิดสังคมสงฆขึ้นแลว พระพุทธองคไดมอบอํานาจในการปกครองสงฆ
ใหสงฆปกครองกันเอง โดยยึดหลักการตามศีลและขอปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระองคทรงแสดงและ
ทรงบั ญ ญั ติ ไว เ ป น หลั กในการประพฤติ ป ฏิบั ติ เพราะสัง คมสงฆมี ส มาชิกที่มี พื้น ฐานความรูและ
ประสบการณตาง ๆ กัน พระพุทธองคทรงวางระบบการบริหารปกครองสงฆที่เอื้ออยางยิ่งตอการ
เรี ย นรู ร ว มกั น โดยทรงกํ า หนดให มีก ารประชุ ม สงฆ ร ว มกัน หรื อเรีย กตามศั พท วา “สั ง ฆกรรม”
โดยสังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องที่จะนําเขาพิจารณาในที่ประชุมสงฆ ตั้งแตการ
พิจารณารับคนเขามาบวชเปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ การลงโทษพระภิกษุ การ
ทบทวนวินัย การปวารณา การกรานกฐิน การงาน การแตงตั้งเจาหนาที่ทําการสงฆ หรือแตงตั้งสงฆ
ทําหนาที่ตาง ๆ รวมทั้งการสวดปาฏิโมกขหรือการทําอุโบสถ อาจกลาวไดวาในการประชุมสงฆที่
เรียกวา “สังฆกรรม” นั้น พระพุทธองคไดมีพุทธบัญญัติกําหนดระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการการ
ประชุมไวตั้งแต การกําหนดเรื่องที่จะตองเขาประชุม ลักษณะของการประชุม องคคณะในการประชุม
สถานที่จัดการประชุม ตลอดจนการลงมติของที่ประชุม โดยเฉพาะการกําหนดสถานที่จัดประชุมหรือ
พื้นที่เขตแดนที่ใชกําหนดที่ประชุมเรียกวา “สีมา” นั้น การทําสังฆกรรมบางอยางตองทําในที่สามัคคี
สงฆ ตองนัดประชุมสงฆที่อยูในเขตพื้นที่นั้นใหพรอมกัน หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยังตอง
ไดรับความยินยอมในการทําสังฆกรรมนั้น ๆ กอนมิฉะนั้นสังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได แตปญหาเกิดขึ้นวา
มีภิกษุรูปใดบางอยูในหมูนั้น พื้นที่นั้น หรือหมูนั้นพื้นที่นั้นกําหนดแคไหน ที่จะตองมารวมประชุม จึง
จําเปนตองมีการกําหนดเขตกันขึ้น เขตนั้นภาษาบาลีเรียกวา “สีมา” การตกลงกันกําหนดเขตพื้นที่นั้น
ไวเรียกวา “ผูกสีมา” ทั้งนี้ ในการผูกสีมานี้มีขอพิจารณาที่สําคัญอยู ๒ ดาน คือ ดานวินัยของพระสงฆ
ตามพุทธบัญญัติ และดานวัฒนธรรมประเพณีที่เพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมไทย
สําหรับการพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น โดยเหตุที่ถือหลักการ
วาที่ดินในราชอาณาจักรนั้นลวนเปนขององคพระมหากษัตริย ในทางการปกครองราชอาณาจักรฝาย
บานเมืองแบงออกเปนบาน ตําบล นิคมหรือเมืองตาง ๆ และในทางศาสนาเมื่อพระมหากษัตริยทรง
เปนองคอัครศาสนูปถัมภก เปนผูสนับสนุนใหความชวยเหลือในการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนั้น
เมื่อมีกรณีที่สงฆจะผูกสีมาเปนเขตของตนเอง เขตนี้ตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองดวย หมายความ
วาบานเมืองอยูในการปกครองของฝายอาณาจักรหรือพระมหากษัตริย จึงเกิดเปนประเพณีซึ่งพระเจา
แผนดินอุ ปถัมภพระศาสนาพระราชทานเขตที่ดิน ใหแกสงฆสําหรับการประชุมสังฆกรรม เรียกวา
พระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อถวายที่ดินบริเวณนั้นใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ที่เรียกวาวิสุงคามสีมา คือ
เขตแดนที่ไดพระราชทานแกสงฆ เพื่อใชเปนที่ทําสังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด

๒๙๐
การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เดิมทีก็เปนเพียงจารีตประเพณีที่เพิ่มเติมเขามาในชั้นหลัง
แตจารีตประเพณีดังกลาวไดกลายเปนบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ซึ่งบัญญัติใหการจัดสราง
วัดตองไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริยและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
มีขอสังเกตวาในกรณีของการกําหนด “สีมา” หรือพื้นที่เขตแดนในการประชุมสังฆกรรม
เพื่อทํากิจการของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา และการพระราชทาน “วิสุงคามสีมา” นั้น คือรูปแบบ
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งฝ า ยอาณาจั ก รหรื อฝ า ยบ า นเมื องกับ ฝ ายศาสนจัก รประการหนึ่ ง รู ป แบบ
ความสัมพันธดังกลาวนี้ในรูปแบบการปกครองบางยุคสมัยอาจพิจารณาไดวาเปน “การเอื้อ” “การ
สงเสริม” “การใหความชวยเหลือ” หรือ “การใหสิทธิ” ตาง ๆ แกฝายศาสนจักร แตในรูปแบบการ
ปกครองอีกยุคสมัยหนึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนความสัมพันธในเชิงของ “การจํากัด” “การกํากับดูแล”
หรือ “การควบคุม” ก็อาจเปนได ขึ้นอยูกับสภาพการณและการพัฒนาของสังคมและการเมืองการ
ปกครองในแตละชวงเวลา นอกจากนั้น มีขอสังเกตวาความสัมพันธในรูปแบบดังกลาวนี้ มีเฉพาะ
พระพุ ทธศาสนาเท านั้ น ในด า นศาสนาอื่น ๆ เชน ศาสนาคริส ตแมวาในสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จะมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอ
ลิคในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ กําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลของมิซซังในโรมันคาทอลิคและการมี
สิ ท ธิ ใ นการถื อ ครองที่ ดิ น เช น เดี ย วกั บ กรณี ข องศาสนาอิ ส ลาม แม ว า จะมี ก ารประกาศใช
พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ กําหนดใหมัสยิดซึ่งไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
แลวเปนนิติบุคคล มีสิทธิหนาที่ตาง ๆ รวมทั้งการมีสิทธิในการถือครองที่ดิน แตความสัมพันธดังกลาว
เป น ความสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง ของกฎหมายเอกชนคื อ ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย มิ ไ ด มี
ความสัมพันธในเชิงของกฎหมายมหาชนในเรื่องของการใชอํานาจในเขตพื้นที่ของฝายปกครองซึ่งมี
ข อ จํ า กั ด ในกรณี ที่ เ ป น เขตศาสนสถาน เช น เดี ย วกั บ ที่ มี อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ วั ด ที่ ไ ด รั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมา แตในขณะเดียวกันก็มีขอสังเกตดวยวา ความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
และการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีความสัมพันธเชื่อมโยงในลักษณะสําคัญของการพัฒนาไปสู
การตีความทางกฎหมายวาวัดที่จะมีสถานะเปนนิติบุคคลไดจะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว
เทานั้น ในขณะที่ความเปนนิติบุคคลของมิซซังในศาสนาคริสตและมัสยิดในศาสนาอิสลามไมปรากฏ
เงื่อนไขลักษณะดังกลาว ทําใหเกิดปญหาและผลกระทบเกิดความเสียหายตอการบริหารงานของวัดที่
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตลอดจนองคกรสงฆในภาพรวม
(๓) การวิเคราะหสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ประเด็นเรื่องสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของวัดและสํานักสงฆนับเปนประเด็นที่สําคัญและมีปญหาใน
การพิจารณาวาขอบอํานาจของวัตถุประสงความีลักษณะเปนประการใด เนื่องจากกฎหมายไมได
กําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดไว ในกรณีของวัดหรือสํานักสงฆที่มีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อมี
ฐานะเปนบุคคลก็ยอมมีสิทธิหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งอาจพิจารณาสิทธิหนาที่ของวัดและสํานัก
สงฆตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชน วัดอาจเปนเจาหนี้และลูกหนี้ มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินตาง ๆ มีความสามารถเขาทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ เปนผูซื้อ ผูขาย ผูเชา ผูใหเชา ตัวการ
ตัวแทนมีสิทธิมีภูมิลําเนาอยางนอยหนึ่งแหง มีชื่อและใชชื่อ หรือสมญานามของวัดนั้นได เปนโจทก
และจําเลยทั้งในคดีแพงและคดีอาญาได หรือเปนคูสัญญาโดยไมตองใชนามของเจาอาวาสหรือ

๒๙๑
ไวยาวัจกร เปนตน นอกจากนั้นวัดและสํานักสงฆมีสิทธิหนาที่ตามกฎหมายอื่น อันไดแกบทบัญญัติ
ของกฎหมายเฉพาะเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง และสถานภาพทางกฎหมายของวั ด และสํ า นั ก สงฆ คื อ
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจน
กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและประกาศของสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม เปนตน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับความ
เปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายปกครอง
กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลโดยตรง เชน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ในขณะที่ ขอจํากัดสิทธิและหนาที่ของวัดและสํานักสงฆมีอยู ๒
ประการ คือ ขอจํากัดโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น และขอจํากัดตาม
ขอบแหงวัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาที่ ซึ่งพบวาการจัดตั้งวัดไมมีกฎหมายบัญญัติใหวัดตอง
แจงวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาที่ไว ดังนั้น ขอบวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาที่ของวัดจึง
ตองพิจารณาจาก พุทธบัญญัติ จารีตประเพณี กฎหมายที่เกี่ยวของและคําพิพากษาของศาลฎีกา โดย
สรุปไดวาวัตถุประสงคของวัดมี ๒ ประการ คือ วัตถุประสงคหลักของวัด หมายถึง เพื่อการ
ดําเนินการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรง โดยมีวัตถุประสงครองของวัด คือ เพื่อการ
พัฒนาและการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด
(๔) การวิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายกรณีทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัด พบวาวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อไดมีการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคล
แลวก็ยอมมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับคนธรรมดา และในบรรดาสิทธิหนาที่ดังกลาวนั้น กรณีการมี
กรรมสิ ท ธิ์ ในทรั พ ย สิ น ของวั ดนั บ เปน เรื่องสําคัญ และเปน กรณีที่มีปญ หามากที่ สุดประการหนึ่ง ที่
เกี่ยวของกับสถานะความเปนนิติบุคคลของวัด
ทรัพยสินของวัดในศาสนาพุทธนั้นประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ไดแก
ที่ วั ด ที่ ธ รณี ส งฆ ที่ กั ล ปนา ที่ ศ าสนสมบั ติ ก ลาง ตลอดจนอาคาร เสนาสนะที่ อ ยู อ าศั ย และ
สังหาริมทรัพยอื่น ๆ ทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนานั้นเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งที่ไดรับความ
คุมครองเปนพิเศษ โดยมีกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากทรัพยสินของศาสนสถาน
ในศาสนาอื่นเชนมัสยิดหรือมิซซัง ซึ่งการคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนไปตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยทั่วไป
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยสินของวัดหรือศาสน
สมบัติโดยแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ (๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใช
ของวัดใดวัดหนึ่ง (๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง
สํ า หรั บ การดู แ ลรั ก ษาและจั ด การศาสนสมบั ติ ก ลางเป น อํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติ
ไววา “การดูแล รักษา และจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ เพื่อการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย”
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวกําหนดองคกรผูมีอํานาจจัดการศาสนสมบัติกลาง กลาวคือ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนผูมีอํานาจในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางโดยใหถือวา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นเทานั้น มิไดมีการกําหนดถึงวิธีการ

๒๙๒
หลักเกณฑในการจัดประโยชนในสวนศาสนสมบัติกลางไว ซึ่งแตกตางจากกรณีของศาสนสมบัติของวัด
ซึ่งบัญญัติใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ วรรคสามแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
เพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดการและดูแลรักษา ดังนั้นในสวนวิธีการจัดการ ดูแล รักษา
ศาสนสมบั ติ ก ลางของสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ จึ ง ขาดความชั ด เจน ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑทั่วไปที่กําหนดไวในกฎหมายเอกชนทั่วไป
การบริหารจัดการทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติกลางมีปญหาอุปสรรคทั้งในแงของขอ
กฎหมายในเรื่องของคุณสมบัติและความรูความสามารถของเจาอาวาสและไวยาวัจกรซึ่งเปนผูจัด
ประโยชนหรือผูจัดการศาสนสมบัติขาดความเหมาะสม การขาดระบบควบคุมตรวจสอบและถวงดุล
อํานาจของผูเกี่ยวของ การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีขอจํากัด ไมเอื้อ
ประโยชนใหมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนสมบัติของวัด ตลอดจนไมมีบทลงโทษกรณีมีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นจากลักษณะของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาตาง ๆ และผล
ผูกพันตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบั ญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ตอผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ รวมทั้งขอจํากัดของอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาใน
คณะสงฆในการควบคุมดูแลการจัดประโยชนในศาสสมบัติของวัด
๕.๒ ขอเสนอแนะ
๕.๒.๑ ผูวิจัยมีความเห็นวาในปจจุบัน ถอยคําและความหมายของคําวา “วัด” และ
“สํ า นั กสงฆ ” อั น มี ความหมายถึ งศาสนสถานของพระพุท ธศาสนา ยั งไม มีค วามชัดเจนและไม มี
บทบัญญัติของกฎหมายใดที่บัญญัติอธิบายหรือรับรองหรือใหคํานิยามความหมายของถอยคําดังกลาว
จึงควรปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๕ ทวิ โดยเพิ่มคํานิยามความหมายของ
คําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ” เชนเดียวกับที่พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๔ ได บั ญญั ติคํานิ ย ามคําวา “มัสยิด” ไว เพื่อใหมีความชัดเจนในความหมายของ
ถอยคํา
๕.๒.๒ ผูวิจัยเห็นดวยในการแกไขปญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายหรือความเปนนิติ
บุคคลของวัดและสํานักสงฆ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการและการทํานิติกรรมของเจาอาวาสซึ่งเปนผูแทนของ
วัด อันมีผลกระทบตอการบริหารงานโดยรวมของคณะสงฆไทย โดยใหปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา ๓๑
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยึดถือหลักการวา วัดและสํานักสงฆ มีสถานะความเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน ผูแทนของวัดคือเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานในการใชอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนด สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตนเมื่อหนวยงานของรัฐโดย
มหาเถรสมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือ
สํานักสงฆที่ชอบดวยกฎหมาย โดยไมนําเอาเงื่อนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาซึ่งเปน
จารีตประเพณีเชื่อมโยงระหวางฝายศาสนจักรกับฝายอาณาจักร อันเปนดุลพินิจของพระมหากษัตริยผู
ทรงเป นองค อั ครศาสนู ปถั มภก มาเป นเกณฑ การพิ จารณาความเป นนิ ติ บุ คคลขององค กร เพื่ อให
สอดคลองกับลักษณะของความเปนนิติบุคคลของกุศลสถานในศาสนาอื่น เชน มัสยิด หรือมิสซัง เปนตน

๒๙๓
เพื่อใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลักความเปนนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน อันจะทําใหการบริหารกิจการของวัดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณที่ใหวัดเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของ
พลเมือง การสงเคราะหประชาชนและการชวยเหลืองานของทางราชการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอไป โดยแกไขมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชถอยคําดังตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ วัดมีสามอยาง ไดแก
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๓) สํานักสงฆ
ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดและสํานักสงฆในกิจการทั่วไป”
๕.๒.๓ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย หรือโดย
มิไดรับอนุญาต อันเปนเหตุใหมีการทุจริต นําวัดหรือสํานักสงฆดังกลาวไปหลอกลวงหรือแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ สมควรใหมีบทลงโทษทางอาญา เพื่อเปนการปกปองสถาบันศาสนาใหเปนรูปธรรมและมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรา ๔๔ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้
“มาตรา ๔๔ จัตวา ผูใดกระทําการสรางหรือจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดรับอนุญาต อัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคแรก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๕.๒.๔ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดหรือศาสนสมบัติกลาง นั้น
ผูวิจัยมีความเห็นวาวัดหรือสํานักสงฆในพระพุทธศาสนามีฐานะเปนองคกรทางศาสนา ที่ถือเปนองคกร
ไม แสวงหากําไรที่มิใชระบบตลาด หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๙๓ เรียกวาสถาบันไม
แสวงหากําไรใหบริการครัวเรือน (Non-Profit institution Serving Households : NPISHs) อัน
หมายถึง องคกรที่ดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร โดยผลิตสินคาและบริการใหกับประชาชนหรือสังคมโดย
ไมคิดราคาหรือแบบใหเปลา หรือจําหนายในราคาที่ไมคุมทุนหรือในราคาที่ไมมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ
ซึ่งในที่นี้ครอบคลุมองคกรประเภทมูลนิธิ สมาคม พรรคการเมืองและองคกรทางศาสนา ซึ่งรวมถึงวัดใน
พระพุ ท ธศาสนาด ว ย ดั งนั้ น ในการบริ ห ารจั ด การทรั พย สิ น ในพระพุ ท ธศาสนาจึ ง ควรคํ า นึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค ดังกล าว หรื อประโยชนสาธารณะมากกวาที่จะเนนเรื่ องผลประโยชนหรือกําไรขาดทุน
เช นเดี ยวกั บองค กรพาณิ ชย แต ในขณะเดียวกันก็ ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความเปนธรรมและ
ผลกระทบตอสังคมในภาพรวมดวย
๕.๒.๕ การบริ ห ารจั ด การศาสนสมบั ติ ก ลางนั้ น ควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
จั ด การศาสนสมบั ติ ก ลางให มี ค วามชั ด เจน โปร ง ใส สามารถตรวจสอบได แ ละเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของมาตรา ๔๐ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแกไขถอยคําเปน “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของ

๒๙๔
วัด ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” ทั้งนี้ เพื่อใหการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
กลางมีความชัดเจน โปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติกลางทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรเปนการบริหารจัดการโดยผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเพื่อมิใหศาสนสมบัติตองสูญเสียโอกาสและมูลคาทางเศรษฐกิจ
โดยไมมีเหตุอันควร แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเปนธรรมและวัตถุประสงคของการเปน
องคกรที่ไมแสวงกําไรที่ไดระบุไวแตแรกดวย
๕.๒.๖ ในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด ควรปรับปรุงแกไขดังนี้
(๑) ปรับปรุงคุณสมบัติในการแตงตั้งเจาอาวาสซึ่งเปนผูแทนของวัดใหเหมาะสม
โดยมีคุณวุฒิหรือความรูความสามารถทางดานการบริหารจัดการหรือมีความรูดานกฎหมาย การทํา
นิติกรรมสัญญา การบัญชี เปนตน
(๒) ปรับปรุงคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและการแตงตงตั้งไวยาวัจกร ให
เหมาะสม โดยมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือ
สิทธิประโยชนตาง ๆ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตยและตรวจสอบได
(๓) หน ว ยงานของรั ฐ ควรมี แ นวทางในการกํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารการเงิ น และ
ทรัพยสินของวัดอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได และเผยแพรใหสาธารณะรับทราบ พรอมกับ
ปรับปรุงระบบและมาตรการในการควบคุมตรวจสอบและการถวงดุลอํานาจของผูที่ดํารงตําแหนงตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ สิทธิประโยชนและทรัพยสินตาง ๆ ของวัด ใหเปนไปอยางโปรงใส มี
ประสิ ทธิ ภ าพ โดยยึ ดถื อหลั กธรรมาภิบ าลที่ส อดคลองกับ การดําเนิน กิจ การของวัด ไดแก ความ
รับผิดชอบ การมีสวนรวม ความโปรงใส หลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม โดยในการนี้อาจจัดใหมี
ระบบการประเมินผลหรือการตรวจสอบประจําป การตรวจสอบระบบบัญชี เพื่อที่ผูรับการตรวจจะได
รับทราบปญหาเพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาวิธีการทํางานหรือบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงกฎหมายใหมีมาตรการลงโทษสําหรับผูดํารงตําแหนงเกี่ยวกับวัดที่ฝา
ฝนไมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับหรือหลักเกณฑตาง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยสิน
หรือศาสนสมบัติของวัดที่กําหนดไวโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ตลอดจนมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญาตอผูที่ฝาฝนหรือบุกรุกเขาไปยึดถือ ครอบครองหรือใชประโยชน
หรื อทํ าใหเ กิดความเสี ยหาย ทํ าลายหรือทําใหไรคา ซึ่งทรัพยสิน หรือศาสนสมบัติของวัดโดยไมมี
อํานาจ
(๕) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด โดยนําระบบ
บัญชีที่ไดมาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไป รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสมัยใหม และเทคนิค
ใหมมาใชในการบริหารจัดการหรือการลงทะเบียน เพื่อประโยชนในการควบคุมตรวจสอบ การจัดเก็บ
ฐานขอมู ลที่ ถูกตองทัน สมั ย สามารถนําไปใชป ระกอบการตรวจสอบการวางแผนพัฒ นาหรือการ
บริหารจัดการตาง ๆ เชน การสิ้นสุดสัญญา ระยะเวลาการสงผลตอบแทนหรือคาเชา เปนตน
๕.๒.๗ ประชาชนและชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรตองมีบทบาทในการเขาไปมีสวน
รวมกับวัดในการบริหารจัดการวัดใหมากขึ้น มีการกระตุนใหมีจิตอาสาในการทํางานเพื่อชุมชนและ
สังคมโดยอาศัยวัดในพระพุทธศาสนาเปนตนแบบ

๒๙๕
แผนภูมิที่ ๒
แสดงกระบวนการของกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕
---------มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยางไดแก
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล”
วิเคราะหปญหา

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการ
จัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบคุ คล
ของวัดและสํานักสงฆ พบวากฎหมาย
มีความไมชัดเจน การนําเรื่อง
พระราชทานวิสุงคามสีมาทีเ่ ปนจารีต
ประเพณีการสงเสริมศาสนาพุทธมา
เปนเหตุเชื่อมโยงไปสูผลความเปน
นิติบุคคลของวัดขัดตอหลักความเปน
นิติบุคคลตามหลักกฎหมายมหาชน
และไมสอดคลองกับหลักการปกครอง
และบริหารราชการแผนดิน

เสนอแนะใหมีการปรับปรุง
แกไข มาตรา ๕ ทวิ โดยเพิ่ม
นิยามคําวา “วัด” และ “สํานัก
สงฆ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรา ๔๔
จัตวา ใหมีบทลงโทษทางอาญา
กรณีสรางหรือจัดตั้งวัดหรือ
สํานักสงฆโดยไมไดรบั อนุญาต

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖ และ
ที่๑๑๑๒/๒๕๔๐ วินิจฉัยวาวัดและสํานักสงฆที่แมจะมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีฐานะเปนนิติบุคคล
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔
วินิจฉัยวาวัดที่จะมีฐานะเปนนิติบคุ คลไดตองไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น
เกิดปญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มไิ ดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล

วิเคราะหสิทธิหนาที่และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่
ของวัดไมมีกฎหมายกําหนดไวจึงตอง
พิจารณาจากพุทธบัญญัติ จารีต
ประเพณี กฎหมายที่เกี่ยวของและคํา
พิพากษาศาลฎีกา โดยมีวตั ถุประสงค
หลักคือการดําเนินการตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัด พบวาการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติ
กลางมีปญหาทั้งในแงของขอกฎหมาย
ดานคุณสมบัติของเจาอาวาสและ
ไวยาวัจกร การขาดระบบตรวจสอบ
กฎระเบียบมีขอจํากัดและไมมี
บทลงโทษกรณีการฝาฝนไมปฏิบตั ิ

บทสรุป ตองปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมีหลักการวา
วัดและสํานักสงฆมีสถานะเปนนิตบิ ุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยความเปน
นิติบุคคลเริ่มตนเมื่อหนวยงานของรัฐไดรบั รองการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย
โดยไมนําเงื่อนไขการพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปนเกณฑพิจารณาความเปน
นิติบุคคล

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข มาตรา ๓๑ ดังนี้
“วัดมีสามอยาง ไดแก
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๓) สํานักสงฆ
ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม มีฐานะเปนนิติบุคคล”

เสนอแนะใหมกี ารปรับปรุงแกไข
กฎหมายกําหนดคุณสมบัติของเจา
อาวาสและไวยาวัจกรใหมีความ
เหมาะสม ปรับปรุงมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยสินของวัดโดยยึดถือ
ประโยชนสาธารณะมากกวาเนนกําไร
ปรับปรุงหลักเกณฑการจัดการศาสน
สมบัติกลางใหเปนไปตามกฎกระทรวง

บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
กฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.
ประมวลกฎหมายอาญา.
พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ
บรรพ ๒ ที่ไดตรวจชําระใหม, ประกาศเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘.
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕.
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐.
พระราชบัญญัติการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖.
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓.
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐.
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐.
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒.
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔.
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕.
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันภัยตอแหงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔.
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พ.ศ.
๒๕๕๑.
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว (ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.
๒๕๔๔).
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการการคาโลก พ.ศ. ๒๕๓๗.
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐.
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑.
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘.
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖.
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕.
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙.
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕.
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขปรับปรุงเพิ่มเติม.
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘.

๒๙๗
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑.
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑.
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒.
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖.
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗.
พระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙.
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒.
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕.
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑.
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘.
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕.
พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙.
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม
พ.ศ. ๒๕๓๕, ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕.
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐.
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒.
พระราชบัญญัติอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖.
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗.
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓๘๔/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๘๖ และบันทึกความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๓) เรื่องรางพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ตําบลบานใหม อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ศ. .....
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ – ๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘).
กฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา.
คําพิพากษาฎีกา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๒๐/๒๕๐๘ และที่ ๒๒๖๐/๒๕๐๘.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๕/๒๕๐๑.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๙๕/๒๔๙๑ และที่ ๑๑๓๒/๒๔๙๑.
หนังสือ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ความรูศาสนาเบื้องตน. มปท., มปป.

๒๙๘
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. “ประวัติการสรางวัดในประเทศไทย” ใน พระอารามหลวง
เลม ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,
๒๕๕๑.
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. “พระอารามหลวง เลม ๑,”
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป
ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕.
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ. คํารับสั่ง เรื่อง “บุคคลตามนิติสมมุติใน
เมืองไทย” ใน สุนทร มณีสวัสดิ์. สถานะทางกฎหมายของวัดไทย. มปท., มปป.
กระทรวงศึกษาธิการ. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕.
กิตติศักดิ์ ปรกติ. หลักกฎหมาย บุคคล. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน,
๒๕๕๓.
ความรูเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ-ฮินดู. <http://www.SiamGanesh.com>, ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘.
ความหมายของวัด. <http://www.phutthathum.com>, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘.
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๒๕๔๐.
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พิทูร มลิวัลย และ ไสว มาลาทอง. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒.
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๓๐๐
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ฐานะของสํานักสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕,
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การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ระยะที่สอง เสนอตอ สํานักวิจัย สถาบัน
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สมคิด เลิศไพฑูรย. สภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการไทย. รายงานการวิจัยเสนอตอ
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๓๐๑
สุธรรม ธีรภัทรธํารง. การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและกิจกรรมของวัดและพระสงฆที่มีตอการ
สงเสริมสถานภาพของเด็กวัดในสังคมไทย. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗.
สุนทร มณีสวัสดิ์. สถานะทางกฎหมายของวัดไทย. วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๑.
อาทิตยา จารุจินดา. พฤติกรรมทางศาสนาของคนในสังคมเมือง : กรณีศึกษา วัดสนามนอก และ
วัดสนามใน ตําบลวัดชะลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
กําหนดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย

กําหนดการ
การประชุมสัมมนา เรื่อง
สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
(Legal Status of the Temple that has not been granted
Visungamasima and the Residence of Monks)
หนวยงานสนับสนุน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันศุกรที่ 26 ธันวาคม 2557
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ
เวลา 13.00 น. – 13.30 น.
เวลา 13.30 น. – 13.45 น.
เวลา 13.45 น. – 15.30 น.

เวลา 15.30 น. – 16.00 น.
เวลา 16.00 น. – 16.30 น.

เวลา 16.30 น.

ผูเขาประชุมสัมมนาลงทะเบียนและรับเอกสาร
พิธีเปดการประชุมสัมมนา
โดย พระธรรมสุธี เจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ
บรรยาย “ปญหาสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ”
โดย พระสิทธินิติธาดา, ดร.
พระครูอรรถกิจจานุกูล, น.บ., ผูชวยเจาอาวาส
วัดยุณยประดิษฐ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย ดร. ภูมิ โชคเหมาะ และคณะ
ตอบขอซักถาม
พิธีปดการประชุมสัมมนา
โดย พระสิทธินิติธาดา, ดร.
เจาคณะเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ
ผูเขาประชุมสัมมนาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

-----------------------

ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการสัมมนา

๓๐๖

เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นโครงการวิจัย
เรื่อง
สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มไิ ดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
(Legal Status of the Temple that has not been granted
Visungamasima And the Residence of Monks)

โดย พระสิทธินิติธาดา, ดร.

หนวยงานสนับสนุน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันศุกรที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ

๓๐๗
เปรียบเทียบวัดไทยและสํานักสงฆไทยกับกุศลสถานของศาสนาอื่น ๆ
วัดไทย/สํานัก
สงฆไทย
๑. วัตถุประสงค เพื่อประโยชน
ในการจัดตัง้ สาธารณะ/
มหาชน โดยมี
องคกรของรัฐ
ควบคุมการ
จัดตัง้
๒. สถานะทาง เปนนิตบิ ุคคล
กฎหมาย
ตามกฎหมาย
มหาชน
สาระสําคัญ

มัสยิดอิสลาม

โบสถมสิ ซัง

เพื่อประโยชน
เฉพาะกลุม หรือ
เอกชน

เพื่อประโยชน
เฉพาะกลุม หรือ
เอกชน

คณะกรรมการ
อิสลามประจํา
จังหวัดจะขอจด
ทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตาม
กฎหมายเอกชน
ได

คณะกรรมการ
โบสถมิสซัง
ประจําจังหวัดจะ
ขอจดทะเบียน
เปนนิตบิ ุคคล
ตามกฎหมาย
เอกชนได

วิหารฮินดูและ
พราหมณ
เพื่อประโยชน
เฉพาะกลุม หรือ
เอกชน

คณะกรรมการ
วิหารฮินดูและ
พราหมณประจํา
จังหวัดจะขอจด
ทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตาม
กฎหมายเอกชน
ได
๓. สิทธิ อํานาจ ใชอํานาจ
ใชอํานาจ
ใชอํานาจ
ใชอํานาจ
และหนาที่ใน กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายเอกชน กฎหมายเอกชน
การดําเนิน
กิจกรรม

๓๐๘
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายทีด่ ิน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัตวิ าดวยลักษณะ ฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตาม
กฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘
8. พระราชบัญญัตวิ าดวยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแกโรมันคาทอลิก มิสซัง
ในกรุงสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
9. พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
10. พระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
11. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
12. พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ.
13. พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
14. กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
(เพื่อบงชี้/สนับสนุนและศึกษาเปรียบเทียบความเปนนิติบุคคลของวัด)

๓๐๙
วัดไทยและสํานักสงฆไทยกับกุศลสถานในศาสนาอื่น

แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทยจะมิไดมีบทบัญญัติไวอยางชัดเจนวาประเทศไทย
มีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยเพื่อแสดงใหเห็นถึงสถาบันหลักของประเทศ สาม
สถาบัน ไดแ ก ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริย ทั้ง นี้เพื่อแสดงใหเห็น วาประเทศไทยให
เสรีภาพในการนับถือศาสนา แตก็มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ
บัญญัติไวชัดเจนวา “พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ” แสดงใหเห็นวา พระมหากษัตริย
ทรงนับถือศาสนาพุทธนั่นเอง และมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวา “ทรง
เปนอัครศาสนูปถัมภก” หมายความวาทรงอยูในฐานะเปนผูอุปถัมภบํารุงทุกศาสนาที่มีอยูใน
ราชอาณาจักรไทยนั่นเอง
เปนที่ประจักษวาประชาชนไทยจํานวนรอยละ .. นับถือศาสนาอื่น ไดแก ศาสนาอิสลาม
คริสต ฮินดู และพราหมณ ปกติแลวก็จะมีการปฏิบัติศาสนกิจที่สถาบันทางศาสนาที่ถือวาเปน
กุศลสถานของแตละศาสนา กลาวคือ พุทธศาสนิกชนมักไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดและหรือสํานัก
สงฆ อิสลามิกชนมักไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดอิสลาม คริสตศาสนิกชนมักไปปฏิบัติศาสนกิจที่
โบสถมิสซัง ฮินดูและพราหมณก็ไ ปปฏิบัติศาสนกิจที่วิหาร รวมทั้งประชาชนไทยบางกลุม ที่
เลื่อมใสศรัทธาเทพเจา เจาพอ เจาแม หลวงพอ ฯลฯ รวมบริจาคสรางกุศลสถาน เชน ศาลเจา
ตาง ๆ เปนตน แมวาจะแสดงใหเห็นถึงความเปนสถาบันทางศาสนาเหมือนกัน และเปนสถานที่
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือศรัทธาของศาสนิกชนของแตละศาสนาก็ตาม แตก็มีความ
แตกตางกับวัดไทยและสํานักสงฆไทยอยางชัดเจน โดยผูวิจัยจะอธิบายเปรียบเทียบใหเห็นความ
แตกตางตามตาราง คือ

๓๑๐
ภายหลังพระพุทธปรินิพพานประมาณ ๑๐๐ ป
มีการปฐมสังคายนาเปนผลใหศาสนาพุทธมี ๒ นิกาย

นิกายเถรวาทหรือหินยาน (นิกายดั้งเดิม)
(แพรหลายในไทย สหภาพเมียนมาร
รวมทัง้ ชนกลุมนอย เชน มอญ สปป.ลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชา)

(หนา ๘๔)
วัดไทย

นิกายอาจารยวาทหรือมหายาน
(แพรหลายในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพ
สังคมนิยมเวียตนาม)

วัด/สํานักสงฆในพระพุทธศาสนา
(องคกรเผยแพรพระพุทธศาสนา)

วัดจีน
(วัดจีนนิกาย)

วัดญวน
(วัดอนัมนิกาย)

วัดมอญ
(รามัญ)

เปรียบเทียบเฉพาะวัดไทย วัดจีนนิกาย และวัดอนัมนิกาย
มีลักษณะเปนนิตบิ ุคคลตามกฎหมายมหาชนเชนเดียวกัน กลาวคือ
1. วัดไทย รวมถึงวัดมอญและวัดพมาในราชอาณาจักรไทย เกิดจาก พ.ร.บ. คณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ ขณะที่ วั ด จี น นิก ายและวัด อนัม นิ กาย เกิด จากกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๒๐)
2. คณะสงฆไทย ตามนัยมาตรา ๔๕ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา คณะ
สงฆอื่น ตามนัยมาตรา ๔๖ ใหเปนไปตามกฎกระทรวง (ยังมิไดกําหนดใหเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นควรตองแกไขเพิ่มเติม)

๓๑๑
สถานะทางกฎหมายของศาสนสมบัติ

(พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ วรรค ๑ (๑) (๒))
ศาสนสมบัตมิ ี ๒ ประเภท

ศาสนสมบัตกิ ลาง

(หมายถึงทรัพยสินของพระพุทธศาสนาที่มิใช
ของวัดใดวัดหนึ่ง)
มีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (เดิมคือ
กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงศึกษา- ธิการ)
เปนผูดูแลและจัดการศาสนสมบัติกลาง
(มาตรา ๔๐ วรรค ๒) ประกอบดวย
(1) ทรัพยสินของวัดรางที่ไดประกาศยุบเลิก
วัดตามกฎหมายแลว
(2) ทรัพยสินที่มีผูถวายใหแกพระพุทธศาสนา
(3) ทรัพยสินที่คณะสงฆจัดตั้งขึ้นดวยทุนศา
สนสมบัติกลาง
(4) ผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินและการ
จัดการทรัพยสินตาม (๑) (๒) และ (๓)

ศาสนสมบัตขิ องวัด

(หมายถึงทรัพยสินทุกชนิดของวัดใดวัดหนึ่ง
ผูวิจัยเห็นวาควรตองหมายความรวมถึง
ทรัพยสินของสํานักสงฆแหงใดแหงหนึ่งดวย)
ประกอบดวยเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน
รวมทั้งปูชนียสถานที่ตั้งอยูภายในบริเวณ
วัด/สํานักสงฆ ตามที่ปรากฏในทะเบียนที่
ธรณีสงฆ ปกติไดแกที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆ ที่
กัลปนาคาร วัดใหเชาไดไมเกิน ๓ ป หาก
เกิน ๓ ปตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (กฎ
กระทรวงฯ)

มาตรา ๔๐ วรรค ๒

“ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัตินั้นดวย”
ผูวิจัยเห็นวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของ (Owner) ทรัพยสินที่เปนศาสน
สมบัติกลาง และเปนเจาของรวม (Joint-owner) ทรัพยสินของวัดและสํานักสงฆทุกแหงดวย

มาตรา ๑๘ + มาตรา ๔๑ และ ๔๒

ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลางดวยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคม
ผูวิจัยเห็นวา มหาเถรสมาคมก็มีฐานะเปนเจาของรวมดวยเชนกัน และควรแกไขเพิ่มเติมใหมีการ
จัดทํางบประมาณของวัดและสํานักสงฆดวย

๓๑๒
ความแตกตางระหวางนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนและนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
สาระสําคัญ
๑. ความหมาย

นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
นิติบคุ คลทีไ่ ดจดั ตัง้ ขึน้ โดยกฎหมาย
และมีกฎหมายไดใหอํานาจไว มักมี
สิทธิพิเศษโดยมีสิทธิหรืออํานาจ
เหนือบุคคลเอกชน มีการดําเนิน
กิจการในลักษณะเปนการใชอํานาจ
ในทางสาธารณะหรืออํานาจในทาง
ปกครองตามที่กฎหมายบัญญัตไิ ว

นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
นิติบคุ คลที่อยูภายใตบังคับของ
กฎหมายเอกชน มักจะมีสิทธิ หนาที่
และความรับผิดอยางบุคคลธรรมดา
มักจะเกิดจากการรวมตัวของบุคคล
ธรรมดาเพื่อดําเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค และมีกฎหมายบัญญัติ
ใหตองจดทะเบียนเพื่อกอตั้งเปน
นิติบคุ คล

๒. การจัดตั้ง

ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานของรัฐ องคการมหาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
องคกรวิชาชีพ วัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียน เปนตน

ไดแก นิตบิ ุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงฯ ไดแก สมาคม
มูลนิธิ หางหุน สวนจดทะเบียน หาง
หุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด และ
นิติบคุ คลอืน่ ที่กอตั้งโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายเฉพาะ เชน
มัสยิด สถาบันการศึกษาเอกชน
องคกรทางการคาพาณิชย เชน
บริษัทมหาชนจํากัด สหกรณ
หอการคา สมาคมการคา นิติบุคคล
ที่เปนกองทุนและองคกรในตลาดทุน
เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน
รวม และนิติบุคคลเกี่ยวกับที่อยู
อาศัย เชน นิตบิ ุคคลหมูบ านจัดสรร
นิติบคุ คลอาคารชุด เปนตน

๓. วัตถุประสงคของ
การจัดตั้ง

จัดตัง้ เพื่อประโยชนสาธารณะ
(Public Interest Purpose)

จัดตัง้ เพื่อประโยชนเอกชน (Private
Interest Purpose)

๓๑๓
สาระสําคัญ
๔. สิทธิและหนาที่

นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
มักจะมีสทิ ธิและอํานาจเหนือ
เอกชน โดยมีสิทธิหนาทีต่ ามที่
กําหนดโดยบทบัญญัตขิ อง
กฎหมาย นอกจาก นั้นนิตบิ คุ คล
มหาชนอาจมีสทิ ธิหนาทีอ่ ยาง
บุคคลธรรมดา เชน สิทธิในการ
ทางทรัพยสิน สิทธิในการมอบ
อํานาจและรับมอบอํานาจ สิทธิ
ในการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน สิทธิในการเปนคูค วาม
ในคดี เปนตน

นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
มักจะมีสทิ ธิ หนาที่และความรับผิดอยาง
คนธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ทโี่ ดย
สภาพไมอาจมีไดอยางบุคคลธรรมดา โดย
กรอบของสิทธิและหนาที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคในการจัดตั้งซึ่งอยูในรูปแบบ
ของขอบังคับหรือตราสารจัดตัง้ โดยอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ เชน
ขอบังคับของสมาคมหรือมูลนิธิ จะมีการ
กําหนดวัตถุประสงคของสมาคมและมูลนิธิ
นั้นดวย

๕. การสิ้นสุดของ
นิติบคุ คล

สิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย

สิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เชน
การเลิกนิติบุคคลตามที่ตกลงกันหรือ
ตามทีแ่ สดงเจตนา หรือนายทะเบียนมี
คําสั่งเพิกถอนทะเบียนหรือศาลมีคําสัง่ ให
เลิกนิติบุคคล

๖. กฎหมายที่
เกี่ยวของ

กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ
หนวยงานของรัฐและกฎหมาย
มหาชนเฉพาะเรือ่ ง เชน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ เปนตน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
กฎหมายเอกชนเฉพาะเรื่อง เชน
พระราชบัญญัติการจัดตัง้ บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราช-บัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตน

๓๑๔

การปกครองสงฆและการถวายสมณศักดิ์ ๑
0

สมเด็จพระสังฆราช ๙
สมเด็จพระราชาคณะ ๘
รองสมเด็จพระราชาคณะ ๗
พระราชาคณะชัน้ ธรรม ๖
พระราชาคณะชัน้ เทพ ๕
พระราชาคณะชัน้ ราช ๔
พระราชาคณะชัน้ สามัญ ๓
พระครูสญ
ั ญาบัตร ๒
พระครูประทวน ๑

๑

การถวายสมณศักดิ์ เปนการอุปถัมภบํารุงที่ฝา ยอาณาจักรใหแกศาสนจักรเปนพิเศษ เพื่อเปนการตอบ
แทนการปฏิบัติหนาที่ใหแกรัฐ (หนา ๗๕) (งานวิจัย)

๓๑๕

สถานภาพของวัดไทยมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
ลักษณะ/เนื้อหา
๑. วัตถุประสงค

นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
เพื่อประโยชนสาธารณะ/มหาชน
(Public) โดยรวม
๒. การจัดตั้ง
จัดตัง้ โดยรัฐ/องคกรของรัฐ (ปกติมี
คณะบุคคลหรือสาธารณชนใหการ
สนับสนุนดวย)
๓. การดําเนินงาน/ ใชอํานาจมหาชนในการ
กิจกรรม/อํานาจ ดําเนินงาน/กิจกรรม เชน มีอํานาจ
หนาที่
ออกคําสัง่ หรือมอบหมายกําหนด
หนาที่ใหองคกรของรัฐอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของรวมทัง้ เอกชนปฏิบตั ิ
ภารกิจของวัดได
๔. ความสัมพันธกับ มีกฎหมายบัญญัติใหวดั มีสถานะ
นิติบคุ คลอืน่
แตกตางกันภายใตองคกรปกครอง
เดียวกัน
๕. กฎหมายที่
ปกติแลววัดอยูภายใตกฎหมาย
เกี่ยวของ
มหาชนทั้งสิน้ เชน พ.ร.บ.คณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕

นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
เพื่อประโยชนของปจเจกบุคคล
และหรือกลุม /คณะบุคคล
จัดตัง้ โดยเอกชน/ปจเจกชน โดยมี
องคกรของรัฐควบคุมกํากับและ
หรือดูแลทุกขัน้ ตอน
ไมมีอํานาจใชอาํ นาจมหาชนสั่งการ
ไดโดยตรง คงไดแตขอความ
รวมมือหรือขอความอนุเคราะห
ชวยเหลือจากองคกรของรัฐหรือ
เอกชนดวยกัน
วัดไมมีลกั ษณะเปนนิตบิ ุคคล
เอกชนทีป่ กติมีฐานะเทาเทียมกัน
วัดจะมีสถานะเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชนตอเมื่อเขาเปน
คูสัญญากับเอกชนในนิติกรรมบาง
ประเภททีก่ ฎหมายมหาชนอนุญาต

สรุป วัดไทยมีสถานภาพเปนนิติบคุ คลตามกฎหมายมหาชน
(สถานะทางกฎหมายของวัด หนา ๗๖)

๓๑๖

ภาคผนวก ค
แบบสอบถามความคิดเห็น
โครงการวิจัย

สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
(Legal Status of the Temple that has not been granted
Visungamasima and the Residence of Monks)

๓๑๗

โครงการวิจัย
(Research Project)

สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
(Legal Status of the Temple that has not been granted
Visungamasima and the Residence of Monks)
ลักษณะโครงการวิจัย: โครงการวิจัยใหม
องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย:
โดย
พระสิทธินิติธาดา, ดร.
หนวยงานหลัก:
เจาคณะเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
หนวยงานสนับสนุน:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประเภทการวิจัย:

การวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการเก็บขอมูลแลวนํามาศึกษาวิจัย
และวิเคราะหขอมูล ๒ วิธี คือ:
๒.๑ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดวยการศึกษาคนควาบทกฎหมายที่
เกี่ยวของ หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ และงานวิจัย
๒.๒ การวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire)
และสัมภาษณเจาะลึกบุคลากรซึ่งเกี่ยวของกับหัวขอวิจัย

๓. สาขาวิชาการและกลุมวิชาการที่ทําการวิจัย: สาขาสังคมศาสตร (นิติศาสตร และรัฐศาสตร)
๔. คําสําคัญ (Key Word) ของโครงการวิจัย: (จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพครั้งที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔) ไดแก
๔.๑ สถานภาพ หมายถึง ฐานะ น.๑๑๕๖
๔.๒ วัด หมายถึง สถานที่ทางศาสนาโดยปกติมีโบสถ วิหาร และที่อยูของสงฆหรือนักบวช เปน
ตน น.๑๑๐๔
๔.๓ วั ด ตามมาตรา ๓๑ แหง พ.ร.บ. สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ หมายถึงวั ดที่ ได รั บพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ
๔.๔ วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตที่พระราชทานแกสงฆเพื่อใชเปนที่สรางพระอุโบสถ น.๑๑๒๖
๔.๕ สํานักสงฆ หมายถึง วัดที่ยังไมไดรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา น.๑๑๒๗
๔.๖ นิติบุคคล หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย หรือตามกฎหมาย แตกตางจากบุคคล
ธรรมดา โดยมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่โดยสภาพ
จะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น เชน กระทรวง ทบวง กรม บริษัทจํากัด
สมาคม มูลนิธิ น.๕๓๔
๔.๗ นิติบุคคลเอกชน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน เชน บรรดาองคกรตาง ๆ ที่จด
ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนใหญมีวัตถุประสงคแสวงหากําไร

๓๑๘
๔.๘ นิติบุคคลมหาชน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เชน หนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่
มีกฎหมายบัญญัติใหเปนนิติบุคคล สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะ
๔.๙ ศาสนสมบั ติ ของวั ด หมายถึง ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง รวมทั้งปูชนียสถานที่ตั้งอยู
ภายในบริเวณวัด เชน พระปฐมเจดีย พระธาตุพนม พระธาตุดอยสุเทพ หนา ๑๑๔๓
๔.๑๐ นิตยภัต หมายถึง อาหารหรือคาอาหารที่ถวายภิกษุสามเณรเปนนิตย, เงินงบประมาณ
แผนดินที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเปนประจําทุกป
เพื่อเบิกจายถวายอุดหนุนอุปถัมภแกพระภิกษุผูไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค เปนตน หนา ๖๓๓-๖๓๔
๕. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เปนที่รูกันโดยทั่วไปของนักกฎหมาย (Lawyers) นักนิติศาสตร (Jurists) และนักศึกษากฎหมาย
(Student in Faculty of Law / Law School) สําหรับคําวา “บุคคล Persons” ในความหมายของ
กฎหมายนั้น หมายถึงบุคคล ๒ จําพวกเสมอ ไดแก บุคคลธรรมดา (Natural Persons) และนิติบุคคล
(Juristic Persons / Legal Persons) โดยที่บุคคลธรรมดานั้นไดแกมนุษยทุกคนซึ่งมีสภาพบุคคลเริ่ม
ตั้งแตเกิดมาแลวรอดอยู จนกระทั่งสิ้นสภาพบุคคลเมื่อถึงแกความตาย (ป.พ.พ. มาตรา ๑๕) ในขณะ
ที่นิติบุคคลนั้น หมายถึงบุคคลที่กฎหมายไดสมมุติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่หลายอยางตามที่กฎหมาย
บัญญัติคลายกับบุคคลธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น (ป.พ.พ. มาตรา
๖๗) โดยที่บุคคลธรรมดาก็ดี และนิติบุคคลก็ดี ตางก็มีกฎหมายบัญญัติสภาพของบุคคลทั้งสองไว รวมทั้ง
สิทธิและหนาที่หรือความรับผิดชอบตอสังคม สังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดมีการ
รวมตัวและรวมกลุมกันมากขึ้นเปนคณะบุคคล เปนองคกรธุรกิจ องคกรเพื่อการกุศล เชน มูลนิธิ วัด
โบสถของทุกศาสนา สมาคม เพื่อประโยชนสาธารณะตาง ๆ สภาพสังคมและเศรษฐกิจผลักดันใหบุคคล
ภายในสังคมผูกนิติสัมพันธกันมากขึ้น จึงจําเปนตองมีกฎระเบียบมาเปนกลไกใชบังคับกับบุคคลในสังคม
มานานแลวนับแตเกิดมีมนุษยในสังคมโลก และยังคงตองมีตอไป ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลตางตองตระหนักถึง
สิทธิและหนาที่ของตนที่มีตอสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปกติการเปนนิติบุคคลของคณะบุคคลซึ่งไดตั้งองคกรของภาครัฐและภาคเอกชนนั้นตางตองมี
กฎหมายบัญญัติใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ เชน รัฐวิสาหกิจทุกแหงที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตางก็มี
กฎหมายบัญญัติ ให รั ฐวิ สาหกิ จนั้ น ๆ มีสถานะเปน นิติบุคคล ยกเวนรัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติ
คณะรัฐมนตรีนั้นมิไดมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะมติคณะรัฐมนตรีมิใชกฎหมาย หากประสงคจะให
รัฐวิสาหกิจนั้นมีสถานะเปนนิติบุคคลก็ตองนํามติคณะรัฐมนตรีนั้นไปใชประกอบการยกรางกฎหมายเพื่อ
ตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นขึ้นใหมเปนตน เชนเดียวกับวัด ตามมาตรา ๓๑ แหง พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ แตไมมีบทบัญญัติวา
วัดสองอยางดังกลาวนั้นมีสถานภาพเปนนิติบุคคลหรือไม ทําใหเกิดปญหาในการตีความวา วัดที่จะมี
ฐานะเปนนิติบุคคลไดนั้นตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และบางก็ตีความวาสํานักสงฆไมมี
สถานะเป นนิ ติ บุ คคล แต ได มี คํ าพิ พากษาฎี กาที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖ วิ นิ จฉั ยว าสํ านั กสงฆ แม ไม ได รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล
มีปญหาในการตีความเกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นไมมี
ฐานะเปนนิติบุคคลที่จะมีอํานาจในการฟองคดี (คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔) กรณีเปนที่นาสังเกต

๓๑๙
วา ศาลฎีกาไดวินิจฉัยโดยอางมาตรา ๓๑ ของ พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่มิไดบัญญัติวาวัดมี
สถานภาพเปนนิติบุคคลไว และหากพิเคราะหตามมาตรา ๓๑ ของ พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได
บัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลไวแลว ผลของคําพิพากษาตามนัยฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นหรือไม ซึ่งหากตีความตามเจตนารมณของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนแลว
ทั้งวัดและสํานักสงฆควรมีสถานภาพเปนนิติบุคคลหรือไม เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายแลว เจาอาวาสย อมเป นผู แทนของวัดในกิจการทั่วไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเปนผลที่
เกี่ยวเนื่องกับการทํานิติกรรมและสัญญา การมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
รวมทั้งทรัพยมรดกของพระที่จะตกทอดไดแกวัด ตาม ป.พ.พ. อันเปนผลพวงถึงสํานักสงฆดวย ปญหา
จากการที่กฎหมายบัญญัติสถานภาพของวัดและสํานักสงฆไวไมชัดเจนดังกลาวทําใหเกิดการตีความได
สองนัย ดังนั้นจึงควรตองทําการศึกษาวิจัยเพื่อแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑ แหง พ.ร.บ. สงฆ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป
ผูวิจัยใครขอทราบความเห็นของทานโดยการสัมภาษณความเห็นในประเด็นตาง ๆ เพื่อ
นําไปเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหหาบทสรุปของงานวิจัย เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงแกไข
กฎหมายวาดวยคณะสงฆ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป

๓๒๐
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของ
วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
----------*---------กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ทานตองการเลือก
กลุมผูใหสัมภาษณ จําแนกออกเปน ๒ กลุม/ฝาย
 ๑. กลุม/ฝายพระสงฆ
 ๑.๑ เจาคณะภาค
 ๑.๒ เจาคณะจังหวัด
 ๑.๓ เจาคณะอําเภอ
 ๑.๔ เจาคณะตําบล
 ๑.๕ เจาอาวาส
 ๑.๕.๑ วัดในพระพุทธศาสนา (วัดธรรมยุติ)
 ๑.๕.๒ วัดในพระพุทธศาสนา (วัดมหานิกาย)
 ๑.๖ แมกองธรรมสนามหลวง  ๑.๗ แมกองบาลีสนามหลวง
 ๑.๘ เจาคณะใหญจีนนิกาย  ๑.๙ เจาคณะใหญอนัมนิกาย
 ๑.๑๐ ภิกษุ
 ๑.๑๑ แมชี
 ๒. กลุม/ฝาย ฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน
 ๒.๑ ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ๒.๒ ผูพิพากษา
 ๒.๓ พนักงานอัยการ
 ๒.๔ ทนายความ/นักกฎหมาย
 ๒.๕ อาจารย/นักวิชาการ
 ๒.๖ พอคา นักธุรกิจ
 ๒.๗ พุทธศาสนิกชน
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ

ประโยค

๑. เพศ
 ๑. ชาย
 ๒. หญิง
๒. อายุ
 ๑. ทางธรรม........ป  ๒. ทางโลก........ป
๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด ทางธรรม  ๑. นักธรรม.....(ตรี/โท หรือ เอก)  ๒. เปรียญธรรม.......
ทางโลก  ๑. ประถมศึกษา/เทียบเทา
 ๒. มัธยมศึกษา/เทียบเทา
 ๓. อนุปริญญา/เทียบเทา
 ๔. ปริญญาตรี/เทียบเทา
 ๕. ปริญญาโท/เทียบเทา
 ๖. ปริญญาเอก/เทียบเทา

๓๒๑
สวนที่ ๒ ประเด็นการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
๑. ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ "วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา" และ "สํานัก
สงฆ" วามีความหมาย ลักษณะหรือขอบเขต เหมือนหรือแตกตางกันเปนประการใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. กรณีที่คําพิพากษาของศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยวา วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล ทานเห็นดวยหรือไมกับแนวคิดของคําพิพากษาศาลฎีกา
ดังกลาว
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ทานเห็นดวยหรือไมวาในกรณีวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลววาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ทานเห็นดวยหรือไมวาในกรณีสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลววา
ไดจัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ทานเห็นดวยหรือไมกับหลักการที่วาสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดที่ยังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ควรเริ่มตนเมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาต
และรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆที่ชอบดวยกฎหมาย โดยไมตองนําเงื่อนไขการไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมามาเปนเกณฑพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ในกรณีที่วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรอง และมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว ควรตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ในประเด็นเรื่อง
อํานาจหนาที่ของเจาอาวาส และประเด็นเรื่องศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆดังกลาวเปนกรณีพิเศษ
หรือไม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ทานเห็นดวยหรือไม ในกรณีที่มีคณะบุคคลจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต ควรมีบทลงโทษเปนการเฉพาะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาในการใหสัมภาษณ

๓๒๒
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของ
วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
โครงการวิจัย (Research Project)
สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
(Legal Status of the Temple that has not been granted
Visungamasima and the Residence of Monks)
----------*---------กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ทานตองการเลือก
กลุมผูตอบแบบสอบถาม จําแนกออกเปน ๒ กลุม/ฝาย
 ๑. กลุม/ฝายพระสงฆ
 ๑.๑ เจาคณะภาค
 ๑.๒ เจาคณะจังหวัด
 ๑.๓ เจาคณะอําเภอ
 ๑.๔ เจาคณะตําบล
 ๑.๕ เจาอาวาส
 ๑.๕.๑ วัดในพระพุทธศาสนา (วัดธรรมยุติ)
 ๑.๕.๒ วัดในพระพุทธศาสนา (วัดมหานิกาย)
 ๑.๖ แมกองธรรมสนามหลวง  ๑.๗ แมกองบาลีสนามหลวง
 ๑.๘ เจาคณะใหญจีนนิกาย  ๑.๙ เจาคณะใหญอนัมนิกาย
 ๑.๑๐ ภิกษุ
 ๑.๑๑ ภิกษุณี
 ๑.๑๒ แมชี
 ๒. กลุม/ฝาย ฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน (อาชีพหลัก)
 ๒.๑ ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ๒.๒ พนักงานเอกชน
 ๒.๓ เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
 ๒.๔ เกษตรกร/ประมง
 ๒.๕ ผูใชแรงงาน/รับจาง
 ๒.๖ พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/
 ๒.๗ นักเรียน/นักศึกษา
วางงาน
 ๒.๘ นับถือศาสนา
 ๑) พุทธ
 ๒) อิสลาม
 ๓) คริสต
 ๒) อื่น ๆ ระบุ.................................
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
 ๑. ชาย
๒. อายุ
 ๑. ทางธรรม........ป

 ๒. หญิง
 ๒. ทางโลก........ป

๓๒๓
๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด ทางธรรม  ๑. นักธรรม.....(ตรี/โท หรือ เอก)
 ๒. เปรียญธรรม.......ประโยค
ทางโลก  ๑. ประถมศึกษา/เทียบเทา
 ๒. มัธยมศึกษา/เทียบเทา
 ๓. อนุปริญญา/เทียบเทา
 ๔. ปริญญาตรี/เทียบเทา
 ๕. ปริญญาโท/เทียบเทา
 ๖. ปริญญาเอก/เทียบเทา
สวนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆ
โปรดทําเครื่องหมาย  ตรงกับความคิดเห็นของทานในขอตอไปนี้
มากที่สุด = ๕

มาก = ๔

ปานกลาง = ๓

นอย = ๒

นอยที่สุด = ๑

ลําดับ
รายการ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน
๒ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย ควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของ
เจาอาวาส
๓ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัด
๔ สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัตไิ วใหชัดเจน
๕ สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดที่
ถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับ
สถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาสของสํานักสงฆ
๖ สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติของสํานักสงฆ
๗ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวน
แตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน
๘ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เกี่ยวกับอํานาจบริหารจัดการโดยทั่วไปของเจาอาวาสของวัดและสํานัก
สงฆ

๓๒๔
ลําดับ
รายการ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๙ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เกี่ยวกับอํานาจบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆ
๑๐ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
ถือวาเปนสถาบันทาง ศาสนาหนึ่งในสามสถาบัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธ
ที่เปนศาสนาประจําชาติ
๑๑ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
ตองมีหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เหมือนเชนนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ
๑๒ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เกี่ยวกับทรัพยสินของพระสงฆและสามเณรที่ไดมาจากการบริจาค
รวมทั้งนิตยภัต
๑๓ วัดและสํานักสงฆที่จัดตั้งขึ้นโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติยัง
มิไดรับรอง ยอมไมมีสถานะเปนนิติบุคคล และผูกอตั้งขึ้นโดยมิไดรับ
อนุญาต ควรตองมีความผิดเปนการเฉพาะ
๑๔ ศาสนสมบัติของวัด หมายถึงศาสนสมบัติของวัดใดวัดหนึ่งนั้น ทานเห็น
วาควรรวมถึงศาสนสมบัติของสํานักสงฆดวย

๓๒๕
สวนที่ ๓ ความคิดเห็นเพิ่มเติม
๑. ทานเห็นวาวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ควรมีบทบาทอยางไรในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ทานเห็นวาผูแทนวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ตองตระหนักถึงการบริหารจัดการองคกรโดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคม (CSR) เพียงใดหรือไม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ทานเห็นวาในกรณีที่วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว และมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว ควรตองแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของกับศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆดังกลาวเปนกรณีพิเศษหรือไม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ทานเห็นดวยหรือไม ในกรณีที่มีคณะบุคคลจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต ควรมีบทลงโทษเปนการเฉพาะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ง
ประมวลผลการสอบถามความคิดเห็น
และการวิเคราะหขอมูล

๓๒๗
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๑
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุม
กลุม/ฝาย

๑. กลุม/ฝายพระสงฆ
๒. กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน
รวมทั้งหมด

จํานวน
๑๒๒
๓๐๗
๔๒๙

รอยละ
๒๘.๔
๗๑.๖
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๑ พบวา เปนกลุม/ฝายคณะสงฆ จํานวน ๑๒๒ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๘.๔
และฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จํานวน ๓๐๗ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๗๑.๖
ตารางที่ ๒
แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามกลุม/ฝายพระสงฆ
สถานภาพกลุม/ฝายพระสงฆ
เจาคณะภาค
เจาคณะอําเภอ
เจาคณะตําบล
เจาอาวาส
เจาคณะใหญอนัมนิกาย
พระภิกษุ
แมชี
รวม

จํานวน
๑
๗
๑๐
๒๕
๑
๗๕
๓
๑๒๒

รอยละ
๐.๘
๕.๗
๘.๒
๒๐.๕
๐.๘
๖๑.๕
๒.๕
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๒ พบวา สถานภาพกลุม/ฝายพระสงฆโดยสวนใหญเปนพระภิกษุ จํานวน ๗๕

ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๖๑.๕ รองลงมา ตําแหนงเจาอาวาส จํานวน ๒๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๐.๕
เจาคณะตําบล จํานวน ๑๐ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๘.๒ เจาคณะอําเภอ จํานวน ๗ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ
๕.๗ เปนแมชี จํานวน ๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒.๕ เปนเจาคณะภาคและเจาคณะใหญอนัมนิกาย จํานวน
๑ ตัวอยางเทากัน คิดเปนรอยละ ๐.๘ ตามลําดับ

๓๒๘
ตารางที่ ๓
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายพระสงฆ จําแนกตามเพศ
ชาย
หญิง

เพศ
รวม

จํานวน
๑๑๙
๓
๑๒๒

รอยละ
๙๗.๕
๒.๕
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๓ พบวา กลุม/ฝายพระสงฆสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๑๙ ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ ๙๗.๕ เปนเพศหญิง จํานวน ๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒.๕ ตามลําดับ
ตารางที่ ๔
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายพระสงฆ จําแนกตามอายุทางธรรม
อายุทางธรรม
ไมเกิน ๑๐ ป
๑๑ - ๒๐ ป
๒๑ - ๓๐ ป
มากกวา ๓๐ ป
ไมระบุ
รวม

จํานวน
๒๔
๒๔
๒๘
๒๕
๒๑
๑๒๒

รอยละ
๑๙.๗
๑๙.๗
๒๓.๐
๒๐.๕
๑๗.๑
๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔ พบวา กลุม/ฝายพระสงฆมีอายุทางธรรมไมเกิน ๑๐ ป จํานวน ๒๔ ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ ๑๙.๗ อายุทางธรรม ๑๑ – ๒๐ ป จํานวน ๒๔ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๙.๗ อายุ
ทางธรรม ๒๑ – ๓๐ ป จํานวน ๒๘ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๓.๐ อายุทางธรรมมากกวา ๓๐ ป
จํานวน ๒๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๐.๕ ตามลําดับ

๓๒๙
ตารางที่ ๕
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายพระสงฆ จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด

นักธรรม
นักธรรมตรี
นักธรรมเอก
ไมระบุ
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
ไมระบุ
ไมระบุ
รวม

๑๐
๔๔
๕๔
๑
๒
๑

จํานวน
๑๑๐

๔

๘
๑๒๒

รอยละ
๙๐.๒
๙.๑
๔๐.๐
๕๐.๙
๓.๓
๒๕.๐
๕๐.๐
๒๕.๐
๖.๕
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๕ พบว า กลุมตัว อยางที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดทางธรรม พบวา จบนักธรรม
จํานวน ๑๑๐ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๙๐.๒ (โดยจบนักธรรมเอก จํานวน ๔๔ ตัวอยาง คิดเปนรอย
ละ ๔๐.๐ และนักธรรมตรี จํานวน ๑๐ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๙.๑) จบเปรียญธรรม จํานวน ๔
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๓.๓ (โดยจบเปรียญธรรม ๗ ประโยค จํานวน ๑ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ
๒๕.๐ จบเปรียญธรรม ๘ ประโยคจํานวน ๒ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๕๐.๐) และไมระบุ จํานวน ๘
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๖.๕
ตารางที่ ๖
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามเพศ
ชาย
หญิง

เพศ

จํานวน
๑๖๓
๑๔๔
๓๐๗

รวม

รอยละ
๕๓.๑
๔๖.๙
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๖ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน
๑๖๓ ตั วอย าง คิดเป น รอยละ ๕๓.๑เปน เพศหญิง จํานวน ๑๔๔ ตัวอยาง คิดเปน รอยละ ๔๖.๙
ตามลําดับ
ตารางที่ ๗

๓๓๐
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
ผูใชแรงงาน/รับจาง
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน
นักเรียน/นักศึกษา
ไมระบุ
รวมทั้งหมด

จํานวน
๒๒๕
๑๗
๒๐
๓
๔
๓๓
๕
๓๐๗

รอยละ
๗๓.๓
๕.๕
๖.๕
๑.๐
๑.๓
๑๐.๗
๑.๖
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๗ พบว า กลุ ม /ฝ า ยฆราวาส/คฤหั ส ถ / ศาสนิ ก ชนส ว นใหญ มี อ าชี พ เป น
ข า ราชการ/ลู ก จ า งของรั ฐ /พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ จํ า นวน ๒๒๕ ตั ว อย า ง คิ ด เป น ร อ ยละ ๗๓.๓
รองลงมา เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๓๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐.๗ เจาของธุรกิจ/อาชีพ
อิสระ จํานวน ๒๐ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๖.๕ พนักงานเอกชน จํานวน ๑๗ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ
๕.๕ พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน จํานวน ๔ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑.๓ และผูใชแรงงาน/
รับจาง จํานวน ๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑.๐ ตามลําดับ
ตารางที่ ๘
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน
จําแนกตามชวงอายุ
ไมเกิน ๓๐ ป
๓๑ - ๔๐ ป
๔๑ - ๕๐ ป
มากกวา ๕๐ ป
ไมระบุ

อายุ

รวม

จํานวน
๗๕
๑๑๔
๔๙
๔๒
๒๗
๓๐๗

รอยละ
๒๔.๔
๓๗.๑
๑๖.๐
๑๓.๗
๘.๘
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๘ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน อายุไมเกิน ๓๐ ป จํานวน ๗๕
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๔.๔ อายุ ๓๑ – ๔๐ ป จํานวน ๑๑๔ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๓๗.๑ อายุ
๔๑ – ๕๐ ป จํ า นวน ๔๙ ตั ว อย า ง คิด เปน รอยละ ๑๖.๐ และอายุ มากกวา ๕๐ ป จํ า นวน ๔๒
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๓.๗ ตามลําดับ
ตารางที่ ๙

๓๓๑
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน
จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไมระบุ
รวม

จํานวน
๕
๑๙๘
๙๑
๙
๔
๓๐๗

รอยละ
๑.๖
๖๔.๗
๒๙.๔
๒.๙
๑.๓
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๙ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน ๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑.๖ จบปริญญาตรี จํานวน ๑๙๘ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๖๔.๗
จบปริญญาโท จํานวน ๙๑ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๙.๔ และจบปริญญาเอก จํานวน ๔ ตัวอยาง คิด
เปนรอยละ ๑.๓ ตามลําดับ
ส วนที่ ๒ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ สถานภาพทางกฎหมายของวั ด ที่ มิ ไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ เกณฑในการพิจารณาคะแนนของระดับความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
คาเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง เห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง เห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด

ตารางที่ ๑๐

๓๓๒
แสดงคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุม/ฝายพระสงฆ
ทีม่ ีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ความคิดเห็น
๑. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
แต เป นวั ดที่ สํานั กงานพระพุ ทธศาสนา
แห งชาติ รับรองว าเปนวัดที่ถู กต องตาม
กฎหมาย ควรมี สถานะเป นนิ ติ บุ คคล
เพราะเกี่ ยวกั บสถานภาพการเป นเจ า
พนักงานของเจาอาวาส
๒. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
แต เป นวั ดที่ สํานั กงานพระพุ ทธศาสนา
แห งชาติ รับรองแล ว ควรมี สถานะเป น
นิติ บุ คคล เพราะเกี่ ยวกั บศาสนสมบั ติ
ของวัด
๓. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั กสงฆ ที่ สํ านั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เป นนิ ติ บุ คคล เพราะเกี่ ย วกั บ อํ านาจ
บริ หารจั ดการโดยทั่วไปของเจ าอาวาส
ของวัดและสํานักสงฆ
๔. ศาสนาสมบั ติของวั ด หมายถึ ง ศาสนสมบั ติของวั ดใดวั ดหนึ่ งนั้ น ควรรวมถึ ง
ศาสนสมบัติดวย
๕. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั กสงฆ ที่ สํ านั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เป นนิติบุ คคล เพราะถื อว าเป นสถาบั น
ท า ง ศ า ส น า ห นึ่ ง ใ น ส า ม ส ถ า บั น
โดยเฉพาะศาสนาพุ ท ธที่ เ ป น ศาสนา
ประจําชาติ
๖. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั กสงฆ ที่ สํ านั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เป นนิ ติ บุ คคล เพราะเกี่ ย วกั บ อํ านาจ
บริ หารจั ดการศาสนสมบั ติของวั ดและ
สํานักสงฆ
๗. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ควรมี สถานะเป น นิ ติบุ คคล
เพราะเกี่ ยวกั บสถานภาพการเป นเจ า
พนักงานของเจาอาวาสสํานักสงฆ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

๖๘.๐

๑๘.๐

๑๐.๗

-

๓.๓

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
๔.๔๘ ๐.๙๒๙
มาก

๖๘.๙

๑๓.๙

๑๑.๕

๑.๖

๔.๑

๔.๔๒

๑.๐๓๕

มาก

๖๕.๖

๑๕.๖

๑๔.๘

๑.๖

๒.๕

๔.๔๐

๐.๙๖๘

มาก

๖๔.๘

๑๖.๔

๑๔.๘

๒.๕

๑.๖

๔.๔๐

๐.๙๔๒

มาก

๖๖.๔

๑๓.๙

๑๓.๑

๓.๓

๓.๓

๔.๓๗

๑.๐๔๖

มาก

๕๙.๘

๑๙.๗

๑๓.๑

๔.๑

๓.๓

๔.๒๙

๑.๐๕๖

มาก

๖๐.๗

๑๗.๒

๑๕.๖

๑.๖

๔.๙

๔.๒๗

๑.๐๙๙

มาก

ตารางที่ ๑๐ (ตอ)

คา
เฉลี่ย

๓๓๓

ความคิดเห็น
๘. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั กสงฆ ที่ สํ านั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เป นนิ ติ บุ คคล เพราะต องมี หน าที่ และ
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เหมือน
เชน นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ
๙. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั กสงฆ ที่ สํ านั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของพระสงฆและสามเณรที่ไดมาจากการ
บริจาค รวมทั้งนิตยภัต
๑๐. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปน
นิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบั ติ
ของสํานักสงฆ
๑๑. วั ด และสํ านั ก สงฆ ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น โดย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติยัง
มิ ไ ด รั บ รองย อ มไม มี ส ถานะเป น นิ ติ
บุ ค คล และผู ก อ ตั้ ง ขึ้ น โดยมิ ไ ด รั บ
อนุ ญ าต ควรต อ งมี ค วามผิ ด เป น การ
เฉพาะ
๑๒. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน
๑๓. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตาม
กฎหมายแล ว ไมควรมีสถานะเปนนิ ติ
บุคคล เว นแตจ ะมีก ฎหมายบั ญญั ติไว
ใหชัดเจน
๑๔. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั กสงฆ ที่ สํ านั ก งานพระพุ ทธศาสนาแห ง ชาติ รั บ รองแล ว ไม ค วรมี
สถานะเป น นิ ติ บุ ค คล เว น แต จ ะมี
กฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน
รวม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

๕๗.๐

๒๒.๓

๑๒.๔

๔.๑

๔.๑

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๔.๒๔ ๑.๐๘๘

๖๐.๗

๑๗.๒

๑๒.๓

๓.๓

๖.๖

๔.๒๒

๑.๑๘๙

มาก

๕๘.๓

๑๖.๗

๑๒.๕

๔.๒

๘.๓

๔.๑๓

๑.๒๗๔

มาก

๕๒.๑

๑๘.๒

๑๘.๒

๕.๐

๖.๖

๔.๐๔

๑.๒๒๗

มาก

๓๕.๕

๑๔.๙

๒๑.๕

๘.๓

๑๙.๘

๓.๓๘

๑.๕๒๓

ปานกลาง

๓๖.๔

๑๒.๔

๒๒.๓

๕.๐

๒๔.๐

๓.๓๒

๑.๕๘๒

ปานกลาง

๒๕.๖

๑๕.๗

๒๒.๓

๘.๓

๒๘.๑

๓.๐๒

๑.๕๕๒

นอย

๒๗.๐

๕๐.๐

๒๐.๕

๑.๖

๐.๘๐

๔.๐๗

๐.๗๐๖

มาก

คา
เฉลี่ย

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

จากตารางที่ ๑๐ พบวา กลุม/ฝายพระสงฆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมาย
ของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
๔.๐๗ และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า กลุ ม /ฝ า ยพระสงฆ มี ความคิด เห็ น ต อ วั ดที่ ยั ง มิไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ควรมี ส ถานะเป น นิ ติ บุ ค คล เพราะเกี่ ย วกั บ สถานภาพการเป น เจ า พนั ก งานของ

๓๓๔
เจาอาวาส มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๘ รองลงมา คือ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติ
ของวัด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๒ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับอํานาจบริหารจัดการ
โดยทั่วไปของเจาอาวาสของวัดและสํานักสงฆ และ ศาสนาสมบัติของวัด หมายถึง ศาสนสมบัติของวัดใด
วัดหนึ่งนั้น ควรรวมถึงศาสนสมบัติดวย มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ๔.๔๐ และวัดที่ยังมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะเปนนิติบุคคล
เพราะถือวาเปนสถาบันทางศาสนาหนึ่งในสามสถาบัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่เปนศาสนาประจําชาติ
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ ตามลําดับ
ตารางที่ ๑๑
แสดงคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน
ที่มีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ความคิดเห็น
๑. ศาสนาสมบั ติข องวัด หมายถึง ศาสน
สมบั ติ ข องวั ด ใดวั ด ห นึ่ ง นั้ น คว ร
รวมถึงศาสนสมบัติดวย
๒. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
แต เป นวั ดที่ สํ านั กงานพระพุ ทธศาสนา
แห งชาติรับรองว าเป นวั ดที่ ถู กต องตาม
กฎหมาย ควรมี สถานะเป นนิ ติ บุ คคล
เพราะเกี่ ย วกั บ สถานภาพการเป น เจ า
พนักงานของเจาอาวาส
๓. วั ด และ สํ า นั ก สงฆ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติยัง
มิ ไ ด รั บ รอ งย อ ม ไม มี สถ า น ะ เป น
นิติ บุ คคล และผูก อ ตั้ง ขึ้ น โดยมิไ ด รั บ
อนุ ญ าต ควรต อ งมี ค วามผิ ด เป น การ
เฉพาะ
๔. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
แต เป นวั ดที่ สํานั กงานพระพุ ทธศาสนา
แห งชาติ รั บรองแล ว ควรมี สถานะเป น
นิติ บุ คคล เพราะเกี่ ยวกั บศาสนสมบั ติ
ของวัด
๕. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะ
มีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน

๔.๐๓

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑.๐๙๕

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

๔.๙

๓.๘๒

๑.๑๒๙

มาก

๗.๕

๕.๙

๓.๘๑

๑.๑๘๖

มาก

๒๕.๐

๕.๗

๕.๗

๓.๗๗

๑.๑๑๔

มาก

๑๙.๓

๕.๙

๙.๘

๓.๗๖

๑.๒๗๗

มาก

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

คา
เฉลี่ย

๔๔.๔

๒๖.๕

๒๐.๓

๔.๙

๓.๙

๓๔.๖

๒๙.๗

๒๓.๙

๖.๙

๓๗.๓

๒๕.๘

๒๓.๕

๓๐.๓

๓๓.๓

๓๖.๗

๒๘.๒

ตารางที่ ๑๑ (ตอ)

๓๓๕

ความคิดเห็น
๖. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ควรมี สถานะเป น นิ ติบุ คคล
เพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปน เจ า
พนักงานของเจาอาวาสของสํานักสงฆ
๗. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปน
นิติบุคคล เพราะเกี่ย วกับศาสนสมบั ติ
ของสํานักสงฆ
๘. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะ
เปนนิ ติบุคคล เพราะเกี่ยวกับทรั พยสิน
ของพระสงฆและสามเณรที่ไดมาจากการ
บริจาค รวมทั้งนิตยภัต
๙. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เป นนิ ติ บุ คคล เพราะเกี่ ย วกั บ อํ า นาจ
บริ หารจั ดการศาสนสมบั ติ ของวั ดและ
สํานักสงฆ
๑๐. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เป นนิ ติ บุคคล เพราะต องมี หน าที่และ
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เหมือน
เชน นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ
๑๑. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เป นนิ ติ บุ คคล เพราะเกี่ ย วกั บ อํ า นาจ
บริ หารจั ดการโดยทั่ วไปของเจ าอาวาส
ของวัดและสํานักสงฆ
๑๒. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ทธศาสนาแห ง ชาติ รั บ รองแล ว ไม ค วรมี
สถานะเป น นิ ติ บุ ค คล เว น แต จ ะมี
กฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน

๓.๗๐

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑.๑๙๙

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

๗.๙

๓.๖๒

๑.๒๑๗

มาก

๘.๕

๗.๘

๓.๕๗

๑.๑๘๙

มาก

๓๑.๗

๘.๒

๖.๙

๓.๕๖

๑.๑๔๗

มาก

๓๐.๑

๒๘.๘

๙.๘

๖.๙

๓.๕๖

๑.๑๖๒

มาก

๒๒.๙

๓๑.๔

๓๐.๔

๘.๒

๗.๒

๓.๕๕

๑.๑๔๒

มาก

๒๘.๙

๒๔.๓

๒๘.๕

๘.๕

๙.๘

๓.๕๔

๑.๒๖๒

มาก

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

คา
เฉลี่ย

๓๐.๗

๓๑.๗

๒๐.๙

๙.๘

๖.๙

๒๙.๔

๒๘.๔

๒๕.๔

๘.๙

๒๖.๑

๒๘.๘

๒๘.๘

๒๔.๕

๒๘.๘

๒๔.๕

๓๓๖
ตารางที่ ๑๑ (ตอ)
ความคิดเห็น
๑๓. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํ า นั ก สงฆ ที่ สํ านั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เป นนิ ติบุ คคล เพราะถื อวาเป นสถาบั น
ท า ง ศ า ส น า ห นึ่ ง ใ น ส า ม ส ถ า บั น
โดยเฉพาะศาสนาพุ ท ธที่ เ ป น ศาสนา
ประจําชาติ
๑๔. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตาม
กฎหมายแลว ไม ควรมีสถานะเป นนิ ติ
บุคคล เวน แต จะมี กฎหมายบัญ ญัติไว
ใหชัดเจน
รวม

มาก
ที่สุด

นอย

นอย
ที่สุด

คา
เฉลี่ย

๒๙.๘

๘.๕

๙.๕

๓.๔๗

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
๑.๒๐๓ ปานกลาง

๒๔.๓

๒๕.๖

๙.๕

๑๒.๘

๓.๔๕

๑.๓๓๐

ปานกลาง

๕๓.๙

๓๒.๔

๕.๙

๐.๓๐

๓.๖๖

๐.๖๗๑

มาก

มาก

ปาน
กลาง

๒๒.๖

๒๙.๕

๒๗.๙

๗.๕

จากตารางที่ ๑๑ พบวา กลุ ม/ฝายฆราวาส/คฤหัส ถ/ ศาสนิกชนมี ค วามคิด เห็น เกี่ย วกั บ
สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยรวมอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๖ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน
มีความคิดเห็นตอศาสนาสมบัติของวัด หมายถึง ศาสนสมบัติของวัดใดวัดหนึ่งนั้น ควรรวมถึงศาสนสมบัติดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๓ รองลงมา คือ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัด
ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ รั บ รองวา เปน วั ด ที่ถู ก ตอ งตามกฎหมาย ควรมี ส ถานะเป น
นิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาส มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๑ วัดที่
ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๗ และวัดที่ยังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน มี
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๖ ตามลําดับ

๓๓๗
ตารางที่ ๑๒
แสดงคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางที่มีตอสถานภาพ
ทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยภาพรวม
ความคิดเห็น
๑. ศาสนาสมบั ติ ของวั ด หมายถึ ง ศาสนสมบั ติ
ของวัดใดวัดหนึ่งนั้ น ควรรวมถึ งศาสนสมบั ติ
ดวย
๒. วัดที่ ยังมิ ไดรับพระราชทานวิ สุงคามสีมา แต
เปนวั ดที่ สํานั กงานพระพุทธศาสนาแห งชาติ
รับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย ควรมี
สถานะเป น นิ ติ บุ ค คล เพราะเกี่ ย วกั บ
สถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาส
๓. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต
เปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
รั บ รองแล ว ควรมี ส ถานะเป น นิ ติ บุ ค คล
เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัด
๔. วัดและสํ า นั กสงฆ ที่จั ดตั้ งขึ้ น โดยสํ า นัก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติยังมิไดรับรองยอม
ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล และผูกอตั้งขึ้นโดย
มิไดรับอนุญาต ควรตองมีความผิดเปนการ
เฉพาะ
๕. สํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห ง ชาติ รั บ รองว า เป น วั ด ที่ ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของ
เจาอาวาสของสํานักสงฆ
๖. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธ-ศาสนา
แห ง ชาติ รั บ รองแล ว ควรมี ส ถานะเป น นิ ติ
บุคคล เพราะเกี่ยวกับอํานาจบริหารจัดการ
โดยทั่ว ไปของเจา อาวาสของวัดและสํา นั ก
สงฆ
๗. สํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห ง ชาติรั บ รองแล ว ควรมี ส ถานะเป น นิ ติ
บุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติของสํานัก
สงฆ
๘. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธ-ศาสนา
แห ง ชาติ รั บ รองแล ว ควรมี ส ถานะเป น นิ ติ
บุ ค คล เพราะเกี่ ย วกั บ อํ า นาจบริ ห า ร
จัดการศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆ

๔.๑๓

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑.๐๖๖

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

๔.๔

๔.๐๑

๑.๑๑๔

มาก

๔.๕

๕.๒

๓.๙๖

๑.๑๓๐

มาก

๒๒.๐

๖.๘

๖.๑

๓.๘๘

๑.๒๐๑

มาก

๒๗.๖

๑๙.๔

๗.๕

๖.๓

๓.๘๖

๑.๑๙๙

มาก

๓๕.๐

๒๖.๙

๒๕.๙

๖.๓

๕.๘

๓.๗๙

๑.๑๖๑

มาก

๓๗.๖

๒๕.๑

๒๑.๗

๗.๖

๘.๐

๓.๗๗

๑.๒๕๒

มาก

๓๔.๖

๒๖.๒

๒๖.๔

๗.๐

๕.๘

๓.๗๗

๑.๑๖๘

มาก

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

คาเฉลี่
ย

๕๐.๒

๒๓.๖

๑๘.๗

๔.๒

๓.๓

๔๔.๒

๒๖.๔

๒๐.๑

๔.๙

๔๑.๕

๒๗.๗

๒๑.๑

๔๑.๕

๒๓.๗

๓๙.๓

๓๓๘
ตารางที่ ๑๒ (ตอ)
๙. วัด ที่ยั งมิ ไ ดรั บ พระราชทานวิสุ ง คามสี ม า
และสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธ-ศาสนา
แหง ชาติ รับ รองแล ว ควรมี ส ถานะเป น นิ ติ
บุ ค คล เพราะต อ งมี ห น า ที่ แ ละความ
รับ ผิ ดชอบต อ สั งคม (CSR) เหมื อ นเช น
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ
๑๐. วัด ที่ยั งมิ ไ ดรั บ พระราชทานวิสุ ง คามสี ม า
และสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธ-ศาสนา
แหงชาติรับรองแล ว ควรมีสถานะเป นนิ ติ
บุ ค คล เพราะเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ของ
พระสงฆ แ ละสามเณรที่ ไ ด ม าจากการ
บริจาค รวมทั้งนิตยภัต
๑๑. วัด ที่ยั งมิ ไ ดรั บ พระราชทานวิสุ ง คามสี ม า
และสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหง ชาติ รับ รองแล ว ควรมี ส ถานะเป น นิ ติ
บุคคล เพราะถือวาเปนสถาบันทางศาสนา
หนึ่งในสามสถาบัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธ
ที่เปนศาสนาประจําชาติ
๑๒. วัดที่ ยั งมิ ได รับพระราชทานวิ สุงคามสี มา
ไมควรมีสถานะเปน นิติบุคคล เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน
๑๓. สํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห ง ชาติ รั บ รองว า เป น วั ด ที่ ถู ก ต อ งตาม
กฎหมายแลว ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน
๑๔. วัด ที่ยั งมิ ไ ดรั บ พระราชทานวิสุ ง คามสี ม า
และสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลวไมควรมีสถานะเปนนิติ
บุค คล เว น แต จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว ใ ห
ชัดเจน
รวม

๓๓.๗

๒๗.๙

๒๔.๑

๘.๒

๖.๑

๓.๗๕

๑.๑๘๑

มาก

๓๖.๐

๒๕.๕

๒๔.๑

๗.๐

๗.๕

๓.๗๕

๑.๒๒๔

มาก

๓๕.๑

๒๕.๑

๒๕.๑

๗.๐

๗.๗

๓.๗๓

๑.๒๒๘

มาก

๓๖.๔

๒๔.๔

๒๐.๐

๖.๖

๑๒.๗

๓.๖๕

๑.๓๖๐

มาก

๓๐.๓

๒๐.๙

๒๔.๖

๘.๒

๑๖.๐

๓.๔๑

๑.๔๐๕

ปานกลาง

๒๗.๙

๒๑.๘

๒๖.๘

๘.๕

๑๕.๐

๓.๓๙

๑.๓๖๘

ปานกลาง

๑๓.๑

๕๒.๘

๒๙.๐

๔.๗๐

๐.๕๐

๓.๗๘

๐.๗๐๕

มาก

จากตารางที่ ๑๒ พบวา โดยภาพรวมกลุม/ฝายพระสงฆและกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/
ศาสนิกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๘ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
กลุม/ฝายพระสงฆและกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน มีความคิดเห็นตอ ศาสนาสมบัติของวัด
หมายถึ ง ศาสนสมบั ติของวั ดใดวั ดหนึ่งนั้น ควรรวมถึงศาสนสมบัติดว ย มีคาเฉลี่ย เทากับ ๔.๑๓
รองลงมา คือ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
รับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปน
เจาพนักงานของเจาอาวาส คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๑ วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัด
ที่ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ รั บ รองแล ว ควรมี ส ถานะเป น นิ ติ บุ ค คล เพราะเกี่ ย วกั บ

๓๓๙
ศาสนสมบัติของวัด คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๖ วัดและสํานักสงฆที่จัดตั้งขึ้นโดยสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติยังมิไดรับรองยอมไมมีสถานะเปนนิติบุคคล และผูกอตั้งขึ้นโดยมิไดรับอนุญาต ควรตองมี
ความผิดเปนการเฉพาะ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๘ และสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
รับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปน
เจาพนักงานของเจาอาวาสของสํานักสงฆ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๖ ตามลําดับ
สวนที่ ๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ตารางที่ ๑๓
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางที่มีตอสถานภาพทางกฎหมาย
ของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ

ความคิดเห็น
๑. ศาสนาสมบัติของวัด หมายถึง ศาสนสมบัติของวัดใดวัด
หนึ่งนั้น ควรรวมถึงศาสนสมบัติดวย
๒. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดที่
สํานัก งานพระพุทธศาสนาแห งชาติรับรองว าเป นวัดที่
ถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาส
๓. วัดที่ ยั งมิได รับ พระราชทานวิ สุงคามสีมา แตเป นวั ดที่
สํา นัก งานพระพุ ท ธศาสนาแหงชาติ รับ รองแล ว ควรมี
สถานะเปนนิติบุคคลเพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัด
๔. วัดและสํ า นั ก สงฆ ที่ จั ดตั้ งขึ้ น โดยสํ า นั ก งานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติ ยั งมิ ไดรับ รองยอ มไม มีสถานะเปนนิ ติ
บุคคล และผู ก อ ตั้ ง ขึ้ น โดยมิ ได รับ อนุ ญ าต ควรต อ งมี
ความผิดเปนการเฉพาะ
๕. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวา
เป น วั ด ที่ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย ควรมี ส ถานะเป น นิ ติ
บุคคล เพราะเกี่ยวกับ สถานภาพการเปนเจา พนักงาน
ของเจาอาวาสของสํานักสงฆ
๖. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํา นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ รั บ รองแล ว ควรมี
สถานะเป น นิ ติ บุ ค คล เพราะเกี่ ย วกั บ อํ า นาจบริ ห าร
จัดการโดยทั่วไปของเจาอาวาสของวัดและสํานักสงฆ

กลุม/
กลุม/ฝายฆราวาส/
ฝายพระสงฆ
คฤหัสถ/ศาสนิกชน
คา
สวน
คา
สวน
เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
๔.๔๘ ๐.๙๒๙ ๔.๐๓ ๑.๐๙๕

๔.๑๓

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑.๐๖๖

๔.๔๒

๑.๐๓๕

๓.๘๒

๑.๑๒๙

๔.๐๑

๑.๑๑๔

๔.๔๐

๐.๙๖๘

๓.๘๑

๑.๑๘๖

๓.๙๖

๑.๑๓๐

๔.๔๐

๐.๙๔๒

๓.๗๗

๑.๑๑๔

๓.๘๘

๑.๒๐๑

๔.๓๗

๑.๐๔๖

๓.๗๖

๑.๒๗๗

๓.๘๖

๑.๑๙๙

๔.๒๙

๑.๐๕๖

๓.๗๐

๑.๑๙๙

๓.๗๙

๑.๑๖๑

โดยรวม
คา
เฉลี่ย

๓๔๐
ตารางที่ ๑๓ (ตอ)

ความคิดเห็น
๗. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง
แลว ควรมีสถานะเปนนิติบุ คคล เพราะเกี่ยวกับศาสน
สมบัติของสํานักสงฆ
๘. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํา นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห งชาติ รับ รองแล ว ควรมี
สถานะเป น นิ ติ บุ ค คล เพราะเกี่ ย วกั บ อํ า นาจบริ ห าร
จัดการศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆ
๙. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํา นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห งชาติ รับ รองแล ว ควรมี
สถานะเป น นิ ติ บุ ค คล เพราะต อ งมี ห น า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบตอ สังคม (CSR) เหมือนเชน นิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนอื่น ๆ
๑๐. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํา นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห งชาติ รับ รองแลว ควรมี
สถานะเป น นิ ติ บุ ค คล เพราะเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ของ
พระสงฆและสามเณรที่ไดมาจากการบริจาค รวมทั้งนิตย
ภัต
๑๑. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํา นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ รับ รองแล ว ควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เพราะถือวาเปนสถาบันทางศาสนา
หนึ่งในสามสถาบัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่เปนศาสนา
ประจําชาติ
๑๒. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ไมควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน
๑๓. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวา
เปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมายแลว ไมควรมีสถานะเปน
นิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน
๑๔. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวไมควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวให
ชัดเจน
รวม

กลุม/
กลุม/ฝายฆราวาส/
ฝายพระสงฆ
คฤหัสถ/ศาสนิกชน
คา
สวน
คา
สวน
เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
๔.๒๗ ๑.๐๙๙ ๓.๖๒ ๑.๒๑๗

๓.๗๗

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑.๒๕๒

๔.๒๔

๑.๐๘๘

๓.๕๗

๑.๑๘๙

๓.๗๗

๑.๑๖๘

๔.๒๒

๑.๑๘๙

๓.๕๖

๑.๑๔๗

๓.๗๕

๑.๑๘๑

๔.๑๓

๑.๒๗๔

๓.๕๖

๑.๑๖๒

๓.๗๕

๑.๒๒๔

๔.๐๔

๑.๒๒๗

๓.๕๕

๑.๑๔๒

๓.๗๓

๑.๒๒๘

๓.๓๘

๑.๕๒๓

๓.๕๔

๑.๒๖๒

๓.๖๕

๑.๓๖๐

๓.๓๒

๑.๕๘๒

๓.๔๗

๑.๒๐๓

๓.๔๑

๑.๔๐๕

๓.๐๒

๑.๕๕๒

๓.๔๕

๑.๓๓๐

๓.๓๙

๑.๓๖๘

๔.๐๗

๐.๗๐๖

๓.๖๖

๐.๖๗๑

๓.๗๘

๐.๗๐๕

โดยรวม
คา
เฉลี่ย

จากตารางที่ ๑๓ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ระหวางกลุม/ฝายพระสงฆและกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/
ศาสนิกชน พบวา โดยรวมกลุม/ฝายพระสงฆเห็นดวยมากกวากลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญกลุม/ฝายพระสงฆเห็นดวยมากกวากลุม/ฝายฆราวาส/

๓๔๑
คฤหัสถ/ศาสนิกชน เกือบทุกขอ ยกเวนขอวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ไมควรมีสถานะเปน
นิ ติ บุ ค คล เว น แต จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว ใ ห ชั ด เจน ค า เฉลี่ ย เท า กั บ ๓.๕๔ สํ า นั ก สงฆ ที่ สํ า นั ก งาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมายแลว ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะ
มีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๗ และวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวใหชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๕ ที่กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชนเห็นดวยมากกวา

กลุม/ฝายพระสงฆ

ตารางที่ ๑๔
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว
ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๙

ความคิดเห็น
ควรไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหถูกตองกอนเพราะการดําเนินกิจกรรมดานเศรษฐกิจและสังคม
ใด ๆ ควรมีกฎหมายรองรับชัดเจนเพื่อความโปรงใส
วัดหรือสํานักสงฆเปนเพียงพุทธสถาน ผูแสดงบทบาทที่แทจริงคือพระสงฆที่ควรตองพิจารณาถึง
บทบาทของตนเองในการเป น พระซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นตั ว แทนของพระพุ ท ธศาสนา ที่ ต อ งเป น
ที่พึ่งทางใจใหประชาชนซึ่งไมควรเขามายุงเกี่ยวกับเรื่องทางโลก
ควรมีบทบาทในการสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกชุมชน ทํานุบํารุงศาสนา เผยแพรหลักคําสอน รวมทั้ง
ปลูกฝงศีลธรรมอันดีเชนเดียวกัน
ให วั ด บริ ห ารจั ด การไปตามอํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ กํ า หนด
ไมควรเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
ตองเปนวัดที่มี การปฏิบัติเป นแบบอยางที่ ดี มีหลักการในการบริหารงาน เพื่อให เปนที่นานับถื อ
โปรงใส และนาเลื่อมใส
ตองไมสรางปญหาใหกับสังคม ไมใชพุทธศาสนาหาผลประโยชนใหกับกลุมบุคคล และเปนการบอน
ทําลายพุทธศาสนา
การดําเนินงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ชุมชนที่จะสามารถดูแลใหความชวยเหลือ
ควรมีสถานะและบทบาทหนาที่เทาเทียมกัน เพราะวาที่สําคัญแลววัดหรือสํานักสงฆไมควรจะแบง
แยกกั น หรื อ อาจคิ ด ว า เป น เพราะขนาดความใหญ เ ล็ ก เท า นั้ น ที่ จ ะจํ า กั ด คํ า ว า “วั ด ” หรื อ
”สํานั กสงฆ ” แตจ ริง ๆ แล วทั้ งสองอย างคือ แหลงรวมทางด านจิต ใจของชาวพุ ทธมากกวา ที่จ ะ
แบงแยกเปนอยางอื่นมากกวาวัตถุประสงคของวัดหรือสํานักสงฆ
ควรเปนศูนยกลางสงเสริมสรางสรรค แนวความคิดของคนในชุมชน ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และเปนศูนยกลางการเรียนรู ฝกฝน ขัดเกลา บุคคลในทองถิ่นรวมทั้งเยาวชนในการพัฒนาคุณภาพ
ของจิตใจ ความคิดเพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพสูสังคม

๓๔๒
ตารางที่ ๑๔ (ตอ)
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

วัดหรือสํานักสงฆที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ในความรูสึกของชาวบาน ก็คือ วัดเชนกัน ดังนั้นการมีบทบาททางสังคมก็ควร
จะตองเนนในเรื่องของการศึกษาเปนสําคัญ เพื่อจะไดปรับบทบาทใหทันกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ตามพระราชบัญญัติสงฆถือวาเปนวัดถูกตองตามกฎหมาย ก็ควรเปนแบบอยาง เปนผูนําที่ตองทําให
ถูกตองตามระเบียบ หนาที่ ประเพณี วัฒนธรรม ตอสังคม ตองปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย ตาม
หลักความถูกตอง แนะนําสิ่งที่ถูกที่ควร เปนตน
ควรมีกฎหมายรองรับสภาพกอน เฉพาะบทบาทเทานั้น ควรเอื้อตอสังคมใหมากกวาที่เปนอยู
วัดหรือสํานักสงฆจะไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหรือไมนั้น ตางก็เปน
องคกรไมแสวงผลกําไร ฉะนั้นในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน ควรเนนที่บุคลากรของศาสนา
มากกวาเนนที่วัดหรือสํานักสงฆ

ตารางที่ ๑๕
ความคิดเห็นในการตระหนักถึงการบริหารจัดการองคกรโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ที่มีตอสังคม (CSR) ของผูแทนวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ความคิดเห็น
ตระหนักตอสังคมเพราะวัดไดรับแรงศรัทธาจากประชาชนและการบริจาคจากประชาชนควรจะให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมตอสังคม วัดควรมีแผนงานในการดําเนินงาน และในปจจุบันคณะสงฆ
ไมคอยมีบทบาททางสังคมในแงคืนกําไรสูสังคม สถิติที่ผานมามีผูบริจาคใหวัดประมาณแสนกวาลาน
แตไมทราบวาเงินจํานวนนี้กลับคืนสูสังคมอยางไร
ตองถือเปนภารกิจหลักในการเผยแพรคําสอนและใหประชาชนในพื้นที่ใชสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมและ
เปนศูนยรวมจิตใจตลอดจนการใชเปนสถานที่พึ่งทางจิตใจและสถานที่พึ่งเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ
ผูแทนซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการหรือสํานักสงฆจะตองใหความรับผิดชอบตอชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนดวย ที่สําคัญจะตองรับผิดชอบตอสาธารณชน ไมเห็นแกประโยชนหรือหวังผลกําไร
การบริหารจัดการองคกรโดยตระหนักถึง ความรับผิ ดชอบที่มีต อสังคมควรเหมื อนกั บวัดที่ ไดรั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเพราะเปนเหมือนตัวแทนของสถาบันสงฆในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ควรดูแลเอาใจใสส งเสริมใหพุทธบริษั ทเจริญงอกงามขึ้นในบุญกิริยาและในไตรสิกขา เริ่มตั้งแต
แนะนํา สั่งสอนพระภิกษุ สามเณรใหเจริญในพระธรรมวินัย ทําประโยชนตนและประโยชนผูอื่นให
พรั่งพรอมสืบตอไป

๓๔๓
ตารางที่ ๑๖
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆ
ในกรณีที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวและมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ความคิดเห็น
ควรมีกฎหมายพิเศษรองรับการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน ศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆเพื่อใหมี
การตรวจสอบความถูกตองจากสถาบันหรือองคกรภายนอกไดอยางชัดเจน แนนอน
ควรมีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับความรับผิดชอบใหใกลเคียงกับวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
หรือควบคุมเชนเดียวกับความเปนนิติบุคคลจึงควรออกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายใหเหมือนกันและ
ใหเปนแบบเดียวกันทั้งวัดหรือสํานักสงฆเพราะจะไดไมเกิดปญหาตามมาในอนาคต
เห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมาย เพราะที่ผานมามีการนําเงินที่ไดรับบริจาคไปใชผิดวัตถุประสงค
หรือเอาไปใชอยางไมเหมาะสม จึงเห็นควรมีกฎหมายเพื่อควบคุมการบริหารทรัพยสินในสวนนี้
ไมตองแกไขกฎหมายเพราะใหเปนไปตามเกณฑเดิมที่กฎหมายกําหนดเพราะบางวัดจัดตั้งใหมหรือตั้ง
สํานักสงฆใหมก็จะใหถูกตองตามกฎหมายควรใชกฎหมายเดิม
ไมควรแกไขกฎหมาย แตสมควรที่จะตองทําการยกรางพระราชบัญญัติคณะสงฆใหมเพื่อใหทันกับ
สถานการณในปจจุบัน และรองรับสถานการณในอนาคต
ควรแกไขกฎหมายเนื่องจากบางวัดสถานภาพทางการปกครองไมชั ดเจน ควรแกไขที่ ระบบการ
ปกครองของคณะสงฆเปนอันดับแรก สวนสํานักสงฆไมควรแกเนื่องจากความที่ยังไมใชวัดแมจะไดรับ
การรับรองก็ไมควรมีสิทธิ์ในศาสนสมบัติ ควรอยูภายใตการดูแลของวัดที่ปกครองในพื้นที่

ตารางที่ ๑๗
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทลงโทษเฉพาะในกรณีที่คณะบุคคลจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆ
โดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต
ลําดับที่
๑
๒

๓

๔

ความคิดเห็น
ใหพิจารณาเจตนาของผูจัดตั้งวาจัดตั้งเพื่อทํานุบํารุงศาสนาและเพื่อสังคมหรือไม ถาเปนเชนนั้นรัฐ
ควรเขามาดูแล แตถาจัดตั้งเพื่อธุรกิจควรมีบทลงโทษสําหรับผูจัดตั้ง
สภาพสังคมในปจจุบันมีการแอบอางหรือใชพุทธศาสนาเปนเครื่องมือในการประกอบมิจฉาชีพ จึง
ควรตองไดรับการตรวจสอบโดยมีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับและตรวจสอบโดยสังคมอยา ง
เครงครัดเพื่อเปนการปกปองสถาบันศาสนาใหเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนมากขึ้น
ปจจุบันมีการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆขึ้นเปนจํานวนมากโดยมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการหาเงินบริจาค
ทําใหผู มีจิ ตศรัท ธาได รับ ความเสี ยหาย ศาสนาเสื่อ มเสีย จึ งควรมีก ารลงโทษผู ที่ก ระทํา ผิด และ
ดําเนินการตามกฎหมายใหถึงที่สุด ดังนั้นควรมีการขออนุญาตและไดรับอนุญาตใหถูกตองกอนการ
จัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆ เพราะอาจจะมีบุคคลซึ่งไมหวังดีแอบอางในการประกอบกิจการที่ไมสุจริต
เพื่อใหอยูในการกํากับดูแล ควบคุมใหบุคคลซึ่งจะจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆตองผานการพิจารณาความ
เหมาะสมและไมขัดตอกฎหมาย เพื่อความโปรงใสความเปนระเบียบเรียบรอย ควรตองปฏิบัติตาม
กฎหมายมีกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

๓๔๔
ตารางที่ ๑๗ (ตอ)

๕
๖

ไมควรมีบทลงโทษใด ๆ เลย เพราะวัดที่ตั้งในตางจังหวัดตั้งอยูในที่สาธารณสมบัติของแผนดินทั้งสิ้น
และสามารถทําหนาที่ตามประเพณีปฏิบัติไดดีเยี่ยม ในทางตรงกันขามควรดําเนินการใหถูกตองตาม
กฎหมาย โดยทางภาครัฐลดเงื่อนไขในการสรางวัดในที่สาธารณสมบัติของแผนดิน สามารถยื่นเรื่อง
สรางวัดไดตามกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยคณะสงฆเขาเจรจาและหาชองทางในกฎหมายให
สามารถดําเนินการจัดตั้งวัดได
ไมควรมีบทลงโทษ ควรมีการพูดจาตกลงกันระหวางคณะสงฆกับฆราวาส

๓) การวิเคราะหผลการสัมภาษณรายบุคคล
ในการรับฟงความคิดเห็นโดยการสัมภาษณรายบุคคลในฝายสงฆและฆราวาส
ไดแกพระสังฆาธิการ ผูดํารงตําแหนงบริหารระดับเจาคณะภาคลงมา ตลอดจน พระภิกษุสงฆ แมชี
และในสวนของฝายฆราวาสซึ่งประกอบดวย ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ ผูบริหารและเจาหนาที่
ของส ว นราชการ อาจารย นั ก วิ ช าการ นั ก กฎหมาย โดยเป น การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth
interview) ในกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ ราย
ผู วิ จั ย ได กํ า หนดแนวทางในการสั ม ภาษณ โดยใช วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง
โครงสราง (Semi Structured Interview) โดยเปนการสัมภาษณที่มีการวางแผนการสัมภาษณไว
กอนลวงหนาอยางเปนขั้นตอน แบบเขมงวดพอประมาณ และขอคําถามในการสัมภาษณมีโครงสราง
แบบหลวม (Loosely Structure) โดยผูวิจัยไดจัดทําแนวคําถาม (Interview Guidelines) ไวเปน
การลวงหนา สําหรับนําไปใชในการสัมภาษณบุคคลตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลการสัมภาษณเปนแนวทาง
เดียวกัน
แนวคํ า ถามสําหรับ การสัมภาษณป ระกอบดว ยคํ าชี้แจง และคําถามในการ
สัมภาษณ โดยในสวนของคําชี้แจง เปนคําชี้แจงโดยสรุปเพื่อใหผูใหการสัมภาษณไดรับทราบและมี
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดของงานวิจัย ในสวนของคําถามในการสัมภาษณ แบงเปน ๒
สวน ประกอบดวย สวนแรก เปนขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ สวนที่สอง ประกอบดวย คําถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานัก
สงฆ จํานวน ๖ ขอ โดยอาจสรุปรายละเอียดผลการสัมภาษณ ดังนี้
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
ตารางที่ ๑๘
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุม
กลุม/ฝาย
๑. กลุม/ฝายพระสงฆ
๒. กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน
รวมทั้งหมด

จํานวน

๒๒
๑๘
๔๐

รอยละ
๕๕.๐
๔๕.๐
๑๐๐.๐

๓๔๕
จากตารางที่ ๑๘ พบวา เปนกลุม/ฝายคณะสงฆ จํานวน ๒๒ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๕๕.๐
และฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จํานวน ๑๘ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๔๕.๐
ตารางที่ ๑๙
แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามกลุม/ฝายพระสงฆ
สถานภาพกลุม/ฝายพระสงฆ
เจาคณะจังหวัด
เจาคณะอําเภอ
เจาคณะตําบล
เจาอาวาส
พระภิกษุ
แมชี
รวม

จํานวน

รอยละ

๑
๓
๘
๕
๔
๑
๒๒

๔.๕
๑๓.๖
๓๖.๕
๒๒.๗
๑๘.๒
๔.๕
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๑๙ พบว า สถานภาพกลุม /ฝา ยพระสงฆ โ ดยสว นใหญ เป น เจ า คณะตํา บล
จํานวน ๘ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๓๖.๕ รองลงมา ตําแหนงเจาอาวาส จํานวน ๕ ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ ๒๒.๗ พระภิกษุสงฆ จํานวน ๔ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๘.๒ เจาคณะอําเภอ จํานวน ๓
ตัวอยาง คิดเปน รอยละ ๑๓.๖ เปนเจาคณะจังหวัดและแมชี จํานวน ๑ ตัวอยางเทากัน คิดเปน
รอยละ ๔.๕ ตามลําดับ
ตารางที่ ๒๐
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายพระสงฆ จําแนกตามเพศ
เพศ
รวม

ชาย
หญิง

จํานวน

๒๑
๑
๒๒

รอยละ

๙๕.๕
๔.๕
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๒๐ พบวา กลุม/ฝายพระสงฆสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๑ ตัวอยาง คิด
เปนรอยละ ๙๕.๕เปนเพศหญิง จํานวน ๑ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๔.๕ ตามลําดับ

๓๔๖
ตารางที่ ๒๑
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายพระสงฆ จําแนกตามอายุทางธรรม
อายุทางธรรม
ไมเกิน ๑๐ ป
๑๑ - ๒๐ ป
๒๑ - ๓๐ ป
มากกวา ๓๐ ป
รวม

จํานวน

๒
๗
๗
๖
๒๒

รอยละ

๙.๑
๓๑.๘
๓๑.๘
๒๗.๓
๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๒๑ พบวา กลุม/ฝายพระสงฆมีอายุทางธรรมไมเกิน ๑๐ ป จํานวน ๒ ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ ๙.๑ อายุทางธรรมมากกวา ๓๐ ป จํานวน ๖ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๐.๕ อายุทาง
ธรรม ๑๑ – ๒๐ ป และอายุทางธรรม ๒๑ – ๓๐ ป จํานวน ๗ ตัวอยางเทากัน คิดเปนรอยละ ๓๑.๘
ตามลําดับ
ตารางที่ ๒๒
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามเพศ
เพศ
รวม

ชาย
หญิง

จํานวน

๑๓
๕
๑๘

รอยละ

๗๒.๒
๒๗.๘
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๒๒ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน
๑๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๗๒.๒ เปนเพศหญิง จํานวน ๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๗.๘ ตามลําดับ

๓๔๗
ตารางที่ ๒๓
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวน

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ-รัฐวิสาหกิจ
ผูพิพากษา
พนักงานอัยการ
ทนายความ/นักกฎหมาย
อาจารย/นักวิชาการ
พอคา/นักธุรกิจ
พุทธศาสนิกชน
รวมทั้งหมด

๓
๔
๒
๓
๓
๒
๑
๑๘

รอยละ
๑๖.๗
๒๒.๒
๑๑.๑
๑๖.๗
๑๖.๗
๑๑.๑
๕.๖
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๒๓ พบว า กลุ ม /ฝ า ยฆราวาส/คฤหั ส ถ / ศาสนิ ก ชนส ว นใหญ มี อ าชี พ เป น
ผูพิพากษาจํานวน ๔ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๒.๒ รองลงมาคือ ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํ านวนเทากับทนายความ นักกฎหมาย และอาจารยนักวิชาการ คือจํานวน ๓ ตัวอยาง
เทากัน คิดเปนรอยละ ๑๖.๗ รองลงมา เปนพนักงานอัยการ และพอคา/นักธุรกิจ จํานวน ๒ ตัวอยาง
เทากัน คิดเปนรอยละ ๑๑.๑ และพุทธศาสนิกชน จํานวน ๑ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๕.๖ ตามลําดับ
ตารางที่ ๒๔
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามชวงอายุ
อายุ

รวม

ไมเกิน ๓๐ ป
๓๑ - ๔๐ ป
๔๑ - ๕๐ ป
๕๑ - ๖๐ ป
มากกวา ๖๐ ป

จํานวน

๑
๓
๕
๖
๓
๑๘

รอยละ

๕.๖
๑๖.๗
๒๗.๗
๓๓.๓
๑๖.๗
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๒๔ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน อายุไมเกิน ๓๐ ป จํานวน ๑
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๕.๖ อายุ ๓๑ – ๔๐ ป จํานวน ๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๖.๗ อายุ ๔๑ –
๕๐ ป จํ า นวน ๕ ตั ว อย าง คิ ดเป น รอยละ ๒๗.๗ อายุ ๕๑-๖๐ ป จํ า นวน ๖ ตั ว อยา ง และอายุ
มากกวา ๖๐ ป จํานวน ๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๖.๗ ตามลําดับ

๓๔๘
ตารางที่ ๒๕
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน

๑
๕
๗
๕
๑๘

รอยละ

๑๐๐.๐

๕.๖
๒๗.๗
๓๙.๐
๒๗.๗

จากตารางที่ ๒๕ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จบการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี จํานวน ๑ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๕.๖ จบปริญญาตรี จํานวน ๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๗.๗
จบปริญญาโท จํานวน ๗ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๓๙.๐ และจบปริญญาเอก จํานวน ๕ ตัวอยาง คิด
เปนรอยละ ๒๗.๗ ตามลําดับ
สวนที่ ๒ ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมาย
ของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ในสวนของคําตอบของการสัมภาษณในประเด็นตางๆ นั้น ผูวิจัยขอนําเสนอ
ความเห็นของผูใหสัมภาษณโดยสรุป ไมระบุนามผูใหสัมภาษณ เนื่องจากผูวิจัยไดแจงผูสัมภาษณวา
การใหขอมูลจะเปน ความลับ และเนื่องจากในแตละประเด็นผูใหสัมภาษณอาจมีแนวคิดคลายกัน
สอดคลองกันจึงนําเสนอโดยสรุปรวมกัน แตในประเด็นที่เห็นแตกตางกันก็ไดนําเสนอเพื่อใหทราบถึง
ความหลากหลายในแนวคิดของผูใหสัมภาษณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คําถาม: ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ "วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา"
และ "สํานักสงฆ" วามีความหมาย ลักษณะหรือขอบเขต เหมือนหรือแตกตางกันเปนประการใด
คําตอบ : ในการตอบคําถามดังกลาวนั้น อาจพิจารณาในเชิงของคํานิยามตาม
กฎหมายของคําวา “วัด” หรือ “สํานักสงฆ” ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิไดมีบัญญัติ
ไวแตอยางใด ในทางพระธรรมวินัยนั้นก็มิไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือคํานิยามของวัดหรือสํานักสงฆ
ไวโดยตรง สําหรับความหมายในเชิงคํานิยามของกฎหมายนั้น ในบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยคณะ
สงฆ ฉบับแรก คือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ แมจะมิไดกําหนดคํานิยามของ
“วัด” และ “สํานักสงฆ” ไววาคืออะไร มีความหมายอยางไร แตไดมีการกลาวอธิบายถึงสํานักสงฆไว
ดังปรากฏในหมวดที่ ๓ วาด วยวัด ในมาตรา ๕ บัญญัติ วา “ที่ สํานักสงฆนั้น คือ วัดซึ่งยังไมไดรั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา” ตอมาเมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑
และประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ และตอมาไดประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ กฎหมายทั้งสองฉบับนี้แมวาจะมีคําวา “วัด” หรือ “สํานักสงฆ” แตก็มิไดมีการกําหนด
คํานิ ยามหรื ออธิ บายให ความหมายของคําดังกลาว ดังนั้น การตีความในแงของคําวา “สํานักสงฆ”

๓๔๙
จึงตองใชความหมายของคําวาสํานักสงฆดังที่ปรากฏในกฎหมายลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑
เปนหลัก นั่นก็คือ สํานักสงฆนั้นหมายถึงวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั่นเอง
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ที่ ม าจากกลุ ม ของฝ า ยสงฆ ส ว นใหญ จ ะมี ค วามรู ค วามเข า ใจต อ
ความหมายและความแตกตางระหวาง "วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา" และ "สํานักสงฆ" วา
มีความหมาย ลักษณะแตกตางกันอยางไร มากกวากลุมที่เปนฝายฆราวาสหรือฝายคฤหัสถ กลาวโดย
สรุปคือภิกษุสงฆสวนใหญมีความรูความเขาใจวาวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หมายถึงวัด
ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยคณะสงฆและกฎกระทรวงที่เกี่ย วของไดกําหนดไว และไดรั บ
อนุญาตใหจัดตั้งจากหนวยงานของรัฐคือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคมแลว มีการสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลวหรืออยูระหวางการกอสราง มีพระภิกษุสงฆ
อยูประจําไมนอยกวาสี่รูป เพียงแตวาวัดนั้นยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรืออยูระหวางการขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ในขณะที่สํานักสงฆโดยทั่วไปหมายถึงวัดที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งแลวแตยัง
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งก็สอดคลองกับการตีความจากบทบัญญัติของกฎหมายดังที่ได
กลาวแลว อยางไรก็ตามในสวนที่ยังมีความสับสนในกลุมของฆราวาส คือความเขาใจระหวางคําวา
“สํ านั กสงฆ ” และ “ที่ พักสงฆ” ซึ่ งผูใหสัมภาษณจ ากฝายของฆราวาสบางทานเห็น วาไมมีความ
แตกตางกันคือหมายถึงสถานที่ซึ่งเปนที่พักอาศัยของพระภิกษุซึ่งยังมิไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนวัด
ในขณะที่ฝายสงฆสวนใหญมีความเขาใจวา “สํานักสงฆ” หมายถึงสถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปน
วัดถูกตองตามกฎหมายแลว มีพระสงฆอยูอาศัยประจําเหมือนวัดทั่วไป แตยังไมมีวิสุงคามสีมาคือยังไม
มีอุโบสถหรือโบสถ หรือมีแตยังไมไดผูกสีมา สถานที่เชนนั้นมีสิทธิใชคําวา “วัด” นําหนาเหมือนวัด
ทั่วไป
สําหรับ “ที่พักสงฆ” หมายถึงสถานที่ซึ่งเปนที่พํานักอาศัยชั่วคราวของภิกษุสามเณร
โดยสถานที่นั้นยังมิไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนวัดตามกฎหมาย สถานที่เชนนั้นเรียกวาที่พักสงฆ มิใช
สํานักสงฆ โดยที่พักสงฆไมมีสิทธิใชคําวาสํานักสงฆหรือวัดนําหนาชื่อสถานที่
จากความสับสนดังกลาว ผูใหสัมภาษณบ างทานไดเสนอความเห็นวานาจะมีการ
ปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆกําหนดคํานิยามเชิงกฎหมายของคําวา “วัด” “วัดที่ยังมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา” “สํานักสงฆ” และ “ที่พักสงฆ” ใหมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ โดยอาจกําหนดใหมีวัด
สองประเภทคื อ ๑) วั ด ที่ ไ ด รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าแล ว ๒) วั ด ที่ ยั ง มิ ไ ด รั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมา วัดทั้งสองประเภทนั้นหากไดรับอนุญาตใหจัดตั้งจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ใหถือเปนวัด
ที่ชอบดวยกฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคล สําหรับสํานักสงฆหรือที่พักสงฆใหถือเปนสถานที่พักอาศัย
ชั่วคราวของสงฆโดยการจัดตั้งจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ และไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
๒. คํ า ถาม: กรณี ที่ คํ า พิ พ ากษาของศาลฎี ก าได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ว า วั ด ที่ ยั ง มิ ไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล ทานเห็นดวยหรือไมกับแนวคิดของ
คําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว
คํา ตอบ : ผู ใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็น คอนขางสอดคลองเปน แนวทาง
เดียวกันทั้งฝายสงฆและฆราวาสวาไมเห็นดวยกับแนวคิดตามคําพิพากษาของศาลฎีกาที่มีคําวินิจฉัยใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ วา วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล

๓๕๐
เนื่องจากแนวทางเดิมตามคําวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ไดวางบรรทัดฐานไวแตแรกนั้น ถือวาวัดทั้งสอง
ประเภทตามกฎหมายคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ คือวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวและสํานัก
สงฆตางถือวาเปนวัดและมีสถานะเปนนิติบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นวาการจัดตั้งวัดหรือสํานัก
สงฆไดรับอนุญาตใหจัดตั้งจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของแลวเปนสําคัญ มิไดพิจารณาจากประเด็นของ
การได รั บ พระราชทานวิ สุ งคามสี มาแลว หรือไม และแนวทางดังกลาวหนว ยงานที่เกี่ย วของ เชน
กรมการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรมที่ดิน ซึ่งมีภาระหนาที่เกี่ยวของกับกิจการของ
วัดและทรัพยสิน อสังหาริมทรัพย ที่วัด ที่ธรณีสงฆ ที่ศาสนสมบัติกลาง ตลอดจนที่กัลปนา ตางก็ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวมาเปนเวลานาน มีหลักฐานปรากฏเปนคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตาง ๆ เชน คูมือการจดทะเบียนที่ดินของวัดและสํานักสงฆของกรมที่ดิน เปนตน
เมื่อคําวินิจฉัยจากคําพิพากษาของศาลฎีกาลาสุดในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กลับแนวทาง
คําวินิจฉัยเดิม โดยมิไดมีการอธิบายหรือใหเหตุผลรองรับคําวินิจฉัยดังกลาว จึงทําเกิดความงุนงงสงสัย
ของหนวยงานที่เกี่ยวของและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานัก
สงฆที่มีอยูทั่วประเทศ ซึ่งเดิมทีถือวาวัดเหลานี้มีสถานะเปนนิติบุคคล สามารถมีสิทธิหนาที่ตาง ๆ
ตามที่กฎหมายกําหนดทั้งในดานการกระทําตาง ๆ เชน การทําสัญญา การฟองรองคดีหรือถูกฟองรอง
คดี การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน อาคารที่ดิน ที่ธรณีสงฆ และทรัพยสินอื่นๆ โดยมีเจาอาวาสเปน
ผูแทนนิติบุคคล แตเมื่อการณกลับกลายเปนวาสิทธิหนาที่ตาง ๆ ของนิติบุคคลที่มีมาแตดั้งเดิมกลับ
กลายเปนโมฆะ ทําใหเกิดปญหาความยุงยาก ผลกระทบตาง ๆ ตามมามากมาย ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมเคย
เกิดขึ้นกับความเปนนิติบุคคลของมัสยิดในศาสนาอิสลามหรือมิสซังของศาสนาคริสต
อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณสวนใหญก็เห็นสอดคลองกันวาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นนั้น
มาจากเหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งคือการที่กฎหมายวาดวยคณะสงฆไดบัญญัติเกี่ยวกับสถานภาพของ
วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไวไมมีความชัดเจน จึงทําใหศาลซึ่งเปนองคกร
วินิจฉัยอาจตีความไดหลายนัย ดังนั้น การแกไขปญหาจึงอาจตองปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆและ
กฎหมายที่เกี่ยวของใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๓. คําถาม : ทานเห็นดวยหรือไมวาในกรณีวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
หรือสํานักสงฆ ซึ่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลววาเปนวัดที่ไดรับการจัดตั้งถูกตอง
ตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล
คํา ตอบ : ผูให สัมภาษณสว นใหญเห็น ดว ยกับ แนวคิดที่วากรณีวัดที่ยังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ ซึ่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลววาเปนวัดที่
ไดรับการจัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพื่อใหมีความสะดวกและคลองตัวใน
การดําเนินกิจการของวัดและสํานักสงฆ และเพื่อใหสอดคลองกับจารีตประเพณีและแนวทางปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธองคไดทรงอนุญาตใหจัดตั้งวัดเพื่อเปนที่พักของพระภิกษุสงฆ รวมทั้ง
เป น สถานที่ ใ นการเผยแผ คํ า สอนและแนวทางปฏิ บั ติ ข องพระพุ ท ธศาสนา เป น ศู น ย ร วมใจของ
พุทธศาสนิกชน อยางไรก็ตาม มีผูใหสัมภาษณหลายทานที่เห็นแตกตางกันไปในกรณีของสํานักสงฆวา
การใชชื่อวาสํานักสงฆหรือที่พักสงฆนั้น ในความเห็นหรือความเขาใจของประชาชนโดยทั่วไปมองไม
เห็นถึงความแตกตางระหวางสํานักสงฆและที่พักสงฆ แมในผูบริหารระดับรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องปาไม

๓๕๑
และทรัพยากรธรรมชาติยังเคยมีการออกแถลงการณชี้แจงวาสํานักสงฆตาง ๆ จํานวนมากไดมีการ
ก อสร า งสถานที่ บุ กรุ ก ล ว งล้ํ า เขตพื้น ที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งโดยข อเท็จ จริงแลว การบุ กรุกเขา ไป
กอสรางในสถานที่ปาสงวนแหงชาตินั้นสวนใหญเปนที่พักสงฆซึ่งปจจุบันไมมีกฎหมายรองรับ สวนการ
สรางวัดหรือสํานักสงฆที่ชอบดวยกฎหมายนั้น หนวยงานของรัฐคือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
จะเขมงวดเรื่องสถานที่ในการกอสรางหรือการจัดตั้งจะตองมีเอกสารหลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิในการครอบครองที่ดินที่ถูกตองตามกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตใหกอสรางได
ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดความสับสนดังกลาวจึงควรมีการกําหนดแยกใหเห็นชัดเจนไปเลยวา เฉพาะ
กรณีของวัดที่ไดรับการอนุญาตใหจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายแลวเทานั้นจึงจะมีฐานะเปนนิติบุคคล
๔. คําถาม : ทานเห็นดวยหรือไมกับหลักการที่วาสถานภาพความเปนนิติบุคคลของ
วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ควรเริ่มตนเมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆที่ชอบดวยกฎหมาย โดยไมตองนํา
เงื่อนไขการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปนเกณฑพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร
คําตอบ : ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยกับหลักการดังกลาว โดยเหตุผลวาการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาขององคพระมหากษัตริยใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น เปนจารีตประเพณี
ซึ่ งอาจถื อ เป น โบราณราชประเพณีที่อ งคพ ระมหากษั ตริย ในฐานะองค อัครศาสนู ป ถัม ภกจะทรง
สงเสริมเกื้อกูลการเผยแผพระพุทธศาสนา การพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนประเพณีที่แสดงใหเห็น
ถึงการที่องคพระมหากษัตริยจะพระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพื่อใชเปนที่กระทํากิจกรรม การทํา
สั งฆกรรมของพระภิก ษุส งฆใ นพระพุ ทธศาสนา ซึ่ง จารีตประเพณี การพระราชทานวิสุง คามสีม า
ดังกลาวมีเฉพาะศาสนาพุทธเทานั้น ไมปรากฏในศาสนาอื่น ๆ และในขณะเดียวกัน การที่ศาสนสถาน
ของศาสนาอื่น ๆ เชน มัสยิดของอิสลาม หรือมิสซังของคริสตศาสนา สถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของศาสนสถานเหลานี้เริ่มตนเมื่อหนวยงานของรัฐไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมายแลวเทานั้น ศาสนสถานของพระพุทธศาสนาคือวัดหรือสํานักสงฆก็ควรกําหนดหลักการ
สถานภาพทางกฎหมายเชนเดียวกับมัสยิดและมิสซังคือสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดที่ยังมิได
รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ควรเริ่มตนเมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติได
อนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆที่ชอบดวยกฎหมาย โดยไมตองนําเงื่อนไขการ
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปนเกณฑพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกรแตอยางใด
๕. คําถาม: ในกรณีที่วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง และมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว ควรตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ใน
ประเด็นเรื่องอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส และประเด็นเรื่องศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆดังกลาว
เปนกรณีพิเศษหรือไม
คําตอบ : ในการตอบประเด็นคําถามดังกลาวผูใหสัมภาษณคอนขางมีความเห็นที่
หลากหลาย ซึ่งอาจสรุปได ดังนี้
(๑) มีความเห็นวากรณีที่วัดซึ่งยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง และมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว ควรตองแกไขกฎหมายที่

๓๕๒
เกี่ยวของ ในประเด็นเรื่องอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส และประเด็นเรื่องศาสนสมบัติของวัดและสํานัก
สงฆดังกลาวเปนกรณีพิเศษและเปนเรื่องเรงดวน ทั้งนี้ หากพิจารณาจากขาวหรือขอมูลที่ปรากฏใน
สื่อสารมวลชนตางๆในปจจุบัน มีประเด็นที่ถูกหยิบยกมาวิพากษวิจารณเกี่ยวกับการปฏิรูปสงฆใน
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจของเจาอาวาส ปญหาเกี่ยวกับ
รายไดของพระภิกษุสงฆ ทรัพยสินและศาสนสมบัติตลอดจนผลประโยชนตาง ๆ ของวัดซึ่งยังไมมี
ระบบการควบคุมตรวจสอบที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ จนถึงกับมีขอเสนอใหมีการจัดเก็บ
ภาษีจากพระภิกษุสงฆหรือวัด ซึ่งแสดงใหเห็นวาสังคมยังขาดความเขาใจในระบบการบริหารงานของ
สงฆในภาพรวม จึงอาจปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของในประเด็นดังกลาวโดยกําหนด
หลักการใหการบริหารงาน การทําหนาที่ผูแทนนิติบุคคลของเจาอาวาส การบริหารจัดการทรัพยสิน
ตาง ๆ ของวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบบัญชีที่เปนมาตรฐานสามารถตรวจสอบได
(๒) มีความเห็นวาควรปรับปรุงระบบการบริหารงานของวัดหรือการกําหนดผูแทน
ของวัดซึ่งเดิมทีกําหนดใหเฉพาะเจาอาวาสเปนผูแทนของวัด ควรปรับปรุงใหเปนไปในรูปแบบของ
คณะบุคคลเชนเดียวกับผูแทนนิติบุคคลของมัสยิดในศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานของวัด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส การมีสวนรวมของชุมชนและสามารถตรวจสอบได
(๓) มีความเห็นวาวัดและสํานักสงฆในประเทศไทยมีเปนจํานวนมาก ซึ่งยอมมีความ
แตกตางกันทั้ งในเรื่ องของสถานที่ สภาพแวดลอม ความเจริญของชุมชนและสังคมรอบขาง และ
สถานะเศรษฐกิจของชุมชนและวัด ดังนั้น การบริหารงานของวัดและเจาอาวาสอาจตองปรับปรุงใหมี
ลักษณะหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับความพรอมของวัดและชุมชน โดยการบริหารงานของวัดที่มีความ
เจริญมีทรัพยสินหรือผลประโยชนตาง ๆ จํานวนมาก อาจจะจัดตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ หรือมี
ความตองการผูบ ริหารมืออาชีพมาดูแลดานทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนตาง ๆ แตในวัดที่ยังเปน
ชนบทหางไกล ไมมีทรัพยสินใด ๆ การบริหารงานยังอาจเปนไปในรูปแบบเดิมโดยมีเจาอาวาสเปน
ผูแทนนิติบุคคลของวัด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสภาพแวดลอมของวัดและชุมชนที่มีความ
หลากหลายและแตกตางกัน
(๔) ประเด็ น เรื่ อ งอํ า นาจหน า ที่ ข องเจ า อาวาสเห็ น ว า กฎหมายป จ จุ บั น มี ค วาม
เหมาะสมแลว แตอาจปรับปรุงมาตรการในการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานหรือทรัพยสินตาง ๆ
ของวัดใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การใหเจาอาวาสมีอํานาจหนาที่ตาง ๆ ก็ควรมีการใหความคุมครอง
ในกรณีที่ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตและไดรับผลกระทบจากกการปฏิบัติหนาที่ เชน การถูกพองรองคดี
โดยอาจมีสิทธิมอบหมายใหพนักงานอัยการเปนผูวาคดีใหได เปนตน
๖. คําถาม : ทานเห็นดวยหรือไม ในกรณีที่มีคณะบุคคลจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดย
มิไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต ควรมีบทลงโทษเปนการเฉพาะ
คําตอบ : ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นดวยที่จะกําหนดบทลงโทษในกรณี
ดังกลาวเปนการเฉพาะ เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่เสื่อมเสียหรือมีผลกระทบตอความศรัทธาและ
มั่นคงของพระพุทธศาสนาในภาพรวม

๓๕๓
๑.๑๒.๓ การรับฟงความคิดเห็นโดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผูวิจัยไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายวาดวยคณะสงฆที่กําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลของวัดที่
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยไดจัดขึ้นในวันศุกรที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา
๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ โดยมีพระธรรมสุธี เจาอาวาส
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย
พระภิ ก ษุ ส งฆ แม ชี และฆราวาสประกอบด ว ยผู แ ทนส ว นราชการ หน ว ยงานภาครั ฐ อาจารย
นักวิชาการ พุทธศาสนิกชนและนักศึกษา ประชาชนทั่วไป จํานวนประมาณ ๔๐ คน
ที่ประชุมไดมีการอภิปราย ใหขอมูล แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็น
ที่เกี่ ยวข องกั บงานวิ จั ยหลายประเด็น โดยไดมีการกลาวถึงเรื่องของการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆ ซึ่ง
ปจจุบันมีความเขาใจที่ไมตรงกัน โดยสังคมสวนใหญไมเขาใจความแตกตางระหวางสํานักสงฆกับที่พัก
สงฆ โดยมักจะมีขาวปรากฏตามสื่อสารมวลชนตาง ๆ วาสํานักสงฆมีการบุกรุกปา มีการเขาไปกอสราง
สํานักสงฆในเขตที่เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลว การกอสรางนั้นเปนการสรางที่พัก
สงฆ มิใชการกอสรางสํานักสงฆซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจัดตั้งจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปน
การกระทําโดยลําพังของพระภิกษุไมกี่รูปและเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตภาพที่ออกมาสู
สังคมทําใหเกิดความรูสึกที่เปนทางลบตอพระพุทธศาสนา
ในสวนของของวิสุงคามสีมานั้น ที่ประชุมเห็นวาการพระราชทานวิสุงคามสีมาเปน
จารีตประเพณีที่องคพระมหากษัตริยจะพระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพื่อใชเปนที่สังฆกรรม เปน
การแยกสวนบานออกจากสวนวัด อันเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักรกับฝายสงฆใน
ลักษณะสงเสริมหรือเกื้อกูลพระพุทธศาสนาซึ่งประเพณีนี้มีมาตั้งแตโบราณ การพระราชทานเขตแดน
ใหแกสงฆนี้ในบางยุคสมัยถือเปนเรื่องศักดิ์สิทธิและจริงจังมากวาเขตแดนที่ไดพระราชทานแกสงฆแลว
นั้ น ฝ า ยบ า นเมื องจะละเว น ไม เ ข า มาใช อํา นาจหนา ที่ก าวกา ยในเขตพื้น ที่ดั งกลา ว ดัง นั้น เมื่อ มี
เหตุการณความขัดแยงตาง ๆ ในทางการเมือง และอีกฝายไดหลบหนีราชภัยเขาไปอยูในเขตสงฆที่เปน
วิสุ งคามสีมา ก็จ ะได รั บ การยกเว นโทษ ไมกาวลว งบุกรุกเขาไปละเมิดเขตแดนสงฆ ดังนั้น จารีต
ประเพณี ดังกล า วจึ งได รั บ การถือปฏิบัติมาจนแมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข จารีตประเพณีดังกลาวก็ยังคงมีการถือปฏิบัติอยูมิไดมีการลมเลิกแตอยางใด โดยมีกฎหมายวา
ดวยคณะสงฆฉบับปจจุบันรองรับหลักการดังกลาว และในทางปฏิบัติที่ผานมาหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในการอนุญาตใหจัดตั้งวัดก็พิจารณาความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆโดยพิจารณา
จากเกณฑการไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย จากหนวยงานของรัฐและมหาเถรสมาคม
แลวเทานั้น การนําเอาเหตุของการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปนผลทางกฎหมายคือสถานะ
ความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆจึงนาจะเปนเรื่องของความเขาใจผิด ไมทราบถึงเหตุผลความ
เปนมาของประเพณีแตดั้งเดิม และหลักการหรือแนวคิดดังกลาวนี้นาจะไมส อดคลองกับหลักการ
บริหารราชการแผนดินในปจจุบันที่มีคณะรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบการบริหารราชการแผนดิน องค
พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงเปนพระประมุขแหงชาติ ผูใดจะกลาวหาฟองรองในทางใดมิได การ
นําเอาพระราชอํานาจขององคพระมหากษัตริยมาผูกกับความเปนนิติบุคคลของวัดตองพึงระวังวา

๓๕๔
เทากับเปนการผลักภาระการบริหารหรือการใชอํานาจฝายปกครองใหแกองคพระมหากษัตริย ซึ่งไม
นาจะสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นอกจากนั้น ที่ประชุมไดพิจารณาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อันเกี่ย วกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ เชน
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส ปญหาเกี่ยวกับการฟองคดี การทํานิติกรรมสัญญา รวมทั้ง
ปญหาเกี่ยวกับทรัพยสิน อสังหาริมทรัพย ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ สิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ
อันเกิดจากสถานะความเปนนิติบุคคลที่เปนโมฆะหรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคลลงจากผลของคําวินิจฉัย
ของศาลฎีกาดังกลาว
ผลการสัมมนาสรุปไดวาผูเขารวมประชุมสวนใหญมีความเห็นดวยในการแกไข
ป ญ หาเกี่ ย วกั บ สถานภาพทางกฎหมายหรื อ ความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด และสํ า นั ก สงฆ ต าม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีผลกระทบตอการ
บริ ห ารจั ด การและการทํ า นิ ติ ก รรมของเจ า อาวาสซึ่ ง เป น ผู แ ทนของวั ด อั น มี ผ ลกระทบต อ การ
บริหารงานโดยรวมของคณะสงฆไทย โดยใหปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา ๓๑ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยยึดถือหลักการวา วัดและสํานักสงฆมีสถานะความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ผูแทนของ
วัดคือเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานในการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด สถานภาพ
ความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด หรื อ สํ า นั ก สงฆ เ ริ่ ม ต น เมื่ อ หน ว ยงานของรั ฐ โดยมหาเถรสมาคมและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆที่ชอบดวย
กฎหมาย โดยไมนําเอาเงื่อนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาซึ่งเปนประเพณีปฏิบัติเชื่อมโยง
ระหวางฝายศาสนจักรกับฝายอาณาจักรอันเปนดุลพินิจขององคพระมหากษัตริย มาเปนเกณฑการ
พิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของความเปนนิติบุคคลของกุศล
สถานในศาสนาอื่น เชน มัสยิด หรือมิสซัง เปนตน เพื่อใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมี
ความชัดเจนและเป น ไปตามหลั กความเปน นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน อัน จะทําใหการบริห าร
กิจการของวัดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณที่ใหวัดเปนศูนยรวม
จิ ต ใจของพุ ท ธศาสนิ ก ชนในพื้ น ที่ มี บ ทบาทในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของพลเมื อ ง การสงเคราะห
ประชาชนและการช ว ยเหลื อ งานของทางราชการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ต อ ไป และใน
ขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นดวยในการที่จะปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆใหมีมีบทบัญญัติโทษทาง
อาญาตอผูที่ฝาฝนในการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและมหาเถรสมาคม เพื่อปองกันมิใหมีการนําวัดหรือสํานักสงฆ
ไปใชในทางแสวงหาประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย ทําใหเกิด
ความเสียหายตอคณะสงฆและพระพุทธศาสนาโดยรวม

ภาคผนวก จ
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องฐานะของสํานักสงฆ
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕

๓๕๖
๑

เรื่องเสร็จที่ ๓๓๖/๒๕๕๕

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ฐานะของสํานักสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
----------------0

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ พศ ๐๐๐๖/๖๑ ลงวันที่ ๙
มกราคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา วัดปามหาไชยเปนโจทกยื่นฟอง
นางปทุม อนงคพงศพันธุ เปนจําเลยตอศาล เพื่อใหจําเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
๕๔๑๙๖ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนเนื้อที่ ๖ ไร ใหแกโจทก
ตามหนังสือสัญญายกที่ดินเพื่อใหสรางวัด ซึ่งศาลชั้นตนไดพิจารณาพิพากษาใหจําเลยจดทะเบียนโอน
ที่ดินตามโฉนดเลขที่ดังกลาวใหแกโจทก หากไมปฏิบัติตามใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของจําเลย ตอมาจําเลยอุทธรณและศาลอุทธรณภาค ๗ พิพากษายืน จําเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา
โจทกฟองคดีนี้เพื่อใชโฉนดที่ดินประกอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบกับโจทกไมไดนําสืบ
วาขณะฟองคดีโจทกไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จึงแสดงใหเห็นวาโจทกยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาในขณะที่ยื่นฟอง ดังนั้น วัดโจทกจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลที่มีอํานาจฟองคดีได เนื่องจาก
ตามพระราชบั ญญั ติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บั ญญั ติ ว า วั ดมี สองอย าง (๑) วั ดที่ ได รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ โดยใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งตามบทบัญญัติดังกลาว
แสดงว าวัดที่ จะมี ฐานะเป นนิ ติบุ คคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว เมื่อวัดโจทกซึ่งแม
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลวก็ตาม แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยังไมมีฐานะ
เป นนิ ติบุ คคลที่ จะมี อํานาจฟ องคดี นี้ ได พิพากษากลับ ใหยกฟ อง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/
๒๕๕๔)
สํ านั กงานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติ พิจารณาแลวเห็นวา ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได
บัญญัติใหวัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ ซึ่งหมายถึง
วัดที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคาม-สีมา โดยใหวัดมี
ฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งหมายความรวมถึงวัดทั้งสองอยาง และใหเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการ
ทั่ ว ไป ดั้ ง นั้ น การที่ ศ าลฎี ก าวิ นิ จ ฉั ย ว าวั ด ที่ จ ะมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลได ต อ งได รั บ พระราชทาน
วิ สุ งคามสี มาแล ว เมื่ อ วั ด โจทก ซึ่ งแม ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศตั้ ง วั ด แล ว แต ยั ง ไม ได รั บ
พระราชทานวิ สุ งคามสี มา จึ งยั งไม มี ฐานะเป น นิ ติ บุ คคลที่ จะมี อํ านาจฟ องคดี ได อาจมี ผลให วั ดที่
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไดรับความเสียหาย
และสงผลรวมไปถึงสถานะของเจาอาวาสวัดนั้น ๆ ซึ่งเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
จึงขอหารือมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา
๑

สงพรอมหนังสือ ดวนมาก ที่ นร ๐๙๐๑/๐๕๓๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓๕๗

ตอมาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ พศ ๐๐๐๖/๗๒๔ ลงวันที่
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา การหารือดังกลาวมิไดประสงคจะหารือเฉพาะกรณี
ของวัดปามหาไชย โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติประสงคจะหารือในสองประเด็น คือ (๑) วัน
ตามมาตรา ๓๑(๒) แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีฐานะเปนนิติบุคคลหรือไม และ (๒) เจาอาวาสวัดนั้น ๆ เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม เนื่องจากมีวัดเปนจํานวนมากที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัด
แลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เชน วัดเจียระดับ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วัด
มหิงษาราม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปนตน ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจายคานิตยภัต
ตอไป
คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ โดยมีผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลวเห็นวา มาตรา ๓๑ ๒
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหวัดมีสองอยาง คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาอยางหนึ่ง และ สํานัก
สงฆ อีกอยางหนึ่ง คําวา “วัด” ในพระราชบัญญัติดังกลาวจึงยอมหมายถึงวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และสํานักสงฆ สําหรับสํานักสงฆนั้นไมปรากฏวาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ไดบัญญัติความหมายไววาหมายถึงอะไร แตเมื่อยอนกลับไปดูพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ
รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ อันเปนกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆฉบับแรกที่มีขึ้นในประเทศไทย ก็จะพบวา
พระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติไวในมาตรา ๕ ๓ กําหนดจําแนกประเภทของวัดไวใหมี ๓ อยาง คือ
พระอารามหลวง อารามราษฎร และที่สํานักสงฆ และกําหนดใหความหมายของคําวา “ที่สํานักสงฆ”
คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตอมาเมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณปกครอง
คณะสงฆ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ขึ้นใชบังคับ
แทน ตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดแบงวัดออกเปนสองอยาง คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
แล ว และสํ านั กสงฆ ต อมาได มี การยกเลิ กพระราชบั ญญัติ คณะสงฆ พุ ทธศั กราช ๒๔๘๔ และตรา
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๒

มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรบั พระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป.
๓
มาตรา ๕ วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑

อารามราษฎรอยาง ๑ ที่สํานักสงฆอยาง ๑
๑ พระอารามหลวง คือ วัดที่พระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดใหเขา
จํานวนในบาญชี นับวาเปนพระอารามหลวง
๒ อารามราษฎรนั้น คือ วัดซึ่งไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบาญชีนับวาเปนวัด
หลวง
๓ ที่สํานักสงฆนั้น คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา.

๓๕๘

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันขึ้นใชบังคับแทน โดย
มาตรา ๓๑ ๔ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหวัดมีสองอยาง คือ (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒)
สํานักสงฆ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
มิไดมีบทบัญญัติใดใหเห็นวามีความประสงคจะใหลักษณะของสํานักสงฆมีความหมายเปลี่ยนแปลงไป
จากที่เคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ จึงตองถือวา
สํานักสงฆยังคงมีความหมายดังที่เคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทร
ศก ๑๒๑ โดยหมายถึ งวั ดซึ่ งยั งไม ได รับพระราชทานวิสุ งคามสีมา ซึ่ งก็สอดคล องกั บความหมายที่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชอยูในปจจุบัน ใหความหมายของ “สํานักสงฆ” วา
วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหวัดมีฐานะเปน
นิติบุคคล ยอมตองหมายถึงวัดทั้งสองอยาง คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามมาตรา ๓๑ (๑)
และ สํานักสงฆ ตามมาตรา ๓๑ (๒) ซึ่งความเห็นดังกลาวสอดคลองกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๒/
๒๕๒๖ ที่วินิจฉัยวาสํานักสงฆที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแลว แมจะยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาก็เปนนิติบุคคล
3

อยางไรก็ ตาม ในกรณี ที่สํานั กงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นวา คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๖๐๖๕/๒๕๕๔ กอใหเกิดปญหาและไมสอดคลองกับเจตนารมณที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เขาใจหรือยึดถืออยู และไมประสงคจะใหเกิดผลดังคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ก็สมควรนําความหารือ
กับมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เสียใหมใหชัดเจน
และตรงตามความประสงคยิ่งขึ้น ซึ่งอาจแกไขมาตรา ๓๑ (๒) เสียใหมใหมีความวา “(๒) สํานักสงฆ อัน
ไดแก วัดที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นแตยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา” สวนกรณีการเบิกจายนิตย
ภัตนั้นไดมีระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวาดวยการเบิกจายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด
ขั้นตอนและวิธีการในการจายเงินดังกลาวไวอยูแลว โดยไมไดขึ้นอยูกับฐานะความเปนนิติบุคคลของ
สํานักสงฆแตอยางใด
สําหรับประเด็นปญหาที่วาถาสํานักสงฆมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลแลว เจาอาวาสของสํานัก
สงฆจะยังมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไมนั้น เมื่อไดวินิจฉัยแลววาสํานักสงฆ
มีฐานะเปนนิติบุคคล จึงไมมีความจําเปนตองตอบขอหารือในปญหาดังกลาว

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๕๕
๔

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน.

(นายอัชพร จารุจินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาคผนวก จ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๖๐

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
เปนปที่ ๑๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล าฯ ให
ประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕"
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
*[รก.๒๕๐๕/๑๑๕/๒๙พ./๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๕]
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติคณ ะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔ ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ บรรดากฎกระทรวง
สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ
ที่ใชบังคับอยูในวัน ประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ใหคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัด หรือ
แย ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ จ นกว า จะมี ก ฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม พระบั ญ ชาสมเด็ จ
พระสังฆราช ขอบังคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก หรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัดหรือ
แยงกัน หรือกลาวไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๕ เพื่อประโยชนแหงมาตรา ๔ บรรดาอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนด ไวในสังฆาณัติ กติกาสงฆ
กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆใหเปนอํานาจหนาที่
ของพระภิกษุตําแหนงใดหรือ คณะกรรมการสงฆใดซึ่งไมมีในพระราชบัญญัตินี้ ใหมหาเถรสมาคมมี
อํานาจกําหนด โดยกฎมหาเถรสมาคมใหเปนอํานาจหนาที่ของพระภิกษุตําแหนงใด รูปใดหรือ หลายรูป
รวมกันเปนคณะตามที่เห็นสมควรได
มาตรา ๕ ทวิ* ในพระราชบัญญัตินี้
"คณะสงฆ" หมายความวา บรรดาพระภิกษุที่ไดรับบรรพชาอุปสมบท จากพระอุปชฌายตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราช บัญญัตินี้ไมวาจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือ
นอกราชอาณาจักร
"คณะสงฆอื่น" หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรือ อนัมนิกาย

๓๖๑
"พระราชาคณะ" หมายความวา พระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนา ใหมีสมณศักดิ์ตั้งแตชั้น
สามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ
"สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์" หมายความวา สมเด็จพระราชาคณะที่ไดรับ
สถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถาไดรับ สถาปนาในวันเดียวกันใหถือรูปที่ไดรับสถาปนาใน
ลําดับกอน
*[มาตรา ๕ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๕ ตรี* พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้ง สถาปนาและถอดถอนสมณ
ศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ
*[มาตรา ๕ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
สมเด็จพระสังฆราช
มาตรา ๗* พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคหนึ่ง
ในกรณีที่ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง ใหนายกรัฐมนตรีโดย ความเห็นชอบของมหาเถร
สมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงสถาปนาเปน
สมเด็จพระสังฆราช
ในกรณี ที่ ส มเด็ จ พระราชาคณะผู มี อ าวุ โ สสู ง สุ ด โดยสมณศั กดิ์ ไ ม อ าจปฏิ บั ติ หน าที่ ไ ด ให
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จ พระราชาคณะรูปอื่นผูมีอาวุโสโดย
สมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติ หนาที่ไดขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงสถาปนาเปนสมเด็จ
พระสังฆราช
*[มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ
และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไมขัดหรือ แยงกับกฎหมาย พระธรรมวินัยและกฎมหาเถร
สมาคม
มาตรา ๙* ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตําแหนงหรือ พระมหากษัตริยทรงพระ
กรุณาโปรดใหออกจากตําแหนง พระมหากษัตริยจะทรง แตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของสมเด็จพระสังฆราช
หรือตําแหนงอื่นใดตามพระราช อัธยาศัยก็ได
*[มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๐* ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะ ผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณ
ศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช

๓๖๒
ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไมอาจปฏิบัติหนาที่ ได ใหกรรมการมหาเถร
สมาคมที่เหลืออยูเลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผูมี อาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และ
สามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนผูปฏิบัติ หนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือไมอาจ ทรงปฏิบัติหนาที่ได สมเด็จ
พระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะ รูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณี ที่สมเด็ จพระสั งฆราชมิได ทรงแต งตั้ งผูปฏิบั ติหน าที่ แทนตาม วรรคสาม หรือสมเด็ จ
พระราชาคณะซึ่ งได รั บแต งตั้ งให ปฏิ บัติหน าที่แทนสมเด็ จ พระสังฆราชไมอาจปฏิบัติ หนาที่ สมเด็ จ
พระสังฆราชได ใหนําความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะ ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา
*[มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๑ สมเด็จพระสังฆราชพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) มรณภาพ
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ
(๓) ลาออก
(๕) ทรงพระกรุณาโปรดใหออก
หมวด ๒
มหาเถรสมาคม
มาตรา ๑๒* มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรง ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปน กรรมการโดยตําแหนง และพระราชาคณะซึ่ง
สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง มีจํานวนไมเกินสิบสองรูปเปนกรรมการ
*[มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๓ ใหอธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธิการมหาเถรสมาคม โดยตําแหนง และใหกรมการ
ศาสนาทําหนาที่สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรง แตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสอง
ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๕ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จ
พระสังฆราชทรงแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) มรณภาพ
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ
(๓) ลาออก
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออก
ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงกอนวาระ สมเด็จ พระสังฆราชอาจทรงแตงตั้ง
พระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง เปนกรรมการแทน

๓๖๓
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอนอยูในตําแหนงตาม วาระของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๕ ทวิ* การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒ และการใหกรรมการมหาเถร
สมาคมพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูลงนามรับสนอง
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
*[มาตรา ๑๕ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๕ ตรี* มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร
(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การ เผยแผ การสาธารณูปการ
และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ กฎหมายอื่น
เพื่อการนี้ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออก ขอบังคับ วางระเบียบ ออก
คําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยง กับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับได และจะมอบ
ใหพระภิกษุรูปใดหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เปนผูใชอํานาจหนาที่ตาม วรรคหนึ่งก็ได
*[มาตรา ๑๕ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๕ จัตวา* เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความ เรียบรอยดีงามของคณะสงฆ มหา
เถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อ กําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง สําหรับพระภิกษุ
และสามเณรที่ ประพฤติใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนาและการปกครองของคณะสงฆก็ได
พระภิกษุและสามเณรที่ไดรับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึงขั้นใหสละสมณเพศ ตองสึกภายในสามวันนับ
แตวันทราบคําสั่งลงโทษ
*[มาตรา ๑๕ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๖* ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมา ประชุม หรือไมอยูในที่ประชุม
มหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จ พระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน ใหสมเด็จ
พระราชาคณะผูมีอาวุโส สูงสุดโดยสมณศักดิ์ซึ่งอยูในที่ประชุมเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
*[มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๗ การประชุมมหาเถรสมาคมตองมีกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการโดยการแตงตั้ง
รวมกันมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมใหเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม
มาตรา ๑๘* ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทน ตําแหนงที่วางตามมาตรา
๑๕ วรรคสอง ใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการ เทาจํานวนที่เหลืออยูในขณะนั้น *[มาตรา ๑๘ แกไข
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๙* สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะ อนุกรรมการฝายตาง ๆ
ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคล อื่นจํานวนหนึ่ง มีหนาที่พิจารณากลั่นกรอง

๓๖๔
เรื่องที่จะเสนอตอมหาเถรสมาคมและ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดยขึ้นตรงตอม
หาเถรสมาคม
การจั ด ให มี ค ณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการฝ า ยต า ง ๆ การแต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ
อนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการหรืออนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคม
*[มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
หมวด ๓
การปกครองคณะสงฆ
มาตรา ๒๐* คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ มหาเถรสมาคม
*[มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๒๐ ทวิ* เพื่อประโยชนแกการปกครองคณะสงฆสวนกลางและ สวนภูมิภาค ใหมีเจาคณะ
ใหญปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ
การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาที่เจาคณะใหญ ใหเปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม
*[มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหจัดแบงเขตปกครอง ดังนี้
(๑) ภาค
(๒) จังหวัด
(๓) อําเภอ
(๔) ตําบล
จํานวนและเขตปกครองดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถร สมาคม
มาตรา ๒๒ การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหมีพระภิกษุเปน ผูปกครองตามชั้นตามลําดับ
ดังตอไปนี้
(๑) เจาคณะภาค
(๒) เจาคณะจังหวัด
(๓) เจาคณะอําเภอ
(๔) เจาคณะตําบล
เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะภาค รองเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะ
อําเภอ และรองเจาคณะตําบล เปนผูชวย เจาคณะนั้น ๆ ก็ได
มาตรา ๒๓ การแตงตั้ง ถอดถอนพระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส
พระภิกษุอันเกี่ยวกับตําแหนงปกครอง คณะสงฆตําแหนงอื่น ๆ และไวยาวัจกร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม

๓๖๕
หมวด ๔
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ
มาตรา ๒๔ พระภิกษุจะตองรับนิคหกรรมก็ตอเมื่อกระทําการลวง ละเมิดพระธรรมวินัย และ
นิคหกรรมที่จะลงแกพระภิกษุก็ตองเปนนิคหกรรม ตามพระธรรมวินัย
มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรา กฎมหาเถรสมาคมกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหการลงนิคหกรรม เปนไปโดยถูกตอง สะดวกรวดเร็วและเปนธรรม
และใหถือว าเปนการชอบดวย กฎหมายที่มหาเถรสมาคมจะกําหนดในกฎมหาเถรสมาคมใหมหาเถร
สมาคม หรือพระภิกษุผูปกครองสงฆตําแหนงใดเปนผูมีอํานาจลงนิคหกรรมแกพระภิกษุ ผูลวงละเมิด
พระธรรมวินัย กับทั้งการกําหนดใหการวินิจฉัยการลงนิคหกรรมให เปนอันยุติในชั้นใด ๆ นั้นดวย
มาตรา ๒๖ พระภิกษุรูปใดลวงละเมิดพระธรรมวินัยและไดมีคําวินิจฉัย ถึงที่สุดใหไดรับนิคหกรรม
ใหสึก ตองสึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดทราบ คําวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๒๗* เมื่อพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ พระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ (หนา ๑๑/๑๙) ไปที่หนา:
มาตรา ๒๗* เมื่อพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ตองคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ใหรับนิคหกรรมไมถึงใหสึก แตไมยอมรับนิคหกรรมนั้น
(๒) ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ
(๓) ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึ่ง
(๔) ไมมีวัดเปนที่อยูเปนหลักแหลง
ใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน กฎมหาเถรสมาคม
พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรคสอง ตองสึกภายใน สามวันนับแตวันที่ได
รับทราบคําวินิจฉัยนั้น
*[มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๒๘ พระภิกษุรูปใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคล ลมละลาย ตองสึกภายในสามวัน
นับแตวันที่คดีถึงที่สุด
มาตรา ๒๙ พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอยชั่วคราวและ เจาอาวาสแหงวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไมรับมอบ
ตัวไวควบคุม หรือพนักงาน สอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้น
มิได สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจัดดําเนินการใหพระภิกษุ รูปนั้นสละสมณเพศ
เสียได
มาตรา ๓๐ เมื่อจะตองจําคุก กักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตาม คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ให
พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติ การใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลมีอํานาจ
ดําเนินการใหพระภิกษุ รูปนั้นสละสมณเพศเสียได และใหรายงานใหศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้น

๓๖๖
หมวด ๕
วัด
มาตรา ๓๑* วัดมีสองอยาง (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ ใหวัดมีฐานะ
เปนนิติบุคคล เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป *[มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๒ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง
ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพยสินของวัดที่ถูกยุบเลิกใหตกเปนศาสนสมบัติ กลาง
มาตรา ๓๒ ทวิ* วัดใดเปนวัดรางที่ไมมีพระภิกษุอยูอาศัย ในระหวาง ที่ยังไมมีการยุบเลิกวัด ให
กรมการศาสนามีหนาที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้ง ที่วัด ที่ธรณีสงฆและทรัพยสินของวัดนั้นดวย
การยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
*[มาตรา ๓๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๓ ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นตอวัด มีดังนี้ (๑) ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น (๒) ที่
ธรณีสงฆ คือที่ซึ่งเปนสมบัติของวัด (๓) ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา
มาตรา ๓๔* การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ใหกระทําไดก็แตโดย
พระราชบัญญัติ เวนแตเปนกรณีตามวรรคสอง
การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ใหแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไมขัดของ และไดรับคาผาติกรรมจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานนั้นแลว ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
หามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดหรือกรมการศาสนา แลวแต กรณี ในเรื่องทรัพยสิน
อันเปนที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง
*[มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบ ัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๕* ที่วัด ที่ธรณีสงฆ และที่ศาสนสมบัติกลาง เปนทรัพยสินซึ่ง ไมอยูในความรับผิดแหง
การบังคับคดี
*[มาตรา ๓๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๖ วัดหนึ่งใหมีเจาอาวาสรูปหนึ่ง และถาเปนการสมควรจะ ใหมีรองเจาอาวาสหรือผูชวย
เจาอาวาสดวยก็ได
มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมีหนาที่ดังนี้
(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี
(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัย อยูในวัดนั้นปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือ คําสั่งของมหาเถรสมาคม
(๓) เป น ธุ ร ะในการศึ ก ษาอบรมและสั่ งสอนพระธรรมวิ นั ย แก บ รรพชิ ต และคฤหั ส ถ
(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล
มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอํานาจดังนี้

๓๖๗
(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไป อยูอาศัยในวัด
(๒) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไป เสียจากวัด
(๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางาน ภายในวัด หรือใหทําทัณฑ
บนหรือใหขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้น ประพฤติผิดคําสั่งเจาอาวาสซึ่งไดสั่งโดยชอบ
ดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ ได ใหแตงตั้งผูรักษาการ
แทนเจาอาวาส ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสมีอํานาจ และหนาที่เชนเดียวกับเจาอาวาส
การแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ วิธีการที่กําหนดในกฎมหา
เถรสมาคม
หมวด ๖
ศาสนสมบัติ
มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภท
(๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแกทรัพยสินของพระศาสนา ซึ่งมิใชของวัดใด วัดหนึ่ง
(๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแกทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของ กรมการศาสนา เพื่อการนี้
ใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลาง นั้นดวย
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่ กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทํางบประมาณประจําปของ ศาสนสมบัติกลางดวยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อไดประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชงบประมาณนั้นได
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๒* ผู ใดมิได รั บแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย หรือถูกถอดถอน จากความเปนพระ
อุปชฌายตามมาตรา ๒๓ แลว กระทําการบรรพชาอุปสมบท แกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป
*[มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๓* ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือมาตรา
๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
*[มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๔* ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะตองปาราชิกมาแลว ไมวาจะมีคําวินิจฉัยตาม
มาตรา ๒๕ หรือไมก็ตาม แตมารับบรรพชาอุปสมบทใหม โดยกลาวความเท็จหรือปดบังความจริงตอพระ
อุปชฌาย ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่งป *[มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕]

๓๖๘
มาตรา ๔๔ ทวิ* ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต มาดรายสมเด็จพระสังฆราช
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา ๔๔ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๔ ตรี* ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะสงฆอื่นอันอาจกอ ใหเกิดความเสื่อมเสียหรือ
ความแตกแยก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา ๔๔ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
หมวด ๘
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๔๕ ใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ในการปกครองคณะสงฆและ
ไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวล กฎหมายอาญา
มาตรา ๔๖* การปกครองคณะสงฆอื่ นใหเปนไปตามหลั กเกณฑ และ วิธี การที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวง *[มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส.ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัด ดําเนินกิจการคณะ
สงฆ มิใชเปนกิจการอันพึงแบงแยกอํานาจดําเนินการดวยวัตถุ ประสงคเพื่อการถวงดุลยแหงอํานาจเชน
ที่เปนอยูตามกฎหมายในปจจุบัน และ โดยที่ระบบเชนวานั้นเปนผลบั่นทอนประสิทธิภาพแหงการดําเนิน
กิ จ การ จึ งสมควร แก ไขปรั บ ปรุ งเสี ย ใหม ให ส มเด็ จ พระสั งฆราชองค ส กลมหาสั งฆปริ ณายกทรง
บั ญชาการคณะสงฆ ทางมหาเถรสมาคม ตามอํ านาจกฎหมายและพระธรรมวิ นั ย ทั้ งนี้ เพื่ อความ
เจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา

๓๖๙

พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
ใหประกาศวา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคณะสงฆ
จึ ง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ ให ต ราพระราชบั ญ ญัติ ขึ้น ไวโ ดยคํ าแนะนํ าและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๕ ทวิ และมาตรา ๕ ตรี แห ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
“มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัตินี้
“คณะสงฆ ” หมายความวา บรรดาพระภิกษุที่ไดรับ บรรพชาอุป สมบทจากพระ
อุปชฌายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัตินี้ไมวาจะปฏิบัติ
ศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร
“คณะสงฆอื่น” หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรือ อนัมนิกาย
“พระราชาคณะ” หมายความวา พระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศักดิ์
ตั้งแตชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ
“สมเด็ จ พระราชาคณะผู มี อ าวุ โ สสู ง สุ ด โดยสมณศั ก ดิ์ ” หมายความว า สมเด็ จ
พระราชาคณะที่ไดรับสถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถาไดรับสถาปนาในวันเดียวกันใหถือ
รูปที่ไดรับสถาปนาในลําดับ
มาตรา ๕ ตรี พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งสถาปนาและ
ถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ”

๓๗๐
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคหนึ่ง
ในกรณีที่ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อ
ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช
ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหนายกรัฐ มนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จ พระราชาคณะรูป อื่นผูมี
อาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงสถาปนา
เปนสมเด็จพระสังฆราช”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในกรณี ที่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราชทรงลาออกจากตํ า แหน ง หรื อ
พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดใหออกจากตําแหนง พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งใหเปน ที่
ปรึกษาของสมเด็จพระสังฆราชหรือตําแหนงอื่นใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได
มาตรา ๑๐ ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไมอาจปฏิบัติห นาที่ได ให
กรรมการมหาเถรสมาคมที่ เ หลื อ อยู เ ลื อ กสมเด็จ พระราชาคณะรู ป หนึ่ งผู มี อ าวุ โ สโดยสมณศั ก ดิ์
รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ในเมื่อสมเด็ จพระสังฆราชไมป ระทับ อยู ในราชอาณาจักร หรื อไมอาจทรงปฏิบัติ
หนาที่ได สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคสาม หรือ
สมเด็จพระราชาคณะซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติห นาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชไมอาจปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชได ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๖ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง และพระราชา
คณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจํานวนไมเกินสิบสองรูปเปนกรรมการ”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕ ทวิ มาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๕
จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕

๓๗๑
“มาตรา ๑๕ ทวิ การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒ และการให
กรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน
ผูลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร
(๓) ควบคุ มและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
เพื่อการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วาง
ระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใชบังคับ
ได และจะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เปนผูใช
อํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๑๕ จัตวา เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบรอยดีงามของ
คณะสงฆมหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง
สําหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนาและการปกครองของคณะ
สงฆก็ได
พระภิ กษุ แ ละสามเณรที่ไดรับ โทษตามวรรคหนึ่งถึ งขั้น ใหส ละสมณเพศ ตองสึ ก
ภายในสามวันนับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ”
มาตรา ๘ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมาประชุมหรือไมอยู
ในที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ซึ่งอยูในที่ประชุมเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน”
มาตรา ๙ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตําแหนงที่
วางตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการเทาจํานวนที่เหลืออยูในขณะนั้น
มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ฝายตาง ๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจํานวนหนึ่ง มีหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอตอมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดย
ขึ้นตรงตอมหาเถรสมาคม
การจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ การแตงตั้งกรรมการ
หรืออนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการหรืออนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ให
เปนไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม

๓๗๒

พ.ศ. ๒๕๐๕

มาตรา ๒๐ คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม”
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ

“มาตรา ๒๐ ทวิ เพื่อประโยชนแกการปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวนภูมิภาค
ใหมีเจาคณะใหญปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ
การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาที่เจาคณะใหญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม”
มาตรา ๑๑ ให ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ เมื่อพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ต อ งคํ า วิ นิ จ ฉั ย ตามมาตรา ๒๕ ให รั บ นิ ค หกรรมไม ถึ ง ให สึ ก แต ไ ม ย อมรั บ
นิคหกรรมนั้น
(๒) ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ
(๓) ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึ่ง
(๔) ไมมีวัดเปนที่อยูเปนหลักแหลง
ใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถร
สมาคม
พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรคสอง ตองสึกภายในสามวันนับแต
วันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยนั้น”
มาตรา ๑๒ ให ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕
“มาตรา ๓๒ ทวิ วัดใดเปนวัดรางที่ไมมีพระภิกษุอยูอาศัย ในระหวางที่ยังไมมีการ
ยุบเลิกวัด ใหกรมการศาสนามีหนาที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้งที่วัด ที่ธรณีสงฆและทรัพยสิน
ของวัดนั้นดวย
การยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน

๓๗๓
“มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ใหกระทํา
ไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ เวนแตเปนกรณีตามวรรคสอง
การโอนกรรมสิ ทธิ์ที่วัด ที่ ธ รณีส งฆ หรื อที่ศาสนสมบั ติกลาง ใหแ กสว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไมขัดของและไดรับคาผาติกรรมจากสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานนั้นแลว ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
หามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดหรือกรมการศาสนา แลวแตกรณี ใน
เรื่องทรัพยสินอันเปนที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง
มาตรา ๓๕ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ และที่ศาสนสมบัติกลาง เปนทรัพยสินซึ่งไมอยูในความ
รับผิดแหงการบังคับคดี”
มาตรา ๑๕ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ แห ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ ผูใดมิไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย หรือถูกถอดถอนจากความ
เปนพระอุปชฌายตามมาตรา ๒๓ แลว กระทําการบรรพชาอุปสมบทแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป
มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรค
สาม หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
มาตรา ๔๔ ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะตองปาราชิกมาแลวไมวาจะมีคํา
วินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือไมก็ตาม แตมารับบรรพชาอุปสมบทใหมโดยกลาวความเท็จหรือปดบัง
ความจริงตอพระอุปชฌาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป”
มาตรา ๑๖ ให เ พิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๔๔ ทวิ และมาตรา ๔๔ ตรี แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
“มาตรา ๔๔ ทวิ ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายสมเด็จ
พระสังฆราช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ ตรี ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะสงฆอื่นอันอาจกอใหเกิดความเสื่อม
เสียหรือความแตกแยก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ”
มาตรา ๑๗ ให ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ การปกครองคณะสงฆอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง
ของมหาเถรสมาคมที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เทาที่
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ วัดที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหมี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

๓๗๔
มาตรา ๒๐ ใหพระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศักดิ์อยูกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ยังมีสมณศักดิ์นั้นตอไป
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญ กรรมการหรือ
อนุกรรมการใดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ยังคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงหรือจนกวามหาเถร
สมาคมจะมีมติเปนประการอื่น
มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ได ใ ช บั งคั บ มาเป น เวลานานแล ว สมควรปรั บ ปรุง บทบัญ ญัติ วา ด ว ยการสถาปนาสมเด็ จ
พระสังฆราช และการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช การแตงตั้งและถอดถอนสมณ
ศักดิ์ของพระภิกษุอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของมหาเถรสมาคม การปกครอง การสละสมณ
เพศของคณะสงฆและคณะสงฆอื่น วัด การดูแลรักษาวัด ทรัพยสินของวัด และศาสนสมบัติกลาง
ตลอดจนปรั บ ปรุ ง บทกํ า หนดโทษให ส อดคล อ งกั บ สภาพการณ ป จ จุ บั น จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

๓๗๕
พระราชกําหนด
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๔๗
-----------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน
............................
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคณะสงฆ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหาของมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้
แทน
“ในการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ ถาสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็น
เปนสมควรสําหรับกรณีที่มีเหตุตามวรรคสาม หรือกรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลืออยูเห็นเปนการ
สมควรสําหรับกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสี่ อาจพิจารณาเลือกสมเด็จพระราชา
คณะหลายรูปที่สามารถปฏิบัติหนาที่ได เพื่อใหเปนคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชแทนผู
ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือแทนการดําเนินการตามวรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ แลวแตกรณี
ได และจะใหมีผูชวยหรือที่ปรึกษาในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวยก็ได วิธีดําเนินการของคณะผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชใหเปนไปตามที่คณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชกําหนด
เมื่อมีการแตงตั้งหรือเลือกผูปฏิบัติหนาที่หรือคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรา
นี้แลว ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลฝาละอองธุลีพระบาท”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๓๗๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากการแตงตั้งผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชในกรณีไมมีสมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยู
ในราชอาณาจักร หรือไมอาจทรงปฏิบัติหนาที่ได ตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆไดกําหนดใหแตงตั้ง
หรือเลือกสมเด็จพระราชาคณะเพียงรูปเดียว ซึ่งปรากฏเปนเหตุขัดของจนเกิดความไมสงบเรียบรอย
ในการปกครองคณะสงฆและวงการพุทธศาสนิกชนและอาจถึงขั้นนําไปสูความไมปลอดภัยสาธารณะ
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดจากความแตกแยกไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูคณะสงฆ จึงสมควรกําหนดใหมี
ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชในรูปองคคณะ ซึ่งแตงตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะหลายรูปเพื่อใช
อํานาจรวมกันในการบัญชาคณะสงฆ เพื่อความสงบเรียบรอยยิ่งขี้นและสรางสมานฉันทเพิ่มขึ้นอีก
วิธีการหนึ่ง และโดยที่ขณะนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระชนมายุสูง อีกทั้งอยูระหวางประทับเพื่อรักษา
สุขภาพ คณะแพทยเห็นวา ควรประทับรักษาพระองคและอยูในความดูแลของคณะแพทย จําเปนตอง
มีผูปฏิบัติหนาที่หรือคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชโดยดวน จึงสมควรแกไขเหตุขัดของเพื่อให
มีความสงบเรียบรอยในประเทศขึ้นโดยเร็ว นับเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
จากราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๔ ก ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หนา ๑-๖

ภาคผนวก ช
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

๓๗๘

พระราชบัญญัติ
การบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
พ.ศ. ๒๕๔๐
------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมัสยิดอิสลามและกฎหมายวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
๒๕๔๐”

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป ๑
0

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐
(๒) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘
(๓) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มัสยิด” หมายความวา สถานที่ซึ่งมุสลิมใชประกอบศาสนกิจโดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปน
ปกติ และเปนสถานที่สอนศาสนาอิสลาม
“สัปปุรุษประจํามัสยิด” หมายความวา มุสลิมที่คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีมติรับเขา
เปนสัปปุรุษประจํามัสยิด และมีชื่ออยูในทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิด แตผูนั้นจะเปนสัปปุรุษเกินกวา
หนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกันไมได
“อิหมาม” หมายความวา ผูนําศาสนาอิสลามประจํามัสยิด
“คอเต็บ” หมายความวา ผูแสดงธรรมประจํามัสยิด
“บิหลั่น” หมายความวา ผูประกาศเชิญชวนใหมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๖๕ ก/หนา ๓/๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐.

๓๗๙

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศ และคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละ
กระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
------------มาตรา ๖ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่ง เพื่อเปนผูนํากิจการศาสนาอิสลาม
ในประเทศไทย
ใหนายกรัฐมนตรีนําชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนจุฬาราชมนตรี
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรีตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหมีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

ประมุข

มาตรา ๗ จุฬาราชมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนมุสลิมผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(๓) เปนผูมีความรูความเขาใจในศาสนาอิสลามเปนอยางดี
(๔) เปนผูประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามโดยเครงครัด
(๕) เปนผูมีความสัมพันธอันดีกับทุกศาสนา
(๖) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

(๗) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๘) ไมเปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๑๐) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มาตรา ๘ จุฬาราชมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
(๒) แตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(๓) ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทรตามมาตรา ๓๕ (๑๑) เพื่อกําหนดวันสําคัญทางศาสนา
(๔) ออกประกาศเกี่ยวกับขอวินิจฉัยตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม

๓๘๐

มาตรา ๙ จุฬาราชมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย กรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด และกรรมการอิสลามประจํามัสยิด มีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๑ เมื่อเห็นสมควร กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดตั้ง “อิสลามวิทยาลัย”ขึ้นเพื่อให
การศึกษาและอบรมทางวิชาการศาสนา วิชาการทั่วไป และวิชาชีพได
หมวด ๒
การจัดตั้งและการเลิกมัสยิด
------------มาตรา ๑๒ การสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิก และการจดทะเบียนมัสยิด ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การจัดตั้ง การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ ใหมัสยิดที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงานเจาหนาที่แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล โดย
ใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเปนผูแทนของมัสยิดในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
มาตรา ๑๔ มัสยิดที่เปนนิติบุคคลอาจเลิกไดโดยการจดทะเบียนเลิกมัสยิดตอพนักงาน
เจาหนาที่
บรรดาทรัพยสินของมัสยิดที่เลิกตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปยังมัสยิดที่เปนนิติบุคคลที่อยูใกลที่สุด
ถาไมอาจทําไดใหโอนไปยังมัสยิดที่เปนนิติบุคคลที่อยูในลําดับถัดไป เวนแตเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยมีผู
อุทิศให และผูอุทิศใหไดแสดงเจตนาไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๕ มัสยิดที่ไดจดทะเบียนแลวใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิดตาม
หมวด ๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันจดทะเบียน

๓๘๑

หมวด ๓
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
------------มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย” ประกอบดวยจุฬาราชมนตรีเปนประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ซึ่งเปนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จังหวัดละ
หนึ่งคน และจากกรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรีมีจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนผูแทน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ถามีเศษใหปดทิ้ง
การคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และการคัดเลือกกรรมการอื่นตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเองเปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการ และตําแหนง
อื่นตามความจําเปน
มาตรา ๑๗ กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ ยกเวน (๒) และ (๑๐)
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําปรึกษาหรือขอแนะนําเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
และคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
มอบหมาย
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและการจัดหาผลประโยชนของสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและมัสยิด
(๕) ออกระเบียบวิธีการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(๖) ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในจังหวัดที่ไมมีคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด ในการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยจะมอบหมายใหคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดที่ใกลเคียงปฏิบัติหนาที่แทนก็ได
(๗) พิจารณาวินิจฉัยคํารองคัดคานตามมาตรา ๔๑
(๘) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน เอกสารและบัญชีรายรับรายจายของสํานักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทยใหถูกตองตามความเปนจริง
(๙) ออกประกาศและใหคํารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
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(๑๐) สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการศึกษาศาสนาอิสลาม
(๑๑) ประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งมีวาระ
การดํารงตําแหนงหกป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหมีการคัดเลือกเพื่อดําเนินการแตงตั้งใหมภายในเกา
สิบวันนับแตวันครบกําหนดตามวาระ ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการใหม
มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๙ กรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทย พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหมีการ
คัดเลือกและดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่วางเหลือ
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ไดกรรมการที่ไดรับแตงตั้งแทนอยู
ในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยที่พนจากตําแหนง
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่
แทน ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดแตถาเปนมติใหกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง มติดังกลาวตองมีเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา ๒๒ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีฐานะเปนนิติบุคคลมี
หนาที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทยเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการ
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กลางอิสลามแหงประเทศไทยอาจมีมติมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได และ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสํานักงาน
หมวด ๔
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
------------มาตรา ๒๓ จังหวัดใดมีราษฎรนับถือศาสนาอิสลามและมีมัสยิดตามมาตรา ๑๓ ไมนอยกวาสาม
มัสยิด ใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยประกาศใหจังหวัดนั้นมีคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสามสิบคน
การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการใหอิหมามประจํา
มัสยิดในจังหวัดนั้นเปนผูคัดเลือก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการและตําแหนงอื่นตามความจําเปน
ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ และกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๔ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามตามมาตรา ๑๗
(๒) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดในจังหวัดนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก
(๓) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก
มาตรา ๒๕ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงหกป เมื่อตําแหนง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดวางลงใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงวาง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตตําแหนงกรรมการวางลง
กอนถึงกําหนดตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน และยังมีกรรมการเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการที่ไดรับการคัดเลือก จะไมใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได กรรมการที่
ไดรับการคัดเลือกแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๖ ในจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามตอผูวาราชการจังหวัด
(๒) กํากับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในจังหวัด
และจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมอบหมาย
(๓) ประนีประนอมหรือชี้ขาดคํารองทุกขของสัปปุรุษประจํามัสยิดซึ่งเห็นวาไมไดรับความเปน
ธรรมจากคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
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(๔) กํากับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิดใหเปนไปโดยเรียบรอย
(๕) พิจารณาแตงตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(๖) สอบสวนพิจารณาใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๐ (๔)
(๗) สั่งใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพักหนาที่ระหวางถูกสอบสวน
(๘) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยาย การรวม และการเลิกมัสยิด
(๙) แตงตั้งผูรักษาการแทนในตําแหนง อิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น เมื่อตําแหนงดังกลาววางลง
(๑๐) ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหยาตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(๑๑) ประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
เมื่อไดรับการรองขอ
(๑๒) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน เอกสารและบัญชีรายรับ รายจาย ของสํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน และรายงานผลการดําเนินงานฐานะการเงินและ
ทรัพยสินใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยทราบปละหนึ่งครั้งภายในเดือนมีนาคมของทุกป
(๑๓) ออกประกาศและใหคํารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามในจังหวัด
มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๕ กรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔
ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่พนจากตําแหนงในราช
กิจจานุเบกษา
อนุโลม

มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหนํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับโดย

มาตรา ๒๙ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลมีหนาที่
เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปน
ผูแทนของสํานักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
อาจมีมติมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได และใหเลขานุการคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสํานักงาน

๓๘๕

หมวด ๕
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
------------มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) อิหมามเปนประธานกรรมการ
(๒) คอเต็บเปนรองประธานกรรมการ
(๓) บิหลั่นเปนรองประธานกรรมการ และ
(๔) กรรมการอื่นตามจํานวนที่ที่ประชุมสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นกําหนดจํานวนไมนอยกวาหก
คนแตไมเกินสิบสองคน
ใหสัปปุรุษประจํามัสยิดซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณขึ้นไป ประชุมกันคัดเลือกผูดํารงตําแหนง
ตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเลือกกรรมการตาม (๔) เปนเลขานุการหนึ่งคน นาย
ทะเบียนหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอื่นตามความจําเปน
ใหประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย
จากประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนประธานในที่ประชุมสัปปุรุษประจํามัสยิด เพื่อ
ดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิด แลวเสนอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพื่อ
พิจารณาแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา ๓๑ อิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗
(๒) อานพระคัมภีรอัลกุรอานไดถูกตอง
(๓) สามารถนําในการปฏิบัติศาสนกิจไดถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(๔) มีความสามารถแสดงธรรมได
(๕) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก
อิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น ไมถือเปนนักพรตหรือนักบวช
การพนจากตําแหนงของ อิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา ๓๒ กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗
(๒) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก
(๓) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่มัสยิดนั้นตั้งอยูไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก
มาตรา ๓๓ เมื่อตําแหนงอิหมาม คอเต็บ หรือบิหลั่น วางลง ใหนําวิธีการตามที่บัญญัติในมาตรา
๓๐ มาใชเพื่อดําเนินการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงวาง

๓๘๖

มาตรา ๓๔ กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป เมื่อตําแหนงกรรมการ
วางลง ใหนําวิธีการตามที่บัญญัติในมาตรา ๓๐ มาใชเพื่อดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนภายในหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง เวนแตตําแหนงกรรมการดังกลาววางลงเนื่องจากคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๐ (๔) และผูที่พนจากตําแหนงไดยื่นคํารอง
คัดคานตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตามมาตรา ๔๑ ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันให
นับแตวันที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติ
ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนถึงกําหนดตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการ
คัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได กรรมการที่ไดรับการคัดเลือกแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษามัสยิดและทรัพยสินของมัสยิดใหเรียบรอย
(๒) วางระเบียบปฏิบัติภายในของมัสยิดเพื่อใหการดําเนินงานของมัสยิดเปนไปดวยความ
เรียบรอย
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําชี้แจงของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยและ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในเมื่อไมขัดตอบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและกฎหมาย
(๔) สนับสนุนสัปปุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจ สงเสริมใหเกิดความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในทางที่ชอบตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(๕) พิจารณามีมติรับมุสลิมเขาเปนสัปปุรุษประจํามัสยิด
(๖) อํานวยความสะดวกและอบรมสั่งสอนใหสัปปุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติศาสนกิจโดยถูกตอง
เครงครัด
(๗) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสัปปุรุษประจํามัสยิดเมื่อไดรับการรองขอ
(๘) จัดใหมีและรักษาสมุดทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิด และตรวจตราแกไขเพิ่มเติมสมุด
ทะเบียนดังกลาวใหถูกตองตรงตามความเปนจริง
(๙) จําหนายชื่อสัปปุรุษประจํามัสยิดออกจากทะเบียน เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้น
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(๑๐) จัดใหมีทะเบียนทรัพยสิน เอกสาร และบัญชีรายรับรายจายของมัสยิดใหถูกตองตรงความ
เปนจริง และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพยสินของมัสยิด แลวรายงานให
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป
(๑๑) ดูดวงจันทรและแจงผลการดูดวงจันทรตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
(๑๒) สงเสริมการศึกษาและจัดกิจกรรมที่ไมขัดตอบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
มาตรา ๓๖ สัปปุรุษประจํามัสยิดผูถูกจําหนายชื่อตามมาตรา ๓๕ (๙) มีสิทธิยื่นคํารองคัดคาน
ตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดประกาศใหจําหนายชื่อออกจาก
ทะเบียน และใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
แตวันที่ไดรับคํารองคัดคาน มติของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดใหเปนที่สุด

๓๘๗

การยื่นคํารองคัดคานและการพิจารณาวินิจฉัยคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา ๓๗ อิหมามมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(๒) ปกครองดูแลและแนะนําเจาหนาที่ของมัสยิดใหปฏิบัติงานในหนาที่ใหเรียบรอย
(๓) แนะนําใหสัปปุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติใหถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและ
กฎหมาย
(๔) อํานวยความสะดวกแกมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ
(๕) สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแกบรรดาสัปปุรุษประจํามัสยิด
มาตรา ๓๘ คอเต็บมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการแสดงธรรมแก
สัปปุรุษประจํามัสยิด
มาตรา ๓๙ บิหลั่นมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการประกาศเชิญ
ชวนใหมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา
มาตรา ๔๐ กรรมการอิสลามประจํามัสยิดพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดวาระตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง สําหรับกรรมการอื่นตามมาตรา ๓๐ (๔) ใน
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนงเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒
(๕) สัปปุรุษประจํามัสยิดตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง จํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดขอใหพนจากตําแหนง และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สอบสวนและวินิจฉัยแลวมีมติใหพนจากตําแหนง
(๖) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสอบสวนแลวเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียแกมัสยิด หรือบกพรองตอหนาที่ หรือดําเนินกิจการของมัสยิดไปในทางไมสงบ
เรียบรอย หรือขัดตอหลักการของศาสนาอิสลาม หรือกระทําการอันอาจเสื่อมเสียประโยชนของมัสยิด
และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดวินิจฉัยแลวมีมติใหพนจากตําแหนง
ในกรณีที่สอบสวนแลวเห็นวาพฤติการณแหงความผิดที่ไดกระทํายังไมถึงขั้นใหพนจากตําแหนง
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอาจวินิจฉัยใหภาคทัณฑไวกอนก็ได
มาตรา ๔๑ กรรมการอิสลามประจํามัสยิดซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๐ (๔) (๕) และ (๖)
มีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคํารองคัดคาน มติของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยใหเปนที่สุด

๓๘๘

การยื่นคํารองคัดคาน และการวินิจฉัยคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
อนุโลม

มาตรา ๔๒ การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ใหนํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับโดย
บทเฉพาะกาล
-------------

มาตรา ๔๓ ใหผูดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙
ใหกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยและกรรมการอิสลามประจําจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงตอไปอีกสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ ใหมัสยิดซึ่งไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ เปน
มัสยิดตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ ให “อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ เปนอิสลามวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๖ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติมัสยิด
อิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ ใหใช
บังคับโดยอนุโลมกอนจนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ แต
ทั้งนี้ตองไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม
พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานไม
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ภาคผนวก ซ
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕

๓๙๐

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ *
----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
การสรางวัด
----------------ขอ ๑ บุคคลใดประสงคจะสรางวัด ใหยื่นคําขออนุญาต (๑) ตอนายอําเภอทองที่ที่จะสรางวัด
นั้น พรอมดวยรายการและเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ที่จะยกใหสรางวัดและที่ดินนั้น
ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๖ ไร
(๒) หนังสือสัญญาซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามกฎหมายทํา
กับนายอําเภอและเจาพนักงานที่ดินอําเภอ แสดงความจํานงจะใหที่ดินดังกลาวใน (๑) เพื่อสรางวัด
(๓) จํานวนเงินและสัมภาระที่จะใชในการสรางวัดในระยะเริ่มแรก ตองมีราคารวมกันไม
นอยกวาหาหมื่นบาท (๒)
(๔) แผนที่แสดงเขตที่ตั้งวัด ประกอบดวยเขตติดตอขางเคียง และระยะทางระหวางวัดที่จะ
สรางขึ้นกับวัดอื่นโดยรอบ และใหแสดงแผนผังสิ่งกอสรางของวัดตามความเหมาะสมของสภาพที่ดิน
โดยอาศัยแผนผังแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ทายกฎกระทรวงนี้เปนหลักเทาที่จะทําได (๓)
(๕) กําหนดเวลาที่จะสรางวัดใหแลวเสร็จตามแผนผังนั้น
ขอ ๒ วัดที่จะสรางขึ้น ตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ (๔)
(๑) สมควรเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆ
(๒) เปนประโยชนแกประชาชนที่ตั้งบานเรือนอยูในรัศมี ๒ กิโลเมตร โดยเฉลี่ยวัดละไม
นอยกวา ๑,๐๐๐ คน เวนแตจะมีเหตุจําเปน (๕)
(๓) มีเหตุผลที่เชื่อไดวา เมื่อตั้งขึ้นแลวจะไดรับการบํารุงสงเสริมจากประชาชน
(๔) ตั้งอยูหางจากวัดอื่นไมนอยกวา ๒ กิโลเมตร เวนแตจะมีเหตุจําเปน
ขอ ๓ เมื่อนายอําเภอไดรับคําขออนุญาตสรางวัดและพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษาเจา
คณะอําเภอ แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด (๖)
เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษาเจาคณะจังหวัดแลวสงเรื่องและ
ความเห็นไปยังกรมการศาสนา

๓๙๑

ในการพิจารณาคําขออนุญาตสรางวัด กรมการศาสนาอาจสั่งใหผูขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแกไข
แผนผัง หารือระงับเรื่องการขออนุญาตสรางวัดไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรใหสรางวัดไดแลว ใหรายงาน
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับความเห็นชอบ แลวนําเสนอมหาเถรสมาคม
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว ใหกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตใหสราง
(๗)
วัด
หมวด ๒
การตั้งวัด (๘)
----------------ขอ ๔ เมื่อไดสรางเสนาสนะขึ้นเปนหลักฐานพรอมที่จะเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆไดแลว ให
ผูไดรับอนุญาตสรางวัด ทายาท (๙) หรือผูแทน เสนอรายงานการกอสรางและจํานวนพระภิกษุที่จะอยู
ประจําไมนอยกวาสี่รูป พรอมทั้งเสนอนามวัดและนามพระภิกษุผูสมควรเปนเจาอาวาสเพื่อขอตั้งเปน
วัดตอนายอําเภอ
ใหนําความในขอ ๓ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการพิจารณา การปรึกษา
และการรายงานขอตั้งวัด โดยอนุโลม
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศตั้งวัดในราช
กิจจานุเบกษา ตามแบบ ว. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ (๑๐)
ขอ ๕ เมื่อไดประกาศตั้งเปนวัดแลว (๑๑) ใหผูไดรับอนุญาตสรางวัด ทายาทหรือผูแทน
ดําเนินการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหแกวัดนั้นตามกฎหมาย และใหเจาอาวาสบันทึกประวัติของวัด
นั้นไวเปนหลักฐาน (๑๒)
หมวด ๓
การรวมวัด
----------------ขอ ๖ เมื่อเจาคณะอําเภอและนายอําเภอเห็นสมควรที่จะรวมวัดตั้งแตสองวัดซึ่งอยูใกลชิดกัน
เปนวัดเดียว เพื่อประโยชนแกการทํานุบํารุงวัดใหเจริญยิ่งขึ้น หรือเพื่อประโยชนแกการปกครองคณะ
สงฆ ใหรายงานตอเจาคณะจังหวัด
เมื่อเจาคณะจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษาผูวาราชการจังหวัดแลวเสนอเรื่อง
และความเห็นไปยังเจาคณะภาค (๑๓)
เมื่อเจาคณะภาคพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหสงเรื่องและความเห็นไปยังกรมการศาสนา
เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรแลว ใหรายงานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับความ
เห็นชอบ แลวนําเสนอมหาเถรสมาคม

๓๙๒

เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศรวมวัดใน
ราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้
หมวด ๔
การยายวัด
----------------ขอ ๗ วัดใดมีเหตุจําเปนตองยายไปตั้งในที่อื่น เพราะสถานที่ตั้งอยูเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ไมเหมาะสมที่จะเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆ ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นรายงานไปยังเจาคณะตําบล
และเจาคณะอําเภอ
เมื่อเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแลวใหปรึกษานายอําเภอแลวเสนอ
เรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะจังหวัด และใหนําความในขอ ๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มา
ใชบังคับแกการพิจารณา การปรึกษา และการรายงานขอยายวัดโดยอนุโลม
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศยายวัดใน
ราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๘ การจัดหาที่ดินตั้งวัด การยายทรัพยสินของวัดและการกอสรางวัดใหมใหเปนหนาที่ของผู
ขอยายวัด และใหอยูภายใตบังคับแหงขอ ๑ และขอ ๒ ของกฎกระทรวงนี้ โดยอนุโลม
หมวด ๕
การยุบเลิกวัด
----------------ขอ ๙ วัดใดมีเหตุอันควรยุบเลิก เพราะสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอื่นอันไมสมควรจะเปนวัด
ตอไป เมื่อเจาคณะอําเภอและนายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ใหรายงานเจาคณะ
จังหวัด พรอมดวยบัญชีรายละเอียดทรัพยสินของวัดที่จะยุบเลิกนั้น
ใหนําความในขอ ๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการพิจารณา การปรึกษา
และการรายงานขอยุบเลิกวัดโดยอนุโลม
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศยุบเลิกวัดใน
ราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๐ วัดใดรางพระภิกษุไมอาศัย เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ใหรายงาน
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับความเห็นชอบ แลวนําเสนอมหาเถรสมาคมและใหนําความในขอ ๔
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม (๑๔)

๓๙๓

หมวด ๖
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
----------------ขอ ๑๑ วัดที่สมควรไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตองปรากฏวาไดสรางขึ้นหรือไดปฏิสังขรณ
เปนหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยูประจําไมนอยกวาหารูปติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหาป แต
ระยะเวลาหาปมิใหใชบังคับแกวัดที่ไดสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลว(๑๕) และกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นสมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้น เสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอเจาคณะตําบลและเจา
คณะอําเภอ
เมื่อเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษานายอําเภอ แลว
เสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะจังหวัด และใหนําความในขอ ๖ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช
บังคับแกการพิจารณา การปรึกษา และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยอนุโลม
เมื่อกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติ
แลวเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป
ขอ ๑๒ เมื่อพระราชทานวิสุงคามสีมาแกวัดใดแลว ใหนายอําเภอทองที่ที่วัดนั้นตั้งอยู
ดําเนินการปกหมายเขตที่ดินตามที่ไดพระราชทานตอไป
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗
ปน มาลากุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงนี้ คือ เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๓๒ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งกําหนดไววา การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก
วัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
*ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๒/ตอนที่ ๑๕/หนา ๗๕/๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๐๘. และลงในแถลงการณคณะ
สงฆ เลม ๕๓ ตอนที่ ๕ : ๑๕ เมษายน ๒๕๐๘.
(๑) คําขออนุญาตสรางวัด ตามกฎกระทรวงฉบับเกาไดกําหนดแบบไวดวย
(๒) เรื่องจํานวนเงินคาสรางวัดนี้เปนกรณีเพิ่มขึ้นใหม เพื่อใหการสรางวัดเสร็จเร็วขึ้น
(๓) กําหนดแผนผังวัดไวเปนตัวอยาง เพื่อใหสิ่งกอสรางในวัดทั้งหลายเปนระเบียบเรียบรอยและ
เปนแบบเดียวกัน

๓๙๔

(๔) ตามกฎกระทรวงฉบับเกา กําหนดกรณีไมขัดตอการบริหารราชอาณาจักรเปนหลักเกณฑ
ดวย แตในกฎกระทรวงฉบับนี้มิไดกําหนดไว เพราะทางบานเมืองเปนฝายอนุญาตอยูแลว ถาขัดตอ
ราชการบานเมืองก็มีอํานาจสั่งระงับไดตามขอ ๓ วรรค ๓
(๕) กําหนดจํานวนประชาชนเปนหลักเกณฑ โดยมุงประโยชนของประชาชนจํานวนมากเปน
สําคัญ
(๖) ในการสรางและตั้งวัด เปนกรณีเริ่มตนกอนวัดเกิด จึงกําหนดใหฝายบานเมืองเปนเจาการ
ทางคณะสงฆเปนฝายรับปรึกษา แตกําหนดไวเพียงชั้นเจาคณะอําเภอและเจาคณะจังหวัด ไมเกี่ยวถึง
เจาคณะตําบลและเจาคณะภาค
(๗) การออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัด ตามกฎกระทรวงฉบับเกา กําหนดใหเปนหนาที่ของ
นายอําเภอ และกําหนดแบบหนังสืออนุญาตไวดวย
(๘) ในเรื่องการตั้งวัด ตามกฎกระรวงฉบับเกา ไดกลาวถึงกรณีตั้งวัดรางขึ้นใหมดวย แตใน
กฎกระทรวงฉบับนี้มิไดกลาวถึง เพราะวัดรางที่ยังมิไดมีประกาศยุบเลิก ยังคงเปนวัดอยูตามเดิม
ในกรณีเชนนี้ มหาเถรสมาคมมีอํานาจที่จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติขึ้นไดโดยออก
ขอบังคับ วางระเบียบหรือออกคําสั่งแลวแตกรณี ตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
(๙) สําหรับกรณีที่ผูรับอนุญาตสรางวัดตายกอนสรางเสร็จ
(๑๐) เมื่อไดประกาศตั้งเปนวัดแลว ยอมมีฐานะเปน “นิติบุคคล” ตามมาตรา ๗๒ (๒) แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จนกวาจะไดมีประกาศยุบเลิก
มีขอที่ควรสังเกตอยูวาสภาพนิติบุคคลของวัดนั้น จะเริ่มตนตั้งแตเมื่อใด ถาพิจารณาตาม
ขอความในขอ ๕ วรรค ๓ นี้ นาจะเริ่มตนตั้งวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตก็ขัดกันกับขอความ
ในแบบ ว. ๑ ที่ระบุไววา “ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” ซึ่งหมายถึงวันที่ลงในประกาศตั้งวัด ไมใชวันที่นํา
ประกาศตั้งวัดลงในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีรวมวัด ยายวัด และยุบเลิกวัด ก็มีขอความโดยนัยเดียวกัน
(๑๑) เปนวัดประเภท ๒ คือสํานักสงฆ
(๑๒) เรื่องบันทึกประวัติของวัดนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับเกาไดกําหนดแบบไวพรอมทั้งแบบ
“ทะเบียนวัด” ในกฎกระทรวงฉบับนี้มิไดกําหนดไว จึงแลวแตทางคณะสงฆและทางราชการจะ
กําหนดขึ้นตามที่เห็นสมควร
(๑๓) ในกรณีรวมวัด มีวิธีดําเนินการตางกับกรณีสรางวัดและตั้งวัด เพราะเปนวิธีการภายหลังที่
วัดตั้งขึ้น และอยูในความควบคุมของคณะสงฆแลว จึงกําหนดใหทางคณะสงฆเปนเจาการ ทาง
บานเมืองเปนฝายรับปรึกษา
ในกรณียายวัดและยุบเลิกวัด ก็มีวิธีการเชนเดียวกัน เวนแตในกรณียุบเลิกวัดรางตามขอ ๑๐
(๑๔) ในกรณียุบเลิกวัดราง มีวิธีดําเนินการตางกับกรณียุบเลิกวัดที่มีพระภิกษุอาศัยอยู เพราะ
วัดรางอยูในความปกครองรักษาของเจาหนาที่ฝายบานเมือง ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑
(๑๕) เปนขอยกเวนเฉพาะเรื่องกําหนดเวลาหาป คือไมตองรอจนกวาจะครบกําหนดเวลาหาป
แตก็ตองมีพระภิกษุอยูไมนอยกวาหารูป

๓๙๕

โดยขอยกเวนนี้ ถาผูสรางวัดสามารถสรางอุโบสถใหเสร็จเรียบรอยไดในคราวเดียวกัน เมื่อ
ประกาศตั้งเปนวัดตามขอ ๔ แลว ก็ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาได เชนเดียวกับวิธีการสราง
“อาราม” ตามที่เคยบัญญัติไวในมาตรา ๙ ขอ ๓ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ
ร.ศ. ๑๒๑
------------------กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ๑
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕
------------------0

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. ๒๕๐๕
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด ใหลงทะเบียนทรัพยสินของวัดไวเปนหลักฐาน
และเมื่อตองจําหนายทรัพยสินนั้นไมวาดวยเหตุใดใหจําหนายออกจากทะเบียนนั้น โดยระบุเหตุแหง
การจําหนายไวดวย
การไดมาซึ่งที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เมื่อไดจดทะเบียนการไดมาตามกฎหมายแลว
สําหรับวัดในเขตจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ใหสงหลักฐานการไดมาไปเก็บรักษาไวที่กรมการ
ศาสนา สําหรับวัดในเขตจังหวัดอื่น ใหสงไปเก็บรักษาไว ณ ที่ทําการศึกษาธิการจังหวัดนั้น
ขอ ๒ การกันที่ดินซึ่งเปนที่วัดใหเปนที่จัดประโยชน จะกระทําไดก็ตอเมื่อกรมการศาสนา
เห็นชอบ และไดรับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม
ขอ ๓ การใหเชาที่ดินหรืออาคาร ใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวจักร หรือผูจัดประโยชนของวัดซึ่ง
เจาอาวาสแตงตั้ง ทําทะเบียนทรัพยสินที่จัดประโยชน ทะเบียนผูเชาหรือผูอาศัยไวใหถูกตอง และให
เก็บรักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเชาไวเปนหลักฐานที่วัดหรือจะฝากกรมการศาสนาใหเก็บรักษา
ไวก็ได
ขอ ๔ การใหเชาที่ธรณีสงฆ ที่กัลปนาหรือที่วัดที่กันไวเปนที่จัดประโยชน ที่มีกําหนดระยะเวลา
การเชาเกินสามป จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา

๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕ ตอน ๙๘ หนา ๗๘๘ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

๓๙๖

ขอ ๕ การเก็บรักษาเงินของวัดในสวนที่เกินสามพันบาทขึ้นไปใหเก็บรักษาโดยฝากกรมการ
ศาสนา จังหวัด อําเภอ หรือธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ใหฝากใน
นามของวัด
การดูแลรักษาและจัดการเงินการกกุศลที่มีผูบริจาค ใหเปนไปตามความประสงคของผูบริจาค
ขอ ๖ ใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวจักรหรือผูจัดประโยชนของวัดซึ่งเจาอาวาสแตงตั้งทําบัญชีรับ
จายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปปฏิทินใหทําบัญชีเงินรับจายและคงเหลือ ทั้งนี้ใหเจาอาวาสตรวจตราดูแล
ใหเปนไปโดยเรียบรอยและถูกตอง
ขอ ๗ ในกรณีที่วัด เจาอาวาส ไวยาวัจกร หรือผูจัดประโยชนของวัดถูกฟองหรือถูกหมายเรียก
เขาเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัด ให
เจาอาวาสแจงตอกรมการศาสนาหรือศึกษาธิการจังหวัด ที่วัดตั้งอยูทราบไมชากวาหาวัน นับแตวันรับ
หมาย
ขอ ๘ ใหกรมการศาสนากําหนดแบบทะเบียน บัญชี แบบสัญญา และแบบพิมพอื่น ๆ และให
คําแนะนําการปฏิบัติแกวัดเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
หมอมหลวงปน มาลากุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ระบุใหการดูแลและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามกฎกระทรวง จึงตองออก
กฎกระทรวงเพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติและเพื่อใหการจัดการศาสนสมบัติของวัดไดเปนไปโดยเรียบรอย

๓๙๗

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ๒
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ *
----------------------1

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
----------------------ขอ ๑ คําวา “คณะสงฆ” ในกฎกระทรวงนี้ หมายถึงคณะสงฆจีนนิกายและหรือคณะสงฆอนัม
นิกายแลวแตกรณี
ขอ ๒ ใหคณะสงฆอยูในปกครองบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช
ขอ ๓ ใหกรมการศาสนารับสนองงานของคณะสงฆที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระสังฆราชและทาง
ราชการ
หมวด ๒
การปกครองคณะสงฆ
----------------------ขอ ๔ การปกครองคณะสงฆแตละคณะ ใหมีบรรพชิตเปนผูปกครองตามตําแหนง ดังนี้
(๑) เจาคณะใหญ
(๒) รองเจาคณะใหญ
(๓) ผูชวยเจาคณะใหญ
(๔) ปลัดขวา
(๕) ปลัดซาย
(๖) รองปลัดขวา
(๗) รองปลัดซาย
(๘) ผูชวยปลัดขวา
(๙) ผูชวยปลัดซาย
๒

จากแถลงการณคณะสงฆ เลม ๕๖ ตอนที่ ๖ : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๐.

๓๙๘

(๑๐) เจาอาวาส
(๑๑) รองเจาอาวาส
(๑๒) ผูชวยเจาอาวาส
ขอ ๕ บรรพชิตในคณะสงฆ ตองสังกัดอยูในวัดหนึ่งวัดใด และอยูในปกครองของบรรพชิตใน
ตําแหนงตามลําดับในขอ ๔
ขอ ๖ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งบรรพชิตเปนเจาคณะใหญในคณะสงฆคณะละ ๑ รูป
ขอ ๗ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนรองเจาคณะใหญผูชวยเจาคณะ
ใหญ ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา รองปลัดซาย ผูชวยปลัดขวา และผูชวยปลัดซาย ตามที่เจา
คณะใหญเสนอ
ขอ ๘ ในแตละคณะสงฆ เจาคณะใหญมีอํานาจแตงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนเจาอาวาส รอง
เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และผูรักษาการแทนเจาอาวาส
ขอ ๙ เจาคณะใหญมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการปกครองใหเปนไปตามพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย และพระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราช
(๒) ควบคุมและสงเสริมการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแพร
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม และวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของบรรพชิตใน
ตําแหนงรองลงมา
(๔) แกไขขอขัดของในการปกครองคณะสงฆ
(๕) ปกครองบรรพชิตในคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย
เพื่อการนี้ เจาคณะใหญมีอํานาจวางระเบียบและออกคําสั่ง โดยไมขัดหรือแยงกับพระธรรม
วินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ขอ ๑๐ รองเจาคณะใหญ ผูชวยเจาคณะใหญ ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา รองปลัดซาย
ผูชวยปลัดขวา และผูชวยปลัดซาย มีหนาที่ชวยปกครองบรรพชิตและวัดตามที่เจาคณะใหญ
มอบหมาย
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเจาคณะใหญ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดและเจาคณะ
ใหญมิไดแตงตั้งผูใดใหปฏิบัติหนาที่แทน ใหบรรพชิตผูอาวุโสในตําแหนงรองลงไปตาม ขอ ๔
ตามลําดับ เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนเจาคณะใหญ
ใหผูปฏิบัติหนาที่แทนเจาคณะใหญ มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาคณะใหญ
ขอ ๑๒ เจาอาวาสมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด

๓๙๙

(๒) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปจากวัด
(๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งอยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือใหทํา
ทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถนั้นประพฤติผิตคําสั่งเจาอาวาสซึ่งไดสั่งโดย
ชอบดวยพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและคําสั่งของเจาคณะใหญในคณะสงฆนั้นๆ
(๔) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี
(๕) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งอยูหรือพํานักอาศัยในวัดนั้นปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและคําสั่งของเจาคณะใหญในคณะสงฆนั้น ๆ
(๖) เปนธุระในการศึกษา อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ
(๗) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล
ใหรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส มีอํานาจหนาที่ตามที่เจาอาวาสมอบหมาย
ขอ ๑๓ เจาคณะใหญ รองเจาคณะใหญ ผูชวยเจาคณะใหญ ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา
รองปลัดซาย ผูชวยปลัดขวา และผูชวยปลัดซาย พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) มรณภาพ
(๒) พนจากความเปนบรรพชิต
(๓) ลาออก
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออก หรือแตงตั้งเปนตําแหนงกิตติมศักดิ์
ขอ ๑๔ เจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) มรณภาพ
(๒) พนจากความเปนบรรพชิต
(๓) ลาออก
(๔) เจาคณะใหญมีคําสั่งใหออก
เสนอ

ขอ ๑๕ สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนพระอุปชฌายตามที่เจาคณะใหญ

ขอ ๑๖ พระอุปชฌายในคณะสงฆ มีหนาที่ใหการบรรพชาอุปสมบทบรรพชิตตามลัทธินิกายใน
คณะสงฆนั้น ๆ และเมื่อไดบรรพชาอุปสมบทบรรพชิตใดแลว ตองเปนธุระสั่งสอนอบรมบรรพชิตนั้น
ใหประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และใหตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติ
ขอ ๑๗ เมื่อพระอุปชฌายในคณะสงฆปฏิบัติไมชอบดวยพระธรรมวินัย หรือประพฤติไมสมควร
แกตําแหนงหนาที่ สมเด็จพระสังฆราชอาจทรงถอดถอนหรือพักหนาที่พระอุปชฌายไดตามที่เจาคณะ
ใหญเสนอ

๔๐๐

ขอ ๑๘ เมื่อมีอธิกรณเกิดขึ้นในคณะสงฆ ใหเปนอํานาจหนาที่ของเจาคณะใหญที่จะระงับและ
ลงนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย
เพื่อการนี้ เจาคณะใหญจะมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงตามขอ ๔ ระงับอธิกรณและลง
นิคหกรรมแทนก็ได
หมวด ๓
การสรางวัด
----------------------ขอ ๑๙ วัดที่จะสรางขึ้นตองประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) สมควรเปนที่พํานักของบรรพชิต
(๒) เปนประโยชนแกประชาชนที่ตั้งบานเรือนอยูในบริเวณใกลเคียง เละมีเหตุผลที่เชื่อได
วา เมื่อตั้งขึ้นแลวจะไดรับการบํารุงสงเสริมจากประชาชน
(๓) ตั้งอยูหางจากวัดในคณะสงฆเดียวกันไมนอยกวาสองกิโลเมตร เวนแตจะมีเหตุจําเปน
ขอ ๒๐ บุคคลใดมีความประสงคจะสรางวัด ใหยื่นคําขอตอนายอําเภอแหงทองที่ที่จะสรางวัด
นั้น พรอมดวยรายการและเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่เจาของกรรมสิทธิ์หรือผูมี
สิทธิครอบครองจะยกใหสรางวัด และที่ดินนั้นตองมีเนื้อที่ไมนอยกวาหนึ่งไร
(๒) หนังสือสัญญาที่เจาของกรรมสิทธิ์หรือผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามกฎหมายทํากับ
นายอําเภอและเจาพนักงานที่ดินอําเภอ แสดงความจํานงจะใหที่ดินดังกลาวใน (๑) เพื่อสรางวัด
(๓) จํานวนเงินและสัมภาระที่จะใชในการสรางวัดในระยะเริ่มแรก ตองมีมูลคารวมกันไม
นอยกวาหาหมื่นบาท
(๔) แผนที่แสดงเขตที่จะตั้งวัด ประกอบดวยเขตติดตอขางเคียงและระยะทางระหวางวัด
ที่จะสรางขึ้นกับวัดอื่นในระยะสองกิโลเมตรโดยรอบ และใหแสดงแผนผังสิ่งกอสรางของวัดตามความ
เหมาะสมของสภาพที่ดิน
ขอ ๒๑ เมื่อนายอําเภอไดรับคําขออนุญาตสรางวัดและพิจารณาเห็นสมควรแลวใหเสนอเรื่อง
และความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด
เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหเสนอเรื่องและความเห็นไปยังกรมการ
ศาสนา เพื่อนําปรึกษาเจาคณะใหญ
ในการพิจารณาคําขออนุญาตสรางวัด กรมการศาสนาอาจสั่งใหผูขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแกไข
แผนผังหรือระงับเรื่องการขออนุญาตสรางวัดไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อกรมการศาสนาและเจาคณะใหญพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํากราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราช
เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัดได
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หมวด ๔
การตั้งวัด
----------------------ขอ ๒๒ เมื่อไดสรางเสนาสนะขึ้นเปนหลักฐานพรอมที่จะเปนที่พํานักของบรรพชิตไดแลว ใหผู
ไดรับอนุญาตสรางวัด ทายาท หรือผูแทนเสนอรายงานการกอสรางและจํานวนบรรพชิตที่จะอยู
ประจําไมนอยกวาสี่รูป พรอมทั้งเสนอนามวัดและนามบรรพชิตผูสมควรเปนเจาอาวาสเพื่อขอตั้งเปน
วัดตอนายอําเภอ
ใหนําความในขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการขอตั้งวัด
โดยอนุโลม
เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประกาศตั้งวัดใน
ราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๓ เมื่อไดมีการประกาศการตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหผูไดรับอนุญาตสรางวัด
หรือทายาทดําเนินการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหแกวัดนั้น และใหเจาอาวาสบันทึกประวัติของวัด
นั้นไวเปนหลักฐาน
หมวด ๕
การรวมวัด
----------------------ขอ ๒๔ เมื่อเจาอาวาสและนายอําเภอเห็นสมควรที่จะรวมวัดตั้งแตงสองวัดขึ้นไปในคณะสงฆใด
เปนวัดเดียว เพื่อประโยชนแกการทํานุบํารุงวัดใหเจริญยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนแกการปกครองคณะสงฆ
ใหเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด
เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหเสนอเรื่องและความเปนไปยังกรมการ
ศาสนาเพื่อนําปรึกษาเจาคณะใหญ
เมื่อกรมการศาสนาและเจาคณะใหญพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํากราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราช
เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประกาศการรวม
วัดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๖
การยายวัด
----------------------ขอ ๒๕ วัดใดมีเหตุจําเปนตองยายไปตั้งในที่อื่น เพราะสถานที่ตั้งอยูเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ไมเหมาะสมที่จะเปนที่พํานักของบรรพชิต ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นปรึกษานายอําเภอและผูวาราชการ
จังหวัด
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เมื่อนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบแลว ใหเสนอเรื่องและความเปนไปยัง
กรมการศาสนาเพื่อนําปรึกษาเจาคณะใหญ
เมื่อกรมการศาสนาและเจาคณะใหญพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํากราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราช
เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประกาศยายวัดใน
ราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๖ การจัดหาที่ดินที่ตั้งวัด การยายทรัพยสินของวัดและการกอสรางวัดใหม ใหเปนหนาที่
ของผูขอยายวัด และใหอยูภายใตบังคับแหงขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ และขอ ๒๓ วาดวยการ
สรางและการตั้งวัดโดยอนุโลม
หมวด ๗
การยุบเลิกวัด
----------------------ขอ ๒๗ วัดใดมีเหตุอันควรยุบเลิก เพราะสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอื่นอันไมสมควรที่จะเปน
วัดตอไป เมื่อเจาอาวาสและนายอําเภอเห็นสมควรยุบเลิกวัด หรือในกรณีที่ไมมีเจาอาวาส เมื่อ
นายอําเภอเห็นสมควรยุบเลิกวัด ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดพรอมกับสงบัญชีรายละเอียดทรัพยสิน
ของวัดที่จะยุบเลิกนั้น
ใหนําความในขอ ๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกการยุบเลิกวัดโดยอนุโลม
เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบเลิกวัดในราช
กิจจานุเบกษา
ขอ ๒๘ ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพยสินของวัดที่ถูกยุบเลิก ใหตกเปนศาสนสมบัติกลางของคณะ
สงฆนั้น ๆ
ขอ ๒๙ วัดใดรางบรรพชิตไมอาศัย ใหนายอําเภอรายงานตอผูวาราชการจังหวัด
เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหเสนอเรื่องและความเห็นไปยังกรมการ
ศาสนาเพื่อนําปรึกษาเจาคณะใหญ
เมื่อกรมการศาสนาและเจาคณะใหญพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํากราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราช
เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประกาศยุบเลิกวัด
ในราชกิจจานุเบกษา

๔๐๓

หมวด ๘
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
----------------------ขอ ๓๐ วัดที่สมควรไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตองปรากฏวาไดสรางขึ้นหรือได
ปฏิสังขรณเปนหลักฐานถาวร และมีบรรพชิตอยูประจําไมนอยกวาหารูปติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา
หาป แตระยะเวลาหาปนี้มิใหใชบังคับแกวัดที่ไดสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลว
ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอเจาคณะใหญ และเมื่อ
เจาคณะใหญพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษากรมการศาสนา
เมื่อเจาคณะใหญและกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํากราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราช
เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการนําความกราบบังคมทูลขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป
ขอ ๓๑ เมื่อไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแกวัดใดแลว ใหนายอําเภอแหงทองที่ที่วัดนั้นตั้งอยู
ดําเนินการปกหมายเขตที่ดินตามที่ไดพระราชทาน
หมวด ๙
เบ็ดเตล็ด
----------------------ขอ ๓๒ บรรพชิตในคณะสงฆซึ่งดํารงตําแหนงเจาคณะใหญ รองเจาคณะใหญ ผูช วยเจาคณะ
ใหญ ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา รองปลัดซาย ผูชวยปลัดขวา ผูชวยปลัดซาย เจาอาวาส รองเจา
อาวาส หรือผูชวยเจาอาวาส หรือดํารงตําแหนงอื่นอยูในวันที่กระทรวงนี้ใชบังคับใหถือวาเปนผูดํารง
ตําแหนงนั้นตามกฎกระทรวงนี้แลวแตกรณี
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
ภิญโญ สาธร
(นายภิญโญ สาธร)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ กําหนดใหการปกครองคณะสงฆอื่นนอกจากคณะสงฆไทย เปนไปตามกฎกระทรวง ฉะนั้น
เพื่อใหการปกครองคณะสงฆจีนนิกายและคณะสงฆอนัมนิกายเปนไปดวยความเรียบรอย จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

๔๐๔

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ๓
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕
----------------------2

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ คําวา “คณะสงฆ” หมายความวา คณะสงฆอื่น”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ การปกครองคณะสงฆแตละคณะ ใหมีบรรพชิตเปนผูปกครองตามตําแหนง ดังนี้
(๑) เจาคณะใหญ
(๒) รองเจาคณะใหญ
(๓) ผูชวยเจาคณะใหญฝายขวา
(๔) ผูชวยเจาคณะใหญฝายซาย
(๕) ปลัดขวา
(๖) ปลัดซาย
(๗) รองปลัดขวา
(๘) รองปลัดซาย
(๙) ผูชวยปลัดขวา
(๑๐) ผูชวยปลัดซาย
(๑๑) เจาอาวาส
(๑๒) รองเจาอาวาส
(๑๓) ผูชวยเจาอาวาส
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๗ และขอ ๘ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๖๖ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๖.

๔๐๕

“ขอ ๗ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนรองเจาคณะใหญ ผูชวย
เจาคณะใหญฝายขวา ผูชวยเจาคณะใหญฝายซาย ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา รองปลัดซาย
ผูชวยปลัดขวา ผูชว ยปลัดซาย ตามที่เจาคณะใหญเสนอ
ขอ๘ ในแตละคณะสงฆ เจาคณะใหญมีอํานาจที่แตงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนเจาอาวาส
รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาสและรักษาการแทนเจาอาวาสตามหลักเกณฑที่จาคณะใหญกําหนดดวย
ความเห็นชอบของพระสังฆราช
เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของเจาคณะใหญ ใหเจาคณะใหญมีอํานาจแตงตั้ง
บรรพชิตในคณะสงฆรูปใดรูปหนึ่งเปนเลขานุการเจาคณะใหญ
เลขานุการเจาคณะใหญพนจากตําแหนงเมื่อเจาคณะใหญใหพนจากตําแหนงหรือเมื่อเจา
คณะใหญพนจากตําแหนง”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐ รองเจาคณะใหญ ผูชวยเจาคณะใหญฝายขวา ผูชวยเจาคณะใหญฝายซาย ปลัด
ขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา รองปลัดซาย ผูชวยปลัดขวา และผูชวยปลัดซาย มีหนาที่ชวยปกครอง
บรรพชิตและวัดตามที่เจาคณะใหญมอบหมาย”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๓ เจาคณะใหญ รองเจาคณะใหญ ผูชวยเจาคณะใหญฝายขวา ผูชวยเจาคณะใหญ
ฝายซาย ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา รองปลัดซาย ผูชวยปลัดขวา และผูชวยปลัดซาย พนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) มรณภาพ
(๒) พนจากความเปนบรรพชิต
(๓) ลาออก
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออกหรือแตงตั้งเปนตําแหนงกิตติมศักดิ์
ขอ ๖ ใหบรรพชิตที่ดํารงตําแหนงผูชวยเจาคณะใหญในคณะสงฆแตละคณะอยูในวันกอน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ เปนผูชวยเจาคณะใหญฝายขวาตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖
สัมพันธ ทองสมัคร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๔๐๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากงานของคณะสงฆอื่นอันไดแก
จีนนิกายและอนัมนิกายไดขยายอยางกวางขวาง ทั้งทางดานการปกครอง การศึกษา การเผยแผ และ
การสาธารณูปการ ประกอบกับตําแหนงผูปกครองคณะสงฆดังกลาวแตละคณะยังมีจํานวนไม
สอดคลองกับการขยายงานดังกลาว สมควรกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยเจาคณะใหญฝายขวาและผูชวย
เจาคณะใหญฝายซาย แทนตําแหนงผูชวยเจาคณะใหญและเลขานุการเจาคณะใหญเพื่อชวยงานคณะ
สงฆ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
------------------กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ๔
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕
------------------3

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๓๒
ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การยกวัดรางขึ้นเปนวัดที่พระภิกษุอยูจําพรรษาใหกระทําไดเมื่อประชาชนไดมีหนังสือถึง
เจาคณะอําเภอหรือนายอําเภอแหงทองที่ที่วัดรางนั้นตั้งอยูวาตนมีศรัทธาที่จะบูรณะปฏิสังขรณวัดราง
นั้นใหเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา โดยแสดงหลักฐานวาตนมีทรัพยสินพอที่จะบูรณะปฏิสังขรณวัด
รางนั้นใหเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษาได และจะจัดใหมีพระภิกษุมาอยูอาศัยและจําพรรษาในวัดได
ไมนอยกวาสี่รูป ภายใน ๑ ป นับแตวันที่ไดมีหนังสือตอเจาคณะอําเภอหรือนายอําเภอ
ขอ ๒ เมื่อเจาคณะอําเภอหรือนายอําเภอไดรับหนังสือตามขอ ๑ ใหเจาคณะอําเภอและ
นายอําเภอรวมกันพิจารณาวา สมควรจะยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษาหรือไมถา
พิจารณาเห็นพองตองกันวา
(๑) วัดรางนั้นอยูในสภาพที่สมควรเปนที่อยูอาศัยและจําพรรษาของพระภิกษุ
(๒) มีประชาชนในละแวกใกลเคียงจํานวนมากพอที่จะทํานุบํารุงใหวัดเจริญได
(๓) ตั้งอยูหางวัดที่มีพระภิกษุอยูจําพรรษาไมต่ํากวา ๒ กิโลเมตร เวนแตจะมีเหตุอันสมควร
(๔) มีที่ดินพอที่จะขยายใหวัดเจริญไดซึ่งไมต่ํากวา ๖ ไร เวนแตจะมีเหตุจําเปน และ
(๕) พอใจในหลักฐานของประชาชนตามขอ ๑ ที่จะบูรณะปฏิสังขรณวัดรางนั้นใหเปนวัดมี
พระภิกษุอยูจําพรรษาและสามารถจัดใหมีพระภิกษุมาอยูอาศัยและจําพรรษาและจําพรรษาในวัดได
ไมนอยกวาสี่รูป
๔

จากแถลงการณคณะสงฆ เลม ๘๓ ตอนที่ ๙ : ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘.

๔๐๗

ใหเจาคณะอําเภอและนายอําเภอรวมกันรายงานการขอยกวัดรางนั้นขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยู
จําพรรษาตอเจาคณะจังหวัดตามแบบที่กรมการศาสนากําหนด
ดังนี้

ขอ ๓ รายงานการขอยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษาตามขอ ๒ ใหแสดงรายการ
(๑) ที่ตั้งของวัด
(๒) อาณาเขต เนื้อที่และแผนที่แสดงที่ดินของวัด
(๓) ถาวรวัตถุและปูชนียสถาน (ถามี) พรอมทั้งแผนผัง
(๔) จํานวนพระภิกษุที่จะอยูอาศัยและจําพรรษา และพระภิกษุที่จะเปนเจาอาวาส
(๕) ระยะหางจากวัดที่มีพระภิกษุอยูจําพรรษาในละแวกใกลเคียง
(๖) จํานวนประชาชนในละแวกใกลเคียงที่จะใชวัดประกอบศาสนกิจ
(๗) ความเห็นของเจาคณะอําเภอและนายอําเภอแหงทองที่ที่วัดรางนั้นตั้งอยู

ขอ ๔ เมื่อเจาคณะจังหวัดไดพิจารณาเห็นชอบตามรายงานของเจาคณะอําเภอและนายอําเภอ
แลว ใหเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อทําความเห็นเสนอตอไปยังกรมการศาสนา
ขอ ๕ ใหกรมการศาสนาพิจารณารายงานการขอยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา
แลวทําความเห็นเสนอตอมหาเถรสมาคมเพื่อขอความเห็นชอบ ในกรณีที่มีขอสงสัยมหาเถรสมาคมจะ
ใหกรมการศาสนามีหนังสือสอบถามเจาคณะภาคและเจาคณะใหญซึ่งรับผิดชอบทองที่ที่วัดรางนั้น
ตั้งอยูก็ได
การวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมใหเปนที่สุด
ขอ ๖ เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว ใหกรมการศาสนาประกาศยกวัดรางนั้นขึ้นเปนวัดมี
พระภิกษุอยูจําพรรษา และแจงใหเจาคณะพระสังฆาธิการเจาสังกัดรับวัดนั้นไวในความปกครองดูแล
แลวแจงใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอแหงทองที่ที่วัดนั้นตั้งอยูทราบ
ขอ ๗ ใหกรมการศาสนาจัดทําทะเบียนวัดรางและแบบรายงานการยกวัดรางขึ้นเปนวัดมี
พระภิกษุอยูจําพรรษา
ใหไว ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
นายสุขวิช รังสิตพล
(นายสุขวิช รังสิตพล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๓๒ ทวิ
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดใหการยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และในปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงในเรื่องนี้ใชบังคับ
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสาน
กับทางรัฐศาสตรในลั กษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) จากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รับฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ไดแกกลุมพระภิกษุสงฆ และกลุมฆราวาส โดยนํา
ขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆตลอดจนสภาพปญหา
อุ ป สรรค เพื่ อ เสนอแนะมาตรการที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ สถานภาพทางกฎหมายของวั ด ที่ มิ ไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ผลของการวิจัยพบวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นและ
เปนผลจากบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดที่
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ และในวรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล โดย
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนานั้น เปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน ซึ่ง
แตกตางจากความเปนนิติบุคคลของศาสนสถานในศาสนาอื่นซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชน โดยมี
ความแตกตางทั้งในเรื่องของการจัดตั้งและการสิ้นสุดของนิติบุคคลซึ่งเปนไปโดยผลของกฎหมาย การ
ใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานของวัด ความสัมพันธกับนิติบุคคลอื่นในลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน
และวัตถุประสงคที่มุงตอประโยชนของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดขึ้นจากการที่
สวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรคณะสงฆ ตางมีความเห็นรวมกันวาการที่กฎหมาย
บั ญญั ติใ ห วั ด มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล ยอ มตอ งหมายถึง วัด ทั้งสองอยา งคื อ วั ดที่ ไดรั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งไดมีคําวินิจฉัยวาวัด
๑
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หรือสํานักสงฆที่แมจะมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเมื่อไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
แล ว ก็ มีส ถานะเป นนิ ติบุคคล อย า งไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่
๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติ
บุคคลของวัดวา วัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ซึ่งคํา
วินิจฉัยดังกลาวนี้มีผลทําใหวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีสถานภาพเปนนิติ
บุคคล เกิดผลกระทบและความเสียหายตอการดําเนินการ ทั้งในดานสิทธิ หนาที่ การทํานิติกรรมสัญญา
การฟองคดี การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ
ผลของการวิจัยพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซึ่งเดิมทีเปนไปตามพุทธบัญญัติและจารีต
ประเพณีนั้น เมื่อกฎหมายเขามากําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับ วัด สิ่งที่ตามมาคือความไม
สอดคลองในบางประเด็นระหวางแนวปฏิบัติเดิมกับสิ่งที่เปนบทบัญญัติทางกฎหมาย การพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเปนจารีตประเพณีที่องคพระมหากษัตริยจะพระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพื่อใชเปนที่
สังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด อันเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักร
กับฝายสงฆในลักษณะสงเสริมหรือเกื้อกูลพระพุทธศาสนา การนําเงื่อนไขการตองไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมามาผูกเปนเงื่อนไขความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เปนการผลักภาระการบริหาร
หรือการใชอํานาจฝายปกครองใหกับองคพระมหากษัตริย จึงเปนหลักการที่ไมสอดคลองกับหลักการ
บริหารราชการแผนดินและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ พบวาปญหาดังกลาวเกิดจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลของวัดที่ไมมีความชัดเจน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยึดถือหลักการวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตน
เมื่อหนวยงานของรัฐไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆที่ชอบดวยกฎหมาย โดย
ไมนําเอาเงื่อนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาเปนเกณฑการพิจ ารณาความเปนนิติ
บุคคลขององคกร เพื่อใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลัก
ความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน.
คําหลัก: สถานภาพ, วัด, วิสุงคามสีมา, สํานักสงฆ, นิติบุคคล, นิติบุคคลเอกชน, นิติบุคคลมหาชน,
ศาสนสมบัติของวัด, นิตยภัต.

Abstract
This research study comprises of combined legal qualitative research
methodology with political science documentary research and a quantitative research
that involve field research, in-depth interview and the use of questionnaires. It also
consists of seminars to listen to the views of 2 sample groups; monks and laypersons.
The collected information shall support the content analysis with the objective to
examine the legal status of temples that have not been granted Visungamasima, and
monasteries, as well as, identify the obstacles in order to propose appropriate measures
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related to the legal status of temples that have not been granted Visungamasimaand
the Residence of Monk.
The research will elaborate on the status of a Buddhist temple as a juristic
person as initiated and resulted from Section 31 of the Sangha Act of B.E. 2505 (1962),
amended in B.E. 2535 (1992) which regulates that a (1) temple has to be granted
Visungamasima, (2) Residence of Monk, and can become a juristic person according to
paragraph 2. The status of a Buddhist temple is a juristic person according to public law
which distinct with a juristic person under private law. The distinction is the set-up and
termination of a juristic person according to the law. According to the public law, it refers
to the administration of the temple, the unequal relationship between other juristic
persons and the objective of the public or public benefits.
The issues related to the status of juristic person of the temple and the
Residence of Monk came from a common consensus among government entities,
relevant agencies and the monasteries who were in the same view that the meaning
that a temple with the juristic person status shall mean that the Temple has been
granted Visungamasima and the Residence of Monk. This is in consistence with the
judgment of the Supreme Court which had ruled that the Temple or the Residence of
Monk, although not granted Visungamasima or monasteries but when granted permission
it will become a juristic person. However, in B.E. 2554, Supreme Court judgment
6065/2554 returned its verdict on the status of the temple and decided that a temple
can become a juristic person only if it has been granted Visungamasima. This has
affected and caused damages to the rights, duties, juristic acts, litigation and ownership
of various assets.
The research also concluded that the criterion for building a temple is originally
based on Buddhist principles and customary. Once the law determines the legal status
of the temple, it can be expected that inconsistency of certain practices and legislation
will occur. Granting Visungamasimais a customary act where His Majesty the King gives
royal granting for certain land to be use for consortium; it detach part of the house from
the temple which is a form of relation between the kingdom and the monasteries to
support and promote Buddhist harmony. Setting-up the condition for a temple to
become a juristic person only by obtaining royal Visungamasima pushes the
administrative burden or the use of administrative authority to His Majesty the King. This
would be inconsistence with the principles of the government administration and the
provisions of the Constitution.It can be said the issue stems from the ambiguity of the
constitutional provisions on the juristic person status of a temple. The researcher
proposes for the amendment of Section 31 of the Buddhist Sangha Act B.E. 3505 to
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become more clear by basing the text on the principle that the juristic person status of
The Temple or the Residence begins when government agencies permitted and
endorsed the establishment of The Temple or The Residence of Monk legally without
taking into consideration that the juristic person status of the temple must been granted
Visungamasima. This shall also comply with the principles of the term juristic person
according to the public law.
Key Word : Status, Temple, Visungamasima, the Residence of Monk, Juristic Person,
Juristic Person under Private Law, Juristic Person under Public Law,Religious
Properties, Monthly Food Allowance.

บทนํา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย บรรพ ๑ ลั กษณะ ๒ ได จัดแบ งลักษณะของบุคคล
ออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ (๑) บุคคลธรรมดา และ (๒) นิติบุคคล โดยนิติบุคคลนั้น หมายถึง
บุคคลที่กฎหมายไดสมมุติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่หลายอยางตามที่กฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคล
ธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น โดยปกติการเปนนิติบุคคลขององคกร
ภาครัฐและภาคเอกชนนั้นตองมีกฎหมายบัญญัติใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ เชนเดียวกับความ
เป นนิ ติบุคคลของวัดในพระพุ ทธศาสนา เปนไปตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ที่บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆและใน
วรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดขึ้นจากการ
ตีความกฎหมายดังกลาว โดยกอนหนาป พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดในพระพุทธศาสนา องคกรสงฆ สวนราชการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงองคกรวินิจฉัยคดี เชน ศาลฎีกา ไดมีแนวทางปฏิบัติ การตีความและวินิจฉัย
คดีที่คอนขางเห็นสอดคลองกันตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกา ที่๑๙๓๒/๒๕๒๖ คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๑๑๑๒/๒๕๔๐ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๙๐/๒๕๔๒ ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานักสงฆที่แมจะ
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ซึ่งคําวินิจฉัยดังกลาวก็มีหลักการสอดคลองกับ
แนวปฏิ บั ติของหน วยงาน ส วนราชการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของเชนกัน คือไมไดนํ าเรื่องการพระราชทาน
วิ สุ งคามสี มาเป นเงื่ อนไขของความเป นนิ ติบุ คคลของวัด แตนํ าหลักการไดรั บอนุญาตให จัดตั้งตาม
กฎหมายมาเปนเงื่อนไขความเปนนิติบุคคล
อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับ
แนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา วัดที่จะมี
ฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้นคําวินิจฉัยดังกลาวเทากับปฏิเสธ
หลักการเดิมและกําหนดหลักการขึ้นมาใหม นั่นคือการยอมรับความสัมพันธระหวางการพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและความเปนนิติบุคคลของวัดวามีความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลในทางนิตินัยซึ่งหาก
ยึดแนวทางดังกลาวเปนหลักปฏิบัติจะกอใหเกิดปญหาผลกระทบและความเสียหายตาง ๆ ตอการ
ปฏิบัติงานของวัดและสํานักสงฆในปจจุบันเปนอยางมาก เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตาม
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กฎหมายนั้น มีความเกี่ยวของทั้งในเรื่องสิทธิและหนาที่ของนิติบุคคล รวมทั้งการใชอํานาจของเจาอาวาส
ในฐานะเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเปนผลที่เกี่ยวเนื่องกับการทํานิติ
กรรมและสั ญ ญา กรรมสิ ทธิ์ ในสั งหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย เชน ที่วัด ที่ธรณีส งฆ อาคาร
สิ่งกอสราง ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนการกําหนดใหเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งทรัพยมรดกของพระที่จะตกทอดไดแกวัด ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย อันเปนผลพวงถึงสํานักสงฆดวยเชนเดียวกัน จากขอมูลของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีวัดที่มีพระสงฆอยูทั่วประเทศ จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด เปนวัดที่
ได รั บพระราชทานวิ สุ งคามสีมาแลว จํานวน ๒๒,๙๕๙ วั ด วัดที่ ยั งไม ไดรั บพระราชทานวิสุ งคามสีมา
จํานวน ๑๖,๐๒๕ วัด โดยมีวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คิดเปนจํานวนรอยละ ๕๘.๙ วัดที่ยัง
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดทั้งหมดในประเทศไทย มีการ
ประมาณการวาในแตละป ภาพรวมของการมีเงินหมุนเวียนในรูปของรายไดและรายจายของระบบวัด
ที่มีอยูทั่วประเทศ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทตอป
ปญหาจากการที่กฎหมายบัญญัติสถานภาพของวัดและสํานักสงฆไวไมชัดเจนดังกลาวทําให
เกิดการตีความไดสองนัยขางตน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการทํานิติกรรมของ
วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดทั้งหมดในประเทศ
ไทย และมี ผลกระทบต อการบริ หารงานขององคกรคณะสงฆในภาพรวม ดังนั้น จึงเปนเหตุจูงใจให
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบถึงความเปนมา สภาพปญหา แนวคิดทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ ยวของกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ตลอดจนการหาแนวทางขอสรุปหรือมาตรการในทางกฎหมาย ที่จะเสนอแนะในการปรับปรุง หรือแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ
เครื่องมือและวิธีการศึกษา
ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสานกับทางรัฐศาสตร
ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นตน
(Primary Source) ไดแกกฎหมายที่เกี่ยวของ หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ ฯลฯ
และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ที่เผยแพรในลักษณะขอมูลออนไลนจากเว็บไซตตาง ๆ
อีกทั้งไดทําการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
ประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐ ตัวอยาง และการออกแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นจากประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๔๒๙ ตัวอยางรวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน ๒ กลุม ประกอบดวยกลุมพระภิกษุสงฆ และ
กลุ มฆราวาส ในเขตพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานครปริ มณฑลและภูมิภ าคโดยกําหนดขนาดตัว อยางที่จ ะ
ทําการศึกษาจากตารางขนาดตัวอยางของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนรอยละ ๕ ( ± ๕%) โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี ๒ แบบ ประกอบดวย แบบสัมภาษณ
(Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลเหลานั้น
มาอธิบ ายและแปลความใหไดมาซึ่งผลของขอมูล ดังกลาว ดว ยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content
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Analysis) ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เกี่ยวกับคณะสงฆตอไป
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวาไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนวานิติบุคคลเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดแน แต
พบวามีการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจในรูปองคกรตั้งแตในยุคโรมันโบราณ ในยุคกลางในยุโรปก็
พบวาวัดในศาสนาคริสตรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงก็มีการจัดการในลักษณะการ
รวมตัวเปนองคกร เชน The City of London Corporation โดยมีวัตถุประสงคใหเปนองคกรที่
ดําเนินกิจการอยางตอเนื่องและอาจเปนการถาวร ไมใชดํารงอยูเพียงเทากับอายุขัยของคณะผูกอตั้ง
หรือสมาชิกในขณะกอตั้งเทานั้น สําหรับเอกชนพบหลักฐานวามีการกอตั้งองคกรที่ดําเนินกิจการในรูป
บริ ษัท ดํ า เนิ น กิ จ การมากว า ๕๐๐ป แล ว และมีก ารพั ฒ นารู ป แบบของนิติ บุค คล โดยการพัฒ นา
กฎหมายนิติบุคคลสวนใหญมาจากการเจริญเติบโตทางการคาพาณิชยในยุโรป ทําใหเกิดมีแนวคิดทาง
กฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลอยูหลายทฤษฎีเชน
(๑) ทฤษฎี ที่ถือว านิ ติบุคคลเปนสิ่งสมมติ หรือ ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลเปน อํานาจของ
ผูปกครองในทางการเมือง ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของนักกฎหมายแบบปฏิฐานนิยม (Positivist) โดย
ทฤษฎีนี้ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของกฎหมายหาไดมีสภาพความเปนอยูที่แทจริงไม
เนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนที่แทจริงนิติบุคคลเปนแตเพียงบุคคลที่กฎหมายสมมติใหมีขึ้นเพื่อใหมี
สิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาและใหสามารถแสดงเจตนาไดโดยทางผูแทนนิติบุคคล
(๒) ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริงหรือทฤษฎีที่ถือวาลักษณะของนิติ
บุ คคลเป นสิ่ งที่ มี ห ลั กมี เ กณฑ (Non-fiction Theory) นั กกฎหมายฝ ายนี้ เห็ นว านิ ติ บุ คคลเป น
ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง ๆมีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่งสมมติขึ้นอยางลอยๆนิติ
บุคคลมิใชสิ่งที่กฎหมายสรางขึ้นตามชอบใจกฎหมายเพียงรับรองสภาพความเปนอยูของนิติบุคคลซึ่งมีอยู
แลวและคอยควบคุมนิติบุคคลโดยกําหนดสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ของนิติบุคคลไวเทานั้น
(๓) ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นิ ติบุคคลของนักกฎหมายยุ คใหม นั กกฎหมายมหาชนรุ น ใหม ของ
ฝรั่งเศสมองวาขอโตเถียงของทั้งสองทฤษฎีที่กลาวมานั้นเปนการมองบัญหาที่ไมถูกตองดวยกันทั้งสอง
ฝายสภาพอันแทจริงของนิติบุคคลมิไดเปนบุคคลทางกฎหมายที่กฎหมายสมมติขึ้นและมิไดเปนบุคคล
ที่มีสภาพความเปนอยูที่แทจริงแตนิติบุคคลเปนที่รวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการ
ใด ๆตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งที่กําหนดไวซึ่งมิใชเพื่อประโยชนเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดา
การใหสภาพนิติบุคคลจึงเปนวิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งที่สรางขึ้นมาเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการที่ จ ะให บุ ค คลธรรมดาและทรั พ ย สิ น ที่ ม ารวมกั น สามารถดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงคไดโดยสะดวกโดยผานนิติบุคคลนั้นเอง
สําหรับความหมายของ “นิติบุคคล” นั้น อาจกลาวโดยสรุปวา นิติบุคคลเปนบุคคลโดยการ
รับรองหรือกอตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ไมใชบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจ นิติบุคคลอาจอยูในรูปของคณะ
บุคคล หรือองคกร หรือกองทรัพยสินก็ได เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และนิติบุคคลยอมมีสิทธิ
หนาที่ และความรับผิด ภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
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สํา หรั บประเภทของนิ ติบุคคลนั้น การแบงนิติบุคคลออกเปนประเภทตาง ๆ ขึ้น อยูกับ
ระบบความเชื่อทางกฎหมายและหลักเกณฑที่ใชในการแบง ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil Law System) เชนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งมีการพัฒนาทางกฎหมายมหาชนแยกออก
ตางหากจากระบบกฎหมายเอกชน ถึงขนาดที่มีระบบศาลคู ก็มีการแบงนิติบุคคลออกเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
สําหรับประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เชนอังกฤษ
มิไดมีการแยกระบบกฎหมายมหาชนออกไปตางหากอยางเด็ดขาด จึงมิไดแยกนิติบุคคลในทางมหาชน
ออกไปตางหาก แตยังคงจัดระบบรวมอยูกับนิติบุคคลอื่นทั่วไปของภาคเอกชน
สําหรับประเทศไทยระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไมปรากฏวามีกฎหมายฉบับใดที่รับรอง
หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีกี่ประเภท แตในทางทฤษฎีมีความพยายามที่จะแบง
นิติบุคคลออกเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซึ่งนิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชนของไทยนั้นจะเกิ ดขึ้นไดก็แตโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเทานั้น ดังจะเห็นไดจาก
ความตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่บัญญัติวา “นิติบุคคลจะมีขึ้นไดก็แต
ดวยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” ดังนั้นหากไมมีกฎหมายรับรองใหคณะบุคคล
องคกร หรือสถาบันใดมีฐานะเปนนิติบุคคล คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันนั้นยอมไมอาจมีสภาพ
เปนนิติบุคคลขึ้น มาไดและไมอาจมีสิทธิห รือหนาที่ใด ๆได นิติบุคคลที่ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยฉบับปจจุบันรับรองไวมีอยูดวยกัน ๕ ประเภท คือ สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวนจดทะเบียน
หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น ในสมัยโบราณ รัฐมีภารกิจไม
มากนัก ภารกิจหลักก็มีเพียงการคุมครองปองกัน ไดแกการปองกันศัตรูจากภายนอก และการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในเทานั้น ตอมาแนวคิดเกี่ยวกับรัฐสมัยใหม ภารกิจของรัฐมีมากขึ้น รัฐตอง
จัดหาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อบํารุงสงเสริมใหแกราษฎร เชน การใหการศึกษา การสาธารณสุข การ
คมนาคม และอื่น ๆ เมื่อภาระของรัฐมากขึ้น ความจําเปนตองมีหนวยงาน องคการเจาหนาที่ตาง ๆ
เพื่ อปฏิ บั ติภาระหน า ที่ของรัฐ และเพื่อใหองคการเหลานี้มีความคลองตัว ในการปฏิบัติห นาที่ จึง
จําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหแกองคการตาง ๆ ที่ตั้งขึ้น และเนื่องจากองคการเหลานี้จัดตั้งขึ้นใน
ฐานะตัว แทนของรั ฐ เพื่ อคุ มครองประโยชนสาธารณะ ดังนั้น รัฐ จึงมีอํานาจมหาชนซึ่งเหนือกวา
เอกชนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน องคการกระจายอํานาจของรัฐก็ยอมมีอํานาจมหาชนดวยเชนกัน
ทั้งนี้ อาจสรุปไดวา หลักเกณฑของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เนื่องจากนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนนั้น เกิดขึ้นดวยพื้นฐานแนวคิดที่ตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อีกทั้ง
ภารกิ จ หน า ที่ ตลอดจนลั ก ษณะการดํา เนิ น งานก็ ตา งไปจากนิติ บุค คลตามกฎหมายเอกชน การ
แบงแยกนิติบุคคลสองประเภทดังกลาวนี้ มักจะอาศัยหลักเกณฑที่สําคัญ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ
กฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น กิจกรรมที่นิติบุคคลนั้นดําเนินการ และการใชอํานาจของนิติบุคคลนั้น
ดังนั้น ถานิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน มีกิจกรรมที่เรียกวา “บริการสาธารณะ (le service
public)” และมีการใชอํานาจมหาชน (la puissance publique) นิติบุคคลนั้น มักจะเปนนิติบุคคล
มหาชน ในขณะที่ นิ ติบุ คคลใดจั ดตั้งโดยกฎหมายเอกชน หรือกฎหมายแพงและพาณิช ย ดําเนิ น

๔๑๗
กิจกรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนของเอกชน และไมมีการใชอํานาจมหาชนแตประการใด นิติบุคคลนั้นก็
มักจะเปนนิติบุคคลเอกชน
สํ า หรั บ ความเป น มาของนิ ติ บุ คคลมหาชนในประเทศไทยนั้ น แตเ ดิ มก็ มิ ไ ดมี ค วามคิ ด
เกี่ยวกับเรื่องนิติบุคคล ตอเมื่ออิทธิพลของประเทศตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท จึงไดเริ่มมีนิติบุคคล
ขึ้นในประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ เปนครั้งแรก แตมีลักษณะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
หากพิ จ ารณาการก อตั้ งนิ ติบุ คคลตามกฎหมายมหาชนของไทยนั้น กระทรวง ทบวง และกรมใน
ประเทศไทยไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัย
รัชกาลที่ ๖ เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ๑และบรรพ๒ในป พ.ศ.
๒๔๖๘ซึ่งไดมีบทบัญญัติกําหนดใหกระทรวงทบวงและกรม ตลอดจนวัดวาอาราม หางหุนสวน บริษัท
สมาคมและมูลนิธิ มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความในมาตรา๗๒และภายหลังจากนั้นมีการพัฒนาความ
เปนนิติบุคคลมหาชนโดยการออกกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลมหาชนมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน ซึ่งอาจสรุปไดวาปจจุบันนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย มีการแบงประเภทเปน ๗ ประเภท
ประกอบดวย (๑) สวนราชการ (๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) องคการมหาชน (๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) องค ก รที่ เ ป น หน ว ยธุ ร การขององค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ (๖) โรงเรี ย น และ (๗) วั ด ใน
พระพุทธศาสนา
เหตุที่วัดในพระพุทธศาสนาไดรับการพิจารณาใหเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น
โดยพิจ ารณาจากกฎหมายที่ กอตั้งคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ วัตถุประสงคในการ
ดําเนินการของวัดที่มุงสนองตอบความตองการของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ และมีการใช
อํานาจมหาชนในหลายประการ จึงอาจพิจารณาไดวาความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
ของไทยนั้น ถือเปนนิติบุคคลในระบบกฎหมายมหาชน
คําวา “วัด” และความหมายของคําวาวัดนั้นไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหความหมายไวอยาง
ชัดเจนแตมีผูใหความหมายไวหลายประการ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได
ใหความหมายวา “สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหารและที่อยูของสงฆหรือนักบวช เปนตน”
สําหรับคําวา “สํานักสงฆ” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมาย
ของคําวา “สํานักสงฆ” หมายความวา “วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา”
โดยที่วัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทและมีความสําคัญตอประเทศไทยในฐานะเปนสถาบัน
พื้น ฐานทางสังคมประเภทหนึ่ง เปน ที่อยูของสงฆ เปนที่ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม และ พิธีกรรมทาง
ศาสนา เปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน เปนรากฐานทั้งในดานการศึกษา การปกครอง วัฒนธรรม
และด า นเศรษฐกิ จ แม บ ทบาทหน า ที่ ใ นบางด า นอาจจะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปตามสภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป แตก็มิไดทําใหบทบาทและความสําคัญของวัดในยุคปจจุบันลดนอยลงแตอยางใด
วัดในพระพุทธศาสนามีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาล สําหรับการสรางวัดนั้น วัด
เวฬุวันมหาวิหาร ถือเปนอารามหรือวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา เดิมทีเปนพระราชอุทยานของพระ
เจาพิมพิสารกษัตริยแหงแควนมคธซึ่งไดถวายพระราชอุทยานแหงนี้เปนวัดในพระพุทธศาสนาเปน
พุทธบูชา ดวยทรงเห็นวาเปนที่สงบรมรื่น เหมาะสําหรับอยูบําเพ็ญธรรมของพระสงฆเมื่อพระพุทธ
องคไดรับเวฬุวันมหาวิหารแลว ก็ไดทรงอนุญาตอารามแกภิกษุทั้งหลาย โดยรับสั่งแกภิกษุวา “ดูกร

๔๑๘
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม” นี่จึงเปนพุทธานุญาตใหมีอารามหรือวัดไดเปนครั้งแรกในพุทธ
ศาสนา ดังนั้น จึงถือกันตอมาวาสถานที่นี้เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา
ภายหลังจากนั้น บรรดากษัตริย พอคา คหบดีและประชาชนทั่วไปจึงไดมีการสรางวัดเพื่อ
อุทิศถวายแกพระพุทธองคและสงฆเปนการแพรหลายทั่วไป จนเมื่อศาสนาพุทธไดเผยแผเขามายัง
สุวรรณภูมิอันเปนดินแดนที่ตั้งของประเทศไทยในปจจุบัน และไดรับการยอมรับจนกลายเปนศาสนา
ประจําชาติไทย องคพระมหากษัตริยของไทยในแตละยุคสมัยไดเปนองคอัครศาสนูปถัมภกที่สําคัญ
ของศาสนาพุทธ ไดมีการสรางวัดประจํารัชกาลตาง ๆเปนจํานวนมาก ซึ่งเรียกกันวา“วัดหลวง”เพราะ
การสรางวัดจะตองใชกําลังคนกําลังทรัพยมากมายผูที่สรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนตนมาจึงมักจะ
เปนกษัตริยหรือเศรษฐีที่มีฐานะสูงทั้งในสังคมและทางเศรษฐกิจดังจะเห็นจากพุทธประวัติที่มีกษัตริย
และราชาในแว น แคว น ตา ง ๆ อี กหลายองคที่ไดส รางวัดถวายหรือทรงเปน องคศาสนูป ถัมภ โดย
ปรากฏในอรรถกถาวา ที่ดินที่พระเจาแผนดินแบงจากบานโดยปกติพระราชทานใหเปนสิทธิแกผูใดผู
หนึ่งเรียกวา “วิสุงคาม” แปลวาบาน ตางใชเปน “คามสีมา” ได ดังนั้น การที่พระมหากษัตริยซึ่งเปน
องคอัครศาสนูปถัมภ กําหนดที่พระราชทานไวเปนวิสุงคาม เวนจากการเก็บคาสมพัตสรและอากร
เพื่ อสงฆจ ะได สมมุติเ ปน พั ทธสีมา เพื่อยนเขตสามัคคีใหสั้น สําหรับประชุมสงฆไดส ะดวก การที่
กษั ต ริ ย พ ระราชทานที่ ใ ห เ ป น วิ สุ ง คามตามพระธรรมวิ นัย นี้ จึง กลายมาเป น ธรรมเนี ย มพระราช
ประเพณีในการที่กษัตริยจะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตั้งวัดและการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมาในการสรางพระอุโบสถ และตอมาไดถูกกําหนดไวในหลักเกณฑการจัดตั้งวัดตามที่ปรากฏ
ในกฎหมายคณะสงฆปจจุบัน
การสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาล มาจนกระทั่งสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น ลวนแตสรางขึ้น
ตามความเชื่อถือศรัทธาและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระธรรมวินัยและจารีตประเพณี
เทานั้น หาไดมีกฎหมายมารับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการจัดตั้งวัดแตอยางใด แมจะมี
กฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนาในกฎหมายตราสามดวง รวมถึงกฎหมายพระสงฆที่มีพระบรมราชโองการ
ออกใชในสมัย รัช กาลที่ ๑ แหงกรุ งรัตนโกสินทรก็ห าไดมีกลาวถึงวัดไวไม คงกลาวถึงการควบคุม
พระสงฆเทานั้น จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยไดกําหนดประเภทของวัดไวในมาตรา ๕ วา
“วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑ อารามราษฎรอยาง ๑
ที่สํานักสงฆอยาง ๑
๑. พระอารามหลวง คือ วัดที่พระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดใหเขา
จํานวนในบัญชี นับวาเปนพระอารามหลวง
๒. อารามราษฎรนั้น คือ วัดซึ่งไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบัญชี นับวาเปนวัด
หลวง
๓. ที่สํานักสงฆ คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา”
ในสวนของหลักเกณฑเงื่อนไขและขั้นตอนในการสรางวัดนั้น มาตรา ๙ บัญญัติวา
“ผูใดจะสรางวัดขึ้นใหมตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะสรางได”
โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ ในการสรางวัดไว และที่สําคัญ ไดมีการบัญญัติเรื่องการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาไว

๔๑๙
ดั งนั้ น จากผลของกฎหมายดั งกล า วจึ งทํ าให วัด ที่ส รา งขึ้ น ภายหลัง จากนี้ หากมิไ ดรั บ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปนวัดที่ชอบดวยกฎหมายอยางไรก็ตามในสวนของ
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้น แมวาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ จะ
ไมไดกําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดเอาไว แตเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใช
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ที่ไดตรวจชําระใหมเมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๗๒ (๒) ก็มีผลทําใหวัดวาอารามมีสถานะ
ความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๘๔ กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติวา
“วัดมีสองอยาง (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ”
กฎหมายฉบั บ นี้ ได บั ญ ญัติห ลักเกณฑการสรา งวัดว าใหเ ปน ไปตามกฎกระทรวง โดยที่
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ ไดกําหนดวาการสรางวัดตองขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการโดยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคมเห็นชอบและตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัดที่ไดมีการจัดตั้งถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีฐานะเปนวัดที่ชอบดวยกฎหมาย และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒
กฎหมายวาดวยคณะสงฆฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวัดไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา
๓๘ โดยบัญญัติถึงประเภทของวัด ความเปนนิติบุคคลของวัด ตามมาตรา ๓๑ วา
“วัดมีสองอยาง ไดแก
๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”
สํ า หรั บ การสร า ง การตั้ ง การรวม การยา ย การยุ บ เลิก วัด และการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมาใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งไดบัญ ญัติถึงที่วัด ที่ธรณีสงฆที่
ศาสนสมบัติกลางและทรัพยสินของวัด ตลอดจนบัญญัติถึงเจาอาวาส การใหเจาอาวาสเปนผูแทนของ
วัดในกิจการทั่วไป และการกําหนดอํานาจหนาที่ในทางปกครองของเจาอาวาส
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ กฎหมายดังกลาว
มิไดมีบทบัญญัติที่กลาวถึงการปกครองคณะสงฆฝายอื่น ๆ เชน อนัมนิกายหรือจีนนิกาย และเมื่อมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ไดบัญญัติใหการปกครองคณะสงฆอื่น
นอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ก็มิไดมีการออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด จนกระทั่งไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และในมาตรา
๔๖ ไดบัญญัติวา การปกครองคณะสงฆอื่นนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวคือ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) วาดวยการปกครองคณะสงฆอื่น ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๒๐ และไดมีการปรับปรุงโดย กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) โดยมีเนื้อหานอกเหนือจากการ

๔๒๐
บัญญัติหลักการจัดการปกครองคณะสงฆอื่นอันไดแกอนัมนิกายและจีนนิกายแลว ยังไดมีบทบัญญัติ
กําหนดหลักเกณฑในการสรางวัด การตั้งวัด การรวมวัด การยายวัด การยุบเลิกวัด และการขอรั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนเชนเดียวกับการขอจัดตั้งวัดของ
คณะสงฆไทย
ในสวนของศาสนสถานที่สําคัญในศาสนาอื่น ๆ ศาสนาอิสลามถือวา มัสยิด เปนศาสนสถาน
ของอิสลามมิกชนสําหรับใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาในการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ เพื่อสงเคราะหและคุมครองอิสลามิกชน ก็มิไดบัญญัติถึงสถานภาพ
ของมัสยิดไว ตอมาจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ บัญญัติถึงความหมาย การ
จัดตั้ง สถานภาพทางกฎหมายและการบริหารจัดการของมัสยิด โดยมีบทบัญญัติตามมาตรา ๕ ใหมัสยิด
ซึ่งไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย
ประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จนกระทั่งปจจุบันนอกจากปรับปรุงโครงสราง
การบริหารจัดการศาสนาอิสลามแลว ยังไดบัญญัติการจัดตั้ง สถานภาพ และการบริหารจัดการของ
มั สยิ ดให มีความชั ดเจนยิ่ งขึ้ นโดยไดใหนิยาม “มัสยิด (Mosque)” วาหมายถึง“สถานที่ซึ่งมุสลิ มใช
ประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปนปกติและเปนสถานที่สอนศาสนาอิสลาม” โดยที่
กฎหมายไดบัญญัติถึงการจัดตั้งและการเลิกมัสยิดไวในหมวด ๒ โดยกําหนดใหการสราง การจัดตั้ง การ
ยาย การรวม การเลิ กและการจดทะเบี ยนมั สยิ ดให เป นไปตามหลั กเกณฑ และวิ ธี การที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ การจัดตั้ง การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สําหรับการจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาคริสตในประเทศไทย
ในนิกายตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยนิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนต นั้น ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดมี
การตราพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย
ร.ศ. ๑๒๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ และพระราชบัญญัติวาดวยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแกโรมันคาทอลิก มิสซังในกรุงสยาม ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ขึ้น ซึ่งยังคงใชบังคับ
อยูถึงปจจุบันนี้
กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะและสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคล
ของมิ สซัง ตลอดจนสิ ทธิ ในการถื อครองที่ดิน และการกําหนดวิธีการสรางวัด โรงเรือน ตึกรามและ
โรงเรี ย นของบาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก โดยมิ ส ซั ง เป น เขตการปกครองของคริ ส ต ศ าสนานิ ก าย
โรมันคาทอลิกอยูภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันทั้งในดานการจัดตั้ง การปกครอง การดําเนินการ มี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม
ร.ศ. ๑๒๘ และตามกฎหมายดังกล าวใหอํานาจในการปกครองกิจการบางอยางในประเทศไทย เปน
องคการที่มิไดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อประโยชนแหงรัฐตามความมุงหมายของรัฐ แตเพื่อประโยชน
ตามความมุงหมายของกรุงวาติกันอันมีฐานะเปนรัฐ (State) ตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงอาจถือวา
เปนนิติบุคคลที่เปนองคการของตางประเทศ ปจจุบันมีมิสซังในประเทศไทย จํานวน ๑๐ แหง แตมิสซังที่
มี สภาพนิ ติบุ คคลมี อยู ๒ แห ง คื อ มิสซั งโรมันคาทอลิ กกรุ งเทพฯ ตั้งอยู ถนนเจริ ญกรุ ง เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร และมิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง ตั้งอยูตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

๔๒๑

วิเคราะหผลการศึกษา
การวิ เ คราะห ป ญ หาเกี่ ย วกั บ สถานภาพทางกฎหมายของวั ด ที่ มิ ไ ด รั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยนําบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเท็จจริง คํา
วินิจฉัย คําพิพากษาของศาล ตลอดจนความเห็นในทางวิชาการ บทความ ผลงานศึกษาวิจัยตาง ๆ
รวมทั้งมาตรการและแนวทางของกฎหมายตางประเทศ นํามาศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อให
ทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(๑) การวิ เ คราะห ท ฤษฎี ค วามเป น นิติ บุ ค คลกั บ สถานภาพทางกฎหมายของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา พบวาหากจะนําทฤษฎีความเปนนิติบุคคลมาพิจารณาความเปนนิติบุคคลของวัด
ไทย ก็นาจะมีความสอดคลองกับทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีที่ถือวา
ลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งที่มีหลักมีเกณฑ (Non–fiction theory) เนื่องจากวัดในพระพุทธศาสนา
มีการจัดตั้งที่เปนลักษณะเฉพาะ มีหลักเกณฑเงื่อนไขในการจัดตั้ง มีวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจใน
การดําเนินการที่ชัดเจน เปนไปตามพระธรรมวินัย คือเปนไปเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาการศาสน
ศึกษา การรักษาความเรียบรอยดีงาม สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหอันเปนประโยชน
สาธารณะ โดยมีผูแทนในการใชอํานาจของวัดก็คือคณะสงฆที่มีเจาอาวาสเปนประธานสงฆ มีการ
แสดงเจตนา มีการดําเนินกิจการ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ในเสนาสนะ ในที่ดินตาง ๆ เปนของตนเอง
มีการสิ้ นสภาพความเปน วั ดเช นเดีย วกับ การเกิดและตายของสภาพบุคคลธรรมดา สภาพการณ
ดังกลาวนี้เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติและเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนเวลากวา ๒๔๐๐ ป กฎหมาย
เพียงแตมารับรองสภาพความเปนอยูที่แทจริงของวัดในพระพุทธศาสนาในภายหลัง ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ
บรรพ ๒ เทานั้น อยางไรก็ตามหากพิจารณาในแงของทฤษฎีความเปนนิติบุคคลในสมัยปจจุบัน วัด
เปนนิติบุคคลประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพื่อดําเนินการใด ๆ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว การใหสภาพนิติบุคคลแกวัด จึงเปนเทคนิคในทางกฎหมายที่จะอํานวย
ความสะดวกใหแกวัดในการดําเนินการตามวัตถุประสงคโดยผานตัวนิติบุคคล ซึ่งผลจากแนวคิดนี้ มี
ผลกระทบหลายประการตอการดําเนินการของวัดในพระพุทธศาสนา ในขณะที่เมื่อกฎหมายเขามา
กําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งที่ตามมาคือความไมสอดคลองหรือความขัดแยงระหวาง
แนวปฏิบัติเดิมตามพระธรรมวินัยหรือจารีตประเพณี กับสิ่งที่เปนบทบัญญัติทางกฎหมายที่รัฐหรือฝาย
ปกครองกําหนดขึ้นมาใหม รวมทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมคณะสงฆและวัดที่
เปนนิติบุคคล อันเปนผลมาจากแนวคิดของระบบการเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย ทําใหเกิด
ปญหาในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนา
(๒) การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซึ่งเปนไปตาม
พุทธบัญญัติ จารีตประเพณีและบทบัญญัติของกฎหมาย มีความสําคัญและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในสวนของปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้ง
วั ด ที่ มิ ไ ด รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี มาและสํ านั กสงฆ ประเด็ น เรื่ อง “สั งฆกรรม” “สี มา” หรื อ

๔๒๒
“วิสุงคามสีมา” มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปญหาเรื่องสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติ
บุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ
ในสมัยพุทธกาล เมื่อเกิดสังคมสงฆขึ้นแลว พระพุทธองคไดมอบอํานาจในการปกครองสงฆ
ใหสงฆปกครองกันเอง โดยยึดหลักการตามศีลและขอปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระองคทรงแสดงและ
ทรงบั ญ ญั ติ ไว เ ป น หลั กในการประพฤติ ป ฏิบั ติ เพราะสัง คมสงฆมี ส มาชิกที่มี พื้น ฐานความรูและ
ประสบการณตาง ๆ กัน พระพุทธองคทรงวางระบบการบริหารปกครองสงฆที่เอื้ออยางยิ่งตอการ
เรี ย นรู ร ว มกั น โดยทรงกํ า หนดให มีก ารประชุ ม สงฆร ว มกัน หรื อเรีย กตามศั พท วา “สั ง ฆกรรม”
โดยสังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องที่จะนําเขาพิจารณาในที่ประชุมสงฆ ตั้งแตการ
พิจารณารับคนเขามาบวชเปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ การลงโทษพระภิกษุ การ
ทบทวนวินัย การปวารณา การกรานกฐิน การแตงตั้งเจาหนาที่ทําการสงฆ หรือแตงตั้งสงฆทําหนาที่
ตาง ๆ รวมทั้งการสวดปาฏิโมกขหรือการทําอุโบสถอาจกลาวไดวาในการประชุมสงฆที่เรียกวา “สังฆกรรม” นั้น พระพุทธองคไดมีพุทธบัญญัติกําหนดระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการการประชุมไวตั้งแต
การกําหนดเรื่องที่จะตองเขาประชุม ลักษณะของการประชุม องคคณะในการประชุม สถานที่จัดการ
ประชุม ตลอดจนการลงมติของที่ประชุมโดยเฉพาะการกําหนดสถานที่จัดประชุมหรือพื้นที่เขตแดนที่
ใชกําหนดที่ประชุมเรียกวา “สีมา” นั้น การทําสังฆกรรมบางอยางตองทําในที่สามัคคีสงฆ ตองนัด
ประชุมสงฆที่อยูในเขตพื้นที่นั้นใหพรอมกัน หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยังตองไดรับความ
ยินยอมในการทําสังฆกรรมนั้น ๆ กอน มิฉะนั้นสังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได แตปญหาเกิดขึ้นวา มีภิกษุรูป
ใดบางอยูในหมูนั้น พื้นที่นั้น หรือหมูนั้นพื้นที่นั้นกําหนดแคไหนที่จะตองมารวมประชุม จึงจําเปนตอง
มีการกําหนดเขตกันขึ้น เขตนั้นภาษาบาลีเรียกวา “สีมา” การตกลงกันกําหนดเขตพื้นที่นั้นไวเรียกวา
“ผูกสีมา” ทั้งนี้ ในการผูกสีมานี้มีขอพิจารณาที่สําคัญอยู ๒ ดาน คือ ดานวินัยของพระสงฆตามพุทธ
บัญญัติ และดานวัฒนธรรมประเพณีที่เพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมไทย
สําหรับการพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น โดยเหตุที่ถือหลักการ
วาที่ดินในราชอาณาจักรนั้นลวนเปนขององคพระมหากษัตริย ในทางการปกครองราชอาณาจักรฝาย
บานเมืองแบงออกเปนบาน ตําบล นิคมหรือเมืองตาง ๆ และในทางศาสนาเมื่อพระมหากษัตริยทรง
เปนองคอัครศาสนูปถัมภก เปนผูสนับสนุนใหความชวยเหลือในการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนั้น
เมื่อมีกรณีที่สงฆจะผูกสีมาเปนเขตของตนเอง เขตนี้ตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองดวย จึงเกิดเปน
ประเพณีซึ่งพระเจาแผนดินพระราชทานเขตที่ดินใหแกส งฆสําหรับการประชุมสังฆกรรม เรียกวา
พระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อถวายที่ดินบริเวณนั้นใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ที่เรียกวาวิสุงคามสีมา คือ
เขตแดนที่ไดพระราชทานแกสงฆ เพื่อใชเปนที่ทําสังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด
การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เดิมทีก็เปนเพียงจารีตประเพณีที่เพิ่มเติมเขามาในชั้นหลัง
แตจารีตประเพณีดังกลาวไดกลายเปนบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ซึ่งบัญญัติใหการจัดสราง
วัดตองไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริยและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
มีขอสังเกตวาในกรณีของการกําหนด “สีมา” หรือพื้นที่เขตแดนในการประชุมสังฆกรรม
เพื่อทํากิจการของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา และการพระราชทาน “วิสุงคามสีมา” นั้น คือรูปแบบ
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งฝ า ยอาณาจั ก รหรื อฝ า ยบ า นเมื องกับ ฝ ายศาสนจัก รประการหนึ่ ง รู ป แบบ

๔๒๓
ความสัมพันธดังกลาวนี้ในการปกครองบางยุคสมัยอาจพิจารณาไดวาเปน“การสงเสริม” “การให
ความชวยเหลือ” หรือ “การใหสิทธิ” ตาง ๆ แกฝายศาสนจักร แตในการปกครองอีกยุคสมัยหนึ่งอาจ
พิจารณาไดวาเปนความสัมพันธในเชิงของ “การจํากัด” “การกํากับดูแล” หรือ “การควบคุม” ก็อาจ
เป น ได ขึ้ น อยู กับ สภาพการณ และการพัฒ นาของสังคมและระบบการเมืองการปกครองในแตล ะ
ชวงเวลานอกจากนั้น มีขอสังเกตวาความสัมพันธในรูปแบบดังกลาวนี้ มีเฉพาะพระพุทธศาสนาเทานั้น
ในดานศาสนาอื่น ๆ เชนกรณีของศาสนาคริสต หรือกรณีของศาสนาอิสลาม แมวาจะมีการกําหนดให
มิซซังหรือมัสยิดมีฐานะเปนนิติบุคคล มีสิทธิหนาที่ตาง ๆ รวมทั้งการมีสิทธิในการถือครองที่ดิน แต
ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในเชิงของกฎหมายเอกชนคือตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มิไดมีความสัมพันธในเชิงของกฎหมายมหาชน แตในขณะเดียวกันก็มีขอสังเกตดวยวา ความ
เป น นิ ติบุ คคลของวั ดในพระพุ ท ธศาสนาและการได รับ พระราชทานวิ สุงคามสี มามี ความสัม พัน ธ
เชื่อมโยงในลั กษณะสํ าคัญ ของการพัฒนาไปสูการตีความทางกฎหมายวาวัดที่จะมีสถานะเปนนิติ
บุคคลไดจะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ในขณะที่ความเปนนิติบุคคลของมิซซังใน
ศาสนาคริสตและมัสยิดในศาสนาอิสลามไมปรากฏเงื่อนไขลักษณะดังกลาว
(๓) การวิเคราะหสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ประเด็นเรื่องสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของวัดและสํานักสงฆนับเปนประเด็นที่สําคัญ เนื่องจาก
กฎหมายไมไดกําหนดขอบวัตถุประสงคในการจัดตั้งวัดไว ในกรณีของวัดหรือสํานักสงฆที่มีฐานะเปน
นิติบุคคลก็ยอมมีสิทธิหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งอาจพิจารณาสิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆ
ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ยเ ช น วั ด อาจเป น เจ า หนี้ และลูก หนี้มี สิ ทธิ ถื อกรรมสิ ทธิ์ ใ น
ทรัพยสินมีความสามารถเขาทํานิติกรรมสัญญาเปนโจทกและจําเลยทั้งในคดีแพงและคดีอาญาไดหรือ
เปนคูสัญญาโดยไมตองใชนามของเจาอาวาสหรือไวยาวัจกรเปนตน นอกจากนั้นวัดและสํานักสงฆมี
สิทธิ หนาที่ตามกฎหมายอื่น อัน ไดแกพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและประกาศของสวนราชการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม เปนตน รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เชน กฎหมายแรงงานกฎหมาย
ลมละลายกฎหมายปกครองกฎหมายอาญากฎหมายรัฐธรรมนูญและรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับนิติบุคคลโดยตรงเชนกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในขณะที่ ขอจํากัดสิทธิและหนาที่ของวัดและ
สํานักสงฆมีอยู ๒ ประการ คือ ขอจํากัดโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น
และขอจํากัดตามขอบแหงวัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาที่ ซึ่งพบวาการจัดตั้งวัดไมมีกฎหมาย
บัญญัติใหวัดตองแจงวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาที่ไวดังนั้นขอบวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจ
หนาที่ของวัดจึงตองพิจารณาจากพุทธบัญญัติ จารีตประเพณี กฎหมายที่เกี่ยวของและคําพิพากษา
ของศาลฎีกา โดยสรุปไดวาวัตถุประสงคของวัดมี ๒ประการคือวัตถุประสงคหลักของวัดหมายถึงเพื่อ
การดําเนินการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรงโดยมีวัตถุประสงครองของวัดคือเพื่อการ
พัฒนาและการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด
(๔) การวิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายกรณีทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัดพบวาวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อไดมีการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคล

๔๒๔
แลวก็ยอมมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับคนธรรมดา และในบรรดาสิทธิหนาที่ดังกลาวนั้น กรณีการมี
กรรมสิ ท ธิ์ ในทรั พ ย สิ น ของวั ดนั บ เปน เรื่องสําคัญ และเปน กรณีที่มีปญ หามากที่ สุดประการหนึ่ง ที่
เกี่ยวของกับสถานะความเปนนิติบุคคลของวัด
ทรัพยสินของวัดในศาสนาพุทธนั้นประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ไดแก
ที่ วั ด ที่ ธ รณี ส งฆ ที่ กั ล ปนา ที่ ศ าสนสมบั ติ ก ลาง ตลอดจนอาคาร เสนาสนะที่ อ ยู อ าศั ย และ
สังหาริมทรัพยอื่น ๆ ทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนานั้นเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งที่ไดรับความ
คุมครองเปนพิเศษ โดยมีกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากทรัพยสินของศาสนสถาน
ในศาสนาอื่นเชนมัสยิดหรือมิซซัง ซึ่งการคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนไปตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยทั่วไป
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยสินของวัดหรือศาสน
สมบัติโดยแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ (๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใช
ของวัดใดวัดหนึ่ง (๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง
สํ า หรั บ การดู แ ลรั ก ษาและจั ด การศาสนสมบั ติ ก ลางเป น อํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติ
ไววา“การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเพื่อการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย”
ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วกํ า หนดองค ก รผู มี อํ า นาจจั ด การศาสนสมบั ติ ก ลางกล า วคื อ สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางโดยใหถือวา
สํานักงานพระพุ ทธศาสนาแห งชาติมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน นั้น เทานั้น มิไดมีการกําหนดถึงวิธีการ
หลักเกณฑในการจัดประโยชนในสวนศาสนสมบัติกลางไวซึ่งแตกตางจากกรณีของศาสนสมบัติของวัด
ซึ่งบัญญัติใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐วรรคสามแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
เพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดการและดูแลรักษาดังนั้นในสวนวิธีการจัดการดูแลรักษาศาสนสมบัติกลางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงขาดความชัดเจน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ทั่วไปที่กําหนดไวในกฎหมายเอกชนทั่วไป
การบริหารจัดการทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติกลางมีปญหาอุปสรรคทั้งในแงของขอ
กฎหมายในเรื่องของคุณสมบัติและความรูความสามารถของเจาอาวาสและไวยาวัจกรซึ่งเปนผูจัด
ประโยชนหรือผูจัดการศาสนสมบัติขาดความเหมาะสม การขาดระบบควบคุมตรวจสอบและถวงดุล
อํานาจของผูเกี่ยวของ การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีขอจํากัด ไมเอื้อ
ประโยชนใหมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนสมบัติของวัด ตลอดจนไมมีบทลงโทษกรณีมีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นจากลักษณะของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาตาง ๆ และผล
ผูกพันตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบั ญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ตอผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ รวมทั้งขอจํากัดของอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาใน
คณะสงฆในการควบคุมดูแลการจัดประโยชนในศาสนสมบัติของวัด
สรุปและขอเสนอแนะ

๔๒๕
ผลการศึกษาในภาพรวมพบวาบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติ
บุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีความชัดเจน จึงสมควรปรับปรุง
แกไขโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
(๑) ถอยคําและความหมายของคําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ” อันมีความหมายถึงศาสนสถานของพระพุทธศาสนา ยังไมมีความชัดเจนและไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่บัญญัติอธิบาย
หรือรับรองหรือใหคํานิยามความหมายของถอยคําดังกลาว จึงควรปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๕ ทวิ โดยเพิ่ ม คํ า นิ ย ามความหมายของคํ า ว า “วั ด ” และ “สํ า นั ก สงฆ ”
เชนเดียวกับที่พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ไดบัญญัติ
คํานิยามคําวา “มัสยิด” ไว เพื่อใหมีความชัดเจนในความหมายของถอยคํา
(๒) ปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยยึดถือหลักการวา วัดและสํานักสงฆมีสถานะความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ผูแทนของ
วัดคือเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานในการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด สถานภาพ
ความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด หรื อ สํ า นั ก สงฆ เ ริ่ ม ต น เมื่ อ หน ว ยงานของรั ฐ โดยมหาเถรสมาคมและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆที่ชอบดวย
กฎหมาย โดยไมนําเอาเงื่อนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาซึ่งเปนจารีตประเพณีเชื่อมโยง
ระหว า งฝ า ยศาสนจั กรกั บ ฝ า ยอาณาจักร อัน เป น ดุล พินิจ ของพระมหากษัตริยผูทรงเปนองคอัคร
ศาสนูปถัมภก มาเปนเกณฑการพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ
ของความเปนนิติบุคคลของกุศลสถานในศาสนาอื่น เชน มัสยิด หรือมิสซัง เปนตน เพื่อใหความเปนนิติ
บุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลักความเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
อันจะทําใหการบริหารกิจการของวัดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณที่
ใหวัดเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การ
สงเคราะหประชาชนและการชวยเหลืองานของทางราชการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป โดยแกไข
มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชถอยคําดังตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ วัดมีสามอยาง ไดแก
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๓) สํานักสงฆ
ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดและสํานักสงฆในกิจการทั่วไป”
(๓) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย หรือโดย
มิไดรับอนุญาต อันเปนเหตุใหมีการทุจริต นําวัดหรือสํานักสงฆดังกลาวไปหลอกลวงหรือแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ สมควรใหมีบทลงโทษทางอาญา เพื่อเปนการปกปองสถาบันศาสนาใหเปนรูปธรรมและมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรา ๔๔ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้

๔๒๖
“มาตรา ๔๔ จัตวา ผูใดกระทําการสรางหรือจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดรับอนุญาต อัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคแรก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
(๔)ในประเด็ นที่ เกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการทรั พยสิ นของวัดหรือศาสนสมบั ติกลางนั้ นมี
ความเห็นวาวัดหรือสํานักสงฆในพระพุทธศาสนามีฐานะเปนองคกรทางศาสนา ที่ถือเปนองคกรไม
แสวงหากําไรที่มิใชระบบตลาด หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๙๓ เรียกวาสถาบันไมแสวงหา
กําไรใหบริการครัวเรือน (Non-Profit institution Serving Households : NPISHs) อันหมายถึง องคกร
ที่ดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร โดยผลิตสินคาและบริการใหกับประชาชนหรือสังคมโดยไมคิดราคาหรือ
แบบให เปล า หรื อจํ าหน ายในราคาที่ ไม คุมทุ นหรือในราคาที่ ไมมี นัยสําคั ญทางเศรษฐกิจ ซึ่งในที่ นี้
ครอบคลุ มองค กรประเภทมู ลนิ ธิ สมาคม พรรคการเมื องและองค กรทางศาสนา ซึ่ งรวมถึ งวั ดใน
พระพุ ท ธศาสนาด ว ย ดั งนั้ น ในการบริ ห ารจั ด การทรั พย สิ น ในพระพุ ท ธศาสนาจึ ง ควรคํ า นึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค ดังกล าว หรื อประโยชนสาธารณะมากกวาที่จะเนนเรื่องผลประโยชนหรือกําไรขาดทุน
เช นเดี ยวกั บองค กรพาณิ ชย แต ในขณะเดียวกันก็ ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความเปนธรรมและ
ผลกระทบตอสังคมในภาพรวมดวย
(๕) การบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางนั้น ควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจัดการ
ศาสนสมบัติกลางใหมีความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
แกไขปรับปรุงบทบัญญัติของมาตรา ๔๐ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดย
แกไขถอยคําเปน “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” ทั้งนี้ เพื่อใหการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางมีความ
ชัดเจน โปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการศาสน
สมบัติกลางทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรเปนการบริหารจัดการโดยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการเพื่อมิใหศาสนสมบัติตองสูญเสียโอกาสและมูลคาทางเศรษฐกิจโดยไมมีเหตุอัน
ควร แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเปนธรรมและวัตถุประสงคของการเปนองคกรที่ไมแสวง
กําไรที่ไดระบุไวแตแรกดวย
(๖) ในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด ควรปรับปรุงแกไขคุณสมบัติใน
การแตงตั้งเจาอาวาสซึ่งเปนผูแทนของวัดใหเหมาะสม โดยมีคุณวุฒิหรือความรูความสามารถทางดาน
การบริห ารจัดการหรือมีความรู ดานกฎหมาย การทํานิติกรรมสัญญา การบัญชี เปนตน ปรับปรุง
คุ ณสมบั ติ วาระการดํ า รงตํ า แหน งและการแตงตั้ง ไวยาวัจ กร ใหเหมาะสม โดยมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถและประสบการณ ในการบริห ารจัดการทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนตาง ๆ มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมรวมทั้งหนวยงานของรัฐควรมีแนวทางในการกํากับดูแลการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของวัดอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได พรอมกับปรับปรุงระบบและมาตรการในการ
ควบคุมตรวจสอบและการถวงดุลอํานาจของผูที่ดํารงตําแหนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
สิทธิประโยชนและทรัพยสินตาง ๆ ของวัด ใหเปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎหมายให
มีมาตรการลงโทษสําหรับผูดํารงตําแหนงเกี่ยวกับวัดที่ฝาฝนไมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
หรื อ หลั ก เกณฑ ต า ง ๆ ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น หรื อ ศาสนสมบั ติ ข องวั ด ที่ กํ า หนดไว โ ดย
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตลอดจนมีมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญาตอ

๔๒๗
ผูที่ฝาฝนหรือบุกรุกเขาไปยึดถือ ครอบครองหรือใชประโยชน หรือทําใหเกิดความเสียหาย ทําลายหรือ
ทําใหไรคา ซึ่งทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัดโดยไมมีอํานาจ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด โดยนําระบบบัญชีที่ได
มาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไป รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหาร
จัดการหรือการลงทะเบียน เพื่อประโยชนในการควบคุมตรวจสอบ การจัดเก็บฐานขอมูลที่ถูกตอง
ทันสมัย สามารถนําไปใชประกอบการตรวจสอบการวางแผนพัฒนาหรือการบริหารจัดการตาง ๆ
(๗) ประชาชนและชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรตองมีบทบาทในการเขาไปมีสว น
รวมกับวัดในการบริหารจัดการวัดใหมากขึ้น มีการกระตุนใหมีจิตอาสาในการทํางานเพื่อชุมชนและ
สังคมโดยอาศัยวัดในพระพุทธศาสนาเปนตนแบบ.

๔๒๘
แผนภูมิแสดงกระบวนการของกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕
---------มาตรา ๓๑วัดมีสองอยางไดแก
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล”
วิเคราะหปญหา
วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการ
จัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบคุ คล
ของวัดและสํานักสงฆ พบวากฎหมายมี
ความไมชัดเจน การนําเรื่องพระราชทาน
วิสุงคามสีมาที่เปนจารีตประเพณีการ
สงเสริมศาสนาพุทธมาเปนเหตุเชือ่ มโยง
ไปสูผ ลความเปนนิติบุคคลของวัดขัดตอ
หลักความเปนนิติบุคคลตามหลักกฎหมาย
มหาชนและไมสอดคลองกับหลักการ
ปกครองและบริหารราชการแผนดิน

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖และ
ที่๑๑๑๒/๒๕๔๐ วินิจฉัยวาวัดและสํานักสงฆที่แมจะมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีฐานะเปนนิติบุคคล
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔
วินิจฉัยวาวัดที่จะมีฐานะเปนนิติบคุ คลไดตองไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น
เกิดปญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มไิ ดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
วิเคราะหสิทธิหนาที่และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่
ของวัดไมมีกฎหมายกําหนดไวจึงตอง
พิจารณาจากพุทธบัญญัติ จารีต
ประเพณี กฎหมายที่เกี่ยวของและคํา
พิพากษาศาลฎีกาโดยมีวตั ถุประสงค
หลักคือการดําเนินการตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัด พบวาการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติ
กลางมีปญหาทั้งในแงของขอกฎหมาย
ดานคุณสมบัติของเจาอาวาสและ
ไวยาวัจกร การขาดระบบตรวจสอบ
กฎระเบียบมีขอจํากัดและไมมี
บทลงโทษกรณีฝาฝนไมปฏิบัตติ าม

บทสรุป ตองปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมีหลักการวาวัดและสํานักสงฆ
มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยความเปนนิติบุคคลเริ่มตนเมื่อหนวยงานของรัฐ
ไดรับรองการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมนําเงื่อนไขการพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปน
เกณฑพิจารณาความเปนนิติบุคคล

เสนอแนะใหมีการปรับปรุง
แกไข มาตรา ๕ ทวิ โดยเพิ่ม
นิยามคําวา “วัด” และ “สํานัก
สงฆ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรา ๔๔
จัตวา ใหมีบทลงโทษทางอาญา
กรณีสรางหรือจัดตั้งวัดหรือ
สํานักสงฆโดยไมไดรบั อนุญาต

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข มาตรา ๓๑ ดังนี้
“วัดมีสามอยาง ไดแก
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๓) สํานักสงฆ
ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม มีฐานะเปนนิติบุคคล”

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายกําหนดคุณสมบัติของเจา
อาวาสและไวยาวัจกรใหมีความ
เหมาะสม ปรับปรุงมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยสินของวัดโดยยึดถือ
ประโยชนสาธารณะมากกวาเนนกําไร
ปรับปรุงหลักเกณฑการจัดการศาสน
สมบัติกลางใหเปนไปตามกฎกระทรวง

๔๒๙
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ภาคผนวก ญ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน

๔๓๒

กิจกรรมในการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน
1. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
- สามารถนําความรูและขอมูลจากกระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกตในการเรียนการสอน
ในรายวิชา เชน วิชากฎหมายแพงและพาณิชย วิชากฎหมายมหาชนเบื้องตน วิชาพระพุทธศาสนากับ
โลกปจจุบัน รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- สามารถนํ า ผลการศึ ก ษาไปสะท อ นข อ มู ล ให กั บ วั ด ต า งๆ ทั้ ง ที่ ไ ด รั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาและที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา รวมทั้งสํานักสงฆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแนวทางแก ไ ขเกี่ ย วกั บ สภาพป ญ หาอั น เกิ ด ขึ้ น จากสถานภาพทางกฎหมายของวัด ที่ มิ ไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงวัดในมิติตาง ๆ โดยเฉพาะดาน
การปกครอง การบริ ห ารจั ด การ การทํ า นิ ติ ก รรมสั ญ ญา และการจั ด การด า นทรั พ ย สิ น ทั้ ง
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของวัดและสํานักสงฆ
- สามารถนํ าผลการศึ กษาไปวิเคราะหรว มกับ นักวิช าการทางดานกฎหมาย ดานการ
บริหารจัดการ และดานการศาสนา ในการที่จะแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆ ในสวนที่
เกี่ ย วข อ งกั บ เสถานภาพทางกฎหมายของวั ด ที่ มิไ ด รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าและสํ า นั ก สงฆ
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาดานการปกครอง การบริหารจัดการ การทํานิติกรรมสัญญา และการ
จัดการดานทรัพยสินทั้งอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของวัดและสํานักสงฆ โดยความรวมมือ
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาเถรสมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
2. กิจกรรมดานการพัฒนาการปกครองและการบริหารจัดการของวัดและสํานักสงฆ
- สามารถนําความรูและขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย ใหการฝกอบรมตอพระสังฆาธิการ
หรือพระภิกษุสงฆโดยทั่วไป เพื่อใหมีความรูความเขาใจในความเปนมา แนวคิด หลักการและสภาพ
ป ญหาเกี่ ย วกั บ สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่ มิไดรับ พระราชทานวิสุ งคามสีมาและสํานักสงฆ
ตลอดจนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาสและแนวทางปฏิบัติในการปกครอง การบริหารจัดการ การทํานิติ
กรรมสัญญาและการจัดการดานทรัพยสินทั้งอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของวัดและสํานักสงฆ
เพื่ อให พ ระสั งฆาธิ การหรื อพระภิ กษุ ส งฆนํ า ความรูที่ ไ ดรั บ ไปปรั บ ใชกั บ การบริห ารงานหรื อการ
ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
- สามารถนําความรูและขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของ
วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ความเปนมาของ
การจัดตั้งวัด แนวคิดเกี่ยวกับสังฆกรรม การพระราชทานวิสุงคามสีมา และแนวคิดเกี่ยวกับสถานภาพ
ทางกฎหมายของวัดและสํานั กสงฆ ไปเผยแพรใหความรูแกนักศึกษา นักวิชาการ ผูสนใจในการ
ศาสนาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เพื่อที่อาจจะมีการศึกษาคนควาหรือตอยอดผลงานดานการ
วิจัยในหัวขอหรือประเด็นตางๆเพิ่มเติม อันจะเปนประโยชนทางดานวิชาการหรือการศาสนาเพิ่มขึ้น

๔๓๓
3. กิจกรรมดานวิชาการ
-มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
บังคับ ใช กฎหมายวา ดว ยคณะสงฆที่กําหนดสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ จํานวน 1 ครั้ง มีผูเขารวมประชุมสัมมนาจํานวน 40 คน โดยสามารถมี
ขอสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัด
ที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไดอยางเปนรูปธรรมและมีความชัดเจน เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
- มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการวิ จั ย ให กั บ ที ม งานวิ จั ย และนิ สิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเรียนรูในมิติที่หลากหลาย เชน การ
จัดประชุมสัมมนา การสํารวจความคิดเห็น โดยการสัมภาษณเชิงลึก การจัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็น รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
- มีการหารือและรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพระเถรานุเถระ ผูบริหารและ
บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อวิเคราะหหาแนวทางการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิได
รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ใหมีความชัดเจน เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน

ภาคผนวก ฎ
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว
และกิจกรรมที่ไดดําเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการ

๔๓๕
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว
และกิจกรรมที่ไดดําเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการ
บรรลุ
โดยทําให
วัตถุประสงค
ขอที่ 1 - 2 ทําใหสามารถวิเคราะหเพื่อ
1.ศึกษาขอมูลจาก ทราบถึงขอมูล ประวัติความเปนมา
ทราบถึงสภาพปญหาและ
การวิจัยเอกสารที่
แนวคิดในการทําสังฆกรรม การจัดตั้งวัด
อุปสรรคอันเกิดขึ้นจาก
เปนขอมูลปฐมภูมิ
ในพระพุทธศาสนา การพระราชทาน
สถานภาพทางกฎหมายของ
จากกฎหมายที่
วิสุงคามสีมา ตลอดจนแนวคิดทฤษฎี
วัดที่มิไดรับพระราชทาน
เกี่ยวของ หนังสือ
และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ตํารา พระไตรปฏก สถานภาพการเปนนิติบุคคลของวัดที่
ตลอดจนทราบถึงแนวทางใน
วิทยานิพนธ งานวิจัย มิไดรับพระราชทานวิสุคามสีมาและ
การแกไขปญหาและอุปสรรค
บทความและขอมูล สํานักสงฆ
ดังกลาว
ทุติยภูมิที่เผยแพรใน
ลักษณะขอมูล
ออนไลนจากเว็บไซต
ตางๆ
2.การเก็บขอมูล
ทราบถึงขอมูล ความคิดเห็นและ
ขอที่ 1-2-3 ทําใหสามารถวิเคราะหถึง
ภาคสนามดวย
ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางทั้งฝาย
ความคิดเห็นของผูที่มีสวน
แบบสอบถาม/
สงฆและฆราวาสในประเด็นปญหา
เกี่ยวของทั้งฝายสงฆและ
สัมภาษณผูที่
เกี่ยวกับสถานภาพการเปนนิติบุคคลของ
ฆราวาส ที่เกี่ยวกับประเด็น
เกี่ยวของทั้งฝายสงฆ วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุคามสีมาและ
สถานภาพการเปนนิติบุคคล
และฆราวาสจํานวน สํานักสงฆ
ของวัดที่มิไดรับพระราชทาน
429 ตัวอยาง
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
3.การสัมภาษณเชิง ทราบถึงขอมูล ความคิดเห็นของพระ
ขอที่ 1-2-3 ทําใหเห็นขอมูลและสามารถ
ลึกพระเถระผูใหญ เถระผูใหญ พระสังฆาธิการ ผูบริหาร
วิเคราะหความคิดเห็นของผูที่
พระสังฆาธิการ
นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิในเชิงลึกและ
มีบทบาทและมีสวนเกี่ยวของ
ผูบริหาร
ขอเสนอแนะในประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
ทั้งฝายสงฆและฆราวาส ที่
นักวิชาการ
สถานภาพการเปนนิติบุคคลของวัดที่
เกี่ยวกับประเด็นสถานภาพ
ผูทรงคุณวุฒิ
มิไดรับพระราชทานวิสุคามสีมาและ
การเปนนิติบุคคลของวัดที่
จํานวน 40
สํานักสงฆ
มิไดรับพระราชทาน
ตัวอยาง
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
กิจกรรม

ผลที่ไดรับ

๔๓๖
บรรลุ
โดยทําให
วัตถุประสงค
ขอที่ 1-2-3 ไดทราบถึงแนวคิด สภาพ
4.การประชุมสัมมนา ทราบถึงขอมูล ความคิดเห็นของผูที่มี
เชิงปฏิบัติการเพื่อ สวนเกี่ยวของทั้งฝายสงฆและฆราวาส
ปญหาอุปสรรค และขอมูลดาน
รับฟงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นสถานภาพการเปนนิติ
ตางๆ ของวัดและสํานักสงฆที่
จากพระเถระผูใหญ บุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทาน
สะทอนจากผูปฏิบัติงานจริง
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
และผูที่มีสวน
และทําใหพระเถระผูใหญได
เกี่ยวของทั้งฝาย
ทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับ
สงฆและฆราวาส
ความสําคัญของสถานภาพการ
จํานวน 40 คน
เปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆ
ขอที่ 2 -3
ทําใหไดขอเสนอแนะตอสวน
ทราบถึงขอเสนอแนะในการปรับปรุง
5.ขอเสนอแนะ
ราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับสถานภาพ แกไขบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
ในการปรับปรุงแกไข
คณะสงฆ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
การเปนนิติบุคคล
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
คําสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ของวัดที่มิไดรับ
2505 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
พระราชทาน
โดยปรับปรุงแกไข มาตรา ๕
ประเด็นสถานภาพการเปนนิติบุคคลของ
วิสุงคามสีมาและ
ทวิ โดยเพิ่มนิยามคําวา “วัด”
วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
สํานักสงฆ
และ “สํานักสงฆ ใหมีความ
และสํานักสงฆ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงเพิ่มเติม
มาตรา 44 จัตวา ใหมี
บทลงโทษทางอาญากรณีสราง
หรือจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆ
โดยไมไดรับอนุญาต ปรับปรุง
แกไข มาตรา 31 ในประเด็น
สถานภาพการเปนนิติบุคคล
ของวัดที่และสํานักสงฆใหมี
ความชัดเจน เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน
กิจกรรม

ผลที่ไดรับ

๔๓๗
กิจกรรม

ผลที่ไดรับ

6. ขอเสนอแนะอื่น

ทราบถึงขอเสนอแนะอื่นทั้งในเชิง
กฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการ
ทางการบริหาร โดยเฉพาะประเด็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินของ
วัดและสํานักสงฆ และศาสนสมบัติกลาง
ซึ่งเปนขอเสนอแนะและแนวทางที่จะ
ชวยใหวัด สํานักสงฆ และหนวยงานที่
เกี่ยวของไดมีแนวทางในการบริหาร
จัดการที่ถูกตองเหมาะสม
ไดรายงานฉบับสมบูรณที่สามารถตอบ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยทั้ง 3 ขอคือ
1 ) เ พื่ อ ศึ ก ษา ส ถ าน ภ า พท า ง
กฎหมายของวั ดที่มิไดรับ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
2)เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยทั้งใน
เชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ไปศึกษา
วิ เ คราะห เ พื่ อ ให ทราบถึง สภาพป ญ หา
และอุ ป สรรคทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ
สถานภาพของวัดที่มิไดรับพระราชทาน
วิ สุ ง คามสี ม าและสํ า นั กสงฆ ตลอดจน
ทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหาและ
อุปสรรคดังกลาว
3)เพื่ อ เสนอแนะมาตรการที่
เหมาะสมเกี่ ย ว กั บ ส ถานภ าพทาง
กฎหมายของวั ดที่มิไดรับ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ เพื่อนํามาใช
เป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
เพิ่ ม เติ ม กฎหมายว า ด ว ยคณะสงฆ
รวมทั้ ง กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

7.รายงานฉบับ
สมบูรณ

บรรลุ
โดยทําให
วัตถุประสงค
ขอที่ 2-3 ทําใหไดขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายกําหนด
คุณสมบัติของเจาอาวาสและ
ไวยาวัจกรใหมีความเหมาะสม
ปรับปรุงมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยสินของวัดและ
ศาสนสมบัติกลางโดยยึดถือ
ประโยชนสาธารณะมากกวา
เนนกําไร
ขอที่ 1-2-3 ไดรายงานการวิจัยที่มีคุณคา
สามารถตอบวัตถุประสงคของ
การวิจัย มีขอเสนอแนะตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวย
คณะสงฆ ในประเด็น
สถานภาพทางกฎหมายของวัด
ที่มิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
อยางเปนรูปธรรมและมีความ
ชัดเจน เหมาะสม สอดคลอง
กับสภาวการณปจจุบัน

ประวัติผูวิจัย
ชื่อผูวิจัย :

พระสิทธินิติธาดา, ดร. (ฉายา โชติทตฺโต)
(พันตํารวจโท ชลัช พรหมะวัน)

ภูมิลําเนา :

ตําบลรองเมือง อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร)

สถานที่อยูปจจุบัน :

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. ๒๔๙๙
พ.ศ. ๒๕๐๒
พ.ศ. ๒๕๐๖
พ.ศ. ๒๕๐๗
พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนนันทนศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรอาชีวชั้นสูง โรงเรียนชางกลปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรการศึกษา โรงเรียนสืบสวน กรมตํารวจ
ประกาศนียบัตรการศึกษา หลักสูตรสารวัตรและผูบังคับกอง กรมตํารวจ
ประกาศนียบัตรการศึกษา หลักสูตรผูกํากับการ กรมตํารวจ
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ตําแหนงปจจุบัน :
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน เจาคณะเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปจจุบัน ผูชว ยเจาอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปจจุบัน ประธานกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มไิ ดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
Legal Status of the Temple that has not been granted Visungamasima
and the Residence of Monk.
พระสิทธินิติธาดา, ดร. ๑
PhraSitthiNitithada, Dr
0

.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajvidyalaya University
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสาน
กับทางรัฐศาสตรในลั กษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) จากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รับฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ไดแกกลุมพระภิกษุสงฆ และกลุมฆราวาส โดยนํา
ขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆตลอดจนสภาพปญหา
อุ ป สรรค เพื่ อ เสนอแนะมาตรการที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ สถานภาพทางกฎหมายของวั ด ที่ มิ ไ ด รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ผลของการวิจัยพบวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นและ
เปนผลจากบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดที่
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ และในวรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล โดย
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนานั้น เปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน ซึ่ง
แตกตางจากความเปนนิติบุคคลของศาสนสถานในศาสนาอื่นซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชน โดยมี
ความแตกตางทั้งในเรื่องของการจัดตั้งและการสิ้นสุดของนิติบุคคลซึ่งเปนไปโดยผลของกฎหมาย การ
ใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานของวัด ความสัมพันธกับนิติบุคคลอื่นในลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน
และวัตถุประสงคที่มุงตอประโยชนของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดขึ้นจากการที่
สวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรคณะสงฆ ตางมีความเห็นรวมกันวาการที่กฎหมาย
บั ญญั ติใ ห วั ด มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล ยอ มตอ งหมายถึง วัด ทั้งสองอยา งคื อ วั ดที่ ไดรั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งไดมีคําวินิจฉัยวาวัด
๑

วิทยาลัย

ประธานกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช

๒
หรือสํานักสงฆที่แมจะมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเมื่อไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
แล ว ก็ มีส ถานะเป นนิ ติบุคคล อย า งไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่
๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติ
บุคคลของวัดวา วัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ซึ่งคํา
วินิจฉัยดังกลาวนี้มีผลทําใหวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีสถานภาพเปนนิติ
บุคคล เกิดผลกระทบและความเสียหายตอการดําเนินการ ทั้งในดานสิทธิ หนาที่ การทํานิติกรรมสัญญา
การฟองคดี การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ
ผลของการวิจัยพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซึ่งเดิมทีเปนไปตามพุทธบัญญัติและจารีต
ประเพณีนั้น เมื่อกฎหมายเขามากําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับ วัด สิ่งที่ตามมาคือความไม
สอดคลองในบางประเด็นระหวางแนวปฏิบัติเดิมกับสิ่งที่เปนบทบัญญัติทางกฎหมาย การพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเปนจารีตประเพณีที่องคพระมหากษัตริยจะพระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพื่อใชเปนที่
สังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด อันเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักร
กับฝายสงฆในลักษณะสงเสริมหรือเกื้อกูลพระพุทธศาสนา การนําเงื่อนไขการตองไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมามาผูกเปนเงื่อนไขความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เปนการผลักภาระการบริหาร
หรือการใชอํานาจฝายปกครองใหกับองคพระมหากษัตริย จึงเปนหลักการที่ไมสอดคลองกับหลักการ
บริหารราชการแผนดินและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ พบวาปญหาดังกลาวเกิดจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลของวัดที่ไมมีความชัดเจน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยึดถือหลักการวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตน
เมื่อหนวยงานของรัฐไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆที่ชอบดวยกฎหมาย โดย
ไมนําเอาเงื่อนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาเปนเกณฑการพิจ ารณาความเปนนิติ
บุคคลขององคกร เพื่อใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลัก
ความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน.
คําหลัก: สถานภาพ, วัด, วิสุงคามสีมา, สํานักสงฆ, นิติบุคคล, นิติบุคคลเอกชน, นิติบุคคลมหาชน,
ศาสนสมบัติของวัด, นิตยภัต.

Abstract
This research study comprises of combined legal qualitative research
methodology with political science documentary research and a quantitative research
that involve field research, in-depth interview and the use of questionnaires. It also
consists of seminars to listen to the views of 2 sample groups; monks and laypersons.
The collected information shall support the content analysis with the objective to
examine the legal status of temples that have not been granted Visungamasima, and
monasteries, as well as, identify the obstacles in order to propose appropriate measures
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related to the legal status of temples that have not been granted Visungamasimaand
the Residence of Monk.
The research will elaborate on the status of a Buddhist temple as a juristic
person as initiated and resulted from Section 31 of the Sangha Act of B.E. 2505 (1962),
amended in B.E. 2535 (1992) which regulates that a (1) temple has to be granted
Visungamasima, (2) Residence of Monk, and can become a juristic person according to
paragraph 2. The status of a Buddhist temple is a juristic person according to public law
which distinct with a juristic person under private law. The distinction is the set-up and
termination of a juristic person according to the law. According to the public law, it refers
to the administration of the temple, the unequal relationship between other juristic
persons and the objective of the public or public benefits.
The issues related to the status of juristic person of the temple and the
Residence of Monk came from a common consensus among government entities,
relevant agencies and the monasteries who were in the same view that the meaning
that a temple with the juristic person status shall mean that the Temple has been
granted Visungamasima and the Residence of Monk. This is in consistence with the
judgment of the Supreme Court which had ruled that the Temple or the Residence of
Monk, although not granted Visungamasima or monasteries but when granted permission
it will become a juristic person. However, in B.E. 2554, Supreme Court judgment
6065/2554 returned its verdict on the status of the temple and decided that a temple
can become a juristic person only if it has been granted Visungamasima. This has
affected and caused damages to the rights, duties, juristic acts, litigation and ownership
of various assets.
The research also concluded that the criterion for building a temple is originally
based on Buddhist principles and customary. Once the law determines the legal status
of the temple, it can be expected that inconsistency of certain practices and legislation
will occur. Granting Visungamasimais a customary act where His Majesty the King gives
royal granting for certain land to be use for consortium; it detach part of the house from
the temple which is a form of relation between the kingdom and the monasteries to
support and promote Buddhist harmony. Setting-up the condition for a temple to
become a juristic person only by obtaining royal Visungamasima pushes the
administrative burden or the use of administrative authority to His Majesty the King. This
would be inconsistence with the principles of the government administration and the
provisions of the Constitution.It can be said the issue stems from the ambiguity of the
constitutional provisions on the juristic person status of a temple. The researcher
proposes for the amendment of Section 31 of the Buddhist Sangha Act B.E. 3505 to
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become more clear by basing the text on the principle that the juristic person status of
The Temple or the Residence begins when government agencies permitted and
endorsed the establishment of The Temple or The Residence of Monk legally without
taking into consideration that the juristic person status of the temple must been granted
Visungamasima. This shall also comply with the principles of the term juristic person
according to the public law.
Key Word : Status, Temple, Visungamasima, the Residence of Monk, Juristic Person,
Juristic Person under Private Law, Juristic Person under Public Law,Religious
Properties, Monthly Food Allowance.

บทนํา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย บรรพ ๑ ลั กษณะ ๒ ได จัดแบ งลักษณะของบุคคล
ออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ (๑) บุคคลธรรมดา และ (๒) นิติบุคคล โดยนิติบุคคลนั้น หมายถึง
บุคคลที่กฎหมายไดสมมุติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่หลายอยางตามที่กฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคล
ธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น โดยปกติการเปนนิติบุคคลขององคกร
ภาครัฐและภาคเอกชนนั้นตองมีกฎหมายบัญญัติใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ เชนเดียวกับความ
เป นนิ ติบุคคลของวัดในพระพุ ทธศาสนา เปนไปตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ที่บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆและใน
วรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดขึ้นจากการ
ตีความกฎหมายดังกลาว โดยกอนหนาป พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดในพระพุทธศาสนา องคกรสงฆ สวนราชการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงองคกรวินิจฉัยคดี เชน ศาลฎีกา ไดมีแนวทางปฏิบัติ การตีความและวินิจฉัย
คดีที่คอนขางเห็นสอดคลองกันตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกา ที่๑๙๓๒/๒๕๒๖ คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๑๑๑๒/๒๕๔๐ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๙๐/๒๕๔๒ ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานักสงฆที่แมจะ
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ซึ่งคําวินิจฉัยดังกลาวก็มีหลักการสอดคลองกับ
แนวปฏิ บั ติของหน วยงาน ส วนราชการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของเชนกัน คือไมไดนํ าเรื่องการพระราชทาน
วิ สุ งคามสี มาเป นเงื่ อนไขของความเป นนิ ติบุ คคลของวัด แตนํ าหลักการไดรั บอนุญาตให จัดตั้งตาม
กฎหมายมาเปนเงื่อนไขความเปนนิติบุคคล
อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับ
แนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา วัดที่จะมี
ฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้นคําวินิจฉัยดังกลาวเทากับปฏิเสธ
หลักการเดิมและกําหนดหลักการขึ้นมาใหม นั่นคือการยอมรับความสัมพันธระหวางการพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและความเปนนิติบุคคลของวัดวามีความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลในทางนิตินัยซึ่งหาก
ยึดแนวทางดังกลาวเปนหลักปฏิบัติจะกอใหเกิดปญหาผลกระทบและความเสียหายตาง ๆ ตอการ
ปฏิบัติงานของวัดและสํานักสงฆในปจจุบันเปนอยางมาก เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตาม

๕
กฎหมายนั้น มีความเกี่ยวของทั้งในเรื่องสิทธิและหนาที่ของนิติบุคคล รวมทั้งการใชอํานาจของเจาอาวาส
ในฐานะเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเปนผลที่เกี่ยวเนื่องกับการทํานิติ
กรรมและสั ญ ญา กรรมสิ ทธิ์ ในสั งหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย เชน ที่วัด ที่ธรณีส งฆ อาคาร
สิ่งกอสราง ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนการกําหนดใหเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งทรัพยมรดกของพระที่จะตกทอดไดแกวัด ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย อันเปนผลพวงถึงสํานักสงฆดวยเชนเดียวกัน จากขอมูลของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีวัดที่มีพระสงฆอยูทั่วประเทศ จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด เปนวัดที่
ได รั บพระราชทานวิ สุ งคามสีมาแลว จํานวน ๒๒,๙๕๙ วั ด วัดที่ ยั งไม ไดรั บพระราชทานวิสุ งคามสีมา
จํานวน ๑๖,๐๒๕ วัด โดยมีวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คิดเปนจํานวนรอยละ ๕๘.๙ วัดที่ยัง
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดทั้งหมดในประเทศไทย มีการ
ประมาณการวาในแตละป ภาพรวมของการมีเงินหมุนเวียนในรูปของรายไดและรายจายของระบบวัด
ที่มีอยูทั่วประเทศ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทตอป
ปญหาจากการที่กฎหมายบัญญัติสถานภาพของวัดและสํานักสงฆไวไมชัดเจนดังกลาวทําให
เกิดการตีความไดสองนัยขางตน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการทํานิติกรรมของ
วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดทั้งหมดในประเทศ
ไทย และมี ผลกระทบต อการบริ หารงานขององคกรคณะสงฆในภาพรวม ดังนั้น จึงเปนเหตุจูงใจให
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบถึงความเปนมา สภาพปญหา แนวคิดทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ ยวของกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
ตลอดจนการหาแนวทางขอสรุปหรือมาตรการในทางกฎหมาย ที่จะเสนอแนะในการปรับปรุง หรือแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ
เครื่องมือและวิธีการศึกษา
ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสานกับทางรัฐศาสตร
ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นตน
(Primary Source) ไดแกกฎหมายที่เกี่ยวของ หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ ฯลฯ
และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ที่เผยแพรในลักษณะขอมูลออนไลนจากเว็บไซตตาง ๆ
อีกทั้งไดทําการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
ประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐ ตัวอยาง และการออกแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นจากประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๔๒๙ ตัวอยางรวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน ๒ กลุม ประกอบดวยกลุมพระภิกษุสงฆ และ
กลุ มฆราวาส ในเขตพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานครปริ มณฑลและภูมิภ าคโดยกําหนดขนาดตัว อยางที่จ ะ
ทําการศึกษาจากตารางขนาดตัวอยางของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนรอยละ ๕ ( ± ๕%) โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี ๒ แบบ ประกอบดวย แบบสัมภาษณ
(Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลเหลานั้น
มาอธิบ ายและแปลความใหไดมาซึ่งผลของขอมูล ดังกลาว ดว ยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content
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Analysis) ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เกี่ยวกับคณะสงฆตอไป
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวาไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนวานิติบุคคลเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดแน แต
พบวามีการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจในรูปองคกรตั้งแตในยุคโรมันโบราณ ในยุคกลางในยุโรปก็
พบวาวัดในศาสนาคริสตรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงก็มีการจัดการในลักษณะการ
รวมตัวเปนองคกร เชน The City of London Corporation โดยมีวัตถุประสงคใหเปนองคกรที่
ดําเนินกิจการอยางตอเนื่องและอาจเปนการถาวร ไมใชดํารงอยูเพียงเทากับอายุขัยของคณะผูกอตั้ง
หรือสมาชิกในขณะกอตั้งเทานั้น สําหรับเอกชนพบหลักฐานวามีการกอตั้งองคกรที่ดําเนินกิจการในรูป
บริ ษัท ดํ า เนิ น กิ จ การมากว า ๕๐๐ป แล ว และมีก ารพั ฒ นารู ป แบบของนิติ บุค คล โดยการพัฒ นา
กฎหมายนิติบุคคลสวนใหญมาจากการเจริญเติบโตทางการคาพาณิชยในยุโรป ทําใหเกิดมีแนวคิดทาง
กฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลอยูหลายทฤษฎีเชน
(๑) ทฤษฎี ที่ถือว านิ ติบุคคลเปนสิ่งสมมติ หรือ ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลเปน อํานาจของ
ผูปกครองในทางการเมือง ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของนักกฎหมายแบบปฏิฐานนิยม (Positivist) โดย
ทฤษฎีนี้ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของกฎหมายหาไดมีสภาพความเปนอยูที่แทจริงไม
เนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนที่แทจริงนิติบุคคลเปนแตเพียงบุคคลที่กฎหมายสมมติใหมีขึ้นเพื่อใหมี
สิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาและใหสามารถแสดงเจตนาไดโดยทางผูแทนนิติบุคคล
(๒) ทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริงหรือทฤษฎีที่ถือวาลักษณะของนิติ
บุ คคลเป นสิ่ งที่ มี ห ลั กมี เ กณฑ (Non-fiction Theory) นั กกฎหมายฝ ายนี้ เห็ นว านิ ติ บุ คคลเป น
ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง ๆมีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่งสมมติขึ้นอยางลอยๆนิติ
บุคคลมิใชสิ่งที่กฎหมายสรางขึ้นตามชอบใจกฎหมายเพียงรับรองสภาพความเปนอยูของนิติบุคคลซึ่งมีอยู
แลวและคอยควบคุมนิติบุคคลโดยกําหนดสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ของนิติบุคคลไวเทานั้น
(๓) ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นิ ติบุคคลของนักกฎหมายยุ คใหม นั กกฎหมายมหาชนรุ น ใหม ของ
ฝรั่งเศสมองวาขอโตเถียงของทั้งสองทฤษฎีที่กลาวมานั้นเปนการมองบัญหาที่ไมถูกตองดวยกันทั้งสอง
ฝายสภาพอันแทจริงของนิติบุคคลมิไดเปนบุคคลทางกฎหมายที่กฎหมายสมมติขึ้นและมิไดเปนบุคคล
ที่มีสภาพความเปนอยูที่แทจริงแตนิติบุคคลเปนที่รวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการ
ใด ๆตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งที่กําหนดไวซึ่งมิใชเพื่อประโยชนเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดา
การใหสภาพนิติบุคคลจึงเปนวิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งที่สรางขึ้นมาเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการที่ จ ะให บุ ค คลธรรมดาและทรั พ ย สิ น ที่ ม ารวมกั น สามารถดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงคไดโดยสะดวกโดยผานนิติบุคคลนั้นเอง
สําหรับความหมายของ “นิติบุคคล” นั้น อาจกลาวโดยสรุปวา นิติบุคคลเปนบุคคลโดยการ
รับรองหรือกอตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ไมใชบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจ นิติบุคคลอาจอยูในรูปของคณะ
บุคคล หรือองคกร หรือกองทรัพยสินก็ได เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และนิติบุคคลยอมมีสิทธิ
หนาที่ และความรับผิด ภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนด

๗
สํา หรั บประเภทของนิ ติบุคคลนั้น การแบงนิติบุคคลออกเปนประเภทตาง ๆ ขึ้น อยูกับ
ระบบความเชื่อทางกฎหมายและหลักเกณฑที่ใชในการแบง ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil Law System) เชนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งมีการพัฒนาทางกฎหมายมหาชนแยกออก
ตางหากจากระบบกฎหมายเอกชน ถึงขนาดที่มีระบบศาลคู ก็มีการแบงนิติบุคคลออกเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
สําหรับประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เชนอังกฤษ
มิไดมีการแยกระบบกฎหมายมหาชนออกไปตางหากอยางเด็ดขาด จึงมิไดแยกนิติบุคคลในทางมหาชน
ออกไปตางหาก แตยังคงจัดระบบรวมอยูกับนิติบุคคลอื่นทั่วไปของภาคเอกชน
สําหรับประเทศไทยระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไมปรากฏวามีกฎหมายฉบับใดที่รับรอง
หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีกี่ประเภท แตในทางทฤษฎีมีความพยายามที่จะแบง
นิติบุคคลออกเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซึ่งนิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชนของไทยนั้นจะเกิ ดขึ้นไดก็แตโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเทานั้น ดังจะเห็นไดจาก
ความตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่บัญญัติวา “นิติบุคคลจะมีขึ้นไดก็แต
ดวยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” ดังนั้นหากไมมีกฎหมายรับรองใหคณะบุคคล
องคกร หรือสถาบันใดมีฐานะเปนนิติบุคคล คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันนั้นยอมไมอาจมีสภาพ
เปนนิติบุคคลขึ้น มาไดและไมอาจมีสิทธิห รือหนาที่ใด ๆได นิติบุคคลที่ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยฉบับปจจุบันรับรองไวมีอยูดวยกัน ๕ ประเภท คือ สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวนจดทะเบียน
หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น ในสมัยโบราณ รัฐมีภารกิจไม
มากนัก ภารกิจหลักก็มีเพียงการคุมครองปองกัน ไดแกการปองกันศัตรูจากภายนอก และการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในเทานั้น ตอมาแนวคิดเกี่ยวกับรัฐสมัยใหม ภารกิจของรัฐมีมากขึ้น รัฐตอง
จัดหาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อบํารุงสงเสริมใหแกราษฎร เชน การใหการศึกษา การสาธารณสุข การ
คมนาคม และอื่น ๆ เมื่อภาระของรัฐมากขึ้น ความจําเปนตองมีหนวยงาน องคการเจาหนาที่ตาง ๆ
เพื่ อปฏิ บั ติภาระหน า ที่ของรัฐ และเพื่อใหองคการเหลานี้มีความคลองตัว ในการปฏิบัติห นาที่ จึง
จําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหแกองคการตาง ๆ ที่ตั้งขึ้น และเนื่องจากองคการเหลานี้จัดตั้งขึ้นใน
ฐานะตัว แทนของรั ฐ เพื่ อคุ มครองประโยชนสาธารณะ ดังนั้น รัฐ จึงมีอํานาจมหาชนซึ่งเหนือกวา
เอกชนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน องคการกระจายอํานาจของรัฐก็ยอมมีอํานาจมหาชนดวยเชนกัน
ทั้งนี้ อาจสรุปไดวา หลักเกณฑของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เนื่องจากนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนนั้น เกิดขึ้นดวยพื้นฐานแนวคิดที่ตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อีกทั้ง
ภารกิ จ หน า ที่ ตลอดจนลั ก ษณะการดํา เนิ น งานก็ ตา งไปจากนิติ บุค คลตามกฎหมายเอกชน การ
แบงแยกนิติบุคคลสองประเภทดังกลาวนี้ มักจะอาศัยหลักเกณฑที่สําคัญ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ
กฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น กิจกรรมที่นิติบุคคลนั้นดําเนินการ และการใชอํานาจของนิติบุคคลนั้น
ดังนั้น ถานิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน มีกิจกรรมที่เรียกวา “บริการสาธารณะ (le service
public)” และมีการใชอํานาจมหาชน (la puissance publique) นิติบุคคลนั้น มักจะเปนนิติบุคคล
มหาชน ในขณะที่ นิ ติบุ คคลใดจั ดตั้งโดยกฎหมายเอกชน หรือกฎหมายแพงและพาณิช ย ดําเนิ น

๘
กิจกรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนของเอกชน และไมมีการใชอํานาจมหาชนแตประการใด นิติบุคคลนั้นก็
มักจะเปนนิติบุคคลเอกชน
สํ า หรั บ ความเป น มาของนิ ติ บุ คคลมหาชนในประเทศไทยนั้ น แตเ ดิ มก็ มิ ไ ดมี ค วามคิ ด
เกี่ยวกับเรื่องนิติบุคคล ตอเมื่ออิทธิพลของประเทศตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท จึงไดเริ่มมีนิติบุคคล
ขึ้นในประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ เปนครั้งแรก แตมีลักษณะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
หากพิ จ ารณาการก อตั้ งนิ ติบุ คคลตามกฎหมายมหาชนของไทยนั้น กระทรวง ทบวง และกรมใน
ประเทศไทยไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัย
รัชกาลที่ ๖ เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ๑และบรรพ๒ในป พ.ศ.
๒๔๖๘ซึ่งไดมีบทบัญญัติกําหนดใหกระทรวงทบวงและกรม ตลอดจนวัดวาอาราม หางหุนสวน บริษัท
สมาคมและมูลนิธิ มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความในมาตรา๗๒และภายหลังจากนั้นมีการพัฒนาความ
เปนนิติบุคคลมหาชนโดยการออกกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลมหาชนมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน ซึ่งอาจสรุปไดวาปจจุบันนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย มีการแบงประเภทเปน ๗ ประเภท
ประกอบดวย (๑) สวนราชการ (๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) องคการมหาชน (๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) องค ก รที่ เ ป น หน ว ยธุ ร การขององค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ (๖) โรงเรี ย น และ (๗) วั ด ใน
พระพุทธศาสนา
เหตุที่วัดในพระพุทธศาสนาไดรับการพิจารณาใหเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น
โดยพิจ ารณาจากกฎหมายที่ กอตั้งคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ วัตถุประสงคในการ
ดําเนินการของวัดที่มุงสนองตอบความตองการของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ และมีการใช
อํานาจมหาชนในหลายประการ จึงอาจพิจารณาไดวาความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
ของไทยนั้น ถือเปนนิติบุคคลในระบบกฎหมายมหาชน
คําวา “วัด” และความหมายของคําวาวัดนั้นไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหความหมายไวอยาง
ชัดเจนแตมีผูใหความหมายไวหลายประการ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได
ใหความหมายวา “สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหารและที่อยูของสงฆหรือนักบวช เปนตน”
สําหรับคําวา “สํานักสงฆ” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมาย
ของคําวา “สํานักสงฆ” หมายความวา “วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา”
โดยที่วัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทและมีความสําคัญตอประเทศไทยในฐานะเปนสถาบัน
พื้น ฐานทางสังคมประเภทหนึ่ง เปน ที่อยูของสงฆ เปนที่ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม และ พิธีกรรมทาง
ศาสนา เปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน เปนรากฐานทั้งในดานการศึกษา การปกครอง วัฒนธรรม
และด า นเศรษฐกิ จ แม บ ทบาทหน า ที่ ใ นบางด า นอาจจะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปตามสภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป แตก็มิไดทําใหบทบาทและความสําคัญของวัดในยุคปจจุบันลดนอยลงแตอยางใด
วัดในพระพุทธศาสนามีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาล สําหรับการสรางวัดนั้น วัด
เวฬุวันมหาวิหาร ถือเปนอารามหรือวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา เดิมทีเปนพระราชอุทยานของพระ
เจาพิมพิสารกษัตริยแหงแควนมคธซึ่งไดถวายพระราชอุทยานแหงนี้เปนวัดในพระพุทธศาสนาเปน
พุทธบูชา ดวยทรงเห็นวาเปนที่สงบรมรื่น เหมาะสําหรับอยูบําเพ็ญธรรมของพระสงฆเมื่อพระพุทธ
องคไดรับเวฬุวันมหาวิหารแลว ก็ไดทรงอนุญาตอารามแกภิกษุทั้งหลาย โดยรับสั่งแกภิกษุวา “ดูกร

๙
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม” นี่จึงเปนพุทธานุญาตใหมีอารามหรือวัดไดเปนครั้งแรกในพุทธ
ศาสนา ดังนั้น จึงถือกันตอมาวาสถานที่นี้เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา
ภายหลังจากนั้น บรรดากษัตริย พอคา คหบดีและประชาชนทั่วไปจึงไดมีการสรางวัดเพื่อ
อุทิศถวายแกพระพุทธองคและสงฆเปนการแพรหลายทั่วไป จนเมื่อศาสนาพุทธไดเผยแผเขามายัง
สุวรรณภูมิอันเปนดินแดนที่ตั้งของประเทศไทยในปจจุบัน และไดรับการยอมรับจนกลายเปนศาสนา
ประจําชาติไทย องคพระมหากษัตริยของไทยในแตละยุคสมัยไดเปนองคอัครศาสนูปถัมภกที่สําคัญ
ของศาสนาพุทธ ไดมีการสรางวัดประจํารัชกาลตาง ๆเปนจํานวนมาก ซึ่งเรียกกันวา“วัดหลวง”เพราะ
การสรางวัดจะตองใชกําลังคนกําลังทรัพยมากมายผูที่สรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนตนมาจึงมักจะ
เปนกษัตริยหรือเศรษฐีที่มีฐานะสูงทั้งในสังคมและทางเศรษฐกิจดังจะเห็นจากพุทธประวัติที่มีกษัตริย
และราชาในแว น แคว น ตา ง ๆ อี กหลายองคที่ไดส รางวัดถวายหรือทรงเปน องคศาสนูป ถัมภ โดย
ปรากฏในอรรถกถาวา ที่ดินที่พระเจาแผนดินแบงจากบานโดยปกติพระราชทานใหเปนสิทธิแกผูใดผู
หนึ่งเรียกวา “วิสุงคาม” แปลวาบาน ตางใชเปน “คามสีมา” ได ดังนั้น การที่พระมหากษัตริยซึ่งเปน
องคอัครศาสนูปถัมภ กําหนดที่พระราชทานไวเปนวิสุงคาม เวนจากการเก็บคาสมพัตสรและอากร
เพื่ อสงฆจ ะได สมมุติเ ปน พั ทธสีมา เพื่อยนเขตสามัคคีใหสั้น สําหรับประชุมสงฆไดส ะดวก การที่
กษั ต ริ ย พ ระราชทานที่ ใ ห เ ป น วิ สุ ง คามตามพระธรรมวิ นัย นี้ จึง กลายมาเป น ธรรมเนี ย มพระราช
ประเพณีในการที่กษัตริยจะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตั้งวัดและการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมาในการสรางพระอุโบสถ และตอมาไดถูกกําหนดไวในหลักเกณฑการจัดตั้งวัดตามที่ปรากฏ
ในกฎหมายคณะสงฆปจจุบัน
การสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาล มาจนกระทั่งสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น ลวนแตสรางขึ้น
ตามความเชื่อถือศรัทธาและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระธรรมวินัยและจารีตประเพณี
เทานั้น หาไดมีกฎหมายมารับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการจัดตั้งวัดแตอยางใด แมจะมี
กฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนาในกฎหมายตราสามดวง รวมถึงกฎหมายพระสงฆที่มีพระบรมราชโองการ
ออกใชในสมัย รัช กาลที่ ๑ แหงกรุ งรัตนโกสินทรก็ห าไดมีกลาวถึงวัดไวไม คงกลาวถึงการควบคุม
พระสงฆเทานั้น จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยไดกําหนดประเภทของวัดไวในมาตรา ๕ วา
“วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑ อารามราษฎรอยาง ๑
ที่สํานักสงฆอยาง ๑
๑. พระอารามหลวง คือ วัดที่พระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดใหเขา
จํานวนในบัญชี นับวาเปนพระอารามหลวง
๒. อารามราษฎรนั้น คือ วัดซึ่งไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบัญชี นับวาเปนวัด
หลวง
๓. ที่สํานักสงฆ คือ วัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา”
ในสวนของหลักเกณฑเงื่อนไขและขั้นตอนในการสรางวัดนั้น มาตรา ๙ บัญญัติวา
“ผูใดจะสรางวัดขึ้นใหมตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะสรางได”
โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ ในการสรางวัดไว และที่สําคัญ ไดมีการบัญญัติเรื่องการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาไว

๑๐
ดั งนั้ น จากผลของกฎหมายดั งกล า วจึ งทํ าให วัด ที่ส รา งขึ้ น ภายหลัง จากนี้ หากมิไ ดรั บ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปนวัดที่ชอบดวยกฎหมายอยางไรก็ตามในสวนของ
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้น แมวาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ จะ
ไมไดกําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดเอาไว แตเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใช
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ที่ไดตรวจชําระใหมเมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๗๒ (๒) ก็มีผลทําใหวัดวาอารามมีสถานะ
ความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๘๔ กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติวา
“วัดมีสองอยาง (๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ”
กฎหมายฉบั บ นี้ ได บั ญ ญัติห ลักเกณฑการสรา งวัดว าใหเ ปน ไปตามกฎกระทรวง โดยที่
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ ไดกําหนดวาการสรางวัดตองขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการโดยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคมเห็นชอบและตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัดที่ไดมีการจัดตั้งถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีฐานะเปนวัดที่ชอบดวยกฎหมาย และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒
กฎหมายวาดวยคณะสงฆฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวัดไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา
๓๘ โดยบัญญัติถึงประเภทของวัด ความเปนนิติบุคคลของวัด ตามมาตรา ๓๑ วา
“วัดมีสองอยาง ไดแก
๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”
สํ า หรั บ การสร า ง การตั้ ง การรวม การยา ย การยุ บ เลิก วัด และการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมาใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งไดบัญ ญัติถึงที่วัด ที่ธรณีสงฆที่
ศาสนสมบัติกลางและทรัพยสินของวัด ตลอดจนบัญญัติถึงเจาอาวาส การใหเจาอาวาสเปนผูแทนของ
วัดในกิจการทั่วไป และการกําหนดอํานาจหนาที่ในทางปกครองของเจาอาวาส
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ กฎหมายดังกลาว
มิไดมีบทบัญญัติที่กลาวถึงการปกครองคณะสงฆฝายอื่น ๆ เชน อนัมนิกายหรือจีนนิกาย และเมื่อมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ไดบัญญัติใหการปกครองคณะสงฆอื่น
นอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ก็มิไดมีการออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด จนกระทั่งไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และในมาตรา
๔๖ ไดบัญญัติวา การปกครองคณะสงฆอื่นนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวคือ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) วาดวยการปกครองคณะสงฆอื่น ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๒๐ และไดมีการปรับปรุงโดย กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) โดยมีเนื้อหานอกเหนือจากการ

๑๑
บัญญัติหลักการจัดการปกครองคณะสงฆอื่นอันไดแกอนัมนิกายและจีนนิกายแลว ยังไดมีบทบัญญัติ
กําหนดหลักเกณฑในการสรางวัด การตั้งวัด การรวมวัด การยายวัด การยุบเลิกวัด และการขอรั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนเชนเดียวกับการขอจัดตั้งวัดของ
คณะสงฆไทย
ในสวนของศาสนสถานที่สําคัญในศาสนาอื่น ๆ ศาสนาอิสลามถือวา มัสยิด เปนศาสนสถาน
ของอิสลามมิกชนสําหรับใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาในการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ เพื่อสงเคราะหและคุมครองอิสลามิกชน ก็มิไดบัญญัติถึงสถานภาพ
ของมัสยิดไว ตอมาจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ บัญญัติถึงความหมาย การ
จัดตั้ง สถานภาพทางกฎหมายและการบริหารจัดการของมัสยิด โดยมีบทบัญญัติตามมาตรา ๕ ใหมัสยิด
ซึ่งไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย
ประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จนกระทั่งปจจุบันนอกจากปรับปรุงโครงสราง
การบริหารจัดการศาสนาอิสลามแลว ยังไดบัญญัติการจัดตั้ง สถานภาพ และการบริหารจัดการของ
มั สยิ ดให มีความชั ดเจนยิ่ งขึ้ นโดยไดใหนิยาม “มัสยิด (Mosque)” วาหมายถึง“สถานที่ซึ่งมุสลิ มใช
ประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปนปกติและเปนสถานที่สอนศาสนาอิสลาม” โดยที่
กฎหมายไดบัญญัติถึงการจัดตั้งและการเลิกมัสยิดไวในหมวด ๒ โดยกําหนดใหการสราง การจัดตั้ง การ
ยาย การรวม การเลิ กและการจดทะเบี ยนมั สยิ ดให เป นไปตามหลั กเกณฑ และวิ ธี การที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ การจัดตั้ง การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สําหรับการจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาคริสตในประเทศไทย
ในนิกายตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยนิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนต นั้น ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดมี
การตราพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย
ร.ศ. ๑๒๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ และพระราชบัญญัติวาดวยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแกโรมันคาทอลิก มิสซังในกรุงสยาม ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ขึ้น ซึ่งยังคงใชบังคับ
อยูถึงปจจุบันนี้
กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะและสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคล
ของมิ สซัง ตลอดจนสิ ทธิ ในการถื อครองที่ดิน และการกําหนดวิธีการสรางวัด โรงเรือน ตึกรามและ
โรงเรี ย นของบาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก โดยมิ ส ซั ง เป น เขตการปกครองของคริ ส ต ศ าสนานิ ก าย
โรมันคาทอลิกอยูภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันทั้งในดานการจัดตั้ง การปกครอง การดําเนินการ มี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม
ร.ศ. ๑๒๘ และตามกฎหมายดังกล าวใหอํานาจในการปกครองกิจการบางอยางในประเทศไทย เปน
องคการที่มิไดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อประโยชนแหงรัฐตามความมุงหมายของรัฐ แตเพื่อประโยชน
ตามความมุงหมายของกรุงวาติกันอันมีฐานะเปนรัฐ (State) ตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงอาจถือวา
เปนนิติบุคคลที่เปนองคการของตางประเทศ ปจจุบันมีมิสซังในประเทศไทย จํานวน ๑๐ แหง แตมิสซังที่
มี สภาพนิ ติบุ คคลมี อยู ๒ แห ง คื อ มิสซั งโรมันคาทอลิ กกรุ งเทพฯ ตั้งอยู ถนนเจริ ญกรุ ง เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร และมิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง ตั้งอยูตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

๑๒

วิเคราะหผลการศึกษา
การวิ เ คราะห ป ญ หาเกี่ ย วกั บ สถานภาพทางกฎหมายของวั ด ที่ มิ ไ ด รั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยนําบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเท็จจริง คํา
วินิจฉัย คําพิพากษาของศาล ตลอดจนความเห็นในทางวิชาการ บทความ ผลงานศึกษาวิจัยตาง ๆ
รวมทั้งมาตรการและแนวทางของกฎหมายตางประเทศ นํามาศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อให
ทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(๑) การวิ เ คราะห ท ฤษฎี ค วามเป น นิติ บุ ค คลกั บ สถานภาพทางกฎหมายของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา พบวาหากจะนําทฤษฎีความเปนนิติบุคคลมาพิจารณาความเปนนิติบุคคลของวัด
ไทย ก็นาจะมีความสอดคลองกับทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีที่ถือวา
ลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งที่มีหลักมีเกณฑ (Non–fiction theory) เนื่องจากวัดในพระพุทธศาสนา
มีการจัดตั้งที่เปนลักษณะเฉพาะ มีหลักเกณฑเงื่อนไขในการจัดตั้ง มีวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจใน
การดําเนินการที่ชัดเจน เปนไปตามพระธรรมวินัย คือเปนไปเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาการศาสน
ศึกษา การรักษาความเรียบรอยดีงาม สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหอันเปนประโยชน
สาธารณะ โดยมีผูแทนในการใชอํานาจของวัดก็คือคณะสงฆที่มีเจาอาวาสเปนประธานสงฆ มีการ
แสดงเจตนา มีการดําเนินกิจการ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ในเสนาสนะ ในที่ดินตาง ๆ เปนของตนเอง
มีการสิ้ นสภาพความเปน วั ดเช นเดีย วกับ การเกิดและตายของสภาพบุคคลธรรมดา สภาพการณ
ดังกลาวนี้เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติและเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนเวลากวา ๒๔๐๐ ป กฎหมาย
เพียงแตมารับรองสภาพความเปนอยูที่แทจริงของวัดในพระพุทธศาสนาในภายหลัง ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ
บรรพ ๒ เทานั้น อยางไรก็ตามหากพิจารณาในแงของทฤษฎีความเปนนิติบุคคลในสมัยปจจุบัน วัด
เปนนิติบุคคลประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพื่อดําเนินการใด ๆ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว การใหสภาพนิติบุคคลแกวัด จึงเปนเทคนิคในทางกฎหมายที่จะอํานวย
ความสะดวกใหแกวัดในการดําเนินการตามวัตถุประสงคโดยผานตัวนิติบุคคล ซึ่งผลจากแนวคิดนี้ มี
ผลกระทบหลายประการตอการดําเนินการของวัดในพระพุทธศาสนา ในขณะที่เมื่อกฎหมายเขามา
กําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งที่ตามมาคือความไมสอดคลองหรือความขัดแยงระหวาง
แนวปฏิบัติเดิมตามพระธรรมวินัยหรือจารีตประเพณี กับสิ่งที่เปนบทบัญญัติทางกฎหมายที่รัฐหรือฝาย
ปกครองกําหนดขึ้นมาใหม รวมทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมคณะสงฆและวัดที่
เปนนิติบุคคล อันเปนผลมาจากแนวคิดของระบบการเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย ทําใหเกิด
ปญหาในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนา
(๒) การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซึ่งเปนไปตาม
พุทธบัญญัติ จารีตประเพณีและบทบัญญัติของกฎหมาย มีความสําคัญและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในสวนของปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้ง
วั ด ที่ มิ ไ ด รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี มาและสํ านั กสงฆ ประเด็ น เรื่ อง “สั งฆกรรม” “สี มา” หรื อ

๑๓
“วิสุงคามสีมา” มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปญหาเรื่องสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติ
บุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ
ในสมัยพุทธกาล เมื่อเกิดสังคมสงฆขึ้นแลว พระพุทธองคไดมอบอํานาจในการปกครองสงฆ
ใหสงฆปกครองกันเอง โดยยึดหลักการตามศีลและขอปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระองคทรงแสดงและ
ทรงบั ญ ญั ติ ไว เ ป น หลั กในการประพฤติ ป ฏิบั ติ เพราะสัง คมสงฆมี ส มาชิกที่มี พื้น ฐานความรูและ
ประสบการณตาง ๆ กัน พระพุทธองคทรงวางระบบการบริหารปกครองสงฆที่เอื้ออยางยิ่งตอการ
เรี ย นรู ร ว มกั น โดยทรงกํ า หนดให มีก ารประชุ ม สงฆร ว มกัน หรื อเรีย กตามศั พท วา “สั ง ฆกรรม”
โดยสังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องที่จะนําเขาพิจารณาในที่ประชุมสงฆ ตั้งแตการ
พิจารณารับคนเขามาบวชเปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ การลงโทษพระภิกษุ การ
ทบทวนวินัย การปวารณา การกรานกฐิน การแตงตั้งเจาหนาที่ทําการสงฆ หรือแตงตั้งสงฆทําหนาที่
ตาง ๆ รวมทั้งการสวดปาฏิโมกขหรือการทําอุโบสถอาจกลาวไดวาในการประชุมสงฆที่เรียกวา “สังฆกรรม” นั้น พระพุทธองคไดมีพุทธบัญญัติกําหนดระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการการประชุมไวตั้งแต
การกําหนดเรื่องที่จะตองเขาประชุม ลักษณะของการประชุม องคคณะในการประชุม สถานที่จัดการ
ประชุม ตลอดจนการลงมติของที่ประชุมโดยเฉพาะการกําหนดสถานที่จัดประชุมหรือพื้นที่เขตแดนที่
ใชกําหนดที่ประชุมเรียกวา “สีมา” นั้น การทําสังฆกรรมบางอยางตองทําในที่สามัคคีสงฆ ตองนัด
ประชุมสงฆที่อยูในเขตพื้นที่นั้นใหพรอมกัน หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยังตองไดรับความ
ยินยอมในการทําสังฆกรรมนั้น ๆ กอน มิฉะนั้นสังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได แตปญหาเกิดขึ้นวา มีภิกษุรูป
ใดบางอยูในหมูนั้น พื้นที่นั้น หรือหมูนั้นพื้นที่นั้นกําหนดแคไหนที่จะตองมารวมประชุม จึงจําเปนตอง
มีการกําหนดเขตกันขึ้น เขตนั้นภาษาบาลีเรียกวา “สีมา” การตกลงกันกําหนดเขตพื้นที่นั้นไวเรียกวา
“ผูกสีมา” ทั้งนี้ ในการผูกสีมานี้มีขอพิจารณาที่สําคัญอยู ๒ ดาน คือ ดานวินัยของพระสงฆตามพุทธ
บัญญัติ และดานวัฒนธรรมประเพณีที่เพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมไทย
สําหรับการพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น โดยเหตุที่ถือหลักการ
วาที่ดินในราชอาณาจักรนั้นลวนเปนขององคพระมหากษัตริย ในทางการปกครองราชอาณาจักรฝาย
บานเมืองแบงออกเปนบาน ตําบล นิคมหรือเมืองตาง ๆ และในทางศาสนาเมื่อพระมหากษัตริยทรง
เปนองคอัครศาสนูปถัมภก เปนผูสนับสนุนใหความชวยเหลือในการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนั้น
เมื่อมีกรณีที่สงฆจะผูกสีมาเปนเขตของตนเอง เขตนี้ตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองดวย จึงเกิดเปน
ประเพณีซึ่งพระเจาแผนดินพระราชทานเขตที่ดินใหแกส งฆสําหรับการประชุมสังฆกรรม เรียกวา
พระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อถวายที่ดินบริเวณนั้นใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ที่เรียกวาวิสุงคามสีมา คือ
เขตแดนที่ไดพระราชทานแกสงฆ เพื่อใชเปนที่ทําสังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด
การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เดิมทีก็เปนเพียงจารีตประเพณีที่เพิ่มเติมเขามาในชั้นหลัง
แตจารีตประเพณีดังกลาวไดกลายเปนบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ซึ่งบัญญัติใหการจัดสราง
วัดตองไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริยและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
มีขอสังเกตวาในกรณีของการกําหนด “สีมา” หรือพื้นที่เขตแดนในการประชุมสังฆกรรม
เพื่อทํากิจการของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา และการพระราชทาน “วิสุงคามสีมา” นั้น คือรูปแบบ
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งฝ า ยอาณาจั ก รหรื อฝ า ยบ า นเมื องกับ ฝ ายศาสนจัก รประการหนึ่ ง รู ป แบบ

๑๔
ความสัมพันธดังกลาวนี้ในการปกครองบางยุคสมัยอาจพิจารณาไดวาเปน“การสงเสริม” “การให
ความชวยเหลือ” หรือ “การใหสิทธิ” ตาง ๆ แกฝายศาสนจักร แตในการปกครองอีกยุคสมัยหนึ่งอาจ
พิจารณาไดวาเปนความสัมพันธในเชิงของ “การจํากัด” “การกํากับดูแล” หรือ “การควบคุม” ก็อาจ
เป น ได ขึ้ น อยู กับ สภาพการณ และการพัฒ นาของสังคมและระบบการเมืองการปกครองในแตล ะ
ชวงเวลานอกจากนั้น มีขอสังเกตวาความสัมพันธในรูปแบบดังกลาวนี้ มีเฉพาะพระพุทธศาสนาเทานั้น
ในดานศาสนาอื่น ๆ เชนกรณีของศาสนาคริสต หรือกรณีของศาสนาอิสลาม แมวาจะมีการกําหนดให
มิซซังหรือมัสยิดมีฐานะเปนนิติบุคคล มีสิทธิหนาที่ตาง ๆ รวมทั้งการมีสิทธิในการถือครองที่ดิน แต
ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในเชิงของกฎหมายเอกชนคือตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มิไดมีความสัมพันธในเชิงของกฎหมายมหาชน แตในขณะเดียวกันก็มีขอสังเกตดวยวา ความ
เป น นิ ติบุ คคลของวั ดในพระพุ ท ธศาสนาและการได รับ พระราชทานวิ สุงคามสี มามี ความสัม พัน ธ
เชื่อมโยงในลั กษณะสํ าคัญ ของการพัฒนาไปสูการตีความทางกฎหมายวาวัดที่จะมีสถานะเปนนิติ
บุคคลไดจะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ในขณะที่ความเปนนิติบุคคลของมิซซังใน
ศาสนาคริสตและมัสยิดในศาสนาอิสลามไมปรากฏเงื่อนไขลักษณะดังกลาว
(๓) การวิเคราะหสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ประเด็นเรื่องสิทธิหนาที่และวัตถุประสงคของวัดและสํานักสงฆนับเปนประเด็นที่สําคัญ เนื่องจาก
กฎหมายไมไดกําหนดขอบวัตถุประสงคในการจัดตั้งวัดไว ในกรณีของวัดหรือสํานักสงฆที่มีฐานะเปน
นิติบุคคลก็ยอมมีสิทธิหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งอาจพิจารณาสิทธิหนาที่ของวัดและสํานักสงฆ
ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ยเ ช น วั ด อาจเป น เจ า หนี้ และลูก หนี้มี สิ ทธิ ถื อกรรมสิ ทธิ์ ใ น
ทรัพยสินมีความสามารถเขาทํานิติกรรมสัญญาเปนโจทกและจําเลยทั้งในคดีแพงและคดีอาญาไดหรือ
เปนคูสัญญาโดยไมตองใชนามของเจาอาวาสหรือไวยาวัจกรเปนตน นอกจากนั้นวัดและสํานักสงฆมี
สิทธิ หนาที่ตามกฎหมายอื่น อัน ไดแกพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและประกาศของสวนราชการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม เปนตน รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เชน กฎหมายแรงงานกฎหมาย
ลมละลายกฎหมายปกครองกฎหมายอาญากฎหมายรัฐธรรมนูญและรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับนิติบุคคลโดยตรงเชนกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในขณะที่ ขอจํากัดสิทธิและหนาที่ของวัดและ
สํานักสงฆมีอยู ๒ ประการ คือ ขอจํากัดโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น
และขอจํากัดตามขอบแหงวัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาที่ ซึ่งพบวาการจัดตั้งวัดไมมีกฎหมาย
บัญญัติใหวัดตองแจงวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาที่ไวดังนั้นขอบวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจ
หนาที่ของวัดจึงตองพิจารณาจากพุทธบัญญัติ จารีตประเพณี กฎหมายที่เกี่ยวของและคําพิพากษา
ของศาลฎีกา โดยสรุปไดวาวัตถุประสงคของวัดมี ๒ประการคือวัตถุประสงคหลักของวัดหมายถึงเพื่อ
การดําเนินการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรงโดยมีวัตถุประสงครองของวัดคือเพื่อการ
พัฒนาและการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด
(๔) การวิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายกรณีทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัดพบวาวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อไดมีการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคล

๑๕
แลวก็ยอมมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับคนธรรมดา และในบรรดาสิทธิหนาที่ดังกลาวนั้น กรณีการมี
กรรมสิ ท ธิ์ ในทรั พ ย สิ น ของวั ดนั บ เปน เรื่องสําคัญ และเปน กรณีที่มีปญ หามากที่ สุดประการหนึ่ง ที่
เกี่ยวของกับสถานะความเปนนิติบุคคลของวัด
ทรัพยสินของวัดในศาสนาพุทธนั้นประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ไดแก
ที่ วั ด ที่ ธ รณี ส งฆ ที่ กั ล ปนา ที่ ศ าสนสมบั ติ ก ลาง ตลอดจนอาคาร เสนาสนะที่ อ ยู อ าศั ย และ
สังหาริมทรัพยอื่น ๆ ทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนานั้นเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งที่ไดรับความ
คุมครองเปนพิเศษ โดยมีกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากทรัพยสินของศาสนสถาน
ในศาสนาอื่นเชนมัสยิดหรือมิซซัง ซึ่งการคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนไปตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยทั่วไป
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยสินของวัดหรือศาสน
สมบัติโดยแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ (๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใช
ของวัดใดวัดหนึ่ง (๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง
สํ า หรั บ การดู แ ลรั ก ษาและจั ด การศาสนสมบั ติ ก ลางเป น อํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติ
ไววา“การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเพื่อการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย”
ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วกํ า หนดองค ก รผู มี อํ า นาจจั ด การศาสนสมบั ติ ก ลางกล า วคื อ สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางโดยใหถือวา
สํานักงานพระพุ ทธศาสนาแห งชาติมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน นั้น เทานั้น มิไดมีการกําหนดถึงวิธีการ
หลักเกณฑในการจัดประโยชนในสวนศาสนสมบัติกลางไวซึ่งแตกตางจากกรณีของศาสนสมบัติของวัด
ซึ่งบัญญัติใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐วรรคสามแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
เพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดการและดูแลรักษาดังนั้นในสวนวิธีการจัดการดูแลรักษาศาสนสมบัติกลางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงขาดความชัดเจน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ทั่วไปที่กําหนดไวในกฎหมายเอกชนทั่วไป
การบริหารจัดการทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติกลางมีปญหาอุปสรรคทั้งในแงของขอ
กฎหมายในเรื่องของคุณสมบัติและความรูความสามารถของเจาอาวาสและไวยาวัจกรซึ่งเปนผูจัด
ประโยชนหรือผูจัดการศาสนสมบัติขาดความเหมาะสม การขาดระบบควบคุมตรวจสอบและถวงดุล
อํานาจของผูเกี่ยวของ การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีขอจํากัด ไมเอื้อ
ประโยชนใหมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนสมบัติของวัด ตลอดจนไมมีบทลงโทษกรณีมีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นจากลักษณะของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาตาง ๆ และผล
ผูกพันตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบั ญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ตอผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ รวมทั้งขอจํากัดของอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาใน
คณะสงฆในการควบคุมดูแลการจัดประโยชนในศาสนสมบัติของวัด
สรุปและขอเสนอแนะ

๑๖
ผลการศึกษาในภาพรวมพบวาบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพความเปนนิติ
บุคคลของวัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีความชัดเจน จึงสมควรปรับปรุง
แกไขโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
(๑) ถอยคําและความหมายของคําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ” อันมีความหมายถึงศาสนสถานของพระพุทธศาสนา ยังไมมีความชัดเจนและไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่บัญญัติอธิบาย
หรือรับรองหรือใหคํานิยามความหมายของถอยคําดังกลาว จึงควรปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๕ ทวิ โดยเพิ่ ม คํ า นิ ย ามความหมายของคํ า ว า “วั ด ” และ “สํ า นั ก สงฆ ”
เชนเดียวกับที่พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ไดบัญญัติ
คํานิยามคําวา “มัสยิด” ไว เพื่อใหมีความชัดเจนในความหมายของถอยคํา
(๒) ปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยยึดถือหลักการวา วัดและสํานักสงฆมีสถานะความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ผูแทนของ
วัดคือเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานในการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด สถานภาพ
ความเป น นิ ติ บุ ค คลของวั ด หรื อ สํ า นั ก สงฆ เ ริ่ ม ต น เมื่ อ หน ว ยงานของรั ฐ โดยมหาเถรสมาคมและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆที่ชอบดวย
กฎหมาย โดยไมนําเอาเงื่อนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาซึ่งเปนจารีตประเพณีเชื่อมโยง
ระหว า งฝ า ยศาสนจั กรกั บ ฝ า ยอาณาจักร อัน เป น ดุล พินิจ ของพระมหากษัตริยผูทรงเปนองคอัคร
ศาสนูปถัมภก มาเปนเกณฑการพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ
ของความเปนนิติบุคคลของกุศลสถานในศาสนาอื่น เชน มัสยิด หรือมิสซัง เปนตน เพื่อใหความเปนนิติ
บุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลักความเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
อันจะทําใหการบริหารกิจการของวัดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณที่
ใหวัดเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การ
สงเคราะหประชาชนและการชวยเหลืองานของทางราชการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป โดยแกไข
มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชถอยคําดังตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ วัดมีสามอยาง ไดแก
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๓) สํานักสงฆ
ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดและสํานักสงฆในกิจการทั่วไป”
(๓) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย หรือโดย
มิไดรับอนุญาต อันเปนเหตุใหมีการทุจริต นําวัดหรือสํานักสงฆดังกลาวไปหลอกลวงหรือแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ สมควรใหมีบทลงโทษทางอาญา เพื่อเปนการปกปองสถาบันศาสนาใหเปนรูปธรรมและมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรา ๔๔ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้

๑๗
“มาตรา ๔๔ จัตวา ผูใดกระทําการสรางหรือจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดรับอนุญาต อัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคแรก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
(๔)ในประเด็ นที่ เกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการทรั พยสิ นของวัดหรือศาสนสมบั ติกลางนั้ นมี
ความเห็นวาวัดหรือสํานักสงฆในพระพุทธศาสนามีฐานะเปนองคกรทางศาสนา ที่ถือเปนองคกรไม
แสวงหากําไรที่มิใชระบบตลาด หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๙๓ เรียกวาสถาบันไมแสวงหา
กําไรใหบริการครัวเรือน (Non-Profit institution Serving Households : NPISHs) อันหมายถึง องคกร
ที่ดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร โดยผลิตสินคาและบริการใหกับประชาชนหรือสังคมโดยไมคิดราคาหรือ
แบบให เปล า หรื อจํ าหน ายในราคาที่ ไม คุมทุ นหรือในราคาที่ ไมมี นัยสําคั ญทางเศรษฐกิจ ซึ่งในที่ นี้
ครอบคลุ มองค กรประเภทมู ลนิ ธิ สมาคม พรรคการเมื องและองค กรทางศาสนา ซึ่ งรวมถึ งวั ดใน
พระพุ ท ธศาสนาด ว ย ดั งนั้ น ในการบริ ห ารจั ด การทรั พย สิ น ในพระพุ ท ธศาสนาจึ ง ควรคํ า นึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค ดังกล าว หรื อประโยชนสาธารณะมากกวาที่จะเนนเรื่องผลประโยชนหรือกําไรขาดทุน
เช นเดี ยวกั บองค กรพาณิ ชย แต ในขณะเดียวกันก็ ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความเปนธรรมและ
ผลกระทบตอสังคมในภาพรวมดวย
(๕) การบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางนั้น ควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจัดการ
ศาสนสมบัติกลางใหมีความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
แกไขปรับปรุงบทบัญญัติของมาตรา ๔๐ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดย
แกไขถอยคําเปน “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” ทั้งนี้ เพื่อใหการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางมีความ
ชัดเจน โปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการศาสน
สมบัติกลางทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรเปนการบริหารจัดการโดยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการเพื่อมิใหศาสนสมบัติตองสูญเสียโอกาสและมูลคาทางเศรษฐกิจโดยไมมีเหตุอัน
ควร แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเปนธรรมและวัตถุประสงคของการเปนองคกรที่ไมแสวง
กําไรที่ไดระบุไวแตแรกดวย
(๖) ในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด ควรปรับปรุงแกไขคุณสมบัติใน
การแตงตั้งเจาอาวาสซึ่งเปนผูแทนของวัดใหเหมาะสม โดยมีคุณวุฒิหรือความรูความสามารถทางดาน
การบริห ารจัดการหรือมีความรู ดานกฎหมาย การทํานิติกรรมสัญญา การบัญชี เปนตน ปรับปรุง
คุ ณสมบั ติ วาระการดํ า รงตํ า แหน งและการแตงตั้ง ไวยาวัจ กร ใหเหมาะสม โดยมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถและประสบการณ ในการบริห ารจัดการทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนตาง ๆ มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมรวมทั้งหนวยงานของรัฐควรมีแนวทางในการกํากับดูแลการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของวัดอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได พรอมกับปรับปรุงระบบและมาตรการในการ
ควบคุมตรวจสอบและการถวงดุลอํานาจของผูที่ดํารงตําแหนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
สิทธิประโยชนและทรัพยสินตาง ๆ ของวัด ใหเปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎหมายให
มีมาตรการลงโทษสําหรับผูดํารงตําแหนงเกี่ยวกับวัดที่ฝาฝนไมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
หรื อ หลั ก เกณฑ ต า ง ๆ ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น หรื อ ศาสนสมบั ติ ข องวั ด ที่ กํ า หนดไว โ ดย
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตลอดจนมีมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญาตอ

๑๘
ผูที่ฝาฝนหรือบุกรุกเขาไปยึดถือ ครอบครองหรือใชประโยชน หรือทําใหเกิดความเสียหาย ทําลายหรือ
ทําใหไรคา ซึ่งทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัดโดยไมมีอํานาจ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด โดยนําระบบบัญชีที่ได
มาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไป รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหาร
จัดการหรือการลงทะเบียน เพื่อประโยชนในการควบคุมตรวจสอบ การจัดเก็บฐานขอมูลที่ถูกตอง
ทันสมัย สามารถนําไปใชประกอบการตรวจสอบการวางแผนพัฒนาหรือการบริหารจัดการตาง ๆ
(๗) ประชาชนและชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรตองมีบทบาทในการเขาไปมีสว น
รวมกับวัดในการบริหารจัดการวัดใหมากขึ้น มีการกระตุนใหมีจิตอาสาในการทํางานเพื่อชุมชนและ
สังคมโดยอาศัยวัดในพระพุทธศาสนาเปนตนแบบ.

๑๙
แผนภูมิแสดงกระบวนการของกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานภาพของวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕
---------มาตรา ๓๑วัดมีสองอยางไดแก
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล”
วิเคราะหปญหา
วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการ
จัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบคุ คล
ของวัดและสํานักสงฆ พบวากฎหมายมี
ความไมชัดเจน การนําเรื่องพระราชทาน
วิสุงคามสีมาที่เปนจารีตประเพณีการ
สงเสริมศาสนาพุทธมาเปนเหตุเชือ่ มโยง
ไปสูผ ลความเปนนิติบุคคลของวัดขัดตอ
หลักความเปนนิติบุคคลตามหลักกฎหมาย
มหาชนและไมสอดคลองกับหลักการ
ปกครองและบริหารราชการแผนดิน

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๒/๒๕๒๖และ
ที่๑๑๑๒/๒๕๔๐ วินิจฉัยวาวัดและสํานักสงฆที่แมจะมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีฐานะเปนนิติบุคคล
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๕/๒๕๕๔
วินิจฉัยวาวัดที่จะมีฐานะเปนนิติบคุ คลไดตองไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น
เกิดปญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มไิ ดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
วิเคราะหสิทธิหนาที่และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่
ของวัดไมมีกฎหมายกําหนดไวจึงตอง
พิจารณาจากพุทธบัญญัติ จารีต
ประเพณี กฎหมายที่เกี่ยวของและคํา
พิพากษาศาลฎีกาโดยมีวตั ถุประสงค
หลักคือการดําเนินการตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัด พบวาการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติ
กลางมีปญหาทั้งในแงของขอกฎหมาย
ดานคุณสมบัติของเจาอาวาสและ
ไวยาวัจกร การขาดระบบตรวจสอบ
กฎระเบียบมีขอจํากัดและไมมี
บทลงโทษกรณีฝาฝนไมปฏิบัตติ าม

บทสรุป ตองปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมีหลักการวาวัดและสํานักสงฆ
มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยความเปนนิติบุคคลเริ่มตนเมื่อหนวยงานของรัฐ
ไดรับรองการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมนําเงื่อนไขการพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปน
เกณฑพิจารณาความเปนนิติบุคคล

เสนอแนะใหมีการปรับปรุง
แกไข มาตรา ๕ ทวิ โดยเพิ่ม
นิยามคําวา “วัด” และ “สํานัก
สงฆ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรา ๔๔
จัตวา ใหมีบทลงโทษทางอาญา
กรณีสรางหรือจัดตั้งวัดหรือ
สํานักสงฆโดยไมไดรบั อนุญาต

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข มาตรา ๓๑ ดังนี้
“วัดมีสามอยาง ไดแก
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๓) สํานักสงฆ
ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม มีฐานะเปนนิติบุคคล”

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายกําหนดคุณสมบัติของเจา
อาวาสและไวยาวัจกรใหมีความ
เหมาะสม ปรับปรุงมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยสินของวัดโดยยึดถือ
ประโยชนสาธารณะมากกวาเนนกําไร
ปรับปรุงหลักเกณฑการจัดการศาสน
สมบัติกลางใหเปนไปตามกฎกระทรวง
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