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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร 
ผสมผสานกับทางรัฐศาสตรในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) จากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมท้ังการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ไดแก กลุมพระภิกษุสงฆ และ
กลุมฆราวาส โดยนําขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานัก
สงฆตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค เพ่ือเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมเก่ียวกับสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

ผลของการวิจัยพบวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา เกิดข้ึน
และเปนผลจากบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ท่ีบัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (๑) 
วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ และในวรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
โดยสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนานั้น เปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน 
ซ่ึงแตกตางจากความเปนนิติบุคคลของศาสนสถานในศาสนาอ่ืนซ่ึงมีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชน โดยมี
ความแตกตางท้ังในเรื่องของการจัดตั้งและการสิ้นสุดของนิติบุคคลซ่ึงเปนไปโดยผลของกฎหมาย การ
ใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานของวัด ความสัมพันธกับนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะท่ีไมเทาเทียมกัน 
และวัตถุประสงคท่ีมุงตอประโยชนของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ 

ประเด็นปญหาเก่ียวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดข้ึนจาก
การท่ีสวนราชการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรคณะสงฆ ตางมีความเห็นรวมกันวา การท่ี
กฎหมายบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ยอมตองหมายถึงวัดท้ังสองอยางคือ วัดท่ีไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางคําพิพากษาของศาลฎีกาซ่ึงไดมี 
คําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานักสงฆท่ีแมจะมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเม่ือไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง
ข้ึนตามกฎหมายแลว ก็มีสถานะเปนนิติบุคคล  อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความ
เปนนิติบุคคลของวัดวา วัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น 
ซ่ึงคําวินิจฉัยดังกลาวนี้มีผลทําใหวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีสถานภาพ
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เปนนิติบุคคล เกิดผลกระทบและความเสียหายตอการดําเนินการ ท้ังในดานสิทธิ หนาท่ี การทํา 
นิติกรรมสัญญา การฟองคดี การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ  

ผลของการวิจัยพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซ่ึงเดิมทีเปนไปตามพุทธบัญญัติและจารีต
ประเพณีนั้น เม่ือกฎหมายเขามากําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งท่ีตามมาคือความไม
สอดคลองในบางประเด็นระหวางแนวปฏิบัติเดิมกับสิ่งท่ีเปนบทบัญญัติทางกฎหมาย การพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเปนจารีตประเพณีท่ีองคพระมหากษัตริยจะพระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพ่ือใชเปน
ท่ีสังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด อันเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางฝาย
อาณาจักรกับฝายสงฆในลักษณะสงเสริมหรือเก้ือกูลพระพุทธศาสนา  การนําเง่ือนไขการตองไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมามาผูกเปนเง่ือนไขความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เปนการผลัก
ภาระการบริหารหรือการใชอํานาจฝายปกครองใหกับองคพระมหากษัตริย จึงเปนหลักการท่ีไม
สอดคลองกับหลักการบริหารราชการแผนดินและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ พบวาปญหา
ดังกลาวเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีไมมีความชัดเจน ผูวิจัย
จึงมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  โดยยึดถือหลักการวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัด
หรือสํานักสงฆเริ่มตนเม่ือหนวยงานของรัฐไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆท่ี
ชอบดวยกฎหมาย โดยไมนําเอาเง่ือนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาเปนเกณฑการ
พิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร เพ่ือใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความ
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 
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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 ดวยความเมตตาชวยเหลือจากทานผูรูท้ังหลายท่ีมี
ตอผูวิจัย ซ่ึงผูวิจัยมีความสํานึกในพระคุณของทาน ผูวิจัยขอขอบคุณอยางสูงตอ รองศาสตราจารย  
ดร.ภูมิ โชคเหมาะ  อาจารยพฤทธิภูมิ  พลอยงาม  อาจารย ดร.รุงรัตนา เจริญจิตต  อาจารย ดร.ทวีป  
ศรีนวม อาจารยกัลยา  มะโนนึก นายสมศักดิ์  หงษใจ และ อาจารยปยวรรณ  ธนโชคฐานพัฒน ซ่ึง
สละเวลาพรอมท้ังใหคําปรึกษาและนําแกไขงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
 
 ณ บัดนี้จึงขอประกาศสัจจะเปนการคารวะแดครู อาจารย และทานผูมีพระคุณตอชีวิต ขอ
กราบนมัสการ พระธรรมสุธี (พีร สุชาโต) เจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ พระพรหมบัณฑิต 
ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสุทิตย 
อาภากโร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร และพระมหาเสรีชน นริสสโร ผูอํานวยการสวนงาน
บริหาร 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูง ผูใหขอมูลสําคัญทุกทานท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาใหความ
รวมมืออยางดียิ่งในการใหขอมูลท่ีมีคุณคาตองานวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณอยางสูงสําหรับผู
แตงหนังสือทุกเลม วารสารทุกฉบับท่ีผูวิจัยใชในการอางอิงประกอบงานวิจัยนี้ 
 
 ผูวิจัยขอประกาศวาจะนําความรูในสรรพวิทยาการจากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอ
พระพุทธศาสนาและชาชนสืบไป 
 
 
       พระสิทธินิติธาดา ดร. 
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สารบัญ  
   หนา 
บทคัดยอภาษาไทย   ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract)    ค 
กิตติกรรมประกาศ   จ 
สารบัญ    ฉ 
สารบัญตาราง     ญ 
สารบัญแผนภูมิ     ฏ 
บทท่ี ๑   บทนํา   ๑ 
   ๑.๑  หลักการและเหตุผล   ๑ 
   ๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย   ๗ 
   ๑.๓  สมมติฐานของการวิจัย  ๘ 
   ๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย  ๘ 
   ๑.๕  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  ๙ 
   ๑.๖  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  ๙ 
   ๑.๗  คําสําคัญ (Key Word) ของโครงการวิจัย  ๑๐ 
   ๑.๘  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย  ๑๑ 
   ๑.๙  วิธีดําเนินการวิจัย  ๑๑ 
    ๑.๙.๑  ประชากรและขนาดตัวอยาง  ๑๑ 
    ๑.๙.๒  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ๑๓ 
    ๑.๙.๓  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ๑๓ 
    ๑.๙.๔  การประมวลผลขอมูล  ๑๓ 
    ๑.๙.๕  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ๑๔  
        ๑.๑๐ ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานวิจัย  ๑๔ 
         ๑.๑๑ ผลสําเร็จและความคุมคาของงานวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ  ๑๔  
   ๑.๑๒ การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ  ๑๕ 

     ๑.๑๒.๑ วัตถุประสงคและแนวทางในการรับฟงความคิดเห็น 
       จากผูมีสวนเก่ียวของ  ๑๕ 
          ๑) วัตถุประสงคในการรับฟงความคิดเห็น  ๑๕ 
          ๒) แนวทางในการรับฟงความคิดเห็น  ๑๘ 
     ๑.๑๒.๒  การรับฟงความคิดเห็นโดยการออกแบบสอบถามและ 
       การสัมภาษณ  ๑๙  
            ๑) การจัดทําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณและการจัดเก็บขอมูล  ๑๙ 
       ๒) การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม   ๒๐ 
     ๑.๑๒.๓  การรับฟงความคิดเห็นโดยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ๒๐ 
 



 
 

ช 

   หนา 
บทท่ี ๒   แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคล  ๒๑ 
 ๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับความเปนนิติบุคคล  ๒๑ 
  ๒.๑.๑  แนวคิดทฤษฎีวาดวยนิติบุคคล  ๒๒ 
  ๒.๑.๒  ความหมายและประเภทของนิติบุคคล  ๒๙ 
  ๒.๑.๓  องคประกอบของนิติบุคคล  ๓๓ 
  ๒.๑.๔  ลักษณะท่ัวไปของนิติบุคคล  ๓๔ 
  ๒.๑.๕  การกอตั้งนิติบุคคล  ๓๘ 
  ๒.๑.๖  สิทธิ หนาท่ี การดําเนินกิจการ และความรับผิดของนิติบุคคล  ๔๕ 
  ๒.๑.๗  การสิ้นสุดของนิติบุคคล  ๕๖ 
 ๒.๒  นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  ๕๘ 

๒.๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  ๕๘ 
       ๑) ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร  
    (Civil Law System)  ๕๙ 
                 (๑)  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ๕๙ 
                 (๒)  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  ๖๔ 
    ๒)  ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

  (Common Law System)   ๖๙ 
                 (๑)  อังกฤษ  ๖๙ 
                 (๒)  สหรัฐอเมริกา  ๗๕ 
 ๒.๒.๒  หลักเกณฑของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  ๗๖ 

    ๒.๓  นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของประเทศไทย  ๗๘ 
  ๒.๓.๑  ความเปนมาของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย  ๗๘ 
        ๑)  การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ท่ีไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 
   ข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศไทย  ๗๙ 
        ๒)  การจัดตั้งนิติบุคคลมหาชนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๖๘  ๘๐ 
 ๒.๓.๒  ประเภทของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย  ๘๔ 

บทท่ี ๓ สถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนา 
 และของศาสนสถานของศาสนาอ่ืน ๆ ในประเทศไทย   ๙๐     
   ๓.๑  สถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของประเทศไทย  ๙๐ 

  ๓.๑.๑  บทบาทและความสําคัญของวัดและสํานักสงฆในพระพุทธศาสนา   ๙๐ 
  ๓.๑.๒  ความหมาย ความเปนมาและลักษณะของวัดและสํานักสงฆ  ๑๐๑ 
  ๓.๑.๓  การจัดตั้งวัดและสถานภาพทางกฎหมายของวัดและ 
     สํานักสงฆของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ๑๒๙ 

          ๓.๒  สถานภาพทางกฎหมายของวัดอ่ืน ๆ ในพระพุทธศาสนา  ๑๔๑ 
                  ๓.๒.๑ วัดอนัมนิกาย  ๑๔๒ 



 
 

ซ 

   หนา 
                   ๓.๒.๒ วัดจีนนิกาย  ๑๔๘ 
   ๓.๓   สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาอ่ืนๆ ในประเทศไทย  ๑๕๒  
          ๓.๓.๑ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนถานในศาสนาอิสลาม        ๑๕๒ 
            ๑)  ประวัติความเปนมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย   ๑๕๒ 
            ๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของมัสยิด  ๑๖๓ 
       ๓) บทบาทของมัสยิดในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  ๑๖๙ 
           ๓.๓.๒ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนถานในศาสนาคริสต        ๑๗๐ 
            ๑)  ประวัติความเปนมาของศาสนาคริสตในประเทศไทย   ๑๗๐ 
            ๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถาน 
        ในศาสนาคริสต  ๑๘๑ 
           ๓.๓.๓ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดู     ๑๙๑ 
            ๑) ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในประเทศไทย  ๑๙๑ 
            ๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถาน 
        ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู       ๑๙๓ 
           ๓.๓.๔ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนถานในศาสนาซิกข       ๑๙๘ 
            ๑)  ประวัติความเปนมาของศาสนาซิกขในประเทศไทย   ๑๙๘ 
            ๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถาน 
        ในศาสนาซิกข  ๒๐๑ 
          ๓.๓.๕ สถานภาพทางกฎหมายของศาลเจา        ๒๐๓ 
            ๑)  ประวัติความเปนมาของศาลเจาในประเทศไทย   ๒๐๓ 
            ๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาลเจา 
        ในประเทศไทย  ๒๐๕ 
   ๓.๔   สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาอิสลาม  
    ในตางประเทศ  ๒๐๙ 
         ๓.๔.๑ สหพันธรัฐมาเลเซีย       ๒๐๙ 
         ๓.๔.๒ สาธารณรัฐฝรั่งเศส       ๒๐๙ 
         ๓.๔.๓ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี       ๒๑๐ 
         ๓.๔.๔ อังกฤษ       ๒๑๑ 
บทท่ี ๔ วิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสถานภาพ 
 ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ   ๒๑๓ 

 ๔.๑  วิเคราะหทฤษฎีความเปนนิติบุคคลกับสถานภาพทางกฎหมาย 
   ของวัดในพระพุทธศาสนา  ๒๑๓ 
   ๔.๑.๑  วัดในพระพุทธศาสนากับทฤษฎีความเปนนิติบุคคล  ๒๑๔ 
   ๔.๑.๒  วัดในพระพุทธศาสนากับความเปนนิติบุคคล 
     ตามกฎหมายมหาชน  ๒๑๗ 



 
 

ฌ 

   หนา 
  ๔.๒ วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพ 
    ความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
    และสํานักสงฆ  ๒๒๒ 
    ๔.๒.๑  ความเปนมาและแนวคิดเก่ียวกับสังฆกรรม  ๒๒๒ 
    ๔.๒.๒  สังฆกรรม : รูปแบบและลักษณะของการประชุมสงฆ  ๒๒๘ 
    ๔.๒.๓  ความหมายของวิสุงคามสีมา  และสถานภาพทางกฎหมาย 
      ของวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดท่ีมิไดรับ 
      พระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ  ๒๓๔ 
    ๔.๒.๔  วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดความสัมพันธ 
      ระหวางความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆกับการ 
      พระราชทานวิสุงคามสีมา  ๒๔๖ 
  ๔.๓  วิเคราะหสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ  ๒๕๕ 
    ๔.๓.๑  สิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆตามท่ีกําหนดโดยกฎหมาย  ๒๕๕ 
    ๔.๓.๒  ขอจํากัดสิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆ  ๒๖๒ 
  ๔.๔  วิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายกรณีทรัพยสินและ 
    ศาสนสมบัติของวัด  ๒๖๔ 
    ๔.๔.๑ ทรัพยสินท่ีเปนศาสนสมบัติกลาง  ๒๖๘ 
    ๔.๔.๒ ทรัพยสินท่ีเปนศาสนสมบัติของวัด  ๒๗๑ 
บทท่ี ๕ สรุปและขอเสนอแนะ   ๒๗๔ 

 ๕.๑ สรุป     ๒๗๔ 
   (๑)  การวิเคราะหทฤษฎีความเปนนิติบุคคลกับสถานภาพทางกฎหมาย 
    ของวัดในพระพุทธศาสนา  ๒๘๘ 
   (๒)  การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพ 
    ความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
    และสํานักสงฆ  ๒๘๙ 
   (๓)  การวิเคราะหสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัด 
    และสํานักสงฆ  ๒๙๐ 
   (๔)  การวิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมาย 
    กรณีทรัพยสินและศาสนสมบัติของวัด  ๒๙๑ 
 ๕.๒  ขอเสนอแนะ   ๒๙๒ 

บรรณานุกรม   ๒๙๖ 
ภาคผนวก    ๓๐๒ 

ภาคผนวก ก  กําหนดการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับงานวิจัย   ๓๐๓ 
ภาคผนวก ข  เอกสารประกอบการสัมมนา  ๓๐๕ 
ภาคผนวก ค  แบบสอบถามความคิดเห็น  ๓๑๖ 



 
 

ญ 

   หนา 
ภาคผนวก ง  ประมวลผลการสอบถามความคิดเห็นและการวิเคราะหขอมูล  ๓๒๖ 
ภาคผนวก จ  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องฐานะของสํานักสงฆ 
                 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  ๓๕๕ 
ภาคผนวก ฉ  พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  ๓๕๙  

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕   ๓๖๙ 
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ  
พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗  ๓๗๕ 

ภาคผนวก ช  พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐  ๓๗๗ 
ภาคผนวก ซ กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ๓๘๙ 
 ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)       ๓๙๐ 
 ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑)       ๓๙๕ 
 ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐)       ๓๙๗ 
 ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖)       ๔๐๔ 
 ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘)      ๔๐๖ 
ภาคผนวก ฌ บทความวิจัย เรื่อง สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ 
 พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ      ๔๐๙ 
ภาคผนวก ญ กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน      ๔๓๑ 
ภาคผนวก ฎ ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคกิจกรรมท่ีวางแผนไวและ 
 กิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ      ๔๓๔ 

ประวัติผูวิจัย    ๔๓๘ 

  
สารบัญตาราง  

ตารางท่ี   หนา 
 ๑ แสดงจํานวนประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการศึกษาวิจัย  ๑๒ 
 ๒ แสดงระยะเวลาในการทําการศึกษาวิจัย  ๑๔ 
 ๓ เปรียบเทียบระบบนิติบุคคลมหาชนในตางประเทศ (เฉพาะสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย  ๘๙ 
 ๔ จํานวนองคกรไมแสวงหากําไร (เปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๔๕/๒๕๕๐/๒๕๕๖)  ๙๙ 
 

สารบัญแผนภูมิ  
แผนภูมิท่ี   หนา 
 ๑ กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  ๙ 
 ๒ แสดงกระบวนการของกฎหมายเก่ียวกับสภานภาพของ 
  วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ  ๒๙๕ 

 



 
บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ หลักการและเหตุผล  

เปนท่ีรูกันโดยท่ัวไปของนักกฎหมาย (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) โดยท่ีบุคคลธรรมดานั้น ไดแก มนุษยทุกคนซ่ึงมีสภาพบุคคล
เริ่มตั้งแตเกิดมาแลวรอดอยู จนกระท่ังสิ้นสภาพบุคคลเม่ือถึงแกความตาย (ป.พ.พ. มาตรา ๑๕)  
ในขณะท่ีนิติบุคคลนั้น หมายถึงบุคคลท่ีกฎหมายไดสมมุติข้ึนเพ่ือใหมีสิทธิและหนาท่ีหลายอยางตามท่ี
กฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคลธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น (ป.พ.พ. 
มาตรา ๖๗) โดยท่ีบุคคลธรรมดาก็ดี และนิติบุคคลก็ดี ตางก็มีกฎหมายบัญญัติสภาพของบุคคลท้ังสอง
จําพวกไว รวมท้ังสิทธิและหนาท่ีหรือความรับผิดชอบตอสังคม  โดยท่ีสังคมและเศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดมีการรวมตัวและรวมกลุมกันมากข้ึนเปนคณะบุคคล เปนองคกรธุรกิจ องคกรเพ่ือ
การกุศล เชน มูลนิธิ วัด โบสถของทุกศาสนา สมาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะตาง ๆ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมผลักดันใหบุคคลภายในสังคมผูกนิติสัมพันธกันมากข้ึน จึงจําเปนตองมีกฎระเบียบมาเปนกลไก
ใชบังคับกับบุคคลในสังคมมานานแลวนับแตเกิดมีมนุษยในสังคมโลก และยังคงตองมีตอไป ท้ังนี้เพ่ือให
บุคคลตางตองตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีของตนท่ีมีตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีลักษณะเปนพลวัตร 

ปกติการเปนนิติบุคคลของคณะบุคคลซ่ึงไดตั้งองคกรของภาครัฐและภาคเอกชนนั้น 
ตางตองมีกฎหมายบัญญัติใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ เชน รัฐวิสาหกิจทุกแหงท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง
ข้ึนตางก็มีกฎหมายบัญญัติใหรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ มีสถานะเปนนิติบุคคล ยกเวนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนโดย
มติคณะรัฐมนตรีนั้นมิไดมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะมติคณะรัฐมนตรีมิใชกฎหมาย หากประสงคจะให
รัฐวิสาหกิจนั้นมีสถานะเปนนิติบุคคลก็ตองนํามติคณะรัฐมนตรีนั้นไปใชประกอบการยกรางกฎหมายเพ่ือ
ตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นข้ึนใหมเปนตน เชนเดียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา 

กอนป พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติวา  
“วัดมีสองอยาง ไดแก  (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  (๒) สํานักสงฆ” แตไมมี

บทบัญญัติวาวัดสองอยางดังกลาวนั้นมีสถานภาพเปนนิติบุคคล  
อยางไรก็ตาม ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในมาตรา ๗๒ ไดบัญญัติวา 
“จําพวกท่ีกลาวตอไปนี้ ยอมเปนนิติบุคคลคือ (๑) ทบวงการเมือง (๒) วัดวาอาราม  

(๓) หางหุนสวนท่ีจดทะเบียนแลว  (๔) บริษัทจํากัด  (๕) สมาคม  (๖) มูลนิธิท่ีไดรับอํานาจแลว”  
จากการท่ีตามมาตรา ๓๑ แหง พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติวา วัดมีสอง

อยาง ไดแก วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ แตไมมีบทบัญญัติวาวัดสองอยาง
ดังกลาวนั้นมีสถานภาพเปนนิติบุคคลหรือไม ในขณะท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒  
ไดบัญญัติวา “วัดวาอาราม”มีฐานะเปนนิติบุคคล ทําใหเกิดปญหาในการตีความวา วัดท่ีจะมีฐานะเปน



๒ 
 

นิติบุคคลไดนั้นตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และบางก็ตีความวาสํานักสงฆไมมีสถานะเปน 
นิติบุคคล แตไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖ วินิจฉัยวาสํานักสงฆแมไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล 

ในคดีดังกลาวเปนความแพงพิพาทเรื่องท่ีดิน น.ส.๓ อันเปนเอกสารมหาชน โดยวัด 
โลกตายอ มีนายเปลื้อง ศรีพระจันทร มรรคทายกผูรับมอบอํานาจ เปนโจทก ฟองนายบุญเลิศ สระมาลา 
จําเลย โดยวัดโจทกสรางมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยตั้งเปนสํานักสงฆกอน จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๕๑๘ จึง
ไดรับอนุญาตจัดตั้งวัดเปนทางการ  

คดีนี้ศาลฎีกาไดวางบรรทัดฐานวา คดีท่ีพิพาทกันเก่ียวดวยอสังหาริมทรัพยไมตองหามฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริง จําเลยฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ศาลชั้นตนสั่งรับฎีกาของจําเลยเฉพาะ
ปญหาขอกฎหมาย สวนขอเท็จจริงไมรับ จําเลยมิไดฎีกาคัดคานคําสั่งดังกลาว ฎีกาขอเท็จจริงของจําเลย
จึงเปนอันยุติ คงมีปญหาข้ึนสูศาลฎีกาเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานั้น วัดโจทกตั้งเปนสํานักสงฆมา
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๑ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บัญญัติวาวัดมีสองอยาง คือ
วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ จึงเห็นวาสํานักสงฆท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายแลว แมจะยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๗๒ แลว จึงมีสิทธิยึดถือครอบครองท่ีดินท่ีมีผูยกใหเปนของวัดได เม่ือขอเท็จจริง 
ฟงไดวาท่ีพิพาทเปนท่ีดินท่ีมีผูยกใหเปนปาชาของวัดโจทก จําเลยบุกรุกครอบครองทํากินในท่ีพิพาท 
โจทกจึงมีอํานาจฟองขับไลจําเลยและบริวารได 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 0๑  โดยไดยกเลิก
ความเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติมาตรา ๗๒ เดิมเสีย และไดบัญญัติความเปนนิติบุคคลไวในมาตรา ๖๕ 
โดยไดบัญญัติวา “นิติบุคคลจะมีข้ึนไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” 
โดยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติความเปนนิติบุคคลไวเฉพาะแต สมาคม มูลนิธิ หาง
หุนสวนและบริษัทจํากัดท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว สําหรับความเปนนิติบุคคลของทบวงการเมือง และ
วัดวาอาราม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีปรับปรุงใหมมิไดกลาวถึงแตอยางใด 

อยางไรก็ตามความเปนนิติบุคคลของทบวงการเมืองซ่ึงประกอบดวยกระทรวง ทบวง กรม 
ตาง ๆ นั้นแมวาจะถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็มิไดมีผลกระทบ
ตอความเปนนิติบุคคลของกระทรวงทบวงกรมแตประการใด เพราะกระทรวงทบวงกรมก็ยังคงมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตอไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงเปนกฎหมาย
มหาชน        

สําหรับวัดวาอารามท่ีถูกยกเลิกความเปนนิติบุคคลเชนเดียวกันกับทบวงการเมืองตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีปรับปรุงใหมนั้น จึงไดมีการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติคณะสงฆ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยมาตรา ๑๒ ไดยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และให
ใชความตอไปนี้แทน 

                                                 
๑
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญตัิ บรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม 

พ.ศ. ๒๕๓๕, ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕.  



๓ 
 

 
“มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง 
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป”   
แมวาจะมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดเสียใหม โดยยกเลิก

ความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกําหนดความเปนนิติบุคคลไวใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆท่ีปรับปรุงใหม แตบรรทัดฐานในการวินิจฉัยความเปนนิติบุคคลของวัดตามแนว
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖ ก็ยังไดรับการยืนยันตามแนวทางเดิม เชน  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๑๑๒/๒๕๔๐   
คดีนี้ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา มีขอสัญญาระหวางโจทกจําเลยวาจําเลยจะทําการรื้อถอนกําแพง

คอนกรีตของวัดท่ีอยูติดกับถนนสาธารณประโยชนทางทิศตะวันออกของท่ีดินแปลงตามสัญญา 
ตกลงรวมหุนออกไปภายใน ๔๐ วัน นับแตวันทําหนังสือนั้น เม่ือตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา  
วัดมีสองอยาง  (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  (๒) สํานักสงฆ ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล  
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป มาตรา ๓๗ บัญญัติวา เจาอาวาสมีหนาท่ีดังนี้ (๑) บํารุงวัด 
จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี และมาตรา ๔๐ บัญญัติวา ศาสนสมบัติแบงออกเปน
สองประเภท (๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของศาสนาซ่ึงมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง (๒) ศาสนสมบัติ
ของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง ดังนั้น เม่ือวัดเปนนิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับ
บุคคลธรรมดา กําแพงวัดเปนเพียงศาสนสมบัติของวัด ซ่ึงเจาอาวาสมีอํานาจจัดการกอสรางหรือรื้อถอน
เพ่ือประโยชนของวัดได หากจําเลยสามารถทําความตกลงกับเจาอาวาสเพ่ือขอรื้อถอนกําแพงวัดและทาง
วัดยินยอม จําเลยยอมสามารถรื้อถอนกําแพงวัดได การท่ีจําเลยไดทําสัญญาดังกลาวกับโจทกเนื่องจาก
จําเลยเห็นวาตนสามารถทําความตกลงกับเจาอาวาสได ขอตกลงดังกลาวจึงไมขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใด จึงไมเปนโมฆะ ตามหนังสือสัญญาตกลงรวมหุนมีขอความวา 
"...เม่ือผูรวมหุนท่ี ๒ (จําเลย) ทําการรื้อถอนกําแพงคอนกรีตท่ีติดกับถนนสาธารณประโยชนทางทิศ
ตะวันออกของโฉนดท่ีดินท่ีจะซ้ือขายภายใน ๔๐ วัน นับตั้งแตวันทําสัญญาฉบับนี้" แมจะไมมีขอความใด
ระบุวาใหจําเลยรื้อถอนจํานวนเทาใดก็ตาม แตเม่ือถอยคําในสัญญาระบุชัดแจงแลววาใหรื้อถอนกําแพง
คอนกรีตท่ีติดกับถนนสาธารณประโยชนทางทิศตะวันออกของโฉนด ยอมแสดงวาจําเลยตองรื้อถอน
กําแพงดานทิศตะวันออกท้ังหมด จําเลยรื้อถอนกําแพงออกไป ๖ ชองแลวถูกดําเนินคดี จึงกอสราง
กําแพงกลับสูสภาพเดิม ๕ ชอง คงเหลือสวนท่ีจําเลยทุบออก ๑ ชอง และสวนท่ีผูอ่ืนทุบออก ๑ ชอง  
ถือไดวาจําเลยไมสามารถรื้อถอนกําแพงออกไปหมดตามสัญญาจําเลยจึงเปนฝายผิดสัญญา 

นอกจากนั้น ปรากฏในคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๔๙๐/๒๕๔๒  
คดีนี้ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวาตามบทบัญญัติแหง พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา 

๓๑ วัดมีฐานะเปนนิติบุคคล และวัดมีสองอยาง อยางหนึ่งคือสํานักสงฆ ตามมาตรา ๓๒ การสรางวัด
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และการตั้งวัดใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๐๔) ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๒ แหง พ.ร.บ. ดังกลาว กําหนดวิธีการสรางวัดและ
การตั้งวัดไว ซ่ึงเห็นไดวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลซ่ึงรวมถึงวัดประเภทสํานักสงฆดวยนั้น หลังจาก
กรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัดแลว ยังจะตองมีการดําเนินการเพ่ือขอตั้งเปนวัด 
ตอนายอําเภอและผานข้ันตอนการพิจารณา การปรึกษา และการรายงานการขอตั้งวัดโดยหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ตามลําดับ จนเม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงจะ
ประกาศตั้งเปนวัดในราชกิจจานุเบกษาได วัดโจทกแมจะไดรับอนุญาตใหสรางวัดแลว แตเม่ือยังไมไดมี
การดําเนินการเพ่ือขอตั้งเปนวัดและยังไมไดรับอนุญาตจากทางราชการใหตั้งวัดตามกฎหมาย ยอมจะถือ
วาขณะยื่นฟองโจทกเปนวัดประเภทสํานักสงฆอันจะทําใหมีฐานะเปนนิติบุคคลหาไดไม โจทกจึงไมมี
อํานาจฟอง 

อยางไรก็ตาม ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคําพิพากษา 
ศาลฎีกาเดิมเสีย โดยคดีนี้เปนความแพง พิพาทเรื่องสัญญาให  สรุปความไดวา วัดปามหาไชย เปนโจทก
ยื่นฟองนางปทุม อนงคพงศพันธุ เปนจําเลยตอศาล เพ่ือใหจําเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินโฉนด
เลขท่ี ๕๔๑๙๖ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนเนื้อท่ี ๖ ไร ใหแก
โจทก ตามหนังสือสัญญายกท่ีดินเพ่ือใหสรางวัด โดยเม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๓๓ จําเลยไดทําหนังสือ
ใหความยินยอมยกท่ีดินตามตราจองเลขท่ี ๖๘ เนื้อท่ี ๖ ไร ตอมาไดแยกออกเปนโฉนดเลขท่ี ๕๔๑๙๖ 
ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสรางวัด โดยมีนายเชิด พิมมะรัตน เปนผู
ขออนุญาตสรางวัด เม่ือกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเปนวัดในราชกิจจานุเบกษาแลว จําเลยจะ
จัดการโอนท่ีดินใหแกวัดภายใน ๖๐ วัน  

ศาลชั้นตนไดพิจารณาพิพากษาใหจําเลยจดทะเบียนโอนท่ีดินตามโฉนดเลขท่ีดังกลาวใหแก
โจทก หากไมปฏิบัติตามใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจําเลย ตอมาจําเลยอุทธรณและ
ศาลอุทธรณภาค ๗ พิพากษายืน   

จําเลยฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยกอนวาขณะยื่นฟอง วัดโจทกมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีมี
อํานาจฟองคดีหรือไม ซ่ึงเปนปญหาเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน เม่ือพิจารณาคําฟองของ
โจทก การท่ีโจทกฟองคดีนี้เพ่ือใชโฉนดท่ีดินประกอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบกับโจทก
ไมไดนําสืบวาขณะฟองคดีโจทกไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จึงแสดงใหเห็นวา โจทกยังไมไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาในขณะท่ียื่นฟอง  ดังนั้น วัดโจทกจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจฟองคดี
ได  เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา วัดมีสองอยาง (๑) วัดท่ี
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ โดยใหวัดมีฐานะ เปนนิติบุคคล ซ่ึงตามบทบัญญัติ
ดังกลาวแสดงวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว เม่ือวัดโจทกซ่ึง
แมกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลวก็ตาม  แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยังไมมี
ฐานะเปนนิติบุคคลท่ีจะมีอํานาจฟองคดีนี้ได เม่ือไดวินิจฉัยเชนนี้แลว จึงไมตองวินิจฉัยปญหาตามฎีกา
ของจําเลยอีกตอไป เพราะไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลง พิพากษากลับ ใหยกฟอง  

ผลของคําวินิจฉัยศาลฎีกาดังกลาวมีผลกระทบตอการบริหารกิจการของคณะสงฆเปน 
อยางมาก จนทําใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี พศ ๐๐๐๖/๖๑  
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ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา1

๒  อางถึงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๖๐๖๕/๒๕๕๔ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวา ตามมาตรา ๓๑ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหวัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ 
ซ่ึงหมายถึงวัดท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดย
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงหมายความรวมถึงวัดท้ังสองอยาง และใหเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดใน
กิจการท่ัวไป ดังนั้น การท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลว เม่ือวัดโจทกซ่ึงแมกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลวแตยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา จึงยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีจะมีอํานาจฟองคดีได อาจมีผลใหวัดท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไดรับความเสียหายและสงผลรวมไปถึง
สถานะของเจาอาวาสวัดนั้น ๆ ซ่ึงเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย จึงขอหารือมายัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณา 

ตอมาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี พศ ๐๐๐๖/๗๒๔ ลงวันท่ี 
๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา การหารือดังกลาวมิไดประสงคจะหารือเฉพาะกรณี
ของวัดปามหาไชย โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติประสงคจะหารือในสองประเด็นคือ  

(๑) วัดตามมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีฐานะเปนนิติบุคคลหรือไม และ 

(๒) เจาอาวาสวัดนั้น ๆ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม เนื่องจากมีวัด
เปนจํานวนมากท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เชน 
วัดเจียระดับ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วัดมหิงษาราม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปนตน 
ท้ังนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจายนิตยภัตตอไป 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ โดยมีผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลวเห็นวา มาตรา ๓๑ 
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหวัดมีสองอยาง คือ วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาอยางหนึ่ง และ สํานัก
สงฆ อีกอยางหนึ่ง คําวา “วัด” ในพระราชบัญญัติดังกลาวจึงยอมหมายถึงวัดท่ีไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลว และสํานักสงฆ สําหรับสํานักสงฆนั้นไมปรากฏวาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ไดบัญญัติความหมายไววาหมายถึงอะไร แตเม่ือยอนกลับไปดูพระราชบัญญัติลักษณปกครอง
คณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ อันเปนกฎหมายเก่ียวกับคณะสงฆฉบับแรกท่ีมีข้ึนในประเทศไทย ก็จะ
พบวาพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติไวในมาตรา ๕ กําหนดจําแนกประเภทของวัดไวใหมี ๓ อยาง คือ 
พระอารามหลวง อารามราษฎร และท่ีสํานักสงฆ และกําหนดใหความหมายของคําวา “ท่ีสํานักสงฆ” 
คือ วัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา 

                                                 
๒
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ฐานะของสํานักสงฆตามพระราชบัญญตัิคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕  การตอบขอหารือ เรื่องเสร็จท่ี ๓๓๖/๒๕๕๕ อางจากเว็บไซต  <http://www.krisdika.go.th/wps/ 
portal/general/!ut/p/c๕>, เมือ่วันท่ี  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
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ตอมาเม่ือมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ และ
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ข้ึนใชบังคับแทน ตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดแบง
วัดออกเปนสองอยาง คือ วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และสํานักสงฆ ตอมาไดมีการยกเลิก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันข้ึนใชบังคับแทน โดยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหวัดมีสองอยาง 
คือ (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ  โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิไดมีบทบัญญัติใดใหเห็นวามีความ
ประสงคจะใหลักษณะของสํานักสงฆมีความหมายเปลี่ยนแปลงไป จากท่ีเคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ จึงตองถือวาสํานักสงฆยังคงมีความหมายดังท่ีเคย
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ โดยหมายถึงวัดซ่ึงยังไมได
รับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา ซ่ึงก็สอดคลองกับความหมายท่ีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ท่ีใชอยูในปจจุบัน ใหความหมายของ “สํานักสงฆ”วา วัดท่ียังไมไดรับพระราชทานท่ี
วิสุงคามสีมา เม่ือมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ยอมตองหมายถึง
วัดท้ังสองอยาง คือ วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามมาตรา ๓๑ (๑) และ สํานักสงฆ ตามมาตรา 
๓๑ (๒) ซ่ึงความเห็นดังกลาวสอดคลองกับคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖ ท่ีวินิจฉัยวาสํานักสงฆ
ท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายแลว แมจะยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็เปนนิติบุคคล 

อยางไรก็ตามในกรณีท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นวา คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๖๐๖๕/๒๕๕๔ กอใหเกิดปญหาและไมสอดคลองกับเจตนารมณท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เขาใจหรือยึดถืออยู และไมประสงคจะใหเกิดผลดังคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ก็สมควรนําความหารือ
กับมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เสียใหมใหชัดเจน
และตรงตามความประสงคยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจแกไขมาตรา ๓๑ (๒) เสียใหม ใหมีความวา “(๒) สํานักสงฆ  
อันไดแก วัดท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนแตยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา” สวนกรณีการเบิกจาย
นิตยภัตนั้นไดมีระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวาดวยการเบิกจายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดข้ันตอนและวิธีการในการจายเงินดังกลาวไวอยูแลวโดยไมไดข้ึนอยูกับฐานะความเปนนิติบุคคล
ของสํานักสงฆแตอยางใด 

สําหรับประเด็นปญหาท่ีวาถาสํานักสงฆมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลแลว เจาอาวาสของสํานัก
สงฆจะยังมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไมนั้น เม่ือไดวินิจฉัยแลววาสํานักสงฆ
มีฐานะเปนนิติบุคคล จึงไมมีความจําเปนตองตอบขอหารือในปญหาดังกลาว2

๓ 
ปญหาในการตีความเก่ียวกับสถานภาพของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไมมีฐานะ

เปนนิติบุคคลท่ีจะมีอํานาจในการฟองคดี ตามคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ นั้น กรณีเปนท่ีนา
สังเกตวามีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันระหวาง หนวยงานศาลท่ีทําหนาท่ีวินิจฉัยชี้ขาดคดีขอพิพาทตาม
กฎหมายฝายหนึ่ง กับหนวยงานของรัฐผูถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคือสํานักงานพระพุทธศาสนา

                                                 
๓
เรื่องเดียวกัน. 



๗ 
 

แหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอันเปนหนวยงานผูใหความเห็นทางกฎหมายแก
หนวยงานภาครัฐฝายหนึ่ง   

จากสภาพปญหาในการตีความเก่ียวกับสถานะความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆดังกลาว มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของวัดและสํานักสงฆใน
เปนอยางมาก  ในปจจุบัน ประเทศไทยมีวัดท่ีมีพระสงฆอยูท่ัวประเทศ จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด เปนวัดท่ี
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จํานวน ๒๒,๙๕๙ วัด วัดท่ียังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
จํานวน ๑๖,๐๒๕ วัด มีพระภิกษุสงฆ จํานวน ๒๘๙,๑๓๑ รูป และสามเณร จํานวน ๖๐,๕๒๘ รูป3

๔  โดยมี
วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คิดเปนจํานวนรอยละ ๕๘.๙ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดท้ังหมดในประเทศไทย  

เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น มีความเก่ียวของท้ังในเรื่องสิทธิและ
หนาท่ีของนิติบุคคล รวมท้ังการใชอํานาจของเจาอาวาส ในฐานะเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ และเปนผลท่ีเก่ียวเนื่องกับการทํานิติกรรมและสัญญา กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย เชน ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ อาคารสิ่งกอสราง ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนการ
กําหนดใหเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา รวมท้ังทรัพยมรดกของพระ
ท่ีจะตกทอดไดแกวัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนผลพวงถึงสํานักสงฆดวย
เชนเดียวกัน  มีการประมาณการวาในแตละป ภาพรวมของการมีเงินหมุนเวียนในรูปของรายไดและ
รายจายของระบบวัดท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทตอป4๕  

ปญหาจากการท่ีกฎหมายบัญญัติสถานภาพของวัดและสํานักสงฆไวไมชัดเจนดังกลาวทําให
เกิดการตีความไดสองนัยขางตน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการทํานิติกรรมของ
วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซ่ึงมีอยูจํานวน ๑๖,๒๐๕ แหง คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑ ของ
จํานวนวัดท่ีมีอยูท่ัวประเทศ และมีผลกระทบตอการบริหารงานขององคกรคณะสงฆในภาพรวม ดังนั้น 
จึงควรตองทําการศึกษาวิจัยเพ่ือใหทราบถึงความเปนมา สภาพปญหา แนวคิดทฤษฎี และมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆ ตลอดจนการหาแนวทางขอสรุปหรือมาตรการในทางกฎหมาย ท่ีจะเสนอแนะในการปรับปรุง 
หรือแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
กฎระเบียบ ขอบังคับ รวมท้ังบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของตอไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ

สํานักสงฆ 

                                                 
๔
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, “ขอมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา  

ป ๕๗”, (มีนาคม ๒๕๕๗), หนา ๗. 
๕
ณดา จันทรสม, “รายงานการวิจยัเรื่อง การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”, โครงการศึกษาการ

บริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ระยะท่ีสอง เสนอตอ สํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
(พฤษภาคม ๒๕๕๕), หนา ๑๐๒. 



๘ 
 

๑.๒.๒  เพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และในเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ไปศึกษาวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคทาง
กฎหมายเก่ียวกับสถานภาพของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตลอดจนทราบ
ถึงแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว 

๑.๒.๓ เพ่ือเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายวาดวยคณะสงฆ รวมท้ัง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๑.๓ สมมติฐานของการวิจัย 
ความไมชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายคณะสงฆ กรณีสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ี

มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆมีความสําคัญตอการบริหารจัดการของคณะสงฆและ
เจาอาวาส  และมีผลกระทบตอสิทธิ หนาท่ี การทํานิติกรรม รวมท้ังกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย เชน ทรัพยสิน ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ อาคาร สิ่งกอสรางของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆตาง ๆ รวมท้ังมีผลกระทบตอความเชื่อม่ันและความศรัทธาในสถาบันสงฆ
โดยรวม จึงควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของใหมีความชัดเจน เหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 
 

๑.๔ ขอบเขตของโครงการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา มุงเนนศึกษาความเปนมา สภาพปญหา วิวัฒนาการ แนวคิด

และทฤษฎแีละมาตรการตาง ๆ ท้ังดานสังคม การศาสนา และกฎหมาย ท่ีเก่ียวกับสถานภาพของวัดท่ี
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตามวัตถุประสงค
ขอ ๑.๒.๑–๑.๒.๔ ดังกลาวขางตน โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับกุศลสถานของศาสนาอ่ืน ๆ ใน
ประเทศไทย เชน มัสยิดอิสลาม โบสถมิสซัง วิหารฮินดูและพราหมณ เปนตน รวมท้ังวัดและกุศลสถาน
ของศาสนาอ่ืน ๆ ในตางประเทศบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุน และประเทศในกลุม
อาเซียน เปนตน 

๑.๔.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ประชากรกลุมตัวอยาง จะทําการศึกษาวิจัยภาคสนามดวยการ
สัมภาษณเชิงลึกและออกแบบสอบถามประชากรกลุมตัวอยาง ท้ังในเขตพ้ืนท่ีภูมิภาค เขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

 

 



๙ 
 

๑.๕ กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

แผนภูมิท่ี ๑ 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๖ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
สภาพของนิติบุคคลท่ีกฎหมายท้ังสี่ระบบ ประกอบดวย กฎหมายลายลักษณอักษร 

กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายเก่ียวกับศาสนา ตางก็มีแนวคิดท่ีไม
แตกตางกัน กลาวคือ มีสถานะเปนบุคคลท่ีกฎหมายไดสมมุติข้ึนเพ่ือใหคณะบุคคลธรรมดาซ่ึงรวมตัว
กันดําเนินการโดยผานทางตัวแทนหรือผูแทนของนิติบุคคล ท้ังนี้เพ่ือวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นท่ี
ตางก็มีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร (ไดแก องคกรธุรกิจและสหกรณ) เพื่อใหการบริการ (ไดแก 
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจบางประเภท) เพ่ือประโยชนสาธารณะ (ไดแก สมาคม

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
โครงการวิจัยเรื่อง สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิได

รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 

ความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหาเก่ียวกับสถานภาพ
ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 

วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับสถานะการเปนนิติบุคคล 

ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับ
สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ี

มิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 

วิเคราะหปญหาและอุปสรรคทาง
กฎหมายเก่ียวกับสถานภาพของ

วัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายคณะสงฆรวมท้ัง

กฎระเบียบขอบังคับ หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 



๑๐ 
 

และมูลนิธิ) และเพ่ือการกุศล (ไดแก วัดของทุกศาสนา) โดยท่ีนิติบุคคลนั้นมีท้ังนิติบุคคลตามกฎหมาย
เอกชน ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ไดแก 
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง หรือกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการ และกฎหมายสถาบันการ
คลังของรัฐ รวมท้ังกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง ซ่ึงโดยสวนใหญแลวความเปนนิติบุคคล
นั้นมิใชวาจะทึกทักใหเปนตามท่ีบางทานเขาใจ แตจะเปนไดโดยผลของกฎหมาย ซ่ึงอาจเปนนิติบุคคล
โดยบทบัญญัติตามกฎหมายเอกชน ซ่ึงอาจมีฐานะเปนนิติบุคคลเม่ือไดมีการจดทะเบียนตาม
หลักเกณฑเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซ่ึงเปนโดยผลของ
กฎหมายท่ีผลใชบังคับทันที  

 

๑.๗  คําสําคัญ (Key Word) ของโครงการวิจัย5

๖  
๑.๗.๑   สถานภาพ  หมายถึง ฐานะ (หนา ๑๑๕๖) 
๑.๗.๒  วัด หมายถึง สถานท่ีทางศาสนาโดยปกติมีโบสถ วิหาร และท่ีอยูของสงฆหรือ

นักบวช เปนตน (หนา ๑๑๐๔) 
๑.๗.๓   วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตท่ีพระราชทานแกสงฆเพ่ือใชเปนท่ีสรางพระอุโบสถ 

(หนา ๑๑๒๖) 
๑.๗.๔   สํานักสงฆ หมายถึง วัดท่ียังไมไดรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา (หนา ๑๑๒๗) 
๑.๗.๕   นิติบุคคล หมายถึง บุคคลซ่ึงจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมาย หรือตามกฎหมาย แตกตาง

จากบุคคลธรรมดา โดยมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาท่ีโดยสภาพ
จะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น เชน กระทรวง ทบวง กรม บริษัทจํากัด สมาคม 
มูลนิธิ (หนา ๕๓๔) 

๑.๗.๖   นิติบุคคลเอกชน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน เชน บรรดาองคกรตาง ๆ 
ท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนใหญมีวัตถุประสงคแสวงหากําไร 

๑.๗.๗   นิติบุคคลมหาชน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เชน หนวยงานตาง ๆ 
ของรัฐท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนนิติบุคคล  สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๑.๗.๘   ศาสนสมบัติของวัด หมายถึง ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง รวมท้ังปูชนียสถานท่ีตั้งอยู
ภายในบริเวณวัด เชน พระปฐมเจดีย พระธาตุพนม พระธาตุดอยสุเทพ (หนา ๑๑๔๓) 

๑.๗.๙  นิตยภัต หมายถึง อาหารหรือคาอาหารท่ีถวายภิกษุสามเณรเปนนิตย , เงิน
งบประมาณแผนดินท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเปนประจําทุกปเพ่ือ
เบิกจายถวายอุดหนุนอุปถัมภแกพระภิกษุผูไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ 
พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค เปนตน (หนา ๖๓๓-๖๓๔) 

 
 
 

                                                 
๖
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (พิมพครั้งท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔. 

 



๑๑ 
 

๑.๘  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
๑.๘.๑  ทําใหทราบความเปนมาและความสําคัญของปญหาเก่ียวกับสถานภาพของวัดท่ี

มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 
๑.๘.๒  ทําใหทราบวิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับสถานภาพการเปนนิติบุคคลของ

วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 
๑.๘.๓  ทําใหทราบมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับสถานภาพของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 
๑.๘.๔  ทําใหทราบผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 
๑.๘.๕  นําขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัยไปใชเปนแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติม

เก่ียวกับกฎหมายเก่ียวกับคณะสงฆ รวมท้ังกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 
 

๑.๙ วิธีดําเนินการวิจัย 
ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสานกับทาง

รัฐศาสตร ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารชั้นตน (Primary Source) ไดแกกฎหมายท่ีเก่ียวของ หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ งานวิจัย 
บทความ ฯลฯ และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ท่ีเผยแพรในลักษณะขอมูลออนไลนจาก
เว็บไซตตาง ๆ  อีกท้ังไดทําการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) และการออกแบบสอบถาม (Questionnaires)  รวมท้ังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก วัด สํานักสงฆ พระภิกษุ รวมท้ังบุคลากรซ่ึงเก่ียวของ 
แลวนําขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและแปลความใหไดมาซึ่งผลของขอมูลดังกลาว ดวยวิธีวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  ซ่ึงผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกับคณะสงฆตอไป 

๑.๙.๑  ประชากรและขนาดตัวอยาง 
 ๑.๙.๑.๑  ประชากร  

การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษากับประชากร ๒ กลุมดังตอไปนี้ 
(๑) กลุมพระภิกษุสงฆ ผูดํารงตําแหนงบริหารระดับเจาคณะภาคลงมา 

ตลอดจน พระภิกษุ  แมชี เปนตน   
(๒) กลุมฆราวาส คฤหัสถ ศาสนิกชน ผูทรงคุณวุฒิ  ประกอบดวย  

ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ อาจารย นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารและเจาหนาท่ีของสวนราชการ 
หนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน องคกรภาคธุรกิจ เกษตรกร ผูใชแรงงาน ตลอดจนนักศึกษา ประชาชน
ท่ัวไป  เปนตน  

 ๑.๙.๑.๒  ขนาดตัวอยาง  
ขนาดตัวอยางที่ศึกษาเปนพระภิกษุสงฆ ผู ดํารงตําแหนงบริหาร

ระดับเจาคณะภาคลงมา ตลอดจน พระภิกษุ แมชี รวมท้ังฝายฆราวาสซ่ึงประกอบดวย ผูพิพากษา 
อัยการ ทนายความ อาจารย นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารและเจาหนาท่ีของสวนราชการ 



๑๒ 
 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน องคกรภาคธุรกิจ  เกษตรกร ผูใชแรงงาน ตลอดจน
นักศึกษาและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีภูมิภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คณะผูวิจัยกําหนดขนาด
ตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาจากตารางขนาดตัวอยางของ Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อน ± ๕% และเพ่ือใหไดขนาดตัวอยางท่ีมีความเปนตัวแทนของประชากรและ
ไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย   จึงกําหนดขนาดตัวอยางท้ังสิ้น ๔๐๐ ตัวอยาง  

 คณะผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบไมใชหลักความนาจะเปน (Non-Probability 
Sampling) โดยสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดสัดสวนขนาดตัวอยาง ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๑ 

แสดงจํานวนประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการศึกษาวิจัย 
 

กลุมประชากร 
 

ขนาดตัวอยาง 
แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม  

สําหรับสงฆและ
ฆราวาสระดับ

บริหาร เจาหนาท่ี
สวนราชการหรือ 

ผูนําองคกร 

สําหรับขาราชการ
พนักงาน บุคลากร
ผูปฏิบัติงานและ

นักศึกษาประชาชน
ท่ัวไป 

รวม
(ตัวอยาง) 

๑.   พระภิกษุ สงฆ ระดับบริหารตั้งแต 
เจาคณะภาคลงมาจนถึงเจาอาวาส 

 
 ๑๐ 

 
 ๓๐ 

 
 ๔๐ 

๒. พระภิกษุ แมชี  ๑๐  ๕๐  ๖๐ 
๓.   ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ  ๕  ๔๕  ๕๐ 
๔.  ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย นักวิชาการ 

ผูเชี่ยวชาญ 
 
 ๕ 

 
 ๔๕ 

 
 ๕๐ 

๕.  ผูบริหารและเจาหนาท่ีสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ    

         
 ๕ 

 
 ๔๕ 

 
 ๕๐ 

๖.  ผูบริหารและเจาหนาท่ีองคการเอกชน 
องคกรธุรกิจการคา  

 
 ๕ 

 
 ๒๕ 

 
 ๓๐ 

๗.  ผูประกอบธุรกิจ อาชีพอิสระ  -  ๓๐  ๓๐ 
๘.  เกษตรกร ประมง ผูใชแรงงาน  -  ๓๐  ๓๐ 
๙.  นักศึกษา ประชาชน  -  ๖๐  ๖๐ 

รวม  ๔๐   ๓๖๐  ๔๐๐ 
 
 
 



๑๓ 
 

๑.๙.๒  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ใช ๒ วิธี ดังนี้ 
(๑) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดวยการศึกษาคนควาจาก

บทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของ บทความ ตํารา วิทยานิพนธ และงานวิจัยของตางประเทศและของ
ประเทศไทย 

(๒) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) พระภิกษุสงฆระดับบริหาร บุคลากรในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ 
องคการเอกชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณ
บุคลากรท่ีเปนสงฆและฆราวาสในกลุมประชากรตัวอยาง รวมท้ังการจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของ 

๑.๙.๓  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
๑.๙.๓.๑ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มี ๒ แบบ ดังนี้ 

(๑) แบบสัมภาษณ  ( Interview) โดยการสัมภาษณแบบเชิ งลึ ก  
(In-depth Interview) สําหรับสงฆและฆราวาสระดับผูบริหารและบุคลากร ของสวนราชการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

(๒) แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณบุคลากร
ผูปฏิบัติงานของสวนราชการ หนวยงานรัฐ องคการเอกชน ผูประกอบธุรกิจ เกษตรกร ผูใชแรงงาน และ
นักศึกษาประชาชนท่ัวไป 

๑.๙.๓.๒ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
(๑) เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลโดยการหาความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) เปนการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการ
หาคา IOC โดยใหผูเชี่ยวชาญท้ัง ๓ ทาน พิจารณาลงความเห็น ซ่ึงเกณฑการพิจารณา IOC มากกวา 
๐.๕ แสดงวาขอคําถามนั้นใชได แตถา IOC เทากับหรือนอยกวา ๐.๕ แสดงวาขอคําถามในการ
สอบถามนั้นไมดีควรตัดท้ิงหรือปรับปรุง โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

  +๑ เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหา 
  ๐ เม่ือผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาหรือไม 
  -๑ เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจวาคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหา 

(๒) แบบสอบถามท่ีจะตองผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจะนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรซ่ึงมีความ
ใกลเคียงกับกลุมประชากรท่ีจะศึกษา 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  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาสถิติท่ีคํานวณจากกลุมตัวอยาง คือ 
สถิติพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentiles) 

 

๑.๑๐ ระยะเวลาในการทําการศึกษาวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

ตารางท่ี ๒ 
แสดงระยะเวลาในการทําการศึกษาวิจัย 

 

แผนการดําเนินการศึกษาวิจัย 
เดือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑. ประชุมเตรียมความพรอม             
๒. กําหนดประเด็น/แนวทาง/แผนงาน             
๓. ทําการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค             
    ๓.๑ รวบรวมเอกสาร ขอมูล ขอกฎหมาย             
    ๓.๒ ดําเนินการวิจัยภาคสนาม สัมภาษณ 

แจกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูล 
            

    ๓.๓ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็น 

            

๔. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย
ของสถานภาพของวัดฯ และสํานักสงฆ 

            

๕. เสนอรางวิจัยฉบับสมบูรณตอมหาวิทยาลัยฯ             
๖. นําเสนอรางพรอมรับการแกไขปรับปรุง             
๗. แกไขปรับปรุงแลวนําเสนอเปนรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ 
            

 

๑.๑๑  ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ  
ปรากฏในขอท่ี ๑.๒.๕ ของวัตถุประสงคของการวิจัยแลว กลาวคือ เพ่ือเสนอแนะใหมีการ

แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกับคณะสงฆใหมีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาวการณ กอใหเกิดผลดีตอ



๑๕ 
 

การบริหารงานขององคกรคณะสงฆในภาพรวม  ไมเกิดปญหาขอขัดของและเกิดความขัดแยงในการ
ตีความตอไป 

 

๑.๑๒  การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ 
  ๑.๑๒.๑ วัตถุประสงคและแนวทางในการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

ในการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของกับงานวิจัยเรื่องสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ อันประกอบดวยประชากรกลุม
ตัวอยางจํานวน ๒ กลุม คือ กลุมพระภิกษุสงฆ ประกอบดวยพระสังฆาธิการผูดํารงตําแหนงบริหาร
ระดับเจาคณะภาคลงมาจนถึงเจาอาวาส ตลอดจน พระภิกษุ แมชี รวมท้ังฝายฆราวาสซ่ึง
ประกอบดวย ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ อาจารย นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐองคการเอกชน องคกรภาคธุรกิจ เกษตรกร 
ผูใชแรงงาน ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีภูมิภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก การตอบแบบสอบถาม และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
นั้น นับเปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงคและ
แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

๑) วัตถุประสงคในการรับฟงความคิดเห็น 
โดยท่ีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน โดย

ประชาชนและเพ่ือประชาชน การบริหารราชการแผนดินจึงตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และตอง
เปนไปโดยเปดเผย โปรงใส และใหโอกาสแกประชาชนท่ีจะแสดงความคิดเห็นเพ่ือสะทอนความ
ตองการในเรื่องตาง ๆ อันจะทําใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากท่ีสุด นอกจากนี้ โดยท่ีการบริหารราชการแผนดินของประเทศท่ีปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตองเปนไปตามหลักนิติรัฐ หรือการปกครองโดยกฎหมาย กลาวคือ ฝายบริหารตอง
บริหารราชการแผนดินตามกฎหมาย กฎหมายจึงเปนกลไกสําคัญท่ีสุดในการบริหารราชการแผนดิน  
ดังนั้น การศึกษาปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆ อันอาจนําไปสูการปรับปรุงแกไขกฎหมายคณะสงฆและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จึงตอง
คํานึงถึง “ความตองการท่ีแทจริงของคณะสงฆ และประชาชน” ตลอดจนมาตรการปองกัน แกไขหรือ
เยียวยา “ผลกระทบ” ของกฎหมายท่ีอาจมีตอประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของดวย6

๗ 
หลักการพ้ืนฐานในการจัดทํากฎหมายอันเปนขอบังคับหรือขอกําหนดท่ีตราข้ึน

เพ่ือบังคับใหบุคคลตองปฏิบัติ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายจะไดรับผลรายแรงหรือถูกลงโทษ 
กฎหมายจึงเปนสิ่งท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ดังนั้น ยิ่งมีกฎหมายมากข้ึนเทาใด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมถูกจํากัดมากข้ึนเทานั้น 

                                                 
๗
ปกรณ นิลประพันธ, บทบาทหนาท่ีของฝายบริหารในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือ

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



๑๖ 
 

จากแนวคิดดังกลาว ดังนั้น เรื่องท่ีจะตรากฎหมายข้ึนใชบังคับหรือปรับปรุง
แกไขกฎหมายตองมีลักษณะดังตอไปนี้7๘ 

(๑) เปนกรณีท่ีมีความจําเปนอยางแทจริงและรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด
บัญญัติใหกระทําได 

(๒) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายตองเปนไปเพียง
เพ่ือใหการใชบังคับกฎหมายนั้นประสบความสําเร็จโดยจะกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิ
เสรีภาพนั้นมิได 

(๓) มาตรการตามกฎหมายตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทหรือ
สภาพของสังคมไทย 

(๔) กลไกของรัฐมีความพรอมท่ีจะบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยาง
เครงครัด โดยบุคลากรของรัฐท่ีตองเปนผูบังคับใชกฎหมายตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เจตนารมณของกฎหมายและมาตรการตาง ๆ ตามกฎหมายอยางถองแท มีสํานึกในการใหบริการ มี
บุคลากรเพียงพอ และหนวยงานของรัฐตองมีงบประมาณเพียงพอเพ่ือใชในการบังคับใชตามกฎหมาย 
รวมท้ังมีความพรอมดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติหนาท่ี มิฉะนั้นจะทําใหการบังคับการให
เปนไปตามกฎหมายขาดประสิทธิภาพ 

(๕) ตองมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกลไกหรือมาตรการตาม
กฎหมายทุกรอบระยะเวลา เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน 

(๖) ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของผูซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากการมีหรือ
ปรับปรุงกฎหมายนั้นดวย เพ่ือใหเนื้อหาสาระหรือกลไกของกฎหมายสอดคลองกับความตองการท่ี
แทจริงของสังคม 

ดังนั้น ในการจัดทํารางกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ท้ังในระดับ
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น ฝาย
บริหารของประเทศประชาธิปไตยท่ีพัฒนาแลวจึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูซ่ึงอาจเก่ียวของ 
ไมวาผูซ่ึงอาจเก่ียวของกับรางกฎหมายนั้นจะเปนหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน ผูประกอบวิชาชีพ
ตาง ๆ หรือประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ เพ่ือใหกฎหมายนั้นสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางแทจริงและ
เปนระบบ จํากัดสิทธิเสรีภาพและสรางภาระแกประชาชนเพียงเทาท่ีจําเปนและสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด อันจะสงผลในทางออมใหประชาชนยินยอมพรอมใจท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ลดสภาวะการไมเขาใจกันและการเผชิญหนากันระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน และ
เสริมสรางความโปรงใสในการบริหารราชการแผนดินอีกทางหนึ่งดวย 8

๙ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐   มีบทบัญญัติหลาย

มาตราท่ีแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณท่ีตองการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
                                                 

๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการยกรางกฎหมาย, อางใน <http://www.lawreform. 

go.th>, (๒๕๕๓). 
๙
ปกรณ นิลประพันธ, บทบาทหนาท่ีของฝายบริหารในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือ

ประกอบการจัดทํารางพระราชบัญญัติ, อางแลว, หนา ๒. 



๑๗ 
 

ราชการแผนดิน โดยมาตรา ๘๗ (๑)  และ (๒) ของสวนท่ี ๕   แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน กําหนดใหรัฐสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายและการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การตัดสินใจทางการเมือง และการจัดทําบริการสาธารณะ สวนมาตรา ๕๗ วรรค
สอง ไดย้ําถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการแผนดิน โดยกําหนดใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางท่ัวถึงกอนดําเนินการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมท้ังการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน 
ซ่ึงสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ท่ีคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) นํามาประกาศใชในปจจุบัน ไดมีบทบัญญัติถึง
แนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมถึงเรื่องตอไปนี้ คือ การสรางกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ9F

๑๐ 
การศึกษาวิจัยเรื่องสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆฉบับนี้ มีผลกระทบท้ังตอคณะสงฆและตอหนวยงานท่ีเก่ียวของกับพุทธ
ศาสนา สวนราชการและหนวยงานของรัฐ ในแงของการเปนองคกรหรือหนวยงานท่ีมีบทบาทและ
ภารกิจตามกฎหมายในการคุมครองและสงเสริมพระพุทธศาสนา การวินิจฉัยคดี การควบคุมความ
สงบเรียบรอยของสังคม ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ก็เปนผูไดรับ
ผลกระทบในแงของความเชื่อถือศรัทธาในทางศาสนาและความเปนธรรมในการพิจารณาคดีท่ีมีขอ
พิพาทท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น การรับฟงความคิดเห็นจากผู ซ่ึงมีสวนเก่ียวของจึงมีความจําเปนและมี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะจะทําใหการปรับปรุงแกไขกฎหมายคณะสงฆเปนไปอยางมีความเหมาะสม 
ชัดเจนและสอดคลองกับสภาวการณ และความตองการท่ีแทจริงของคณะสงฆ สวนราชการ 
หนวยงานภาครัฐ องคกรทางศาสนา และประชาชน 

วัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเห็นในการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแกไข
กฎหมายท่ีกําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
มีดังนี้ 

(๑) เพ่ือรับฟงความคิดเห็น สภาพปญหาและผลกระทบของ คณะสงฆ 
หนวยงานศาสนา สวนราชการ  องคกรเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเปนผูมี
สวนไดเสียหรือเปนผูไดรับผลกระทบจากการตีความหรือการบังคับใชกฎหมายหรือจากกระบวน
พิจารณาคดีของศาลหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(๒) เพ่ือนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอคณะสงฆและ
ผูมีสวนเก่ียวของ มาพิจารณารวมกับความเห็นจากผูแทนหนวยงานกระบวนการยุติธรรม เชน  
ผูพิพากษา อัยการ ทนายความตลอดจนผูแทนสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนําเสนอแนวคิด
การปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ียังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ใหมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับสภาพความเปน
จริงและความตองการของทุกภาคสวน  

                                                 
๑๐

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗, มาตรา ๓๕. 



๑๘ 
 

(๓) เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของคณะสงฆ โดยเฉพาะในการปรับปรุง
ระบบการบริหารงาน การบริหารทรัพยสินหรือท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ หรืออาคาร สิ่งปลูกสรางท่ีอยูในความ
ครอบครอง ใหเปนไปอยางเหมาะสม โปรงใสและมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลตอการทํานุบํารุงศาสนา
พุทธโดยรวม 

(๔) เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมและความเขาใจอันดีของคณะสงฆ องคกร-
ศาสนา สวนราชการ หนวยงานภาครัฐ และประชาชนผูมีสวนเก่ียวของ ตอภารกิจ บทบาทและหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในดานการเปนแหลงความรูทางวิชาการอันนําไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศาสนาและคณะสงฆใหมีความเปนธรรม เหมาะสม 
และสอดคลองกับสภาวการณของสังคมปจจุบัน 

๒) แนวทางในการรับฟงความคิดเห็น 
โดยท่ีปจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณี
ท่ัวๆไปไวแลวหลายวิธี กรณีจึงอาจนําวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามขอ ๙ ของระเบียบ
ดังกลาวมาปรับใชกับการรับฟงความคิดเห็นของคณะสงฆและผูมีสวนเก่ียวของในการศึกษาวิจัยเรื่อง
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆโดยอนุโลม 

ท้ังนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็นไวใน ขอ ๘ และ ขอ ๙ ดังนี้ 

“ขอ ๘  ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงให
ประชาชนมีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ตอโครงการนั้นรวมตลอดท้ังความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชนดวย 
หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูลแกประชาชนก็ได 

ขอ ๙ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม ขอ ๘ อาจใชวิธีการอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การสํารวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 
(ก) การสัมภาษณรายบุคคล 
(ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร 

ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
(ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ

หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 
(ง) การสนทนากลุมยอย 

(๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 
(ก) การประชาพิจารณ 
(ข) การอภิปรายสาธารณะ 
(ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 



๑๙ 
 

(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย 
(๓) วิธีอ่ืนท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด” 

ท้ังนี้ ในการศึกษาวิจัยเรื่องสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆผูวิจัยไดกําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็น โดยยึดถือหลักการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย
กําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็น ๓ วิธี ประกอบดวย 

(๑) การสํารวจความคิดเห็น โดยการออกแบบสอบถาม  
(๒) การสัมภาษณรายบุคคลโดยการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเก่ียวของและ

มีสวนไดเสียโดยตรง  
(๓) การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ 

ท้ังนี้ ในรายละเอียดของการดําเนินการและผลการรับฟงความคิดเห็นในแตละ
วิธีการ จะไดนําเสนอตามลําดับตอไป 

  ๑.๑๒.๒  การรับฟงความคิดเห็นโดยการออกแบบสอบถามและการสัมภาษณ 

 ๑) การจัดทําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณและการจัดเก็บขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล  มี ๒ แบบ ดังนี้ 
(๑) แบบสัมภาษณ (Interview) โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth 

Interview) บุคลากรฝายสงฆและฆราวาสในระดับบริหารหรือผูนําองคกร 
(๒) แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณบุคลากรฝายสงฆหรือ

ฆราวาสในระดับผูปฏิบัติงาน พุทธศาสนิกชนและประชาชนท่ัวไป 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
(๑) เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลโดยการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถาม (Content Validity) เปนการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาคา IOC 
โดยใหผูเชี่ยวชาญท้ัง ๓ ทาน พิจารณาลงความเห็น ซ่ึงเกณฑการพิจารณา IOC มากกวา ๐.๕ แสดง
วาขอคําถามนั้นใชได แตถา IOC เทากับหรือนอยกวา ๐.๕ แสดงวาขอคําถามในการสอบถามนั้นไมดี
ควรตัดท้ิงหรือปรับปรุง โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 +๑ เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหา 
 ๐ เม่ือผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาหรือไม 
 -๑ เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจวาคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหา 

(๒) แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจะนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรซ่ึงมีความใกลเคียงกับกลุม
ประชากรท่ีจะศึกษา จํานวน ๓๐ ชุดซ่ึงไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 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) 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาสถิติท่ีคํานวณจากกลุมตัวอยาง คือ 

สถิติพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentiles) 

๒) การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดวยการศึกษาคนควาจากบทบัญญัติกฎหมายท่ี
เก่ียวของตํารา วิทยานิพนธและงานวิจัยของตางประเทศและของประเทศไทยและการสังเกตรวบรวม
ขอมูลท่ีไดจากการจัดนิติศาสตรเสวนาและการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีมีโครงสราง ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ใน
การสัมภาษณบุคลากรในฝายสงฆและฆราวาส  ไดแก พระภิกษุสงฆ พระสังฆาธิการ ผูดํารงตําแหนง
บริหารระดับเจาคณะภาคลงมา ตลอดจน พระภิกษุ แมชี รวมท้ังฝายฆราวาสซ่ึงประกอบดวย ผูพิพากษา 
อัยการ ทนายความ อาจารย นักวิชาการ ผู เชี่ยวชาญ ผูบริหารและเจาหนาท่ีของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐองคการเอกชน องคกรภาคธุรกิจ  เกษตรกร ผูใชแรงงาน ตลอดจน
นักศึกษาและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีภูมิภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวนท้ังสิ้น ๔๒๙ หนวย 

๑.๑๒.๓  การรับฟงความคิดเห็นโดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ผูวิจัยไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูมี

สวนเก่ียวของในการบังคับใชกฎหมายวาดวยคณะสงฆท่ีกําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลของวัดท่ี
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยพระภิกษุสงฆ แมชี 
และฆราวาสประกอบดวยผูแทนสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ อาจารย นักวิชาการ พุทธศาสนิกชน
และนักศึกษา ประชาชนท่ัวไป จํานวนประมาณ ๔๐ คน  

 
  

 



 
 

 
บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการเก่ียวกับความเปนนิติบุคคล 
 

เปนท่ีประจักษวา สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางก็ขับเคลื่อนโดยบุคคลในสังคม
นั่นเอง  มีความเชื่อกันวา ธรรมชาติไดสรางสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตข้ึนมาบนโลก รวมท้ังมนุษย ซ่ึงก็คือบุคคล
ธรรมดา ขณะท่ีบุคคลธรรมดาไดสรางกฎหมายบานเมืองข้ึนมาเพ่ือรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคล
ควบคูไปกับหนาท่ีของบุคคลธรรมดาท่ีมีตอสังคมท่ีตนดํารงอยู และทางสังคมตางก็ไดวิวัฒนาการ
เรื่อยมาและมีการรวมตัวกันเพ่ือประกอบกิจกรรมข้ึนในสังคม จึงจําเปนตองสรางกฎหมายบานเมือง
เพ่ือกําหนดสิทธิและหนาท่ีของบุคคลท่ีสมมุติข้ึน และมีการเรียกขานวา “นิติบุคคล” ในสังคมไทย 
และมีความหมายเดียวกันในทุกประเทศท่ีปกครองในรูปแบบนิติรัฐ  จึงควรตองศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และวิวัฒนาการเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลในเบื้องตน 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคล 
           คําวา “บุคคล” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ อธิบายไววาหมายถึง 
“บุคคลธรรมดา” 0

๑ แตในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบายวา “น. คน 
(เฉพาะตัว) (กฎ ; หมายถึงคําท่ีใชในกฎหมาย) สิ่งท่ีมีชีวิตซ่ึงมิใชสัตวหรือพืช สามารถมีสิทธิและหนาท่ี
ได”1

๒ แตในทางกฎหมาย คําวาบุคคลมิไดหมายถึงบุคคลธรรมดาเทานั้น ยังหมายรวมถึงบุคคลสมมติ
กฎหมายตั้งข้ึนใหมีสภาพบุคคลเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาดวย บุคคลสมมติท่ีกฎหมายตั้งข้ึนนี้เดิม
เรียกวา “บุคคลนิติสมมติ” แตตอมาไดเปลี่ยนมาใชคําวา “นิติบุคคล”2

๓   
            ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ นั้น ไดจัดแบงลักษณะของ
บุคคลออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ 
 (๑) บุคคลธรรมดา 
             (๒) นิติบุคคล 
     โดยบุคคลธรรมดา (Natural Person) หมายถึงมนุษยหรือคน หรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีชีวิต
จิตใจ มีสิทธิและหนาท่ีและสามารถใชสิทธิตามกฎหมาย หมายความรวมท้ังชายและหญิง ตั้งแตเด็ก
ทารกไปจนถึงคนชรา สัตวเดรัจฉานไมใชบุคคล เพราะกฎหมายมิไดรับรองใหสิทธิแกสัตว 3 ๔ ท้ังนี้ 

                                           
๑
ปยะนุช โปตะวณิช, “บุคคลธรรมดา”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑,  กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐, หนา ๖๘. 
๒
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งท่ี ๒ (สํานักพิมพอักษรเจรญิทัศน: กรุงเทพมหานคร, 

๒๕๒๕), หนา ๔๗๔. 
๓
เรื่องเดียวกัน. 

๔
ปยะนุช โปตะวณิช, อางแลว, 



๒๒ 

 
สภาพบุคคลจะมีไดเริ่มแตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเม่ือตาย ดังนั้น เม่ือบุคคลนั้น
ถึงแกความตายแลว การเปนบุคคลยอมสิ้นสุดลง 
 แตเดิมในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ถือวาพลเมือง 
(Citizen) ทุกคนเปนบุคคล (Person) และคนบางคนอาจไมเปนพลเมือง และคนบางคนอาจจะไมมี
สถานะเปนบุคคล เพราะมีคนบางคนไมอาจมีสิทธิตามกฎหมาย เชน พวกทาส ตามกฎหมายอังกฤษ
เดิมนั้นทาสไมอาจทรงสิทธิตามกฎหมาย ทาสในสมัยโรมันไมมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย ฐานะของ
ทาสเปนเพียงสิ่งของ (Thing) หรือเปนเพียงทรัพย (Property) สวนตัวของนาย และนายยอมไดมาซ่ึง
สิทธิตาง ๆ จากตัวทาส โดยตัวทาสเองไมอาจทรงสิทธิแตประการใด  ทาสก็ถือเสมือนเปนวัตถุแหง
สิทธิ (Objective of Right) เชนเดียวกับสิ่งของหรือสัตวท่ีมีเจาของ นอกจากนั้นนายทาสยังอาจ
ลงโทษทํารายรางกายทาสตลอดจนฆาทาสก็ได ความคิดนี้ไดมีมาถึงศตวรรษท่ี ๑ - ๒ ฝายผูปกครอง 
ก็ไดพยายามท่ีจะกําหนดกฎเกณฑใหนายจะปฏิบัติตอทาส แตในระยะแรกกฎเกณฑเหลานี้ก็มี
ลักษณะไมตางกับการตราขอกําหนดสําหรับปองกันสัตวบางประเภท ตอมาจึงมีกฎหมายลงโทษนาย
ในทางอาญา หากนายใชอํานาจไมชอบ แตอยางไรก็ตาม ทาสก็ไมอาจขอความคุมครองจากกฎหมาย 
ตอมาในตอนตนของจักรวรรดิโรมันไดมีกฎหมายหามมิใหนายสงทาสไปสูกับสัตวรายในสนามกีฬา 
โดยปราศจากความยินยอมของผูพิพากษาศาลทองถ่ิน (Magistrate) และการท่ีนายฆาทาสโดยไมมี
เหตุผล ก็เปนความผิดทางอาญาดวย สวนกฎหมายเกาของไทย แมทาสจะอยูภายใตอํานาจของนาย 
ทาสก็ยังมีสภาพบุคคล กลาวคือ สามารถทรงสิทธิ เชน มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และอาจโอนทรัพยสิน
โดยตกทอดทางมรดกได4๕ 
 สําหรับ “บุคคล” ตามหลักกฎหมายในปจจุบัน ขอสําคัญคือตองเปนผูท่ีสามารถทรงไวซ่ึง
สิทธิ และจะตองอยูภายใตหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว แมตามกฎธรรมชาติมนุษยทุกคนซ่ึงเกิดมา
จะเปนเสรีชน กลาวคือมีอิสรภาพอยางสมบูรณก็ตาม แตบุคคลทุกคนซ่ึงเกิดมามีสภาพบุคคล ยอม
จะตองตกอยูภายใตหนาท่ีหรือภายใตเครื่องพันธนาการ นั่นคือ กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของ
บานเมือง ฉะนั้น สิทธิและหนาท่ีจึงเปนของคูอยูกับบุคคลตลอดเวลา ตามท่ีกลาววา “Persons are 
those entitles, whether men or women, who are capable of rights and duties”5

๖ 

 ๒.๑.๑  แนวคิดทฤษฎีวาดวยนิติบุคคล 
สังคมของมนุษยมีพัฒนาการตลอดมานับแตยุคโบราณ เม่ือจํานวนมนุษยในสังคม

เพ่ิมมากข้ึน สังคมก็มีความซับซอนมากข้ึน ในการดําเนินชีวิตในสังคมของมนุษยมีการพัฒนาและ
ปรับตัวอยูตลอดเวลา มีการแขงขันกันในหลายดาน จึงมีการรวมตัวกันของบุคคลในการดําเนินกิจการใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม และทางการคาพาณิชย อาจมี
การระดมทุน แรงงาน และความคิด เพ่ือสรางประสิทธิภาพแกกิจการนั้น และการดําเนินกิจการนั้น
รวมเปนหนึ่งเดียวเสมือนเปนบุคคลหนึ่งคน เม่ือสังคมยอมรับการดําเนินกิจการในรูปแบบเชนนี้ จึงมี

                                           
๕
ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, สํานักพิมพ 

นิติธรรม: กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๐, หนา ๒-๓. 
๖
เรื่องเดียวกัน. 



๒๓ 

 
การออกกฎหมายเพ่ือรับรองการดําเนินกิจการดังกลาวโดยใหถือเปนบุคคลตามกฎหมายเชนเดียวกับ
บุคคลธรรมดาท่ีเรียกวา “นิติบุคคล” อยางไรก็ตาม นิติบุคคลก็มีลักษณะเฉพาะหลายอยางท่ีแตกตาง
จากบุคคลธรรมดา ทําใหตองมีกฎหมายบัญญัติท่ีใชบังคับแกการกอตั้ง การดําเนินกิจการ และการ
สิ้นสุดของนิติบุคคล รวมท้ังสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของนิติบุคคลแตกตางจากหลักกฎหมายท่ีใช
บังคับแกบุคคลธรรมดา 

คําวา “นิติบุคคล” มาจากคําภาษาอังกฤษท่ีมีใชอยูหลายคํา เชน “Juristic 
Person” “Juridical Person” “Legal Person” “Corporation” “Artificial Person” และ “Body 
Corporate” เปนตน  ไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนวานิติบุคคลเกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือใดแน แตพบวามี
การรวมกลุมกันประกอบธุรกิจในรูปองคกรตั้งแตในยุคโรมันโบราณ  ในยุคกลางในยุโรปก็พบวาวัดใน
ศาสนาคริสตรวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงก็มีการจัดการในลักษณะการรวมตัวเปน
องคกร เชน The City of London Corporation  โดยมีวัตถุประสงคใหเปนองคกรท่ีดําเนินกิจการ
อยางตอเนื่องและอาจเปนการถาวร ไมใชดํารงอยูเพียงเทากับอายุขัยของคณะผูกอตั้งหรือสมาชิก
ในขณะกอตั้งเทานั้น สําหรับเอกชนพบหลักฐานวามีการกอตั้งองคกรท่ีดําเนินกิจการในรูปบริษัท
ดําเนินกิจการมากวา ๕๐๐ ป แลว และมีการพัฒนารูปแบบของนิติบุคคล การพัฒนากฎหมายท่ีใช
บังคับแกนิติบุคคลสวนใหญมาจากการเจริญเติบโตทางการคาพาณิชยในยุโรป6

๗   
เม่ือมีการยอมรับสถานะความเปนนิติบุคคล การพัฒนากฎหมายท่ีเกิดข้ึนจาก

ความเปนนิติบุคคล ทําใหเกิดมีแนวคิดทางกฎหมายเก่ียวกับนิติบุคคลอยูหลายทฤษฎี เชน7

๘ 

(๑) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนส่ิงสมมติ หรือ ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปน
อํานาจของผูปกครองในทางการเมือง  

ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของนักกฎหมายแบบปฏิฐานนิยม (Positivist) โดยทฤษฎี
นี้ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจของกฎหมายหาไดมีสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงไม 
เนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนท่ีแทจริง นิติบุคคลเปนแตเพียงบุคคลท่ีกฎหมายสมมติใหมีข้ึนเพ่ือใหมี
สิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาและใหสามารถแสดงเจตนาไดดวย แตเนื่องจากนิติบุคคล 
ไมอาจจะแสดงเจตนาไดเองจึงตองแสดงออกมาโดยทางผูแทนนิติบุคคล ดังนั้น นิติบุคคลจึงจําเปน 
ท่ีจะตองมีผูแทนนิติบุคคลมาเปนผูแสดงเจตนาแทน และนิติบุคคลจะมีสิทธิเพียงเทาท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเทานั้น รวมท้ังกฎหมายอาจจะใหสภาพนิติบุคคลหรือถอนสภาพนิติบุคคลเม่ือใดก็ได 

แนวความคิดกลุมนี้ยังอาจแตกเปนทฤษฎียอย ๆ เชน8

๙ 
(๑.๑) ทฤษฎีกําหนดเอาเอง หรือทฤษฎี Fiction Theory ทฤษฎีนี้เริ่มมี

แนวความคิดมาตั้งแตสมัย Ulpian จนกระท่ังถึงสมัยสันตะปาปา Innocent ท่ี ๔ แตแนวความคิด

                                           
๗
ตุล เมฆยงค, “นิติบุคคล”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, ปรับปรุงครั้งท่ี ๒, พิมพครั้งท่ี ๕, 

(นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๔-๖. 
๘
ชัยนันท งามขจรกุลกิจ, ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลและความเปนนิติบุคคลของบริษัทจํากัด”, ใน วารสาร

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร นิดา, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑  (มกราคม – มีนาคม ๒๕๔๑): หนา ๕๐-๕๓. 
๙
สุนทร มณีสวัสดิ์, “สถานะทางกฎหมายของวัดไทย”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๓๑. หนา ๕๑-๕๓. 



๒๔ 

 
ดังกลาวมีลักษณะเดนชัดข้ึนโดยผลงานของ Savigny เปนผูคิดข้ึน โดยทฤษฎีนี้กลาววานอกจากคนซ่ึง
เปนบุคคลตามธรรมชาติแลว กฎหมายยังยอมรับนิติบุคคลซ่ึงเปนสิ่งสมมุติข้ึน ในฐานะเปนประธาน 
(Subject) แหงสิทธิ มีสิทธิในการเปนเจาของทรัพย แสดงวาทฤษฎีนี้เห็นวานิติบุคคลเปนสิ่งท่ีไมมี
ตัวตนโดยแทจริง เปนเพียงสิ่งท่ีกฎหมายไดคิดหรือกําหนดข้ึน ไมสามารถมองเห็นไดหรือจับตองได  
ไมมีเจตนาเปนของตนเอง ไมมีความรูสึกนึกคิดของตนเอง ไมอาจกระทําการใด ๆ ดวยตนเองได  
นิติบุคคลจะมีสิ่งเหลานี้ไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายมายอมรับ มาสมมุติกําหนดข้ึน และทรงอยูเพียงเทาท่ี
กฎหมายกําหนดเทานั้น 

สาระสําคัญของทฤษฎีนี้อธิบายสภาพนิติบุคคลวา เปนสิ่งสมมุติไมมีตัวตนอยู
อยางแทจริง นิติบุคคลจึงเปนสิ่งท่ีกฎหมายไดคิดหรือไดกําหนดข้ึนเอง หาไดมีตัวตนโดยแทจริงไม 

(๑.๒)  ทฤษฎีความยินยอม หรือทฤษฎี Concession Theory ทฤษฎีนี้
เกิดข้ึนพรอมๆ กับทฤษฎีกําหนดเอาเอง โดยมีความเห็นวานิติบุคคลยอมเกิดข้ึนโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมาย โดยการยอมรับของกฎหมาย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางประการแรก กฎหมายอาจจะหาม
การรวมกันหรือองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคบางอยางก็ได ประการท่ีสอง กฎหมายอาจยอมให
กลุมบุคคลหรือองคกรบางอยาง มีสิทธิไดแตไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ประการท่ีสาม กฎหมายอาจ
อนุญาตใหองคกรบางอยางมีเสรีภาพได แตอาจไมอนุญาตแกองคกรอ่ืน ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการท่ี
นิติบุคคลจะเกิดหรือมีอํานาจเพียงใดยอมข้ึนอยูกับการยอมรับของกฎหมายนั่นเอง ปญหาท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งก็คือ ทฤษฎีนี้ถือวาการยอมรับของกฎหมายรัฐใดก็เปนนิติบุคคลของรัฐนั้น หาไดเปน 
นิติบุคคลในรัฐอ่ืนดวยไม 

ทฤษฎีความยินยอมนี้ถือวาความเปนนิติบุคคลเกิดข้ึนเม่ือกฎหมายใหความ
ยินยอมและสภาพความเปนนิติบุคคลตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ทฤษฎีนี้ถือเอาสภาพนิติ
บุคคลเชนเดียวกับทฤษฎีกําหนดเอาเอง แตยืนยันวารัฐเทานั้นเปนท่ีมาของสภาพนิติบุคคล สภาพ
บุคคลทางกฎหมายจึงหมายถึงสภาพบุคคลท่ีกฎหมายใหความยินยอมและถือวารัฐเทานั้นท่ีมีอยูอยาง
แทจริง   

(๒) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีท่ีถือวา
ลักษณะของนิติบุคคลเปนส่ิงท่ีมีหลักมีเกณฑ (Non-fiction Theory) 

นักกฎหมายฝายนี้เห็นวานิติบุคคลเปนปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ 
มีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่งสมมติข้ึนอยางลอย ๆ นิติบุคคลจึงสามารถมีเจตนาอัน
แสดงออกโดยผานการแสดงเจตนาของบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนผูแทนของนิติบุคคลไดเพราะนิติบุคคล
เปนท่ีรวมของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลมิใชสิ่งท่ีกฎหมายสรางข้ึนตามชอบใจ กฎหมายเพียงรับรอง
สภาพความเปนอยูของนิติบุคคลซ่ึงมีอยูแลวและคอยควบคุมนิติบุคคลโดยกําหนดสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ 
ของนิติบุคคลไวเทานั้น หากกฎหมายไมรับรองสภาพนิติบุคคลก็เทากับเปนการฝาฝนธรรมชาติ 
นอกจากนั้นแนวคิดของกลุมนี้เห็นวาลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีมีกฎเกณฑ โดยมีทฤษฎีท่ีแยกยอย
ออกไป เชน 

(๒.๑) ทฤษฎีบุคลิกภาพของคณะบุคคลอันแทจริง  หรือ the group 
personality หรือทฤษฎี Realist Theory หรือ Organic Theory ทฤษฎีนี้เทียบวานิติบุคคลเปน
เสมือนสิ่งมีชีวิต หนวยงานตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของนิติบุคคลนั้นเปรียบเสมือนอวัยวะตาง ๆ 



๒๕ 

 
ดังเชน John แหง Salisbury ในศตวรรษท่ี ๑๒ เปรียบเทียบวาพระมหากษัตริยเปรียบเสมือนศีรษะ
หรือมันสมอง สภาเปรียบเหมือนหัวใจ ตุลาการเปรียบเหมือนหู ตาและลิ้น คนงานเปรียบเสมือนเทา 
ในยุคใหมทฤษฎีนี้เปรียบเทียบนิติบุคคลธรรมดา โดยกลาววา กลุมของบุคคลซ่ึงเปนนิติบุคคลนี้ มี
ความรูสึกนึกคิดท่ีแทจริง (Real Mind) มีความตองการท่ีแทจริง (Real Will) และมีความสามารถทํา
กิจการไดจริง (Real Power of Action) 

ทฤษฎีนี้เห็นวาสมาคมหรือนิติบุคคลเปนขอเท็จจริงในสังคมเม่ือมีการยอมรับ
โดยกฎหมาย จะกลายมาเปนสิ่งท่ีแทจริงทางกฎหมาย และสภาพบุคคลของนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีแสดง
ใหเห็นถึงขอเท็จจริงดังกลาว โดย Gierke ไดปรับปรุงข้ึนจากหลักซ่ึงแตเดิมอธิบายเปรียบเทียบกับ
สรีระของมนุษย ในศตวรรษท่ี ๑๙ มีการถกเถียงกันมากในเรื่องสภาพบุคคลของนิติบุคคล ในขณะท่ี
ทฤษฎีกําหนดเอาเองจะพยายามจํากัดความสามารถของนิติบุคคล แตทฤษฎีบุคลิกภาพของคณะ
บุคคลอันแทจริงไดพยายามวางรากฐานในการยอมรับสภาพนิติบุคคลทางกฎหมายอยางกวางขวาง
โดยการจดทะเบียน9

๑๐ 
(๒.๒) ทฤษฎีการทําใหบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค หรือทฤษฎี Purpose 

Theory  ทฤษฎีนี้มีแนวคิดคลายกับทฤษฎี Symbolist Theory คือมีความเห็นวาแทจริงแลวบุคคล
ธรรมดาเทานั้นท่ีมีฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย เพียงแตกฎหมายประสงคจะคุมครองวัตถุประสงค 
(Purpose) ท่ีแนนอนบางประการของกลุมชนเทา ๆ กับท่ีคุมครองผลประโยชน (Interest) ของคน
ธรรมดานั่นเอง โดยสมมุติวาทรัพยสินเปนของนิติบุคคลมิใชเปนของบุคคลแตละคน ๆ โดย Gaius 
เรียกวาเปน res nullius โดยมีวัตถุประสงค (Purpose) เปนเจาของทรัพย ทฤษฎีการทําใหบุคคลเพ่ือ
วัตถุประสงคนี้มองนิติบุคคลวาเปนกองทรัพยสินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง ทฤษฎีนี้สามารถ
อธิบายองคกรบางชนิดท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน มูลนิธิตาง ๆ อันมีวัตถุประสงคเพ่ือการกุศล หรือ
สหภาพแรงงาน (Trade Union) ไดอยางมีเหตุผล   

(๒.๓) ทฤษฎีผูรับประโยชน หรือ The Symbolist of Collectivist 
Theory หรือทฤษฎี Brackat Theory หรือ Symbolist Theory  ทฤษฎีนี้ถือวาสมาชิกของ 
นิติบุคคลเปนผูมีสิทธิและหนาท่ี กลาวคือรวมกันตั้งนิติบุคคลข้ึนแลวใชชื่อนิติบุคคลอันหนึ่งแทนบุคคล
ท้ังหมด เพ่ือความสะดวกในการดําเนินการเทานั้น  

ทฤษฎีนี้เห็นวาในความเปนจริงแลว เฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้นท่ีสามารถมี
สิทธิ (Right) และประโยชน (Interest) ได สวนกลุมบุคคลท่ีเขามารวมกันนั้นก็มีผลประโยชนของแต
ละคนและมีความสัมพันธกันตามกฎหมายซ่ึงกันและกัน รวมท้ังตอบุคคลภายนอกซ่ึงเปน
ความสัมพันธ ท่ีมีลักษณะซับซอน ดังนั้น กฎหมายจึงเพียงแต เปนกลไก (Device) หรือสูตร 
(Formula) ท่ีทําใหความสัมพันธท่ีสลับซับซอนนั้นอยูในรูปท่ีงายข้ึนเทานั้น ตัวอยางเชน ก ข และ ค 
รวมตัวกันเปนบริษัท การจะกลาวถึง ก ข ค ท้ังสามคนเปนการไมสะดวก จึงใสวงเล็บ (Bracket) และ
สมมุติเปนชื่อใดชื่อหนึ่งข้ึน แตเม่ือจะพิจารณาถึงฐานะอันแทจริงก็ตองเอาวงเล็บออกเทานั้น ดังนั้น 

                                           
๑๐

ชัยนันท งามขจรกุลกิจ, ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลและความเปนนิติบุคคลของบริษัทจํากัด, อางแลว, 
หนา ๕๑. 



๒๖ 

 
จุดหมายสําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือถือวาเปนการจําเปนท่ีจะตองดูเบื้องหลังขององคกรท่ีกฎหมายรับรอง
นั้น10

๑๑ 
ทฤษฎีนี้เห็นวาผูมีสิทธิและมีหนาท่ีของนิติบุคคลท่ีแทจริงยอมไดแกบุคคล

ธรรมดา สิทธิของนิติบุคคลเปนขอเท็จจริงท่ีใหไวกับสมาชิกท่ีเปนปจเจกชน ในทางปฏิบัติอาจจะไม
สะดวกท่ีจะใหสิทธิเหลานี้เปนของปจเจกชนแตละคน ดังนั้น ปจเจกชนท่ีเปนสมาชิกนี้จึงละไว และทํา
ใหปจเจกชนกลุมนี้เปนหนวยเดียวกัน 

วิธีการมองวานิติบุคคลมีข้ึนเพ่ือประโยชนของปจเจกชนผูเปนสมาชิก นับวา
เปนวิธีการมองถึงนิติบุคคลในสภาพท่ีแทจริงในสังคมไดแงมุมหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีกฎหมายใหสิ่ง
อ่ืนนอกจากมนุษยมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายไดนั้น เราก็ไมควรจะลืมหลักท่ีวา กฎหมายไดบัญญัติ
ข้ึนนั้นก็เพ่ือมนุษยหรือบุคคลธรรมดาเทานั้น ไมใชเพ่ือสิ่งอ่ืนใดอีก หากไดบัญญัติใหสิ่งอ่ืนท่ีมิใชมนุษย
สามารถมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายได ก็โดยใหความสะดวกแกวิธีทางดําเนินของมนุษยอยูนั่นเอง 
เปนความจริงวาการดําเนินชีวิตบางอยางของมนุษยนั้น มนุษยคนเดียวทําไมสําเร็จ จึงจะตองอาศัย
การรวมมือหลาย ๆ คน จึงจะทําได แตการรวมอยูในหมูคณะนี้ หากไมสามารถมีสิทธิและหนาท่ีได
อยางคนธรรมดาแลว  การดําเนินงานของหมูคณะเพ่ือกิจการนั้นก็ไมสะดวก กลาวคือ หมูคณะจะทรง
สิทธิใด ๆ ทําสัญญาใด ๆ ในนามของหมูคณะไมได จะฟองรองตอศาลเองก็ไมไดเหมือนกัน ฯลฯ ดังนี้ 
เพ่ือความสะดวกแกการดําเนินงานของหมูคณะอันมีผลทางออมใหประโยชนแกบุคคลผูท่ีประกอบหมู
คณะนั้น กฎหมายจึงไดบัญญัติใหหมูคณะนั้นมีสภาพเปนนิติบุคคลข้ึนมา หมูคณะท่ีมีสภาพดังกลาวนี้ 
คือ หางหุนสวนท่ีไดจดทะเบียนแลว บริษัทจํากัด สมาคม ฯลฯ อนึ่ง มีบุคคลท่ีมีศรัทธาแกกลา
ตองการจะมอบกองทรัพยสินกองใดกองหนึ่งใหเปนประโยชนแกชุมชน แตดําเนินไปไมไดอยางถาวร 
เพราะจะหมดเอาเพียงชวงชีวิตของคนนั้นเทานั้น กฎหมายก็อนุญาตใหเขาตั้งกองทรัพยสินนั้นเปน
มูลนิธิ มีสภาพเปนนิติบุคคลได ทําใหดําเนินกิจการไปไดอยางถาวร ไมหยุดเอาเพียงเทาอายุคน  
ในท่ีสุดกิจการบางอยาง เชน ทบวงการเมือง ซ่ึงเปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีจะตองดําเนินไปใหเปน
ประโยชนแกราษฎร เม่ือตั้งใหมีสภาพบุคคล ก็ทําใหการดําเนินงานนั้นสะดวกข้ึน11

๑๒ 

(๓) ทฤษฎีเกี่ยวกับนิติบุคคลของนักกฎหมายยุคใหม  
เนื่องจากการยอมรับสภาพความเปนนิติบุคคลนั้น มีทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ีมี

ความขัดแยงกันและเปนปญหาท่ีนักกฎหมายไดโตเถียงกันมา โดยฝายหนึ่งเห็นวานิติบุคคลเปนเรื่อง
ของการสมมติโดยอาศัยเทคนิคทางกฎหมาย สวนอีกฝายหนึ่งเห็นวานิติบุคคลเปนปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ เพราะเปนท่ีรวมของบุคคลธรรมดาและแสดงเจตนาออกโดยผานการแสดง
เจตนาของบุคคลธรรมดาท่ีมารวมกัน กฎหมายเปนเพียงการมารับรองความเปนนิติบุคคลท่ีมีอยูแลว
เทานั้น 

การโตเถียงดังกลาวนั้น นักกฎหมายมหาชนรุนใหมของฝรั่งเศสมองวา 
ขอโตเถียงของท้ังสองทฤษฎีนั้นเปนการมองบัญหาท่ีม่ีถูกตองดวยกันท้ังสองฝาย ศาสตราจารย Gorge 

                                           
๑๑

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๕๓. 
๑๒

ชัยนันท งามขจรกุลกิจ, “ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลและความเปนนิติบุคคลของบริษัทจํากัด,” อางแลว, 
หนา ๕๓. 



๒๗ 

 
Vedel กลาววาไมวาจะเปนกลุมบุคคลหรือบุคคลธรรมดา การจะเปนวัตถุแหงกฎหมายไดก็เปนเรื่อง
นามธรรมเหมือนกัน การจะมองวา นาย ก หรือบริษัท หรือสมาคม จะเปนวัตถุแหงกฎหมาย จึงไมใช
เรื่องท้ังสมมติและเรื่องจริง แตเปนเรื่องท่ีเปนผลมาจากการยอมรับของกฎหมายดวยกันท้ังสิ้น จึงมีผู
กลาววาสภาพอันแทจริงของนิติบุคคลนั้นมิไดเปนท้ังท่ีกฎหมายสมมติข้ึน และมิไดเปนบุคคลท่ีมีสภาพ
ความเปนอยูแทจริง แตเปนท่ีรวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสินเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคอัน
ใดอันหนึ่ง ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนเฉพาะตัวบุคคลธรรมดา การใหสภาพนิติบุคคลเปนวิธีการหรือเทคนิค
ทางกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการท่ีจะใหบุคคลธรรมดาและทรัพยสินท่ีมารวมกันนั้น 
สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคไดสะดวกเทานั้น การจะเถียงกันวานิติบุคคลเปนสิ่งสมมติหรือมี
สภาพความเปนอยูอยางแทจริงจึงไมมีประโยชน 

ศาสตราจารย Marcel Waline กลาววา วัตถุแหงกฎหมายหรือบุคคลในทาง
กฎหมายก็คือศูนยแหงผลประโยชนท่ีไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาปจจุบัน
นี้นักกฎหมายมองวา “คน” ตามธรรมชาตินั้น มิไดเปนฐานะเปน “บุคคล” โดยตนเอง แตเปนผล 
มาจากการยอมรับของกฎหมายในฐานะท่ีเปนศูนยแหงผลประโยชน กฎหมายรับรองเพ่ือคุมครอง
ผลประโยชนให ในทํานองเดียวกัน กลุมคน หรือทรัพยสินท่ีมีผลประโยชน ท่ีกฎหมายเห็นวาควรไดรับ
การคุมครอง กฎหมายก็จะรับรองให ในฐานะท่ีเปน “บุคคล” เชนเดียวกัน12

๑๓ 
ปจจุบันนักกฎหมายสวนใหญเห็นวาการโตแยงของท้ังสองกลุมทฤษฎีดังกลาว

นั้น เปนเรื่องของการมองปญหาท่ีไมถูกตอง เพราะจริง ๆ แลว ไมวากลุมบุคคลหรือบุคคลธรรมดา 
การท่ีจะเปนวัตถุแหงกฎหมายไดก็เปนเรื่องนามธรรมเหมือนกัน ซ่ึงอาจกลาวไดวาไมใชท้ังเรื่องสมมติ
และเรื่องจริง แตเปนเรื่องท่ีเปนผลแหงการยอมรับของกฎหมายดวยกัน และวัตถุแหงกฎหมายหรือ
บุคคลในทางกฎหมายในท่ีนี้ หมายถึง ศูนยแหงผลประโยชนท่ีไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย 
(Centre d’ Intérêts Juridiquement Protégés) ซ่ึงก็คือบุคคลธรรมดาและกลุมบุคคลซ่ึงเปนท่ีรวม
ของบุคคลธรรมดา 

จากแนวคิดดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวา  ในปจจุบันสภาพอันแทจริงของนิติ
บุคคลมิไดเปนบุคคลทางกฎหมายท่ีกฎหมายสมมติข้ึน และมิไดเปนบุคคลท่ีมีสภาพความเปนอยูท่ี
แทจริงแตนิติบุคคลเปนท่ีรวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพ่ือดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่งท่ีกําหนดไว ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดา การใหสภาพนิติบุคคล
จึงเปนวิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งท่ีสรางข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการท่ีจะให
บุคคลธรรมดาและทรัพยสินท่ีมารวมกันสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคไดโดยสะดวกโดยผานนิติ
บุคคลนั้นเอง13

๑๔ 
 
 

                                           
๑๓

โภคิน พลกุล, “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส” ใน วารสารกฎหมายปกครอง เลม ๖ 
ตอน ๒  (สิงหาคม. ๒๕๓๐), หนา ๒๘๑. 

๑๔
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, “รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได 

ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ,” อางแลว, หนา ๑๔-๑๕. 



๒๘ 

 
(๔) การยอมรับนิติบุคคลในทางกฎหมาย 

นิติบุคคลเปนสิ่งท่ีกฎหมายใหสิทธิหนาท่ีและความรับผิดไดเชนเดียวกับบุคคล
ธรรมดา เดิมรัฐจํากัดการใหเปนนิติบุคคล และจํากัดสิทธิหนาท่ีของนิติบุคคลเปนอยางมาก ตอมาเม่ือ
มีการเรียกรองสิทธิเสรีภาพมากข้ึน กฎหมายจึงยอมรับนิติบุคคลมากข้ึนเปนลําดับ รัฐไดใหสิทธิและ
หนาท่ีแกนิติบุคคลมากข้ึน และยอมใหนิติบุคคลในรูปแบบท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 

แนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมกลุมคนอยางใกลชิด เพ่ือเหตุผลทางการเมือง
ท่ีจะมิใหกระทบตอความม่ันคงของรัฐนั้น มีมาตั้งแตสมัยโรมัน กลาวคือนิติบุคคลจะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยการประชุม (lex lulia) ดังนั้น ความคิดวาดวยนิติบุคคลจึงไมไดรับการพัฒนา
เต็มท่ีในกฎหมายโรมัน เนื่องจากนักกฎหมายโรมันจํากัดการศึกษาเฉพาะกฎหมายเอกชน และแม 
นิติบุคคลบางประเภทจะเปนเรื่องกฎหมายเอกชน แตกฎหมายลักษณะนิติบุคคลนี้ มีขอบเขต
กวางขวาง และอยูในลักษณะของกฎหมายมหาชน กลาวคือเปนการสรางและทํางานในเรื่องเก่ียวกับ
ผลประโยชนสาธารณะ แนวปฏิบัติดังกลาวมีตอมาในสมัยกลาง และมาสิ้นสุดในสมัยใหม โดยการ
อธิบายของ Savigny เม่ือเยอรมันสามารถรวมเปนชาติไดสําเร็จแลว เหตุท่ี Savigny ไดยอมรับแนว
ปฏิบัติดังกลาวตาม Fiction Theory เพราะเยอรมันรวมเปนประเทศท่ีเขมแข็ง จึงยอมรับแนวปฏิบัติ
ท่ีมีมาตั้งแตสมัยโรมัน อันเปนการอธิบายนิติบุคคลเพ่ือหลีกเลี่ยงการอธิบายเชิงนิติศาสตรในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการเมือง              

แนวปฏิบัติดังกลาวไมมีการอธิบายนิติในเชิงเนื้อหา จนกระท่ัง Gierke ได
เสนอ Organic Theory อธิบายเนื้อหาของสภาพนิติบุคคลโดยตรง นอกจากนี้ยังนําเอาเรื่องนิติบุคคล
มาอธิบายในเชิงกฎหมาย มิใชเปนเรื่องของผูมีอํานาจเทานั้น การอธิบายสภาพนิติบุคคลดังกลาวของ 
Gierke จึงไดรับการยอมรับเปนอยางมากในกฎหมายเยอรมัน 

ในกลุมประเทศท่ีใชกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) มีแนวปฏิบัติ
ตอกลุมคนหรือนิติบุคคลในทํานองเดียวกัน แตหลังจากการอธิบายสภาพนิติบุคคลของ Gierke แลวมี
การอธิบาย Fiction Theory ใหกาวหนาข้ึนจนแตกตางจากของเดิมไปเปนอันมาก ดังจะเห็นไดจาก
การอธิบาย Fiction Theory โดย Martin Wolft และความพยายามของ Pollock ท่ีจะมิใหนักกฎหมาย
อังกฤษอธิบายนิติบุคคลโดยใช Fiction Theory 

Organic Theory มีหลักสําคัญวานิติบุคคลมีสภาพบุคคลของตนเอง เปน
อิสระแยกออกตางหากจากสมาชิกอยางแทจริง มีความสามารถหรือมีสิทธิและหนาท่ีของตนเอง และ
สามารถใชสิทธิและหนาท่ีของตนไดโดยองคกรของนิติบุคคล และมีอิทธิพลตอ Fiction Theory  ใน
ดานการอธิบายสภาพนิติบุคคลในทางเนื้อหา จนทําใหการมองสภาพนิติบุคคลในแงของการจัดองคกร
มากยิ่งข้ึน ดังนั้น ขอยุติในทางเนื้อหานั้น บทบาทของรัฐจะเปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐจะมีบทบาทท่ี
สําคัญในการเปนตัวกลางตรวจสอบกลุมคนท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอยใหเปนนิติบุคคล โดยการ
กําหนดองคกรตาง ๆ ของนิติบุคคลแตละประเภทใหเหมือนกัน กําหนดการกระทําของนิติบุคคลให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้ เพ่ือความเขาใจรวมกันของสังคม14

๑๕ 

                                           
๑๕

ชัยนันท งามขจรกุลกิจ, ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลและความเปนนิติบุคคลของบริษัทจํากัด, อางแลว, 
หนา ๕๔-๕๕. 



๒๙ 

 
๒.๑.๒  ความหมายและประเภทของนิติบุคคล 

สําหรับความหมายของ “นิติบุคคล” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมายวา หมายถึง “น. องคการหรือคณะบุคคลซ่ึงกฎหมายสมมุติใหเปน
บุคคล มีสิทธิและหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย”15

๑๖ 
นอกจากนั้นไดมีนักกฎหมายหลายทานไดสรุปความหมายของคําวา “นิติบุคคล” 

ตัวอยางเชน 
เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย ไดทรงอธิบายถึง 

นิติบุคคล โดยเรียกบุคคลชนิดนี้วา “บุคคลไมมีวิญญาณ หรือบุคคลไมมีชีวิต”๑๗ 
พระยาเทพวิทุร ใหความหมายวา คนหมูหนึ่ง หรือทรัพยกองหนึ่ง หรือกิจการอัน

ใดอันหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายยอมใหมีสิทธิและหนาท่ี นิติบุคคลจึงเปนแตเพียงบุคคลท่ีสมมติข้ึน ไมใชคน
จริง ๆ จัง ๆ ไมมีสภาพเหมือนอยางบุคคลธรรมดา ไมมีตัวตน ไมมีชีวิตจิตใจ 17

๑๘ 
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ใหความหมายวา “นิติบุคคลไดแก บุคคลท่ีกฎหมาย

กําหนดข้ึน ไมใชบุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิตจิตใจ อาจเปนการรวมกันทํากิจการของบุคคล หรือกอง
ทรัพยสินท่ีกฎหมายยอมใหมีสภาพบุคคล โดยตองมีกฎหมายบัญญัติไว”๑๙ 

ศาสตราจารยประยูร กาญจนดุล ใหความหมายวา “นิติบุคคล คือ กลุมบุคคล 
องคกร หรือทรัพยสินท่ีจัดสรรไวเปนกองทุนเพ่ือดําเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายบัญญัติไวให
เปนบุคคลอีกประเภทหนึ่งท่ีมิใชบุคคลธรรมดา และใหมีสิทธิหนาท่ีตามกฎหมายเชนเก่ียวกับบุคคล
ธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาท่ีซ่ึงโดยสภาพจะพึงมีหรือพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น”๒๐ 

ศาสตราจารยสมทบ สุวรรณสิทธิ ใหความหมายของนิติบุคคลวา “คณะบุคคล
หรือทรัพยสินซ่ึงไมใชมนุษย ไมมีรางกาย ชีวิต จิตใจอยางมนุษยหรือบุคคลธรรมดา แตกฎหมายก็
รับรองใหมีสภาพบุคคล มีสิทธิและหนาท่ี อาจถือกรรมสิทธิ์ ทํานิติกรรม รับทรัพยท่ีมีผูยกให เปน
เจาหนี้หรือลูกหนี้ ดําเนินคดีในศาล ฯลฯ ไดเชนบุคคลธรรมดา”๒๑ เปนตน 

                                           
๑๖

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งท่ี ๒ (สํานักพิมพอักษรเจรญิทัศน: กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๒๕), หนา ๔๔๑. 

๑๗
ดังปรากฏในหัวขอเลกเชอรของพระองค วาดวยเรื่องบุคคล ทรงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๒ กับ พ.ศ. ๒๔๕๒ 

อางใน รชฏ เจริญฉํ่า, “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
ประยรู กาญจนดลุ, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี ๔. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๒๗-๑๓๐. 
๒๑

สมทบ สุวรรณสิทธิ “ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย บุคคล”,  (พระนคร: โรงพิมพ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๑๔), หนา ๑๕๙. 



๓๐ 

 
ในทางศาล มีความเห็นวา นิติบุคคลเปนเพียงบุคคลสมมติโดยอํานาจของ

กฎหมาย ดําเนินหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคดวยตนเองไมได ตองดําเนินหรือปฏิบัติงานโดย
ผูแทน 2 1

๒๒ และนิติบุคคลจะมีข้ึนไดโดยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือ
กฎหมายอ่ืนก็ได22๒๓ 

เม่ือพิจารณาโดยรวมแลวอาจกลาวโดยสรุปวา นิติบุคคลเปนบุคคลโดยการรับรอง
หรือกอตั้งข้ึนโดยกฎหมาย ไมใชบุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิตจิตใจ นิติบุคคลอาจอยูในรูปของคณะบุคคล 
หรือองคกร หรือกองทรัพยสินก็ได เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และนิติบุคคลยอมมีสิทธิ หนาท่ี 
และความรับผิด ภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด 

สําหรับประเภทของนิติบุคคลนั้นในระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไมปรากฏวามี
กฎหมายฉบับใดท่ีรับรอง หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีก่ีประเภท หรือกลาวถึง
ประเภทของนิติบุคคลเอาไววามีก่ีประเภท แตในทางทฤษฎีท่ีเก่ียวของ การแบงนิติบุคคลออกเปน
ประเภทตาง ๆ ข้ึนอยูกับระบบความเชื่อทางกฎหมายและหลักเกณฑท่ีใชในการแบง ดังนั้น ในแตละ
ประเทศท่ีมีระบบกฎหมายตางกันก็จะมีการแบงตางกันไป เชน ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงมีการพัฒนา
ทางกฎหมายมหาชนแยกออกตางหากจากระบบกฎหมายเอกชน ถึงขนาดท่ีมีระบบศาลคู ก็มีการแบง
นิติบุคคลออกเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 

แนวความคิดสําคัญท่ีทําใหฝรั่งเศสมีการแบงแยกนิติบุคคลออกดังกลาว สัมพันธ
กับแนวความคิดของการแบงแยกระบบกฎหมาย แนวคิดในเรื่องวิธีดําเนินการโดยอํานาจมหาชน และ
แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ  

นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนนั้น ยังอาจแบงออกตามวัตถุประสงคไดเปน ๒ 
ประเภท คือ 

(๑) นิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร ไดแก หางหุนสวน บริษัทตาง ๆ   
(๒) นิติบุคคลซ่ึงไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร ซ่ึงไดแก สหภาพแรงงาน สมาคม 

และมูลนิธิ 
สวนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน อาจแบงไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ23

๒๔ 
(๑) รัฐ (State) ซ่ึงเปนนิติบุคคลเพียงหนึ่งเดียวในประเภทนี้ 
(๒) นิติบุคคลมหาชนอ่ืน นอกจากรัฐ  เชน องคการปกครองทางพ้ืนท่ี เชน 

รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถ่ิน และองคการมหาชน  

สําหรับอังกฤษหรือประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law 
System) ท่ีมิไดมีการแยกระบบกฎหมายมหาชนออกไปตางหากอยางเด็ดขาด จึงมิไดแยกนิติบุคคล
ในทางมหาชนออกไปตางหาก แตยังคงจัดระบบรวมอยูกับนิติบุคคลอ่ืนท่ัวไปของภาคเอกชน รวมท้ัง

                                           
๒๒

คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๖๒๐/๒๕๐๘  และท่ี ๒๒๖๐/๒๕๐๘. 
๒๓

คําพิพากษาฎีกาท่ี ๙๙๕/๒๔๙๑ และท่ี ๑๑๓๒/๒๔๙๑. 
๒๔

ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
วิญูชน, ๒๕๕๐), หนา ๙๐-๙๕.   



๓๑ 

 
สิ่งท่ีเรียกวา “ก่ึงนิติบุคคล (Semi-Corporation)” ดวย เชน Registered Friendly Society โดย
การแบงนิติบุคคลตามกฎหมายอังกฤษอาจแบงออกตามหลักเกณฑตาง ๆ คือ24

๒๕ 
(๑) การแบงออกตามลักษณะขององคกร แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ นิติบุคคล

ประเภทรวม (Corporation Aggregate)  และนิติบุคคลประเภทเดี่ยว (Corporation Sole)  
โดยนิติบุคคลประเภทรวม (Corporation Aggregate) คือนิติบุคคลท่ีเปนกลุม

ของบุคคล (Collection of Individual) ท่ีมารวมกันเปนนิติบุคคลนั้น มีความตอเนื่อง มีสิทธิหนาท่ี
ตาง ๆ การรวมกันนั้น อาจมีกลุมบุคคลท่ีมีฐานะเทากันหรือมีหัวหนาเพ่ือกระทําการนั้นก็ได สวน 
นิติบุคคลประเภทเดี่ยว (Corporation Sole) นั้น คือนิติบุคคลธรรมดาท่ีประกอบดวยบุคคลธรรมดา
เพียงคนเดียว แตมีความเปนอยูท่ีตอเนื่องและอาจถือสิทธิและหนาท่ีไดตามกฎหมาย มีลักษณะเปนตัว
บุคคลตามตําแหนง บุคคลธรรมดาท่ีมาสืบตําแหนงแทนท่ีก็จะผูกพันในสิทธิและหนาท่ีตอเนื่องกันไป 
เชน ตําแหนง Archbishop หรือ Dean หรือ Rector รวมท้ังองคกรของรัฐประเภทตาง ๆ ดวย 

(๒) การแบงตามภารกิจ (Activity) การแบงนิติบุคคลตามภารกิจ อาจแบงออกไป
ไดเปนหลายประเภท เชน 

(๒.๑) รัฏฐาธิปตย รัฐมนตรี และพนักงานของรัฐ  
(๒.๒) องคการปกครองทองถ่ิน 
(๒.๓) หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีปฏิบัติหรือใหคําปรึกษา เชน Occupation 

Pension Board  
(๒.๔) รัฐวิสาหกิจ 
(๒.๕) สถาบันสงเสริมศิลปะและวิทยาศาสตร 
(๒.๖) สมาคมทางวิชาชีพหรือธุรกิจ 
(๒.๗) มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 
(๒.๘) องคการสาธารณกุศล 
(๒.๙) สมาคม หรือองคการท่ีไมมุงกําไร 
(๒.๑๐) สมาคมนายจางและสหภาพแรงงาน 
(๒.๑๑) องคการท่ีมุงหมายกําไร 

(๓) แบงตามสภาพการจัดตั้ง ก็อาจจําแนกนิติบุคคลออกตามสภาพของการจัดตั้ง
นิติบุคคลนั้นข้ึนมาวาจัดตั้งดวยหลักเกณฑอยางไร โดยแบงออกเปน 

(๓.๑) จัดตั้งโดย Royal Charter ซ่ึงรัฐเปนผูอนุญาตตาม Royal Prerogative 
โดยไมตองอาศัยกฎหมายเฉพาะ  

(๓.๒) จัดตั้งโดยอาศัยกฎหมายของรัฐสภา 
(๓.๓) จัดตั้งโดย Royal Charter แตไดรับอํานาจเพ่ิมเติมโดยอาศัยกฎหมาย

ของรัฐสภา  
(๓.๔) จัดตั้งโดยระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เชน 

กษัตริย รัฐสภา   

                                           
๒๕

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



๓๒ 

 
สําหรับประเทศไทย ตามท่ีไดกลาวแลววาระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไม

ปรากฏวามีกฎหมายฉบับใดท่ีรับรอง หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีก่ีประเภท หรือ
กลาวถึงประเภทของนิติบุคคลเอาไววามีก่ีประเภท แตในทางทฤษฎีเราพยายามท่ีจะแบงนิติบุคคล
ออกเปน ๒ ประเภทคือ นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซ่ึง 
นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนของไทยนั้นจะเกิดข้ึนไดก็แตโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเทานั้น  
ดังจะเห็นไดจากความตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีบัญญัติวา “นิติบุคคล
จะมีข้ึนไดก็แตดวยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” ดังนั้นหากไมมีกฎหมายรับรอง
ใหคณะบุคคล องคกร หรือสถาบันใดมีฐานะเปนนิติบุคคล คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันนั้นยอมไม
อาจมีสภาพเปนนิติบุคคลข้ึนมาไดและไมอาจมีสิทธิหรือหนาท่ีใด ๆ ได นิติบุคคลท่ีประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยฉบับปจจุบันรับรองไวมีอยูดวยกัน ๕ ประเภท คือ สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวน 
จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด นิติบุคคลเหลานี้จะถูกจัดตั้งข้ึนโดยเอกชนแสดงเจตนา
จัดตั้งนิติบุคคลข้ึนโดยทําเปนสัญญาจัดตั้ง หรือทําเปนนิติกรรมฝายเดียวแสดงเจตนาจัดตั้งกอง
ทรัพยสินข้ึนเปนมูลนิธิแลวไปขอจดทะเบียนตอเจาพนักงาน เม่ือเจาพนักงานจดทะเบียนใหแลว 
นิติบุคคลท่ีขอจัดตั้งก็จะมีฐานะเปนนิติบุคคลข้ึนมา ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดตั้งนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยนั้น โดยหลักแลวเปนการจัดตั้งนิติบุคคลในระบบจดทะเบียน (Normative 
System) ท้ังนี้ เพราะตองการความแนนอนเพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอกซ่ึงจะเขาทํานิติกรรม
สัญญากับนิติบุคคลนั้น ๆ  โดยนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนอาจมีวัตถุประสงคในทางการคาหากําไร 
เชน บริษัท หรือไมมีวัตถุประสงคในทางการคาหากําไร เชน สมาคม อันเปนท่ีรวมของกลุมบุคคล 
หรือมูลนิธิอันเปนกองทรัพยสินท่ีจัดสรรเปนกองทุนไว โดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพ่ือการกุศล
สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร การศึกษา หรือ เพ่ือประโยชนอยางอ่ืนโดยมิไดมุงหมายหา
ผลประโยชนมาแบงปนกัน เปนตน 

สําหรับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเม่ือพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๖๕ ดังกลาวจะเห็นไดวาเปนนิติบุคคลท่ีมีข้ึนไดดวยอํานาจแหงกฎหมายอ่ืน ซ่ึง
กรณีนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนดวยอํานาจแหงกฎหมายอ่ืนนั้น ไมจําเปนท่ีตองมีสถานะเปนนิติบุคคล
มหาชนเสมอไปอาจจะมีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชนก็ได เชน สหกรณ ไมไดจัดตั้งข้ึนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หากแตจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสหกรณซ่ึงมีสถานะเปนกฎหมายอ่ืน ท้ังนี้
ตามความตอนทายของมาตรา ๖๕ แตสหกรณก็มีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชนได ดังนั้น การพิจารณา
ความเปนนิติบุคคลมหาชนจึงไมสามารถพิจารณาแตเฉพาะ มาตรา ๖๕ ดังกลาวได แตตองพิจารณา
ลักษณะอ่ืนประกอบดวย คือ นิติบุคคลมหาชนตองดําเนินภารกิจท่ีเปนเรื่องของการจัดทําบริการ
สาธารณะ โดยหลักการจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น มีท่ีมาจากหลักการรวมอํานาจและ
หลักการกระจายอํานาจทางปกครอง เนื่องจากโดยปกติแลวรัฐมีภารกิจหลัก คือ การจัดทําบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนมหาชน แตเนื่องจากภารกิจของรัฐมีเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับการขยายตัวของ
สังคม จึงทําใหรัฐไมสามารถท่ีจะดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะเหลานั้นดวยตนเองแตเพียงผูเดียว
ไดอีกตอไป รัฐจึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางองคกรของตนข้ึนมาทําหนาท่ีจัดทําบริการสาธารณะ
เหลานั้นแทนรัฐ โดยองคกรเหลานี้จะอยูในระบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจซ่ึงเปนการจัด
ระเบียบในการบริหารราชการภายในรัฐ โดยองคกรท่ีจัดทําบริการสาธารณะเหลานี้จะมีฐานะเปน 



๓๓ 

 
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเพ่ือสามารถตอบสนองในเรื่องของความเปนอิสระในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ และนิติบุคคลมหาชนนั้นจะมีอํานาจมหาชน ซ่ึงเปนอํานาจท่ีนิติบุคคลเอกชนไม
สามารถมีได ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถดําเนินจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางท่ัวถึง 2 5

๒๖  ท้ังนี้ 
ระบบนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทยจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอตอไป 

๒.๑.๓  องคประกอบของนิติบุคคล 
นิติบุคคลเปนสิ่งท่ีเปนตัวการแหงกฎหมาย เปนผลจากการยอมรับของกฎหมายวา

สามารถมีสิทธิและหนาท่ีได อยางไรก็ตาม การท่ีกฎหมายจะรับรองกลุมบุคคล กองทรัพยสิน หรือ
องคการใด ๆ ใหมีฐานะเปนบุคคลท่ีทรงสิทธิและหนาท่ีไดนั้น ก็ยอมตองมีกฎเกณฑบางประการ 
กฎหมายจึงจะยอมรับใหเปนนิติบุคคล หรืออาจกลาวไดวา นิติบุคคลตองมีองคประกอบ ดังนี้ 26๒๗ 

(๑) เปนท่ีรวม (un ensemble) สิ่งท่ีมารวมกันอาจเปนบุคคลธรรมดา ท่ีรวมกัน
เปนสมาคม หรือบริษัท หรืออาจเปนนิติบุคคลท่ีมารวมกันเปนนิติบุคคลใหม หรืออาจเปนกลุม
ทรัพยสินมารวมกันเปนมูลนิธิ การรวมกันนั้นตองมีผลประโยชนสวนรวมซ่ึงสมควรไดรับการคุมครอง 
ผลประโยชนดังกลาวมักไดแกผลประโยชนของกลุมชน ซ่ึงประกอบดวยบุคคลและมีบางสิ่งเหมือนกัน 
เชน อยูในตําบล หรือคอมมูน (Commune) เดียวกัน หรือมีผลประโยชนทางทรัพยสินรวมกัน ทํา
ธุรกิจ หรือมีอาชีพรวมกัน ดังเชน สมาคมวิชาชีพตาง ๆ เปนตน 

(๒) เปนท่ีรวมท่ีมีการจัดระเบียบ การท่ีมีกลุมบุคคลหรือทรัพยสินมารวมเขา
ดวยกันนั้น หาไดทําใหกลุมกลายเปนนิติบุคคลเสมอไป ดังนั้น นอกจากจะเปนท่ีรวมแลว ยังจะตองมี
การจัดระเบียบตาง ๆ อีก คือ27

๒๘ 
(๒.๑) การจัดระเบียบนั้นตองมีจุดมุงหมายบางประการของแตละนิติบุคคล

นั้น อาจเปนจุดมุงหมายทางการคา เชน หางหุนสวน บริษัทตาง ๆ อาจเปนจุดมุงหมายทางการเมือง 
เชน พรรคการเมืองตาง ๆ จุดมุงหมายทางการกีฬา หรืออ่ืน ๆ ก็ได การท่ีบุคคลมารวมกันก็เพ่ือ
ดําเนินการใหบรรลุผลประโยชนรวมกันท่ีตางไปจากผลประโยชนของแตละบุคคลท่ีมารวมกัน การ
รวมตัวนี้จึงเปนเรื่องเฉพาะดาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเฉพาะดานเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม เปาหมาย
ดังกลาวนี้ ตองเปนเปาหมายหรือประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมาย 

(๒.๒) นิติบุคคลตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีท้ังในแงการจัดกําหนดทิศทางและ
ดําเนินการท้ังในดานการบริหารงานภายในนิติบุคคลนั้นเอง และการแสดงออกตอบุคคลภายนอก 
องคกรดังกลาวก็คือบุคคลธรรมดาท่ีทําหนาท่ีแสดงเจตนาแทนนิติบุคคลนั่นเอง ซ่ึงเปนวิธีการในทาง
กฎหมาย (la procède Jurisdique) เพ่ือคุมครองผลประโยชนสวนรวมนั่นเอง 

(๒.๓) นิติบุคคลยอมตองมีปจจัยในการดําเนินการ นิติบุคคลจึงตองมี
ทรัพยสินของตนเอง รวมท้ังสิทธิตาง ๆ เปนของตนเอง แยกตางหากจากบุคคลธรรมดาท่ีมารวมกัน
นั้น ตลอดจนมีบุคลากรท่ีจะดําเนินงานของตนเอง 

                                           
๒๖

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได 
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๑๕-๑๖. 

๒๗
โภคิน พลกุล, “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส,” อางแลว, หนา ๒๘๑-๓๑๗. 

๒๘
สุนทร มณีสวัสดิ์, “สถานะทางกฎหมายของวัดไทย,” อางแลว, หนา ๖๐-๖๒. 



๓๔ 

 
ผลของการเปนนิติบุคคล เม่ือกฎหมายรับรองสภาพนิติบุคคลวามีฐานะเปนบุคคล 

สามารถมีสิทธิและหนาท่ีได ก็กอใหเกิดผลทางกฎหมายหลายประการ คือ 
(๑) ความมีเอกภาพเฉพาะ นิติบุคคลนั้นจะมีความเปนอยูของตนเองอันเปน

เอกภาพเฉพาะ (Distinct Entity) แยกตางหากจากบุคคลท่ีมารวมกัน มีสิทธิและความรับผิดแยก
ตางหากออกไป การกระทําท้ังหลายซ่ึงเก่ียวกับผลประโยชนซ่ึงไดรับการคุมครองนั้น ในทางกฎหมาย
ถือวาเปนการกระทําของบุคคลนั้น ซ่ึงเปนศูนยแหงผลประโยชนดังกลาวแตผูเดียว 

(๒) มีความยั่งยืนตอเนื่อง แมนิติบุคคลจะเปนท่ีรวมของกลุมบุคคลหรือทรัพยสิน 
และมีบุคคลธรรมดาเขามาเปนผูกระทําการก็ตาม แมวาบุคคลท่ีเขามารวมกันนั้น จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ความคงอยูของนิติบุคคลก็ยังคงเดิม นิติบุคคลก็ยังคงเปนผูอยูในบังคับของ
กฎหมาย แมวาความคงอยูของนิติบุคคลอาจจะสิ้นสุดได เชน การยกเลิกบริษัท การยุบเลิกหนวยงาน
บางอยางก็ตาม แตตราบเทาท่ียังคงมีนิติบุคคลอยู นิติบุคคลนั้นก็เปนตัวการแหงกฎหมาย (Subject 
of Law)  

(๓) มีองคกรเปนผูกระทําการในนามนิติบุคคล เนื่องจากนิติบุคคลไมอาจกระทํา
การไดดวยตนเอง จึงตองมีองคกรเปนผูกระทําการในนามของนิติบุคคลนั้น ๆ เชน กรรมการของ
บริษัท หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนตน 

จากองคประกอบของนิติบุคคลดังกลาวทําใหเห็นลักษณะเบื้องตนหรือลักษณะ
ท่ัวไปของนิติบุคคล ท่ีแมจะถือวามีสถานะเปนบุคคลตามกฎหมาย แตโดยสภาพท่ีนิติบุคคลไมไดมี
ชีวิตจิตใจท่ีจะแสดงเจตนาและกระทําการตาง ๆ เพ่ือดําเนินกิจการไดเอง ตองอาศัยบุคคลธรรมดามา
แสดงเจตนาและกระทําการใหในนามของนิติบุคคล นิติบุคคลจึงมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากบุคคล
ธรรมดา จึงควรทําความเขาใจลักษณะท่ัวไปของนิติบุคคล ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้คือ28

๒๙ 

๒.๑.๔  ลักษณะท่ัวไปของนิติบุคคล 
(๑) มีกฎหมายรับรองหรือกําหนดการกอตั้ง 

ดวยนิติบุคคลเปนบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น ในทางปฏิบัติตองมีกฎหมาย
กําหนดชนิดและวิธีการกอตั้งนิติบุคคลไวโดยเฉพาะ หรืออาจมีกฎหมายรับรองใหคณะบุคคลหรือ
องคกรใดท่ีมีอยูแลวมีฐานะเปนนิติบุคคลได สําหรับกฎหมายไทยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกอตั้งนิติบุคคลซ่ึงถือเปนบทบัญญัติหลักในมาตรา ๖๕ วา “นิติบุคคลจะมีข้ึน
ไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” 

บทบัญญัตินี้แสดงใหเห็นวา การเกิดหรือการกอตั้งนิติบุคคลในประเทศไทย
นั้นจะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติเทานั้น อาจเปนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือ
กฎหมายฉบับอ่ืนก็ได นิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดแก สมาคม มูลนิธิ 
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด สวนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนตามกฎหมาย
อ่ืนนั้นมีมากมาย บางกรณีกฎหมายอาจบัญญัติใหองคกรหรือหนวยงานใดมีฐานะเปนนิติบุคคลเลย 
หรืออาจบัญญัติใหมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลชนิดใดชนิดหนึ่งตามกระบวนการท่ีกําหนดก็ได  

                                           
๒๙

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



๓๕ 

 
แตบุคคลไมสามารถจะกอตั้งนิติบุคคลในรูปแบบท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เชน 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ บัญญัติใหสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวงท่ีมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง ท่ีสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง 
และกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมท่ีสังกัดหรือไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเปนนิติบุคคล  หากไมมีกฎหมายกําหนดหรือรับรองการ
กอตั้งยอมไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาตอไปนี้ 

ฎีกาท่ี ๔๓๗๔/๒๕๓๙  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๖๘ (เดิม) 
ท่ีใชบังคับอยูขณะท่ีโจทกยื่นฟองคดีบัญญัติวา นิติบุคคลนั้น จะมีข้ึนไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหง
บทบัญญัติท้ังหลายของประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน เม่ือไมปรากฏวามีกฎหมายใดบัญญัติให
สํานักงานเขตพระนคร จําเลยท่ี ๒ และสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครจําเลยท่ี ๔ มีฐานะเปน 
นิติบุคคลแตอยางใด   จํ าเลยท่ี  ๒  และจําเลยท่ี  ๔  จึง เปน เพียงสวนราชการในสัง กัดของ
กรุงเทพมหานคร จําเลยท่ี ๑ และกรมท่ีดินจําเลยท่ี ๓ ตามลําดับเทานั้น และไมมีฐานะเปน 
นิติบุคคล โจทกจึงไมมีอํานาจฟองจําเลยท่ี ๒ และจําเลยท่ี ๔ 

ฎีกาท่ี ๑๕๘๓ – ๑๕๘๗/๒๕๒๑ กองมรดกของผูตายไมใชนิติบุคคล  โจทก
ไมมีอํานาจฟองกองมรดกใหรับผิดรวมกับบุคคลธรรมดาซ่ึงทําละเมิดตอโจทก 

ฎีกาท่ี ๗๖๖/๒๕๑๘ คณะกรรมการรับและเปดซองประมูลของเทศบาลไมใช
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาท่ีอาจถูกฟองคดีแพงได 

(๒) ตามปกติเกิดจากการรวมตัวของบุคคล ๒ คน ข้ึนไป 
จากท่ีไดกลาวแลวขางตนวานิติบุคคลกอกําเนิดจากการรวมตัวของบุคคลเพ่ือ

ดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง กฎหมายมักบัญญัติใหตองมีบุคคล ๒ คน ข้ึนไปใน
การกอตั้งนิติบุคคล โดยเฉพาะนิติบุคคลท่ีตองจดทะเบียนกอตั้ง ตัวอยางเชน 

- สมาคม การขอจดทะเบียนตองทําโดยผูจะเปนสมาชิกสมาคมไมนอยกวา ๓ 
คน ยื่นเอกสารตาง ๆ พรอมรายชื่อผูจะเปนสมาชิกไมนอยกวา ๑๐ คน29

๓๐ 
- มูลนิธิ ตองมีคณะกรรมการของมูลนิธิท่ีประกอบดวยบุคคลไมนอยกวา ๓ คน 

เปนผูดําเนินการของมูลนิธิ30๓๑ 
- หางหุนสวนจดทะเบียน และหางหุนสวนจํากัด ตองประกอบดวยหุนสวน ๒ 

คน ข้ึนไป31

๓๒ 
- บริษัทจํากัด ตองมีบุคคล ๓ คน ข้ึนไปเปนผูกอการและตั้งบริษัทจํากัด32

๓๓ 
- สหกรณ ตองมีคณะผูจัดตั้งสหกรณจํานวนไมนอยกวา ๑๐ คน33

๓๔ 

                                           
๓๐

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๑. 
๓๑

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๑. 
๓๒

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๒. 
๓๓

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๙๗. 
๓๔

พระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔. 



๓๖ 

 
- บริษัทมหาชนจํากัด เริ่มจัดตั้งโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต ๑๕ คนข้ึนไป ทํา

หนังสือบริคณหสนธิ ซ่ึงเปนเอกสารในการจัดตั้งหรือกอตั้ง และดําเนินการจัดตั้งตามข้ันตอนของ
กฎหมาย34

๓๕ 
- สมาคมการคา ตองมีผูเริ่มกอการจัดตั้งจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ยื่นคําขอ

ตอนายทะเบียนเพ่ือจัดตั้งสมาคมการคา35

๓๖ 

สําหรับนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหกอตั้งข้ึนโดยตรง สวนมากเปนองคกร
หรือหนวยงานตาง ๆ ยอมจะไมจําตองกําหนดจํานวนผูกอตั้งหรือจัดตั้งเพราะเปนการจัดตั้งข้ึนโดย
กฎหมายโดยตรง เพียงแตนิติบุคคลประเภทนี้บางชนิดอาจมีกฎหมายระบุถึงจํานวนบุคคลกรรมการ
ในคณะกรรมการผูมีอํานาจในการดําเนินกิจการของนิติบุคคลนั้น ตัวอยางเชน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห กฎหมายบัญญัติใหมีคณะกรรมการธนาคารคณะ
หนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ ผูวาการการเคหะแหงชาติ ผูแทนกระทรวงการคลัง ๑ คน 
กรรมการอ่ืนมีจํานวนไมนอยกวา ๔ คนแตไมเกิน ๗ คน และใหผูจัดการเปนกรรมการโดยตําแหนง36

๓๗ 
สภาทนายความ กฎหมายบัญญัติใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา 

“คณะกรรมการสภาทนายความ” ประกอบดวยผูแทนกระทรวงยุติธรรม ๑ คน และผูแทน 
เนติบัณฑิตยสภา ๑ คน เปนกรรมการ และนายกและกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน ๒๓ คน ซ่ึงสมาชิก 
สภาทนายความท่ัวประเทศไดเลือกต้ังข้ึนโดยกรรมการดังกลาวไมนอยกวา ๙ คนจะตองมีสํานักงาน
ประจําอยูตามภาคตาง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอธิบดีผูพิพากษาภาค ภาคละ ๑ คน37

๓๘ 
อยางไรก็ตาม ในบางประเทศ เชน อังกฤษ ถือวาตําแหนงบางตําแหนงท่ีดํารง

อยูอยางตอเนื่องโดยมีอํานาจดําเนินกิจการและมีผูดํารงตําแหนงยอมมีสถานะเปนนิติบุคคลได เปนนิติ
บุคคลท่ีประกอบดวยบุคคลเพียงคนเดียว โดยกฎหมายไดใหอํานาจแกบุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นในการ
ดําเนินกิจการตาง ๆ ในฐานะท่ีดํารงตําแหนงนั้นหรือในนามของตําแหนงนั้น 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
การฟองตามอํานาจหนาท่ีหรือถูกฟองเนื่องจากการใชอํานาจหนาท่ีในตําแหนง ไมใชในฐานะสวนตัว 

                                           
๓๕

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๕. 
๓๖

พระราชบัญญัตสิมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๙. 
๓๗

พระราชบัญญัติอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง. 
๓๘

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๔. 
๓๙

ประสิทธ์ิ โฆวิไลกุล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคล และความรับ
ผิดทางอาญาของนิติบุคคล, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๓), หนา ๙-๑๑. 



๓๗ 

 
ผูนั้นจะไมไดรับประโยชนในฐานะโจทกหรือตองรับผิดในฐานะจําเลยเปนสวนตัวในผลของคดีนั้นเชนกัน 
และแมบุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นจะเปลี่ยนตัวไปก็ไมกระทบตอการดําเนินคดี 39๔๐ ตัวอยางเชน 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๔๖๘๐/๒๕๓๓ ท่ีดิน น.ส.๓ ก. มีชื่อ ย. เปนเจาของ 
โจทกซ้ือท่ีดินดังกลาวจาก ย. โดยไมไดจดทะเบียน และไดครอบครองมาโดยตลอด โจทกจึงไดสิทธิ
ครอบครอง เม่ือผูวาราชการจังหวัดจําเลย มีคําสั่งใหเพิกถอน น.ส.๓ ก. ดังกลาว จึงเปนการโตแยง
สิทธิของโจทก โจทกจึงมีอํานาจฟอง (ขอสังเกต คดีนี้โจทกฟองโดยระบุผูวาราชการจังหวัดเปนจําเลย 
โดยมิไดระบุชื่อ มีลักษณะเปนการฟองในฐานะท่ีทําหนาท่ีในตําแหนง ไมตองคํานึงวาขณะยื่นคําฟอง
ผูวาราชการจังหวัดผูออกคําสั่งยังอยูในตําแหนงนั้นหรือไม คลายกับฟองนิติบุคคล 

(๓) มีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย  
เม่ือนิติบุคคลมีสถานะเปนบุคคลตามกฎหมายยอมมีสิทธิหนาท่ีเชนกัน อาจ

เปนสิทธิหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยตรงในกรณีท่ีเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย
โดยตรง เชน 

- กระทรวงวัฒนธรรม กฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับศิลปะ 
ศาสนา และวัฒนธรรม และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวง
วัฒนธรรม หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม40

๔๑  
- การทางพิเศษแหงประเทศไทย กฎหมายบัญญัติใหมีวัตถุประสงคสรางหรือจัด

ใหมีทางพิเศษดวยวิธีใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ กับดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษ 
และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับทางพิเศษหรือท่ีเปนประโยชนแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย4 1

๔๒ การทาง
พิเศษตองดําเนินกิจการภายในขอบวัตถุประสงคตามกฎหมาย จะดําเนินกิจการนอกเหนือจากนั้นไมได  

หากเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน การดําเนินกิจการตองอยู
ภายใตวัตถุประสงคท่ีจดทะเบียนและตามกฎหมาย 

- มูลนิธิ กฎหมายบัญญัติใหมีวัตถุประสงคเพ่ือการกุศลสาธารณะ การศาสนา 
ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือการสาธารณประโยชนอยางอ่ืน ท่ีไมไดมุงหา
ผลประโยชนมาแบงปนกัน42

๔๓ ดังนั้น จะจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโดยมีวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายบัญญัติไวไมได และการดําเนินกิจการก็ตองเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดจดทะเบียนไวดวย 

(๔) มีความรับผิดเปนเอกเทศ แยกตางหากจากผูแทนของนิติบุคคล 
เม่ือนิติบุคคลมีหนาท่ีไมวาเปนหนาท่ีตามกฎหมายโดยตรง หรือหนาท่ีท่ีเกิดจาก

นิติสัมพันธอ่ืน หากไมปฏิบัติตามหนาท่ี หรือฝาฝนสิทธิของบุคคลอ่ืนแลว นิติบุคคลก็ยอมมีความรับผิด
เองเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาเพราะถือวามีฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย และความรับผิดของนิติบุคคล
ยอมแยกตางหากจากผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล เชน บริษัทจํากัดท่ีเปนนิติบุคคลกูยืม

                                           
๔๐

ตุล เมฆยงค, “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, อางแลว, หนา ๔-๑๐. 
๔๑

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖. 
๔๒

พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘. 
๔๓

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๐. 



๓๘ 

 
เงินจากธนาคารเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท โดยนายดํา กรรมการผูจัดการซ่ึงเปนผูแทนบริษัทลงลายมือ
ชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทในหนังสือสัญญากูเงิน ดังนี้ บริษัทในฐานะคูสัญญาตองรับผิดชดใช
เงินกูท่ีคางชําระแกธนาคารตามกําหนด สวนนายดําท่ีลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญากูเงิน เปนการทําใน
ฐานะผูแทนของบริษัท จึงไมตองรับผิดตอธนาคารเปนสวนตัว เปนตน 

๒.๑.๕  การกอตั้งนิติบุคคล 
การกอตั้งนิติบุคคลยอมเหมือนกับการเกิดของบุคคลธรรมดา แตกตางกันอยูวา

การเกิดของบุคคลธรรมดานั้นเปนไปโดยสภาพของธรรมชาติ แตการกอตั้งนิติบุคคลนั้นเปนไปโดย
กฎหมาย 

ท้ังนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๖๕ ไดบัญญัติวา “นิติบุคคลจะมี
ข้ึนไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” ตามบทบัญญัติดังกลาวนี้จะ
เห็นไดวา การท่ีจะกอตั้งนิติบุคคลไดนั้น จะตองกระทําโดยอาศัยกฎหมายหรือมีกฎหมายใหอํานาจ
กอตั้งไดเทานั้น หากไมมีกฎหมายรับรองใหเปนนิติบุคคลแลว กิจการท่ีกอตั้งข้ึนนั้นจะไมเปนนิติบุคคล
ไดเลย 

กฎหมายท่ีจะใหอํานาจในการกอตั้งเปนนิติบุคคลไดนี้ จึงมีความสําคัญมาก 
เพราะการกอตั้งนิติบุคคลใดได จะตองดูกฎหมายเปนเรื่องๆ ไป และจะตองมีวิธีการกอตั้งตามท่ี
กฎหมายกําหนดเปนข้ันตอนไว หากไมปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนของกฎหมาย สิ่งท่ีกอตั้งข้ึนก็ไมอาจ
เปนนิติบุคคลไดเชนเดียวกัน 

นอกจากกระทําตามวิธีการของกฎหมายแลว อาจจะมีกฎหมายเฉพาะท่ีบัญญัติไว
โดยตรงใหองคกร หรือสถาบัน หรือกิจการใด เปนนิติบุคคล เชนนี้ องคกร หรือสถาบันหรือกิจการนั้น
ก็จะเปนนิติบุคคลไปทีเดียวเม่ือไดมีการกอตั้งข้ึนถูกตองตามกฎหมายนั้นแลว ในลักษณะเชนนี้ องคกร
นั้นจะเปนนิติบุคคลทันที ไมจําเปนตองปฏิบัติตามวิธีการของกฎหมายอีกเหมือนกับวิธีการแรก43

๔๔  
จากหลักของกฎหมายดังกลาว รูปแบบของการกอตั้งนิติบุคคล อาจแบงไดเปน ๒ 

รูปแบบ คือ นิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง กับนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการ 
จดทะเบียน ซ่ึงอาจพิจารณาได ดังนี้44๔๕ 

(๑) นิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง หมายถึง นิติบุคคลท่ีมี
กฎหมายบัญญัติใหจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรหรือกองทรัพยสินหรือสิ่งใดข้ึนโดยใหมีฐานะเปน 
นิติบุคคล หรือมีบทบัญญัติใหหนวยงานหรือองคกรหรือกองทรัพยสินหรือสิ่งใดท่ีจะกอตั้งข้ึนตาม
กฎหมายในลําดับรองหรือตามประกาศท่ีออกภายหลังมีฐานะเปนนิติบุคคล หรือมีบทบัญญัติให
หนวยงานหรือองคกรหรือสิ่งใดท่ีมีอยูแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล ขอสําคัญก็คือ หนวยงานหรือองคกร
หรือกองทรัพยสินหรือสิ่งใดท่ีกอตั้งข้ึนนั้นมีสภาพเปนนิติบุคคลโดยทันทีโดยผลของกฎหมาย รวมท้ัง
วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีในการดําเนินกิจการก็จะมีบัญญัติอยูในกฎหมาย ไมตองมีการ 

                                           
๔๔

รชฏ เจริญฉํ่า, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, พิมพครั้งท่ี ๓, (นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๒๕๔-๒๕๕. 

๔๕
ตุล เมฆยงค, “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, อางแลว, หนา ๑๔-๒๕. 



๓๙ 

 
จดทะเบียนเพ่ือกอตั้งอีก นิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนในรูปแบบนี้มักจะเปนหนวยราชการหรือองคกรท่ีมีการ
ดําเนินกิจการเก่ียวของกับสาธารณะ โดยในกฎหมายตองมีขอความระบุไวชัดเจนวาเปนนิติบุคคล ซ่ึง
มักจะใหขอความวา “ให .... มีฐานะเปนนิติบุคคล”  นิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง
มีมากมายหลายรูปแบบ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) นิติบุคคลท่ีเปนหนวยงานราชการ  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กอนแกไขบรรพ ๑ ใหม ท่ีประกาศใชในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตรา ๗๒ (๑) ไดบัญญัติใหทบวงการเมือง
เปนนิติบุคคล  ตอมาเม่ือมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ ใหม 
พระราชบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได
บัญญัติใหยกเลิกบรรพ ๑ เดิม โดยใหใชบรรพ ๑ ท่ีไดตรวจชําระใหมแทน อยางไรก็ตาม มีบทบัญญัติ
ขอยกเวนสําหรับทบวงการเมืองตามความหมายในมาตรา ๗๒ (๑) (เดิม) คงมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตอไป45

๔๖  ซ่ึงความหมายของทบวงการเมืองตามมาตรา ๗๒ (เดิม) ก็คือเปนไปตามมาตรา ๗๓ (เดิม) ท่ี
บัญญัติวา “ทบวงการเมืองนั้น คือ กระทรวงและกรมในรัฐบาล เทศาภิบาลปกครองทองท่ีและ
ประชาบาลท้ังหลาย”  ซ่ึงอาจอธิบายเทียบเคียงกับโครงสรางหนวยราชการในปจจุบันไดดังนี ้
กลาวคือ 4 6

๔๗ กระทรวงและกรมในรัฐบาล หมายถึง หนวยราชการระดับกระทรวง ทบวง และกรม 
รวมท้ังหนวยงานในระดับเทียบเทา ท่ีเปนราชการบริหารสวนกลาง ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายระเบียบ
ราชการบริหาร ฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  

ท้ังนี้ มีขอสังเกตวาหนวยราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมจะมีลักษณะ
พิเศษแตกตางจากกระทรวงอ่ืน โดยกรมในสังกัดกระทรวงกลาโหมไมมีฐานะเปนนิติบุคคลเชนกรมใน
สังกัดกระทรวงอ่ืน เหตุผลนาจะเปนเพราะการบริหารงานท่ีมีลักษณะแตกตางจากกระทรวงทบวงกรม
อ่ืน และเปนประเพณีท่ีสั่งสมมายาวนาน 4 7

๔๘ หนวยงานท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลคือ สํานักงาน

                                           
๔๖

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญตัิบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ “ใหแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และบรรพ ๓ ดังตอไปน้ี 

(๑) ใหยกเลิกบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งไดใชบังคับโดยพระราช
กฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และบรรพ ๒ ท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 
๒๔๖๘ 

(๒) ... 
(๓) ใหใชบทบัญญัติทายพระราชบัญญัติน้ีเปนบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีได

ตรวจชําระใหม” 
มาตรา ๗ “ใหองคกรหรือหนวยงานท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนทบวงการเมืองตามความหมายของ

มาตรา ๗๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓(๑) แหงพระราชบัญญัตน้ีิ คงมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตอไป” 

๔๗
จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, อางแลว, หนา ๗๓- 

๗๔. 
๔๘

ประสิทธ์ิ โฆวิไลกุล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย นิติบุคคล และความรับ
ผิดทางอาญาของนิติบุคคล, อางแลว, หนา ๔๐. 



๔๐ 

 
ปลัดกระทรวง กรมราชองครักษ กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ เทานั้น48

๔๙ 
เทศาภิบาลปกครองทองท่ี หมายถึง ราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับ

จังหวัด โดยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๒ บัญญัติวา “ใหรวมทองท่ี
หลาย ๆ อําเภอตั้งข้ึนเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล” 

ประชาบาล หมายถึ ง  ราชการบริหารส วนท อง ถ่ิ น ท่ีบัญญัติ ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 4 9

๕๐ และ
เทศบาล 5 0

๕๑  และตามกฎหมายอ่ืน เชน กรุงเทพมหานคร 5 1

๕๒ เมืองพัทยา 5 2

๕๓ สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล53

๕๔ 
นอกจากนี้ ยังมีหนวยราชการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลอีกหลายแหงท่ีมี

กฎหมายจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะ อยางสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  หรือหนวยราชการอ่ืนท่ีไมไดสังกัด
กระทรวงใด หรือสํานักนายกรัฐมนตรี เชน ราชบัณฑิตยสถาน และสํานักงานอัยการสูงสุด เปนตน 
และยังมีหนวยงานราชการในระดับต่ํากวากรมท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนนิติบุคคล เชน 
โรงเรียนรัฐบาลก็อาจมีฐานะเปนนิติบุคคลได54๕๕ 

(ข) นิติบุคคลท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ เปนองคการของรัฐบาล หรือ
หนวยธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ หรือเปนผูถือหุนหรือมีทุนทางตรงหรือทางออมในสัดสวนกวารอยละ 
๕๐ 5 5

๕๖ สวนใหญมักมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยกฎหมาย มีท้ังท่ีจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ 
เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การประปาสวนภูมิภาค องคการเภสัชกรรม การกีฬาแหง
ประเทศไทย และสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยพระราชกําหนด เชน พระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตาม

                                           
๔๙

พระราชบัญญัติจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒. 
๕๐

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘. 
๕๑

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๗ วรรคสอง บัญญตัิใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง จึง
มีฐานะเปนนิติบุคคล 

สําหรับสุขาภิบาลซึ่งอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตสิุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดมีพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดยกฐานะสุขาภิบาลท้ังหมดเปนเทศบาลตําบล ปจจุบัน
จึงไมมสีุขาภิบาลแลว. 

๕๒
พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖. 

๕๓
พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๗. 

๕๔
พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ 

และ ๔๑. 
๕๕

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๕. 
๕๖

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔. 



๔๑ 

 
พระราชบัญญัติการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 5 6

๕๗ เชน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
องคการสวนสัตว เปนตน รัฐวิสาหกิจบางแหงก็เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้งข้ึน เชน บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน)  บริษัทขนสง จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนตน และยังมีรัฐวิสาหกิจ
บางแหงจัดตั้งข้ึนโดยระเบียบหรือขอบังคับและจะอยูในสังกัดกระทรวง หรือกรม แตไมมีฐานะเปน 
นิติบุคคล เชน โรงงานยาสูบ สังกัดกระทรวงการคลัง  องคการสุรา สังกัดกรมสรรพสามิต หรือ 
โรงพิมพตํารวจ สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 

(ค) นิติบุคคลท่ีเปนองคกรหรือสภาวิชาชีพ มี วิ ช าชี พหลายประ เภ ท ท่ี มี
กฎหมายจัดตั้งเปนองคกรหรือสภาวิชาชีพเพ่ือควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพ และการควบคุม
มาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพ และกฎหมายมักบัญญัติใหองคกรหรือสภาวิชาชีพเหลานั้นมีฐานะเปน
นิติบุคคล แตไมถือเปนหนวยราชการ เชน ผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายมีเนติบัณฑิตยสภา สภา
ทนายความ  ผูประกอบวิชาชีพทางการบัญชีมีสภาวิชาชีพบัญชี  ผูประกอบวิชาชีพเปนวิศวกรมี
สภาวิศวกร ผูประกอบวิชาชีพเปนแพทยมีแพทยสภา ผูประกอบวิชาชีพเปนทันตแพทยมีทันตแพทยสภา
ผูประกอบวิชาชีพเปนเภสัชกร มีสภาเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพเปนสถาปนิก มีสภาสถาปนิก 
เปนตน 

(ง) นิติบุคคลท่ีเปนสถาบันทางศาสนา ในสวนของพุทธศาสนา ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒(๒) (เดิม) บัญญัติใหวัดวาอารามเปนนิติบุคคล แตเม่ือมีการ
แกไขบรรพ ๑ ใหม ท่ีใหยกเลิกบทบัญญัติมาตรานี้ดวย โดยไมไดมีบทบัญญัติใหยกเวนไวอยางทบวง
การเมืองดังท่ีไดกลาวขางตน สถานะของวัดในพุทธศาสนาจึงตองพิจารณาจากกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในมาตรา ๓๑ ซ่ึงบัญญัติเก่ียวกับวัดวา  

“วัดมีสองอยาง   
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา57

๕๘  
(๒) สํานักสงฆ  
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล  
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป”    
ปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดท้ังสองประเภทนี้ ดังท่ี

ไดกลาวมาตั้งแตหลักการเหตุผลและวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยวาเนื่องจากความไมชัดเจนของ
กฎหมาย จึงมีการตีความไดเปน ๒ นัย ดวยกัน ฝายหนึ่งเห็นวาวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆตางก็มีฐานะเปนนิติบุคคล แตอีกฝายหนึ่งมีความเห็นวาเฉพาะวัดท่ีไดรับพระราชทาน

                                           
๕๗

พระราชบัญญัติการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ บัญญตัิใหองคการท่ีจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติน้ีมีฐานะเปนนิติบุคคล. 

๕๘
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมาย “วิสุงคามสีมา” ไววา “เขตท่ี

พระราชทานแกสงฆเพ่ือใชเปนท่ีสรางอุโบสถ” ท้ังน้ี หลักเกณฑการขอรับพระราชทานวิสุงคามสมีาเปนไปตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕. 



๔๒ 

 
วิสุงคามสีมาเทานั้นท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล สวนวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือสํานักสงฆ
ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความหมายในพระราชบัญญัตินี้  

สําหรับความเปนนิติบุคคลของวัดในศาสนาอ่ืน ๆ ก็ตองเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน ศาสนาคริสต มีพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะ ฐานะของวัดบาทหลวง
โรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘  ศาสนาอิสลาม มีพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตน ท้ังนี้รายละเอียดเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ 
ตลอดจนนิติบุคคลท่ีเปนวัดหรือสถาบันทางศาสนาของศาสนาอ่ืน ๆ จะไดมีการศึกษาและนําเสนอโดย
ละเอียดในลําดับตอไป 

(จ) นิติบุคคลท่ีเปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศ เนื่องจากประเทศ
ไทยมีพันธกรณีตามความตกลงระหวางประเทศหลากหลาย ท้ังความตกลงแบบทวิภาคีและพหุภาคี 
ทําใหตองรับรองสถานะขององคกรระหวางประเทศเหลานั้น นิติบุคคลชนิดนี้มีลักษณะแตกตางจาก 
นิติบุคคลท่ัวไป คือไมไดมีกฎหมายจัดตั้งองคกรเหลานั้นข้ึนเพราะเปนองคกรระหวางประเทศ และ
องคกรเหลานั้นไมตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเพ่ือใหมีฐานะเปนนิติบุคคล แตมีการออก
กฎหมายรับรองสถานะขององคกรเหลานั้นใหมีฐานะเปนนิติบุคคลเพ่ือการดําเนินกิจการในประเทศ
ไทย ตัวอยางเชน องคการสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทยถือวาเปนนิติบุคคล 
สําหรับทบวงการชํานัญพิเศษมีระบุในกฎหมายมีดังนี้ 5 8๕๙  (๑) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)  
(๒) กองทุนระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) (๓) ธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการ
บูรณะและพัฒนาการ (IBRD) หรือธนาคารโลก  (๔) บรรษัทการเงินระหวางประเทศ (IFC)   
(๕) สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU)  (๖) สหภาพสากลไปรษณีย (UPU)  (๗) องคการ 
การบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)  (๘) องคการท่ีปรึกษาทางทะเลระหวางรัฐบาล (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
รวมมือระหวางประเทศอ่ืน ๆ เชน องคการการคาโลก (WTO)๖๐  สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)๖๑ บรรษัทประกันภัยตอแหงเอเชีย (Asia Reinsurance Corporation)๖๒ 
และองคการดาวเทียมเคลื่อนท่ีระหวางประเทศ (IMSO)๖๓ เปนตน 

                                           
๕๙

พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญตัิดังกลาว (ถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๔๔). 

๖๐
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการการคาโลก พ.ศ. ๒๕๓๗. 

๖๑
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พ.ศ. 

๒๕๕๑. 
๖๒

พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันภัยตอแหงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔. 
๖๓

พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการดาวเทียมเคลื่อนท่ีระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐. 



๔๓ 

 
(๒) นิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน หมายถึง นิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย

บัญญัติใหตองมีการจดทะเบียนเพ่ือการกอตั้ง ซ่ึงก็เปนไปตามซ่ึงก็เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ท่ีใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น ๆ เนื่องจากนิติบุคคลจะเกิดข้ึนไดไมวาจะกอตั้งในรูปแบบใดก็ตองมี
กฎหมายบัญญัติไวเทานั้น คือ อยูภายใตบทบัญญัติมาตรา ๖๕ แหง ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเชนเดียวกัน นิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียนมีท้ังท่ีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและกฎหมายอ่ืน 

ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีบทบัญญัติเก่ียวกับนิติบุคคลท่ีกอตั้ง
ข้ึนโดยการจดทะเบียน ๕ ประเภท กลาวคือ 

(ก) สมาคม เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกอตั้งเพ่ือกระทําการใด ๆ อันมี
ลักษณะตอเนื่องรวมกัน และมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 6 3

๖๔  สวนสมาคมท่ีมี
ลักษณะเปนสถาบันท่ีบุคคลหลายคนซ่ึงประกอบธุรกิจทางการคา อุตสาหกรรมหรือการเงินจัดตั้งข้ึน
เพ่ือสงเสริมการประกอบธุรกิจอันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกัน อยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะ  

(ข) มูลนิธิ เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกอตั้งข้ึนสําหรับทรัพยสินท่ีจัดสรรไว
โดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพ่ือการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี 
การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน โดยมิไดมุงหาผลประโยชนมาแบงปนกัน การจัดการ
ทรัพยสินของมูลนิธิอาจเปนการหาผลประโยชนไดเฉพาะเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ
นั้นเองเทานั้น64

๖๕ 
(ค) หางหุนสวนสามัญท่ีไดจดทะเบียนแลว หางหุนสวนสามัญเกิดจาก

สัญญาจัดตั้งหางหุนสวนท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปตกลงจัดตั้งข้ึนเพ่ือกระทํากิจการรวมกัน โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงปนกําไรท่ีไดจากกิจการท่ีทํานั้น หางหุนสวนสามัญอาจตั้งข้ึนโดยไมจดทะเบียน
หรือจดทะเบียนก็ได หากไดจดทะเบียนแลวก็จะมีฐานะเปนนิติบุคคล65

๖๖ 
(ง) หางหุนสวนจํากัด เปนหางหุนสวนอีกประเภทหนึ่งท่ีมีผูเปนหุนสวน ๒ 

จําพวก  จําพวกแรก หุนสวนท่ีจํากัดความรับผิดไมเกินจํานวนเงินท่ีหุนสวนผูนั้นรับจะลงหุนในหาง
หุนสวน กับจําพวกท่ี ๒ หุนสวนซ่ึงตองรับผิดรวมในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนไมจํากัดจํานวน การ
กอตั้งหางหุนสวนจํากัดกฎหมายบังคับใหตองจดทะเบียน และเม่ือจดทะเบียนแลวก็มีฐานะเปน 
นิติบุคคล66

๖๗ 
(จ) บริษัทจํากัด เปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยสัญญาจัดตั้งบริษัทจํากัดท่ีมี

บุคคลตั้งแตสามคนข้ึนไปเริ่มกอการและตั้งเปนบริษัทจํากัด เพ่ือกระทํากิจการรวมกัน โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงปนกําไรท่ีไดจากกิจการท่ีทํานั้น บริษัทจํากัดตั้งข้ึนดวยการแบงทุนเปนหุนมีมูลคา

                                           
๖๔

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๘-๑๐๙.  
๖๕

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๐-๑๓๖.  
๖๖

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๒-๑๐๗๖. 
๖๗

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๒-๑๐๒๔ และมาตรา ๑๐๗๗-๑๐๙๕. 



๔๔ 

 
เทา ๆ กัน มีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือ 
การกอตั้งบริษัทจํากัดจะตองจดทะเบียนโดยดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดเสมอ67

๖๘  

นอกจากท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไวแลว ยังมีกฎหมาย
อีกหลายฉบับท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน ตัวอยางเชน 

(ก) นิติบุคคลท่ีเปนองคกรทางศาสนา เชน มัสยิดจะมีฐานะเปนนิติบุคคล
เม่ือมีการจดทะเบียนตามข้ันตอนตามกฎหมาย68

๖๙ 
(ข) นิติบุคคลท่ีเปนสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาของเอกชนท่ีมี

สถานะเปนนิติบุคคล คือ สถานศึกษาของเอกชน ซ่ึงใหการศึกษาระดับปริญญาแกบุคคลโดยมีอยู ๓ 
ประเภท คือ มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย เม่ือจัดตั้งโดยไดรับอนุญาตตามข้ันตอนตาม
กฎหมายแลว จะมีฐานะเปนนิติบุคคล (เวนแตสถานศึกษาท่ีจัดตั้งข้ึนตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ)69

๗๐  
(ค) นิติบุคคลท่ีเปนองคกรทางการคาพาณิชย เชน บริษัทมหาชนจํากัด 7 0

๗๑ 
สหกรณ71๗๒  หอการคา72

๗๓ และสมาคมการคา73

๗๔ เปนตน 
(ง) นิติบุคคลท่ีเปนกองทุน และองคกรในตลาดทุน เชน กองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ74

๗๕ กองทุนรวม75

๗๖  ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย76๗๗ เปนตน 
(จ) นิติบุคคลเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย เชน นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 7 7

๗๘ และนิติ
บุคคลอาคารชุด78

๗๙ เปนตน 
จากตัวอยางของนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียนดังกลาวขางตน จะ

เห็นไดวาจะมีท้ังนิติบุคคลท่ีมีลักษณะเปนนิติบุคคลเอกชน และนิติบุคคลมหาชน การกอตั้งนิติบุคคล
โดยการจดทะเบียนมีข้ันตอนและวิธีการตาง ๆ ในการจดทะเบียนแตกตางกันตามท่ีกฎหมายท่ีบัญญัติ
ใหกอตั้งนิติบุคคลนั้น ๆ ไดกําหนดไว ท้ังหนวยงานของรัฐหรือเจาพนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการรับ 
จดทะเบียนหรือออกใบอนุญาตเพ่ือกอตั้งนิติบุคคลก็แตกตางกันไป ตามลักษณะในการดําเนินกิจการ
ของนิติบุคคล  เชน 

                                           
๖๘

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา ๑๐๑๒-๑๐๒๔ และมาตรา ๑๐๙๖-๑๒๗๓/๔. 
๖๙

พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒ และ ๑๓. 
๗๐

พระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖. 
๗๑

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕. 
๗๒

พะราชบัญญตัิสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๗.  
๗๓

พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙. 
๗๔

พระราชบัญญัตสิมาคมการคา 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

พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๖. 
๗๙

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑. 



๔๕ 

 
- การจดทะเบียนกอตั้งสมาคมและมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มีกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบ จึงอาจขอจดทะเบียนกอตั้งตอนายทะเบียนทองท่ีได 
ณ ท่ีทําการอําเภอ หรือท่ีทําการเขต   

- การจดทะเบียนกอตั้งหางหุนสวนสามัญ (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล) หาง
หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเปน
ผูรับผิดชอบ   

- การยื่นเรื่องขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดใหยื่นตอนายอําเภอทองท่ีท่ีมัสยิด
ตั้งอยู และนายอําเภอทําความเห็นเสนอตอผูวาราชการจังหวัดซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาท่ีตอไป  

- การออกใบอนุญาตเพ่ือจัดตั้งสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเอกชน เปน
อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

- การจดทะเบียนสมาคมการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
เปนผูรับผิดชอบ 

- การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนผูรับผิดชอบ เปนตน 

๒.๑.๖  สิทธิ หนาท่ี การดําเนินกิจการและความรับผิดของนิติบุคคล 
(๑) สิทธิ หนาท่ี ของนิติบุคคล 

โดยท่ีนิติบุคคลเปนบุคคลท่ีตองมีกฎหมายใหจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา ๖๕ ดังไดกลาวแลว เม่ือมีฐานะเปนบุคคลก็ยอมมีสิทธิ หนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดดวยเชนกัน โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไวดังนี้ 

มาตรา ๖๖ “นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ภายในขอบแหงอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไว
ในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง” 

มาตรา ๖๗ “ภายใตบังคับมาตรา ๖๖ นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ี
เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาท่ีซ่ึงโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคล
ธรรมดาเทานั้น”  

จากบทบัญญัติท้ังสองมาตรานี้แลวอาจแยกพิจารณาสิทธิและหนาท่ีของ 
นิติบุคคลไดดังนี7้9๘๐ 

(๑.๑)  สิทธิหนาท่ีตามท่ีกําหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง   
สิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคลอาจจะถูกกําหนดโดยกฎหมาย หรือ

ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง ข้ึนอยูกับรูปแบบการกอตั้งนิติบุคคล หากเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผล
ของกฎหมายโดยตรง กฎหมายท่ีกอตั้งนิติบุคคลมักจะมีบทบัญญัติกําหนดสิทธิหนาท่ีของนิติบุคคลนั้น 
ตัวอยางเชน  

                                           
๘๐

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



๔๖ 

 
- พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

มาตรา ๖ บัญญัติวา “ใหจัดตั้งการไฟฟาข้ึน เรียกวา ‘การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย’ เรียกโดย
ยอวา ‘กฟผ.’ และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(๑) ผลิต จัดใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซ่ึงพลังงานไฟฟาใหแก 
(ก) การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟาอ่ืน

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น          
(ข) ผูใชพลังงานไฟฟาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(ค) ประเทศใกลเคียง 

(๒) ดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับพลังงานไฟฟา แหลงพลังงานอัน
ไดมาจากธรรมชาติ เชน น้ํา ลม ความรอนธรรมชาติ แสงแดด แรธาตุ หรือเชื้อเพลิงเปนตนวา น้ํามัน 
ถานหิน หรือกาซ รวมท้ังพลังงานปรมาณู เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟา และงานอ่ืนท่ีสงเสริมกิจการ
ของ กฟผ. 

(๒ ทวิ) ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับ
หรือตอเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือรวมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือดําเนินการดังกลาว 

(๓) ผลิตและขายลิกไนท หรือวัตถุเคมีจากลิกไนทหรือโดยอาศัย 
ลิกไนทหรือรวมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือดําเนินการดังกลาว” 

หากเปนทบวงการเมืองท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูแลวตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๗๒ (๑) เดิมกอนมีการแกไขบรรพ ๑ ใหมท่ีประกาศใชในป ๒๕๓๕ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจ
ชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗  อํานาจหนาท่ีของทบวงการเมืองเหลานั้นจะมีบัญญัติอยูใน
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มี
บทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีหลักของกระทรวงตาง ๆ เชน กระทรวงยุติธรรม มีบัญญัติอยูใน
มาตรา ๓๒ วา “กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม 
เสริมสรางและอํานวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของกระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงยุติธรรม”   หรือกระทรวงศึกษาธิการ 
ก็มีบัญญัติอยูในมาตรา ๔๐ วา “กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและกํากับ
ดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาสงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือ
การศึกษา รวมท้ังการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ” เปนตน และจากบทบัญญัติดังกลาวนี้ก็จะเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของกระทรวงดังกลาว
นอกจากท่ีมีบัญญัติอยูในกฎหมายการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมแลว ยังอาจมีบัญญัติอยูใน
กฎหมายอ่ืน ๆ อีกดวย 

สําหรับนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน มักจะมีลักษณะเปน
นิติบุคคลเอกชนท่ีผูกอตั้งนิติบุคคลมีอิสระในการกําหนดวัตถุประสงคของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนั้นได



๔๗ 

 
เอง อยางไรก็ตาม ก็ตองอยูภายในบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงวัตถุประสงคก็คือกรอบแหงสิทธิ
และหนาท่ีของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนั้น กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติใหกอตั้งนิติบุคคลเหลานั้นมักจะ
กําหนดใหผูขอจดทะเบียนกอตั้งนิติบุคคลตองระบุวัตถุประสงคในเอกสารการจดทะเบียนกอตั้งหรือ
จัดต้ังนิติบุคคลนั้น ซ่ึงอาจอยูในรูปของขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งอ่ืน ๆ เชน การจดทะเบียนกอตั้ง
สมาคมและมูลนิธิ  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหผูขอจดทะเบียนตองแนบขอบังคับ
ของสมาคมและมูลนิธิมาพรอมกับคําขอจดทะเบียน 8 0

๘๑ และขอบังคับนั้นตองมีระบุวัตถุประสงคของ
สมาคมและมูลนิธินั้นดวย 8 1

๘๒ ตัวอยางเชน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหแหงหนึ่งอาจระบุวัตถุประสงค
ในขอบังคับวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห... มีวัตถุประสงคเพ่ือทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกันใน
การจัดการศพ  เพ่ือการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงถึงแกความตาย  
โดยมิไดประสงคจะหากําไรหรือหารายไดเพ่ือแบงปนกัน ซ่ึงการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่ง
ศาลดวย” หรือมูลนิธิเก่ียวกับการสงเสริมศาสนาแหงหนึ่งอาจระบุวัตถุประสงควา “เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  สงเสริมและสนับสนุน ชวยเหลือ การศึกษา 
การกีฬา แกนักเรียนท่ียากจน และสาธารณกุศล  เปนสถานท่ีปฏิบัติธรรม และเพ่ือดําเนินการหรือ
รวมมือกับองคการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน” เปนตน 

สําหรับนิติบุคคลท่ีมีเอกสารการจดทะเบียนกอตั้งเปนตราสารจัดตั้ง
อยางอ่ืน ก็อาจระบุวัตถุประสงคแตกตางไป เชน การจดทะเบียนบริษัทจํากัดท่ีตองมีหนังสือบริคณห
สนธิระบุวัตถุประสงคของบริษัทจํากัดแนบไปกับคําขอจดทะเบียนก็อาจระบุวัตถุประสงควา “เปน
นายหนา ตัวแทน หรือตัวแทนคาตางในธุรกิจทุกประเภท และประกอบกิจการคาขาว ขาวโพด มัน
สําปะหลัง ฯลฯ...” เปนตน ซ่ึงโดยปกติผูขอจะระบุวัตถุประสงคหลายสิบขอ เพ่ือใหบริษัทจํากัดมีสิทธิ
ดําเนินกิจการไดอยางกวางขวาง แตก็ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายอ่ืน ๆดวย โดยเฉพาะการ
ประกอบธุรกิจท่ีตองไดรับอนุญาตกอน  เชน การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจประกันชีวิต 
หรือธุรกิจประกันวินาศภัย หากไมไดรับอนุญาต แมจะระบุในตราสารจัดตั้งก็ไมมีสิทธิดําเนินกิจการ
นั้น และหากเปนกิจการท่ีไมไดระบุไวในเอกสารการจดทะเบียนกอตั้งนิติบุคคล นิติบุคคลยอมไมมี
สิทธิดําเนินการนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีไดจดทะเบียนไว  

(๑.๒) สิทธิหนาท่ีอยางบุคคลธรรมดา  แมโดยหลักนิติบุคคลจะมีสิทธิหนาท่ี
ตามท่ีมีกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้งไดกําหนดไว  แตเม่ือนิติบุคคลมีฐานะเปนบุคคลตาม
กฎหมายแลวก็ยอมมีสิทธิและหนาท่ีอยางบุคคลธรรมดาตามมาตรา ๖๗ บัญญัติไว โดยเฉพาะสิทธิ
ในทางทรัพยสิน หรือแมแตเสรีภาพก็ถือไดวาบุคคลอาจมีเสรีภาพได เชน เสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือการแสดงความคิดเห็น แมในความจริงจะเปนการดําเนินการของบุคคลธรรมดาผาน 
นิติบุคคลก็ตาม แตก็ถือไดวาเปนสิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคล ดังนั้น เก่ียวกับการใชสิทธิหนาท่ีของ
บุคคลตามปกติท่ีไมใชการดําเนินกิจการเฉพาะเรื่อง แมกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง 
นิติบุคคลไมไดกําหนดไวอยางชัดเจน ก็ถือวานิติบุคคลยอมมีสิทธิหนาท่ีได เชน นิติบุคคลยอมมีสิทธิ 
ท่ีจะเปนเจาของทรัพยสินโดยการครอบครองปรปกษ มีสิทธิมอบอํานาจและรับมอบอํานาจ มีสิทธิ

                                           
๘๑

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา ๘๑ และ ๑๑๔. 
๘๒

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา ๗๙ และ ๑๑๒. 



๔๘ 

 
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายเนื่องจากถูกกระทําละเมิด  และมีสิทธิเปนคูความในคดี 
เปนตน ในสวนของหนาท่ี นิติบุคคลก็มีหนาท่ีเสียภาษีเงินได หรือภาษีประเภทอ่ืนเชนเดียวกับบุคคล
ธรรมดา แมวาอัตราภาษีอาจแตกตางกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลก็มีหนาท่ีปฏิบัติตามสัญญาท่ี 
นิติบุคคลนั้นเปนคูสัญญา  

(๑.๓) สิทธิและหนาท่ีท่ีโดยสภาพไมอาจมีไดอยางบุคคลธรรมดา  แม
กฎหมายจะบัญญัติใหนิติบุคคลมีสิทธิและหนาท่ีไดอยางบุคคลธรรมดา แตเนื่องจากนิติบุคคลไมใชคน
หรือมนุษยตามธรรมชาติ ดังนั้น โดยสภาพของนิติบุคคลเองแลวยอมไมอาจมีสิทธิและหนาท่ีตาม
กฎหมายในบางเรื่องไดอยางบุคคลธรรมดา ตัวอยางเชน สิทธิในชีวิตและรางกาย เพราะนิติบุคคลไมมี
ชีวิต ไมมีรางกาย ไมอาจถูกฆาหรือถูกทํารายรางกาย หรือสิทธิในครอบครัว ในการหม้ันสมรส การรับ
บุตรบุญธรรม  สิทธิในการเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ หรือสิทธิทางการเมืองในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ลงประชามติ หรือสมัครเขารับการเลือกตั้ง เปนตน 

ในสวนหนาท่ีท่ีโดยสภาพแลวนิติบุคคลไมอาจมีไดอยางบุคคลธรรมดา
ก็มีหลายอยาง เชน หนาท่ีในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือหนาท่ีในการเขารับการตรวจคัดเลือก
เพ่ือเขารับราชการทหาร เปนตน 

(๒) การดําเนินกิจการนิติบุคคล โดยท่ีนิติบุคคลถือเปนบุคคลท่ีมีสิทธิและหนาท่ี
ตามกฎหมาย แตเนื่องจากนิติบุคคลไมใชบุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความคิด และมีการกระทําทาง
กายภาพไดเอง การจัดการนิติบุคคลจึงตองอาศัยบุคคลธรรมดาเปนผูดําเนินการ  ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการนิติบุคคลอันเปนหลักท่ัวไปไว 
หมายความวา หากกฎหมายท่ีใชบังคับแกนิติบุคคลประเภทใดมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะ ก็ตองใช
บทบัญญัตินั้นบังคับแกนิติบุคคลดังกลาว เชน สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวนท่ีจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัด มีบทบัญญัติเฉพาะอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือในกฎหมาย
อ่ืนท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีจัดการนิติบุคคลอยางพระราชบัญญัติ แตถาไมมีบทบัญญัติในเรื่องใดไว
โดยเฉพาะก็ตองนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่องนิติบุคคล ในสวนบทเบ็ดเสร็จท่ัวไปมา
บังคับใช 

ในเรื่องการจัดการนิติบุคคล อาจพิจารณาได ดังนี้82๘๓ 
(๒.๑)  ผูมีอํานาจจัดการนิติบุคคล 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๐ ไดบัญญัติถึงผูมี
อํานาจจัดการนิติบุคคลไวดังนี้ 

“นิติบุคคลตองมีผูแทนคนหนึ่งหรือหลายคน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมาย 
ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้งจะไดกําหนดไว 

ความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคล” 
จากบทบัญญัตินี้ทําใหเห็นวาในการจัดการนิติบุคคลตองมีบุคคล

ธรรมดาที่เปนผูแทนของนิติบุคคลซึ่งจะเปนผูมีอํานาจแสดงเจตนากระทําการตาง ๆ ในนามของ

                                           
๘๓

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



๔๙ 

 
นิติบุคคล เสมือนวาเปนเจตนาและการกระทําของนิติบุคคลนั้นเอง ปญหาวาผูใดเปนผูแทนของ 
นิติบุคคลก็ตองพิจารณาจากรูปแบบของการกอตั้งนิติบุคคลดังท่ีนําเสนอไปแลว 

(ก) กรณีนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง  เม่ือเปน
นิติบุคคลท่ีกฎหมายใหกอตั้งข้ึนโดยตรงก็ตองพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้นเอง หรือ
จากกฎหมายท่ีเก่ียวของวาบุคคลใดเปนผูแทนของนิติบุคคลนั้น กลาวคือ 

นิติบุคคลท่ีเปนทบวงการเมือง กฎหมายบัญญัติใหผูบังคับบัญชา
สูงสุดในหนวยงานนั้นเปนผูแทน ในสวนราชการสวนกลาง สํานักนายกรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเปน
ผูแทน  กระทรวง มีรัฐมนตรีเปนผูแทน  กรม มีอธิบดีเปนผูแทน  สํานักหรือสํานักงานท่ีมีฐานะ
เทียบเทากรม มีเลขาธิการหรือผูอํานวยการเปนผูแทน แลวแตกรณี เปนตน  ราชการสวนภูมิภาค 
จังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูแทน 8 3

๘๔ สวนราชการสวนทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนจังหวัด
8 4

๘๕ มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูแทน  เทศบาล มีนายกเทศมนตรีเปนผูแทน 8 5

๘๖ องคการ
บริหารสวนตําบล มีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแทน86

๘๗ เปนตน 
 นิติบุคคลท่ีเปนกองทุน – ตองพิจารณาตามกฎหมายท่ี

กอตั้งนิติบุคคลนั้นวา บุคคลใดเปนผูแทนของนิติบุคคล เชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ มี
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเปนผูแทน 8 7

๘๘ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มี
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเปนผูแทนท้ังกองทุนและสํานักงาน 88

๘๙ 
นิติบุคคลท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ – ตองพิจารณาตามกฎหมายท่ีกอตั้ง

นิติบุคคลนั้นวา บุคคลใดเปนผูแทนของนิติบุคคลนั้น เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ประปาสวนภูมิภาค และการกีฬาแหงประเทศไทย มีผูวาการเปนผูแทน องคการเภสัชกรรม สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล มีผูอํานวยการเปนผูแทน เปนตน 

นิติบุคคลท่ีเปนองคกรหรือสภาวิชาชีพ – พิจารณาจากกฎหมาย
ท่ีกอตั้งนิติบุคคลเชนกัน เชน เนติบัณฑิตยสภา มีนายกเนติบัณฑิตยสภาเปนผูแทน สภาทนายความ  
มีนายกสภาทนายความเปนผูแทน  สภาวิศวกรมีนายกสภาวิศวกรเปนผูแทน และสภาวิชาชีพบัญชี  
มีนายกสภาวิชาชีพบัญชีเปนผูแทน เปนตน 

นิติบุคคลท่ีเปนองคกรทางศาสนา - วัดหรือสํานักสงฆในพุทธศาสนา 
มีเจาอาวาสเปนผูแทน89

๙๐  
(ข) กรณีนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน นิติบุคคลท่ีกอตั้ง

ข้ึนโดยรูปแบบนี้จะมีเอกสารการกอตั้งซ่ึงอาจเปนขอบังคับ หรือตราสารการจัดตั้งอ่ืน ท่ีจะมีระบุ

                                           
๘๔

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔. 
๘๕

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐. 
๘๖

พระราชบัญญัตเิทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖. 
๘๗

พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗. 
๘๘

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๕. 
๘๙

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐. 
๙๐

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑. 



๕๐ 

 
ผูแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลไวในเอกสารเหลานั้น ดังท่ีบัญญัติในมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง 
ดังกลาว ตัวอยางเชน 

สมาคม และมูลนิธิ มีคณะกรรมการของสมาคมหรือมูลนิธินั้นเปน
ผูแทน 9 0

๙๑  สวนรายละเอียดท่ีเปนขอกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการ ไดแก จํานวนกรรมการ การตั้ง
กรรมการ วาระในการดํารงตําแหนงของกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุม
ของคณะกรรมการ ก็จะมีระบุอยูในขอบังคับของสมาคมหรือมูลนิธิซ่ึงถือเปนตราสารจัดตั้งท่ีตองแนบ
ไปกับคําขอจดทะเบียนกอตั้งสมาคมหรือมูลนิธิดังไดเคยกลาวไวแลว 

หางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน ตามปกติหุนสวนแตละคนมีสิทธิ
จัดการงานของหาง ถือเปนหุนสวนผูจัดการท่ีเปนผูแทนของหางหุนสวนได เวนแตเม่ือจดทะเบียนแลว
ในการรายการลงทะเบียนเพ่ือจดทะเบียนเปนนิติบุคคลไดมีการระบุชื่อหุนสวนบางคนใหเปนผูจัดการ 
หุนสวนท่ีมีระบุชื่อไวนั้นก็เปนผูแทนของหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด มีหุนสวนผูจัดการเปนผูแทน โดยตองระบุชื่อหุนสวนผูจัดการใน
รายการลงทะเบียนเพ่ือจดทะเบียน 

บริษัทจํากัด มีผูแทนคือกรรมการบริษัทผูมีอํานาจกระทําการแทน โดยคําขอและขอความ
ท่ีลงในทะเบียนท่ีกรรมการขอจดทะเบียนบริษัทตองมีรายการท่ีระบุชื่อ อาชีพ และท่ีอยูของกรรมการ
บริษัททุกคน รวมท้ังจํานวนหรือชื่อกรรมการซ่ึงจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดดวย 91

๙๒ 
สหกรณ มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูแทน โดยตองระบุเรื่องการเลือกตั้ง การ

ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไวใน
ขอบังคับสหกรณ92๙๓ 

หอการคา มีคณะกรรมการของหอการคาเปนผูแทน โดยตองระบุเรื่องการดําเนินกิจการ
ของหอการคา การตั้ง การออกจากตําแหนงและการประชุมของกรรมการตลอดจนการประชุมใหญ 
ไวในขอบังคับของหอการคา93

๙๔ เปนตน 

(๒.๒)  การดําเนินกิจการของนิติบุคคล  
(๒.๒.๑) การแสดงเจตนาของนิติบุคคลโดยผูแทนของนิติบุคคล  

นิติบุคคลตองดําเนินกิจการโดยผูแทนของนิติบุคคล ซ่ึงความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดย
ผูแทนของนิติบุคคล ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง ขางตน นิติบุคคลก็ตองผูกพันในการดําเนินกิจการของ
ผูแทนของนิติบุคคลนั้น 

อนึ่ง มีขอสังเกตวา 9 4

๙๕ คําวา “ผูแทน” ในท่ีนี้มีความหมาย
แตกตางจากคําวา “ตัวแทน” โดยท่ีนิติบุคคลโดยสภาพไมมีชีวิต ไมใชคนจริง ๆ แตเม่ือมีสิทธิและ
หนาท่ี ในเบื้องตนการดําเนินการของนิติบุคคลจึงตองกระทําผานบุคคลธรรมดาท่ีเรียกวา “ผูแทน” 

                                           
๙๑

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา ๘๗ และมาตรา ๑๒๓.  
๙๒

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา ๑๑๑๑. 
๙๓

พระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ และ ๔๓. 
๙๔

พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๕ และ ๑๓. 
๙๕

ตุล เมฆยงค, “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑, อางแลว, หนา ๓๙. 



๕๑ 

 
ซ่ึงเกิดข้ึนโดยกฎหมาย หรือขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้งนิติบุคคลนั้น และเปนผูกระทําการโดยแสดง
เจตนาของนิติบุคคลภายใตขอบวัตถุประสงคแหงนิติบุคคลนั้นโดยตรง  สวน “ตัวแทน” เกิดจาก
สัญญาซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวา “ตัวแทน” มีอํานาจทําการแทนอีกบุคคลหนึ่ง เรียกวา “ตัวการ” และ 
ตกลงทําการ โดยการเปนตัวแทนอาจเกิดจากการแตงตั้งโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ได 9 5

๙๖ ตัวแทน
ตามกฎหมายจึงเกิดจากสัญญาเทานั้น ดังนั้น ตัวแทนของนิติบุคคลจึงตองเกิดจากการแตงตั้งของ
ผูแทนของนิติบุคคล ตองมีผูแทนของนิติบุคคลกอนจึงจะเกิดตัวแทนของนิติบุคคลได เพราะท้ังผูแทน
และตัวแทนของนิติบุคคลตางก็กระทําการแทนนิติบุคคลเชนเดียวกัน และในการดําเนินการของผูแทน
และตัวแทนของนิติบุคคลอาจมีการแตงตั้งผูแทนคนใดคนหนึ่งของนิติบุคคลใหเปนตัวแทนของ 
นิติบุคคลก็ได เชน สมาคมแหงหนึ่งมีคณะกรรมการเปนผูแทนของสมาคม คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
ใหนายเขียวกรรมการคนหนึ่ งเปนตัวแทนมีอํานาจในการดําเนินกิจการของสมาคมตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดได นายเขียวจึงมีฐานะหนึ่งเปนผูแทนของสมาคม อีกฐานะก็เปนตัวแทนของ
สมาคมดวย 

กรณีมีปญหาวานิติบุคคลเปนผูแทนของนิติบุคคลไดหรือไม
นั้นมีความเห็นวา เม่ือไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดหามไว และเม่ือพิจารณาโดยสภาพแลวแมการ
แสดงเจตนาของนิติบุคคลยอมตองทําโดยบุคคลธรรมดา แตหากนิติบุคคลมีนิติบุคคลเปนผูแทน  
ผูแทนท่ีเปนนิติบุคคลนั้นก็ยังสามารถแสดงเจตนาของนิติบุคคลไดผานทางผูแทนของนิติบุคคลท่ีเปน
บุคคลได ทํานองเดียวกับท่ีนิติบุคคลสามารถเปนผูจัดการมรดกได หรือกรณีกองทุนรวมซ่ึงเปน 
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบริษัทหลักทรัพยซ่ึงเปน
นิติบุคคลเปนผูจัดการกองทุน ซ่ึงเทากับเปนผูแทนของนิติบุคคลกองทุนนั่นเอง96

๙๗ 

(๒.๒.๒)  การดําเนินกิจการกรณีมีผูแทนของนิติบุคคลหลายคน  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๑ บัญญัติวา 

“ในกรณีท่ีนิติบุคคลมีผูแทนหลายคน การดําเนินกิจการของนิติบุคคลใหเปนไปตามเสียงขางมากของ
ผูแทนนิติบุคคลนั้น เวนแตจะไดมีขอกําหนดไวเปนประการอ่ืนในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสาร
จัดตั้ง” 

หากนิติบุคคลมีผูแทนเพียงคนเดียว ผูแทนของนิติบุคคล 
ผูนั้นก็สามารถดําเนินกิจการแทนนิติบุคคลไดเอง แตถานิติบุคคลมีผูแทนหลายคน การดําเนินกิจการ
ของนิติบุคคลก็ตองทําโดยเสียงสวนใหญ หมายถึง เสียงเกินครึ่งของจํานวนผูแทนของนิติบุคคลท่ีอยู
ในท่ีออกเสียงนั้น ตัวอยางเชน สมาคมซ่ึงมีคณะกรรมการเปนผูแทนจํานวน ๙ คน การดําเนินกิจการ
ใดของสมาคมตองมีคณะกรรมการอยางนอย ๕ คน แสดงเจตนาใหดําเนินกิจการของสมาคมไปในทาง
ใดทางหนึ่ง อาจลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทนนิติบุคคล หรือหากมี
การประชุมคณะกรรมการเพ่ือการดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งของสมาคม ก็ตองอาศัยเสียงของ
กรรมการมากกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการท่ีเปนองคประชุมในวันนั้นซ่ึงเปนเสียงขางมากจึงดําเนินกิจการ
ตามท่ีเสียงขาง หากมีกรรมการมาประชุม ๗ คน ซ่ึงครบองคประชุมโดยชอบตามขอบังคับของสมาคม

                                           
๙๖

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๙๗. 
๙๗

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



๕๒ 

 
แลว การดําเนินกิจการของสมาคมก็ตองใชเสียงกรรมการ ๔ คนข้ึนไป เปนตน แตหากกรรมการของ
สมาคมมาประชุม ๘ คน เพ่ือลงมติในการใดเรื่องหนึ่ง แตกรรมการมีความเห็นแตกตางกันและ
ลงคะแนน ๔ ตอ ๔ สมาคมก็ยังไมสามารถดําเนินการในเรื่องนั้นตอไปได เพราะยังไมมีเสียงขางมาก
ในการดําเนินการอยางใด หากไมมีขอบังคับเปนอยางอ่ืน หรือมีขอบังคับในการประชุมใหประธานในท่ี
ประชุมมีอํานาจชี้ขาดได อยางกรณีบริษัทจํากัดมีบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจชี้ขาดของประธานในท่ี
ประชุมไวโดยเฉพาะ97

๙๘ 
ในทางปฏิบัติ ผูแทนหลายคนของนิติบุคคลมักจะมอบ

อํานาจใหผูแทนของนิติบุคคลบางคน หรือผูบริหารนิติบุคคลนั้นเพียง ๑ หรือ ๒ คนเปนผูมีอํานาจใน
การดําเนินกิจการของนิติบุคคลในเรื่องท่ัว ๆ ไปได เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและความคลองตัวในการ
ดําเนินกิจการตามปกติของนิติบุคคล เชน สมาคมโดยคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหนายกสมาคม
เปนตัวแทนดําเนินกิจการท่ัวไปได เวนแตในเรื่องสําคัญ ๆ คณะกรรมการผูแทนของนิติบุคคลอาจจะ
สงวนอํานาจไวก็ได 

(๓) ความรับผิดของนิติบุคคล  เม่ือนิติบุคคลมีหนาท่ีแลว ไมวาจะเปนหนาท่ีท่ีมี
กฎหมายกําหนดไวโดยตรง หรือหนาท่ีท่ีมีตอบุคคลอ่ืนตามนิติสัมพันธตาง ๆ ท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
รวมท้ังหนาท่ีท่ีตองไมละเมิดหรือฝาฝนสิทธิของผูอ่ืน หากนิติบุคคลไมปฏิบัติตามหนาท่ี หรือกระทํา
การอันเปนการละเมิดหรือฝาฝนสิทธิของผูอ่ืนนิติบุคคลก็ตองมีความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา 
ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดเปน98

๙๙ 
(๓.๑) ความรับผิดทางแพง  ความรับผิดทางแพงมักเกิดจากการไมปฏิบัติ

ตามหนาท่ีนิติสัมพันธท่ีนิติบุคคลมีตอบุคคลอ่ืนท่ีอาจเปนหนวยราชการหรือเอกชน  และหนาท่ีนั้น
อาจเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือสงมอบทรัพยสินก็ได เชน หนาท่ีในการชําระ
เงินภาษีตอหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการจัดเก็บภาษี อาจเปนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรม
ศุลกากร องคการบริหารสวนทองถ่ินก็ดี หากนิติบุคคลนั้นไมชําระเงินภาษีตามกําหนด ก็ตองรับผิด
ชําระเงินภาษีท่ีคางชําระพรอมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย หรือถานิติบุคคลมีหนาท่ีในการ
ชําระหนี้เงินกูแกธนาคารผูใหกูยืม แตไมชําระหนี้เงินกูตามกําหนด ก็ตองรับผิดชําระหนี้ตนเงินและ
ดอกเบี้ยท่ีคางชําระและคาเสียหายเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี้นั้นดวย หรือถานิติบุคคลตองสงมอบ
สินคาท่ีขายใหแกผูซ้ือ แตไมสามารถสงมอบสินคา ก็ตองรับผิดสงมอบสินคาและชดใชคาเสียหาย 
หรือผูซ้ืออาจบอกเลิกสัญญาซ้ือขายและเรียกใหผูขายชดใชคาเสียหายก็เปนได รวมท้ังอาจเกิดจาก
การกระทําละเมิดสิทธิของผูอ่ืน เปนตน   

อยางไรก็ตาม เนื่องจากนิติบุคคลเปนเพียงบุคคลสมมติตามกฎหมาย 
การกระทําของนิติบุคคลแทจริงแลวก็ตองกระทําโดยบุคคลธรรมดาท่ีเปนผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคลนั่นเอง ดังนั้น ความรับผิดทางแพงของนิติบุคคลก็เกิดจากการกระทําหรืองดเวนกระทํา
ของผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั่นเอง 

                                           
๙๘

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๙๓. 
๙๙

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



๕๓ 

 
บทบัญญัติหลักเก่ียวกับความรับผิดทางแพงของนิติบุคคลมีอยูใน

ประมวลกฎหมายแพง มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ซ่ึงบัญญัติวา “ถาการกระทําตามหนาท่ีของผูแทนของ
นิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน นิติบุคคลนั้น
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายนั้น แตไมสูญเสียสิทธิท่ีจะไลเบี้ยเอาแกผูกอความ
เสียหาย” และในมาตรา ๗๗ ท่ีบัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติวาดวยตัวแทนแหงประมวลกฎหมายนี้ มา
ใชบังคับแกความเก่ียวพันระหวางนิติบุคคลกับผูแทนของนิติบุคคล และระหวางนิติบุคคลหรือผูแทน
ของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอก โดยอนุโลม” 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติท้ังสองมาตรานี้ประกอบกับลักษณะการ
ดําเนินกิจการของนิติบุคคลสามารถอธิบายโดยรวมไดวา  

- เม่ือความประสงคของนิติบุคคลแสดงออกโดยผานผูแทนของ 
นิติบุคคล การแสดงออกหรือการกระทําของผูแทนของนิติบุคคล รวมท้ังผูมีอํานาจทําการแทน 
นิติบุคคล ถาเปนการกระทําในหนาท่ีของผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทนคือ ทําในนามของนิติบุคคล
และอยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลหรือในขอบอํานาจท่ีไดรับมอบอํานาจใหทําการแทน ยอมถือ
เปนการกระทําของนิติบุคคล นิติบุคคลตองผูกพันในการกระทํานั้น หากเกิดความเสียหายแกบุคคล
อ่ืน นิติบุคคลยอมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกบุคคลผูไดรับความเสียหายจากการกระทํานั้น 

- การดําเนินการของผูแทนของนิติบุคคลท่ีแสดงความประสงคแทน
นิติบุคคล ก็ไมแตกตางกับการกระทําของตัวแทนของนิติบุคคลท่ีกระทําการแทนนิติบุคคล ความ
แตกตางระหวาง “ผูแทน” กับ “ตัวแทน” ก็เปนเรื่องท่ีมาของผูแทนและตัวแทน กับเรื่องขอบอํานาจ 
สวนการทําการแทนนิติบุคคล คําวาผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง นาจะมี
ความหมายกวางไมจํากัดอยูเฉพาะตัวแทน หรือลูกจางของนิติบุคคลเทานั้น แตรวมถึงผูมีหนาท่ีโดย
กฎหมายหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจโดยตรงหรือโดยปริยายใหทําการแทนนิติบุคคลในกรณีอ่ืน ๆ ดวย 
เชนขาราชการท่ีไมถือวาเปนลูกจางหรือตัวแทนของหนวยราชการ 99

๑๐๐ ดังนั้น มาตรา ๗๗ จึงบัญญัติให
นําบทบัญญัติเรื่องตัวแทนแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

บทบัญญัติวาดวยตัวแทนเก่ียวกับความรับผิดของนิติบุคคลตาม
มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๗ คือเรื่องความรับผิดของตัวการตอบุคคลภายนอก ดัง
ตัวอยางหลักสําคัญตอไปนี้ 

- นิติบุคคลยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการท้ังหลายท่ี
ผูแทนของนิติบุคคลหรือผู มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลไดทําไปภายในขอบวัตถุประสงคของ 
นิติบุคคลหรือภายในขอบอํานาจท่ีไดรับมอบหมายใหทําการแทนแลวแตกรณี100

๑๐๑ 
- ถาผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลทําการใดเกินอํานาจ 

แตในทางปฏิบัติทําใหบุคคลภายนอกมีมูลสมควรจะเชื่อวาการอันในอยูภายในขอบอํานาจของผูแทน
หรือทําการแทนนิติบุคคล นิติบุคคลตองรับผิดตอบุคคลภายนอกผูสุจริต 101

๑๐๒ 

                                           
๑๐๐

กิตติศักดิ์ ปรกติ, หลักกฎหมาย บุคคล, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 
๒๕๕๓), หนา ๒๕๖. 

๑๐๑
เทียบเคียง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๒๐. 



๕๔ 

 
- ถาผูแทนหรือผู มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลกระทําการอันใด

อันหนึ่งโดยปราศจากอํานาจ หรือทํานอกเหนือขอบอํานาจของผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทน 
นิติบุคคล ยอมไมผูกพันนิติบุคคล เวนแตนิติบุคคลจะใหสัตยาบันแกการนั้น 102

๑๐๓ เปนตน     

(๓.๒)  ความรับผิดทางอาญา ในทางทฤษฎีมีความเห็นโตแยงกันวา  
นิติบุคคลควรมีความรับผิดทางอาญาหรือไม  

ฝายท่ีมีความเห็นวานิติบุคคลควรมีความรับผิดทางอาญามีความรับ
ผิดทางอาญาได ใหเหตุผลไวหลายประการ เชน 

- เม่ือนิติบุคคลมีสิทธิหนาท่ี จึงอาจมีการแสดงเจตนาและมีการ
กระทําไดอยางบุคคลธรรมดา โดยผานทางผูแทนผูมีอํานาจกระทําการแทน ถาการกระทํานั้นมี
กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดทางอาญา นิติบุคคลก็ยอมมีความผิดและถูกลงโทษทางอาญาได 

- ถาการกระทําของนิติบุคคลเปนการกระทําภายในขอบวัตถุประสงค
ของนิติบุคคลและผูแทนนิติบุคคลทําเพ่ือประโยชนของนิติบุคคลแลว หากมีกฎหมายบัญญัติวาเปน
ความผิดทางอาญาก็ตองถือวานิติบุคคลนั้นมีความผิด ดวยการลงโทษทางอาญาแกนิติบุคคลเปนวิธี
เพ่ิมความเครงครัดในการควบคุมนิติบุคคล เพ่ือเกิดประโยชนแกสมาชิกของนิติบุคคลและแก
สาธารณชนท่ัวไป103

๑๐๔ เปนตน 
สวนฝายท่ีมีความเห็นวานิติบุคคลไมควรมีความรับผิดทางอาญาไดให

เหตุผลไวเชนกัน เชน104

๑๐๕ 
- เม่ือนิติบุคคลมีลักษณะเปนบุคคลสมมติข้ึนตามกฎหมาย ไมมีตัวตน

ท่ีแทจริง ไมมีชีวิต จิตใจ จึงไมอาจแสดงเจตนาอันเปนองคประกอบสําคัญของกฎหมายอาญา เพราะ
ขัดตอสภาพของนิติบุคคล 

- นิติบุคคลยอมดําเนินกิจการตามสิทธิหนาท่ีมีอยูตามกฎหมาย หรือ
ตามวัตถุประสงคท่ีไดจดทะเบียนไว ซ่ึงสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงคนั้นยอมเปนสิ่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 
ไมอาจมีสิทธิหนาท่ีหรือวัตถุประสงคท่ีฝาฝนกฎหมายอันเปนความผิดตอกฎหมายอาญาได 

- วัตถุประสงคหรือแนวคิดในการลงโทษทางอาญาไมวาจะเพ่ือการ
ทดแทนตามความหนักเบาของการกระทํา (Retribution) เพ่ือการขมขูใหเกรงกลัวไมใหกระทํา
ความผิด (Deterrence) เพ่ือการปรับปรุงแกไขความประพฤติ (Reformation) หรือเพ่ือการตัดไมให
มีโอกาสไดการกระทําความผิดอีก (Incapacitation) ลวนแตเปนวัตถุประสงคท่ีมุงใชแกบุคคล
ธรรมดาซ่ึงกระทําความผิด ไมไดหมายถึงนิติบุคคล เปนตน 

อยางไรก็ตาม ตามกฎหมายไทยในปจจุบันคอนขางเปนท่ียอมรับกันวา 
นิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญาได โดยแสดงเจตนาและมีการกระทําผานผูแทนหรือตัวแทนของ

                                                                                                                         
๑๐๒

เทียบเคียง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๒๒ ประกอบมาตรา ๘๒๑. 
๑๐๓

เทียบเคียงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๒๓. 
๑๐๔

ประสิทธ์ิ โฆวิไลกุล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคล และความรับ
ผิดทางอาญาของนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๙), หนา ๒๒๙. 

๑๐๕
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒๘-๒๓๐. 



๕๕ 

 
นิติบุคคล คงมีปญหาวาการกระทําท่ีเปนความผิดทางอาญาอยางไรท่ีนิติบุคคลอาจกระทําผิดได หรือการ
กระทําความผิดทางอาญาฐานใดท่ีนิติบุคคลไมอาจกระทําความผิดได อาจแยกพิจารณาโดยสรุปไดดังนี้ 

(๓.๒.๑) กฎหมายท่ีบัญญัติโดยเฉพาะถึงการกระทําความผิดทาง
อาญาของนิติบุคคล มีกฎหมายหลายฉบับท่ีมีบทบัญญัติใหนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญา 
โดยเฉพาะกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจตาง 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) กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาไมไดกําหนดใหลงโทษแก 
นิติบุคคลโดยเฉพาะ แตเปนกรณีท่ีถือไดวาเปนความผิดท่ีนิติบุคคลอาจกระทําความผิดและตอง 
รับผิดทางอาญาได กรณีนี้อาจเทียบเคียงกับเรื่องสิทธิหนาท่ีของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๖๗ เรื่องสิทธิหนาท่ีของนิติบุคคล ท่ีอาจถือหลักวานิติบุคคลก็อาจกระทําผิดและตองรับ
ผิดทางอาญาได บทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาจะไมระบุชัดเจนวาผูกระทําเปนบริษัทหรือ
เปนนิติบุคคลดังกลาวขางตน อาจใชเพียงวา “ผูใด” หรือ “ผูประกอบการ” หรือ “นายจาง” ซ่ึงโดย
สภาพการกระทําความผิดนั้นผูกระทําอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได แตในการฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาแกนิติบุคคลมักจะฟองบุคคลธรรมดาวารวมกับนิติบุคคลกระทําความผิดดวย เนื่องจาก
การกระทําของนิติบุคคลตองมีบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนผูแทนหรือตัวแทนเปนผูลงมือกระทําเสมอ 

(๓.๒.๓) กรณีความผิดทางอาญาท่ีนิติบุคคลไมอาจกระทําความผิด
ได  เปนกรณีท่ีในบทบัญญัติกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาซ่ึงไมไดกําหนดวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เปนผูกระทําผิด โดยอาจใชคําวา “ผูใด” เทานั้น แตโดยสภาพของความผิดตามกฎหมายนั้น นิติบุคคล 
ไมอาจกระทําความผิดไดเพราะโดยสภาพแลวคงมีแตบุคคลธรรมดาเทานั้นท่ีจะกระทําความผิดนั้นได 
เชน ความผิดฐานฆาผูอ่ืน ความผิดฐานเบิกความเท็จ ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ความผิดฐาน
ขับรถโดยไมมีใบอนุญาตขับรถ  และความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๔ 
เปนตน105

๑๐๖  
อยางไรก็ตาม มีความผิดบางฐานท่ียังมีความเห็นท่ีแตกตาง

วานิติบุคคลอาจตองรับผิดหรือไม เชน ความผิดเนื่องจากการกระทําโดยประมาทเลินเลอ มีผูให
ความเห็นวานิติบุคคลไมอาจมีความรับผิดได เนื่องจากการกระทําโดยประมาทนั้นไมใชการกระทําโดย
เจตนาท่ีจะประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล จึงไมอาจถือไดวาเปนความประสงคของนิติบุคคลแตก็
เคยมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๔๔๖/๒๕๓๗  พิพากษาใหนิติบุคคลรับผิดในความผิดท่ีเกิดจากความ
ประมาทเลินเลอ เปนคดีจากเหตุรถยนตบรรทุกกาซพลิกคว่ํา เกิดระเบิดและเกิดเพลิงไหมท่ีบริเวณ
ถนนเพชรบุรีตัดใหมเม่ือป ๒๕๓๓  อยางไรก็ตาม แมนิติบุคคลอาจกระทําผิดทางอาญาไดและตองรับ

                                           
๑๐๖

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๔ “ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควร เขาไปหรือซอนตัวอยูใน
เคหสถาน อาคารเก็บรักษาหรือสาํนักงานในความครอบครองของผูอ่ืน หรือไมยอมออกไปจากสถานท่ีเชนวาน้ันเมื่อ
ผูมีสิทธิท่ีจะหามมิใหเขาไปไดไลใหออก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ”. 



๕๖ 

 
โทษทางอาญา แตโดยสภาพนิติบุคคลอาจตองรับโทษเฉพาะโทษปรับและโทษริบทรัพยสินเทานั้น ไม
อาจรับโทษประหารชีวิต โทษจําคุก หรือโทษกักขังไดอยางบุคคลธรรมดา106

๑๐๗ 

๒.๑.๗  การส้ินสุดของนิติบุคคล  
บุคคลธรรมดาจะสิ้นสภาพบุคคลก็ตอเม่ือตายหรือสาบสูญตามกฎหมาย แต 

นิติบุคคลโดยสภาพไมมีการตายหรือสาบสูญ ดังนั้น นิติบุคคลอาจคงอยูดําเนินกิจการไปไดหลายสิบป 
หรือเปนรอยป หรือหลายรอยปก็เปนได หากไมมีเหตุท่ีทําใหนิติบุคคลนั้นตองสิ้นสภาพหรือสิ้นสุดลง  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนบทเบ็ดเสร็จท่ัวไปของนิติบุคคล ไมมีบทบัญญัติท่ัวไป
เก่ียวกับการสิ้นสุดของนิติบุคคล จึงตองพิจารณาจากบทบัญญัติในสวนอ่ืนและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในเรื่องการสิ้นสุดของนิติบุคคลโดยเฉพาะ โดยหลักก็เปนเชนเดียวกับการกอตั้งนิติบุคคล 
กลาวคือ หากเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง การสิ้นสุดของนิติบุคคลก็ตองมี
กฎหมายใหยุบเลิกนิติบุคคลนั้น หากเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน การสิ้นสุดของ 
นิติบุคคลก็มักจะเปนไปโดยการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล แตก็อาจมีการสิ้นสุดดวยการถอนทะเบียน
นิติบุคคล หรือดวยเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดก็ได 

(๑) การส้ินสุดของนิติบุคคลโดยผลของกฎหมาย ในกรณีถาเปนนิติบุคคลท่ี
กอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง การสิ้นสุดของนิติบุคคลก็ตองเปนไปโดยกฎหมายเชนกัน สวน
กฎหมายท่ีกอตั้งหรือยกเลิกหรือยุบเลิกนิติบุคคลนั้นจะเปนกฎหมายท่ีมีศักดิ์ลําดับใดก็ข้ึนอยูกับท่ี
กฎหมายท่ีบัญญัติในเรื่องนั้น เชน อาจกอตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดและยุบเลิก
โดยพระราชบัญญัติ  หรืออาจเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติและถูกยกเลิกโดยพระราช
กฤษฎีกาซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ หรือ นิติบุคคลกอตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา
และถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกา เปนตน 

(๒) การส้ินสุดของนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน นิติบุคคลประเภทท่ี
ตองจดทะเบียนในการกอตั้งตามกฎหมาย อาจเลิกและสิ้นสุดความเปนนิติบุคคลตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมายกําหนด ซ่ึงจะมีท้ังเง่ือนไขและข้ันตอนตาง ๆ จนในท่ีสุดมีการถอนหรือเพิกถอนทางทะเบียน 
ไมไดเปนผลตามกฎหมายโดยตรงอยางนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยกฎหมายโดยตรง ซ่ึงตองพิจารณาจาก
กฎหมายท่ีกอตั้งนิติบุคคลเหลานั้น ซ่ึงเหตุในการสิ้นสุดของนิติบุคคลประเภทนี้อาจพิจารณาได ดังนี้ 

(๒.๑) การเลิกนิติบุคคลตามท่ีตกลงหรือตามท่ีแสดงเจตนา เนื่องจากการ
จดทะเบียนกอตั้งนิติบุคคลประเภทนี้มักจะเกิดจากการรวมตัวของบุคคลและหรือนิติบุคคลเพ่ือทํา
กิจการอยางใดอยางหนึ่ง การกอตั้งนิติบุคคลสวนใหญจึงมีขอตกลงหรือสัญญาระหวางผูกอตั้งหรือ
ผูกอการรวมทั้งสมาชิกของนิติบุคคล  ดังนั้น หากบุคคลผูมีสิทธิในนิติบุคคลเหลานั้นตกลงจะเลิก
นิติบุคคลยอมสามารถทําได โดยตองดําเนินการตามกฎหมายและขอถอนทะเบียนนิติบุคคลตอ 
นายทะเบียน  

(๒.๒) นายทะเบียนมีคําส่ังถอนหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลเม่ือมีเหตุ
ตามกฎหมาย  เปนเรื่องท่ีกฎหมายท่ีกอตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของมีบทบัญญัติให

                                           
๑๐๗

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘. 



๕๗ 

 
อํานาจนายทะเบียนท่ีรับจดทะเบียนมีคําสั่งถอนหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล เม่ือมีเหตุหรือเขา
เง่ือนไขตามกฎหมาย ตัวอยางเชน กรณีสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นายทะเบียน
อาจถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนดวยเหตุท่ี (๑) ปรากฏหลังจากการจดทะเบียนวา วัตถุประสงค
ของสมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุข
ของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ (๒) การดําเนินกิจการของสมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ (๓) 
เม่ือสมาคมหยุดดําเนินกิจการติดตอกันเกินตั้งแต ๒ ปข้ึนไป (๔) เม่ือปรากฏวาสมาคมใหหรือปลอยให
บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชกรรมการของสมาคมเปนผูดําเนินกิจการของสมาคม หรือ (๕) เม่ือสมาคมมีสมาชิก
เหลือนอยกวา ๑๐ คน เปนเวลาติดตอกันกวา ๒ ป 

หรือในกรณี หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และ
บริษัทจํากัด  หากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อวาหางหุนสวนหรือบริษัทใดมิไดทําการคาหรือ
ประกอบการงานแลว หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นอาจถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนได 

(๒.๓) กรณีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหเลิกนิติบุคคล บางกรณีกฎหมาย
บัญญัติใหตองมีคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลใหนิติบุคคลเลิกหรือการสิ้นสุดลง ตัวอยางเชน กรณี
สมาคม ในกรณีท่ีมีเหตุใหนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียน แตนายทะเบียนไมดําเนินการ 
ผูมีสวนไดเสีย เชน สมาชิก หรือกรรมการสมาคม อาจรองขอตอนายทะเบียนใหดําเนินการถอนชื่อ
สมาคมออกจากทะเบียน ถานายทะเบียนยังไมดําเนินการ ผูรองขอนั้นอาจรองขอตอศาลใหสั่งเลิก
สมาคมก็ได107๑๐๘ 

ในกรณีมูลนิธิ  นายทะเบียน หรือพนักงานอัยการ หรือผูมีสวนไดเสีย 
เชน กรรมการมูลนิธิ อาจรองขอตอศาลใหมีคําสั่งเลิกมูลนิธิ หากปรากฏวา (๑) วัตถุประสงคของ
มูลนิธิขัดตอกฎหมาย หรือ (๒) มูลนิธิกระทําการขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
อาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ หรือ (๓) มูลนิธิไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปไดไมวาเพราะเหตุใด ๆ หรือหยุดดําเนินกิจการตั้งแต ๒ ป ข้ึนไป108

๑๐๙ 
(๒.๔) เหตุอ่ืนท่ีกฎหมายบัญญัติไว นอกจากเหตุท่ีมาจากการตกลงหรือการ

เจตนา หรือเหตุท่ีนายทะเบียนการสั่งเลิกหรือถอนทะเบียน หรือเหตุท่ีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให
เลิกนิติบุคคลดังกลาวแลว ยังมีเหตุอ่ืนตามกฎหมายท่ีเปนผลใหนิติบุคคลเลิกกันดวย ดังตัวอยางเชน 

(ก) สมาคม ดวยเหตุท่ีสมาคมลมละลาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๐๑ (๕) 
(ข) มูลนิธิ ดวยเหตุท่ีมูลนิธิลมละลาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐ (๔) 
(ค) หางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล) 

ดวยเหตุท่ีหุนสวนคนใดคนหนึ่งตาย หรือลมละลาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๑๐๕๕ (๕) 

                                           
๑๐๘

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๐๔ และ ๑๐๒. 
๑๐๙

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐ (๕) ประกอบมาตรา ๑๓๑. 



๕๘ 

 
(ง) หางหุนสวนจํากัด ดวยเหตุท่ีหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด

ตาย ลมละลาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๐๘๐ ประกอบมาตรา ๑๐๕๕ 
(๕) และมาตรา ๑๐๙๒ 

(จ) บริษัทจํากัด ดวยเหตุท่ีบริษัทลมละลาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 
๑๒๓๖ (๕) 

ผลจากการสิ้นสุดของนิติบุคคล เม่ือนิติบุคคลจะเลิกกันหรือเลิกกัน
แลวโดยผลของกฎหมายก็จะตองจัดการทรัพยสินและหนี้สิ้นของนิติบุคคลใหเสร็จสิ้นไป ซ่ึงแยก
พิจารณาตามประเภทของนิติบุคคลดังนี้  

(๑) กรณีนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง การสิ้นสุด
ของนิติบุคคลประเภทนี้ตองเปนไปโดยกฎหมาย และการจัดการเก่ียวกับทรัพยสินหรือหนี้สินของ 
นิติบุคคลก็จะตองเปนไปตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของเชนกัน โดยอาจมีการโอนทรัพยสินและ
หนี้สินใหองคกรหรือหนวยงานอ่ืน หรือท่ีกอตั้งข้ึนใหม รับดําเนินการตอไป 

(๒) กรณีนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน กฎหมายท่ีใชบังคับ
แกนิติบุคคลนั้น ๆ มักกําหนดใหตองมีการชําระบัญชี เม่ือนิติบุคคลนั้นเลิกกันหรือจะเลิกกันแลวแต
กรณี รายละเอียดในแตงตั้งผูชําระบัญชี รายละเอียดและวิธีการชําระบัญชีสําหรับนิติบุคคลแตละชนิด
ยอมเปนไปตามกฎหมายท่ีใชบังคับแกนิติบุคคลนั้น ตัวอยางเชน กรณีสมาคม ในการเลิกสมาคมใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการชําระบัญชีของหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดมาใช
บังคับโดยอนุโลม เม่ือไดชําระบัญชีแลวหากมีทรัพยสินเหลือตองโอนใหแกนิติบุคคลเก่ียวกับสาธารณ
กุศลตามขอบังคับของสมาคม หรือหากไมมีก็ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมใหญ หากไมมีหรือไมอาจ
ปฏิบัติไดใหตกเปนของแผนดิน109

๑๑๐ 
 

๒.๒ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน   
ถอยคํานี้ดูประหนึ่งวาจะเปนถอยคําท่ีเปนภาษากฎหมายไทยท่ีประชาชนไทยในสังคมไทย

ยังไมคอยคุนเคยมากนัก  ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการพัฒนากฎหมายบานเมืองของประเทศนั่นเอง  จึง
ควรศึกษาแนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของกลุมประเทศท่ีพัฒนากฎหมายบานเมือง
มานานแลว 

๒.๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
ในสมัยโบราณ รัฐมีภารกิจไมมากนัก ภารกิจหลักก็มีเพียงการคุมครองปองกัน 

ไดแกการปองกันศัตรูจากภายนอก และการรักษาความสงบเรียบรอยภายในเทานั้น ตอมาแนวคิด
เก่ียวกับรัฐสมัยใหม ภารกิจของรัฐมีมากข้ึน รัฐตองจัดหาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพ่ือบํารุงสงเสริมใหแก
ราษฎร เชน การใหการศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม และอ่ืน ๆ เม่ือภาระของรัฐมากข้ึน ความ
จําเปนตองมีหนวยงาน องคการเจาหนาท่ีตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติภาระหนาท่ีของรัฐ และเพ่ือใหองคการ
เหลานี้มีความคลองตัวในการปฏิบัติหนาท่ี จึงจําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหแกองคการตาง ๆ

                                           
๑๑๐

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๖ และ ๑๐๗. 



๕๙ 

 
ท่ีตั้งข้ึน และเนื่องจากองคการเหลานี้จัดตั้งข้ึนในฐานะตัวแทนของรัฐ เพ่ือคุมครองประโยชน
สาธารณะ ดังนั้น รัฐจึงมีอํานาจมหาชนซ่ึงเหนือกวาเอกชนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน องคการกระจาย
อํานาจของรัฐก็ยอมมีอํานาจมหาชนดวยเชนกัน 110

๑๑๑  
แนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน มีการพัฒนาไปอยางเปนระบบใน

กลุมประเทศตาง ๆ ซ่ึงจะไดนําเสนอเพ่ือใหเห็นถึงวิวัฒนาการแนวคิดของนิติบุคคลมหาชน ดังตอไปนี้  

๑)  ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System) 
ประเทศท่ีควรศึกษาแนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอยางยิ่ง 

ไดแก สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กลาวคือ  

(๑) สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนประเทศท่ีมีการพัฒนากฎหมายมหาชนมาเปน

เวลานาน การแบงแยกนิติบุคคลมหาชนออกจากนิติบุคคลเอกชน ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงเปนไป
อยางมีระบบและคอนขางสมบูรณ โดยมีการแยกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนออกเปน ๒ ระดับ คือ 
รัฐ (Etat) ในระดับหนึ่ง และนิติบุคคลมหาชนอ่ืนนอกจากรัฐ อีกระดับหนึ่ง ไดแก องคการปกครอง
สวนทองถ่ินและองคการมหาชน 

(๑.๑) รัฐ  สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีแนวคิดเก่ียวกับรัฐ โดยแยกเปนสองฝาย 
ฝายนักกฎหมายมหาชนเห็นวารัฐเปนนิติบุคคลตามกฎหมายภายใน ในขณะท่ีมีนักกฎหมายเอกชน
บางคนเห็นวา รัฐไมเปนนิติบุคคล แนวคิดท่ีใหรัฐเปนนิติบุคคล ซ่ึงเดิมในระบบสมบูรณาญา 
สิทธิราชย พระมหากษัตริยเปนองครัฏฐาธิปตย การฟองรองรัฐก็คือการฟองพระมหากษัตริยนั่นเอง 
ดังนั้น การฟองรองรัฐจึงกระทํามิได ในขณะเดียวกันในการปกครองของฝรั่งเศสก็มีความตั้งใจท่ีจะให
ฝายปกครองเปนแกนกลางในการปกครองของรัฐ หรือท่ีเราเรียกวา “ระบบการปกครองแบบรวมศูนย
อํานาจ” จึงมีความพยายามในการจํากัดสิทธิพิเศษของเจาผูครองนครในทองถ่ินตาง ๆ ดวยการเสนอ
ระบบอํานาจสาธารณะข้ึนมาใน ค.ศ.๑๗๙๙ วา ในรัฐหนึ่ง ๆ ประชาชนท้ังมวลจะมีผลประโยชน
อันหนึ่งท่ีเปนประโยชนรวมกันและถือเปน “สิ่งสาธารณะ (chose publique)” รัฐมีหนาท่ีตองรักษา
และจัดการ การรักษาและจัดการนี้สาธารณะไดมอบหมายอํานาจมหาชน (puissance publique) 
อันเปนเจตนารวมกันของชาติ และเกิดจากการรวมหนาท่ีตาง ๆ ของรัฐไวเปนสวนกลาง อํานาจ
มหาชนคืออํานาจอธิปไตยเด็ดขาด และในประเทศหนึ่งจะมีอํานาจเดียว รัฐเปนผูใชอํานาจนั้น  การ
วางหลักไวเชนนี้ ทําใหดูประหนึ่งวารัฐบาลของฝรั่งเศสจะใหฝายปกครองรวมอํานาจไวในมือตนเอง 
แตการณกลับปรากฏวาองคการฝายปกครองฝรั่งเศสไดดําเนินการไปดวยความรวดเร็ว สุจริตใจ และ
ในท่ีสุดไดยอมละท้ิงหลักอํานาจตามประเพณีของฝายปกครอง ท่ียอมรับใหฝายปกครองในฐานะ
ตัวแทนของพระมหากษัตริยมีสิทธิพิเศษไมอยูในอํานาจศาลเสีย ท้ังนี้ อาจเปนอิทธิพลเนื่องจาก
แนวคิดเก่ียวกับหลักเสรีนิยม หลักความชอบดวยกฎหมาย และหลักนิติรัฐ กอใหเกิดแนวความคิดใน
การคุมครองสิทธิของประชาชนจากการกระทําของรัฐ ทําใหรัฐตองรับผิดตอการกระทําอันมิชอบดวย
กฎหมาย และประชาชนมีสิทธิในการฟองรัฐ จึงจําเปนท่ีรัฐตองมีสิทธิและความรับผิด นําไปสู

                                           
๑๑๑

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



๖๐ 

 
แนวความคิดท่ีใหรัฐเปนนิติบุคคล เพราะในฝรั่งเศสนั้นกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ไมมีฐานะเปนนิติ
บุคคล การฟองกระทรวง ทบวง กรม กระทํามิได ตองฟองรัฐซ่ึงเปนนิติบุคคล  

รัฐในฐานะท่ีเปนบุคคลและเปนตัวการแหงกฎหมาย (Subject of 
Law) ก็ยอมมีเจตนา (Will) และมีอํานาจพิเศษ (Peculiar) คือสามารถกระทําการทุกอยางตามเจตนา
ของตนโดยไมมีผูใดมากําหนดได อํานาจนี้ก็คืออํานาจสูงสุด (Sovereign) ดวยอํานาจนี้เอง รัฐจึงสามารถ
ออกกฎหมายและประกันความศักดิ์สิทธิแหงกฎหมายไดดวยอํานาจบังคับ และสามารถเขาแทรกแซง
พัฒนาการของสังคม (Civilization) เพ่ือรักษาสังคมโดยสวนรวม การกระทําท้ังหมดของรัฐนั้นก็คือ การ
ใชอํานาจมหาชน (Public Power) นั่นเอง 

การกระทําของรัฐก็ตองกระทําโดยผานปจเจกชน (Individual) ผู
ซ่ึงมิไดมีอํานาจเปนของตนเองเลย เพียงแตมีลักษณะคลายกับอวัยวะของรัฐซ่ึงเปนบุคคลเทานั้นเอง 
นอกจากนั้นความสัมพันธระหวางรัฐและองคการแหงรัฐ กับบุคคลอ่ืน ก็มีลักษณะตางไปจาก
ความสัมพันธทางเอกชน กลาวคือ รัฐอยูในฐานะเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงตางไปจากความสัมพันธทาง
เอกชนซ่ึงมีลักษณะเทาเทียมกัน 111

๑๑๒ 
แนวความคิดของคําวา “รัฐ” นั้นเกิดจากการยอมรับคําวา 

"อํานาจ (le pouvoir)" ท่ีเรียกกันวา “อํานาจรัฐ (le pouvoir d'Etat)” ซ่ึงสืบเนื่องมาจากอํานาจ
สูงสุดในการปกครองรัฐท่ีเรียกกันวา อํานาจอธิปไตย อํานาจรัฐแสดงถึงการมีอํานาจของผูปกครองรัฐ
ท่ีมีอยูเหนือผูซ่ึงอยูใตการปกครองหรือพลเมืองของรัฐอันเปนการสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับประชาชนของรัฐท่ีอยูบนพ้ืนฐานแหงความไมเทาเทียมกัน แนวความคิดดังกลาวถือวา
เปนปรัชญาหรือหัวใจของกฎหมายมหาชนท่ีกลาววา "ถาไมมีกฎหมายใหอํานาจไว ก็ไมสามารถ
กระทําได" อันท่ีจริงแลวรัฐนั้นเปนแนวคิดท่ีรวมเอาจิตวิญญาณท้ังหมดของทุก ๆ คนในรัฐมาไวใน
ขอบเขตปริมณฑลของรัฐ นอกจากนี้รัฐยังไดรับมอบอํานาจและหนาท่ีเฉพาะท่ีเก่ียวกับการรักษาความ
สงบสุขของสังคมดวย 

เปนท่ียอมรับท้ังในทางความเปนจริงและในทางทฤษฎีวา รัฐใน
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนนิติบุคคล ความเปนนิติบุคคลของรัฐนั้นจะแตกตางจากนิติบุคคลอ่ืน ๆ เพราะ
ในแงหนึ่งรัฐก็คือสภาพความเปนจริงทางการเมืองและสังคม รัฐไมเพียงเปนนิติบุคคลเทานั้น หากยัง
สามารถพิจารณาความหมายของรัฐในแงชนชั้นทางสังคม ทางระบบเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ไดดวย ใน
แงกฎหมายปกครองจะมองรัฐในแงของนิติบุคคลเปนสําคัญ มิไดมองท่ีองคประกอบในทางสังคมวิทยา
ของรัฐ การท่ีกลาววารัฐเปนนิติบุคคลนั้นก็เพราะรัฐมีองคประกอบนิติบุคคลครบถวน ไมวาจะเปน
ดานทรัพยสิน บุคลากร ผูแทน ฯลฯ การท่ีใหรัฐเปนนิติบุคคลนั้นนับเปนความกาวหนาแหง
แนวความคิดในทางกฎหมายและมีประโยชนมากเพราะทําใหเกิดความตอเนื่องในการดํารงอยูของรัฐ 
รัฐจะไมมีการตาย ทําใหขอผูกพันตาง ๆ ของรัฐดําเนินตอเนื่องแมจะมีการเปลี่ยนตัวผูบริหารแหงรัฐ 
ก็ตาม ในทางกฎหมายระหวางประเทศเม่ือรัฐเปนนิติบุคคลก็ทําใหเกิดความเสมอภาคในระหวางรัฐ
ตาง ๆ ไมวาจะใหญหรือเล็ก พัฒนาสูงหรือดอยพัฒนา นอกจากนี้การเปนนิติบุคคลยังทําใหรัฐ
สามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและใชจายเงินทองเพ่ือการบริหารได เชน การท่ีกระทรวง ทบวง กรม 

                                           
๑๑๒

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



๖๑ 

 
หรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มีท่ีดิน มีสํานักงาน มีกิจการตาง ๆ ของตน การมีทหาร ตํารวจ ขาราชการ ซ่ึง
ถือเปนลูกจางของรัฐท้ังสิ้น 

อยางไรก็ตาม แมนักกฎหมายฝรั่งเศสจะเห็นพองในประโยชน
แหงความคิดท่ีใหรัฐนั้นเปนนิติบุคคลและเห็นวาเปนสิ่งจําเปน แตก็มีความแตกตางในเรื่องการตีความ
วาการท่ีรัฐเปนนิติบุคคลนั้นถือเปนเรื่องของการสมมติข้ึน หรือเห็นวาเปนผลมาจากปรากฏการณ
ธรรมชาติ ซ่ึงปญหานี้เปนเรื่องสําคัญเพราะถาเห็นวาการเปนนิติบุคคลของรัฐเปนเรื่องสมมติข้ึนของ
นักกฎหมายแลว การตีความขอบเขตแหงการเปนนิติบุคคลของรัฐจะตองเปนไปอยางแคบ เฉพาะ
เทาท่ีจําเปนตามท่ีสมมติข้ึนมาเพ่ือประโยชนในการใชเทานั้น แตถาเห็นวาเทคนิคทางกฎหมายท่ีใหรัฐ
เปนนิติบุคคลนี้เปนกระบวนการของปรากฏการณธรรมชาติ ความคิดเรื่องการเปนนิติบุคคลของรัฐ 
ก็ยอมสามารถไดรับการพัฒนาตอไปอยางสมบูรณและอาจถือเปนหลักแหงระเบียบและโครงสราง
ภายในรัฐได112๑๑๓ 

ศาสตราจารย HAURIOU เห็นวา การเปนนิติบุคคลของรัฐเปนผล
มาจากปรากฏการณธรรมชาติ ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีซับซอนมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการเปน
องคกรท่ีมีการจัดระบบของรัฐและความคิดชี้นําท่ีเปนพ้ืนฐานขององคกร แนวความคิดเรื่องการเปน
นิติบุคคลของรัฐทําใหกลาวไดวาบางสิ่งบางอยางในรัฐอยูเหนือปจเจกชนท่ีประกอบกันเปนรัฐท้ังใน
ดานความสําคัญและในดานระยะเวลา สิ่งนั้นก็คือแนวความคิดแหงการดําเนินการรวม (l’idée 
d’entreprise) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของรัฐ กลาวคือ ความคิดแหงการปองกันและการจัดองคกรของกลุม
คนในชาติ  

ในขณะเดียวกันนักกฎหมายท่ียึดถือกฎหมายท่ีใชอยูปจจุบันเปน
สําคัญท่ีมักเรียกกันวา “นักกฎหมายสํานักกฎหมายบานเมือง (Positivist)” จํานวนหนึ่งเห็นวาการ
เปนนิติบุคคลของรัฐเปนเรื่องท่ีมนุษยสรางข้ึนมา เปนเทคนิคทางกฎหมายท่ีไมไดเปนผลมาจาก
ปรากฏการณธรรมชาติ แตสรางข้ึนมาเพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบและการดําเนินการปกครองใน
สังคมเทานั้น 

โดยสรุปแลวความเห็นตาง ๆ ดังกลาวขางตนนั้นคงไมสามารถยุติ
ไดโดยงาย แตนักกฎหมายฝรั่งเศสก็มีจุดท่ีเห็นพองตองกันวา “รัฐ” เปนนิติบุคคลอยางแนนอน 

เม่ือรัฐเปนนิติบุคคลแลวกระทรวง และกรม ในสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังนั้นการกลาววา ขาพเจาฟองรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ 
หรือฟองผูวาราชการจังหวัดคนนั้นคนนี้ ฯลฯ จึงเปนสิ่งท่ีไมถูกตองเพราะบุคคลเหลานี้ตางเขามาใน
คดีในฐานะของตัวแทนของรัฐท้ังสิ้น การฟองคดีตาง ๆ ก็คือการฟองรัฐนั่นเอง 

การท่ีกระทรวงและกรมไมมีฐานะเปนนิติบุคคลกอใหเกิดผลดี
หลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระทรวง และกรมตาง ๆ เพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตัวอยางเชน หากตองการจัดตั้งกระทรวงใหมท่ีไมเคยมีการจัดตั้งมา

                                           
๑๑๓

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

 



๖๒ 

 
กอนก็สามารถโอนหนวยงานตาง ๆ มาสังกัดกระทรวงนี้ได ในขณะเดียวกันหากมีความจําเปนตองยุบ
กระทรวงและกรมใดเพราะไมมีความจําเปนตองคงกระทรวงและกรมนั้นไวอีกตอไปก็สามารถกระทํา
ไดโดยกฎหมายระดับรัฐกฤษฎีกาเทานั้น 

ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะไมมีการกําหนดจํานวนและอํานาจหนาท่ี
ของรัฐมนตรีไวในรัฐธรรมนูญหรือแมแตในรัฐบัญญัติฉบับตาง ๆ ซ่ึงก็หมายความวาจํานวนกระทรวง
และกรมจะไมแนนอนเพราะแปรผันตามจํานวนรัฐมนตรีนั่นเอง แตเปนอํานาจของประธานาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะกระทําโดยรัฐกฤษฎีกาของประธานาธิบดี (le décret présidentiel) ตาม
ขอเสนอของนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีจะเปนผูกําหนดรายชื่อกระทรวงท่ีจะใหมีในขณะจัดตั้ง
รัฐบาล การตั้งรัฐมนตรีท้ังคณะหรือรายบุคคลซ่ึงจะมากหรือนอยกระทรวงก็แลวแตเหตุผลทางเทคนิค
และทางการเมือง รวมถึงการแบงอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีจะมีปจจัยหลายอยางในการแบงแยก เชน 
มีรัฐมนตรีท่ีมีประสบการณมากนอยเพียงใด จํานวนรัฐมนตรีมีมากนอยเพียงใด เปนตน 113

๑๑๔ 

(๑.๒) นิติบุคคลมหาชนอ่ืนนอกจากรัฐ 
แนวความคิดในการจัดระเบียบบริหารและนิติบุคคลตาม

กฎหมายมหาชนของฝรั่งเศสตั้งอยูบนรากฐานของหลักวาดวยการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ 
การปกครองสวนกลางและสวนภู มิภาคนั้นถือวาเปนเรื่องของหลักวาดวยการรวมอํานาจ 
(Centralisation) ซ่ึงมีเพียงรัฐเทานั้นท่ีเปนนิติบุคคล  มีรัฐบาล รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด ฯลฯ 
เปนตัวแทนของรัฐในแตละระดับตามการแบงเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ี
ของรัฐนั้นเปนความสัมพันธในลักษณะบังคับบัญชา เปนเรื่องท่ีทุกคนอยูภายใตนิติบุคคลเดียวกันคือ
รัฐ 

แตการจัดระเบียบบริหารของรัฐนั้น นอกจากจะใชวิธีท่ีกลาวมา
ขางตนแลว รัฐยังจําตองใชวิธีกระจายอํานาจ (Décentralisation) อีกดวย ท้ังนี้ ดวยเหตุผลใหญ ๆ ๒ 
ประการ คือ114

๑๑๕ 
ประการแรก เปนการยอมรับในปรากฏการณของพัฒนาการทาง

การเมืองนั่นคือ การรวมตัวของชนชั้นกระฎมพี (พอคา ชางฝมือ นายธนาคาร ฯลฯ) เปนชุมชนหรือ
เปนเมืองข้ึนมาและเริ่มมีการปกครองตนเองท่ีพัฒนาไปเรื่อย ๆ 

ประการท่ีสอง เปนความจําเปนของรัฐเองท่ีตองมีการกระจาย
อํานาจ ท้ังนี้ เพ่ือแบงเบาภาระการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ และเพ่ือความเหมาะสมในการ
จัดทําบริการสาธารณะหรือการดําเนินการบางอยางท่ีเปนเรื่องทางเทคนิค 

รัฐเดี่ยวในสมัยปจจุบันท่ีเคยรวมอํานาจไวมากจะมีแนวโนมไปสู
การกระจายอํานาจมากข้ึน แมวาจะมิใชดวยเหตุผลทางการเมือง อันเปนความคิดเรื่องประชาธิปไตย 
แตก็จะเปนเพราะปญหาดานเทคนิค 

                                           
๑๑๔

ชาญชัย แสวงศักดิ์, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 
๒๕๔๑), หนา ๑๖-๑๘. 

๑๑๕
โภคิน พลกุล, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝร่ังเศส, อางแลว, หนา ๒๙๒-๒๙๓. 



๖๓ 

 
การกระจายอํานาจนั้น ทําได ๒ ลักษณะ คือการกระจายอํานาจ

ทางพ้ืนท่ี (Décentralisation territoriale) นั่นคือ การมอบบริการสาธารณะหลายอยางใหแก  
(๑.๒.๑) องคการปกครองสวนทองถิ่น (les collectivités 

locales) จัดทํา ท้ังนี้ การจัดทําบริการสาธารณะท่ีไดรับมอบหมายจะถูกจํากัดขอบเขตโดยพ้ืนท่ีหรือ
อาณาเขตขององคการปกครองทองถ่ินนั้น 

องคการปกครองสวนทองถ่ิน (les collectivités 
locales) เปนนิติบุคคลแยกตางหากจากรัฐโดยอาศัยหลักการกระจายอํานาจการปกครอง (la 
décentralisation) มีดวยกัน ๓ ประเภท คือ ภาค (la région) องคการบริหารสวนจังหวัด (le 
département) และเทศบาล (la commune) หนวยงานท่ีจะมีสถานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดนั้นจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ  (๑) ความเปนอิสระ (l’autonomie) ซ่ึงก็คือจะตองมีฐานะเปน
นิติบุคคล มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนของตนเอง มีองคกรท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะและ
มีการคลังท่ีเปนของตัวเอง  (๒) อยูภายใตการกํากับดูแล (la tutelle) ของรัฐ 

(๑.๒.๒) องคการมหาชน  การกระจายอํานาจอีกประการหนึ่ง 
คือการกระจายอํานาจทางบริการหรือทางเทคนิค (Décentralisation par service ou technique) 
คือการมอบบริการสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงอยูในความดูแลของรัฐให “องคการมหาชน (les 
établissement publics)” จัดทํา การจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวโดยท่ัวไปแลวจะไมไดถูกจํากัด
หรือกําหนดขอบเขตของกิจกรรมโดยพ้ืนท่ี แตเปนเรื่องทางเทคนิคมากกวา เชน โทรศัพท 
โรงพยาบาล รถไฟ ไฟฟา มหาวิทยาลัย ฯลฯ ท้ังนี้ องคการมหาชนอาจจะเปนรัฐวิสาหกิจหรือไมก็ได 
แลวแตวาจะเขาตามความหมายของรัฐวิสาหกิจหรือไม และองคการมหาชนก็มีไดท้ังในระดับชาติ 
ระดับจังหวัดหรือระดับคอมมูน 

หนวยงานท่ีจะมีสถานะเปนองคการมหาชนนั้นจะตอง
มีองคประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 

(๑) มีฐานะเปนนิติบุคคล 
(๒) เปนนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน 
(๓) ดําเนินกิจกรรมท่ีเรียกวา “บริการสาธารณะ  

(le service public)” 
องคการมหาชนมีหลายประเภท ไดแก องคการมหาชน

ทางปกครอง (l’établissement public administrative)  องคการมหาชนทางอุตสาหกรรมและ
ทางการคา (l’établissement public industriel et commercial) และองคการมหาชนทางพ้ืนท่ี 
(l’établissement public territorial) 

การบริหารงานของรัฐดวยวิธีการกระจายอํานาจนี้เอง
ท่ีรัฐไดสรางนิติบุคคลมหาชนข้ึนมานอกเหนือจากรัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน
โดยเฉพาะทางดานการคลัง แตนิติบุคคลดังกลาวก็ยังคงอยูภายใตการควบคุมของรัฐ เปนเรื่องของ
ความสัมพันธระหวางนิติบุคคลกับนิติบุคคล ดังนั้น รัฐจึงใชอํานาจกํากับดูแล (pouvoir de tutelle) 



๖๔ 

 
เหนือนิติบุคคลมหาชนอ่ืน ไมใชอํานาจบังคับบัญชา เชน เจาหนาท่ีภายในนิติบุคคลมหาชนหนึ่ง ๆ พึง
ใชตอกัน115

๑๑๖ 
(๒) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

สําหรับในระบบกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นิติบุคคล 
หมายถึง ผูท่ีมีความสามารถทรงสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายท่ีกฎหมายสมมติข้ึนนั้น โดยนิติบุคคลใน
ระบบกฎหมายเยอรมันมีสองประเภท คือ นิติบุคคลมหาชน (Juristische Person des öffentlichen 
Rechts) และนิติบุคคลเอกชน (Juristische Person des Privatrechts) นิติบุคคลมหาชน คือ นิติบุคคล
ท่ีเกิดข้ึนหรือมีรากฐานมาจากกฎหมายมหาชน  สวนนิติบุคคลเอกชนนั้นเกิดข้ึนในระบบกฎหมายเอกชน 

โดยท่ัวไปแลวนิติบุคคลมหาชนยอมเปนผูทรงอํานาจปกครอง แตโดย

เหตุท่ีนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีกฎหมายสมมติข้ึนใหทรงสิทธิและหนาท่ี ไมไดมีชีวิตจิตใจจริง ๆ การกระทํา

ตาง ๆ ของนิติบุคคลจึงตองกระทําผานองคกร ซ่ึงโดยปกติไดแกหนวยงานและตําแหนงตาง ๆ ท้ังนี้ 

โดยท่ีหนวยงานและตําแหนงตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะเปนองคกรของนิติบุคคลนั้นไมถือวาเปนบุคคล ดวย

เหตุนี้จึงไมสามารถฟองหรือถูกฟองคดีในนามของตนเองได ตัวอยางท่ีจะทําใหเห็นภาพท่ัวไปใน

เบื้องตนก็คือ บรรดากระทรวงตาง ๆ ในระบบกฎหมายเยอรมัน กระทรวง ทบวง กรม ไมเปนนิติ

บุคคลเหมือนดังเชนท่ีปรากฏในระบบกฎหมายไทยแตถือวาเปนองคกรของรัฐ และโดยท่ีรัฐมีฐานะ

เปนนิติบุคคลมหาชน ดวยเหตุนี้รัฐจึงเปนผูทรงสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายเปนผูทรงอํานาจปกครอง

ดั้งเดิม เนื่องจากรัฐทรงไวซ่ึงอํานาจแหงรัฐอันเปนอํานาจมหาชนท่ีไมไดรับมาจากผูใด  

ตามระบบรัฐธรรมนูญเยอรมันท้ัง“สหพันธ (Bund)” และ “มลรัฐ 

(Bundesländer)” ท้ังหลายท้ังปวง ตางก็เปนรัฐ ดวยเหตุนี้สหพันธและมลรัฐจึงมีฐานะเปนนิติบุคคล

มหาชน เพียงแตอํานาจรัฐของมลรัฐมีอยูจํากัดเทานั้น ดวยเหตุนี้สหพันธและมลรัฐจึงอาจเปนคูความ

ฟองรองคดีกันในศาลไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในศาลรัฐธรรมนูญ โดยเหตุท่ีท้ังสหพันธและมลรัฐ ตางก็

เปนรัฐซ่ึงถือวาเปนนิติบุคคลมหาชน สหพันธและมลรัฐจึงมีองคกรฝายปกครองของตนดวยเหตุนี้

องคกรฝายปกครองในระบบกฎหมายเยอรมันจึงมีท้ังองคกรฝายปกครองของสหพันธ เชน กระทรวง

แหงสหพันธ และองคกรฝายปกครองของมลรัฐ เชน กระทรวงแหงมลรัฐ เปนตน116

๑๑๗ 

ประเภทของนิติบุคคลมหาชน ในระบบกฎหมายเยอรมันมีอยู ๓ 

ประเภท คือ องคการหมูคณะมหาชน (Körperschaft des öffentlichen Rechts) องคการบริการ

มหาชน (Anstalt des öffentlichen Rechts) และมูลนิธิมหาชน (Stiftung des öffentlichen 

Rechts)๑๑๘ 

                                           
๑๑๖

ชาญชัย แสวงศักดิ์, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน, อางแลว, หนา ๒๐-๒๑. 
๑๑๗

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๑๐๓-๑๐๔. 

๑๑๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๕-๑๐๗. 



๖๕ 

 
(๒.๑) องคการหมูคณะมหาชน 

องคการหมูคณะมหาชนเปนนิติบุคคลมหาชนท่ีมีข้ึนเพ่ือปฏิบัติ

ภารกิจสาธารณะเพ่ือประโยชนแกสมาชิกขององคการ ความเปนสมาชิกขององคการจึงเปนสาระสําคัญ

ของนิติบุคคลมหาชนประเภทนี้ ระบบกฎหมายเยอรมันไดแยกองคการหมูคณะมหาชนออกเปน

หลายประเภท ข้ึนอยูกับลักษณะของความเปนสมาชิก อยางไรก็ตามเราอาจแบงแยกองคการหมูคณะ-

มหาชนออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ คือ องคการหมูคณะมหาชนในทางดินแดน (Gebietskör- 

perschaft) และองคการหมูคณะมหาชนในทางบุคคล (Personalkörperschaft) 

องคการหมูคณะมหาชนในทางดินแดน ไดแก บรรดาองคการ

ปกครองตนเองสวนทองถ่ินท้ังหลาย องคการเหลานี้มีอํานาจปกครองเหนือบุคคลท่ีอยูภายในเขตการ

ปกครองของตน กลาวอีกนัยหนึ่งความเปนสมาชิกของนิติบุคคลมหาชนประเภทนี้ข้ึนอยูกับภูมิลําเนา

ของบุคคล สําหรับองคการหมูคณะมหาชนในทางบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลมหาชนท่ีมีความสัมพันธกับ

สมาชิกของตนโดยมีจุดเกาะเก่ียวท่ีมีลักษณะพิเศษบางประการ เชน จุดเกาะเก่ียวในทางอาชีพ ทาง

เศรษฐกิจ ทางสังคม หรือทางวัฒนธรรม เปนตน ตัวอยางของนิติบุคคลมหาชน ประเภทท่ีเปนองคการ

หมูคณะมหาชนในทางบุคคล ไดแก สภาทนายความ สภาวิศวกร แพทยสภา สภาอุตสาหกรรมและ

ชางฝมือ มหาวิทยาลัย เปนตน  นิติบุคคลมหาชนเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีมีลักษณะเปนองคการ

วิชาชีพจะมีอํานาจปกครองเหนือสมาชิกของตน อนึ่ง สมาชิกภาพขององคการหมูคณะมหาชนมีไดท้ัง

สมาชิกสภาพแบบสมัครใจและสมาชิกภาพแบบบังคับ  ข้ึนอยูกับลักษณะของนิติบุคคลมหาชนนั้น ๆ 

ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพทนายความจะตองถูกบังคับใหเปนสมาชิกของสภาทนายความ เปนตน 

อนึ่ง สหพันธและมลรัฐซ่ึงเปนรัฐนั้นตําราบางเลมถือวาเปน

องคการหมูคณะมหาชนในทางดินแดนเชนกัน แตตําราบางเลมเห็นวารัฐมีสถานะพิเศษตางหาก

ออกไป 

(๒.๒) องคการบริการมหาชน 

องคการบริการมหาชนเปนหนวยการปกครองและการบริการ

สาธารณะท่ีประกอบไปดวยทรัพยสินและบุคลากรของตน องคการบริการมหาชนตางจากองคการหมู

คณะมหาชนตรงท่ีองคการบริการมหาชนไมมีสมาชิกมีแตผูใชบริการ ตัวอยางขององคการบริการ

มหาชน ไดแก องคการกิจการวิทยุและโทรทัศน ธนาคารแหงชาติเยอรมัน โดยปกติท่ัวไปแลวองคการ

บริการมหาชนจะเปนนิติบุคคลมหาชน อยางไรก็ตาม มีหนวยบริการมหาชนบางหนวยท่ีมีลักษณะ

คลายกับองคการบริการมหาชน กลาวคือในแงโครงสรางจะมีความเปนอิสระจากนิติบุคคลมหาชนตน

สังกัด แตหนวยบริการมหาชนเหลานี้จะไมมีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน ตัวอยางของหนวยบริการท่ี

มีลักษณะคลายกับองคการบริการมหาชน ไดแก หองสมุดประจําเมือง สุสานแหงทองถ่ิน หรือสระวาย

น้ําแหงทองถ่ิน เปนตน หนวยบริการเหลานี้แมจะมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการในระดับหนึ่ง 



๖๖ 

 
แตไมมีความสามารถทางกฎหมายเนื่องจากไมใชนิติบุคคล หากจะตองดําเนินการทางกฎหมายจะตอง

ใหนิติบุคคลตนสังกัด เชน เมือง หรือองคการปกครองตนเองสวนทองถ่ินอ่ืนดําเนินการ 

(๒.๓) มูลนิธิมหาชน 

มูลนิธิมหาชนเปนนิติบุคคลมหาชนท่ีมีลักษณะเปนกองทรัพยสิน

ท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึนเพ่ือประโยชนสาธารณะ ในเชิงโครงสรางมูลนิธิมหาชนมีลักษณะคลายคลึงกับ

องคการบริการมหาชน แตมูลนิธิมหาชนไมมีผูใชบริการมีแตผูรับประโยชน หลักเกณฑการปฏิบัติงาน

ตลอดจนวัตถุประสงคของมูลนิธิมหาชนจะไดรับการบัญญัติไวในขอบังคับของมูลนิธิฯ ตัวอยางของ

มูลนิธิมหาชนในระบบกฎหมายเยอรมัน ไดแก มูลนิธิเพ่ือการอนุรักษทรัพยสมบัติทางวัฒนธรรมของป

รัสเซีย เปนตน 

ในระบบกฎหมายเยอรมันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา “รัฐ” มี

สถานะเปนนิติบุคคลมหาชน ถึงแมจะยังเปนท่ีถกเถียงกันวารัฐเปนนิติบุคคลมหาชนประเภทองคการ

หมูคณะมหาชน หรือเปนนิติบุคคลมหาชนท่ีมีสถานะพิเศษก็ตาม โดยท่ีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมี

รูปของรัฐแบบสหพันธรัฐ ระบบกฎหมายเยอรมันจึงถือวาทั้ง “สหพันธ (Bund)” และ “มลรัฐ 

(Länder)” ตาง ๆ ท่ีประกอบกันข้ึนเปนสหพันธนั้นตางก็เปนรัฐซ่ึงทรงสิทธิหนาท่ีตามกฎหมาย โดย

รัฐธรรมนูญจะกําหนดสิทธิและหนาท่ีท่ีสหพันธและมลรัฐมีตอกันไว หากเกิดปญหาข้ึนและปญหา

ดังกลาวเปนปญหาในระดับรัฐธรรมนูญ สหพันธและมลรัฐก็อาจนําเรื่องฟองรองยังศาลรัฐธรรมนูญ

แหงสหพันธได การกําหนดแบงอํานาจหนาท่ีระหวางสหพันธกับมลรัฐจะกําหนดแบงใน ๓ สวน คือ 

อํานาจหนาท่ีในทางนิติบัญญัติ อํานาจหนาท่ีในทางปกครองและอํานาจหนาท่ีในทางตุลาการ 

หากกลาวเฉพาะงานในทางปกครององคกรของรัฐท่ีทําหนาท่ี

ดังกลาวในระดับสหพันธ คือ รัฐบาลแหงสหพันธ สวนในระดับมลรัฐ คือ รัฐบาลแหงมลรัฐ โดยองคกร

ท่ีทําหนาท่ีบริหารสูงสุดในระดับสหพันธคือคณะรัฐมนตรีแหงสหพันธ  คณะรัฐมนตรีของสหพันธ

ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ ใน ค.ศ. ๑๙๙๙ นอกจากนายกรัฐมนตรีแลว 

ในระดับสหพันธมีรัฐมนตรีเจากระทรวงตาง ๆ ท้ังสิ้นใน ๑๔ กระทรวง  โดยบรรดากระทรวงและ

หนวยงานท่ีอยูภายใตกระทรวงตาง ๆ ถือวาเปน “ฝายปกครองของรัฐโดยตรง” (unmittelbare 

Staatsverwaltung) จึงตกอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้โดยถือวา

กระทรวงเปนหนวยงานทางปกครองระดับสูงสุดของสหพันธ             

นอกจากรัฐมนตรีเจากระทรวงจะมีอํานาจบังคับบัญชาหนวยงาน

ตาง ๆ โดยตรงแลวยังมีอํานาจกํากับดูแลนิติบุคคลมหาชนประเภทตาง ๆ ท่ีอยูในขอบเขตความ

รับผิดชอบของกระทรวงดวย เชน กระทรวงแรงงานและระเบียบสังคมนอกจากจะมีอํานาจบังคับ

บัญชาหนวยงานตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนภายในกระทรวงแลว ยังมีอํานาจกํากับดูแลองคการคุมครอง

แรงงานแหงสหพันธ ซ่ึงเปนองคการบริการมหาชนและมีฐานะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากรัฐ เปนตน 



๖๗ 

 
ในทางกฎหมายระบบกฎหมายเยอรมันเรียกบรรดานิติบุคคลมหาชนตาง ๆ ท่ีรัฐจัดตั้งข้ึนใหมีสภาพ

บุคคลตางหากจากรัฐแตอยูในกํากับดูแลของกระทรวงวาเปน “ฝายปกครองของรัฐโดยออม” 

(mittelbare Staatsverwaltung) 

อนึ่ง การจัดตั้งและยุบเลิกหนวยงานทางปกครองในระบบ

กฎหมายเยอรมัน การจัดตั้งและยุบเลิกหนวยงานทางปกครองตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลงองคกรทาง

ปกครองจะตองกระทําโดยผูถืออํานาจจัดการองคการท้ังนี้โดยจะตองคํานึงถึงหลักการปกครองแบบ

สหพันธรัฐและหลักการแบงแยกอํานาจประกอบกัน   หากพิจารณาในแงของหลักการปกครองแบบ

สหพันธรัฐ สหพันธ (Bund) และมลรัฐ (Land) ตางก็มีความสามารถในการจัดตั้งและยุบเลิก

หนวยงานทางปกครองของตนดวยตนเอง อยางไรก็ตามเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินใน

ความสัมพันธระหวางสหพันธและมลรัฐเปนไปอยางราบรื่น ระบบกฎหมายเยอรมันไดกําหนด

ขอยกเวนบางประการโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเก่ียวกับการบังคับการตามกฎหมายของสหพันธโดย

องคกรเจาหนาท่ีของมลรัฐ ในกรณีเชนนี้แมวามลรัฐจะมีอํานาจจัดตั้งหนวยงานทางปกครองข้ึน แต

สหพันธก็มีอํานาจตรากฎหมาย (โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสูงซ่ึงเปนตัวแทนมลรัฐ) กําหนด

โครงสรางภายในของหนวยงานเพ่ือใหการบังคับการตามกฎหมายเปนไปไดดวย 

พิจารณาในแงของหลักการแบงแยกอํานาจ ประเด็นก็คืออํานาจ

ในการจัดการองคการเปนของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร (ท้ังในระดับสหพันธและมลรัฐ) กลาวอีก

นัยหนึ่ง การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง ยุบเลิกหนวยงานทางปกครองจะตองกระทําโดยตราเปน 

รัฐบัญญัติหรือโดยฝายบริหารอาศัยอํานาจจากรัฐบัญญัติ หรือฝายบริหารสามารถดําเนินการไดเอง

โดยไมตองอาศัยอํานาจจากรัฐบัญญัติ (ทําเปนระเบียบภายในฝายปกครอง) สําหรับประเด็นนี้ในระดับ

สหพันธรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ มาตรา ๘๗ กําหนดวาหากหนวยงานทางปกครองเปนนิติบุคคล

มหาชนประเภทองคการหมูคณะมหาชน (เชน องคการวิชาชีพตาง ๆ) หรือเปนองคการบริการมหาชน 

หรือเปนหนวยงานทางปกครองพิเศษบางประเภท การจัดตั้ง และยุบเลิกจะตองกระทําเปนกฎหมาย

ระดับรัฐบัญญัติ สําหรับการจัดตั้งและยุบเลิกหนวยงานทางปกครองในลักษณะอ่ืน รัฐบาลแหง

สหพันธสามารถกระทําไดเอง หากกฎหมายมิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน  อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ

ปญหาการจัดตั้งหนวยงานทางปกครองเกิดข้ึนคอนขางนอย เนื่องจากโดยท่ัวไปแลวประเด็นเก่ียวกับ

การจัดตั้งหนวยงานทางปกครองตาง ๆ มักจะไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือรัฐบัญญัติตาง ๆ 

อยางไรก็ตามมีหลักการสําคัญประการหนึ่งก็คือถาหนวยงานทางปกครองท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึนเปน 

นิติบุคคลมหาชนแยกออกจากรัฐ โดยหลักแลวการจัดตั้งจะตองกระทําโดยรัฐบัญญัติหรือโดยอาศัย

อํานาจจากรัฐบัญญัติเสมอ สําหรับหนวยงานทางปกครองภายใตการบังคับบัญชาของกระทรวง

โดยท่ัวไปแลวรัฐบาลสามารถจัดแบงอํานาจหนาท่ีแลปรับเปลี่ยนไดเอง เนื่องจากถือเปนหนวยงานท่ี



๖๘ 

 
ตั้งข้ึนภายในกระทรวง ไมจําเปนตองอาศัยกฎหมาย เวนแตเปนกรณีท่ีรัฐธรรมนูญหรือรัฐบัญญัติ

กําหนดไวโดยเฉพาะเนื่องจากเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจสําคัญเปนพิเศษหรือมีลักษณะพิเศษ เปนตน 

ในสวนของกระทรวงตาง ๆ ซ่ึงถือเปนหนวยงานทางปกครอง (ท่ี

ไมเปนนิติบุคคล) ระดับสูงสุดแหงสหพันธนั้นไมปรากฏจํานวนท่ีแนนอน กลาวอีกนัยหนึ่งจํานวน

กระทรวงข้ึนอยูกับจํานวนรัฐมนตรีเจากระทรวง โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไมไดกําหนดจํานวน

รัฐมนตรีไวกระทรวงตาง ๆ จึงผันแปรไปตามนโยบายของรัฐบาลแตละชุด อยางไรก็ตามมีกระทรวง

บางกระทรวงท่ีไดรับการกลาวถึงโดยตรงในรัฐธรรมนูญ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงเหลานี้จึงเปนกระทรวงท่ีจะตองมีอยูเสมอ จํานวนรัฐมนตรีเจากระทรวงจะมีเทาใดและ

ภารกิจของรัฐมนตรีเจากระทรวงจะมีอะไรบางนั้นข้ึนอยูกับการกําหนดของนายกรัฐมนตรี ประกอบ

กับกฎเกณฑในกฎหมายงบประมาณรายจายประจําปท่ีผานความเห็นชอบจากรัฐสภาประกอบกัน 

หากพิจารณาในแงโครงสรางทางภารกิจ หนวยงานทางปกครอง

ในระดับสหพันธจะมีความแตกตางจากหนวยงานทางปกครองในระดับมลรัฐ กลาวคือในระดับ

สหพันธนั้นจะไมมีการแบงหนวยงานทางปกครองออกเปนหนวยงานทางปกครองท่ัวไปและหนวยงาน

ทางปกครองเฉพาะเรื่องเหมือนกับในระดับมลรัฐ แตหนวยงานทางปกครองในระดับสหพันธจะเปน

หนวยงานทางปกครองเฉพาะเรื่องเสมอ (กระทรวงแหงสหพันธและหนวยงานสังกัดกระทรวงเปน

หนวยงานทางปกครองเฉพาะเรื่อง) 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของนิติบุคคลมหาชน  ในระบบ

กฎหมายเยอรมัน เนื่องจากกระทรวงและหนวยงานทางปกครองโดยตรงของกระทรวง (กรม สํานักงาน 

สถาบัน) ไมวาจะเปนในระดับสหพันธหรือมลรัฐไมเปนนิติบุคคล แตนิติบุคคลมหาชนคือ สหพันธหรือ

มลรัฐ ตลอดจนหนวยงานทางปกครองโดยออมท่ีสังกัดกระทรวงแหงสหพันธหรือมลรัฐ ไมวาจะเปน

องคการหมูคณะมหาชน องคการบริการมหาชน หรือมูลนิธิมหาชน ดวยเหตุนี้บรรดากระทรวงหรือ

หนวยงานทางปกครองโดยตรงในกระทรวงจึงไมสามารถเปนผูทรงสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายดวย

ตนเองได ซ่ึงหมายความตอไปวากระทรวงหรือหนวยงานทางปกครองโดยตรงไมมีความสามารถเปน

คูความในคดีไดเอง ผูท่ีจะเปนคูความในคดีได ยอมไดแก สหพันธหรือมลรัฐ แตโดยท่ีสหพันธหรือมลรัฐ

เปนนิติบุคคลท่ีไมมีชีวิตจิตใจจึงตองมีบุคคลธรรมดากระทําการแทน ซ่ึงผูกระทําการแทนสหพันธหรือ

มลรัฐยอมไดแกองคกรของสหพันธหรือมลรัฐซ่ึงมีบุคคลธรรมดาเขาสวมตําแหนง 

ในสวนของความรับผิดของสหพันธหรือมลรัฐนั้นระบบกฎหมาย

เยอรมันกําหนดใหสหพันธหรือมลรัฐตองเขาไปรับผิดแทนเจาหนาท่ีของตนซ่ึงกระทําละเมิดในการ

ปฏิบัติหนาท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน118

๑๑๙ 

                                           
๑๑๙

เพ่ิงอาง, หนา ๑๑๖. 



๖๙ 

 
๒)  ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 

ประเทศท่ีควรศึกษาแนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ของกลุม
ประเทศท่ีใชกฎหมายจารีตประเพณีอยางยิ่ง ไดแก อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา กลาวคือ 

(๑)  อังกฤษ                              
อังกฤษมีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law System) 

กลาวคือยอมรับคําพิพากษาเปนกฎหมาย กลาวคือ เปนกฎหมายท่ีศาลสรางข้ึน (judge-made law) 
จารีตประเพณีมีประวัติความเปนมาหลายรอยป และกอตัวข้ึนท่ีเกาะอังกฤษกอนท่ีจะแพรไปสู
ประเทศอาณานิคม ท้ังนี้ กษัตริยไดกอตั้งศาลหลวง (Royal Courts) ข้ึนในเมืองหลวง (ซ่ึงอยูใน 
Westminster) นอกจากศาลหลวงจะตัดสินความ ณ Westminster แลว กษัตริยยังสงผูพิพากษา
ศาลหลวงออกไปชําระคดีในทองถ่ินท่ัวประเทศดวย ผูพิพากษาศาลหลวงก็นําเอาหลักกฎหมายท่ีศาล
หลวงสรางข้ึนนั้นไปใชกับคดีในทองท่ีท่ีตนตัดสินความดวย จนในท่ีสุด กฎหมายของศาลหลวงจึงใช
แทนท่ีกฎหมายทองถ่ิน (ซ่ึงมักเปนจารีตของทองถ่ิน) จนเกิดเปนกฎหมายอันเดียวกัน (Common) ท่ี
ใชท่ัวเกาะอังกฤษ กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ท่ีศาลสรางข้ึนนั้นมักเปนหลักกฎหมาย
ใหญ ๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตประจําวันของคนในสังคม เชน หลักกฎหมายสัญญา หลักกฎหมาย
ละเมิด (Tort) หลักกฎหมายเรื่องทรัพยสิน หลักกฎหมายอาญา เปนตน  

นอกจากกฎหมายท่ีสรางข้ึนโดยศาล (Common Law) แลว อังกฤษยัง
มีกฎหมายลายลักษณอักษรท่ีตราข้ึนโดยรัฐสภา (Acts of Parliament) เปนกฎหมายท่ีกําหนด
หลักเกณฑท่ีใชบังคับในสังคมสมัยใหม  โดยท่ีอังกฤษหรือประเทศสหราชอาณาจักรไมมีรัฐธรรมนูญ
เปนลายลักษณอักษร และยอมรับหลักการ “ความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา” (Sovereignty of 
Parliament) กฎหมายทุกฉบับท่ีตราข้ึนโดยรัฐสภาจึงถือเปนกฎหมายสูงสุด (Supreme Law) บุคคล
ใดก็ตามไมสามารถโตแยงวากฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึนขัดตอรัฐธรรมนูญ (Unconstitutional)  

โดยปกติกฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึนในเรื่องตาง ๆ เปนกฎหมายท่ีศาล
ไมไดวางหลักเกณฑไวในเรื่องนั้น ๆ กลาวคือ Common Law ไปไมถึงเรื่องนั้น ๆ ท้ังนี้ ทามกลาง
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดนั้นคงไมสามารถรอใหศาลสรางหลักกฎหมายสมัยใหมใหทันกับ
สภาพการณทางสังคมได จึงจําเปนตองตรากฎหมายลายลักษณอักษรข้ึนใช 

แนวความคิดเก่ียวกับอํานาจของรัฐและองคกรตาง ๆ ของรัฐมีท่ีมาจาก 
Common Law เปนหลัก แตในระยะหลังรัฐสภาก็ตราพระราชบัญญัติหลายฉบับซ่ึงวางหลักหรือ
แนวความคิดเก่ียวกับเรื่องนี้ 

ในระบบกฎหมายอังกฤษ กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) มิได
มีแนวความคิดเก่ียวกับความเปนบุคคลอยางเดนชัด และกฎหมายหรือศาลก็มิไดแบงประเภทของบุคคล
ออกเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดังเชนในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System) 
ท้ังนี้เนื่องจากศาลไดยอมรับเปนการท่ัวไปวาทุกคนซ่ึงเกิดมายอมสามารถมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย
ไดโดยไมจําเปนตองสรางหลักกฎหมายข้ึนมารองรับความเปนบุคคล (Personality) ของมนุษย การ
ยอมรับดังกลาวเทียบไดกับแนวความคิดเรื่อง “บุคคลธรรมดา” ในประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย 
ลายลักษณอักษร (Civil Law System) นั่นเอง 



๗๐ 

 
สวนนิติบุคคลนั้นแมวากฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) จะได

วางหลักเก่ียวกับความเปนบุคคลในทางกฎหมาย (นิติบุคคล) อยูบางแตก็เปนหลักกฎหมายท่ีศาลสราง
ข้ึนเพ่ือใชกับการเกิดข้ึนของบริษัทซ่ึงเปนการสนองตอบความจําเปนทางธุรกิจ ศาลไดสรางหลักกฎหมาย
ดังกลาวในคดี Solomons V. Salomon วาเม่ือบริษัทไดจัดตั้งข้ึนถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัท 
(Companies Act) แลวบริษัทก็มีสถานะเปนบุคคลแยกตางหากจากผูถือหุน (Separate Corporate 
Personality) เจาหนี้จึงไมสามารถฟองรองผูถือหุนใหรับผิดชําระหนี้ของบริษัทได  ท้ังนี้ อาจพิจารณา
แบงนิติบุคคลตามกฎหมายของอังกฤษออกเปน นิติบุคคลประเภทกลุมของบุคคล (Corporation 
Aggregate)  และนิติบุคคลประเภทบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว (Corporation Sole)119

๑๒๐ 
นิติบุคคลประเภทกลุมของบุคคล (Corporation Aggregate)  คือ  

นิติบุคคลท่ีเปนกลุมของบุคคล (Collection of Individuals) ซ่ึงรวมกันเปนอันเดียวกันภายใตชื่อ
เฉพาะและมีความเปนอยูตอเนื่อง และมีความสารมารถในหลาย ๆ แงอยางบุคคลธรรมดา เชน การมี
สิทธิ หนาท่ี การทําสัญญา การฟองหรือถูกฟอง ฯลฯ โดยในการรวมกันอาจมีกลุมบุคคลซ่ึงมีฐานะ 
เทา ๆ กัน หรือเปนกลุมบุคคลและมีหัวหนาเพ่ือจะทําการแทนนิติบุคคลนั้น 

นิติบุคคลประเภทบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว (Corporation Sole) คือ
นิติบุคคลท่ีประกอบดวยบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว แตนิติบุคคลนั้นมีความเปนอยูท่ีตอเนื่อง โดย
อาจถือสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ในกฎหมายได แตความตอเนื่องนี้อาจมีการชะงักไปบางในกรณีท่ีบุคคล
นั้นไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือหายไปและรอบุคคลใหมมา นิติบุคคลประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะ โดย
สิ่งท่ีเปนนิติบุคคลดังกลาวมีฐานะ ๒ ฐานะ คือ (๑) ฐานะเปนนิติบุคคล (Corporate Capacity) และ 
(๒) เปนบุคคลตามธรรมชาติ (Natural Capacity) การเก่ียวของกับนิติบุคคลประเภทนี้จึงตองระบุ
ฐานะใหแจงชัด ดังนั้น บุคคลตามธรรมชาติท่ีจะเขามาเปนนิติบุคคลประเภทนี้ จึงเนนท่ีตัวตําแหนง 
(Office) หรือสถาบันท่ีเปนนิติบุคคลเปนสําคัญ บุคคลธรรมดาซ่ึงมาสืบตําแหนงแทนจะรับสิทธิหนาท่ี
ทุกอยางตอเนื่องกันตอไป นิติบุคคลประเภทนี้มีท่ีมาจากหลักปฏิบัติขององคกรทางศาสนา เชน 
ตําแหนง Archbishop, Dean, Rector เปนตน แตตอมามีการนําแนวความคิดนี้ไปใชในหลายกรณี 
รวมท้ังองคกรของรัฐประเภทตาง ๆ ดวย  

หลักกฎหมายเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลท่ีศาลสรางข้ึนจึงเปนหลัก
กฎหมายเรื่องนิติบุคคลเอกชนเทานั้น ความเปนนิติบุคคลขององคกรของรัฐหรือองคกรท่ีใชอํานาจ
มหาชน (นิติบุคคลมหาชน) จึงมิไดเกิดข้ึนโดย Common Law หากแตเกิดข้ึนโดยกฎหมายท่ีตราโดย
รัฐสภา (Acts of Parliament) ท้ังนี้ รัฐสภาไดตรากฎหมายจัดตั้งองคกรของรัฐหลายองคกรโดย
กําหนดใหเปนบุคคล (ซ่ึงมักเรียกวา “Corporation”) ตัวอยางเชน 

- องคกรพัฒนาเมือง (Urban Development Corporation: UDCs) 
จัดตั้งข้ึนโดยรัฐบาลทองถ่ิน (Local Government) ตามพระราชบัญญัติการวางแผนและท่ีดิน  
(Planning and Land Act 1980) 

                                           
๑๒๐

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของอังกฤษ”, วารสารกฎหมายปกครอง 
เลม ๖ ตอน ๒ (สิงหาคม ๒๕๓๐), หนา ๓๑๘-๓๔๓. 



๗๑ 

 
- องคกรพัฒนา (Development Corporation) จัดตั้งข้ึนตามพระราช-

บัญญัติเมืองใหม (New Towns Act 1981) เปนองคกรพิเศษท่ีดูแลการพัฒนาเมืองใหมท่ีจัดตั้งข้ึน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

การจัดตั้งองคกรของรัฐใหเปนนิติบุคคลไมไดมีการจัดประเภทใหเปน
ระบบ นอกจากนี้ จะตองพิเคราะหตอไปวานอกเหนือจากองคกรพิเศษท่ีรัฐสภาตรากฎหมายจัดตั้ง
ข้ึนมาเปนกรณี ๆ องคกรของรัฐในระดับบน กลาวคือ รัฐ และกระทรวง หรือหนวยงานท่ีสังกัด
กระทรวงตาง ๆ นั้นมีสถานะเปนนิติบุคคลหรือไม และสามารถใชอํานาจโดยมีฐานะทางกฎหมายเปน
ประการใด ในการทําความเขาใจประเด็นเหลานี้จําเปนตองทราบเก่ียวกับลักษณะของการบริหาร
ราชการของอังกฤษเสียกอน 

(๑.๑) รัฐ  สําหรับปญหาท่ีวาอังกฤษถือวารัฐเปนนิติบุคคลมหาชน
หรือไมนั้น ตองพิจารณาจากการบริหารราชการของประเทศอังกฤษ ประกอบดวยการบริหารราชการ
เพียง ๒ ระดับ คือ ราชการสวนกลาง (Central Government) และราชการสวนทองถ่ิน (Local 
Government) เทานั้น มักมีการเรียกขานวา “รัฐบาลกลาง” และ “รัฐบาลทองถ่ิน”  โดยราชการ
สวนกลางประกอบดวย120

๑๒๑  
(๑.๑.๑) รัฐมนตรี (Ministers)   รัฐมนตรีเปนหัวใจสําคัญของ

ราชการสวนกลางเนื่องจากอํานาจในการบริหารราชการสวนกลางอยูในมือของรัฐมนตรีเปนสวนใหญ 
ในระบบการเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษนั้น ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมิไดหมายความวา
บุคคลซ่ึงเขารวมอยูในคณะรัฐมนตรี (หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง) เสมอไป ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
หลายคนมิไดอยูในคณะรัฐมนตรี หากแตเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงทางราชการ ซ่ึงกฎหมาย
กําหนดใหมีไดไมเกิน ๙๕ ตําแหนง โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูเลือกบุคคลซ่ึงจะเขาดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี (Ministerial Office) โดยตองเลือกจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (House of Commons) 
หรือสมาชิกของสภาสูง (House of Lords) เทานั้น รัฐมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของกระทรวงซ่ึงเปนกระทรวงท่ีสําคัญจะเรียกกันวา “Secretary of State” 

รัฐมนตรีจะใชอํานาจตามกฎหมาย ในบางกรณี
กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยรัฐสภากําหนดอํานาจหนาท่ีไวเปนการเฉพาะ เชน S. ๑ (๑) ของพระราชบัญญัติ
การบริการสาธารณสุขแหงชาติ (National Health Service Act 1977) บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจใน
การสงเสริมบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมในดานตาง ๆ เปนตน  ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายฉบับใด
กําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีไวเปนการเฉพาะ รัฐมนตรีแตละคนสามารถใชอํานาจบริหารราชการได โดยถือ
วาเปนการใชพระราชอํานาจของกษัตริย (Prerogative Powers) แทนกษัตริยในฐานะท่ีเปนขาราชการ
ของกษัตริย 

อนึ่ง เปนท่ีนาสังเกตวาในการบริหารงานในระดับ
กระทรวงของรัฐมนตรีนั้น  บรรดากระทรวงตาง ๆ แมจะมีทรัพยสินและหนาท่ีการงานอยู แตความ
เปนนิติบุคคลนั้นอยูท่ีตัวรัฐมนตรี มิใชตัวกระทรวง โดยตําแหนงรัฐมนตรีจะเปนนิติบุคคลประเภท 

                                           
๑๒๑

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๑๒๐-๑๒๕. 



๗๒ 

 
บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว (Corporation Sole) ท่ีจะเปนผูถือสิทธิและหนาท่ีรวมท้ังทรัพยสิน 
ตาง ๆ โดยเปนการทรงสิทธิเพ่ือประโยชนของรัฐในการงานของกระทรวงนั้น ๆ1 2 1

๑๒๒ และการท่ีอังกฤษ
ใหความสําคัญกับระบบ Corporation Sole ทําใหตามกฎหมายอังกฤษถือวาเฉพาะกษัตริยเทานั้นท่ี
เปนนิติบุคคล แต Crown  (แผนดิน) ไมใชนิติบุคคล แมวาอังกฤษจะยอมรับในหลัก “The King 
never dies” ซ่ึงใหความสําคัญกับแผนดินท่ีถือวาเปน “องคอธิปตย (Crown)” มากกวากษัตริย
เพราะหมายถึงสถาบันโดยเฉพาะ มิใชกษัตริยเพียงองคใดองคหนึ่ง อยางไรก็ตามแนวความคิดในเรื่อง 
Corporation Sole ก็ยังคงอยูสืบตอมาไมมีการเปลี่ยนแปลง122

๑๒๓ 
(๑.๑.๒) คณะรัฐมนตรี (Cabinet) คณะรัฐมนตรีเปนองคกรท่ี

ประกอบดวยรัฐมนตรีอาวุโสซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเขารวมคณะรัฐมนตรี การแตงตั้งเปนไปตามธรรมเนียม
ปฏิบัติ (Convention) มากกวากฎหมาย โดยปกติคณะรัฐมนตรีจะประกอบดวยรัฐมนตรีประมาณ 
๒๐ คน โดยประชุมรวมกันสัปดาหละครั้ง ณ ท่ีทําการของนายกรัฐมนตรี (10 Downing Street) โดย
มี The Cabinet Office เปนสํานักงานเลขาธิการ 

เชนเดียวกับอํานาจของรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีใช
อํานาจตามกฎหมายหรือตามพระราชอํานาจของกษัตริย รัฐมนตรีซ่ึงรวมอยูในคณะรัฐมนตรีตองมี
ความรับผิดชอบรวมกัน (Collective Responsibility) และตองรับผิดชอบตอรัฐสภาอีกดวย 
(Accountability to Parliament) 

(๑.๑.๓) คณะองคมนตรี (Privy Council)   คณะองคมนตรี  
เปนองคกรท่ีเกาแกและมีความเปนมาทางประวัติศาสตรอันยาวนาน หนาท่ีสําคัญ คือ ใหคําปรึกษา
ตอกษัตริยตัวแทนของแผนดิน (Crown) กษัตริยแตงตั้งองคมนตรีจากผูทรงคุณวุฒิและผูดํารง
ตําแหนงระดับสูง จํานวนประมาณ ๔๐๐ คน รัฐมนตรีท่ีเขารวมคณะรัฐมนตรีก็เปนองคมนตรีโดย
ตําแหนงดวย ในทางปฏิบัติการประชุมองคมนตรีมักเปนการประชุมระหวางกษัตริยและองคมนตรีท่ี
อยูในคณะรัฐมนตรีเพียงไมก่ีคนเทานั้น การประชุมระหวางกษัตริยและคณะองคมนตรีเรียกกันวา 
“Queen in Council” องคมนตรีกระทําการตาง ๆ โดยอาศัยพระราชอํานาจของกษัตริย ในบาง
กรณีพระราชบัญญัติใหอํานาจฝายบริหารออกกฎหมายลําดับรองกําหนดการบางอยางโดยวิธีการให
กษัตริยหารือในการประชุมองคมนตรี  กฎหมายลําดับรองในรูปนี้เรียกวา “Order in Council” 

องคมนตรีสวนหนึ่ งทําหนา ท่ีตุลาการ (Judicial 
Committee of the Privy Council) โดยจะตัดสินคดีท่ีอุทธรณคําพิพากษาของศาลในประเทศหลาย
ประเทศท่ีเปนเครือจักรภพของอังกฤษ 

(๑.๑.๔) กระทรวง (Departments)  นับเปนเวลารวม ๑๕๐ 
ปมาแลวท่ีกระทรวง (Departments) เปนกลไกหลักของการนําเอานโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให
บรรลุผล ในแตละสมัยของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีจะเปนผูกําหนดวางานใดหรือภารกิจใดอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงใด จํานวนของกระทรวงจึงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในรัฐบาลแตละสมัย 

                                           
๑๒๒

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของอังกฤษ, อางแลว, หนา ๓๒๓. 
๑๒๓

สมคิด เลิศไพฑูรย, สภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการไทย, รายงานการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการปฏริูประบบราชการ, (กันยายน ๒๕๓๙), หนา ๔๐-๔๑. 



๗๓ 

 
โดยนายกรัฐมนตรีสามารถจัดตั้งและยุบรวมกระทรวงไดอยางสะดวกและคลองตัวโดยเพียงออก 
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) โดยโอนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงท่ียุบ
เลิกนี้ไปยังกระทรวงท่ีจัดตั้งข้ึนมาใหม คือ กระทรวงสิ่งแวดลอม อาหาร และกิจการชนบท 
(Department for the Environment, Food and Rural Affairs) 

ดวยเหตุท่ีอํานาจในการกระจายภาระงานระหวาง
กระทรวงและรัฐมนตรีเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีโดยแท ดังนั้น ในกฎหมายพิเศษท่ีรัฐสภาตราข้ึน
โดยกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจเก่ียวกับการใดเปนการเฉพาะนั้นจึงไมมีการระบุวาอํานาจนั้นเปนของ
รัฐมนตรีกระทรวงใด  กฎหมายเพียงแตใชคําวา “รัฐมนตรี (Secretary of State)” เทานั้น 
นายกรัฐมนตรีจะกําหนดเองวาจะใหรัฐมนตรีกระทรวงใด (ไมวากระทรวงท่ีมีอยู หรือกระทรวงท่ีจะ
ตั้งข้ึนใหม) ใชอํานาจดังกลาว 

อนึ่ง กระทรวงสวนใหญมิไดมีสถานะเปนนิติบุคคล 
การใชอํานาจของกระทรวงในการดําเนินกิจการทางแพง เชน การทําสัญญากับเอกชน เปนการใชพระ
ราชอํานาจของกษัตริย สวนการดําเนินการทางมหาชนนั้นก็เปนการกระทําในนามของรัฐมนตรี ซ่ึง
สวนใหญแลวรัฐมนตรีก็ใชพระราชอํานาจของกษัตริยนั่นเอง   แมการกระจายภารกิจระหวาง
กระทรวงมีความคลองตัวแตการท่ีแตละกระทรวงยังทํางานในลักษณะแยกกระทรวงโดยไมได
ประสานกันก็กอใหเกิดปญหา ในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Tony Blair จึงมุงเนนและสงเสริมให
เกิด “รัฐบาลรวมพลัง (Joined up Government)” โดยจัดตั้งหนวยทํางานเชี่ยวชาญพิเศษ 
(Specialist Units) ข้ึนมาหลายหนวยเพ่ือประสานระหวางกระทรวงและหนวยงานท่ีมีสถานะในระดับ
กระทรวง เชน หนวยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (Social Exclusion Unit) หนวยนโยบายและการริเริ่ม 
(Policy and Innovation Unit) หนวยการสื่อสารเชิงกลยุทธ (Strategic Communications Unit) 
เปนตน 

(๑.๑.๕) องคกรบริหารจัดการ (Executive Agencies)  
การบริหารราชการแผนดินในสมัยปจจุบันไดมีความมุงเนนในเรื่อง “การบริหารรัฐกิจแบบใหม” 
(New Public Management) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ สวนหนึ่งของแนวความคิดการบริหารรัฐกิจ
แบบใหมดังกลาวไดมุงแยกงานราชการดานนโยบายออกจากงานราชการดานการใหบริการ โดยให
กระทรวงดําเนินงานดานนโยบายเปนหลักและจัดตั้งหนวยงานปฏิบัติหรือองคกรบริหารจัดการ 
(Executive Agencies หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา Next Steps Agencies) ข้ึนมาสังกัดกระทรวงตาง 
ๆ เพ่ือดําเนินงานระดับปฏิบัติการ (Operational Matters) ของกระทรวงนั้น ๆ เชน การหางานทํา
และแจกจายหนังสือเดินทาง หรืองานการจายเงินคาประกันสังคม เปนตน อันสงผลใหงานระดับ
ปฏิบัติการของกระทรวงถูกแบงเบาไปไดมากเปนอยางยิ่ง หนวยงานลักษณะนี้หลายหนวยงานมี
ผูบริหารท่ีแตงตั้งจากบุคคลภายนอกระบบราชการ 

(๑.๑.๖) องคกรมหาชนอิสระ (Non-departmental Public 
Bodies)  นอกจากการตั้งองคกรบริหารจัดการมาแบงเบางานในทางปฏิบัติการของกระทรวงหลักแลว 
รัฐบาลของสหราชอาณาจักรในระยะหลังก็ไดจัดตั้งองคกรในลักษณะท่ีมิไดสังกัดกระทรวง (Non-
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Departmental Public Bodies : NDPBs) มากมาย หรืออาจเรียกไดวาเปนองคมหาชนอิสระก็วาได ซ่ึง
แตเดิมหนวยงานลักษณะนี้เรียกกันวา “Quango (Quasi-nongovernmental Organization)” ดังนั้น 
NDPBs จึงมีความคลองตัวกวาองคกรท่ีสังกัดกระทรวงโดยตรง ปจจุบันมี NDPBs อยูกวา ๑,๐๐๐ 
องคกร NDPBs บางองคกรก็ทําหนาท่ีในการใหคําปรึกษา แต NDPBs บางองคกรก็ทําหนาท่ี 
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 

สําหรับแนวคิดวารัฐมีความเปนนิติบุคคลหรือไมนั้น 
เม่ือมีแนวความคิดเก่ียวกับรัฐเกิดข้ึนมาในภายหลัง  ทําใหนักกฎหมายอังกฤษเริ่มหันกลับมาพิจารณา
วารัฐเปนนิติบุคคลหรือไม โดยมีนักกฎหมายชื่อ Salmon เห็นวาเม่ือกษัตริยเปนนิติบุคคลประเภท 
Corporation Sole แลว การท่ีจะใหรัฐเปนนิติบุคคลอีกก็จะขัดกับแนวความคิดท่ีวางกันมาแตแรก 
ประกอบกับในยุคนั้นอังกฤษปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย การยอมรับใหกษัตริยเปนนิติ
บุคคลจึงสอดคลองกับระบอบการปกครองในสมัยนั้น และการฟองรองกษัตริยเองก็ไมสามารถทําได
ตามหลัก “กษัตริยทําไดโดยไมผิด (The King can do no wrong)”  จึงทําใหแนวความคิดวารัฐเปน
นิติบุคคลและการกําหนดใหรัฐมีสิทธิหนาท่ีโดยตรงจึงยังไมเกิดข้ึน ประกอบกับอังกฤษแกไขหลักการ
เรื่องนี้ โดยการออกกฎหมายเฉพาะใหฟองกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ได จึงทําใหอังกฤษไมมีการ
พัฒนาในเรื่องนิติบุคคลมหาชนข้ึนอยางแทจริง 

อยางไรก็ตาม ตอมาเ ม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย แนวความคิดตาง ๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากอังกฤษเริ่ม
เปลี่ยนแปลงประเทศเปนระบบรัฐสวัสดิการ เปนผลทําใหบทบาทและภาระหนาท่ีของรัฐจึงเพ่ิมข้ึน
จากท่ีเปนอยูเดิมเปนอันมาก ดังนั้น การกระทําตาง ๆ ของรัฐจึงมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีของเอกชน
เพ่ิมมากข้ึน ทําใหนักกําหมายอังกฤษเริ่มท่ีจะแสดงแนวความคิดวาตามกฎหมายเรื่องบุคคลตองมีการ
ยอมรับความเปนบุคคลกอน สิทธิประโยชนและหนาท่ีของบุคคลจึงจะเกิดตามมา ดังนั้น ความเปน
บุคคลจึงสําคัญอยูท่ีการมีความสามารถท่ีจะถือสิทธิและมีหนาท่ีตามกฎหมาย เม่ือรัฐเปนสถาบันท่ีมี
กลไกในการดําเนินงานซ่ึงเทากับเปนการแสดงถึงความเปนตัวตนและความตอเนื่อง ดังนั้น จึงถือไดวา
รัฐเปนนิติบุคคลแลว โดยไมจําตองมีกฎหมายใดมากําหนดใหรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลอีก เพราะรัฐเปน
นิติบุคคลโดยสภาพของตัวรัฐเอง123

๑๒๔ 

(๑.๒) นิติบุคคลมหาชนอ่ืนนอกจากรัฐ   นอกจากรัฐแลวประเทศ
อังกฤษอาจพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคการปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 124๑๒๕ 

(๑.๒.๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในทางตําราถือกันวา
องคการปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ มีฐานะเปนนิติบุคคลประเภท Corporation Aggregate คือเปน
กลุมบุคคลในทองถ่ินนั้นรวมตัวกันเขาเพ่ือตั้งองคกรข้ึนมา โดยทางปฏิบัติแตเดิมมาการตั้งเทศบาลแต

                                           
๑๒๔

สมคิด เลิศไพฑูรย, สภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการไทย, อางแลว, หนา ๓๒๓. 
๑๒๕

ชาญชัย แสวงศักดิ์, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน, อางแลว, หนา ๕๘-๕๙. 
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ละแหงเปนไปตามประกาศพระบรมราชโองการ (Royal Charter) เทศบาลใดจะมีอํานาจเพียงใด ก็
เปนไปตาม Charter จะระบุไว แตในภายหลังมีการรวมแบบตาง ๆ เขาดวยกันใหมีรูปแบบท่ีแนนอน
ข้ึนโดยกฎหมายของรัฐสภา ปจจุบันการคงอยูและการจัดตั้งเปนไปตามพระราชบัญญัติรัฐบาลทองถ่ิน 
(Local Government Act 1972)  ซ่ึงระบุวาเทศบาลมีสภาพเปนนิติบุคคล (มาตรา ๒ และมาตรา 
๒๒) สวนอํานาจหนาท่ีก็เปนไปตามกฎหมายท่ีจัดตั้งและกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ จะใหอํานาจไว การให
อํานาจมีหลักการเรื่อง Ultra Vires มาใชทํานองเดียวกับนิติบุคคลเอกชน 

นอกจากองคการปกครองทองถ่ินท่ัวไปตามเขตพ้ืนท่ี
แลว ยังมีองคการปกครองทองถ่ินพิเศษบางประเภทท่ีมีเปาหมายการดําเนินงานเฉพาะอยาง ซ่ึงการ
จัดตั้งเปนเรื่องท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินรวมกันจัดตั้งข้ึนมาใหมีสภาพนิติบุคคลแยกออกไป
ตางหาก เชน หลายเทศบาลอาจรวมกันดําเนินกิจการแบบกรรมการรวม (Joint Board) เพ่ือบริหาร
ทาเรือ การศึกษา ฯลฯ ในเขตท่ีจัดทํารวมกัน และมีการควบคุมปองกันโดยผูบริหารทองถ่ินรวมกัน 
แตตองมีการใหอํานาจตามกฎหมายเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติสุขภาพสาธารณชน (Public Health 
Act 1936) S.2  หรือ พระราชบัญญัติการศึกษา (Education Act 1944) S.6 เปนตน 

ในการบริหารองคการปกครองทองถ่ินแบบพิเศษบาง
ประเภท การแตงตั้งจะข้ึนอยูกับรัฐมนตรีผูควบคุมดวย เชน Water Authorities ตามกฎหมาย 
Water Act 1973. องคการประเภทนี้บางครั้งก็อาจจําแนกอยูในประเภทรัฐวิสาหกิจอยางหนึ่ง 
ทํานองเทศพาณิชยของไทย       

(๑.๒.๒) รัฐวิสาหกิจ  เปนองคการบริหารรูปแบบใหมท่ีจัดตั้งข้ึน
ในระยะหลัง เพ่ือใหมีสภาพเหมาะสมกับการดําเนินงานท่ีไปเก่ียวของโดยเฉพาะ ในประเทศอังกฤษมี
รัฐวิสาหกิจจํานวนมากพอสมควร จนเริ่มเรียกกันวาเปน “The Third Arm” (เปนสาขาท่ี ๓ เพ่ิมเติม
จากเดิมท่ีมีแตราชการสวนกลางและราชการสวนทองถ่ิน) 

การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในอังกฤษมีแยกออกเปน 
(๑) จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะและเปนนิติบุคคล 
(๒) จัดตั้งโดยกฎหมายใหอํานาจราชการสวนกลางหรือ

สวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของไปพิจารณาและมีอํานาจตั้งข้ึนโดยเปนนิติบุคคล เชน Location of Office ท่ี
กระทรวงการเคหะและการปกครองทองถ่ินจัดตั้งข้ึน 

(๓) จัดตั้งข้ึนโดยประกาศพระบรมราชโองการ (Royal 
Charter) และระบุอํานาจหนาท่ีใหเปนนิติบุคคล เชน British Broadcasting Corporation หรือ 
Bank of England เปนตน 

บรรดารัฐวิสาหกิจตาง ๆ ของอังกฤษถือวาไมมีสิทธิ
พิเศษอยางองคอธิปตย (Crown) เวนแตจะมีกฎหมายระบุเฉพาะในบางกรณี อํานาจหนาท่ีจะมี
เพียงใดจึงเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชน  

(๒)  สหรัฐอเมริกา                              
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law System) สวนระบบการปกครองนั้นใชระบบสหพันธรัฐ (Federalism) การแบง
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สาขากฎหมายออกเปน กฎหมายเอกชน (Private Law) และกฎหมายมหาชน (Public Law) ไมชัดเจน
เหมือนเชนกลุมประเทศในภาคพ้ืนยุโรป เปนผลทําใหการแบงประเภทนิติบุคคลเอกชน และนิติบุคคล
มหาชน ยอมไมชัดเจนเชนเดียวกัน  เอกลักษณอยางหนึ่ งของระบบกฎหมายอเมริ กันคือ  
นักกฎหมายอเมริกันไมคอยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูทางนิติศาสตรท่ีมีลักษณะเปน
นามธรรม แตกลับใหความสําคัญกับการแกไขปญหาท่ีเปนรูปธรรมและกอใหเกิดประโยชนทางปฏิบัติ
เสียมากกวา 1 2 5

๑๒๖ อาจสังเกตไดจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก็มิไดบัญญัติความเปนนิติบุคคลของ
รัฐบาลกลาง (Federal Government) และรัฐบาลของมลรัฐ (State Government) ไวใหเห็นอยาง
ชัดเจน รัฐธรรมนูญเพียงรับรองวาท้ังหาสิบมลรัฐมีความเทาเทียมกัน มีอํานาจอธิปไตย ไดแก นิติบัญญัติ 
บริหาร และตุลาการ คลายกับรัฐบาลกลาง มีความเปนอเสระหรือเปนเอกเทศจากรัฐบาลกลาง
พอสมควร  องคกรนิติบัญญัติไดแกรัฐสภา (Congress) และองคกรฝายตุลาการ ไดแก ศาลสูง 
(Supreme Court) ขณะเดียวกัน แตละมลรัฐ (States) ตางก็มีรัฐบาลของมลรัฐนั้นเรียกวา “รัฐบาล
มลรัฐ (State Government)” แตตางก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายตาง ๆ ของตนเองไดอีกดวย 

อยางไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาไดนําระบบการแบงแยกอํานาจ (Separation 
of Power) จากภาคพ้ืนยุโรปมาใชในสังคมของตนเพ่ือใหเกิดการถวงดุลอํานาจ (Check and 
Balance) โดยแบงองคกรของรัฐออกเปนสามฝาย ไดแก ฝายบริหารโดยมีประธานาธิบดีเปนท้ังประมุข
ของรัฐ (Head of State) และเปนประมุขของรัฐบาล (Head of Government)  ขณะท่ีฝายรัฐสภา 
(Congress) ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในเชิง
ปกครอง มีลักษณะเปนองคกรอิสระ เรียกวา “Administrative Office”  รวมท้ังหนวยงานตาง ๆ ของ
ฝายบริหาร (Executive Branches) และตางก็มีอํานาจฟองรองกันได เชน การฟองรองคดีระหวาง 
United States V. Interstate Commerce Commission (ICC)  หรือคดีท่ีกระทรวงยุติธรรม 
(Department of Justice) ฟองรองหนวยงานตาง ๆ เก่ียวกับเรื่องสัญญา  หรือคดีท่ีกระทรวงมหาดไทย 
(Security of Interior) ฟองรองคณะกรรมการพลังงานสหพันธรัฐ (Federal Power Commission: 
FCC)  หรือการฟองคดีระหวางกระทรวงพาณิชยกับ Federal Energy Regulatory Commission: 
FERC เก่ียวกับการประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน  และศาลสูงอเมริกันไดยอมรับให
สหรัฐอเมริกาสามารถเปนโจทก-จําเลยได  แตองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงเดียวกันไมอาจ
ฟองรองตอกันได เพราะมีผูบังคับบัญชาไดแกรัฐมนตรีเปนคนเดียวกันนั่นเอง  อนึ่ง สหรัฐอเมริกายังมี
หนวยงานการปกครองในระดับทองถ่ิน เรียกวา “Local Government” คลายรัฐบาลทองถ่ิน
เชนเดียวกับอังกฤษและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยใหถือวาทําหนาท่ีเปนตัวแทน (Agent) ของมลรัฐ 
(State) หรือตัวแทนของรัฐบาลกลาง (Federal State) ในระดับมลรัฐ (States)  

๒.๒.๒  หลักเกณฑของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เกิดข้ึนดวยพ้ืนฐานแนวคิดท่ีตางไปจาก 

นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อีกท้ังภารกิจหนาท่ี ตลอดจนลักษณะการดําเนินงานก็ตางไปจาก 

                                           
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 มักจะอาศัยหลักเกณฑท่ี
สําคัญ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ กฎหมายท่ีจัดตั้งนิติบุคคลนั้น กิจกรรมท่ีนิติบุคคลนั้นดําเนินการ 
และการใชอํานาจของนิติบุคคลนั้น ดังนั้น ถานิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน มีกิจกรรมท่ี
เรียกวา “บริการสาธารณะ (le service public)” และมีการใชอํานาจมหาชน (la puissance 
publique) นิติบุคคลนั้น มักจะเปนนิติบุคคลมหาชน ในขณะท่ีนิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชน 
หรือกฎหมายแพงและพาณิชย ดําเนินกิจกรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนของเอกชน และไมมีการใช
อํานาจมหาชนแตประการใด นิติบุคคลนั้นก็มักจะเปนนิติบุคคลเอกชน 126

๑๒๗ 
จากหลักการดังกลาวจึงอาจพิจารณาหลักเกณฑท่ีสําคัญของนิติบุคคลมหาชนได 

ดังนี้127๑๒๘ 
(๑)  การกอตั้ง นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเปนผลมาจากการแทรกแซงของรัฐ 

การแทรกแซงมีวิธีการหลายรูปแบบโดยอาจเปนไปในรูปแบบของการออกกฎหมายจัดตั้ง โดยเฉพาะ
ในรูปของพระราชบัญญัติท่ีตองผานความเห็นชอบจากองคกรฝายนิติบัญญัติโดยพิจารณาประกอบกับ
หลักการรวมอํานาจและกระจายอํานาจทางปกครอง ซ่ึงแตกตางจากการกอตั้งนิติบุคคลเอกชน 
เพราะการกอตั้งนิติบุคคลเอกชนเกิดจากการริเริ่มของปจเจกชนโดยรัฐมิไดเขาไปมีสวนรวมในการ
กอตั้งแตอยางใด นิติบุคคลเอกชนจึงเกิดจากเจตนาของเอกชนในการเขามารวมตัวกันโดยแท โดยท่ีรัฐ
เพียงแตกําหนดเง่ือนไขในการกอตั้งเทานั้น 

(๒)  การเขาเปนสมาชิก การเขารวมเพ่ือเปนสมาชิกของนิติบุคคลมหาชนนั้น
เปนไปตามพฤติการณของแตละคน หมายความวา บุคคลใดเขาไปรวมอยูในกลุมชนใดซ่ึงเปน 
นิติบุคคลมหาชน เชน เทศบาล บุคคลนั้นก็จะกลายเปนสมาชิกของนิติบุคคลมหาชนนั้นในทันที ซ่ึง
ตางจากการเขาเปนสมาชิกของนิติบุคคลเอกชนท่ีตองเกิดจากความสมัครใจเขารวมของบุคคลนั้น
เทานั้น 

(๓) การดําเนินงาน นิติบุคคลมหาชนเปนการดําเนินงานเพ่ือสาธารณะ
ประโยชนตามความประสงคของรัฐ รัฐจึงสามารถใชเอกสิทธิ์แหงอํานาจมหาชนบังคับเอากับเอกชนได
โดยปราศจากความยินยอมของเอกชน ซ่ึงเอกสิทธิ์แหงอํานาจมหาชนนี้จะมีแตเฉพาะนิติบุคคล
มหาชนเทานั้นโดยปรากฏอยูในรูปของนิติกรรมทางปกครอง 

(๔)  ความสัมพันธกับนิติบุคคลอ่ืน ในความสัมพันธระหวางนิติบุคคลมหาชน
หนึ่งกับนิติบุคคลมหาชนอ่ืนนั้นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจะมีฐานะไมเทาเทียมกัน กลาวคือ  
นิติบุคคลมหาชนหนึ่งอาจมีฐานะเหนือกวานิติบุคคลมหาชนหนึ่งไดและนิติบุคคลมหาชนท่ีมีอํานาจ
เหนือสามารถท่ีจะกํากับดูแลนิติบุคคลท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของตนได ซ่ึงมีลักษณะเปนการ
ควบคุมท่ีไมเครงครัด และการจะมีอํานาจกํากับดูแลจะตองเปนกรณีท่ีมีบทบัญญัติแหงกฎหมายให
อํานาจองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลไวอยางชัดเจน ซ่ึงจะแตกตางจากนิติบุคคลเอกชนท่ีนิติบุคคลทุก
นิติบุคคลมีฐานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกประการ 

                                           
๑๒๗

สมคิด เลิศไพฑูรย, สภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการไทย, อางแลว, หนา ๓๔. 
๑๒๘

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,  รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๑๖-๑๗. 



๗๘ 

 
(๕)  วัตถุประสงค นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชน

มหาชนหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะในขณะท่ีนิติบุคคลเอกชนตามกฎหมายเอกชนมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประโยชนตอสวนตัวของนิติบุคคลนั้นเทานั้น แมวานิติบุคคลนั้นมีวิสัยทัศนตระหนักในความ
รับผิดชอบท่ีมีตอสังคมในการบริหารกิจการ (Corporate Social Responsibility: CSR) ทําใหรูสึกวา
เปนประโยชนตอปจเจกชนและสาธารณะ ก็ยังคงเปนนิติบุคคลเอกชนเสมอไป  

 

๒.๓ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของประเทศไทย 

คําวา “กฎหมายมหาชน” และสาระสําคัญของกฎหมายดังกลาวท่ีมีการศึกษากันใน
ระดับอุดมศึกษาในสังคมไทยในปจจุบันนั้น ไดมีวิวัฒนาการมาพรอมกับกฎหมายเอกชนและกฎหมาย
ระหวางประเทศ  กระทรวงการตางประเทศใชคําวา “กฎหมายสาธารณะ”  ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
“Public Law” จนกระท่ังทุกวันนี้ และคงจะตองใชตอไปเพ่ืออนุรักษไวหรือเพ่ือแสดงใหเห็นวาเปน 
ผูแปลและใชกฎหมายดังกลาวมากอนนักวิชาการดานนิติศาสตร (Jurist) ของไทย ซ่ึงไดแปลใน
ชวงเวลาไมเกิน ๒๕ ปมานี้เอง วา “กฎหมายมหาชน”  ในเบื้องตนควรศึกษานิติบุคคลมหาชนใน
ประเทศไทยอันเปนท่ีมาของกฎหมายมหาชนไทย 

๒.๓.๑  ความเปนมาของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย      
ในประเทศไทยแตเดิมก็มิไดมีความคิดเก่ียวกับเรื่องนิติบุคคล ตอเม่ืออิทธิพลของ

ประเทศตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท จึงไดเริ่มมีนิติบุคคลข้ึนในประเทศไทย เม่ือจุลศักราช ๑๒๕๐  
ดังคํารับสั่งของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์วา128

๑๒๙ 
...ชั้นแรกท่ีสุดท่ีจะมีบุคคลโดยนิติสมมุติข้ึนนั้นคือในเรี่องบริษัทขุดคลองแลคูนา
สยาม เม่ือปจุลศักราช ๑๒๕๐ มีเรื่องดังนี้ มีฝรั่งขออํานาจขุดคลอง รัฐบาลไม
สมัครท่ีจะใหเพราะฝรั่งไมอยูในบังคับไทย จึงตกลงปนใหมี “กําปนี” ข้ึนตามแบบ
ฝรั่ง เพ่ือประโยชนใหกําปนีนี้เปนเหมือนบุคคลท่ีมีชีวิต คืออาจมีทรัพยได และมี
อํานาจฟองในศาลไดดวย ในชั้นนั้นความเขาใจถึงกฎหมายฝรั่งในสวนบุคคลโดย
นิติสมมุตินั้นอยูขางจะบกพรอง... 

ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ (จุลศักราช ๑๒๕๐) ประเทศไทยจึงไดมีนิติบุคคลข้ึนเปน
ครั้งแรก แตมีลักษณะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน หากพิจารณาการกอตั้งนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนของไทยนั้น กระทรวง ทบวง และกรมในประเทศไทยไดรับการจัดตั้งข้ึนเปนครั้งแรก
ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัยรัชกาลท่ี ๖ และมีการพัฒนาความเปนนิติ
บุคคลมหาชนมาจนกระท่ังปจจุบัน โดยอาจพิจารณาได ดังนี้ 129๑๓๐ 

                                           
๑๒๙

คํารับสั่งของพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดเิรกฤทธ์ิ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง 
บุคคลตามนิตสิมมตุิในเมืองไทย อางใน สุนทร มณสีวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๖๗. 

๑๓๐
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,  รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไป

ไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๒๓-๓๖๐.     



๗๙ 

 
๑) การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมท่ีไมมีฐานะเปนนิติบุคคลข้ึนเปนครั้งแรกใน

ประเทศไทย 
ในระหวางกระทรวง ทบวง และกรมนั้น จะพบวา “กรม” เปนคําท่ีมีการใช

มากอนคําวา “กระทรวง” และ “ทบวง” โดยคําวา “กรม” นั้น ไดมีการใชมาตั้งแตสมัยอยุธยา 
อยางไรก็ตามคําวา “กรม” ท่ีใชอยูในสมัยนั้นมิไดมีความหมายเหมือนกับคําท่ีใชอยูในปจจุบัน เพราะ
ในสมัยนั้นกรมมิไดหมายถึงการจัดองคกรโดยแบงงานใหเปนไปตามกลุมตามลักษณะงานแตประการ
ใด แตเปนการยึดหรืออิงกับตัวบุคคลเปนหลัก ดังจะเห็นวามีการเรียกขาราชการบางทานวาเปน 
“เจานายทรงกรม” เปนตน ซ่ึงก็เปนไปตามปกติในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ท้ังนี้ เพราะใน
ระบอบนี้ตัวบุคคลมีความสําคัญมากกวาระบบนั่นเอง 130

๑๓๑  
กอนการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลท่ี ๕ นั้น ประเทศไทยมีกรมสําคัญ

ท่ีไมมีฐานะเปนนิติบุคคลท้ังสิ้น ๖ กรม ไดแก 
๑) กรมมหาดไทย มีหนาท่ีปกครองบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือท้ังหมดท้ัง

ทางทหารและพลเรือนโดยมีสมุหนายกเปนเสนาบดี 
๒) กรมพระกลาโหม มีหนาท่ีปกครองบังคับบัญชาหัวเมืองฝายใตท้ังหมด ท้ัง

ทางทหารและพลเรือนโดยมีสมุหกลาโหมเปนเสนาบดี 
๓) กรมเมือง มีหนาท่ีบังคับบัญชาและดูแลรักษาพระนครโดยมีผูรับผิดชอบ

คือเสนาบดีกรมเมือง 
๔) กรมวัง มีหนาท่ีบังคับบัญชาในพระบรมมหาราชวัง มีเสนาบดีกรมวังเปน

ผูบังคับบัญชา 
๕) กรมพระคลัง มีหนาท่ีบังคับบัญชากรมพระคลังและการตางประเทศ 

รวมท้ังการปกครองหัวเมืองชายทะเลดวยโดยมีเสนาบดีกรมพระคลังเปนผูบังคับบัญชา 
๖) กรมนา มีหนาท่ีดูแลไรนาตาง ๆ โดยมีเสนาบดีกรมนาเปนผูบังคับบัญชา 

นอกจากนี้ ยังมีกรมชั้นรองลงมาอีก เชน กรมพระตํารวจ กรมกองมอญ กรมพระสุรัสวดี กรมลูกขุน 
กรมธรรมการ กรมอาลักษณ เปนตน 

การแบงแยกกรมดังกลาวขางตนนั้นไมไดเปนไปตามหลักการแบงงานตาม
หนาท่ี ท่ีใหแตละกรมมีอํานาจหนาท่ีเฉพาะดานใดดานหนึ่ง ความสับสน การกาวกายหนาท่ีการงาน
ระหวางกรมจึงเกิดข้ึนตลอดมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงปฏิรูประบบ
ราชการดวยการจัดแบงอํานาจหนาท่ีของกรมท่ีสําคัญท้ัง ๖ เสียใหม และจัดตั้งกรมใหมเพ่ิมข้ึนอีก  
๖ กรมโดยมิไดกระทบในเรื่องความเปนนิติบุคคล ดังนั้นในขณะดังกลาวจึงมีกรมรวมท้ังสิ้น ๑๒ กรม 
ไดแก 

๑) กรมมหาดไทย 
๒) กรมกลาโหม 
๓) กรมทา 

                                           
๑๓๑

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,  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 นอกจากนี้ยังพบวามีการใชคําดังกลาวปะปนกันอยูเสมอจนกระท่ัง
วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงประกาศพระบรม
ราชโองการตั้งตําแหนงเสนาบดีกระทรวงตาง ๆ ข้ึน จึงพบวามีกระทรวงท่ีไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
ท้ังสิ้น 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

และจัดแบงใหเปนระบบใหมท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดมิใชการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แบบคอยเปนคอยไปท่ีสําคัญก็คือเปนการกําหนดใหโครงสรางและหนาท่ีของกิจกรรมของรัฐ
สอดคลองกัน โดยมีเปาหมายวาจะกอใหเกิดความรับผิดชอบและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึนกวาท่ีเคยเปนมา การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ภายหลังจากนั้นก็มีมาโดย
ตลอด แตก็มิไดมีการมอบความเปนนิติบุคคลใหกระทรวงแตประการใดจนกระท่ังถึงป พ.ศ. ๒๔๖๘ 

๒) การจัดตั้งนิติบุคคลมหาชนข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๖๘ 
ในสมัยท่ีประเทศไทยปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยนั้น 

พระมหากษัตริยเปนผูถืออํานาจอธิปไตยแตเพียงผูเดียว พระองคทรงเปนผูบริหารและดําเนินการ
ปกครองประเทศ เปนผูออกกฎหมายและพิพากษาคดีตาง ๆ แมจะมีกระทรวง ทบวง และกรมเกิดข้ึน 



๘๑ 

 
โดยมีเสนาบดีและขาราชการประจํากระทรวง ทบวง และกรมก็ตาม แตเสนาบดีหรือขาราชการตาง ๆ
ดังกลาวขางตนตางก็เปนขาราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท้ังสิ้น การกระทําทุกอยางของ
บุคคลดังกลาวตางก็เปนการกระทําแทนพระมหากษัตริยและในนามของพระมหากษัตริย ดังนั้นหลัก
ท่ีวา “The King can do no wrong” ท่ีใชกับองคพระมหากษัตริยจึงนํามาปรับใชกับขาราชการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย เอกชนจึงไมสามารถฟองรองพระมหากษัตริยและขาราชการของ
พระองคได เพราะเปนธรรมดาอยูเองท่ีผูพิพากษาซ่ึงเปนขาราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จะไมทําการพิพากษาขาราชการในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ซ่ึงเปนขาราชการของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม หากพระมหากษัตริยจะสละพระราชอํานาจในการท่ีจะไมถูก
ฟองรองดังกลาว ดวยการยินยอมใหเอกชนฟองขาราชการของพระองคก็ทรงสามารถกระทําได ดังจะ
เห็นไดจากบทบัญญัติมาตรา ๒๘ กฎหมายตราสามดวงลักษณะอาชญาหลวงท่ีบัญญัติวา “มีผูมาฟอง
หาขาทูลละอองธุลีพระบาทดวยคดีประการใดใด ใหเอาคดีเนื้อความนั้นข้ึนบังคมทูลพระกรุณาให
ทราบกอน ถาทรงพระกรุณาสงใหพิจารณาจึงพิจารณาได ถาผูใดเอาไปพิจารณาไถถามตีโบยจําจอง
โดยพละการเอง ทานวาผูนั้นละเมิดพระราชอาญาทาน ทานใหลงโทษ ๖ สถาน”๑๓๒ 

แมเอกชนจะฟองรองกระทรวง ทบวง กรมไดก็ตาม แตกระทรวง ทบวง กรม
จะเขามาเปนจําเลยหรือไมก็ได เชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๕๓/๒๔๔๓ ระหวาง ซี รามา นาเคน 
โจทก กระทรวงโยธาธิการ จําเลย นั้น กระทรวงโยธาธิการยอมเขามาเปนจําเลยสูกับโจทก ในขณะท่ี
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๒๐/๒๔๔๖ ระหวาง เอกชน โจทก และกรมทหารเรือ จําเลย นั้นกรม
ทหารเรือซ่ึงเปนสวนราชการไมยอมเขามาเปนจําเลย ทําใหศาลพิจารณาคดีตอไปไมได ตองสั่งยกฟอง
โจทกไป ดังนั้น จะเห็นไดวาในชวงดังกลาว ถามีการฟองกระทรวง ทบวง กรมเปนจําเลย ศาลจะตอง
มีหนังสือสอบถามไปยังกระทรวง ทบวง กรมท่ีถูกฟองเสียกอนวายินดีจะเขามาเปนจําเลยหรือไม ถา
ไมเต็มใจเขามาเปนจําเลยศาลก็จะยกฟอง แตถาเต็มใจเขามาเปนจําเลยศาลก็จะพิจารณาคดีตอไป 
โดยศาลจะสงหมายไปใหกรมอัยการเขามาวาตางแทนกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ท้ังนี้เปนไปตาม
กฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมท่ี ๒๔ ท่ีกําหนดวา “ถาเปนการฟองกระทรวง ฤาเสนาบดี ฤาอธิบดี 
เจากรมใดกรมหนึ่งในขอหาเก่ียวกับหนาท่ีราชการแลว ใหศาลสงหมายไปยังกรมอัยการ กรมอัยการ
จะไดจัดวาความแทนกระทรวงตาง ๆ” ตอมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความ
อาญา เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๔๔๕ โดยหามมิใหศาลรับฟองกรณีท่ีราษฎรฟองขาราชการเปนจําเลย
ในคดีอาญาท่ีเก่ียวกับหนาท่ีราชการ เวนแตโจทกจะไดนําพยานมาสืบพอเห็นวาจําเลยทุจริต โดย
มาตรา ๒ ของพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติวา “หามมิใหศาล
รับฟองราษฎรเรียกขาราชการเปนจําเลยในความอาญา มีขอหาเก่ียวกับหนาท่ีราชการ เวนไวแตโจทก
จะไดนําพยานมาสืบบางแลวพอเห็นวาจําเลยพิรุษ จึงคอยใหออกหมายไปถึงจําเลยผูนั้นและถึงผู
บังคับเจาพนักงานผูนั้นใหทราบไวอีกฉบับหนึ่งและหมายท่ีออกนั้นใหเปนหมายเรียกกอน เม่ือเรียกไม
มาจึงคอยใหออกหมายจับ”  

                                           
๑๓๒

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,  รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไป
ไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๒๓. 



๘๒ 

 
ในครั้งกระนั้นขาราชการแบงออกเปนสองประเภทดวยกันคือ ขาราชการชั้น

ประทวนและขาราชการชั้นสัญญาบัตร ขาราชการชั้นประทวนนั้นอาจถูกฟองรองคดีอาญาไดเลย ถามี
พยานหลักฐานแนนหนาพอสมควร  ไมจําตองขอพระบรมราชานุญาตกอน สวนคดีแพงก็เชนเดียวกัน 
เม่ือมีการฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาราชการชั้นประทวนแลว ศาลสามารถดําเนินการพิจารณาคดี
ไปไดอยางคนธรรมดา แตถาเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตรแลวจะปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ 
ชั้นประทวนไมได กลาวคือ ถาจะฟองขาราชการชั้นสัญญาบัตรเปนคดีอาญาก็ตองขอพระบรม 
ราชานุญาตเชนกัน 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๔ ไดมีการตรากฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมท่ี ๖๐ ลง
วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ซ่ึงมีผลเปนการยกเลิกกฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมท่ี ๒๔ ความวา 
“กฎท่ี ๖๐ วาดวยการท่ีศาลจะมีหมายถึงกรมและกระทรวงตาง ๆ ในการท่ีศาลจะมีหมายถึงเจา
พนักงานกรมอ่ืนใหทําการอยางใดนั้น ขอใหระวังบางตอการใดจําเปนท่ีเขาตองทําตามกฎหมาย จึง
ควรมีหมายสั่งไป ถาการสั่งใดไมมีกฎหมายบังคับวาเขาตองทําตามคําสั่งของศาล ศาลไมควรมีหมาย
ไป เพราะตางกระทรวงท่ีมีอํานาจเทา ๆ กัน ศาลจะบังคับเขาไมได ศาลควรจะแจงความไปตามทาง
ราชการ ถาศาลรังเกียจการท่ีจะแจงความเชนนั้นดวย บางท่ีจะเปนเหตุใหตองเขียนหนังสือโตตอบกัน
ยืดยาวไป แลวจะบอกมายังกระทรวงยุติธรรมใหชวยจัดการใหก็ได” กฎเสนาบดีฉบับนี้ยืนยันถึงสิทธิ
ของกระทรวง ทบวง กรม ไวอยางชัดเจนวา เม่ือถูกฟองจะเขามาเปนจําเลยหรือไมก็ได แตตอมาในป 
พ.ศ. ๒๔๕๖ ไดมีประกาศเรื่องขาราชการชั้นสัญญาบัตรตองหาในเรื่องคดีแพงถึงท่ีสุดใหยึดทรัพย ให
ศาลสั่งยึดทรัพยขาราชการนั้นเหมือนอยางชั้นสามัญไดเลย แตตองรายงานกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนํา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณา  นอกจากนี้ แมกระทรวง ทบวง กรม จะไมยอมเขามาเปนจําเลยซ่ึง
ศาลจะตองยกฟองนั้น เอกชนผูเปนโจทกก็ยังมีทางแกไขเยียวยา โดยเอกชนสามารถท่ีจะทูลเกลาฯ 
ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยใหทรงรับสั่งฟองคดีไวพิจารณาได ดังท่ีพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 
๑๒๗ มาตรา ๕ บัญญัติวา “คดีท้ังปวงท่ีราษฎรจะทูลเกลาฯ ถวายฎีกา คือ ในการกลาวโทษหรือ
คัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณอยางหนึ่ง หรือกลาวโทษเสนาบดีเจากระทรวงท้ังปวงในขอท่ีเก่ียว
ดวยหนาท่ีราชการซ่ึงหามมิใหฟองรองยังโรงศาลไดอยางหนึ่ง ก็ใหทูลเกลาฯ ถวายฎีกาในขอความรอง
ทุกขนั้น”๑๓๓ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเริ่มเกิดข้ึนในป พ.ศ. ๒๔๕๖ เม่ือไดมีประกาศ 
พระบรมราชโองการยกเลิกเอกสิทธิ์ของขาราชการชั้นสัญญาบัตรในคดีอาญา อันเปนผลใหขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรถูกฟองและถูกพิจารณาพิพากษาคดีไปไดเลยโดยไมตองขอพระบรมราชานุญาตดัง 
แตกอน และตอมาเม่ือมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และบรรพ ๒ ในป 
พ.ศ. ๒๔๖๘ ก็ไดมีบทบัญญัติกําหนดใหกระทรวง ทบวง และกรม ตลอดจนวัดวาอาราม หางหุนสวน 
บริษัท สมาคมและมูลนิธิ มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความในมาตรา ๗๒ ซ่ึงบัญญัติวา  

จําพวกท่ีกลาวตอไปนี้ ยอมเปนนิติบุคคล คือ  
(๑) ทบวงการเมือง 

                                           
๑๓๓

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,  รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไป
ไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๒๓. 



๘๓ 

 
(๒) วัดวาอาราม 
(๓) หางหุนสวนท่ีจดทะเบียนแลว 
(๔) บริษัทจํากัด 
(๕) สมาคม 
(๖) มูลนิธิท่ีไดรับอํานาจแลว 
โดยมาตรา ๗๓ ไดขยายความวา “ทบวงการเมืองนั้น คือ กระทรวงและกรม

ในรัฐบาล  เทศาภิบาลปกครองทองท่ีและประชาบาลท้ังหลาย ” 
การท่ีมีการบัญญัติใหกระทรวง ทบวง กรมมีฐานะเปนนิติบุคคลเปนครั้งแรกนี้

มีเหตุผลท่ีสําคัญอยูสามประการ ไดแก133๑๓๔ 
ประการแรก เนื่องมาจากความตองการแกไขปญหาการฟองคดีของ

ประชาชนนั่นเองเพราะการกระทําตาง ๆ ของเสนาบดีและขาราชการของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอาจสงผลกระทบและกอความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของเอกชนได เอกชนจึงควรจะ
ฟองเสนาบดีหรือขาราชการใหรับผิดชอบไดโดยไมกระทบกระเทือนตอองคพระมหากษัตริย 

ประการท่ีสอง การท่ีกระทรวง ทบวง กรมในประเทศไทยมีฐานะเปน 
นิติบุคคลนั้นเนื่องจากเราปฏิรูประบบราชการโดยเลียนแบบมาจากประเทศอังกฤษ และมีความเขาใจ
ผิดวากระทรวง ทบวง กรม ในประเทศอังกฤษก็มีฐานะเปนนิติบุคคลเชนเดียวกันท้ัง ๆ ท่ีหาเปน
เชนนั้นไม 

ประการท่ีสาม ประเทศไทยปฏิรูประบบราชการบริหารดวยการจัดตั้ง
กระทรวง ทบวง กรม ข้ึน ภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย การจัดตั้งดังกลาวทําให
กระทรวง ทบวงกรม ตาง ๆ ตกเปนสิทธิขาดแกเสนาบดีนั้น ๆ จึงทําใหกระทรวง ทบวง กรม 
มีลักษณะแยกขาดจากกันคอนขางเด็ดขาดไมมีการเชื่อมโยงประสานงานระหวางกระทรวง การ
แบงแยกอํานาจหนาท่ีระหวางกระทรวง ทบวง กรม ดังกลาวไดผลักดันใหแตละกระทรวงมุงท่ีจะสราง
ความยิ่งใหญใหกับหนวยงานของตน ซ่ึงก็สามารถทําไดดวยการใหฐานะนิติบุคคลแกหนวยงานของตน 
เพ่ือท่ีหนวยงานของตนจะไดมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายอยางสมบูรณแบบแยกออกจากหนวยงานอ่ืน 

มีกฎหมายอีกหลายฉบับตอมาท่ีบัญญัติใหกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเปน
นิติบุคคลควบคูไปกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๒๑๘  
ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซ่ึงใชมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไดมีการยกเลิกและประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน อยางไรก็ตามใน ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการ
ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดยกเลิก
บทบัญญัติท่ีใหกระทรวง ทบวง กรมมีฐานะเปนนิติบุคคลเสีย ซ่ึงสันนิษฐานวาผูรางประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยประสงคท่ีจะใหมีการแยกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนออกจากนิติบุคคลตาม

                                           
๑๓๔

นริศ ชํานาญชานันท, สถานะทางกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม: ปญหาอุปสรรคท่ีมีผลตอ
การบริหารราชการแผนดินในประเทศไทย, (วิทยานิพนธมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 
๒๕๓๗), หนา ๗๖-๑๐๐. 



๘๔ 

 
กฎหมายเอกชน กระทรวง ทบวง กรม รวมท้ังวัดวาอารามซ่ึงเปนนิติบุคคลมหาชนจึงไมควรบัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงเปนกฎหมายเอกชน นอกจากนี้ การยกเลิกความเปนนิติ
บุคคลของกระทรวง ทบวง กรม ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็มิไดกระทบตอความเปนนิติ
บุคคลของกระทรวง ทบวง กรม และวัดวาอารามแตประการใด เพราะกระทรวงทบวง กรม และวัด  
ก็ยังคงมีฐานะเปนนิติบุคคลตอไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (แมวาความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานัก
สงฆจะมีปญหาในการตีความตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ซ่ึงจะไดนําเสนอผลการศึกษาโดย
ละเอียดตอไป) 

ปจจุบันตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประเทศไทยมีกระทรวง และทบวงท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลท้ังสิ้น ๒๐ หนวยงาน นอกจากนี้มีกรมท่ีมี
ฐานะเปนนิติบุคคลและสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากรม อีกจํานวนท้ังสิ้น ๑๕๐ กรม1 3 4

๑๓๕ จะเห็นได
วาแมจะมีการปรับโครงสรางของระบบราชการใหมในป พ.ศ. ๒๕๔๕ แตยังถือไดวาประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีมีนิติบุคคลในระดับราชการบริหารสวนกลางเปนจํานวนมาก แมวาการประกาศใช
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เม่ือวันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีผาน
มาจะเปนผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงระบบราชการท้ังระบบเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
ประเทศตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ โดยการปรับอํานาจหนาท่ี และจัดสวนราชการท่ีปฏิบัติงาน
สัมพันธกันรวมไวในกลุมงานเดียวกัน อันสงผลใหการปฏิบัติงานของสวนราชการท่ีมีความเก่ียวของกัน
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัดคาใชจาย และประการสําคัญ 
คือ  การปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ยอมมีแนวทาง เปาหมาย และความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
กอเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและสวนรวม 

๒.๓.๒  ประเภทของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย 
จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาระบบนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทยนั้น ไดปรากฏชัด

ข้ึนในภายหลังจากท่ีประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยท่ีรัฐมีความ
จําเปนท่ีตองดําเนินกิจกรรมในทางท่ีเปนสาธารณะประโยชนสําหรับประเทศ จึงเรียกรองใหมีการจัด
องคกรภายในรัฐ โดยคํานึงถึงภารกิจของแตละองคกรเปนสําคัญ เพ่ือสามารถดําเนินกิจกรรมเหลานี้
อันเปนการตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางท่ัวถึง 

ในการจัดระบบนิติบุคคลมหาชนท่ีจัดทําบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นเม่ือ
พิจารณาจากหลักในการจัดระเบียบบริหารสวนราชการภายในรัฐ จะเห็นไดวามีการแบงนิติบุคคล
มหาชน ดังนี1้35๑๓๖ 

                                           
๑๓๕

จํานวนดังกลาวเปนจํานวนตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไข
ปรับปรุงเพ่ิมเติม จนถึง ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งยังไมนับรวมกรมตาง ๆ ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังน้ี
เพราะ มาตรา ๘ บัญญัติใหการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเปนไปตามกฎหมายขอบังคับและระเบียบแบบแผน 
และมาตรา ๔๑ บัญญัติใหการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามกฎหมาย.  

๑๓๖
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,  รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไป

ไดในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ, อางแลว, หนา ๑๗-๒๐. 



๘๕ 

 
(๑)  สวนราชการ ในท่ีนี้หมายถึงองคกรท่ีเปนราชการสวนกลางและราชการสวน

ภูมิภาค (โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนสวนราชการเชนกันจะไดแยกออกไปเปนการเฉพาะ) 
ในปจจุบันนี้ไดแก กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด โดยกระทรวงและกรมในประเทศไทยไดรับการ
จัดตั้งข้ึนเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี ๕ แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัยรัชกาลท่ี ๖ จนถึงปจจุบัน 
สวนจังหวัดนั้นเริ่มเปนนิติบุคคลในป พ.ศ. ๒๔๙๕ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๕ ซ่ึงในปจจุบันก็ยังรับรองสถานะความเปนนิติบุคคลของจังหวัดไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ดวย โดยสวนราชการเหลานี้จะดําเนินกิจกรรมหลักท่ี
เรียกวา ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ (Primary Section of State) ซ่ึงถือไดวาเปนภารกิจพ้ืนฐานและ
ภารกิจดั้งเดิมของรัฐ โดยสามารถแบงภารกิจพ้ืนฐานออกไดเปน ๔ ประเภท คือ ภารกิจดานการ
ปองกันประเทศ ภารกิจดานการรักษาความสงบเรียบรอย ภารกิจดานการอํานวยความยุติธรรม และ
ภารกิจดานการเจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ ภารกิจพ้ืนฐานเหลานี้เปนสิ่งท่ีรัฐจําเปนตอง
กระทําเพ่ือประชาชนทุกคนในสังคมอยางเสมอภาคกันไมสามารถเลือกปฏิบัติได 

(๒) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนั้นเกิดข้ึนเพ่ือจัดทําภารกิจลําดับรองของรัฐ 
(Secondary Section of State) โดยรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งซ่ึงรับรอง
สถานะความเปนนิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจนั้นอยูอยางชัดเจน เม่ือพิจารณาถึงภารกิจของรัฐวิสาหกิจ
นั้นจะเห็นวารัฐวิสาหกิจเกิดข้ึนจากขอจํากัดของสวนราชการเนื่องจากสวนราชการมีภารกิจท่ีจะตอง
จัดทํามากมายประกอบกับในระยะตอมามีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําภารกิจลําดับรองเพ่ิมมากข้ึน 
ไดแก ภารกิจทางดานอุตสาหกรรมและการพาณิชย รวมถึงงานสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ไฟฟา 
ประปา ถนน เปนตนซ่ึงภารกิจในลําดับรอง (Secondary Section of State) เหลานี้ไมตองอาศัย
อํานาจบังคับก็สามารถดําเนินการได อันแตกตางกับภารกิจพ้ืนฐาน (Primary Section of State) 
เพราะภารกิจพ้ืนฐานนั้นตองอาศัยอํานาจบังคับจึงจะดําเนินการไดจึงไดสรางองคกรข้ึนมารองรับ
ภารกิจพ้ืนฐานเหลานี้ข้ึน ในสวนของรัฐวิสาหกิจนั้นจะมีภารกิจลําดับรองท่ีเปนภารกิจทางดาน
เศรษฐกิจเปนหลัก โดยตองดําเนินการหารายไดเขามาสําหรับกิจการของรัฐท่ีรัฐจําเปนตองทํา แตการ
หารายไดนี้เพียงเทาท่ีใหรัฐวิสาหกิจดํารงอยูไดเทานั้นแตกตางกับการดําเนินการของเอกชนท่ีตองการ
แสวงหาผลกําไรจากการประกอบการใหมากท่ีสุด ท้ังนี้ รายไดของรัฐวิสาหกิจจะเกิดจากการเก็บ
คาธรรมเนียมท่ีใชบริการจากรัฐวิสาหกิจจึงเห็นไดวา ในการดําเนินภารกิจของรัฐวิสาหกิจจะมีเพียง
บุคคลบางกลุมหรือบางประเภทเทานั้นท่ีจะไดรับบริการ บุคคลใดท่ีใชบริการจากรัฐวิสาหกิจก็จะตอง
จายคาธรรมเนียมซ่ึงตางกับภารกิจของสวนราชการท่ีตองใหบริการแกประชาชนทุกคนอยางเสมอภาค
กัน ไมสามารถแบงกลุมหรือแบงประเภทได และนอกจากนี้การกําหนดใหรัฐวิสาหกิจมีสถานะเปนนิติ
บุคคลมหาชนก็สอดคลองกับภารกิจในลําดับรองทางดานเศรษฐกิจนี้ดวย เนื่องจากภารกิจในดานนี้มี
การแขงขันสูงจึงตองการความคลองตัวในการทํางาน การเนนท่ีประสิทธิภาพและคุณภาพของงานเปน
สําคัญหากใหรัฐดําเนินกิจการก็อาจจะไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

(๓)  องคการมหาชน องคการมหาชนนั้นมีการแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
องคการมหาชนท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเฉพาะประเภทหนึ่ง และองคการมหาชนท่ีจัดตั้ง
ข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเปนกฎหมายกลางอีกประเภทหนึ่ง องคการ
มหาชนท้ังสองประเภทไดมีการรับรองสถานะความเปนนิติบุคคลไวอยางชัดเจนแลวในกฎหมาย โดยท่ี



๘๖ 

 
องคการมหาชนนั้นถือเปนองคกรในการจัดทําบริการสาธารณะรูปแบบท่ี ๓ ท่ีแยกออกมาจากสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่องมาจากภารกิจขององคการมหาชนเองท่ีไมมีลักษณะการบริหารงานท่ี
เปนสวนราชการ ลักษณะกิจกรรมภารกิจท่ีจัดทําก็ไมใชเรื่องในทางอุตสาหกรรมและการพาณิชยจึงไม
ถือวาเปนรัฐวิสาหกิจได หากแตองคการมหาชนจะมีภารกิจหลักแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ 

ก. ภารกิจลําดับรองของรัฐ (Secondary Section of State) ท่ีไมใช
ภารกิจทางดานเศรษฐกิจ การพาณิชยหรืออุตสาหกรรม แตเปนภารกิจพ้ืนฐานทางดานสังคม เชน 
การสงเสริมการศึกษาวิจัย สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน 

ข. ภารกิจอ่ืนของรัฐท่ีมีลักษณะเฉพาะ หรืออาจเรียกไดวาเปน “ภารกิจ
พ้ืนฐานทางการปกครองสมัยใหม ” เปนภารกิจท่ีรัฐมีความจําเปนตองทําแตไมใชภารกิจพ้ืนฐาน 
(Primary Section of State) ท่ีรัฐทําเปนประจําอยูแลว เชน งานดานการประกันสังคม เปนเรื่องของ
การบริการกองทุนซ่ึงแยกออกมาจากเรื่องแรงงาน เปนตน 

(๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบันมี ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบเฉพาะ ไดแก 
กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา และรูปแบบท่ัวไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาล ในกรณีของสภาตําบลนั้นไมมีสถานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตประการใดแตไดมีการกําหนดใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงกําลังจะลดจํานวนลงในปจจุบัน สําหรับภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะเปนการจัดทําบริการสาธารณะโดยท่ัวไปตามท่ีไดรับมอบหมายจากกฎหมาย
จัดตั้งองคกรปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ไมวาจะเปนเรื่องทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพาณิชย หรือ
ทางสังคม การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถกระทําไดโดยอิสระไมจําตองไดรับ
มอบหมายหรือรับคําสั่งจากราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนกลางจะทําหนาท่ีกํากับดูแล
ใหมีการปฏิบัติหนาท่ีโดยถูกตองเทานั้น ไมจําเปนตองเขาไปบังคับบัญชาหรืออํานวยการเอง 

(๕) องคกรท่ีเปนหนวยธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยองคกรตาม
รัฐธรรมนูญนั้นแบงออกเปน ๓ ประเภทใหญ ๆ คือ องคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตย องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองคกรท่ีใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหนวยงานธุรการขององคกรเหลานี้จะมีสถานะ
เปนนิติบุคคลมหาชน มีความเปนอิสระ สามารถจัดการในเรื่องท่ีเก่ียวกับภารกิจและบุคลากรดวย
ตนเอง ท้ังนี้ เพ่ือความเปนอิสระจากการแทรกแซงจากฝายบริหาร เชน สํานักงานศาลปกครอง 
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนตน 

(๖) โรงเรียน  การเปนนิติบุคคลของโรงเรียนนั้น เกิดข้ึนจากเหตุแนวคิดในการ
ปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตองการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารท่ัวไป จากสวนกลางไปยังสถานศึกษา 1 3 6

๑๓๗ เพ่ือใหสถานศึกษามีความคลองตัว เปนอิสระ 
สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการ
บริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management: SBM) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

                                           
๑๓๗

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๙. 



๘๗ 

 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไดกําหนดใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เฉพาะท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปน “นิติบุคคล”๑๓๘ 

การกําหนดใหโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลทําใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน และมีอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังกฎหมายอ่ืนซ่ึงกําหนดสิทธิและหนาท่ีของสถานศึกษาไวโดยเฉพาะ อาทิ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตน นอกจากนี้ยังทําใหมีสิทธิ
หนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา กลาวคือ สามารถทํานิติกรรมสัญญา มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน จด
ทะเบียนทรัพยสิน รับบริจาค หรือแมแตดําเนินคดีทางศาล ฯลฯ ไดเองโดยไมตองใหหนวยงานตน
สังกัด หรือ “กรม” ซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล ดําเนินการแทนดังเชนท่ีผานมา อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา
แมโรงเรียนจะมีฐานะเปนนิติบุคคลเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ (เฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเปนนิติ
บุคคลในสายการบังคับบัญชา) แตก็ยังเปนหนวยงานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงเปนราชการบริหาร
สวนกลาง และมิไดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพราะฉะนั้นความเปนนิติบุคคลหรือความเปน
อิสระของโรงเรียนจึงมีความแตกตางจากความเปนนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยของรัฐ ตลอดจน
กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ อาจกลาวไดวา ความเปนนิติบุคคลของโรงเรียนมีลักษณะใกลเคียงกับ
ความเปนนิติบุคคลของจังหวัดในฐานะราชการสวนภูมิภาค กลาวคือ แมจังหวัดจะมีฐานะเปนนิติ
บุคคลแตในการบริหารงานจังหวัดจะตองปฏิบัติตามนโยบายจากสวนกลาง ตลอดจนการดําเนินการ
ตาง ๆ ก็ยังคงอยูภายใตกฎเกณฑท่ีกําหนดจากสวนกลาง เชน การจัดซ้ือจัดจาง ก็ตองดําเนินการ
ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ การจัดทํางบประมาณ ก็ตองดําเนินการภายใต
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ การเบิกจายก็ตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง เปนตน 
ดังนั้น การเปนนิติบุคคลของโรงเรียนจึงไมไดหมายความวา โรงเรียนจะมีความเปนอิสระในการ
บริหารงานหรือมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยปราศจากขอบเขตของกฎหมายแตอยางใด 

(๗) วัดในพระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได
กําหนดใหวัดในพระพุทธศาสนามีสถานะเปนนิติบุคคล โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดจําแนกวัด
ออกเปนสองประเภท คือ วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ เม่ือเปนวัดตาม
กฎหมายแลวก็มีสิทธิและหนาท่ีเหมือนบุคคลธรรมดา และเม่ือพิจารณาถึงกิจการเก่ียวกับวัดจะเห็นได
วากิจการเก่ียวกับพุทธศาสนาเปนกิจการท่ีรัฐเขามาดําเนินการกํากับดูแลรวมกับคณะสงฆ กิจการ
เก่ียวกับการจัดองคกรและบํารุงรักษาองคกรทางพุทธศาสนาถือเปนกิจการของรัฐ จึงเปนการ
สอดคลองกับภารกิจท่ีจะจัดใหวัดในพระพุทธศาสนาเปนนิติบุคคลมหาชน ท้ังนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับ
ความเปนนิติบุคคลของวัดจะไดมีการศึกษาวิเคราะหโดยละเอียดในลําดับตอไป 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาแนวคิดเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลท้ังในระบบกฎหมายเอกชน
และระบบกฎหมายมหาชน ไดมีความเปนมาและมีการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ในแตละยุคสมัย

                                           
๑๓๘

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๕. 



๘๘ 

 
มาจนกระท่ังมีความตกผลึกและปรากฏผลในปจจุบัน กลาวเฉพาะนิติบุคคลในประเทศไทย 
โดยเฉพาะวัดและสํานักสงฆนั้น ในแรกเริ่มเม่ือมีการจัดตั้งนิติบุคคล  อันเปนผลจากการประกาศใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ในป พ.ศ. ๒๔๖๘  การกําหนดใหวัดวา
อารามมีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น อาจถือไดวาในแรกเริ่มของการ
จัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทย วัดวาอารามมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อยางไรก็ตาม
เม่ือมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใหยกเลิกบรรพ ๑ เดิม 
และใหใช บรรพ ๑ ท่ีไดตรวจชําระใหมแทน โดยกําหนดหลักการตามมาตรา ๖๕ ท่ีวา นิติบุคคลจะมี
ข้ึนไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ทําใหวัดวาอาราม มิไดมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอีกตอไป  ท้ังนี้ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ ก็ไดมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมใหวัดมีฐานะเปน
นิติบุคคล 

อยางไรก็ตาม ปญหาการตีความขอกฎหมายเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานัก
สงฆในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆนั้นไดเกิดข้ึนและมีผลกระทบท่ีสําคัญตอการ
บริหารงานของวัดและสํานักสงฆ และมีผลกระทบตอการบริหารงานของคณะสงฆในภาพรวมเปนอยาง
มาก ในบทตอไปจะไดศึกษาถึงสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆในประเทศไทย ตั้งแต
เริ่มตนจนถึงปจจุบัน ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบกับวัดและกุศลสถานในศาสนาอ่ืน ๆ เพ่ือใหทราบ
ถึงสภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ 
และแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว อันจะนําไปสูการแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของใหมีความ
ชัดเจน เหมาะสม และเปนประโยชนตอวงการศาสนาและการบริหารงานของคณะสงฆในภาพรวม
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 
ตารางท่ี ๓ 

เปรียบเทียบระบบนิติบุคคลมหาชนในตางประเทศ (เฉพาะสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย 

 

ประเทศ 
ประเภทของ
นิติบุคคล
มหาชน 

ความเปน 
นิติบุคคลของ

รัฐ 

ความเปน 
นิติบุคคลของ

กระทรวง 
ทบวง กรม 

การจัดตั้งและ
ยุบเลิก

กระทรวง 
ทบวง กรม 

จํานวน
กระทรวง 

การฟองรอง
คดี 

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส 

- รัฐ 

- องคการ
ปกครอง
สวนทองถ่ิน 

- องคการ
มหาชน 

เปน ไมเปน รัฐ กฤษฎีกา แปรผันตาม
จํานวน
รัฐมนตร ี

ฟองรองรัฐ
โดยระบุช่ือ

องคกร 

สหพันธ
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

- รัฐ 

- มลรัฐ 

- องคการ
บริการ
มูลนิธิ
มหาชน 

เปน ไมเปน เปนอํานาจ
ของฝาย
บริหาร 

แปรผันตาม
จํานวน
รัฐมนตร ี

ฟองรอง
สหพันธรัฐ

และมลรัฐโดย
ระบุช่ือองคกร 

อังกฤษ - รัฐ 

- นิติบุคคล
มหาชนท่ีมี
กฎหมาย
กําหนด 

เปน ไมเปน เปนอํานาจ
ของฝาย
บริหาร 

แปรผันตาม
จํานวน
รัฐมนตร ี

ฟองรองรัฐ
โดยระบุช่ือ

องคกร 

สหรัฐอเมริกา - รัฐ 

- มลรัฐ 

เปน ไมเปน เปนอํานาจ
ของฝายสภา 

แปรผันตาม
จํานวน
รัฐมนตร ี

ฟองรองรัฐได 

ไทย  ไมเปน เปน เปนอํานาจ
ของฝายสภา 

แปรผันไปตาม
ความจําเปน 

ฟองรองรัฐ
ไมได 

ฟององคกร
ของรัฐไดโดย

ระบุช่ือ 

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



 
บทที่ ๓ 

สถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนา 
และของศาสนสถานของศาสนาอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

 
วัดและสํานักสงฆตางก็เปนองคกรท่ีมีลักษณะเปนกุศลสถานของพุทธศาสนิกชนเหมือนเชน

กุศลสถานของศาสนิกชนแหงศาสนาอ่ืน จึงควรตองศึกษาสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆ
ในประเทศไทย และสถานภาพตามกฎหมายของกุศลสถานแหงศาสนาอ่ืนในประเทศไทยดวย กลาวคือ 

 
๓.๑ สถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

ควรตองศึกษาความสําคัญและความหมายของวัดและสํานักสงฆเพ่ือบงชี้ถึงสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดและสํานักสงฆในประเทศไทย กลาวคือ 

๓.๑.๑  บทบาทและความสําคัญของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 ศาสนาเปนองคกรท่ีมีบทบาทและความสําคัญตอมนุษย ศาสนาเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมและสังคมท่ีทําหนาท่ีอบรมขัดเกลาคนในสังคมใหอยูในบรรทัดฐาน นอกจากนี้ยังเปนเครื่อง 
ยึดเหนี่ยวทางใจของคน พฤติกรรมทางศาสนาเปนองคประกอบภายในโครงสรางบุคลิกภาพท่ีสามารถ
กําหนดรูปแบบแนวทางการแสดงออกตาง ๆ ของมนุษยได สงผลตอความเชื่อ ความศรัทธา และคานิยม
ตาง ๆ อันเปนวิถีชีวิตท่ีมนุษยปฏิบัติในสังคม  หนาท่ีของศาสนามีมากมายหลายประการ ไมวาจะเปน
หนาท่ีในการใหคําอธิบาย หนาท่ีในการสนับสนุนสถาบันพ้ืนฐานตาง ๆ ของสังคม หนาท่ีในการสนับสนุน
ใหพลังใจในกรณีท่ีเกิดวิกฤตการณตาง ๆ ท่ีมนุษยรูสึกวาตนไมอาจควบคุมได นอกจากนี้ศาสนายังมี
หนาท่ีในการรวมสวนตาง ๆ ของสังคมใหมีเอกภาพอีกดวย  ดวยเหตุนี้ศาสนาจึงมีความสําคัญแกมนุษย
อยางยิ่ง0

๑ 
 อนึ่ง ศาสนากับสังคมไทยมีความสัมพันธในสาระสําคัญดังนี้1๒ 

 ๑)  สังคมไทยยอมรับศาสนาพุทธ เปนศาสนาสําคัญประจําชาต ิ
 ๒)  แตในขณะเดียวกันยอมใหศาสนาสําคัญตาง ๆ ไดตั้งอยูในประเทศไทย เชน 

ศาสนาฮินดู คริสต อิสลาม เปนตน 
 ๓)  ศาสนาพุทธเปนบอเกิดสําคัญประการหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณี 

กฎเกณฑ กฎหมาย คานิยม วิถีชีวิตของชาวไทย 

                                                 
๑
อาทิตยา จารุจินดา, พฤติกรรมทางศาสนาของคนในสังคมเมือง : กรณีศึกษาวัดสนามนอกและวัด

สนามใน ตําบลวัดชะลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร,ี (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
มานุษยวิทยา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๔๖), หนา ๑. 

๒
พวงผกา คุโรวาท, ศิลปะและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน (๑๙๗๗) จํากัด, ๒๕๓๙), 

หนา ๒๐๑. 
 



 
 

๙๑ 

 ๔)  ศาสนาพุทธเปนสถาบันสําคัญท่ีชวยใหจุดรวมจิตใจของคนไทยอยาง 
แนนแฟนเปนเสมือนพลังผูกพันคนในชาติเขาดวยกันใหดํารงชีวิตรวมกัน โดยมีความขัดแยงนอยท่ีสุด 

 ๕)  ศาสนาพุทธไดกลายเปนกลไกท่ีชวยขจัดปดเปาความขัดแยงและสรางความสงบ
ในสังคม 

 ๖)  สังคมไทยมีความสามารถในการท่ีจะนําเอาศาสนาพุทธเปนพ้ืนฐานของชีวิต 
และหลอเลี้ยงทํานุบํารุงศาสนาใหม่ันคงอยูไดจนกลายเปนศูนยกลางศาสนาพุทธของโลกปจจุบัน  แม
ศาสนาพุทธจะเปนศาสนาตางดาวท่ีเกิดในประเทศอินเดีย ศูนยกลางในท่ีนี้หมายถึง ปริมาณของผูท่ี
ยึดถือศาสนาพุทธ เมือเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศ  อิทธิพลของศาสนาตอชีวิตตอประชากร 
การรักษาธรรมและวินัย รวมท้ังสาระสําคัญท่ีเปนหลักการแหงศาสนา การนําเอาพระธรรมวินัยมาปฏิบัติ
และการเสริมสรางสถาบันสงฆใหถึงพรอมท้ังในดานองคการและการปฏิบัติสืบตอพระศาสนา การสราง
ความสัมพันธระหวางอุปกรณตาง ๆ ของสถาบันศาสนาพุทธเขากับชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะ
ความสัมพันธระหวางวัดกับชาวบานหรือสงฆกับคนไทย 

 ๗)  นอกจากจะนําหลักศาสนาพุทธมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สังคมไทยยังนําสิ่งท่ีมี
คุณคาของศาสนาอ่ืนมาใชผสมผสานกับหลักศาสนาพุทธอยางไมขัดเขิน อาทิ พิธีกรรมของศาสนา
พราหมณ (ข้ึนบานใหม ศาลพระภูมิ) หรือลัทธิขงจื้อ (การยกยองบูชาบรรพบุรุษ การแสดงความกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ) 

 ๘)  สังคมไทยมีบุคลิกภาพอันเปนเอกลักษณอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ สมาชิกของ
สังคมพรอมท่ีจะเขารวมในกิจการของศาสนาอ่ืนโดยไมถือวาเปนการเสื่อมเสียหรือเปนบาป หรือเปนปม
ดอยแตอยางใด 

 ๙)  สังคมไทยไมถือวา สมาชิกในสังคมไทยตองขาดคุณสมบัติหรือสิทธิพึงมีพึงได 
หากนับถือศาสนาอ่ืน เชน การรับราชการ หรือการมีสวนทางการเมือง 

 ๑๐)  สถาบันครอบครัวของสังคมไทย ยอมรับการแตงงานตางศาสนาได ซ่ึงก็นับวา
เปนสิ่งพิเศษเพราะสถาบันครอบครัวนี้เปนพ้ืนฐานสําคัญของสถาบันสังคมและเปนความผูกพันอยาง
ใกลชิดระหวางบุคคลและไมถือวาหากยึดถือศาสนาอ่ืนใดนอกเหนือศาสนาพุทธ 

 ๑๑)  สถาบันกฎหมายของประเทศใหความสําคัญกับศาสนาท้ังปวง และยอมรับท่ีจะ
ใหการคุมครองปองกันศาสนาและลัทธิความเชื่อท้ังหลายท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

 ๑๒)  สังคมไทยไดแสดงออกถึงความผูกพันตอศาสนาท้ังปวงเปนพิเศษบางประการ 
เชน 

(๑)  การอยูรวมกันโดยสันติระหวางสถาบันศาสนาและผูมีท่ีความเชื่อใน
ศาสนา 

(๒)  ใหประมุขของประเทศมีสวนสนับสนุนศาสนาตาง ๆ ท้ังในทางนิตินัย
และพฤตินัย 

(๓)  ยอมใหมีการปฏิบัติพิธีกรรมโดยเสรี 
(๔)  ยอมใหมีการบริหารแตละศาสนาอยางเปนอิสระตามความเหมาะสม 



 
 

๙๒ 

(๕)  มีความยืดหยุนและประสานประโยชนใหดานการปกครอง หากเห็นวา
บางทองถ่ินมีผูนับถือศาสนาใดมากเปนพิเศษ เชน นโยบายสนับสนุนวิธีชีวิตของไทยมุสลิมภาคใตดวย
การยกเวนบทบัญญัติกฎหมายบางประการ 

พระพุทธศาสนาถือไดวาเปนศาสนาประจําชาติ และอยูเคียงคูกับชาติไทยมาโดย
ตลอด   เนื่องจากชนชาติไทยไดนับถือและยกยองเทิดทูนเปนสรณะแหงชีวิต สืบทอดตอเนื่องกันมา
เปนเวลาชานาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาติสวนใหญ มีพ้ืนฐานมาจาก
พระพุทธศาสนา 

องคพระมหากษัตริยซ่ึงทรงเปนพระประมุขของชาติทุก ๆ พระองคทรงเปน 
พุทธมามกะ ทรงดํารงอยูในฐานะเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกยองเชิดชูพระพุทธศาสนา
ตลอดมาตั้งแตอดีตอันยาวนาน จวบจนกาลปจจุบัน อันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาพระพุทธศาสนา
ไดสถิตสถาพรเปนม่ิงขวัญของชาติไทยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย 

กลาวไดวาชาติไทยไดมีความเจริญม่ันคง ดํารงเอกราชอธิปไตยสืบทอดตอกันมา
ตั้งแตโบราณกาล จวบจนกาลปจจุบัน ก็ดวยคนไทยท้ังชาติยึดม่ันอยูในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มี
ความเคารพบูชาพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนสรณะ พระพุทธศาสนาจึงมี
บทบาทสําคัญยิ่งตอชีวิตของชาวไทย โดยมีสวนเสริมสรางอุปนิสัยของคนในชาติใหรักความสงบ มีความ
เสียสละ แกลวกลา อาจหาญ รอบรูฐานะ อฐานะ มีความรักและยึดม่ันอยูในสามัคคีธรรม 

โดยท่ีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยดังกลาวนี้ ชาวไทยสวนใหญ
ประมาณรอยละ ๙๕ ของประชากรท้ังประเทศเปนพุทธศาสนิกชน เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลเปนอันมากตอโลกทัศน ความเชื่อ ความประพฤติ วิถีชีวิต หรือการดํารงชีวิต
ของคนไทยสวนใหญเปนอันมาก2

๓  ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญตอสังคมไทย พอสรุปไดดังนี้3๔ 
๑)  พระพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยนํา

หลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจท่ีดีงามในทุก ๆ ดาน 
มีความเปนมิตรกับทุกคน เปนตน  

๒)  พระพุทธศาสนาเปนหลักในการปกครองประเทศ กษัตริยทุกพระองคของ
ไทยไดนําเอาหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใชในการปกครองประเทศ เชน ทศพิธราชธรรม ตลอดมา 
หรือใชหลัก “ธรรมาธิปไตย” และหลักอปาริหานิยธรรม เปนหลักในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนตน 

๓)  พระพุทธศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
มุงเนนใหเกิดความรักความสามัคคีกัน มีความเมตตากรุณาตอกัน เปนตน จึงเปนศูนยรวมจิตใจของชน
ชาวไทยใหมีความเปนหนึ่งเดียวกัน 

                                                 
๓
พิทูร มลิวัลย และไสว มาลาทอง, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 

การศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑. 
๔
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ, 

พิมพครั้งท่ี ๑๐,  (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หนา ๙-๑๐ 
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๙๓ 

๔)  พระพุทธศาสนาเปนท่ีมาของวัฒนธรรมไทย ดวยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับ
พระพุทธศาสนา จึงเปนกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาตาง ๆ เชน การบวช 
การแตงงาน การทําบุญเนื่องในพิธีการตาง ๆ การปฏิบัติตนตามประเพณีในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เปนตน ซ่ึงเปนสวนท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมไทยจนถึงปจจุบัน 

๕)  พระพุทธศาสนาในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย พระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาท่ีสังคมไทยสวนใหญนับถือ และสืบทอดกันมาเปนชานาน ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาท
สําคัญของวิถีชีวิตของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญในดานตาง ๆ ท้ังดานการศึกษา ดาน
สังคม และดานศิลปกรรม 

๖)  พระพุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยผูกพัน
อยูอยางแนบแนนกับพระพุทธศาสนา ซึมแทรกผสมผสานอยูในแนวความคิด จิตใจและกิจกรรมแทบทุก
กาวของชีวิตโดยตลอดเวลายาวนาน โดยยังคงเนื้อหาสาระเดิมท่ีบริสุทธิ์ไวไดก็มี ถูกดัดแปลงเสริมแตง
ตลอดจนปนเปกับความเชื่อถือและขอปฏิบัติสายอ่ืนหรือผันแปรในดานเหตุอ่ืน ๆ จนผิดเพ้ียนไปจากเดิม
ก็มาก 

๗)  พระพุทธศาสนาในฐานะเปนเอกลักษณของชาติ การท่ีพระพุทธศาสนาอยูกับ
คนไทยมาชานาน จึงกอใหเกิดการซึมซาบเอาหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาใหเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
กอใหเกิดความเปนเอกลักษณของคนไทยท่ีไมเหมือนกับชาติอ่ืน ๆ ท่ีเปนเอกลักษณเดน ไดแก รักความ
เปนอิสระ และความมีน้ําใจไมตรี 

๘)  พระพุทธศาสนาในฐานะเปนมรดกของชาติ หลักฐานทางคัมภีรและศาสนาวัตถุ 
ซ่ึงนักประวัติศาสตรโบราณคดีเชื่อวา พระพุทธศาสนาไดเขามาเผยแพรในดินแดนสุวรรณภูมิกอน พ.ศ. 
๕๐๐ แตศรัทธาความเชื่อของปุถุชนก็เปนไปตามยุคสมัย พระพุทธศาสนาจึงรุงเรืองและเสื่อมลงตามกาล
สมัยดวย จนกระท่ังพอขุนศรีอินทราทิตยไดสถาปนากรุงสุโขทัยและรับเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติ ครั้นราว พ.ศ. ๑๘๓๖ พอขุนรามคําแหงมหาราชไดอาราธนาพระสงฆลังกาวงศจาก
นครศรีธรรมราชไปกรุงสุโขทัยและอุปถัมภพระพุทธศาสนาจนม่ันคงยืนนานมาในปจจุบันนี้ 

๙)  พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีชวยสรางสรรคอารยธรรม ชนชาติหนึ่ง ๆ นอกจากมี
หนาท่ีตองพัฒนาประเทศชาติของตนเองแลว ก็พึงมีสวนรวมในการสรางสรรคและสงเสริมอารยธรรมโลก
ดวย ชนชาติไทยเปนชนชาติท่ีเกาแกมากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมท่ีเจริญกาวหนาอยางสูงมาตลอดเวลา
ยาวนาน จึงไดมีสวนรวมในการสรางเสริมอารยธรรมของโลกดวย แมวาจะอยูในขอบเขตท่ีไมกวางนัก 
สวนรวมท่ีวานี้ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาจนมีแบบแผนเปนของตนเอง อยางท่ีเรียกวามี
เอกลักษณของความเปนไทยเดนชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหลานี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเปนสวน
ใหญ 

๑๐) พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีชวยสรางความสงบสุขใหแกโลก พระพุทธศาสนา
เปนรากฐานอารยธรรมท่ีสําคัญของโลกดังไดกลาวมาแลว พระพุทธศาสนายังชวยสรางความสงบสุข
ใหแกชาวโลกได หากศึกษาในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนามีท้ังการสรางสรรคอารยธรรมและสันติภาพ
แกมวลมนุษย นั่นคือ พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาได
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย กลาวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด 
ผูสรางผูบันดาลทุกสิ่ง มีการบูชายัญเทพเจา แลวก็มีการกําหนดมนุษยเปนวรรณะตาง ๆ โดยชาติกําเนิด 



 
 

๙๔ 

เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร แลวก็ถือวาพราหมณเปนผูท่ีติดตอสื่อสารกับเทพเจากับ
พระพรหม เปนผูรูความตองการของพระองค เปนผูรับเอาคําสอนมารักษา มีการผูกขาดการศึกษาใหอยู
ในวรรณะสูง คนวรรณะต่ําเรียนไมได เปนตน เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องเหลานี้อยางมากมาย เชน เรื่อง วรรณะ ๔ พระพุทธศาสนาไมยอมรับ แตใหถือหลักวา “คนมิใช
ประเสริฐหรือต่ําทรามเพราะชาติกําเนิด แตจะประเสริฐหรือต่ําทรามเพราะการกระทํา” แลวก็ไมให 
มัวหวังผลจากการออนวอนบูชายัญ สอนใหเปลี่ยนการบูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ใหหันมาหวังผลจาก
การกระทํา นี่คือการ “ประกาศอิสรภาพของมนุษย” 

ท้ังนี้ หากแบงองคประกอบของพระพุทธศาสนา สามารถแบงไดเปน ๒ สวน คือ 
หลักธรรมคําสั่งสอน และสถาบัน อันประกอบดวยวัดและพระสงฆซ่ึงเปนตัวแทนท่ีเปนรูปธรรม 

วัดในพระพุทธศาสนาเปนสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอสังคมไทย
มาชานาน ในอดีตวัดเปนแหลงอบรมใหความรู เปนศูนยรวมในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของคนใน
ชุมชน วัดกับชุมชนมีความสัมพันธระหวางกันอยางใกลชิด      ชีวิตความเปนอยูของชาวบานและชาววัด
เม่ือกอนนี้ เปนชีวิตท่ีแยกกันไมออก เพราะพัวพันอยูอยางใกลชิด ชาวบานยอมพ่ึงวัดและวัดก็ตองพ่ึง
ชาวบาน อาจกลาวไดวา ชีวิตของชาวบานตั้งแตเกิดมาจนกระท่ังตาย เก่ียวของอยูกับวัด4

๕  
พระพุทธศาสนาไดเผยแผจากอินเดียมาสูประเทศไทย เม่ือประมาณพุทธศักราช 

๕๐๐  และไดเจริญรุงเรืองสืบตอมา ดังปรากฏหลักฐานนับตั้งแตสมัยทวารวดีมาจนถึงปจจุบัน ในชั้นแรก
พุทธศาสนิกชน ไดสรางวัดข้ึนมาเพ่ือเปนท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุ และอัฐิของผูทรงคุณธรรมในพระ
ศาสนา ตอมาไดสรางวัดเพ่ือใชเปนท่ีพํานักของพระสงฆและใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ตลอดจนเปนศูนยกลางในการเผยแผพระธรรมมาสูประชาชน 

ในสังคมไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเปนท่ีพ่ึงทางใจ และเปนหลักในการปฏิบัตินั้น การ
ทําบุญสรางกุศล ถือเปนเรื่องสําคัญ การสรางวัดเปนพุทธบูชา ถือวาไดกุศลแรง และเปนท่ีนิยมกันมาก 
เพราะวัดนอกจากจะเปนท่ีพํานักอาศัยของพระภิกษุสงฆ เพ่ือปองกันอุปสรรคจากธรรมชาติ คือ ความ
รอน ความหนาว และสัตวรายตาง ๆ เปนการสงเสริมใหพระภิกษุสงฆไดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และ
สามารถนําพระธรรมวินัยนั้นมาสั่งสอนเผยแผตอไป อันเปนการจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนถาวรสืบ
ตอไปแลว วัดยังถือเปนสัญลักษณ หรือเปนสถาบันอันสําคัญท่ีเปนตัวแทนของพระศาสนาดวย คนไทย
ในสมัยกอนไดเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของวัดท่ีมีตอสังคม จึงรับเอาประเพณีการสรางวัดเขามา
และปรับปรุงวัดใหเปนสถานท่ีท่ีทําประโยชนแกสังคมไทยมากท่ีสุด การสรางวัดจึงเปนท่ีนิยมกันมากใน
สังคมไทย ดังนั้นประเทศไทยจึงมีวัดมากมายกระจัดกระจายอยูท่ัวประเทศ 

ในอดีตวัดเปนศูนยกลางแหงชีวิตของชุมชน ทุกข้ันตอนแหงชีวิตและการดํารงชีพ 
โดยเฉพาะในสังคมท่ีเปนสังคมเกษตรกรรม ลวนเก่ียวของผูกพันกับวัด มีพิธีกรรม พิธีการตาง ๆ ท่ี
กอใหเกิดความเชื่อม่ัน และความเปนสิริมงคลตอชีวิตและการประกอบอาชีพประเทศ5

๖ 

                                                 
๕
เสฐียรโกเศส, ชีวิตชาวไทยสมัยกอน, (กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑติยสถาน, ๒๕๑๐), หนา ๑๓๕. 

๖
สุธรรม ธีรภัทรธํารง, “การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและกิจกรรมของวัดและพระสงฆท่ีมตีอการ

สงเสริมสถานภาพของเด็กวัดในสังคมไทย”, (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล, ๒๕๓๗), หนา ๒๑. 



 
 

๙๕ 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) ไดกลาวถึง บทบาทในอดีตของวัด ท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางวัดกับชีวิตของคนไวในการสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบันวา6

๗ 
“..วัดและพระสงฆมีบทบาทเก่ียวของกับความเปนอยูทุกอยาง และในทุกระยะแหง

ชีวิตของประชาชน วัดกลายเปนสวนหนึ่งของสังคม และเปนสวนศูนยกลางของสังคมทีเดียว …. 
สังคมไทยทุกหนวยยอย เชน แตละหมูบานตางมีวัดประจําหมูบานของตนเปน

ศูนยกลางและตางก็มีความยึดถือในวัดนั้นวาเปนวัดของตน เปนสมบัติรวมกันของคนท้ังหมูบานนั้น วัด
แตละวัดจึงเปนเครื่องรวมสังคมยอยหนึ่ง ๆ เขาใหเปนหนวยเดียวกัน...” 

บทบาทของวัดในอดีตมีมากมายหลายประการ พระเทพเวทีไดสรุปบทบาทของวัดใน
อดีตไววา นอกจากการอบรมสั่งสอนศีลธรรมแลว วัดยังมีบทบาทดังนี้ 7๘ คือ 

(๑)  เปนสถานศึกษาสําหรับชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระ รับการฝกอบรมทาง
ศีลธรรม และเลาเรียนวิชาการตาง ๆ ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้น รวมท้ังเปนศูนยรวมเยาวชนดวย 

(๒)  เปนสถานสงเคราะห ท่ีบุตรหลานชาวบานท่ียากจน ไดมาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู
และศึกษาเลาเรียนดวย ตลอดถึงผูใหญท่ียากจนมาอาศัยเลี้ยงชีพ 

(๓)  เปนสถานพยาบาล ท่ีรักษาผูเจ็บปวยตามภูมิรูคนสมัยนั้น 
(๔)  เปนท่ีพักคนเดินทาง 
(๕)  เปนสโมสร ท่ีชาวบานมาพบปะสังสรรค หยอนใจ หาความรูเพ่ิมเติม 
(๖)  เปนสถานบันเทิง ท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพตาง ๆ สําหรับชาวบานท้ังหมด 
(๗)  เปนท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนท่ีปรึกษาแกปญหาชีวิต ครอบครัวและความทุกข

ตาง ๆ 
(๘)  เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรม ท่ีรวบรวมศิลปกรรมตาง ๆ ของชาติ ตลอดจน

เปนเสมือนพิพิธภัณฑ 
(๙)  เปนคลังพัสดุ สําหรับเก็บของใชตาง ๆ ซ่ึงชาวบานจะไดใชรวมกันเม่ือมีงาน 

ท่ีวัด หรือยืมไปใชเม่ือตนมีงาน 
(๑๐)  เปนศูนยกลางการบริหารหรือปกครอง ท่ีกํานันหรือผูใหญบาน จะเรียก

ลูกบานมาประชุมกันบอกแจงกิจการตาง ๆ (ในยามสงครามอาจใชเปนท่ีชุมชนทหารดวย) 
(๑๑)  เปนท่ีประกอบพิธีกรรม หรือใหบริการดานวิธีกรรม อันเปนเรื่องผูกพันกับชีวิต

ของทุกคนในระยะเวลาตาง ๆ ของชีวิต 
นับตั้งแตไดมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สังคมไทยไดรับเอาแนวคิด และ

วัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนนวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการพัฒนา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับเปลี่ยนในสังคมหลาย ๆ ดาน ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ กอใหเกิดผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิต คานิยมและความเชื่อของคนในสังคม บทบาทของวัดเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด

                                                 
๗
พุทธสมาคมแหงประเทศไทย, บันทึกการสัมมนาเร่ืองพุทธศาสนากบัสังคมไทยปจจุบัน, (พระนคร:   

หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๑๓), หนา ๑๓-๑๔. 
๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖. 



 
 

๙๖ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เกิดสถาบันตาง ๆ ท่ีเขามาแทนท่ีบทบาทเดิมของ
วัด อาทิ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล แหลงบันเทิงตาง ๆ วัดมิไดเปนศูนยกลางของชุมชนอีกตอไป 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต) ไดแสดงความคิดเห็นถึงมูลเหตุท่ีกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการสูญสลายบทบาทของวัดวา เกิดจากมูลเหตุ ๓ ประการ คือ8

๙  
ประการแรก ไดแกความเจริญแบบตะวันตก ท่ีนําสถาบันตาง ๆ แบบใหมเขามารับ

เอาบทบาทเดิมของวัดไปดําเนินการเสียหมด เชน มีโรงเรียนตามระบบการศึกษาของชาติ มีกิจการ
สงเคราะหของรัฐบาล มีโรงพยาบาล โรงมหรสพ สถานเริงรมย ระบบการศาล สถาบันไดแยกกระจาย
บทบาททางสังคมของวัดแตเดิมออกไปหมด  

ประการท่ีสอง ไดแก การไมเขาไปพิจารณาตอนรับความเจริญอยางใหมรวมกัน เม่ือ
อารยธรรมแบบตะวันตกเขามา พระสงฆกับประชาชนซ่ึงสัมพันธกันอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาผละ
ออกจากกันเสีย พระสงฆไมยอมรับรูและเก่ียวของกับผูมาใหม พยายามยึดถือ และฝนเอาสภาพเดิมใหคง
อยูในทามกลางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงนั้น ปลอยใหประชาชนไปสัมพันธกับผูมาใหมโดยลําพัง ทําใหขาด
การเหนี่ยวรั้งจากพระสงฆซ่ึงเคยเปนผูแนะแนวทางมาแตเดิม  

ประการสุดทายคือ การสูญเสียภาวะผูนําทางปญญาของพระสงฆ พระสงฆไมยอม
รับรู ไมยอมเก่ียวของกับวิชาการท่ีมากับความเจริญแบบใหม สังคมท่ีนับถือวา วิชาการแผนใหมเปน
ความรูของผูเจริญแลว จึงมองวาพระสงฆเปนคนคร่ําครึ เปนผูดอยทางสติปญญา 

อนึ่ง แมวัดจะสูญเสียบทบาทบางประการ แตวัดยังคงมีความหมายและความสําคัญ
ตอพุทธศาสนิกชน อยางนอยท่ีสุดวัดก็ยังคงมีฐานะเปนท่ีพํานักของพระภิกษุสงฆ ผูสืบทอด
พระพุทธศาสนา และเปนสถานท่ีในการประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน นอกเหนือจากนี้ วัดยังคงมี
บทบาทอ่ืน ๆ ซ่ึงข้ึนอยูกับเง่ือนไขของแตละวัดวาจะปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด อาทิ บทบาทดาน
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแพรศาสนธรรม การสาธารณสงเคราะห การสาธารณูปการ 
การปกครอง อันนับเปนภารกิจ ๖ ดาน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีกําหนดไวเพ่ือปกครองดูแลใหพระสงฆปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทภารกิจไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

นอกจากบทบาทของวัดและพระสงฆดังกลาวแลว บทบาทของวัดและพระสงฆใน
ปจจุบันอาจพิจารณาแบงไดเปน ๓ ประเภท คือ การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การสงเคราะห
ประชาชน และการชวยเหลืองานของทางราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี9้๑๐ 

การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง งานของวัดและพระสงฆในดานนี้ ไดแก 
(๑)  การใหการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรทุกระดับอายุ ใหไดเขามาอยูในพระธรรม

วินัย ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย แมจะเปนการบวชในระยะสั้น ๆ ท่ีเรียกกันวา บวชตาม

                                                 
๙
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), สถาบันสงฆกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมล คีมทอง, 

๒๕๒๗), หนา ๒๑๐–๒๑๔. 
๑๐

ชําเลือง วุฒิจันทร, การพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพ่ือความมั่นคงแหงชาติ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๖), หนา ๓๘-๔๐. 



 
 

๙๗ 

ประเพณีก็ตาม ถาผูท่ีมาบวชนั้นศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางจริงจัง เม่ือลาสิกขาไป
ก็จะเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมได 

(๒) การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนท่ีมาทําบุญท่ีวัดในวันธรรมสวนะและในงาน
ทําบุญบําเพ็ญกุศลตาง ๆ ตามประเพณีหรือในงานเทศกาลตาง ๆ การเทศนทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม การเขียนบทความเผยแพรทาง
หนังสือพิมพ การเรียบเรียงหนังสือธรรมเผยแพรในงานและโอกาสตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเผยแพร
พระพุทธศาสนาท้ังปวง เปนงานท่ีทําใหประชาชนไดทราบไดรูจัก ไดเขาถึงและไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดมีโอกาสเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศ 

(๓) การจัดสอนศาสนศึกษาแกเด็กและประชาชน เชน การสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาตาง ๆ การสอนธรรมศึกษาแกนักเรียนและประชาชน การจัดตั้งและดําเนินการโรงเรียน 
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนวัดสอนเด็กกอนเกณฑ การจัดตั้งหองสมุดในวัด ฯลฯ เปนงานท่ีชัก
นําเด็กและประชาชนใหไดศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนการวาง
พ้ืนฐานสรางคุณภาพของพลเมืองตอไป 

(๔) การดําเนินกิจการคณะสงฆและการพระศาสนาของวัดของชุมชนตาง ๆ ท่ัว
ประเทศเพ่ือความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาใหคงอยูคูสังคมไทย ไดเปนหลักชัยในการเสริมสราง
คุณภาพของพลเมืองของประเทศสืบตอไป 

อยางไรก็ตาม การสงเคราะหประชาชนเปนหนาท่ีสําคัญของพระสงฆและวัด งานใน
ดานนี้ ไดแก 

(๑)  การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชนตามประเพณีเก่ียวกับชีวิต 
เชนในพิธีทําบุญเก่ียวกับการเกิด การบวชนาค การแตงงาน การทําบุญอายุ พิธีศพ ฯลฯ ตามประเพณี
เก่ียวกับสวนรวม เชน ในงานเทศกาลตาง ๆ การทอดกฐิน ผาปา งานสงกรานต งานข้ึนปใหม งาน
ประจําปของทองถ่ินตาง ๆ ตลอดจนการทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนใน
ทองถ่ินตาง ๆ 

(๒)  การชวยประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญ บําเพ็ญกุศลตาง ๆ เชน การแนะนําพิธี 
การจัดเครื่องใชและเครื่องประกอบพิธี การใหศีลและสรณะ การเจริญพระพุทธมนต การสวดมนต การ
รับถวายทานตาง ๆ การเทศน การอนุโมทนา ท้ังงานของเอกชน ทองถ่ิน สวนราชการ ตลอดจนงานรัฐ
พิธีและพระราชพิธี 

(๓)  การใหท่ีพักอาศัยแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาตางทองท่ีท่ีมาศึกษาเลาเรียนอยูใน
เมือง การใหท่ีพักอาศัยแกบุคคลท่ีมารักษาศีล เชน แมชี หรือคนชราทุพพลภาพ การใหท่ีดินหรือใหเชา
ท่ีดินในราคาถูกใหประชาชนท่ีขัดสนปลูกบานพักอาศัย 

(๔)  การดูโชคชะตาราศี การประพรมน้ําพระพุทธมนต การใหฤกษยาม แมบาง
กิจกรรมท่ีพระภิกษุบางรูปดําเนินการอยูจะเปนท่ีติเตียน แตก็มีคนจํานวนไมนอยท่ีเลื่อมใสศรัทธา เปน
การสงเคราะหประชาชนทางดานขวัญและกําลังใจ 

(๕)  การใหทางราชการ หรือสวนรวมใชสถานท่ีของวัด เชน ศาลาการเปรียญ ลาน
วัด บริเวณวัด ประชุมราษฎร เปนหนวยเลือกตั้ง ทํากิจการบริการหรือสงเคราะหประชาชนดานตาง ๆ 



 
 

๙๘ 

จัดงานรื่นเริง จัดงานหารายไดเพ่ือสาธารณกุศล ตลอดจนการใหใชท่ีดินของวัดสรางสาธารณสถานตาง ๆ 
เชน โรงเรียน สถานพยาบาล หองสมุด หรือท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน ฯลฯ 

(๖)  งานของพระสงฆและวัดในชนบท เชน การรักษาโรคภัยไขเจ็บ การใหคําปรึกษา
ในหนาท่ีการงาน การเปนผูนําในการกอสรางสิ่งสาธารณประโยชนในทองถ่ิน ฯลฯ 

(๗)  การใหท่ีพักพิงแกประชาชนผูประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ การรวบรวม
สิ่งของ ตลอดจนเงินทองจากผูบริจาคไปใหการสงเคราะหแกผูประสพภัยตางทองถ่ิน และยังมีการ
สงเคราะหดวยวัตถุอยางอ่ืนแบบอ่ืนแกเอกชน และประชาชนอีกมาก 

การชวยเหลืองานของทางราชการ ไดแก 
(๑)  ชวยในการอบรมชี้แจงราษฎรใหรูจักผิดชอบชั่วดี การควรทําและควรเวน ความ

ขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ การปฏิบัติตามคําแนะนําชักชวนของรัฐบาลหรือผูปกครอง
บานเมืองระดับตาง ๆ 

(๒)  ชวยกิจการบริหารตามปกติของเจาหนาท่ีรัฐบาล เชน ชวยสอนหนังสือ ชวย
เผยแพรกิจการตาง ๆ ของรัฐบาล ชวยชักชวนประชาชนใหมาชวยราชการ หรือรวมมือรวมใจกับ
เจาหนาท่ีปกครองระดับตาง ๆ 

(๓)  ชวยสงเคราะหประชาชน โดยรับชวงงานจากเจาหนาท่ีรัฐบาลมาใหการ
สงเคราะหประชาชนในทองท่ีกันดารท่ีวัดตั้งอยู เชน การสงเคราะหอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคแกผู
ยากจน ยากไรหรือประสบภัย การแนะนําอาชีพและการแจกพืชพันธุทางการเกษตรตาง ๆ 

(๔)  การชวยทางราชการเก่ียวกับกิจการอันเก่ียวกับความม่ันคง เชน ชวยชักนําหรือ
เปนศูนยกลางใหทางราชการ อําเภอ จัดอบรมลูกเสือชาวบาน การอบรมไทยอาสาปองกันชาติ การ
สงเคราะหชาวเขา การชวยบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ ฯลฯ 

นอกจากนั้น บทบาทของวัดและพระสงฆท่ีนับวามีความสําคัญตอสภาพสังคมใน
ปจจุบันเปนอยางมาก คือบทบาททางดานเศรษฐกิจ  โดยท่ีวัดมีความสําคัญกับสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
เปนเวลายาวนาน ความผูกพันกับวัดเก่ียวของกับบุคคล ชุมชน และสังคมมีความสัมพันธกันตั้งแตชวงวัย
แรกและชวงสุดทายของชีวิต กิจกรรมภายในวัดมีความหลากหลาย ตั้งแตเพียงเปนสถานท่ีพํานักของ
พระภิกษุสงฆ เปนสถานท่ีใหพุทธศาสนิกชนเขามารวมในการทําบุญและประกอบศาสนกิจตาง ๆ จนถึง
การเปนแหลงทองเท่ียว แหลงนันทนาการ ศูนยกลางการเรียนรู การพัฒนา การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ 
ของชุมชน กิจกรรมท่ีมีการดําเนินการในวัดมีความหลากหลาย ไดแก การทําบุญ ทําทาน ในรูปแบบ
ตาง ๆ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานศพ งานบวช งานแตงงาน งานวันเกิด ฯลฯ การเชาหาวัตถุ
มงคล การจัดงานนันทนาการในรูปแบบตาง ๆ (งานวัด) เปนตน โดยวัดจะมีความผูกพันกับคนในชุมชน
และเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจพุทธศาสนิกชน และมีสวนชวยเหลือเก้ือกูลชุมชนใกลเคียงอยางมาก ไมวาจะเปน
การทําพิธีกรรมทางศาสนา การศึกษาเลาเรียน รวมถึงการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับประชาชนในชุมชน 
พุทธศาสนิกชนก็มีสวนชวยในการทํานุบํารุงวัดดวยการบริจาคท้ังในรูปท่ีเปนเงิน สิ่งของ และเวลาในการ
ทํางานอาสาตาง ๆ รวมกับวัด โดยท่ีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเหลานี้จะเก่ียวของกับการไดมาและการใชไปของ
เงินท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ 

เม่ือพิจารณาความสําคัญทางเศรษฐกิจ วัดเปนองคกรทางศาสนาท่ีถือเปนองคกร 
ไมแสวงหากําไรท่ีมิใชระบบตลาด หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๙๓ เรียกวา สถาบัน 



 
 

๙๙ 

ไมแสวงหากําไรใหบริการครัวเรือน (Non-Profit Institution Serving Households: NPISHs) หมายถึง 
“องคกรท่ีดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร โดยผลิตสินคาและบริการใหกับประชาชนหรือสังคมโดยไมคิด
ราคาหรือแบบใหเปลา หรือจําหนายในราคาท่ีไมคุมทุนหรือในราคาท่ีไมมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ ในท่ีนี้ 
ครอบคลุมองคกรประเภทมูลนิธิ สมาคม องคกรทางศาสนา และพรรคการเมือง เปนตน”๑๑ 

องคกรไมแสวงหากําไรในประเทศไทย ตามฐานขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวนท้ังสิ้น 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
แสวงหากําไรท้ังหมด (ตารางท่ี ๔)  

 

ตารางท่ี ๔ 
จํานวนองคกรไมแสวงหากําไร (เปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๔๕/๒๕๕๐/๒๕๕๖) 

 

ประเภทองคกร 
จํานวนองคกร (แหง) สัดสวนองคกร (รอยละ) 

พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

๑ บริการสังคมสงเคราะห ๑๕,๗๖๑ ๑๖,๗๖๘ ๒๔,๐๙๐ ๒๘.๒ ๒๕.๖ ๓๐.๖ 
๒ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ๓,๔๑๑ ๓,๗๖๒ ๓,๔๐๕ ๖.๑ ๕.๘ ๒.๒ 
๓ สมาคมการคา หอการคา ๗๕๘ ๑,๐๕๑ ๒,๑๒๓ ๑.๔ ๑.๖ ๐.๙ 
๔ สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน ๑,๕๓๗ ๒,๓๗๔ ๑,๗๔๘ ๒.๘ ๓.๖ ๐.๗ 
๕ องคกรศาสนา ๓๔,๒๕๔ ๔๑,๓๗๑ ๔๔,๓๙๘ ๖๑.๔ ๖๓.๒ ๖๒.๐ 
๖ พรรคการเมือง ๓๒ ๔๒ ๕๗ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๐ 
๗ องคกรเอกชนตางประเทศ ๕๒ ๘๙ ๘๓ ๐.๑ ๐.๑ - 
๘ องคการดานการศึกษา - - ๗๖๓ - - ๓.๖ 
๙ องคการดานสุขภาพ - - ๑๘ - - ๐.๐ 
 รวมท้ังสิ้น ๕๕,๘๐๕ ๖๕,๔๕๗ ๗๖,๖๘๕ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 

ท่ีมา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 1 1

๑๒ (สถิติขอมูลการสํารวจองคการเอกชนท่ีไมแสวงหากําไร พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทําการสํารวจทุกรอบ ๕ ป โดยการสํารวจในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดเพ่ิมขอมูลประเภทองคกรท่ี ๘ 
และ ๙ เขามาใหม)   

 

                                                 
๑๑

ณดา จันทรสม, รายงานการวิจัยเร่ืองการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย, อางแลว, หนา ๑. 
๑๒

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, การสํารวจองคการเอกชนท่ี
ไมแสวงหากําไร พ.ศ. ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร: สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, ๒๕๕๗), หนา ๑๔. 



 
 

๑๐๐ 

ขอมูลจากการจัดทําบัญชีองคกรไมแสวงหากําไรของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๕๓) พบวา รายรับขององคกรไมแสวงหากําไรรวมท้ังหมด
ในป ๒๕๕๑ มีจํานวนประมาณ ๓๐๖,๓๖๓ ลานบาท และมีรายจายประมาณ ๒๓๔,๗๙๐ ลานบาท 
การผลิตโดยรวมขององคกรไมแสวงหากําไร คิดเปนสัดสวนรอยละ ๐.๘ ของรายไดประชาชาติ ซ่ึงไม
สูงมากนัก แตเม่ือเปรียบเทียบกับองคกรไมแสวงหากําไรของประเทศอ่ืน 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 

ปจจัยหนึ่งท่ีมูลคาทางเศรษฐกิจขององคกรไมแสวงหากําไรหรือการผลิตโดยรวมของ
องคกรไมแสวงหากําไรคอนขางต่ําโดยเปรียบเทียบ สวนหนึ่งมาจากองคกรไมแสวงหากําไรในประเทศ
ไทยสวนใหญเปนกลุมองคกรท่ีดําเนินงานอยูในประเภทกิจกรรมขององคกรสมาชิก ซ่ึงประกอบดวย
องคกรหลัก คือ องคกรดานศาสนา และสมาคม สโมสรตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญเปนองคกรขนาดเล็ก มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไมมากนัก และบางสวนดําเนินงานโดยอาสาสมัคร กอปรกับการขาดขอมูลทาง
การเงินท่ียังไมมีหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบรวบรวมหรือจัดเก็บขอมูลทางการเงินขององคกรไมแสวงหา
กําไรอยางเปนระบบ ทําใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือสะทอนมูลคาทางเศรษฐกิจอาจทําไดไมดีนัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลทางการเงินของวัดซ่ึงเปนองคกรศาสนามีฐานะเปนนิติบุคคล ปจจุบันมีวัดท่ีมี
พระภิกษุสงฆรวมท้ังสิ้น จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด1 2

๑๓   แตการจัดเก็บขอมูลทางการเงินของวัดยังทําไดไมดี
นัก เนื่องจากหนวยงานท่ีควรจะมีบทบาทในการเก็บรวมรวมขอมูลทางการเงินโดยเฉพาะสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ยังไมสามารถท่ีจะดําเนินการใหวัดนําสงรายงานทางการเงินตามมาตรฐานทาง
บัญชีท่ีกําหนดใหแกสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพ่ือทําการรวบรวมเปนขอมูลสําหรับการรายงาน
ผลในภาพรวมไดเทาท่ีควร13

๑๔  
จากบทบาทของวัดดังไดกลาวมาแลว จึงเห็นไดวาวัดในพระพุทธศาสนามีความสําคัญ

ในฐานะเปนสถาบันพ้ืนฐานทางสังคมประเภทหนึ่ง เปนท่ีอยูของสงฆ เปนท่ีฟงธรรม ปฏิบัติธรรม และ 
พิธีกรรมทางศาสนา เปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน เปนรากฐานท้ังในดานการศึกษา การปกครอง 
วัฒนธรรมและดานเศรษฐกิจ แมบทบาทหนาท่ีในบางดานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป แตก็มิไดทําใหบทบาทและความสําคัญของวัดในยุคปจจุบันลดนอยถอยลงแตอยางใด ใน
หัวขอตอไปจึงจะไดศึกษาถึงความหมาย ความเปนมาและลักษณะของวัดและสํานักสงฆโดยละเอียด
ตอไป 

 
 
 
 

                                                 
๑๓

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ขอมลูพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา  
ป ๕๗, อางแลว, หนา ๗. 

๑๔
ณดา จันทรสม, รายงานการวิจัยเร่ืองการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย, อางแลว, หนา ๓-๔. 



 
 

๑๐๑ 

๓.๑.๒  ความหมาย ความเปนมาและลักษณะของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย   

(๑)   ความหมายของคําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ”    
ความหมายของคําวา “วัด” นั้น มีผูใหความหมายไวหลายประการ โดย

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมายของคําวา “วัด” หมายความวา น. 
สถานท่ีทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหารและท่ีอยูของสงฆหรือนักบวช เปนตน14

๑๕ 
สําหรับคําวา “สํานักสงฆ” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๒๕ ไดใหความหมายของคําวา “สํานักสงฆ” หมายความวา น. วัดท่ียังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา15

๑๖ 
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเดโช  ปธ.๙ ราชบัณฑิต) ไดใหความหมายวา 

“วัด” เปนคําท่ีใชเรียก สถานท่ีทางพระพุทธศาสนามาแตโบราณ เปนคําเรียกรวมท่ีดินและอาคาร เชน 
อุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ ท่ีตั้งอยูบนท่ีดินนั้นดวย 

วัดท่ีถูกตองสมบูรณ คือวัดท่ีไดรับอนุญาตใหตั้งวัดถูกตองตามกฎหมายและ
เปนนิติบุคคล สวนสถานท่ีท่ีมีพระสงฆอาศัยอยู แตกฎหมายยังมิไดรับรองใหเปนวัด เรียกวาท่ีพักสงฆ 
ยังไมจัดเปนวัดในความหมายนี้16๑๗ 

สําหรับ “สํานักสงฆ” นั้น พระธรรมกิตติวงศไดใหความหมายวา  
“สํานักสงฆ คือ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
สํานักสงฆ หมายถึงสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตตั้งเปนวัดถูกตองตามกฎหมายแลว 

มีพระสงฆอยูอาศัยประจําเหมือนวัดท่ัวไป แตยังไมมีวิสุงคามสีมาคือยังไมมีอุโบสถหรือโบสถ หรือมีแต
ยังไมไดผูกสีมา สถานท่ีเชนนั้นมีสิทธิใชคําวา “วัด” นําหนาเหมือนวัดท่ัวไป 

สํานักสงฆ มิใชสถานท่ีซ่ึงเปนท่ีพํานักอาศัยของภิกษุสามเณรซ่ึงยังมิไดรับ
อนุญาตตั้งเปนวัดตามกฎหมายตามความตั้งใจของคนท่ัวไป สถานท่ีเชนนั้นเรียกวา ท่ีพักสงฆ มิใช 
สํานักสงฆ”17

๑๘    
“วัด ในความหมายของกรมการศาสนา หมายถึง ศาสนสถานของศาสนาพุทธ 

ตามปกติแลวจะมีพระอุโบสถ เสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุตาง ๆ เปนท่ีพํานักอยูอาศัยศึกษาปฏิบัติ
ธรรมวินัย และประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ ตลอดจนเปนท่ีบําเพ็ญกุศลตาง ๆ ของพุทธบริษัท
โดยท่ัวไป และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา”18

๑๙ 

                                                 
๑๕

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๕๒๖), หนา ๗๓๕.  

๑๖
เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๐๖. 

๑๗
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร ชุด 

คําวัด”, (กรุงเทพมหานค : โรงพิมพเลี่ยงเซยีง, ๒๕๔๘), หนา ๘๖๙. 
๑๘

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๒๘. 
๑๙

กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕),
หนา ๑. 



 
 

๑๐๒ 

คําวา "วัด" เปนท่ีรวมของปจจัยสี่แหงพระสงฆ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยา
รักษาโรคและท่ีอยูอาศัย องคประกอบของวัดไดแกพระอุโบสถ พัทธสีมา เจดีย กุฏิ โรงฉัน หรือโรงทาน 
ซ่ึงเรียกรวมกันวา เสนาสนะ19

๒๐  หรือ 
คําวา “วัด” เปนท่ีตั้งหรือสถานท่ีประดิษฐานปูชนียวัตถุ เชน พระพุทธรูป 

พระเจดีย เปนสํานักอาศัย ศึกษาทํากิจกรรมและบําเพ็ญสมณธรรมของบรรพชิต อันเปนสวนสําคัญของ
พระพุทธศาสนา และเปนศูนยกลางประกอบศาสนกิจ บําเพ็ญความดีของพุทธบริษัทซ่ึงเปนจริยธรรม
และวัฒนธรรมของชาติ20๒๑   

คําวา “วัด” เปนคําเรียกชื่อศาสนสถานแบบคําไทย โดยท่ีมาของคําวา “วัด” 
นี้ ยังไมมีขอยุติ ดวยบางคนอธิบายวา มาจากคําวา “วตวา” ในภาษาบาลี แปลวา เปนท่ีสนทนาธรรม 
บางก็วามาจาก “วัตร” อันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหนาท่ีของพระภิกษุท่ีพึงกระทํา หรือแปลอีกอยางวา 
“การจําศีล” ซ่ึงวัด (วัตร) ตามนัยนี้จึงนาจะหมายถึงสถานท่ีท่ีพระภิกษุสงฆใชเปนท่ีจําศีลภาวนา หรือ
สถานท่ีท่ีพระภิกษุสงฆใชปฏิบัติภารกิจท่ีพึงกระทํานั่นเอง แตก็มีบางคนสันนิษฐานวามาจากคําวา 
“วัดวา” อันหมายถึงการกําหนดขอบเขตของดินแดนท่ีสรางเปนศาสนสถาน  เพราะวัดกับวามี
ความหมายอยางเดียวกัน คือการสอบขนาด หรือปริมาณของสิ่งตาง ๆ เชน ความยาว ความกวาง เปน
ตน วัดในนัยอยางหลังนี้จึงหมายถึง พ้ืนท่ี21

๒๒  
นอกจากนี้ในภาษาบาลีท่ีไทยรับมาใช ยังมีคําท่ีมีความหมายตรงกับ คําวา 

“วัด” อีก ๓ คํา คือ 
๑) อาราม โดยพยัญชนะ แปลวา “เปนท่ีมารื่นรมย” โดยอรรถแปลวา 

“สวน” เพราะในสมัยพุทธกาลนั้นพุทธศาสนิกชนนิยมถวายสวนใหเปนท่ีประทับของพระพุทธเจาและ
พระสงฆ เชน เวฬุวันวนาราม เปนสวนท่ีพระเจาพิมพิสารถวายใหเปนท่ีประทับแกพระพุทธเจา และ
พระสงฆ หรือ เชตวันวนาราม เปนสวนท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายแกพระพุทธเจาและพระสงฆเพ่ือ
เปนท่ีประทับแกพระพุทธเจาและพระสงฆสาวก เปนตน    

๒) อาวาส โดยพยัญชนะ แปลวา “ท่ีอยู” ซ่ึงเปนความหมายท่ีกวางแตถา
จะจํากัดขอบเขตใหแคบลง หมายถึง วัด ก็ตองมีภิกขุศัพท เปนคําจํากัดความขางหนาวา ภิกขูนมา
วาโส แปลวา ท่ีอยูของภิกษุสงฆ คือ วัด โดยอรรถในอภิธานัปปทีปกา ทานแปลวา เรือน เปนไวพจน
ของคําวา “ฆร” เปนตน 

๓) วิหาร โดยพยัญชนะก็แปลวา ท่ีอยู คลายกับอาวาส แตตามพระวินัย เชน 
ใน มหัลลกสิกขาบทท่ีตนแหงสังฆาทิเสสและในอนุศาสน ทานหมายเอาสิ่งปลูกสรางเปนหลังและสังเกต

                                                 
๒๐

สมพร พรหมหิตาธร, อาญาวัดอาญาบาน, พิมพครั้งท่ี 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 

ในท่ีท่ัวไปดูเหมือนเปนสิ่งกอสรางดวยอิฐ ปูน คือ เปนพวกตึก แตเพราะวิหารนั้นสรางไวในท่ีอยูของภิกษุ
ท้ังหลาย จึงพลอยเรียกวา วิหาร ซ่ึงเทากับคําวา วัด ในภาษาไทย22

๒๓ 
จากความหมายของคําวาวัดดังกลาวแลว หากพิจารณาในแงของความเปนมา

ของวัดในพระพุทธศาสนา  ในทางพระธรรมวินัยนั้นมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือคํานิยามของวัดไว
โดยตรง สําหรับความหมายในเชิงคํานิยามของกฎหมายนั้น ในบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยคณะสงฆ 
ฉบับแรก คือพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ก็มิไดกําหนดคํานิยามของ “วัด” และ 
“สํานักสงฆ” ไววาคืออะไร มีความหมายอยางไร แตไดมีการกลาวอธิบายถึงสํานักสงฆไวดังปรากฏใน
หมวดท่ี ๓ วาดวยวัด ในมาตรา ๕ บัญญัติวา 

“วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑ 
อารามราษฎรอยาง ๑ ท่ีสํานักสงฆอยาง ๑ 

๑. พระอารามหลวง คือวัดท่ีพระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณา
โปรดใหเขาจํานวนในบาญชี นับวาเปนพระอารามหลวง 

๒. อารามราษฎรนั้น คือ วัดซ่ึงไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบาญชี
นับวาเปนวัดหลวง 

๓. ท่ีสํานักสงฆนั้น คือ วัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา”  
ตอมาเม่ือมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ 

และประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ และตอมาไดประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ กฎหมายท้ังสองฉบับนี้แมวาจะมีคําวา “วัด”หรือ “สํานักสงฆ” แตก็มิไดมีการกําหนดคํา
นิยามหรืออธิบายใหความหมายของคําดังกลาว ดังนั้น การตีความในแงของคําวา “สํานักสงฆ” จึงตอง
ใชความหมายของคําวา สํานักสงฆ ดังท่ีปรากฏในกฎหมายลักษณปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เปนหลัก
นั่นก็คือ สํานักสงฆนั้น หมายถึงวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั่นเอง 

(๒) ความเปนมาและลักษณะของวัดและสํานักสงฆ 
(๒.๑) ความเปนมาและลักษณะของวัดสมัยพุทธกาล 

เม่ือเจาชายสิทธัตถะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ์ 
ท่ีพุทธคยา ประเทศอินเดีย พระองคก็ไดรับขนานนามวาเปนพระพุทธเจา ไดเสด็จไปท่ีปาอิสิปตน
มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ไดทรงแสดงธรรมท่ีเรียกวา ธัมมจักกัปวัตตนสูตร โปรดพระปญจวัคคีย 
จนพราหมณโกณทัญญะไดดวงตาเห็นธรรมและไดขอบวช พระองคจึงทรงบวชใหดวยพระวาจาวา “จง
เปนภิกษุมาเถิด ธรรมท่ีเรากลาวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบเถิด” จึง
เปนอันวา พระสงฆรูปแรกไดเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา โดยมีการบรรลุธรรมเปนฐานแหงการบวช ใน
ระยะแรกไดเกิดพระสาวกสงฆถึง ๖๐ รูป ตอมาอีก ๖ เดือน ก็เพ่ิมอีก ๑,๒๕๐ รูป ตอมาไดทรงอนุญาต
ใหพระสงฆรับกุลบุตรผูมีจิตศรัทธาเขาอุปสมบทโดยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา โดยมอบใหสงฆเปนใหญ มี
ผูเปนประธานในการอุปสมบทเรียกวา “อุปชฌาย” เปนผูมีหนาท่ีใหการอบรมสั่งสอนพระใหมตลอด 
๕ ป พระพุทธองคไดทรงบัญญัติพระวินัยเปนเบื้องตนหรือเปนกรอบแหงชีวิตอันประเสริฐใหพระสงฆได

                                                 
๒๓

สมเด็จพระธีรญาณมุนี, “คณุวัด” ใน วารสารใบลาน, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (เมษายน-พฤษภาคม 
๒๕๒๘), หนา ๑๐. 



 
 

๑๐๔ 

ปฏิบัติตาม พระสงฆผูอุปสมบทโดยมีพระวินัยเปนฐานนี้เรียกวาพระภิกษุสงฆ สังคมพระสงฆจึงได
เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาตั้งแตปแรกหลังการตรัสรูเปนตนมา23

๒๔ 
กอนท่ีจะมีการจัดตั้งวัดข้ึนเปนครั้งแรกในสมัยพุทธกาล พระสงฆอยูกัน

แบบไหนนั้น หากพิจารณาพุทธดํารัสในการสงพระสาวกสงฆออกประกาศศาสนาดวยคําวา  “ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย เธอจงเท่ียวจาริกไปเพ่ือประโยชนและความสุขของคนเปนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหโลก จง
ประกาศพรหมจรรยอันมีความงามท้ังเบื้องตน ทามกลาง และท่ีสุด ผูมีกิเลสธุลีในดวงตานอย มีอยู” 

การท่ีภิกษุสงฆมีวัตรปฏิบัติในการเท่ียวจาริกเพ่ือเผยแผศาสนาจึงทําให
ไมมีท่ีอยูอาศัยประจํา เห็นไดจากคําบอกนิสัย ๔ ท่ีอุปชฌายบอกแกผูบวชเปนภิกษุสงฆทุกรูปวา “การ
บวชอาศัยโคนไมเปนท่ีอาศัย (เสนาสนะ) เธอพึงอุตสาหะในขอนั้นตลอดชีวิต เสนาสนะท่ีเปนสวนเกินคือ 
วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนเปนชั้น เรือนโลน ถํ้า” 

โดยท่ีการกําหนดวัตร ๔ ประการสําหรับภิกษุเพ่ือตอบสนองปจจัย ๔ 
ไดแก ฉันอาหารในบิณฑบาต ๑ นุงหมผาบังสุกุล ๑ อยูโคนไม ๑ ฉันยาดองดวยน้ํามูตรเนา ๑ นั่นยอม
แสดงวาท่ีอยูอาศัยนั้นพระองคทรงถือวาท่ีอยูอาศัยปกติของพระภิกษุคืออยูโคนไม เพราะภิกษุเปน
อนาคาริกคือผูไมมีเรือน แตตอมาก็ไดทรงอนุญาตท่ีอยูอาศัยของภิกษุอีก ๕ ชนิด ตามพระวินัยปฎกวา
ดวย เสนาสนขันธกะ (หมวดวาดวยท่ีอยูอาศัย) ทรงอนุญาตท่ีอยู ๕ ชนิด โดยเศรษฐีกรุงราชคฤห
เลื่อมใสในภิกษุท้ังหลายท่ีอยูกับพระพุทธเจา ณ เวฬุวนาราม ใครจะสรางวิหารถวาย จึงขอใหภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลพระผูมีพระภาค พระองคทรงอนุญาตท่ีอยู ๕ ชนิด คือ ๑. วิหาร (กุฏิปกติ) ๒. เพิง 
(อัฑฒโยคะ) ๓. เรือนเปนชั้น ๆ (ปราสาท) ๔. เรือนโลน หรือหลังคาตัด (หัมมิยะ) และ ๕. ถํ้า (คูหา) 
ภายหลังเม่ือมีคนทราบวาทรงอนุญาตวิหาร หรือท่ีอยูแกสงฆ จึงสรางท่ีอยูถวายเปนอันมาก พระผูมี
พระภาคก็ทรงอนุญาตแกไขเพ่ิมเติม ใหท่ีอยูนั้นสมบูรณยิ่งข้ึน เชน ประตู , กลอน, ลิ่มสลัก, หนาตาง, 
หนาตางมีลูกกรง เปนตน24

๒๕         
สําหรับการสรางวัดนั้น วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือ พระวิหารเวฬุวัน

กลันทกนิวาปสถาน ถือเปนอารามหรือวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยูใกลเชิงเขาเวภารบรรพต 
บนริมฝงแมน้ําสรัสวดีซ่ึงมีตโปธาราม (บอน้ํารอนโบราณ) ค่ันอยูระหวางกลาง นอกเขตกําแพงเมืองเกา 
ราชคฤห (อดีตเมืองหลวงของแควนมคธ) รัฐพิหาร ประเทศอินเดียในปจจุบัน (หรือ แควนมคธ ชมพูทวีป 
ในสมัยพุทธกาล)  

คําวา “เวฬุวัน” แปลวาสวนไผ เดิมอารามแหงนี้เปนพระราชอุทยาน 
สําหรับเสด็จประพาสของพระเจาพิมพิสาร กษัตริยแควนมคธ เปนสวนปาไผรมรื่นมีรั้วรอบและกําแพง
เขาออก เวฬุวันมีอีกชื่อหนึ่งปรากฏในพระสูตรวา "พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน" หรือ "เวฬุวัน
กลันทกนิวาป" (สวนปาไผสถานท่ีสําหรับใหเหยื่อแกกระแต)  ตั้งอยูนอกเมืองราชคฤห เม่ือพระพุทธเจา
ตรัสรูแลวไดเสด็จไปยังเมืองราชคฤห พระเจาพิมพิสารพรอมดวยขาราชบริพารเขาไปเฝา หลังจากได
                                                 

๒๔
พระมหาณรงค จติตโสภโน, “พุทธศาสนากับการพัฒนา”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเชื่อ

และศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครัง้ท่ี ๑๖, (นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๒๑๐. 

๒๕
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร:  

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๒๖๘. 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
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๑๐๕ 

สดับพระธรรมเทศนาอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจจ ณ พระราชอุทยานลัฏฐิวัน (พระราชอุทยานสวนตาล
หนุม) โดยในครั้งนั้นพระองคไดบรรลุพระโสดาบัน เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา  

หลังจากทรงสดับธรรมแลว พระเจาพิมพิสารไดถวายพระราชอุทยาน
แหงนี้เปนวัดในพระพุทธศาสนาเปนพุทธบูชา ดวยทรงเห็นวาเปนท่ีสงบรมรื่น เหมาะสําหรับอยูบําเพ็ญ
ธรรมของพระสงฆ โดยทรงพระราชดําริวา25

๒๖ 
พระพุทธเจาพึงประทับอยู ณ ท่ีไหนดีหนอ...สวนเวฬุวันของเรานี้แลไมใกลไมไกล
จากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรท่ีประชาชนผูตองประสงคพึงเขาไปเฝา
ได กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกึกกอง ปราศจากลม แตชนท่ี
เขาออก ควรเปนท่ีประกอบกิจของผูท่ีตองการสงัด และควรเปนท่ีหลีกเรนอยูตาม
วิสัยของพระ (สมณวิสัย)  ฉะนั้น เราพึงถวายสวนเวฬุวันแกภิกษุสงฆ มี
พระพุทธเจาเปนประมุข  

เม่ือพระพุทธองคไดรับเวฬุวันมหาวิหารแลว ก็ไดทรงอนุญาตอารามแก
ภิกษุท้ังหลาย โดยรับสั่งแกภิกษุวา “ดูกร ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม”2 6

๒๗  นี่จึงเปนพุทธานุญาตให
มีอารามหรือวัดไดเปนครั้งแรกในพุทธศาสนา ดังนั้น จึงถือกันตอมาวาสถานท่ีนี้เปนวัดแหงแรกใน
พระพุทธศาสนา เรียกวา วัดเวฬุวันมหาวิหาร และหลังจากการถวายกลันทกนิวาปสถานไมนาน อาราม
แหงนี้ก็ไดใชเปนสถานท่ีสําหรับพระสงฆประชุมจาตุรงคสันนิบาตครั้งใหญในพระพุทธศาสนา เปน
สถานท่ีท่ีพระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกขแกพระสาวกจํานวน ๑,๒๕๐ รูป แลวสงไปเปนพระธรรมทูต
ประกาศพระศาสนา อันเปนท่ีมาของวันมาฆบูชา  

หลังพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน วัดเวฬุวันไดรับการดูแลมาตลอด 
โดยเฉพาะมูลคันธกุฎีท่ีมีพระสงฆเฝาดูแลทําการปดกวาดเช็ดถูปูลาดอาสนะและปฏิบัติตอสถานท่ี ๆ 
พระพุทธเจาเคยประทับอยูทุก ๆ แหง เหมือนสมัยท่ีพระพุทธองคทรงพระชนมชีพอยูมิไดขาด โดยมีการ
ปฏิบัติเชนนี้ติดตอกันกวาพันป 

แตจากเหตุการณยายเมืองหลวงแหงแควนมคธหลายครั้งในชวง พ.ศ. 
๗๐ ท่ีเริ่มจากอํามาตยและราษฎรพรอมใจกันถอดกษัตริยนาคทัสสกแหงราชวงศของ พระเจาพิมพิสาร
ออกจากพระราชบัลลังก และยกสุสูนาคอํามาตยซ่ึงมีเชื้อสายเจาลิจฉวีในกรุงเวสาลีแหงแควนวัชชีเกา 
ใหเปนกษัตริยตั้งราชวงศใหมแลว พระเจาสุสูนาคจึงไดทําการยายเมืองหลวงของแควนมคธไปยัง
เมืองเวสาลีอันเปนเมืองเดิมของตน และกษัตริยพระองคตอมาคือพระเจากาลาโศกราช ผูเปนพระราช
โอรสของพระเจาสุสูนาค ไดยายเมืองหลวงของแควนมคธอีก จากเมืองเวสาลีไปยังเมืองปาตลีบุตร ทําให
เมืองราชคฤหถูกลดความสําคัญลงและถูกท้ิงราง ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหวัดเวฬุวันขาดผูอุปถัมภและ
ถูกท้ิงรางอยางสิ้นเชิงในชวงพันปถัดมา27

๒๘ 
                                                 

๒๖
พระมหาณรงค จติตโสภโน, “พุทธศาสนากับการพัฒนา”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเชื่อ

และศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครัง้ท่ี ๑๖, (นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๖), อางแลว, หนา ๒๑๑. 

๒๗
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, อางแลว, หนา ๒๑๖. 

๒๘
พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธสถานในอินเดีย-เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๑), หนา ๑๐๒. 
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๑๐๖ 

ในสมัยพระพุทธองค เม่ือพระเจาพิมพิสารทรงถวายสวนปาเปนวัดแหง
แรกแลว อุบาสกอุบาสิกาอ่ืน ๆ ในท่ีตาง ๆ ก็ถวายเชนกัน เชน พระเชตะวันมหาวิหาร ของอนาถปณฑิก
เศรษฐี บุพพารามของนางวิสาขา  อัมพปาลีวัน ของนางอัมพปาลี ในเมืองสาวัตถี  วัดโฆสิตตาราม ของ
พระเจาอุเทน เมืองโกสัมภี เปนตน 

ท้ั งนี้  อาจกล าวโดยสรุปไดว าลั กษณะของวัดตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปฎก คือ 

(๑)  ไมไกลบานนัก 
(๒)  ไมใกลบานนัก 
(๓)  สะดวกแกการไปวัดและการมาจากวัด 
(๔)  เหมาะท่ีประชาชนจะไปพบพระได 
(๕)  กลางวันไมพลุกพลาน 
(๖)  กลางคืนเงียบสงัด 
(๗)  ไมมีเสียงกึกกอง 
(๘)  ปราศจากกลิ่นตัวคนท่ีเดินเขาออก 
(๙)  เหมาะแกการประกอบกิจของผูตองการความสงบสงัด 
(๑๐)  เหมาะท่ีพระสงฆจะหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย 
ดังนั้น วัดจึงเปนสถาบันหลักของพระพุทธศาสนา เพราะเปนท่ีอยูของ

พระสงฆ เปนท่ีเผยแผธรรมะ เปนท่ีปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัทท้ังฝายบรรพชิตและคฤหัสถไดพบปะ
สนทนาธรรมกัน เปนสถานท่ีฟงธรรมและเปนท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติของพระสงฆโดยเฉพาะ28

๒๙ 
วัดในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกจะประทับอาศัยอยู

เพียงชั่วคราว เม่ือเสด็จจาริกไปสั่งสอนในท่ีอ่ืน พระอารามก็จะวางไมมีพระสงฆอยูประจํา ตอมาเม่ือ
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว จึงไดมีวัดท่ีมีพระสงฆอยูประจํา สมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ไดทรงอธิบายไววา นาจะมีมูลเหตุมาจากการท่ีพุทธสาวกท่ีรําลึกถึงพระพุทธองค แลวพากัน
ไปสักการะสังเวชนียสถานแหงใดแหงหนึ่ง จึงเกิดเปนตําบลท่ีสมาคมของพวกพุทธบริษัทท้ังพระและ
คฤหัสถ มีผูศรัทธาสรางท่ีอยูอาศัยถวายพระสงฆ และมีพระสงฆท่ีสมัครใจอยูประจําทําการบํารุง 
รักษาสังเวชนียสถานเพ่ือการกุศล จึงเกิดมีวัดท่ีมีพระสงฆอยูเปนประจําข้ึน เม่ือมีการสรางวัด ณ ท่ีอ่ืน 
ในเวลาตอมา ก็ยอมมีการสรางสิ่งสักการบูชาแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เชน พระพุทธรูป 
สถูป เจดีย ในวัด จึงมีท้ังสวนท่ีเปนพุทธาวาสและสังฆาวาส 29

๓๐ 

(๒.๒)  ความเปนมาและลักษณะของวัดในประเทศไทย 

(๒.๒.๑)  สมัยสุโขทัย 
สําหรับประวัติการสรางวัดในประเทศไทยนั้น เริ่มตั้งแต

ศาสนาพุทธไดแพรหลายจากอินเดียมาสูประเทศไทยอันเปนดินแดนสุวรรณภูมิในขณะนั้น สันนิษฐานวา

                                                 
๒๙

พระมหาณรงค จติตโสภโน, พุทธศาสนากับการพัฒนา, เพ่ิงอาง. หนา ๒๑๑. 
๓๐

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระอารามหลวง เลม๑, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑. 



 
 

๑๐๗ 

ลัทธิหินยานไดเขามาเม่ือประมาณ พ.ศ. ๕๐๐  ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ตอมาเม่ือลัทธิมหายาน
เกิดข้ึนในแควนคันธารราฐในสมัยพระเจากนิษกะ แลวเจริญแพรหลายอยูในอินเดียราวป พ.ศ. ๙๔๒ 
และไดแพรหลายเขามาสูประเทศไทยสองทางดวยกันคือ ทางกรุงกัมพูชาทางหนึ่งและทางสุมาตรา ผาน
เมืองนครศรีธรรมราชทางหนึ่ง ประชาชนในดินแดนแถบนี้ก็นับถือท้ังสองลัทธิ  แตลัทธิมหายานท่ีเขามา
ภายหลังกลับมีผูนิยมนับถือมากกวา ดังปรากฏหลักฐานวาพุทธเจดียตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนในแถบนี้แตเดิม
ลวนแตสรางข้ึนตามคติมหายานแทบท้ังสิ้น3 0

๓๑ ตอมาราวป พ.ศ. ๑๖๙๖ พระเจาปรักกรมพาหุมหาราช 
ไดครองประเทศลังกา ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โปรดใหมีการประชุมทําสังคายนาพระธรรมวินัยใน
ภาษาบาลีตามลัทธิหินยาน จัดการปกครองสังฆมณฑลรุงเรืองข้ึน กิติศัพทแพรหลายท่ัวไป พระภิกษุไทย 
มอญ เขมร พมา จึงพากันไปศึกษาศาสนาในลังกาแลวบวชแปลงเปนลังกาวงศ นําลัทธิหินยานมา
ประดิษฐานในประเทศตั้งแตราว พ.ศ. ๑๘๐๐ ตั้งแตนั้นมาประเทศไทยก็นับถือพุทธศาสนาลัทธิหินยาน
แบบลังกาวงศ และใชพระไตรปฎกภาษาบาลีเปนพระธรรมวินัยสืบมาจนปจจุบัน 

ในสมัยสุโขทัย เม่ือพอขุนบางกลางทาว ไดปราบดาภิเษก
เปนปฐมกษัตริยตนราชวงศสุโขทัย ทรงพระนามวาศรีอินทราทิตย ครองกรุงสุโขทัยราชธานีของไทยใน
ราว พ.ศ. ๑๘๐๐ นั้น ประชาชนพลเมืองในกรุงสุโขทัยนับถือพระพุทธศาสนาท้ังฝายหินยาน (เถรวาท) 
และฝายมหายาน ปะปนกับศาสนาพราหมณและการนับถือผี จนถึงรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช  
ผูครองราชยในระหวางป พ.ศ. ๑๘๒๒-๑๘๔๑  พระพุทธศาสนาฝายหินยาน ลัทธิลังกาวงศ จึงไดรับการ
ยอมรับนับถืออยางเปนทางการจากวัง แลวแพรหลายไปในหมูประชาชนจนมีฐานะโดดเดนเปนศาสนา
ประจําชาติเรื่อยมากระท่ังทุกวันนี้ การท่ีพระพุทธศาสนาไดผสมผสานกับศาสนาและลัทธิความเชื่อ 
อันแพรหลายอยูในสังคมสุโขทัยสมัยนั้น เปนเหตุใหพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะ 
บางประการอันถือไดวาเปนพระพุทธศาสนาแบบไทย (Thai Buddhism) 

ในชวงเวลากอนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย กลุมคนไทย
ในแถบลุมแมน้ําเจาพระยานับถือท้ังศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา ท่ีนับถือศาสนาพราหมณ
เพราะไดรับอิทธิพลจากขอมในยุคท่ีอาณาจักรกัมพูชาสมัยเมืองพระนครขยายอาณาเขตเขาปกครอง
ดินแดนทางลุมแมน้ําเจาเพระยา กษัตริยขอมบางพระองคนับถือศาสนาพราหมณจึงนําศาสนาพราหมณ
เขามาเผยแพรดวย มีการสรางเทวาลัยเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหลายแหง เชน ปราสาทหิน 
เขาพนมรุง ปรางคแขกท่ีจังหวัดลพบุรี และยังไดสรางเทวรูปและศิวลึงคข้ึนบูชาอีกเปนจํานวนมาก31

๓๒ 
ดวยเหตุท่ีวัดหรือศาสนสถานมักสรางดวยวัสดุท่ีแข็งแรง

ทนทาน เพราะเปนการสรางดวยศรัทธาอันสูงสง ถือเปนการสรางกุศลอันยิ่งใหญ จะเห็นไดจากโบราณ
สถานท่ีมีอยูมากมายท่ัวทุกภาคของประเทศไทยท่ีมีอายุสมัยตาง ๆ กันนับรอยนับพันป สวนใหญไดแก
สิ่งกอสรางประเภท ศาสนสถาน โบราณสถานดังกลาว เปนหลักฐานใหเราไดทราบวาในแผนดินไทยเรานี้
ไดมีการสรางวัดในพระพุทธศาสนามาแลวเปนเวลานับ ๑,๐๐๐ ป   ท้ังนี้โดยไดรับคติทางศาสนาท้ังพุทธ
และพราหมณมาจากอินเดีย ผานทางพอคา นักบวช และคนในวรรณะอ่ืน ๆ ท่ีเดินทางเขามาในดินแดน
                                                 

๓๑
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทย” ใน ประชุมพระนิพนธ

เกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๔), หนา ๑๔๖. 
๓๒

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพมลูนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๗.  



 
 

๑๐๘ 

ท่ีเปนประเทศไทยปจจุบัน และประเทศตาง ๆ ทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือทําการคาขาย
แสวงโชคและเผยแผศาสนาดังไดพบหลักฐานท่ีแสดงวามีการติดตอคาขายจากอินเดียมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย เชน ไดพบลูกปดหินสีแบบอินเดียเปนจํานวนมากท่ีแหลงโบราณคดีบานดอน
ตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงกําหนดอายุไดประมาณ ๑,๗๐๐ – ๒,๐๐๐ ปมาแลว และยังไดพบใน
แหลงอ่ืน ๆ ในสมัยเดียวกันอีกหลายแหงรวมท้ังไดพบโบราณวัตถุประเภทรูปเคารพทางศาสนาท่ีมี
ลักษณะศิลปะอินเดียอยางแทจริง นาเชื่อไดวาเปนของท่ีพอคาชาวอินเดียนําติดตัวมา เชน พระพุทธรูป
แบบศิลปะอมราวดี (ราวพุทธศตวรรษท่ี ๖ – ๙)  แบบคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษท่ี ๙ – ๑๑) เปนตน 

การเขามาติดตอคาขายหรือเขามาโดยวัตถุประสงคอ่ืน ๆ 
ของชาวอินเดีย ซ่ึงสวนหนึ่งไดมาตั้งหลักแหลงเปนสถานการคาหรือทํามาหากินอยูในทองถ่ินตาง ๆ  
ทําใหวัฒนธรรมอินเดียแพรไปสูคนพ้ืนเมืองและผสมผสานเขากับวัฒนธรรมดั้งเดิม เกิดเปนวัฒนธรรม
รูปแบบเฉพาะข้ึนในภูมิภาคตาง ๆ 

เม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ – ๑๒  โดยมีโบราณวัตถุ
และโบราณสถาน เปนรูปแบบวัฒนธรรมตาง ๆ ดังกลาว ท่ีเหลือใหเราไดเห็นเปนประจักษพยานและ
ศึกษาคนควา ลวนเปนของท่ีเก่ียวเนื่องในศาสนาเปนสําคัญ เริ่มตั้งแตวัฒนธรรมท่ีรูจักในชื่อ “ทวาราวดี” 
ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา มีอายุในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๖ เจริญข้ึนทางภาคกลางและ
แพรหลายไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระพุทธศาสนาในสมัยนี้เปนพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท 
(หินยาน) เปนหลัก โบราณสถานในวัฒนธรรมทวาราวดีท่ีไดพบสวนใหญเปนสถูปรูปแบบตาง ๆ เหลือ
เพียงสวนฐานหรือเหนือข้ึนมาเล็กนอย เชน พบเปนกลุมใหญท่ีเมืองโบราณท่ีอําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เมืองโบราณตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน ท่ีเปนวิหารพบเพียงสวนนอยเหลืออยูเพียงสวนฐาน เชนท่ีเมือง
โบราณอูทอง ท่ีหนาวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม ท่ีวัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา เปนตน จึงกลาวไดวาโบราณสถานในวัฒนธรรมทวาราวดีนี้ คือวัดในพระพุทธศาสนาสมัย
แรก ๆ ของประเทศไทย32

๓๓ 
ในขณะท่ีวัฒนธรรมแบบทวาราวดีเกิดข้ึนในภาคกลางนั้น 

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีวัฒนธรรมแบบขอมหรือเขมรโบราณอยูในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘ 
ไดพบโบราณวัตถุและโบราณสถานจํานวนมาก โดยเฉพาะทางตอนลางของภาคลงมาทางภาคตะวันออก
ถึงจังหวัดปราจีนบุรี และภาคกลางบางสวน เชน ท่ีปรากฏอยูในจังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
ราชบุรี โบราณสถานเหลานี้มีท้ังของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ โดยชวงตนพุทธศตวรรษมักจะเปน
ศาสนาพราหมณ เชน ปราสาทเขานอย จังหวัดปราจีนบุรี ปราสาทพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา จังหวัด
บุรีรัมย และปราสาทอ่ืน ๆ อีกมากมาย   เปนพุทธสถานก็มี เชน ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ไดกลายเปนศาสนาท่ีไดรับการนับถือ
แพรหลายแทนท่ีศาสนาพราหมณ โบราณสถานจึงเปนพุทธสถานหรือวัดในพระพุทธศาสนา เชน พระ
ปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี ปราสาทเมืองสิงหจังหวัดกาญจนบุรี เปนตน 

                                                 
๓๓

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



 
 

๑๐๙ 

สวนในภาคใตก็มีรูปแบบศิลปะหรือวัฒนธรรมท่ีเรียกกันวา
ศรีวิชัย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ – ๑๘ โบราณสถานสวนใหญเปนพุทธสถานตามอิทธิพลทางศาสนา
ท่ีเขามาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซ่ึงเปนพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ตัวอยางโบราณสถาน
แบบศรีวิชัย ไดแก วัดพระบรมธาตุไชยา วัดแกว วัดหลง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และมีกลุม
พุทธสถานกลุมใหญท่ีอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานีซ่ึงภายในอาคารมีพระพิมพและสถูปจําลองบรรจุอยู
เปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามในสมัยนั้นไดมีพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทท่ีเขามาจากลังกา โบราณสถานท่ี
ปรากฏ เชน พระสถูปองคเดิมภายในพระเจดีย วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเปน
พระสถูปท่ีสรางตามแบบศิลปะลังกา ในนิกายเถรวาทหรือหินยาน สวนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ
ก็มีปรากฏอยูบาง เชน ท่ีเขาคา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ครั้นเม่ืออาณาจักรไทยท่ีตั้งแวนแควนเปนรัฐอิสระอยูทาง
ตอนเหนือของดินแดนประเทศไทยรวมตัวกันเปนปกแผนกอตั้งเปนประเทศข้ึนในสมัยสุโขทัย ศาสนา
พุทธท่ีเดิมเปนพุทธในนิกายมหายานไดเปลี่ยนเปนพุทธลัทธิเถรวาทหรือหินยาน ท่ีเขามาจากลังกา และ
ไดมาเปนท่ีนับถืออยางแพรหลายสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ศาสนสถานท่ีสรางตั้งแตสมัยสุโขทัย หรือ
ตั้งแตราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ เปนตนมาจึงเปนวัดในพระพุทธศาสนาเกือบท้ังสิ้น ดังท่ีเห็นเปน
โบราณสถานอยูมากมาย เชน ในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย เชียงแสน เชียงใหม ลําพูน 
พะเยา กําแพงเพชร อยุธยา ฯลฯ โดยมีเทวสถานในศาสนาพราหมณปรากฏอยูเพียงสวนนอย เชน ศาล
ตาผาแดง หอเทวาลัยมหาเกษตรพิมานในเขตอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เปนตน 

โบราณสถานดังกลาว หากเปนวัดหรือศาสนสถานของ
พราหมณ สิ่งท่ีเหลืออยูก็คือ เทวาลัยหรืออาคารท่ีสรางถวายเปนท่ีสถิตของพระเจา หรือเปนอาคาร 
ท่ีเก็บคัมภีร ประดิษฐานรูปเคารพซ่ึงสรางดวยอิฐ หิน และศิลาแลง ไมใชท่ีอยูอาศัยของพระสงฆหรือ
พราหมณ พุทธสถานก็เชนเดียวกันท่ีมีอายุอยูในสมัยแรก ๆ จะพบแตซากเจดีย ซากวิหาร หรือซากโบสถ 
ซ่ึงเปนสวนพุทธาวาสไมพบสิ่งกอสรางท่ีเปนสังฆาวาสอันเปนท่ีอยูอาศัยของพระสงฆ ท้ังนี้เขาใจวา
อาคารท่ีอยูอาศัยของพระสงฆคงจะสรางดวยไมเพราะเปนวัสดุท่ีหางายและเหมาะตอการอยูอาศัยใน
ภูมิอากาศท่ีรอนชื้นของประเทศไทย จึงไดผุพังเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา คงเหลือแตสวนของพุทธาวาส 
ไดแก ซากเจดีย วิหาร พระพุทธรูป ซ่ึงสรางดวยวัสดุท่ีทนทานถาวรกวา33

๓๔ 
สําหรับการสรางวัดข้ึนในประเทศไทยนั้น มูลเหตุแหงการ

สรางวัดนั้นสันนิษฐานวาเปนผลสืบเนื่องมาจากการท่ีศาสนาพุทธไดเผยแพรมาจากอินเดีย ไดมีการขอ
พระบรมธาตุมาจากอินเดียแลวสรางพุทธเจดียบรรจุพระบรมธาตุ และผูมีศรัทธาจะบวชก็ขอบรรพชา
อุปสมบทตอพระภิกษุสงฆซ่ึงมาจากอินเดีย จึงเกิดมีวัดและพระภิกษุสงฆข้ึนในประเทศไทย ดังสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา34

๓๕ 
จึงคิดเห็นวามูลเหตุท่ีสรางวัดเห็นจะมีเปน ๒ อยาง ตางกันตั้งแตดึกดําบรรพมา 
คืออยางหนึ่งสรางเปนพุทธเจดียบรรจุพระบรมธาตุถือวาเปนหลักพระพุทธศาสนา

                                                 
๓๔

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติการสรางวัดในประเทศไทย” ใน พระอารามหลวง 
เลม ๑, อางแลว, หนา ๓. 

๓๕
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทย” ใน ประชุมพระนิพนธ

เกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา, อางแลว, หนา ๑๔๘. 



 
 

๑๑๐ 

ในท่ีแหงนั้น อีกอยางหนึ่งนั้นคือในเวลาทานผูทรงคุณธรรมในพระศาสนา เชนชั้น
ครูบาอาจารยท่ีนับถือกันวาเปนบุรุษพิเศษ ถึงมรณภาพลงเผาศพแลว ผูท่ีนับถือก็
ชวยกันกอสถูปบรรจุ อัฐิธาตุตามประเพณีในอินเดีย แต อุทิศให เปนเรือน
พระพุทธศาสนาดวย จึงไดเกิดมีวัดอ่ืน ๆ อยูในท่ีใกล ๆ กัน วัดสองอยางดังกลาว
มาเปนตนของเจตนาในการสรางวัดในชั้นหลังสืบมา จะสมมติเรียกโดยยอตอไปใน
อธิบายวา วัดพุทธเจดียอยางหนึ่ง วัดอนุสาวรียอยางหนึ่ง 

วัดท่ีสรางข้ึนในประเทศไทยในชั้นแรกสมัยทวาราวดี คือ 
เมืองนครปฐมเปนราชธานีนั้น มีเพียงพระสถูปเจดีย และอาจมีวิหารสําหรับประชุมสงฆ กุฎีพระก็มีเพียง
วัดท่ีเปนพระพุทธเจดียสําหรับพักสงฆท่ีมานมัสการเทานั้น เพราะในสมัยนั้นพระภิกษุสงฆเท่ียวจาริก 
สั่งสอนไปตามอยางพุทธสาวก มิไดอยูประจํา ยังไมมีการสรางพระอุโบสถ3 5

๓๖  ตอมาเม่ือลัทธิมหายานแผ
เขามาทางภาคตะวันออกและทางใต การสรางวัดก็เริ่มมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีการสรางพระปรางค
แทนพระสถูปเจดีย และมักมีระเบียงลอมรอบ ในชั้นนี้สันนิษฐานวา พระบรมธาตุหายากกวาแตกอน 
ประกอบกับมีพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตวบูชากันแพรหลาย จึงเปลี่ยนมาสรางพระปรางคและ
มณฑปท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวไวเปนหลักสําหรับวัด ดังปรากฏท่ี พิมาย ลพบุรี และ 
ไชยา เปนตน 

เม่ือลัทธิมหายานแบบลังกาวงศกลับมารุงเรืองในประเทศ
ไทย (ราว พ.ศ. ๑๘๐๐) การสรางวัดก็กลับมานิยมสรางพระสถูปท่ีบรรจุพระบรมธาตุตามเดิม และเกิดมี
การสรางโบสถและพัธสีมาข้ึน ดวยเหตุท่ีพระสงฆมีหลายหมูหลายคณะ นับถือลัทธิตาง ๆ กัน รังเกียจท่ี
จะทําสังฆกรรมรวมกันอยางหนึ่ง และเม่ือพระพุทธศาสนารุงเรืองมากข้ึน จํานวนพระสงฆก็มีจํานวนมาก 
การกระทําเก่ียวกับสังฆกรรมในนามของสังฆสมาคม เชน การรับบุคคลเขาบวช การกฐิน ซ่ึงตองเรียก
ประชุมสงฆท้ังหมดเปนการลําบาก จึงมีการกําหนด “สีมา”3 6

๓๗ เชน เอาทองท่ีอําเภอหนึ่งเปนเขต เม่ือมี
กิจกรรมท่ีตองประชุมสงฆก็จะเรียกประชุมเฉพาะในสีมาคือเขตนั้น ๆ ครั้นเม่ือจํานวนพระสงฆมากข้ึนจึง
ตองรนเขตสีมาใหเล็กลงเพ่ือสะดวกแกการประชุม จนถึงกําหนดเขตสีมาในวัดอันหนึ่งอันเดียว จึงเริ่มมี
การสรางโบสถข้ึน แตก็มีเพียงบางวัดและทําเปนหลังเล็ก ๆ สิ่งสําคัญของวัดมีเพียงพระสถูปเจดียกับ
วิหาร 

                                                 
๓๖

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๙. 
๓๗

สีมา แปลวา เขต, แดน, เครื่องหมายบอกเขต ใชวา เสมา ก็มี   สีมา หมายถึงเขตหรือแดนท่ีกําหนด
ไวสําหรับทําสังฆกรรมตาง ๆ กําหนดเขตแดนดวยเครื่องหมายบอกเขตท่ีเรียกวา นิมิต ท่ีเหนือนิมิตนิยมสกัดหินเปน
แผนประดิษฐานไวในซุมท่ีสรางครอบนิมิต ถือเปนสัญลักษณแทนนิมิต เรียกแผนหินน้ันวา ใบสีมา หรือ ใบเสมา 
เรียกซุมน้ันวา ซุมสีมา หรือ ซุมเสมา 

ใบสีมา นิยมทําดวยแผหินสกัดเปนแผนหนาประมาณ ๕-๗.๕ เซนติเมตร มีรูปทรงเฉพาะ บางแหงสกัด
เปนลายเสนรูปธรรมจักรเพ่ิมความสวยงาม ประดิษฐานไวในซุมท่ีสรางครอมนิมิตท้ัง ๘ ทิศของโบสถ คลายเปน
สัญลักษณแทนนิมิต ถาเปนวัดราษฎรนิยมทําซุมละแผนเดียว ถาเปนวัดหลวงนิยมทําซุมละสองแผนเรียกวา สีมาคู 
นัยวาเพ่ือเปนขอสังเกตใหทราบวาเปนวัดราษฎรหรือวัดหลวง (อางจาก พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ 
ราชบัณฑิต “พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด” อางแลว, หนา ๑๑๓๗). 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95


 
 

๑๑๑ 

การสรางวัดตามหลักเกณฑทางพระพุทธศาสนานั้นมิได
กําหนดองคประกอบไว แตสรางข้ึนเพียงเพ่ือใหเปนท่ีพํานักของสงฆหรือใชเปนท่ีจําพรรษาในพรรษากาล 
มิไดมีการกลาวถึงอุโบสถ อยางไรก็ตามในพระวินัยไดกําหนดลักษณะของสีมาท่ีสําหรับภิกษุทําสังฆกรรม
ไว เนื่องจากในการปกครองของคณะสงฆพระพุทธเจาไดกําหนดใหปกครองกันเอง ดังนั้น การทํา 
สังฆกรรมบางอยางจึงตองทําในท่ีสามัคคีสงฆ ตองนัดประชุมสงฆท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้นใหพรอมกัน  
หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยังตองไดรับความยินยอมในการทําสังฆกรรมนั้น ๆ กอน มิฉะนั้น 
สังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได เชน การใหอุปสมบท การกรานกฐิน เปนตน เขตดังกลาวนั้นเรียกวา “สีมา”37

๓๘ 
วิธีสมมตสีมา หรือการกําหนดเขตนั้น เรียกวา “ผูกสีมา” 

การกําหนดเขตสีมาตองมีเครื่องหมายใหคนอ่ืนไดรับรูดวย และผูท่ีอยูภายในเขตเองก็จะไดไมลืม จะไดใช
เปนท่ีกําหนดวาตนเองอยูในเขตหรือไม ใหกําหนดเครื่องหมายเขตเรียกวา “นิมิต” ซ่ึงวัตถุ ๘ ชนิด อยาง
ใดอยางหนึ่งท่ีอาจใชเปนเครื่องหมายเขตได คือ ภูเขา ศิลา ปาไม ตนไม จอมปลวก หนทาง แมน้ําและ 
น้ํา  มาถึงปจจุบันจึงนิยมกันลงตัวเอาศิลาขนาดท่ีเปนหลักเปนฐาน หรือการใชกอนหิน แตงใหเรียบรอย
งดงามเปนลูกกลม ๆ ซ่ึงเรียกวา “ลูกนิมิต” แตเนื่องจากลูกนิมิตนั้นฝงอยูใตดินมองไมเห็น ตอมาก็เลย
นิยมทําแผนหิน แผนอิฐหรือแผนไม ไวเหนือหลุมหรือเรียงไวบนกําแพงตรงเหนือหลุมท่ีฝงลูกนิมิตไวนั้น 
แลวเรียกกันวา “ใบเสมา” หรือ “ใบสีมา” เพ่ือเปนท่ีสังเกตวาลูกนิมิตอยูตรงนั้น เม่ือสงฆไดมาประชุม
ทําสังฆกรรมในเขตพ้ืนท่ีนั้นแลว ท่ีในบริเวณนั้นก็เรียกวาเปน”พัทธสีมา” แปลวาสีมาท่ีผูกแลว คือเปน
เขตท่ีสงฆไดกําหนดข้ึนแลว เม่ือยังไมผูกก็ยังไมเปนพัทธสีมา แตสํานวนไทยเราพูดกันวาผูกพัทธสีมา38

๓๙ 
สีมาอีกประเภทหนึ่งคือสีมาท่ีไมตองผูก เรียกวา “อพัทธ

สีมา” เปนสีมาชนิดท่ีพระสงฆไมไดมาประชุมตกลงกันกําหนดข้ึน แตถือตามเขตบานเมือง เชน เขต
ตําบล เม่ือเขตตําบลมีแคใหน พระท่ีอยูในเขตตําบลนั้นเม่ือถึงคราวมีเรื่องสวนรวมตองมาประชุมรวมกัน
หมดทุกองค ขาดองคใดองคหนึ่ง หรือถาพระองคท่ีอยูนอกเขตผานเขามาในเขตนั้นก็ตองเขารวมท่ี
ประชุมดวย ถาปฏิบัติไมไดตามนี้ก็จะทําใหสังฆกรรมนั้นเปนโมฆะ อพัทธสีมา แบงเปน ๓ ประเภทคือ 
กําหนดถือเอาเขตตําบลท่ีบานเมืองจัดไวเปนบานหรือแขวงตามแตสะดวก เรียกวา “คามสีมา”  หากอยู
ในปาท่ีเปนธรรมชาติ ก็เอาระยะหรือเนื้อท่ีเปนกําหนด เชน ในปา ใหวัดจากศูนยกลางอออกไปโดยรอบ
ดานละ ๗ อัพภันดร (คือดานละประมาณ ๙๘ เมตร)  เรียกวา “สัตตัพภันดรสีมา” หากอยูในทะเล ใน
สระ ในบึงหรือหนองน้ําท่ีนิ่ง ใหกําหนดสีมาโดยสาดน้ําออกไปถึงเพียงไรก็กําหนดสีมาเพียงนั้น เรียกวา 
“อุททุกเขปสีมา” 39

๔๐ 
อยางไรก็ตาม ตามประเพณีในยุคหลัง นิยมผูกสีมา

เฉพาะตัวสถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุม คือท่ีตัวอาคารอุโบสถ หรือตัวโบสถ แตก็มีบางวัดท่ีผูกสีมาท้ัง
วัด โดยในประเทศไทยมีอยู ๒ วัด คือ วัดราชบพิธ กับวัดราชประดิษฐ โดยมีขอสังเกตวาถาผูกสีมาไว

                                                 
๓๘

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระมหาสมณวินิจฉัย, (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓), หนา ๙๐-๙๑. 

๓๙
พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตโต), ฝงลูกนิมิต-ผูกสีมา: ปุจฉา วิสัชนา, พิมพครั้งท่ี ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: ประพันธสาสน, ๒๕๕๕), หนา ๔-๗. 
๔๐

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระมหาสมณวินิจฉัย, เพ่ิงอาง, หนา ๙๑-๙๒. 



 
 

๑๑๒ 

ท้ังวัดจะมีชื่อตอทายวา “สถิตมหาสีมาราม” เพราะฉะนั้นวัดท่ีวานี้ เวลามีสังฆกรรม พระท้ังวัดตอง
เขาท่ีประชุมท้ังหมด และตองมีโยมไปเฝาประตูวัด     

ในการกําหนดเขตพัทธสีมานั้น ในเขตนี้ไมจําเปนตองมี
อาคารก็ได เพราะเปนเขตสําหรับการประชุมสังฆกรรม แตพระพุทธองคไดทรงมีพุทธานุญาตใหมีตัว
อาคารสําหรับเปนท่ีประชุมได เรียกวา อุโปสถัคคะ หรือ อุโปสถาคาร หรือ “โรงอุโบสถ” หรือ “โบสถ” 
นั่นเอง ซ่ึงโดยปกติเปนธรรมดาวาถาจะมีโบสถก็ตองสรางโบสถไวภายในสีมาหรือเทากับสีมา40

๔๑   
ในสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี มีการสรางโบสถใหญข้ึน 

และถือเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในวัด ซ่ึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา 
จะเปนเพราะเกิดมีพวกผูดีบวชมากข้ึน ญาติโยมใครจะเห็นพระสงฆทําอุปสมบท
กรรมใหชื่นใจ หรืออีกอยางหนึ่งเพราะประเพณีการทอดกฐินถือเปนพิธีสําคัญข้ึน 
ถึงพระเจาแผนดินเสด็จโดยกระบวนแห ดังปรากฏในศิลาจารึกของพระเจา
รามคําแหงมหาราช ผูท่ีสรางและปฏิสังขรณวัดจึงถือเอาการสรางพระอุโบสถเปน
สําคัญข้ึน 

ในยุคนี้ เกิดมีคตินิยมฝายคฤหัสถวาท่ีบรรจุอัฐิธาตุของวงศ
สกุลควรสรางเปนเจดียวัตถุอุทิศตอพระศาสนา เม่ือผูเปนตนตระกูลมรณภาพจึงมักสรางเปนพระสถูป
เจดียบรรจุพระธาตุ หรือพระพุทธรูปไวเบื้องบน ใตนั้นบรรจุอัฐิ ขางหนาสรางวิหารไวสําหรับเปนท่ี
ทําบุญ เปนวัดประเภทอนุสาวรียเกิดข้ึนมาก และวัดประเภทนี้หามีพระอุโบสถและกุฎีสงฆสําหรับเปนท่ี
อยูไม ดังเชน วัดในเมืองสวรรคโลกและสุโขทัยเปนตน41

๔๒ 
ในสวนของวัดท่ีพระมหากษัตริยทรงสรางนั้น โบราณสถาน

ท่ีเปนวัดสมัยตาง ๆ ท่ีคนพบในปจจุบันเหลานั้น สวนหนึ่งและอาจจะเปนสวนใหญจะเปนวัดท่ี
พระมหากษัตริยทรงสรางข้ึนจึงเรียกกันวา “วัดหลวง” เพราะการสรางวัดจะตองใชกําลังคนกําลังทรัพย
มากมาย ผูท่ีสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนตนมา จึงมักจะเปนกษัตริยหรือเศรษฐีท่ีมีฐานะสูงท้ังใน
สังคมและทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นจากพุทธประวัติวา ผูสรางวัดถวายไดแกกษัตริยแหงแควนตาง ๆ เชน
พระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงแควนมคธ ไดสรางวัดเวฬุวนาราม ซ่ึงเปนวัดแรกในพระพุทธศาสนา และมี
กษัตริยและราชาในแวนแควนตาง ๆ อีกหลายองคท่ีไดสรางวัดถวายหรือทรงเปนองคศาสนูปถัมภ โดย
ปรากฏในอรรถกถาวา  ท่ีดินท่ีพระเจาแผนดินแบงจากบานโดยปกติพระราชทานใหเปนสิทธิแกผูใด 
ผูหนึ่งเรียกวา “วิสุงคาม” แปลวาบาน ตางใชเปน “คามสีมา” ได ดังนั้น การท่ีพระมหากษัตริยซ่ึงเปน
องคอัครศาสนูปถัมภ กําหนดท่ีพระราชทานไวเปนวิสุงคาม เวนจากการเก็บคาสมพัตสรและอากร เพ่ือ
สงฆจะไดสมมุติเปนพัทธสีมา เพ่ือยนเขตสามัคคีใหสั้น สําหรับประชุมสงฆไดสะดวก  การท่ีกษัตริย
พระราชทานท่ีใหเปนวิสุงคามตามพระธรรมวินัยนี้ จึงกลายมาเปนธรรมเนียมพระราชประเพณีในการท่ี
กษัตริยจะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตั้งวัดและการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาในการ

                                                 
๔๑

พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตโต), ฝงลูกนิมิต-ผูกสีมา: ปุจฉา วิสัชนา, เพ่ิงอาง, หนา ๑๐-๑๑. 
๔๒

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทย” ใน ประชุมพระนิพนธ
เกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา, อางแลว, หนา ๑๕๐-๑๕๑. 



 
 

๑๑๓ 

สรางพระอุโบสถ4 2

๔๓ และถูกกําหนดไวในหลักเกณฑการจัดตั้งวัดตามท่ีปรากฏในกฎหมายคณะสงฆ
ปจจุบัน 

สําหรับวัดโบราณกอนสมัยสุโขทัย ท่ีเหลือเปนโบราณสถาน
ในประเทศไทย ปจจุบันมีหลักฐานท่ีเชื่อถือไดวาเปนวัดหลวงหรือวัดท่ีกษัตริยหรือราชวงศทรงสราง คือ 
ศิลาจารึก ซ่ึงบางหลักมีขอความกลาวชัดเจนถึงการสรางวัดของพระราชา บางหลักไมไดระบุชัดเจน แต
กลาวถึงการอุปถัมภ การถวายท่ีดิน ขาทาส สิ่งของตาง ๆ แกวิหารหรือศาสนสถานของพระราชาหรือ
พระราชวงศ ศิลาจารึกบางหลักท่ีพบ ณ โบราณสถานนั้น ๆ เปนหลักฐานท่ียืนยันไดวา เปนวัดท่ีสราง
หรืออุปถัมภโดยพระมหากษัตริยหรือพระราชวงศ เชน ศิลาจารึกหินขอน ๑ มีอายุอยูในพุทธศตวรรษท่ี 
๑๓ – ๑๔ ตัวอักษรปลลวะ (รูปอักษรแบบท่ีใชอยูในราชวงศปลลวะในประเทศอินเดียตอนใต) ภาษา
สันสกฤตจารึกลงบนเสาสี่เหลี่ยม ตั้งอยูบริเวณสถานบานหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ซ่ึงสันนิษฐานวานาจะเปนวัดในพระพุทธศาสนาเพราะมีเสาศิลาตั้งคูกันเปนใบเสมา และบางเสามีภาพ
จําหลักรูปสถูป ขอความจารึกกลาวถึงเจาชายท่ีออกบวช มีตําแหนงเปนราชภิกษุ ไดสรางเสมาศิลา ๔ 
หลัก ไดถวายวัด ๑๐ วัด แกคณะสงฆและกลาวถึงการบริจาคทานถวายสิ่งของตาง ๆ รวมท้ังสวน นา 
และทาส 

นอกจากนั้น ในสมัยสุโขทัยไดปรากฏหลักฐานวามีการถวาย
ท่ีกัลปนา4 3

๔๔ เรื่องนี้เก็บความไดจากพงศาวดารเหนือบางตอนไดความวา พระยารวงไดพระราชทานท่ีไร
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 และวัดไตรภูมิปาแกว44

๔๕ 
ศิลาจารึกบางหลักมีขอความระบุชัดถึงการสรางวัดของ

พระราชา แตไมสามารถพบแหลงท่ีสรางไดชัดเจนวามาจากศาสนสถานแหงใด เชน จารึกวัดเสมาเมือง
พบท่ีวัดเสมาเมือง ตําบลเวียงศักดิ์ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากได
เคลื่อนยายนานแลว และหลักฐานตาง ๆ ไมสอดคลองกัน เปนเหตุใหไมสามารถสรุปไดแนชัดวาศิลา
จารึกหลักนี้ไดมาจากโบราณสถานใด ศิลาจารึกดังกลาวจารึกดวยอักษรหลังปลลวะภาษาสันสกฤต ระบุ
พุทธศักราช ๑๓๑๘ มีขอความกลาวถึงการสรางวัดของพระเจากรุงศรีวิชัยวา ไดสรางอาคารอิฐ ๓ หลัง 
ใหเปนที่ประทับของพระพุทธเจาผูทรงชนะมารของพระโพธิสัตว และยังมีพระบรมราชโองการให
พระเถระราชาคณะสรางสถูปอีก ๓ องค นอกจากนี้ยังมีศิลาจารึกอีกเปนจํานวนหลายหลักจารึกข้ึน

                                                 
๔๓

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระมหาสมณวินิจฉัย, อางแลว, หนา ๙๒. 
๔๔

ท่ีกัลปนาน้ัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมายวา หมายถึงท่ีดินหรือ
สิ่งอ่ืน เชนอาคาร ซึ่งเจาของอุทิศผลประโยชนใหแกวัดหรือศาสนา ในพระราชบัญญัตลิักษณปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 
๑๒๑ มาตรา ๖ ไดระบุวาท่ีกัลปนาน้ัน คือท่ีแหงใด ๆ ซึ่งพระเจาแผนดินไดทรงพระราชอุทิศเงินอากรคาท่ีแหงน้ัน
ข้ึน วัดก็ดี หรือท่ีซึ่งเจาของมิไดถวายกรรมสิทธ์ิอุทิศแตผลประโยชนอันเกิดข้ึนแตท่ีน้ันข้ึนวัดก็ดี ท่ีเชนน้ันเรียกวาท่ี
กัลปนา  

๔๕
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, กรมการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๒๘. 



 
 

๑๑๔ 

ในชวงสมัยตาง ๆ ท่ีกลาวถึงกษัตริยหรือราชวงศ ตลอดจนผูมีตําแหนงสูง สราง อุปถัมภ และถวาย
สิ่งของ ท่ีดิน หรือทาส แกพระศาสนา ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนวัดในศาสนาพราหมณ และวัดในพระพุทธศาสนา 

เม่ือถึงสมัยสุโขทัย มีการจารึกเรื่องราวของบานเมืองและ
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยลงในศิลาจารึก ซ่ึงบอกใหทราบวา พระมหากษัตริยทรงเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทซ่ึงเขามาจากลังกาอยางลึกซ้ึง ทรงทํานุบํารุงตลอดจนให
ประชาชนนับถือและปฏิบัติ จารึกหลายหลักกลาวถึงการสรางวัดของพระมหากษัตริยประกอบกับ
หลักฐานท่ีปรากฏใหเห็นวามีวัดจํานวนมาก ท้ังวัดในเมือง (ฝายคามวาสี) และวัดนอกเมือง (ฝาย
อรัญวาสี) ในเขตอรัญญิกในเมืองสุโขทัยและเมืองบริวาร จึงเชื่อไดวาวัดเหลานี้สวนใหญเปนวัดหลวงท่ี
สรางและอุปถัมภโดยพระมหากษัตริย โดยเฉพาะในรัชกาลพอขุนรามคําแหง และพระมหาธรรมราชา 
ลิไท ซ่ึงครองราชยเปนเวลานาน และไดทําการฟนฟูบํารุงพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก แมในศิลาจารึก
จะไมไดระบุชัดเจนวาพระมหากษัตริยองคใดสรางวัดใดบาง45

๔๖ 
โดยท่ีการปกครองคณะสงฆสมัยสุโขทัย การจัดระเบียบการ

ปกครองคณะสงฆ ปรากฏเปนแบบแผนชัดเจนในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท ผูเปนราชนัดดาของ 
พอขุนรามคําแหง (ปมะเส็ง จุลศักราช ๖๗๙ [พ.ศ. ๑๘๖๐])  โดยการปกครองคณะสงฆแบงออกเปน  
๒ คณะ คือคณะคามวาสีและคณะอรัญวาสี คณะสงฆท้ังสองฝายแยกการปกครองเปนอิสระจากกัน  
แตละคณะมีเจาคณะผูปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเปนของตนเองเรียกวา พระสังฆราช เหตุนั้นในกรุง
สุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ ๒ รูป คือพระสังฆราชคณะคามวาสี และพระสังฆราชคณะ
อรัญวาสี เนื่องจากพระสังฆราชแตละองคไดรับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย พระสังฆราชจึงข้ึนตรง
ตอพระมหากษัตริย และในขณะเดียวกันพระสังฆราชปกครองบังคับบัญชาพระสงฆผูอยูใตบังคับบัญชา
รองลงไปตามลําดับคือพระครูและเจาอาวาส46

๔๗  
พระมหาธรรมราชาลิไททรงสรางวัดพระมหาธาตุและปลูก

ตนพระศรีมหาโพธิ์ในเมืองนครชุม ในจารึกกลาววาพระบรมธาตุและตนมหาโพธิ์เปนของท่ีแทจริงไดมา
จากประเทศลังกา และทรงสงใหราชบัณฑิตไปอาราธนาพระสวามีสังฆราชมาจากเมืองลังกามีนามวา 
พระสุมนะจากเมืองนครพันมาตั้งสํานักเผยแผพระศาสนา ณ วัดปามะมวง ในกรุงสุโขทัย ใน พ.ศ. 
๑๙๐๔ และไดทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ไดสละราชสมบัติออกผนวชระยะหนึ่งท่ีวัดอรัญญิก 
นับเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกของไทยท่ีไดทรงพระผนวช  ในขณะท่ีพระองคทรงผนวชก็ไดทรง
นิพนธหนังสือเรื่อง “เตภูมิกถา หรือไตรภูมิพระรวง” เปนนิพนธท่ีเดนและมีอิทธิพลตอคนไทยมากใน
หลายยุคหลายสมัยตอมา ทําใหผูอานไดตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษนรกสวรรคเปนอยางดี 4 7๔๘  และ
การท่ีพระมหาธรรมราชาลิไททรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชมากรุงสุโขทัยนี้ ทําใหสถานภาพของ

                                                 
๔๖

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติการสรางวัดในประเทศไทย” ใน พระอารามหลวง 
เลม๑, อางแลว, หนา ๔-๕. 

๔๗
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), “พัฒนาการและการจัดองคกรพุทธศาสนา”, ใน เอกสาร

การสอนชุดวิชา ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครั้งท่ี ๑๖, (นนทบุร:ี 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๔๗. 

๔๘
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในเอเชีย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๑๔๗. 



 
 

๑๑๕ 

พระสงฆคณะลังกาวงศม่ันคงยิ่งข้ึน พระสงฆในคณะลังกาวงศเปนพระนักปฏิบัติกรรมฐาน นิยมพํานักอยู
ในวัดท่ีหางไกลตัวเมือง คณะนี้จึงมีชื่อเรียกในสมัยนั้นวา “คณะอรัญวาสี” หมายถึงกลุมพระสงฆผูพํานัก 
อยูในวัดปา ตั้งม่ันอยูกับแนวปฏิบัติเดิมนั่นคือปลีกความวุนวายจาก โลกออกสูปา เพ่ือแสวงหาความ
วิเวก มุงเนนทาง “วิปสสนาธุระ”  อันแตกตางจากพระสงฆฝายท่ีมีอยูในกรุงสุโขทัยแตเดิม พระสงฆกลุม
หลังนี้ มีชื่อเรียกวา “คณะคามวาสี” หมายถึงกลุมพระสงฆผูพํานักอยูในวัดใกลหมูบานหรือตัวเมือง 
ภายในเขตชุมชน พระสงฆคณะนี้เปนสายพระท่ีมุงศึกษาพระปริยัติธรรมโดยเนนการศึกษาวิชาการ คือ
การมุงศึกษาเพ่ือใหรูถึงพระพุทธพจน พระธรรมวินัย รวมท้ังพระอภิธรรมตาง 4ๆ8

๔๙  
พระภิกษุไมวาจะเปนฝายอรัญวาสีหรือคามวาสีทุกรูป

จะตองสังกัดไมวัดใดก็วัดหนึ่ง วัดฝายคามวาสีนั้นอยูภายในหรือรอบนอกเมืองท่ีมีชุมชนอาศัยอยู แตวัด
ฝายอรัญวาสีจะตองถอยรนใหหางไกลชุมชนใหมากท่ีสุด แตความจําเปนในการพ่ึงพาอาศัยการแบงปน
อาหารจากสังคมยังตองมีอยู ในพระวินัยกําหนดไววาวัดฝายอรัญวาสีจะตองตั้งไมหางจากหมูบานท่ีใกล
ท่ีสุดจนเกินไป คือใหอยูในระยะประมาณ ๕๐๐ ชั่วคันธนู หรือประมาณ ๑ กิโลเมตร เพ่ือเอ้ือให
พระภิกษุสามารถเดินไปรับการบิณฑบาตและกลับมาทันฉันอาหารเพล กอนเท่ียงวัน 

วัดอรัญวาสี นิยมตั้งอยูในบริเวณท่ีเปนปาเขา สวนใหญมี
เพียงกุฏิและศาลาโถงอเนกประสงค ไมมีอาคารและแบบแผนมากนัก พระสงฆฝายนี้จะอยูจําวัดเฉพาะ
เพียงชวงเขาพรรษา และจะมุงธุดงคเขาปาลึก ปกกลด ฝกหัดกรรมฐานจิต และจาริกไปเรื่อย ๆ กอน
กลับออกมาจําพรรษาท่ีวัดอีกครั้งเม่ือถึงฤดูเขาพรรษาใหม ความตองการทําสังฆกรรมใด ๆ ก็เพียงอาศัย
การกําหนดข้ึนใชเพียงชั่วคราวเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพระเจดียดูเหมือนจะไมมีการสรางในวัด
อรัญวาสีหรือ “วัดปา” แท ๆ เลย คงเปนเพราะแนวความคิดของพระภิกษุสายนี้เนนท่ีการปฏิบัติเพ่ือให
เห็น “ธรรม” มากกวา “รูป” ท่ีแมเปนตัวแทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา แตก็เปนเพียงภาพสัญลักษณท่ี
ไมใชวิถีทางแหงการหลุดพน 

วัดคามวาสี สรางข้ึนสําหรับเปนท่ีพ่ึงของชุมชนหรือเมือง
โดยตรง ภารกิจหลักของพระภิกษุสงฆฝายนี้มุงไปในทางปฏิบัติดานพิธีกรรมทางศาสนา และการเนน
ศึกษาทางหนังสือเพ่ือแสวงหาความรู สําหรับใชในการสั่งสอนฆราวาสมากกวาฝกปฏิบัติดานวิปสสนา
ธุระ พระสงฆฝายนี้จึงมีความสัมพันธและเก่ียวของกับโลกภายนอกตลอด ทําใหแนวทางหลักดานปฏิบัติ
ตองเปลี่ยนไปจากการมุงหาหนทางเพ่ือให “ตนเอง” พนจากสังสารวัฏ มาเปนเพ่ือชวยให “ผูอ่ืน” พน
ทุกขแทน เปนการปฏิบัติท่ีไมใชเพ่ือมุงผลตรัสรูและนิพพาน หากแตการเนนผลทางปริยัติธรรมท้ังคอย
ชี้แนะชวยเหลือบรรเทาทุกขแกเวไนยสัตวท้ังปวงได ก็เทากับเปนการสั่งสมทานบารมีและยกระดับจิต
ของตนใหสูงข้ึนในขณะเดียวกัน ถือเปนหลักสําคัญในการฝกจิตเพ่ือการ “ละวาง” วัดประเภทนี้จะมี
องคประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีเปนอาคารมากกวาวัดอรัญวาสี ตามความตองการใชงาน การกําหนด
แบบแผนท้ังดานรูปแบบและแผนผังรวมมีกฎเกณฑคอนขางชัดเจน 

(๒.๒.๒)  สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรี 
การปกครองกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได

ทรงจัดการปกครองบานเมืองใหมีระเบียบเรียบรอยและเขมแข็งอยางดีโดยจัดการปกครอง แยกออกเปน 
                                                 

๔๙
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจฺิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, อางแลว, หนา ๑๓. 



 
 

๑๑๖ 

๒ ฝายใหญ ๆ คือ ๑. ฝายการทหารมีสมุหกลาโหม เปนหัวหนาท่ัวราชอาณาจักร และมีแมทัพนายกอง
รองลงไปตามลําดับ ๒.ฝายพลเรือน มีสมุหนายกเปนหัวหนาท่ัวราชอาณาจักรและมีเสนาบดีชั้นรองลงมา
อีก ๔ ตําแหนง ซ่ึงเดิมเรียกวา “จตุสดมภ” (จตุสดมภ คือเวียง วัง คลัง นา ซ่ึงสมเด็จพระรามธิบดี ท่ี ๑ 
[อูทอง] ทรงจัดตั้งข้ึน) เปลี่ยนเรียกชื่อใหมเปน นครบาล  ธรรมาธิกรณ  โกษาธิบดี และ เกษตราธิการ  
รวมท้ังทรงใหกําเนิดบรรดาศักดิ์ มีพระยา พระ หลวง ขุน หม่ืน (ตําแหนงเจาพระยาในสมัยนั้นยังไมมี) 
แลววางตําแหนงศักดินาใหแกขุนนางผูมีบรรดาศักดิ์ใหมีท่ีนาไดชั้นละเทาใด  ท้ังนี้ เริ่มแตพลเมืองราษฎร
สามัญ มีนาไดคนละ ๒๕ ไร และขุนนางจากหม่ืน ขุน หลวง พระ พระยา เพ่ิมข้ึนตามลําดับ   

ในดานการปกครองของคณะสงฆสมัยกรุงศรีอยุธยา การ
ปกครองคณะสงฆแบงออกเปน ๓ คณะ ไดแกคณะคามวาสีฝายซาย หมายถึง คณะของพระสงฆนิกาย
เดิมท่ีมีมาตั้งแตแรกสถาปนากรุงสุโขทัย คณะอรัญวาสี หมายถึงคณะท่ีสืบตอประเพณีพระสงฆลังกาวงศ
ของสุโขทัย และคณะคามวาสีฝายขวา หมายถึงคณะสงฆนิกายเดิมท่ีไปบวชแปลงท่ีลังกาในสมัยอยุธยานี้
แลวกลับมาตั้งคณะใหมท่ีรูจักกันในหมูประชาชนท่ัวไปวาคณะปาแกว ในการปกครองคณะสงฆภายใน
กรุงศรีอยุธยานั้นมีเจาคณะใหญ ๓ รูปดังกลาวแลวเปนผูปกครองบังคับบัญชาพระสงฆของแตละคณะ 
พระมหากษัตริยทรงสถาปนาเจาคณะใหญรูปใดรูปหนึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราช ดํารงตําแหนงประมุข
สงฆท่ัวราชอาณาจักร สําหรับตําแหนงผูบังคับบัญชาการคณะสงฆรองจากเจาคณะใหญคือ พระราชา
คณะ พระครูและเจาอาวาส ปกครองลดหลั่นกันตามลําดับชั้น 4 9

๕๐  นอกจากนั้นในดานการ
พระพุทธศาสนาพระบรมไตรโลกนาถไดทรงกําเนิดศักดินาสําหรับฝายสงฆข้ึน 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 

สําหรับการสรางวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น การสรางวัด
ตางไปจากสมัยสุโขทัย กลาวคือมีการสรางอุโบสถเกือบท้ังนั้น อาจเนื่องมาจากในสมัยนี้ถือวาผูชายทุก
คนควรตองบวช แมพระมหากษัตริยเองก็ทรงออกผนวช โดยในป พ.ศ. ๑๙๙๑ สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถไดครองราชสมบัติ เม่ือเสด็จไปประทับเมืองพิษณุโลกไดทรงศึกษาราชประวัติและพระราช
ประเพณีของกรุงสุโขทัย ทราบวาพระมหากษัตริยกรุงสุโขทัยสรางวัดมหาธาตุไวในพระราชวัง จึงทรง
อุทิศท่ีดินในพระราชวังสรางเปนพุทธาวาส ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “วัดศรีสรรเพชญ” ไดสงราชทูตไป
อาราธนาพระมหาเถรชาวลังกาเขามาเผยแพรพระศาสนาครั้งหนึ่ง และไดทรงออกผนวชเชนเดียวกับ
พระมหาธรรมราชาลิไท 5 1

๕๒ โดยทรงผนวชใน พ.ศ. ๑๙๙๘ ท่ีวัดจุฬามณีเปนระยะเวลาถึง ๗ เดือน 
จนกระท่ังในท่ีสุดถึงกับถือวาผูท่ีจะเปนขุนนางมียศศักดิ์ตองเปนผูไดบวชเรียนมาแลว52

๕๓   

                                                 
๕๐

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), พัฒนาการและการจัดองคกรพุทธศาสนา, อางแลว,  
หนา ๔๙. 

๕๑
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 

ประกอบกับในสมัยนี้วัดกลายเปนสถานศึกษาท่ีสําคัญ ดวย
เหตุตาง ๆ เหลานี้ทําใหจํานวนพระสงฆเพ่ิมข้ึนมากมาย ความจําเปนในการสรางกุฎีท่ีพักสงฆและการ
สรางอุโบสถสําหรับทําสังฆกรรมจึงเปนเหตุใหวัดในยุคนี้มีการสรางอุโบสถเกือบทุกวัด นอกจากนั้นในยุค
นี้มีการสรางวัดข้ึนมากมายจนเปนคํากลาวในสมัยรัตนโกสินทรวา “เม่ือครั้งบานเมืองดี สรางวัดให
ลูกเลน” มาจากเหตุท่ีในยุคนี้ ใครตั้งวงศสกุลได ก็สรางวัดเปนอนุสาวรียสําหรับบรรจุอัฐิธาตุของวงศ
สกุล และมักสรางเจดียขนาดเข่ืองไวขางหนาโบสถ ๒ องคสําหรับบรรจุอัฐิของบิดาองคหนึ่งมารดาองค
หนึ่ง สวนสมาชิกอ่ืนของสกุลก็สรางเจดียขนาดยอม ๆ ไวรอบ ๆ พระอุโบสถสําหรับบรรจุอัฐิเชนเดียวกัน 
เม่ือถึงเวลานักขัตฤกษ เชน ตรุษสงกรานต ก็พากันไปทําบุญใหทานท่ีวัดของสกุล เปนท่ีชุมนุมของคนใน
สกุล เด็ก ๆ ก็ไดติดตามไปวิ่งเลนกันท่ีลานวัด จึงกลายเปนคํากลาวท่ีวา “สรางวัดใหลูกเลน” และมีการ
สรางวัดข้ึนมากมายในยุคนี5้3๕๔ 

ในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ มีเรื่องสําคัญเก่ียวกับ
การพระพุทธศาสนา คือ เรื่องท่ี กัลปนาซ่ึงในสมัยกรุงสุโขทัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ก็ไดเคย
พระราชทานท่ีไร และนาสัดวัดวาอารามไว เปนพระกัลปนา และเม่ือคนดูพระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขา ไดพบวา ในแผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถ แหงกรุงศรีอยุธยา ก็ไดทรงพระกรุณาตั้ง
พระราชกําหนดกฎหมายถวายท่ีกัลปนาแกวัดวาอารามดวยเหมือนกัน ดังความในพระราชพงศาวดารวา
5 4

๕๕ “ลุศักราช ๙๕๗ (พ.ศ. ๒๑๓๘) ปมะแมสัปตศก ทรงพระกรุณาตั้งพระราชกําหนด กฎหมายพระ
อัยการและสวยสัดพัฒนากรขนอน ตลาด และพระกัลปนาถวาย เปนนิตยภัตรแกสังฆารามคามวาสี 
อรัญวาสีบริบูรณ” 

ซ่ึงตามความตอนนี้ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงอธิบายไวในอธิบายเรื่องในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถทายพระราชพงศาวดารวา 

สมเด็จพระเอกาทศรถ พระราชทานท่ีกัลปนาเปนนิตยภัตรพระสงฆ ท่ีเรียกวา  
พระราชทานท่ีกัลปนานั้น หมายความวา พระราชทานผลประโยชนในภาษีท่ีดิน
เปนนิตยภัตรเลี้ยงพระสงฆ ไมไดพระราชทานตัวท่ีดิน ประเพณีพระราชทานท่ี
กัลปนาเปนพระราชประเพณีโบราณมีมาแตครั้งสุโขทัย ไมใชตั้งข้ึนใหมใน
แผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถเปนแน ท่ีหนังสือพระราชพงศาวดารกลาว เห็นจะ
หมายความวาพระราชทานเพ่ิมเติมท่ีกัลปนาข้ึนอีก คือวัดหลวงใดท่ียังไมมีท่ี
กัลปนามาแตกอน ก็จัดใหมีข้ึนใหเหมือนกับวัดท่ีมีแลวใหบริบูรณเทานี้เอง 

  พอตกมาถึงรัชสมัยของพระเจากรุงธนบุรี เนื่องจากเปน
ระยะท่ีเริ่มกอสรางตัวใหมถึงแมวาในรัชสมัยของพระองค บานเมืองจะตกอยูในภาวะสงครามเกือบ
ตลอดเวลา แตพระองคกลับมิไดทรงละเลยงานดานศาสนจักร ไดทรงมุงม่ันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรืองเหมือนเม่ือครั้งกรุงศรีอยุธยา พระราชกรณียกิจดานฟนฟูพระพุทธศาสนา เชน การบทสวด
มนตพุทธชัยมงคลคาถาและสรางพระยอดธง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดระเบียบสังฆมณฑลทันที
ภายหลังการสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี นอกจากนี้พระองคยังทรงมุงม่ันในการสืบเสาะคนหา

                                                 
๕๔

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๑-๑๒. 
๕๕

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, อางแลว, หนา ๑๓๖. 



 
 

๑๑๘ 

ตนฉบับพระไตรปฎกท่ียังเหลืออยูหลังจากเสียกรุง เพ่ือนํามาคัดลอกจําลองไวสําหรับการสราง
พระไตรปฎกฉบับหลวงตอไป ซ่ึงจะเห็นไดจากเม่ือคราวท่ีเสด็จไปปราบชุมนุมเจานครศรีธรรมราชในป 
พ.ศ. ๒๓๑๒ ไดมีรับสั่งใหขอยืมคัมภีรพระไตรปฎกจากนครศรีธรรมราชบรรทุกเรือเขามาคัดลอกใน
กรุงธนบุรี และในปถัดมาในคราวท่ีเสด็จฯ ไปปราบชุมนุมเจาพระฝางท่ีเมืองอุตรดิตถไดโปรดเกลาฯ ให
นําพระไตรปฎกลงมาดวย ตนฉบับท่ีไดจากเมืองนครศรีธรรมราชซ่ึงนับเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
สังคายนาพระไตรปฎกในสมัยตอมา 

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
กฎหมายวาดวยวัตรปฏิบัติในทางธรรมวินัยของพระสงฆในป พ.ศ. ๒๓๑๖ โดยถือเปนตนฉบับกฎหมาย
พระสงฆฉบับแรกของไทย และทรงนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาใชเปนหลักในการจัดระเบียบสังคม
ในสมัยนั้นดวย  ทรงสละพระราชทรัพยสวนพระองค เพ่ือบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ เปนจํานวน
มาก และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวง เชน  วัดอินทารามวรวิหาร  วัด
ระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร  วัดหงสรัตนารามราชวรวิหาร  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  วัด
โมลีโลกยารามราชวรวิหาร และ วัดเสาธงหิน เปนตน ในรัชสมัยนี้ พระเจากรุงธนบุรีไดทรงสรางวัดใหม
เพียงวัดเดียวคือวัดบางยี่เรือเหนือ (วัดราชคฤหวรวิหาร)  และภายหลังจากท่ีรบชนะเมืองเวียงจันทน 
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และ
พระบางกลับมายังกรุงธนบุรีดวย โดยใหจัดเรือกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ถึง ๒๔๖ ลํา และเสด็จ
พระราชดําเนินข้ึนไปรับดวยพระองคเอง แลวใหอัญเชิญพระแกวมรกตไปประดิษฐานไว ณ พระอุโบสถ 
วัดอรุณราชวราราม  ตอมารัชกาลท่ี ๑ ไดอัญเชิญพระแกวมรกตไปประดิษฐานไว ณ พระอุโบสถ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึงอยูในเขตพระบรมมหาราชวัง55

๕๖ จนกระท่ังถึงปจจุบัน 

(๒.๒.๓)  สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
(๑) สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  

เหตุจากการเสียกรุงครั้งท่ี ๒ ทําใหพระพุทธศาสนา
เสื่อมโทรมลงไปมาก และพระไตรปฎกก็บกพรองอยูมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี ๑ จึงมีพระราชดําริใหทําการสังคายนาและชําระพระไตรปฎกข้ึนท่ีวัดมหาธาตุ เม่ือ 
พ.ศ. ๒๓๓๑ ใชเวลาประมาณ ๕ เดือน พระสงฆท่ีมีสวนสําคัญในการสังคายนาพระไตรปฎกนี้ ไดแก 
สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) พระวันรัต (สุ) พระพิมลธรรม (วัดพระเชตุพนฯ) พระพุฒาจารย (เปา) ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชําระพระไตรปฎกตั้งแตครั้งกรุงเกาท่ีกระจัดกระจาย ใหเปนระเบียบ
หมวดหมู แลวจารลงบนใบลาน คัดลอกพระไตรปฎกเปนฉบับหลวงข้ึน ปดทองท้ังปกหนาปกหลัง แล
ดานขางเรียกวา “ฉบับทองหรือทองใหญ หรือฉบับทองทึบ” และเชิญประดิษฐานไวในตูประดับมุก ใน
หอพระมณเทียรธรรมกลางสระในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง  

ในดานการปกครองสงฆในสมัยรัชกาลท่ี ๑ และรัชกาล
ท่ี ๒ ยังคงถือตามแบบอยางการปกครองคณะสงฆในสมัยอยุธยา นอกจากนั้นในสมัยรัชกาลท่ี ๑  ไดทรง
ออกกฎหมายสําหรับพระสงฆจํานวน ๑๐ ฉบับ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมความประพฤติของ

                                                 
๕๖

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



 
 

๑๑๙ 

พระสงฆใหปฏิบัติเครงครัดตามพระธรรมวินัย เพราะพระสงฆสมัยนั้นหยอนพระธรรมวินัยไปมาก  
ไมสนใจเลาเรียนพระไตรปฎก การเทศน พระสงฆเขาไปยุงเก่ียวกับทรัพยสินของฆราวาส จึงจําเปนตอง
กําหนดโทษข้ันรุนแรง อยางไรก็ตามกฎหมายเหลานี้ไมมีกฎหมายฉบับใดกลาวถึงการจัดโครงสราง 
การบริหารและการปกครองคณะสงฆ 

สําหรับการสรางวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนั้นใน
ระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงปรารภถึงภัยอันตรายจากสงคราม 
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเนื่องจากบานเมืองยังไมม่ันคง และเม่ือมีภยันตรายจากสงครามก็มีการทําลายวัดวาอาราม 
ทําใหอัฐิท่ีบรรจุไวท่ีวัดสูญหายไป จึงโปรดใหงดประเพณีบรรจุอัฐิไวท่ีวัดชั่วคราว และเก็บรักษาอัฐิของ
วงศสกุลไวท่ีบานเรือน ซ่ึงยังคงเปนประเพณีท่ีแพรหลายมาจนทุกวันนี้ 

การสรางวัดในสมัยรัตนโกสินทรยังคงยึดถือตามแบบ 
ท่ีเคยปฏิบัติกันมาคือเปนวัดพุทธเจดียอยางหนึ่งและวัดอนุสาวรียอยางหนึ่ง นอกจากนี้การสราง 
ก็เปลี่ยนแปลงไป โดยปกติยอมมีพระสงฆอยูทุกวัด เวนแตวัดในพระบรมมหาราชวัง วัดท่ีราษฎรรวมกัน
สรางก็มักอาราธนาพระภิกษุมาเปนผูอํานวยการสราง จึงมักสรางกุฏิท่ีพักสงฆข้ึนกอน แลวจึงสราง 
สิ่งอ่ืน ๆ ตอมา56

๕๗   
การสรางและปฏิสังขรณวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร

ตอนตนนั้น โดยท่ีศาสนานับเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยท้ังปวงไมวาประชาชนหรือพระมหากษัตริย 
สวนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยเกือบทุกรัชกาลในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนคือ  
การสรางและปฏิสังขรณวัด โดยมีการสรางวัดใหมๆ เชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนในเขตพระบรมมหาราชวังชั้นนอก เพ่ือใช
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใหมีลักษณะคลายคลึงกับวัดพระศรีสรรเพชญสมัยอยุธยา และวัดมหาธาตุ
สมัยกรุงสุโขทัย เปนท่ีประดิษฐานพระแกวมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร วัดนี้จึงไดชื่อ 
อีกอยางหนึ่งวา “วัดพระแกว”  

นอกจากนั้น ยังไดสรางวัดสุทัศนเทพวราราม โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหสรางวัดขนาดใหญเชนเดียวกับวัดพ
นัญเชิงสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณกําแพงพระนครตรงใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เปนท่ีประะดิษฐานของพระ
ศรีศากยมุนี หรือพระโตหลอดวยโลหะ ซ่ึงอัญเชิญมาจากวิหารหลวงวัดมหาธาตุ สุโขทัย วัดนี้ไดชื่ออีก
อยางหนึ่งวา “วัดพระโต”      

สําหรับการปฏิสังขรณวัดตาง ๆ นั้น วัดพระเชตุพน
วิมลคลาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณข้ึนมาใหมจาก
เดิมชื่อวา วัดโพธาราม พระราชทานนามวา  

วัดพระเชติพนวิมลมังคลาวาส ตอมาเปลี่ยนเปน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ในสมัยรัชกาลท่ี ๔  เปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองคใหญจากวัดพระศรี
สรรเพชญ กรุงศรีอยุธยา และพระพุทธสาวกปฏิมากร วัดคูหาสวรรค กรุงธนบุรี 

                                                 
๕๗

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



 
 

๑๒๐ 

ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหบูรณปฏิสังขรณข้ึน
ใหมและโปรดเกลาฯ ใหประชุมนักปราชญ ราชบัณฑิต และชางตาง ๆ ให
ชวยกันชําระตําราตาง ๆ เชน วิชาแพทยโบราณ ยาแกโรคตาง ๆ ตําราหมอ
นวด กวีนิพนธตาง ๆ โดยจารึกไวบนแผนศิลาตามเสาและผนังรายรอบบริเวณ
วัด วัดนี้จึงจัดวาเปน “วิทยาลัยแหงแรกในประเทศไทย”      

วัดอรุณราชวราราม เปนวัดโบราณสรางแตครั้งกรุงศรี
อยุธยา เดิมเรียกวา วัดมะกอก แลวเปลี่ยนเปนวัดแจงในสมัยพระเจาตากสินมหาราช ครั้นถึงสมัยรัชกาล
ท่ี ๑ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟากรมหลวงอิสรสุนทร (รัชกาลท่ี ๒) ไดทรงสรางพระอุโบสถใหม เม่ือ
ข้ึนครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวัดวา วัด
อรุณราชธาราม ภายหลังเปลี่ยนเปน วัดอรุณราชวราราม วัดนี้มีพระปรางคองคใหมท่ีเปนปูชนียสถานท่ี
สําคัญและงดงามมาก 

ในรัชสมัยของพระนั่ งเกลาฯ รัชกาลท่ี ๓ มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการปกครองคณะสงฆจากเดิมมีการปกครองแบงออกเปน ๓ คณะ ไดแบงเขตการ
ปกครองใหมเปน ๔ คณะ ประกอบดวย คณะเหนือ (เดิมคือคามวาสีฝายซาย) คณะใต (เดิมคือคามวาสี
ฝายขวา) คณะกลาง (เพ่ิมเขามาใหมประกอบดวยพระอารามหลวงและวัดราษฎรบางสวนใน
กรุงเทพมหานคร) และคณะอรัญวาสี ตําแหนงเจาคณะใหญผูบังคับบัญชาคณะท้ัง ๔ จึงเพ่ิมข้ึนเปน ๔ 
ตําแหนง ข้ึนตรงตอสมเด็จพระสังฆราชผูเปนประมุขสงฆ57๕๘  

รัชกาลท่ี ๓ โปรดใหสรางพระไตรปฎกฉบับหลวงเพ่ิม
จํานวนข้ึนไวอีกหลายฉบับครบถวนสมบูรณกวาในรัชกาลกอน ๆ โปรดใหแปลพระไตรปฎกเปน
ภาษาไทยเรียงตามลําดับคัมภีร แตเปนท่ีนาเสียดายไมทันจบเพราะสิ้นรัชกาลกอน ในรัชสมัยของ
พระองคยังทรงสรางและปฏิสังขรณพระอารามหลวง และวัดท่ีทรงสรางในรัชกาลนี้ก็คือ วัดเฉลิม 
พระเกียรติ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม วัดนี้ทรงสรางโลหปราสาทสําหรับเปนท่ีบําเพ็ญกรรมฐาน 
ทรงสงเสริมการเรียนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ทรงอุทิศพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
ในพระราชวังใหเปนท่ีบอกพระปริยัติธรรมแกภิกษุสามเณร โดยแบงออกเปน ๔ กองตามมุขพระท่ีนั่ง  
มีเรื่องตลกเลากันวา มีอยูครั้งหนึ่งสามเณรท่ีมาเรียนปริยัติธรรมในพระบรมหาราชวังเลนตะกรอ 
บนระเบียงมหาปราสาท พวกสังฆการีนําความไปกราบทูลฟอง พระองคกลับตรัสวา "เจากูจะเลนบาง  
ก็ชางเจากู" พรอมกันนี้ยังโปรดใหจางอาจารยสอนพระปริยัติธรรมทุกพระอารามหลวง การศึกษาของ
พระสงฆสามเณรเจริญรุงเรืองมาก ในรัชสมัยของพระองคนี้เอง เจาฟามงกุฎ (ร. ๔) ไดผนวชเปนสามเณร
เม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๐ และผนวชเปนภิกษุเม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๗ ประทับอยู ณ วัดมหาธาตุ อันเปนท่ีสถิตของ
สมเด็จพระสังฆราช ทรงสอบไดเปรียญ ๕ ประโยค ไดทรงเลื่อมใสในความเครงครัดวินัยของพระมอญ
ชื่อ ซาย ฉายา พุทฺธวํโส เปนพระราชาคณะท่ีพระสุเมธาจารย อยูวัดบวรมงคล มีความประสงคจะ
ประพฤติเชนนั้นจึงทรงถือเปนแบบอยางและทรงปฏิบัติตามอยางเครงครัด ขอปฏิบัติของพระองคจึง 
ผิดไปจากพระสงฆรูปอ่ืน ๆ การหมผาก็เปนแบบรามัญ และเสด็จยายไปประทับ ณ วัดสมอราย  

                                                 
๕๘

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), พัฒนาการและการจัดองคกรพุทธศาสนา, อางแลว,  
หนา ๔๙. 



 
 

๑๒๑ 

(วัดราชาธิวาส) เม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๒ ทรงอุปสมบทใหม แยกไปตั้งคณะสงฆของพระองคโดยใหนามวา 
“คณะสงฆธรรมยุติกนิกาย” (สวนคณะสงฆเดิมเรียกตนเองวา “คณะสงฆมหานิกาย”) กําหนดดวยการ
ฝงลูกนิมิตผูกพัทธสีมาใหมของวัดสมอรายวาเปนการตั้งคณะธรรมยุต ในป พ.ศ. ๒๓๗๖ อยางไรก็ตาม 
ในโครงสรางการปกครองสงฆฝายธรรมยุติยังข้ึนสังกัดอยูกับคณะกลางของฝายมหานิกาย ไมไดแยกเปน
คณะหนึ่งตางหากจนตลอดสมัยรัชกาลท่ี ๔58

๕๙ 
จากนั้นไดเสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้ง

เปนศูนยกลางของคณะธรรมยุตตอมาไดรับความเลื่อมใสจากประชาชนมาก ท่ีสําคัญคือ มีการ
เปลี่ยนแปลงการเทศน จากภาษาบาลีเปนภาษาไทย ทําใหเขาใจงายข้ึน59

๖๐ 
สมัยพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล า เจ าอยู หั ว 

พระมหากษัตริยในราชวงศจักรี ในหลวงรัชกาลท่ี ๔ นับไดวาพระองคใกลชิดกับพระพุทธศาสนามากกวา
พระมหากษัตริยพระองคใด เพราะเหตุวาพระองคทรงผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนาเปนเวลาถึง ๒๗ 
พระพรรษา การท่ีไดทรงผนวชอยูนานนั้นนับเปนผลดีแกพระองคอยางยิ่งในการบริหารราชการแผนดิน 
เพราะไดมีโอกาสเสด็จจาริกธุดงคไปในถ่ินตามหัวเมืองตาง ๆ ทําใหพระองคใกลชิดกับราษฎร รูสุขทุกข
ของเขาซ่ึงเปนประโยชนเม่ือทรงเสวยราชย ทรงทราบเหตุการณรอบบานผานเมืองและขอบกพรองตาง ๆ 
เปนอยางดี ทรงรูภาษาอังกฤษ รูนิสัยใจคอของพวกฝรั่งตางชาติซ่ึงจะตองมีความสัมพันธกันในทาง
ราชการตอไป 

ในรัชสมัยของพระองค คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต
ไดเขามาเผยแผในเมืองไทย โดยมิชชันนารีอเมริกันเปนผูนําเขามา ผูท่ีเปนหัวเรี่ยวหัวแรงอยางสําคัญคือ
หมอบรัดเลย ทานผูนี้นอกจากจะทําหนาท่ีสอนศาสนาแลว ยังเปนคนแรกท่ีนําเอาวิชาการแพทย
สมัยใหมมาแพรหลายในเมืองไทยอีกดวย เชนการศัลยกรรมและปลูกฝ เขายังเปนคนแรกท่ีนํา
เครื่องพิมพมาใชในเมืองไทย เปนคนแรกท่ีออกหนังสือพิมพในเมืองไทย และทางราชการไดจางพิมพเปน
ฉบับแรกคือพระราชกฤษฎีกาหามสูบฝนของรัชกาลท่ี ๓  

ในดานการสรางวัด รัชกาลท่ี ๔ ไดสรางวัดข้ึนมาใหม
หลายวัดดวยกัน เชน วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
และวัดมกุฏกษัตริยาราม กับทรงบูรณะปฏิสังขรณปฐมเจดีย เปนตน และทรงใหมี "พิธีมาฆบูชา" ข้ึนเปน
ครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร ในป พ.ศ. ๒๓๙๔ ตลอดจนทรงอุปถัมภพระสงฆญวน นับเปนการใหความ
รับรองเปนทางการแกพระพุทธศาสนาฝายมหายานข้ึนเปนครั้งแรกอีกดวย 

(๒) สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว 
รัชกาลท่ี ๕ - รัชกาลท่ี ๗  

ในรัชสมัยของรัชกาลท่ี ๕ นี้อาจกลาวไดวาปรากฏการณ
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตองนับวาพระองคมีคุณูปการ

                                                 
๕๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๕. 
๖๐

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



 
 

๑๒๒ 

อันยิ่งใหญตอประเทศไทยในหลาย ๆ ดาน พระองคเปนพระมหากษัตริยพระองคแรก ท่ีเสด็จไปถึง
อินเดียดินแดนพระพุทธศาสนา ได เสด็จไปบูชาสังเวชนียสถานมฤคทายวัน ไดทรงแสวงหา 
ศาสนวัตถุ และรูปพระพุทธเจดียมาหลายอยาง พรอมกับทรงไดพันธุพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา
โดยตรง และโปรดใหปลูกไวท่ีวัดเบญจมบพิตร 

พระองคทรงมีพระราชศรัทธาสรางวัดเปนอันมาก เชน 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เปนวัดประจํารัชกาล โดยใชศิลปะแบบโกธิกของฝรั่ง วัดเทพศิรินทราวาส 
วัดนิเวศนธรรมประวัติ เปนตน พระองคยังทรงโปรดใหพิมพหนังสือพระไตรปฎกดวยอักษรไทยจบละ 
๓๙ เลม จํานวน ๑,๐๐๐ จบ เปนครั้งแรกท่ีมีการพิมพพระไตรปฎกเปนอักษรไทย พรอมท้ังโปรดใหพิมพ
คัมภีรเทศนาพระราชทานแกพระอารามหลวงและวัดราษฎรท้ังในกรุงและหัวเมืองท่ัวไปอีก ท้ังโปรดให
ยายการศึกษาพระปริยัติธรรมแกพระภิกษุสามเณรจากในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกมาจัดเปนบาลี
วิทยาลัยข้ึนท่ีวัดมหาธาตุ ทาพระจันทร ใชชื่อวา มหาธาตุวิทยาลัย และในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๔๓๙ 
เสด็จไปวางศิลาฤกษสังฆเสนาสนวิทยาลัย และตอมาไดเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเปน มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ใหเปนสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูง 

ในป  พ.ศ .  ๒๔๓๖  เสด็ จ ไปทรงเป ดมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัยท่ีตั้งอยูวัดบวรนิเวศวิหาร ซ่ึงสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงริเริ่ม
จัดตั้งข้ึน และในป พ.ศ. ๒๔๔๑ ประเทศอินเดียไดสงพระบรมสารีริกธาตุท่ีขุดคนพบท่ีเมืองกบิลพัสดุ  
รัฐอุตตรประเทศ ซ่ึงมีคําจารึกเปนอักษรเกาสมัยพระเจาอโศกมหาราชเปนหลักฐาน มารวิส เดอสัน 
อุปราชอินเดียไดกราบทูลถวายพระบรมธาตุนี้ จึงโปรดใหพระยาสุขุมนัยประดิษฐ ตอมาไดเปนพระยา 
ยมราช ออกไปอัญเชิญพระบรมธาตุมาประเทศไทย และโปรดใหบรรจุไวในพระสถูปเจดียบนยอดเขา
สุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ 

พระองคเปนผูวางแนวทางการปกครองคณะสงฆ โดย
ไดโปรดใหตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๔๕ ทรงประกาศพระราช
โองการ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เพ่ือใหพุทธจักรมีการปกครองคูกับฝาย
อาณาจักร มีผลทําใหการปกครองคณะสงฆมีความเปนเอกภาพม่ันคงเรียบรอยดวยดีเหตุผลสําคัญ
ประการหนึ่งในการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ก็คือความจําเปนท่ี
รัฐบาลตองอาศัยคณะสงฆโดยเฉพาะคณะสงฆในตางจังหวัดใหชวยกิจการการศึกษาของชาติ ตาม
โครงการปฏิรูปการศึกษาใหทันสมัย การท่ีพระสงฆจะสามารถสนองความตองการของรัฐบาลในเรื่องนี้ได
จะตองปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆ และจัดการใหพระสงฆในตางจังหวัดอยูภายใตระบบบริหาร
เดียวกันเสียกอน เหตุผลขอนี้ปรากฏอยูในการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ  
ร.ศ. ๑๒๑ ดังขอความตอนหนึ่งวา60

๖๑ 
ดวยเม่ือรัตนโกสินทรศก ๑๑๗ ไดโปรดใหพระราชาคณะหลายรูปออกไป

จัดการศึกษาตามอารามในหัวเมือง และไดทรงอาราธนาพระเจานองยาเธอ 
กรมหม่ืนวชิรญานวโรรสท่ีสมเด็จพระราชาคณะ เจาคณะใหญ ใหทรงรับการ
ธุระดําเนินการนั้นในฝายสมณะ และไดโปรดใหพระเจานองยาเธอกรมหลวง

                                                 
๖๑

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธัมมจิตโต), พัฒนาการและการจัดองคกรพุทธศาสนา, เรื่องเดียวกัน, 
หนา ๖๐. 



 
 

๑๒๓ 

ดํารงราชานุภาพทรงรับหนาท่ีอุดหนุนการ นั้นในสวนหนาท่ีเจาพนักงานฝาย
ฆราวาส ความแจงอยูในประกาศจัดการเลาเรียนในหัวเมือง ซ่ึงไดออกเม่ือ ณ 
วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๗๗ นั้นแลว 

พระสงฆเถรานุเถระและเจาพนักงานในฝายฆราวาสไดชวยกันจัดและ
อํานวยตามพระ ราชดําริ ดวยความสามารถและอุตสาหะอันเปนท่ีพอพระ
ราชหฤทัย ไดเห็นผลความเจริญในการเลาเรียนตลอดจนความเรียบรอยใน
การปกครองสังฆมณฑล ข้ึนโดยลําดับ บัดนี้ทรงพระราชดําริเห็นวา ถึงเวลา
อันสมควรจะตั้งเปนแบบแผนการปกครองคณะสงฆใหม่ันคงเรียบรอยแลว 

จึงไดทรงพระกรุณาโปรดใหตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๖ เดือนมิถุนายน ร.ศ. ๑๒๑ ความแจงอยูในพระราชบัญญัติ
นั้นแลว  

โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ 
ไดกําหนดโครงสรางการบริหารและปกครองสงฆไวอยางเปนระบบ โดยการปกครองคณะสงฆสวนกลาง 
หมายถึงการปกครองดูแลกิจการคณะสงฆท่ัวราชอาณาจักรเปนอํานาจหนาท่ีของพระมหากษัตริยและ
มหาเถรสมาคม ตามมาตรา ๔ ท่ีบัญญัติไวใหเจาคณะใหญท้ัง ๔ ตําแหนง คือเจาคณะใหญคณะเหนือ 
เจาคณะใหญคณะใต เจาคณะใหญคณะกลาง และเจาคณะใหญธรรมยุตินิกาย กับพระราชาคณะท่ีเปน
รองเจาคณะท้ัง ๔ คณะ รวม ๘ รูป เปนมหาเถรสมาคม มีหนาท่ีในการถวายคําปรึกษาในการพระศาสนา
และการปกครองคณะสงฆแดพระมหากษัตริย การประชุมวินิจฉัยชี้ขาดคดีในท่ีประชุมมหาเถรสมาคม
ตั้งแต ๕ รูปข้ึนไป ใหถือเปนสิทธิขาด ผูใดจะอุทธรณหรือโตแยงตอไปอีกไมได ท้ังนี้พระราชบัญญัติฉบับ
นี้มิไดกลาวถึงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช เพราะในเวลานั้นตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลงภายหลัง
การสิ้นพระชนมของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทว) ใน พ.ศ. ๒๔๔๒ นับแตนั้นมาจนสิ้นรัชกาลท่ี ๕ 
ไมมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชอีกเลย โดยองคพระมหากษัตริยในฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภก ได
ทรงปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชดวย โดยมีมหาเถรสมาคมทําหนาท่ีคลายกับเสนาบดีทีทรงปรึกษา
ฝายการพระศาสนา โดยมีเสนาบดีกระทรวงธรรมการทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการติดตอประสานงาน
ระหวางพระมหากษัตริยกับมหาเถรสมาคม61

๖๒ 
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. 

๑๒๑ ยังไดจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคควบขนานไปกับการบริหารราชการแผนดินสวน
ภูมิภาค กลาวคือมีการแบงสวนการปกครองคณะสงฆออกเปนสังฆมณฑล มีเจาคณะมณฑลท่ีพระมหา
กษัตริยิ์ทรงแตงตั้งจากพระราชาคณะ เปนผูปกครองดูแลกิจการคณะสงฆในสังฆมณฑลนั้น ทํานอง
เดียวกับขาหลวงเทศาภิบาลผูทําหนาท่ีปกครองประชาชนและบริหารราชการแผนดินในมณฑลของฝาย
บานเมือง รองลงมามีเจาคณะเมืองหรือจังหวัดท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง รองจากเจาคณะเมืองก็คือ
เจาคณะแขวงหรืออําเภอ เปนผูปกครองเจาอาวาสวัดตาง 6ๆ2

๖๓   

                                                 
๖๒

เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๐-๖๑. 
๖๓

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), พัฒนาการและการจัดองคกรพุทธศาสนา, เรื่องเดยีวกัน,  
หนา ๖๑. 



 
 

๑๒๔ 

มีขอสังเกตท่ีสําคัญคือในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ในมาตรา ๙ บัญญัติหลักเกณฑใหการสรางวัดข้ึนใหม จะตองไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริยกอนจึงจะสรางได โดยกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขและข้ันตอน
ตาง ๆ ซ่ึงจะตองไดรับความเห็นชอบท้ังจากฝายบานเมืองคือนายอําเภอและฝายศาสนจักรคือเจาคณะ
แขวงกอนจึงจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสรางวัดได63๖๔ 

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ท่ี ๖ สถานการณพระพุทธศาสนาในรัชสมัยนี้มีสิ่งท่ีนาศึกษาก็คือ พระองคมีพระปรีชาสามารถท้ังคดีโลก
และคดีธรรม ทรงไดรับการถวายพระนามวา สมเด็จพระมหาธีรราช ความปรีชาทางดานศาสนา พระองค
สามารถอบรมสั่งสอนขาราชบริพารดวยพระองคเอง ทรงนิพนธหนังสือดานพระพุทธศาสนาหลายเลม 
เชน พระพุทธเจาตรัสรูอะไร เปนตน 

ในสวนท่ีเก่ียวดวยการพระพุทธศาสนานั้น ในสมัย
รัชกาลท่ี ๖ พระมหากษัตริยมิไดทรงปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช เพราะมีการสถาปนาสมเด็จ 
พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสใหดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายก มีอํานาจหนาท่ี
บัญชาการคณะสงฆท่ัวราชอาณาจักรใน พ.ศ. ๒๕๔๓ เม่ือไดทรงสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณข้ึนแลว
เชนนี้ มหาเถรสมาคมซ่ึงทําหนาท่ีเปนท่ีทรงปรึกษาของพระมหากษัตริยตามความในมาตรา ๔ จึงเปนอัน
งดไปโดยนิตินัย6 4

๖๕ นอกจากนั้นงานท่ีเดนทางดานศาสนาอยางมาก ก็คือในป พ.ศ. ๒๔๕๖ พระองคทรง
ใหเปลี่ยนรัตนโกสินทรศก มาใชเปนพุทธศักราชแทน  นอกจากนั้น พระองคไดทรงโปรดใหพิมพ 
อรรถกถาพระไตรปฎกเพ่ืออุทิศถวายพระราชกุศลแดสมเด็จพระพันปหลวง และเนื่องในการบําเพ็ญ 
พระราชกุศลถวายแดสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตลอดจนสงเสริมให 
พระบรมวงศานุวงศไดบริจาคทรัพยพิมพอรรถกถาชาดกและคัมภีร อ่ืน ๆ เชน วิสุทธิมรรค และ 
มิลินทปญหา เปนตน 

สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๗ 
มีเหตุการณท่ีเกิดข้ึน หลังจากท่ีพระองคไดข้ึนครองราชยแลวก็คือ พระองคโปรดใหจัดพิมพพระไตรปฎก
ฉบับสยามรัฐ จบละ ๔๕ เลม จํานวน ๑,๕๐๐ จบ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และยังโปรดใหพระราชทานไปยังนานาประเทศ ตลอดจนมีการพิมพคัมภีร
ตาง ๆ เชน อภิธัมมัตถวิภาวินี และฎีกาวิสุทธิมรรค อีกดวย 

(๓)  สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
รัชกาลท่ี ๘ -รัชกาลปจจุบัน   

สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
รัชกาลท่ี ๘ ในป พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลไดสรางวัดพระศรีมหาธาตุข้ึนท่ีเขตบางเขน แลวอาราธนาให
พระสงฆท้ังมหานิกายและธรรมยุตอยูรวมกัน เพ่ือหวังผลในการรวมนิกายท้ังสองเขาดวยกันจะไดมีความ
สมัครสมานสามัคคี  และรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม 

                                                 
๖๔

พระราชบัญญัตลิักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑, มาตรา ๙. “ผูใดจะสรางวัดข้ึนใหมตองไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตกอน จึงจะสรางได และพระบรมราชานุญาตน้ันจะพระราชทานดังน้ีคือ....”  

๖๕
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๒. 



 
 

๑๒๕ 

พ.ศ. ๒๔๘๔ เพ่ือเปลี่ยนการปกครองของคณะสงฆใหสอดคลองกับการปกครองของฝายบานเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยใหมีคณะบริหารท่ีเรียกวา สังฆมนตรี มีสังฆนายกเปนหัวหนาในการบริหาร  
โดยพระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชผูดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายก แตสมเด็จ
พระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆโดยลําพังพระองคเองไมได พระองคทรงบัญญัติสังฆาณัติโดย
คําแนะนําของสังฆสภา ทรงบริหารคณะสงฆทางสังฆมนตรี และทรงพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณทางคณะ
วินัยธร โดยอํานาจการบริหารและการปกครองคณะสงฆถูกแบงเปน ๓ ฝาย เพ่ือการถวงดุลอํานาจตาม
แบบอยางการปกครองของฝายบานเมือง อํานาจท้ังสามนั้น คืออํานาจนิติบัญญัติท่ีเรียกวา สังฆาณัติ
หรือการออกกฎระเบียบสําหรับใชในการบริหารและการปกครองคณะสงฆโดยมีองคกรผูใชอํานาจ
คือสังฆสภา ประกอบดวยสมาชิกไมเกิน ๔๕ รูป มาจาก (๑) พระเถระท่ีมีสมณศักดิ์ตั้งแตชั้นธรรมข้ึนไป 
(๒) พระคณาจารยเอกและ (๓) พระเปรียญเอก โดยถาเปนจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดใหเปนสมาชิก
ตามลําดับ (๑)(๒)(๓) และตามลําดับอาวุโส  

อํานาจบริหารคณะสงฆผานสังฆมนตรี ท่ีสมเด็จ
พระสังฆราชทรงตั้งสังฆมนตรีข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวยสังฆนายกและสังฆมนตรีอ่ืนไมเกิน ๙ รูป โดย
คณะสังฆมนตรีแบงงานภายใตความรับผิดชอบออกเปน ๔ องคกร เทียบไดกับกระทรวง แตละองคกร
มีสังฆมนตรีวาการและสังฆมนตรีชวยวาการเปนผูปกครองดูแลรับผิดชอบ ไดแก องคการปกครอง 
องคการศึกษา องคการเผยแผ และองคการสาธารณูปการ โดยการปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆสวน
ภูมิภาคเปนไปตามสังฆาณัติท่ีกําหนดใหมีตําแหนงเจาคณะตรวจการภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะ
อําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาสปกครองบังคับบัญชาลดหลั่นกันไปตามลําดับ  

อํานาจตุลาการหรือท่ีเรียกวาอํานาจวินิจฉัยอธิกรณ 
โดยมีคณะวินัยธร มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีความหรืออธิกรณ ตีความกฎหมาย สังฆาณัติและ
ระเบียบคณะสงฆตาง ๆ โดยแบงคณะวินัยธรออกเปน ๓ ชั้น คือชั้นตน ชั้นอุทธรณ และชั้นฎีกา65

๖๖  
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดยุบเลิกมหาเถรสมาคม ซ่ึง

ประกอบดวยเจาคณะใหญท้ัง ๔ และรองเจาคณะใหญท้ัง ๔ ตําแหนง เจาคณะใหญและเจาคณะใหญ
ธรรมยุติกนิกายจึงไมมีกฎหมายรองรับ เพราะวัตถุประสงคประการหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือ
รวมคณะสงฆมหานิกายและคณะสงฆธรรมยุติกนิกายเขาดวยกัน ภายในเวลา ๘ ป นับแตวันประกาศใช 
แตการรวมนิกายสงฆท้ังสองเขาดวยกันก็ประสบความลมเหลวไมสามารถรวมเปนนิกายเดียวได 

ในสวนท่ีเก่ียวกับการสรางวัดนั้น กฎหมายฉบับนี้ได
ยกเลิกอํานาจของพระมหากษัตริยในการอนุญาตใหสรางวัด โดยบัญญัติใหการสราง การตั้ง การรวม 
การโอน การยาย และการยุบเลิกวัด ใหเปนไปตามกฎกระทรวง สวนการพระราชทานวิสุงคามสีมา ให
กระทําโดยพระบรมราชโองการ66

๖๗  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดช รัชกาลท่ี ๙ อันเปนรัชกาลปจจุบันเหตุการณทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญในรัชกาลนี้ก็คือ พระองค
เสด็จออกทรงผนวชท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แลวเสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เปนเวลา ๑๕ 

                                                 
๖๖

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๔. 
๖๗

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔, มาตรา ๓๙. 



 
 

๑๒๖ 

วัน จึงทรงลาผนวช  มีการเฉลิมฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษท่ีมณฑลพิธีทองสนามหลวง ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ 
อยางยิ่งใหญ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๘ องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก ไดมาตั้งสํานักงานใหญใน
ประเทศไทย โดยท่ีประชุมของชาติท่ีนับถือพระพุทธศาสนามีมติใหตั้งอยูในประเทศไทยเปนการถาวร
ตลอดไป67

๖๘ 
ในรัชสมัยของรัชกาลปจจุบัน รัฐบาลตองการจะ

ปรับปรุงการบริหารกิจการของคณะสงฆ จึงไดออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้ึน  โดยการ
ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความตองการของรัฐบาลในสมัยนั้น ซ่ึงมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปน
นายกรัฐมนตรีท่ีมุงปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆใหสอดคลองกับนโยบายการปกครอง
ประเทศของจอมพลสฤษดิ์ ท่ีนิยมการรวมอํานาจการตัดสินใจเด็ดขาดไวกับผูนําท่ีเขมแข็ง จอมพลสฤษดิ์
เห็นวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีกําหนดใหมีการถวงดุลอํานาจกันนั้นนํามาซ่ึงความลาชาและ
ความขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็นวาการแยกอํานาจบัญชาการคณะสงฆออกเปน ๓ 
ทาง คือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เปน
ระบบท่ีมีผลบ่ันทอนประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการคณะสงฆใหตองประสบอุปสรรคและลาชา ดวย
เหตุผลดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติแตงตั้งคณะกรรมการยกรางพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหม
ข้ึนใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เม่ือคณะกรรมการทํางานสําเร็จ รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๐๕  โดยยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔             

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
โดยท่ีการจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ มิใชเปนกิจการอันแบงแยกอํานาจ
ดําเนินการดวยวัตถุประสงคเพ่ือการถวงดุลอํานาจเชนท่ี เปนอยูตามกฎหมายใน
ปจจุบัน และโดยระบบเชนวานั้นเปนผลบั่นทอนประสิทธิภาพแหงการดําเนิน
กิจการจึงสมควรแกไขปรับปรุงเสียใหม ใหสมเด็จพระสังฆราช องคสกลมหา
สังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจกฎหมาย
และพระธรรมวินัย ท้ังนี้เพ่ือความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา 

สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ เปนการปรับปรุง
โครงสรางบริหารคณะสงฆ โดยใหสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆใน ๒ ตําแหนง คือ 
ตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก หรือประมุขสงฆไทย ทรงบัญชาคณะสงฆเองและทรงรับผิดชอบเอง ตาม
มาตรา ๘  และโดยตําแหนงประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงบัญชาการคณะสงฆรวมกับมหาเถร
สมาคม ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘  

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ นี้มีผลใชบังคับ
เปนเวลานานถึง ๓๐ ป จึงมีการแกไขเพ่ิมเติมใน พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติในฐานะรัฐสภา 
พระราชบัญญัติฉบับหลังนี้เพียงแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดปลีกยอยของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

                                                 
๖๘

พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา,  
เพ่ิงอาง. 



 
 

๑๒๗ 

๒๕๐๕ ไมมีการปรับเปลี่ยนโครง สรางการบริหารและการปกครองคณะสงฆแตอยางใด ความขอนี้
ปรากฏชัดเจนอยูในเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะ สงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ 

โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว 
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการ
แตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีแทนสมเด็จ พระสังฆราช การแตงตั้งถอดถอนสมณศักดิ์
ของพระภิกษุ อํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีของมหาเถรสมาคม การ
ปกครอง การสละสมณเพศของคณะสงฆและคณะสงฆอ่ืน วัด การดูแลรักษาวัด 
ทรัพยสินของวัด และศาสนสมบัติกลาง ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษให
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตอง ตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติการปกครองคณะสงฆไวพอสรุป ดังนี้ 

๑) กําหนดใหคณะสงฆไทยมีสมเด็จพระสังฆราช เพียง
องคเดียว ในกรณีท่ีตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระราชา
คณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระสังฆราช คําวา “สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์” หมายความวาสมเด็จพระราชาคณะท่ีไดรับสถาปนาเปนพระราชาคณะชั้นสมเด็จกอน
สมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืน6 8

๖๙ (ปจจุบันสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
สิ้นพระชนมลงเม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมเด็จพระราชาคณะท่ีมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงสุด 
คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย เจาอาวาสวัดปากน้ําภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคมเปนผูปฏิบัติ
หนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช) 

๒)  มหาเถรสมาคมประกอบดวย  สมเด็จพระสังฆราช 
เปนประธานโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เปนกรรมการโดยตําแหนง  พระราชาคณะซ่ึง
สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจํานวนไมเกิน ๑๒ รูป เปนกรรมการอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป 
ตามปกติสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งกรรมการครบท้ัง ๑๒ รูป ดังนั้น คณะกรรมการมหาเถรสมาคมใน
ปจจุบันมีกรรมการท้ังสิ้น ๒๑ รูป ประกอบดวยสมเด็จพระราชาคณะผูเปนกรรมการโดยตําแหนง ๘ รูป 
กรรมการท่ีสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง ๑๒ รูป และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการ 
๑ รูป 6 9

๗๐ (ปจจุบันสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชทําหนาท่ีประธาน
กรรมการมหาเถรสมาคม)                   

๓)  พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๕ ตรี กําหนดอํานาจหนาท่ีของมหาเถรสมาคมไว ดังนี้ 

มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 

                                                 
๖๙

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕,  มาตรา ๗ และ 
มาตรา ๑๐. 

๗๐
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕,  มาตรา ๑๒. 



 
 

๑๒๘ 

(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษา สงเคราะห การเผยแผ 
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 

(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน  
เพ่ือการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ 

วางระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและ
พระธรรมวินัยใชบังคับได และจะมอบใหพระภิกษุ รูปใดหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เปนผูใชอํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได 

๔)  สวนการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ 
สวนภูมิภาค กําหนดตําแหนงพระสังฆาธิการหรือผูปกครองสงฆตามลําดับชั้น ดังตอไปนี้70๗๑  

(๑) เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค  
(๒) เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด  
(๓) เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ  
(๔) เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล  
(๕) เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส  

๕)  แมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ จะไมได
กลาวถึงตําแหนงเจาคณะใหญไว แตกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๐๖ ขอ ๖7 1

๗๒ ไดเพ่ิมตําแหนง
เจาคณะใหญเขามาในองคกรการปกครองคณะสงฆ เจาคณะใหญปกครองบังคับบัญชาเจาคณะภาค แบง
ออกเปนเจาคณะใหญฝายมหานิกายและเจาคณะใหญฝายธรรมยุต มีอํานาจบังคับบัญชาสูงสุดในคณะ
สงฆแตละนิกาย ในสายการบังคับบัญชาเจาคณะใหญยังตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม 
แตในทางปฏิบัติเจาคณะใหญมักเปนกรรมการของมหาเถรสมาคมอีกตําแหนงหนึ่ง  

๖)  อํานาจตุลาการของมหาเถรสมาคม มีอํานาจตรา
กฎมหาเถรสมาคมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหการลงโทษ (นิคคหกรรม) เปนไปโดย
ถูกตอง สะดวก รวดเร็วและเปนธรรม มหาเถรสมาคมไดออกกฎมหาเถรสมาคมแบงอํานาจการพิจารณา
วินิจฉัยอธิกรณออกเปน ๓ ชั้น คือ72

๗๓  
(๑)  การพิจารณาชั้นตน เปนอํานาจหนาท่ีของ

เจาอาวาสวัด ท่ีพระภิกษุผูถูกฟองสังกัดอยู ถาผูถูกฟองเปนเจาอาวาสหรือเจาคณะก็ใหเปนอํานาจของ
เจาคณะหรือผูปกครองคณะสงฆเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง  

                                                 
๗๑

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕,  มาตรา ๒๐.  และ 
กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี ๒๓  (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ. 

๗๒
ปจจุบันไดยกเลิกกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี ๔  และมีการประกาศใชกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี ๒๓  

(พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆแทน ตั้งแตวันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑.      
๗๓

กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๐) วาดวยการลงนิคหกรรม ประกาศใชตั้งแตวันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑. 



 
 

๑๒๙ 

(๒)  การพิจารณาชั้นอุทธรณ เปนอํานาจของ
คณะผูพิจารณาชั้นอุทธรณ ซ่ึงประกอบดวยเจาคณะหรือผูปกครองเหนือชั้นข้ึนไปกวาเจาอาวาสหรือเจา
คณะผูพิจารณาในชั้นตน  

(๓)  การพิจารณาชั้นฎีกา เปนอํานาจของมหา
เถรสมาคม คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมในการลงโทษไมวากรณีใด ๆ ใหเปนอันถึงท่ีสุด ใน
บางกรณีมหาเถรสมาคมมีอํานาจวินิจฉัยหรืออกคําสั่งโดยไมตองผานการพิจารณาชั้นตนและชั้นอุทธรณ
ก็ได 

๗) ในสวนท่ีเก่ียวกับวัดนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดกําหนดไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๘ โดย
บัญญัติถึงประเภทของวัด ความเปนนิติบุคคลของวัด การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด 
และการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง รวมท้ังไดบัญญัติถึงท่ี
วัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ีศาสนสมบัติกลางและทรัพยสินของวัด  ตลอดจนบัญญัติถึงเจาอาวาส การใหเจาอาวาส
เปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป และการกําหนดอํานาจหนาท่ีในทางปกครองของเจาอาวาส ท้ังนี้ 
คณะผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหในสวนนี้โดยละเอียดในลําดับตอไป 

กลาวโดยสรุป เม่ือพิจารณาถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมในการสราง
วัดแลวอาจพิจารณาถึงหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติในการสรางวัด ไดเปน ๓ ประการดวยกัน คือ การ
สรางวัดในสมัยพุทธกาล การสรางวัดตามท่ีกําหนดไวในพระธรรมวินัย และการสรางวัดโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมายฝายบานเมืองในปจจุบัน โดยท่ีหากพิจารณาการสรางวัดในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธองค
มิไดบัญญัติเกณฑการจัดตั้งวัดไวโดยตรง การสรางวัดจึงเกิดข้ึนจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเพ่ือ
สําหรับใหพระพุทธองคและสาวกไดใชเปนท่ีพํานักอาศัย จําพรรษา แตตอมาไดมีการกําหนดกฎเกณฑใน
การปกครองโดยสงฆสวนใหญ และพระธรรมวินัยไดกําหนดเขตและวิธีการสมมุตเขตสีมาไว ซ่ึงในท่ีสุดได
วิวัฒนาการมาเปนการผูกพัทธสีมาและพระราชทานวิสุงคามสีมาในการสรางพระอุโบสถอันเปนสวนหนึ่ง
ของการสรางวัดในยุคหลัง ซ่ึงในภาพรวมวัดหมายถึงสถานท่ีเคารพในพระพุทธศาสนา เปนท่ีอยูของสงฆ
เพ่ือใชปฏิบัติธรรม และใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบดวยเสนาสนะตาง ๆ เชน ศาลาการ
เปรียญ กุฎีสงฆ  ตามสมควร จะมีโบสถหรือวิหารหรือไมก็ตาม สําหรับในหัวขอตอไปจะไดพูดถึงการ
สรางวัดและสถานภาพทางกฎหมายของวัดตามกฎเกณฑท่ีกฎหมายฝายบานเมืองไดบัญญัติเอาไว 

๓.๑.๓ การจัดตั้งวัดและสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย  

เม่ือกลาวถึงวัดในสังคมไทยสิ่งแรกท่ีคนสวนใหญนึกถึงก็คือ วัดนั้นตองมีโบสถ วิหาร 
พระเจดีย เสนาสนะ และพระภิกษุสามเณร เปนตน การสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาล มาจนกระท่ังสมัย
ตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น ลวนแตสรางข้ึนตามความเชื่อถือศรัทธาและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน
พระธรรมวินัยเทานั้น หาไดมีกฎหมายมารับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขในการจัดตั้งวัดแตอยางใด 
แมจะมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับศาสนาในกฎหมายตราสามดวง รวมถึงกฎหมายพระสงฆท่ีมีพระบรมราช
โองการออกใชในสมัยรัชกาลท่ี ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตฉบับแรกท่ีออกในป พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถึง
ฉบับสุดทายคือ ฉบับท่ี ๑๐ ออกใน พ.ศ. ๒๓๔๔ ก็หาไดมีกลาวถึงวัดไวไม คงกลาวถึงการควบคุม



 
 

๑๓๐ 

พระสงฆเทานั้น จนกระท่ังถึงปรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เม่ือวันท่ี 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 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ 
เปนตนไป    

(๑) การจัดตั้ งและสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ 

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ไดกําหนดประเภทของวัดไวในหมวดท่ี ๓ 
วาดวยวัด มาตรา ๕ วา 

“วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑ 
อารามราษฎรอยาง ๑ ท่ีสํานักสงฆอยาง ๑ 

๑.  พระอารามหลวง คือ วัดท่ีพระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณา
โปรดใหเขาจํานวนในบาญชี นับวาเปนพระอารามหลวง 

๒.  อารามราษฎรนั้น คือ วัดซ่ึงไดพระราชทานวิสุงคามสีมา  แตมิไดเขาบาญชี 
นับวาเปนวัดหลวง 

๓.  ท่ีสํานักสงฆ คือ วัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา” 
บทบัญญัติดังกลาวก็มิไดกําหนดใหความหมายของวัดไวโดยตรง เพียงแต

กําหนดวาวัดมี ๓ ประเภท คือ พระอารามหลวง อารามราษฎร และสํานักสงฆ 
ในสวนของหลักเกณฑเง่ือนไขและข้ันตอนในการสรางวัดนั้น มาตรา ๙ บัญญัติ

วา  
“ผูใดจะสรางวัดข้ึนใหมตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะ

สรางไดและพระบรมราชานุญาตนั้นจะพระราชทานดังนี้คือ 
ขอ ๑ ผูใดจะสรางท่ีสํานักสงฆข้ึนใหมในท่ีแหงใด ใหผูนั้นมีจดหมายแจงความ

ตอนายอําเภอผูปกครองทองท่ีแหงนั้น ใหนายอําเภอ ปฤกษาดวยเจาคณะแขวงนั้นตรวจและพิเคราะห
ขอความเหลานี้กอนคือ 

(๑) ท่ีดินซ่ึงจะเปนวัดนั้น ผูขออนุญาตมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ท่ีจะยก
ใหไดหรือไม 

(๒) ถาสรางวัดในท่ีนั้นจะเปนความขัดของอันใด ในราชการฝายพระ
ราชอาณาจักรหรือไม 

(๓) วัดสรางในท่ีนั้น จะเปนท่ีควรสงฆอาไศรยหรือไม 
(๔) สรางวัดข้ึนในท่ีนั้น จะเปนประโยชนแกประชุมชนในทองถ่ินท่ีนั้นหรือไม 
(๕) วัดสรางในท่ีนั้น จะเสื่อมประโยชนแหงพระศาสนาดวยประการใดบาง เปน

ตนวา จะมาใหวัดท่ีมีอยูแลวรวงโรย หรือรางไปหรือไม 
ถานายอําเภอและเจาคณะแขวง เห็นพรอมกันวา ไมมีขอขัดของอยางใดอยาง

หนึ่งในท่ี ๕ ขอ นั้นแลว ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเจาคณะแขวงมีอํานาจท่ีจะทําหนังสือให



 
 

๑๓๑ 

สรางท่ีสํานักสงฆนั้นข้ึน และใหนายอําเภอประทับตรากํากับในหนังสือนั้นดวย และเจาของท่ีดินนั้น
จะตองจัดการโอนโฉนดเนื้อท่ีวัดถวายแกสงฆตามกฎหมายกอน จึงจะสรางท่ีสํานักสงฆได 

ขอ ๒ ในการท่ีจะขอรับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมาสําหรับอารามเดิมท่ีได
กอสรางปฏิสังขรณใหมก็ดี หรือจะสรางท่ีสํานักสงฆข้ึนเปนอารามก็ดี ใหผูขอทําจดหมายยื่นตอผูวา
ราชการเมืองนั้น ๆ ใหมีใบบอกเขามากราบบังคมทูลฯ ถาในจังหวัดกรุงเทพฯก็ใหยื่นกฎหมายนั้นตอ
กระทรวงธรรมการ ใหนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือจะไดพระราชทานใบพระบรมราชานุญาต 

ขอ ๓ ถาจะสรางอารามข้ึนใหมทีเดียว จะตองขออนุญาตอยางสรางท่ีสํานักสงฆ
กอน ตอไดอนุญาตนั้นแลว จึงจะรับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมาได” 

ดังนั้น จากผลของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ มาตรา ๙  
จึงทําใหวัดท่ีสรางข้ึนภายหลังจากนี้ หากมิไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปน
วัดท่ีชอบดวยกฎหมาย และไมมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยท่ีไดบัญญัติข้ึนในภายหลังดวย73

๗๔  
พิจารณาไดวาการจัดตั้งวัดนั้น จะจัดตั้งข้ึนโดยอิสระจากการแสดงเจตนาของ

เอกชนเพียงฝายเดียวไมได จะตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะสรางได ยอมแสดง
ใหเห็นวา วัดในสมัยนี้แมวาจะไมมีลักษณะเปนนิติบุคคล แตการท่ีจะจัดตั้งไดจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐ
กอนเทานั้น อยางไรก็ตามในสวนของสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้น แมวาพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ท่ีไดประกาศใชตั้งแต ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ จะไมไดกําหนด
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดเอาไว แตเม่ือมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ท่ีไดตรวจชําระใหมเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๗๒  (๒) ก็มีผลทําใหวัดวาอารามมีสถานะความเปนนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

(๒) การจัดตั้ งและสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๔๘๔ 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ กฎหมายฉบับนี้ก็มิไดมีบัญญัติคํานิยามของวัดไวแตอยางใด เพียงแตบัญญัติวา 

“วัดมีสองอยาง  
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ”74

๗๕ 
กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติหลักเกณฑการสรางวัดวาใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

โดยท่ีกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑ ก็ไดกําหนดวาการสรางวัดตองขออนุญาตและเม่ือสรางวัดแลวจึงรายงาน
การสรางเพ่ือประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา โดยกระทรวงศึกษาธิการตองรายงานมหาเถร

                                                 
๗๔

พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญตัแิหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒  
ท่ีไดตรวจชําระใหม, ประกาศเมื่อ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘.  

๗๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔, มาตรา ๓๒. 



 
 

๑๓๒ 

สมาคม เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา 

วัดท่ีไดมีการจัดตั้งถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีฐานะเปนวัดท่ีชอบดวย
กฎหมาย และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒ 
(๒) 

การเกิดข้ึนของวัดจึงพิจารณาถึงการประกาศตั้งวัดเปนสําคัญ  ดังท่ีศาลฎีกาได
วินิจฉัยวา 

“เจาของท่ีดินซ่ึงไมมีหนังสือสําคัญ (ท่ีดินมือเปลา) ไดจัดสรางวัดข้ึนในท่ีดินนั้น
แลวไดถวายใหเปนวัด และทางราชการไดประกาศตั้งใหเปนสํานักสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆแลว 
ก็ตองถือเปนวัดตามกฎหมาย...”75

๗๖ 
“วัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลซ่ึงหมายความรวมถึงวัดประเภทสํานักสงฆดวย

นั้น หลังจากกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัดแลว ยังจะตองมีการดําเนินการเพ่ือขอตั้งเปน
วัดตอนายอําเภอและผานข้ันตอนการพิจารณา การปรึกษาและการรายงานการขอตั้งวัดโดยหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ตามลําดับ จนเม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงจะ
ประกาศตั้งเปนวัดในราชกิจจานุเบกษาได ดังนั้น วัดโจทกแมจะไดรับอนุญาตใหสรางวัดวัดตามกฎหมาย 
แตเม่ือยังไมไดมีการดําเนินการเพ่ือขอตั้งเปนวัดและยังไมไดรับอนุญาตจากทางราชการใหตั้งวัดตาม
กฎหมาย ยอมจะถือวาขณะยื่นฟองโจทกเปนวัดประเภทสํานักสงฆอันจะทําใหมีฐานะเปนนิติบุคคลหา
ไดไม  โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง”76

๗๗ 
ท้ังนี้ มีขอสังเกตวาการสรางวัดท่ีเดิมจะตองไดรับพระบรมราชานุญาตกอนนั้น 

ในกฎหมายฉบับนี้ไดยกเลิกไป โดยกําหนดใหการสรางวัดตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กอนจึงจะถือวาเปนวัดท่ีชอบดวยกฎหมาย 

(๓) การจัดตั้ งและสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หลังจากท่ีมีการออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เปน
ระยะเวลานานเกือบ ๓๐ ป  จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยท่ีกฎหมาย
ฉบับนี้ก็มิไดใหความหมายของคําวาวัดไวโดยชัดแจง เพียงแตกําหนดประเภทของวัดตามมาตรา ๓๑ 
บัญญัติวา  

“วัดมีสองอยาง ไดแก   
๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
๒) สํานักสงฆ ” 
และบัญญัติถึงการตั้งวัดวา “การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด 

และการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง”77

๗๘ 

                                                 
๗๖

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๙๕/๒๕๐๑. 
๗๗

คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี ๗๔๙๐/๒๕๔๒. 
๗๘

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, มาตรา ๓๒. 



 
 

๑๓๓ 

ท้ังนี้ ไดมีกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และ
การขอพระราชทานวิสุงคามสีมาไว สรุปดังนี้ 

(๓.๑)  การสรางวัด 
(๓.๑.๑)  หลักเกณฑการขอสรางวัด78

๗๙ 
๑)  ตองมีท่ีดินท่ีจะใชสรางวัดซ่ึงตองติดตอเปนผืนเดียวกัน  

เนื้อท่ีไมนอยกวา ๖ ไร (ไมมีขอยกเวน)  โดยเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามกฎหมายทําหนังสือสัญญาตกลง
ยกท่ีดินใหสรางวัด ไวกับนายอําเภอ  และเจาพนักงานท่ีดินอําเภอ  แสดงความประสงคจะยกท่ีดินให
เพ่ือใชสรางวัด 

กรณีท่ีดินท่ีจะใหสรางวัดเปนท่ีดินของทางราชการ  ตอง
ผานข้ันตอนการขอใชท่ีดินจนถึงสวนราชการผูดูแลรักษาท่ีดินนั้น  ออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนใน
ท่ีดินเพ่ือสรางวัดกอน  แลวจึงจะใช หนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแทนเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดิน 
ประกอบเรื่องเสนอขออนุญาตสรางวัด  ตั้งวัด ไดโดยอนุโลม 

๒)  ตองเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเปนท่ีพํานักอาศัย
ของพระภิกษุสงฆ 

๓)  ตั้งอยูหางจากวัดอ่ืนไมนอยกวา ๒ กิโลเมตร  เวนแตจะ
มีเหตุจําเปน 

๔)  จํานวนเงินและสัมภาระท่ีจะใชในการสรางวัดในระยะ
เริ่มแรก ตองมีราคารวมกันไมนอยกวาหาหม่ืนบาท 

๕)  มีประชาชนท่ีจะไดรับประโยชนและใหการสนับสนุน
เม่ือไดตั้งเปนวัดแลวในรัศมี  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)  กรณีขอสรางวัดในท่ีดินของเอกชน  ตองแนบเอกสาร

หลักฐาน  ดังนี้ 
    - สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ท่ีดินท่ีจะยกใหสรางวัด 
 - หนังสือสัญญาตกลงยกท่ีดินใหสรางวัด 

                                                 
๗๙

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



 
 

๑๓๔ 

     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน
ของผูยกท่ีดินใหสรางวัด  กรณีผูยกท่ีดินใหสรางวัดมีคูสมรส  ตองแนบหนังสือยินยอมพรอมดวยสําเนา
ทะเบียนสมรส  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส กรณีหมายเนื่อง 
จากหยา  ตองแนบหนังสือสําคัญการหยากรณีคูสมรสเสียชีวิตตองแนบสําเนาทะเบียน สมรส และใบ
มรณะบัตรของคูสมรส 

๔)  กรณีขอสรางวัดในท่ีดินของทางราชการ ตองแนบ
หนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือสรางวัด  และเอกสารประกอบท่ีสวนราชการผูดูแลรักษาท่ีดิน
นั้นออกให 

๕)  แผนท่ีตั้งวัด 
๖)  แผนผังอาคารสิ่งปลูกสราง 

(๓.๑.๓)  ข้ันตอนดําเนินการขออนุญาตสรางวัด 
๑)  ผูขออนุญาตสรางวัดยื่นคําขออนุญาตสรางวัด (ศถ.๑) 

ตอนายอําเภอทองท่ีท่ีจะสรางวัด  ตามแบบท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบเรื่อง 

๒)  นายอําเภอนําปรึกษาเจาคณะอําเภอ  แลวเสนอเรื่อง
และความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด 

๓)  ผูวาราชการจังหวัดนําปรึกษาเจาคณะจังหวัด แลวเสนอ
เรื่องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๔)  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาเห็นสมควร
ใหสรางวัดได  ใหรายงานนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล) เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอมหาเถรสมาคม 

๕)  เ ม่ือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว  ใหสํ านักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัด79

๘๐ 
(๓.๒)  การตั้งวัด  

เม่ือไดรับอนุญาตใหสรางวัดและดําเนินการสรางวัดจนเสร็จเรียบรอย
แลว การตั้งวัด เปนกระบวนการเพ่ือทําใหวัดท่ีไดรับอนุญาตใหสรางข้ึน เปนวัดท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  ซ่ึงในการดําเนินการจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑข้ันตอนและวิธีการ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ หมวด ๒ การตั้งวัด ขอ ๔ และขอ ๕ โดยวัดท่ีขอตั้งเพ่ือใหเปนวัดท่ีถูกตอง จะตองผานการไดรับ

                                                 
๘๐

หลักเกณฑวิธีการสรางวัดตามแนวทางปฏิบัติของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รวบรวมเรียบเรียง
โดย วาท่ี ร.ต.หญิง สริภัทร อาวอรามรัศมิ์ อางจากเว็บไซตของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
<http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=703:2009-07-12-17-51-
42&catid=70:-qq&Itemid=307>, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘.  



 
 

๑๓๕ 

การอนุญาตใหสรางวัด แลวจึงดําเนินการขออนุญาตตั้งวัด  โดยมีหลักเกณฑเบื้องตนท่ีเก่ียวเนื่องและ
สอดคลองกับการขออนุญาตสรางวัด ดังนี้80๘๑  

(๓.๒.๑)  หลักเกณฑการขออนุญาตตั้งวัด 
๑) เรื่องท่ีดิน วัดตองตั้งอยูในท่ีดินท่ีมีเนื้อท่ีติดตอเปนผืน

เดียวกันไมนอยกวา ๖ ไร โดยไมมีทางสาธารณะ หรือลําคลองก้ันกลาง และตองไมเปนท่ีดินสาธารณะ
ประโยชนหรือท่ีหลวงหวงหาม 

๒) กรณีเปนท่ีดินของเอกชน เจาของท่ีดินจะตองทําหนังสือ
สัญญายกท่ีดินใหสรางวัด และโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหวัด เม่ือไดรับอนุญาตใหตั้งวัดแลว 

๓) หากเปนท่ีดินของทางราชการ จะตองผานข้ันตอนการขอ
ใชท่ีดินของทางราชการเพ่ือสรางวัด จนไดรับหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือสรางวัดจากสวนราชการ
ผูดูแลรักษาท่ีดินนั้นๆ กอน 

๔)  แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะและสิ่งปลูกสราง ใหแสดง
ขนาดและตําแหนงอาคารตาง ๆ ท่ีไดสรางข้ึนแลวและท่ีจะสรางข้ึนในอนาคต ทุกรายการใหถูกตองตาม
ความเปนจริง โดยขอบเขตของท่ีดินในแผนผัง ตองมีรูปและขนาด ตรงตามรูปแผนท่ีแนบทายหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีดินท่ีใชสรางวัด  มีมาตราสวนและเครื่องหมายทิศประกอบ เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ
และเปนประโยชนในการพัฒนาวัดในโอกาสตอไป 

๕) แผนท่ีตั้งวัดใหแสดงจุดท่ีตั้งวัด  พรอมกับระบุชื่อบาน 
ชื่อวัดท่ีอยูขางเคียงโดยรอบเสนทางคมนาคมติดตอกับวัดท่ีขออนุญาต กําหนดระยะทางและแสดง
เครื่องหมายทิศไวดวย  โดยใหจัดทําเปนแบบพิมพเขียว 

๖) วัดท่ีขอตั้งตองอยูหางจากวัดอ่ืนท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
ไมนอยกวา ๒ กิโลเมตร เวนแตมีเหตุจําเปนก็ใหชี้แจงเหตุผลประกอบ 

นอกจากนี้ยังมี หลักเกณฑท่ีสําคัญ ซ่ึงจะเนนเปนการเฉพาะ
ในข้ันตอนการขอตั้งวัด นอกเหนือจากหลักเกณฑขางตนท่ีกลาวมาแลว คือ 

๑) สถานท่ีตั้งวัดและเสนาสนะ จะตองเปนวัดท่ีสรางข้ึนใน
ท่ีดินแปลงท่ีไดรับอนุญาตใหสรางวัดนั้น และจะตองมีเสนาสนะ สิ่งปลูกสรางแลวเสร็จ (ตามเง่ือนไข) 
เปนหลักฐานม่ันคง เหมาะสมตอการพํานักประจําของพระภิกษุสงฆ 

๒) ชื่อวัด  ในการเสนอรายงานขอตั้งวัดจะตองระบุชื่อวัดท่ี
ขอตั้ง พรอมชี้แจงเหตุผลประกอบในรายงานขออนุญาตตั้งวัด (ศถ.๓) ใหชัดเจน กะทัดรัด เขาใจงายมี
ความหมาย และชื่อท่ีขอตั้งจะตองผานความเห็นชอบจากนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดตามลําดับ 

 ในการตั้งชื่อวัดมีหลักเกณฑดังนี้ 
๒.๑)  ใหตั้งชื่อวัดตามชื่อหมูบาน ตามนโยบายของมหา

เถรสมาคม  โดยใหตัดคําวา “บาน” ออก ยกเวนชื่อหมูบานท่ีมีพยางคเดียว ใหใชคําวา  “บาน...” ได  
กรณีมีชื่อวัดตามชื่อหมูบานแลวใหพิจารณาชื่อวัดท่ีผูเสนอขอตั้งวัดเสนอมา 

                                                 
๘๑

เรื่องเดียวกัน. 



 
 

๑๓๖ 

๒.๒)  การขอตั้งชื่อวัดนอกเหนือจากชื่อหมูบานใหถือ
หลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

๒.๒.๑) กรณีเสนอขอตั้งชื่อวัดตามชื่อภูเขา ถํ้า 
หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปใหพิจารณาตั้งชื่อวัดตามท่ีเสนอไว 

๒.๒.๒) กรณีเสนอขอตั้งชื่อวัด ตามชื่อสกุลของ 
ผูยกท่ีดินใหสรางวัด หรือเพ่ือเปนเกียรติแกบิดา มารดา ของผูยกท่ีดินใหสรางวัด หรือระลึกถึงผูนําใน
การสรางวัดใหพิจารณาตั้งชื่อวัดไดตามท่ีเสนอ 

๒.๒.๓) กรณีท่ีดินท่ีตั้ งวัดเปนท่ีดินของสวน
ราชการ  ถาในหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดิน ระบุชื่อวัดไวใหตั้งชื่อวัดตามชื่อท่ีปรากฏในหนังสืออนุญาตให
ใชท่ีดินเพ่ือสรางวัด  ยกเวนเพ่ือความเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนตองใชชื่ออยางอ่ืน เม่ือประกาศตั้งวัด
แลวใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือเจาอาวาส แจงใหสวนราชการผูออกหนังสืออนุญาต
ทราบ 

๒.๒.๔) กรณีท่ีดินท่ีตั้งวัด  มีการออกเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินกอนไดรับอนุญาต ใหสรางวัดและตั้งวัด ใหตั้งชื่อวัดตามชื่อท่ีปรากฏในเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีตั้งวัด  ยกเวนเพ่ือความเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนตองใชชื่ออยางอ่ืนเม่ือประกาศ
ตั้งวัดแลว ใหเจาอาวาสดําเนินการยื่นแกชื่อวัดในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินตอสํานักงาน ท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

๒.๒.๕) กรณีเสนอขอตั้ งชื่อวัดโดยใช คําว า  
“วัดปา...” นําหนา  ใหพิจารณาวาอาณาบริเวณท่ีดินท่ีตั้งวัดมีสภาพเปนปารมรื่นหรือไม  หากมีสภาพ
เปนปารมรื่น ใหพิจารณาใชชื่อวา “วัดปา....” นําหนา หรือ “....วนาราม” ตอทายได 

๒.๓)  การตั้งชื่อวัดไมควรเกิน ๗ พยางค  ยกเวนมีเหตุ
จําเปน 

๒.๔)  ไมสมควรตั้งชื่อวัดโดยใชคําวา “วรวราราม”  
หรือ “วราราม” ตอทาย 

๓)  จํานวนพระภิกษุจําพรรษา ไมนอยกวา ๔ รูป และให
เสนอชื่อผูจะเปนเจาอาวาส พรอมดวยอายุ พรรษา สังกัดวัดเดิม (ตามหนังสือสุทธิ) โดยพระภิกษุท่ีจะ
เปนเจาอาวาสจะตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ตองมีอายุพรรษาพน ๕ ข้ึน
ไป 

๔) ผูขอตั้งวัด จะตองเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูท่ีไดรับ
อนุญาตใหสรางวัด กรณีเปนบุคคลอ่ืนจะตองมีหนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทน 

๕)  เอกสารทุกฉบับท่ีประกอบเรื่องควรเปนเอกสารท่ีถูกตอง
สมบูรณเรียบรอย และเหมาะสมแกการเก็บไวคงทนถาวร เพราะเปนเอกสารสําคัญท่ีทางราชการจะตอง
เก็บรักษาไว 

๖) เ ม่ื อมหา เถรสมาคม เห็ นชอบ  และสํ านั ก ง าน
พระพุทธศาสนาแหงชาติประกาศตั้งวัดอยางใดแลว ถือวาเด็ดขาด 



 
 

๑๓๗ 

๗) เม่ือไดรับประกาศตั้งวัดท่ีถูกตองแลว ใหดําเนินการ
เพ่ือใหมีการข้ึนทะเบียนวัด แตงตั้งเจาอาวาส และหากวัดตั้งอยูในท่ีดินเอกชนหรือประชาชนบริจาค 
เจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินจะตองโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกวัด 

๘)  ถาทางวัดไดสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอย หรือสามารถใช
ทําสังฆกรรมไดแลว ใหรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามแบบ ศถ.๗  (ถายังไมเสร็จตองรอให
ครบ ๕ ป) 

(๓.๒.๒)  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการขออนุญาตตั้งวัด      
๑) เม่ือผูไดรับอนุญาตใหสรางวัดดําเนินการกอสรางอาคาร

เสนาสนะม่ันคง ถาวร เหมาะสมท่ีจะเปนท่ีพํานักของพระสงฆแลว จึงจัดทําเรื่องขออนุญาตตั้งวัด โดย 
ผูไดรับอนุญาตใหสรางวัด ทายาท หรือผูไดรับมอบอํานาจ จัดทํารายงานขอตั้งวัดตามแบบฟอรม (แบบ 
ศถ.๓) พรอมแนบเอกสารประกอบ เสนอตอนายอําเภอทองท่ี  

๒)  เม่ือนายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษา
เจาคณะอําเภอ แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด    

๓) เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํา
ปรึกษาเจาคณะจังหวัดแลวสงเรื่องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๔) เม่ือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  พิจารณา
เห็นสมควรใหตั้งวัดได ใหรายงานเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีไดรับ
มอบหมาย  เม่ือเห็นชอบแลว จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการตั้งชื่อวัด 
จากนั้นเสนอขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมมหาเถรสมคม 

๕) เม่ือมหาเถรสมาคม  พิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะจัดทําประกาศตั้งวัดเพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีไดรับ
มอบหมายลงนามประกาศแลวประกาศตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา แจงผูเก่ียวของ และสงประกาศตั้งวัด
ใหแกผูขออนุญาต สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินําข้ึนทะเบียนวัด   

     ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นประสานกับผูยกท่ีดินใหสรางวัด 
เพ่ือดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกวัดท่ีไดตั้งข้ึน และบันทึกประวัติวัดไวเปนหลักฐาน
ตอไป81

๘๒ 

(๓.๓)  การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีหลักเกณฑ ข้ันตอนและ

วิธี ดําเนินการตามท่ีได กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ดังนี้ 

๑)  วัดท่ีสมควรไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตองปรากฏวาไดสราง
ข้ึนหรือไดปฏิสังขรณเปนหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยูประจําไมนอยกวาหารูปติดตอกันเปนเวลา 
ไมนอยกวาหาป แตระยะเวลาหาปมิใหใชบังคับแกวัดท่ีไดสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลว และ
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
                                                 

๘๒
เพ่ิงอาง. 



 
 

๑๓๘ 

ใหเจาอาวาสเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามแบบ 
(ศถ. ๗)ตอเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอ 

๒) เม่ือเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอ เห็นสมควรใหนําปรึกษา
นายอําเภอ แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะจังหวัด 

๓) เม่ือเจาคณะจังหวัดเห็นสมควร ใหนําปรึกษาผูวาราชการจังหวัด 
แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาค 

๔) เม่ือเจาคณะภาคเห็นสมควรแลว  ใหสงเรื่องและความเห็นไปยัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๕) เม่ือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นสมควรแลว จะกราบทูล
สมเด็จพระสังฆราชเพ่ือทรงอนุมัติแลวเสนอเพ่ือนําความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ตอไป 

๖) เม่ือพระราชทานวิสุงคามสีมาแกวัดใดแลว ใหนายอําเภอทองท่ีท่ีวัด
นั้นตั้งอยูดําเนินการปกหมายเขตท่ีดินตามท่ีไดพระราชทานตอไป 

(๓.๔)  การรวมวัดและการยายวัด 
การรวมวัดและการยายวัดมีข้ันตอนและวิธีดําเนินการตามท่ีไดกําหนด

ไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  
ขอ ๖ และขอ ๗ ดังนี้ 

๑) เม่ือเจาคณะอําเภอและนายอําเภอเห็นสมควรท่ีจะรวมวัดตั้งแตสอง
วัดซ่ึงอยู ใกลชิดกันเปนวัดเดียว เพ่ือประโยชนแกการทํานุบํารุงวัดใหเจริญยิ่งข้ึน หรือเพ่ือประโยชนแก
การปกครองคณะสงฆ ใหเจาคณะอําเภอและนายอําเภอ  เปนผูรายงานขอรวมวัด ตามแบบ (ศถ. ๔) ซ่ึง
ทางราชการไดกําหนดไวตอเจาคณะจังหวัด 

ในกรณีการยายวัด หากวัดใดมีเหตุจําเปนตองยายไปตั้งในท่ีอ่ืน เพราะ
สถานท่ีตั้งอยูเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไมเหมาะสมท่ีจะเปนท่ีพํานักของพระภิกษุสงฆ ใหเจาอาวาส
แหงวัดนั้นรายงานขอยายวัด ตามแบบ (ศถ.๕) ไปยังเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอเม่ือเจาคณะ
ตําบลและเจาคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแลวใหปรึกษานายอําเภอแลวเสนอเรื่องและความเห็นไป
ยังเจาคณะจังหวัด 

๒) เม่ือเจาคณะจังหวัดเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษาผูวาราชการ
จังหวัดแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาค 

๓) เม่ือเจาคณะภาคเห็นสมควรแลว ใหสงเรื่องและความเห็นไปยัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๔) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นสมควรแลว จะรายงาน
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม 

๕. เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว กระทรวงศึกษาธิการจะได
ประกาศรวมวัดหรือยายวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.๒ หรือ ว.๓ ทายกฎกระทรวง  

(๓.๕)  การยุบเลิกวัด 



 
 

๑๓๙ 

การยุบเลิกวัด มีหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีดําเนินการตามท่ีไดกําหนด
ไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕   
ขอ ๙ และขอ ๑๐ ดังนี้ 

๑) วัดใดมีเหตุอันควรยุบเลิก เพราะสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอ่ืนอัน
ไมสมควรจะเปนวัดตอไป เม่ือเจาคณะอําเภอและนายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น  ให
รายงานเจาคณะจังหวัด ขอยุบเลิกวัด ตามแบบ (ศถ.๖) ซ่ึงทางราชการไดกําหนดไวไปยังเจาคณะจังหวัด 
พรอมดวยบัญชีรายละเอียดทรัพยสินของวัดท่ีจะยุบเลิกนั้น 

๒) เม่ือเจาคณะจังหวัดเห็นสมควรแลวใหนําปรึกษาผูวาราชการจังหวัด 
แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาค 

๓) เม่ือเจาคณะภาคเห็นสมควรแลว  ใหสงเรื่องและความเห็นไปยัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๔) เม่ือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นสมควรแลว จะรายงาน
เพ่ือขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม 

๕) เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว จะไดประกาศยุบเลิกวัดใน 
ราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.๔ ทายกฎกระทรวงตอไป  

กลาวสําหรับสถานภาพทางกฎหมายของวัดตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้นไมมีบทบัญญัติใดกําหนดวาวัดสองอยางดังกลาว คือวัดท่ี
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวและสํานักสงฆนั้นมีสถานภาพเปนนิติบุคคล อยางไรก็ตาม 
ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในมาตรา ๗๒ ไดบัญญัติวา 

“จําพวกท่ีกลาวตอไปนี้ ยอมเปนนิติบุคคลคือ (๑) ทบวงการเมือง  
(๒) วัดวาอาราม (๓) หางหุนสวนท่ีจดทะเบียนแลว (๔) บริษัทจํากัด (๕) สมาคม (๖) มูลนิธิท่ีไดรับ
อํานาจแลว”  

จากการท่ีตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ แตไมมีบทบัญญัติวา
วัดสองอยางดังกลาวนั้นมีสถานภาพเปนนิติบุคคลหรือไม ในขณะท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๗๒ ไดบัญญัติวา “วัดวาอาราม” มีฐานะเปนนิติบุคคล ทําใหเกิดปญหาในการตีความวา วัดท่ีจะ
มีฐานะเปนนิติบุคคลไดนั้นตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และบางก็ตีความวาสํานักสงฆไมมี
สถานะเปนนิติบุคคล แตไดมีคําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖ วินิจฉัยวาสํานักสงฆแมไมไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย82๘๓ โดยไดยกเลิกความเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติมาตรา ๗๒ เดิมเสีย และไดบัญญัติความเปน
นิติบุคคลไวในมาตรา ๖๕ โดยไดบัญญัติวา “นิติบุคคลจะมีข้ึนไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” โดยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติความเปนนิติบุคคลไว

                                                 
๘๓

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญตัิ บรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม 
พ.ศ. ๒๕๓๕, ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕.  



 
 

๑๔๐ 

เฉพาะแต สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวนและบริษัทจํากัดท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว สําหรับความเปน 
นิติบุคคลของทบวงการเมือง และวัดวาอาราม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีปรับปรุงใหมมิได
กลาวถึงแตอยางใด 

อยางไรก็ตามความเปนนิติบุคคลของทบวงการเมืองซ่ึงประกอบดวย
กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ นั้นแมวาจะถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ก็มิไดมีผลกระทบตอความเปนนิติบุคคลของกระทรวงทบวงกรมแตประการใด เพราะกระทรวง
ทบวงกรมก็ยังคงมีฐานะเปนนิติบุคคลตอไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซ่ึงเปนกฎหมายมหาชน        

สําหรับวัดวาอารามท่ีถูกยกเลิกความเปนนิติบุคคลเชนเดียวกันกับ
ทบวงการเมืองตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีปรับปรุงใหมนั้น จึงไดมีการ
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตรา 
๑๒ ไดยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง 
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป”   
นอกจากนั้นในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไดบัญญัติวา “วัดท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหมี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้” 

บทบัญญัติตามมาตรา ๑๙ ของกฎหมายฉบับนี้ จึงเปนการปดชองวาง 
และเปนบทรับรองสถานะความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีเดิมทีมีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ใหมีความตอเนื่องและไมเกิดปญหาตอสถานภาพความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายคณะ
สงฆท่ีปรับปรุงใหมแตอยางใด 

แมวาจะมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลของ
วัดเสียใหม โดยยกเลิกความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกําหนดความเปน
นิติบุคคลไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆท่ีปรับปรุงใหม แตบรรทัดฐานในการวินิจฉัยความเปนนิติบุคคล
ของวัดตามแนวคําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖ ก็ยังไดรับการยืนยันตามแนวทางเดิม เชน  
คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๑๑๒/๒๕๔๐  และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๔๙๐/๒๕๔๒  

อยางไรก็ตามตอมาไดมีคําพิพากษาฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับ
แนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา ศาลฎีกา
เห็นสมควรวินิจฉัยกอนวาขณะยื่นฟอง วัดโจทกมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจฟองคดีหรือไม ซ่ึงเปน
ปญหาเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน เม่ือพิจารณาคําฟองของโจทก การท่ีโจทกฟองคดีนี้
เพ่ือใชโฉนดท่ีดินประกอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบกับโจทกไมไดนําสืบวาขณะฟองคดี
โจทกไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว  จึงแสดงใหเห็นวา โจทกยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ในขณะท่ียื่นฟอง  ดังนั้น วัดโจทกจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจฟองคดีได เนื่องจากตาม



 
 

๑๔๑ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา   วัดมีสองอยาง (๑) วัดท่ีไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ โดยใหวัดมีฐานะ เปนนิติบุคคล ซ่ึงตามบทบัญญัติดังกลาว
แสดงวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว เม่ือวัดโจทกซ่ึงแม
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลวก็ตาม  แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยังไมมีฐานะ
เปนนิติบุคคลท่ีจะมีอํานาจฟองคดีนี้ได เม่ือไดวินิจฉัยเชนนี้แลว จึงไมตองวินิจฉัยปญหาตามฎีกาของ
จําเลยอีกตอไป เพราะไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลง พิพากษากลับ ใหยกฟอง  

ผลของคําวินิจฉัยศาลฎีกาดังกลาวมีผลกระทบตอความเปนนิติบุคคล
ของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ จํานวนประมาณ ๑๖,๐๒๕ วัด หรือประมาณ
รอยละ ๔๑.๑ ของวัดท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาท้ังในดานสิทธิ หนาท่ี การ
ดําเนินกิจการ การทํานิติกรรม กรรมสิทธิในทรัพยสินและความรับผิดตาง ๆ ของวัดและสํานักสงฆ
ดังกลาว อันมีผลกระทบตอการบริหารงานของคณะสงฆในภาพรวม ซ่ึงจะไดนําเสนอผลการศึกษา
วิเคราะหดังกลาวโดยละเอียดในบทตอไป 

 
๓.๒ สถานภาพทางกฎหมายของวัดอ่ืน ๆ ในพระพุทธศาสนา 

หลังจากท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานแลวประมาณ ๑๐๐ ป พระพุทธศาสนาก็เริ่มมีเคาแตกแยก
ในดานความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จนมาถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช ภิกษุวัชชี
บุตรประพฤติผิดบัญญัติ ๑๐ ประการ เม่ือมีการปฐมสังคายนา ภิกษุวัชชีบุตรก็แยกออกเปนอาจาริยวาท
หรือมหายาน ออกจากนิกายเดิมคือเถรวาทหรือหินยาน ศาสนาพุทธจึงแตกแยกกันออกเปนนิกายใหญ ๆ 
๒ นิกาย คือหีนยานกับมหายาน83

๘๔ 
หีนยาน เปนนิกายของภิกษุฝายใตของอินเดีย บางทีเรียก "ทักษิณนิกาย" (นิกายฝายใต) คือ 

"เถรวาท" ซ่ีงมุงสอนใหพระสงฆปฏิบัติเพ่ือดับกิเลสของตนเองกอน และหามเปลี่ยนแลงแกไขพระธรรม
วินัยอยางเด็ดขาด คําวา "หีนยาน" เปนคําท่ีฝายมหายานตั้งให แปลวา "ยานเล็ก" สวนภิกษุฝายใตเรียก
ตัวเองวา "เถรวาท"หมายถึง ผูปฏิบัติตามพุทธบัญญัติอยางเท่ียงตรง  นิกายนี้มีผูนับถือมากในประเทศศรี
ลังกา พมา ลาว ไทย และกัมพูชา 

มหายาน เปนนิกายของภิกษุฝายเหนือของอินเดีย บาทีเรียก "อุตรนิกาย" (นิกายฝายเหนือ) 
บาง "อาจารยวาท" บาง ซ่ึงมีจุดมุงสอนใหระงับดับกิเลส ท้ังยังไดแกไขคําสอนในพระพุทธศาสนา ใหผัน
แปรไปตามลําดับ พวกนี้เรียกลัทธิของตนวา "มหายาน" ซ่ึงแปลวา "ยานใหญ" อาจพาประชาชนใหขาม
วัฏสงสาร คือ ความทุกขจาการเวียนวายตายเกิดไดคราวละมาก ๆ นิกายนี้ไดเขาไปเจริญรุงเรื่องอยูใน
ประเทศทิเบต จีน มองโกเลีย ญี่ปุน เกาหลี และเวียดนาม 

ตอมาเม่ือประชาชนในประเทศจีน ญวน มอญ (รามัญ) พมาเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย 
ก็มีการสรางวัดในพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของตนซ่ึงอาจแตกตางไปจากวัดดั้งเดิมของประเทศไทย
ข้ึนเพ่ือประกอบศาสนกิจ เชน วัดญวน (อนัมนิกาย) วัดจีน (จีนนิกาย) วัดมอญ (รามัญ) เปนตน ดังนั้น 

                                                 
๘๔

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



 
 

๑๔๒ 

นอกจากศาสนาพุทธในประเทศไทยจะมีวัดในนิกายหีนยานตามท่ีไดกลาวมาแตตนแลว ยังมีวัดอ่ืนๆ
ดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ วัดอนัมนิกาย 
(๑) ประวัตคิวามเปนมา 

สมัยกอนกรุงรัตนโกสินทร ยังไมมีหลักฐานปรากฏ จากพงศาวดารของพวก
ญวนท่ีอยูในกรุงเทพ ฯ มีอยูวาเม่ือประมาณ ป พ.ศ. ๒๓๑๖ ไดเกิดกบฏข้ึนท่ีเมืองเวอันเปนเมืองหลวง
ของประเทศญวน พวกราชวงศญวนไดพากันหนีพวกกบฏลงมาทางเมืองไซงอนหลายองคองเชียงชุน
ราชบุตรองคท่ี ๔ ของเจาเมืองเวไดหนีมาอาศัยอยูท่ีเมืองฮาเตียน ตอแดนมณฑลบันทายมาศของเขมร 
เม่ือพวกกบฏยกกําลังติดตามมา เจาเมืองฮาเตียนก็อพยพครอบครัวพาองเชียงชุนเขามากรุงธนบุรี 
เม่ือประมาณ ปพ.ศ. ๒๓๑๙ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดโปรดเกลา ฯ ใหรับไว และ
พระราชทานท่ีใหพวกญวนตั้งบานเรือนอยูนอกฝงพระนคร ทางฝงตะวันออก บริเวณถนนพาหุรัดใน
ปจจุบัน 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร องเชียงสือราชนัดดาของเจาเมืองเว ไดหนีกบฏไปอยู
เมืองไซงอน  แตตอมาเม่ือสูกบฏไมไดจึงไดหนีมาอยูท่ีเกาะกระบือในเขมร  ตอมาไดเขามาขอพ่ึงพระ
บรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือ ป พ.ศ. ๒๓๒๖ และไดรับ
พระราชทานท่ีใหญวนพวกองเชียงสือตั้งบานเรือนบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก ตําบล
คอกกระบือ พวกญวนท่ีนับถือองเชียงสือไดพากันอพยพครอบครัวมาอยูดวยเปนจํานวนมาก  
องเชียงสือไดคุมพวกญวนไปตามเสด็จในการทําสงครามกับพมาหลายครั้ง และไดรับพระราชทาน
กองทัพไปตีเมืองไซงอนครั้งหนึ่ง ตอมาองเชียงสือไดลอบหนีกลับไปเมืองญวนเพ่ือคิดอานตีเอาเมือง
ไซงอนคืน พฤติกรรมครั้งนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงขัดเคืองมาก จึงโปรดใหญวนพวก
องเชียงสือยายไปตั้งบานเรือนอยูท่ีบางโพ และไดสืบเชื้อสายมาถึงปจจุบัน 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เม่ือป พ.ศ. ๒๓๗๗ พระเจา
แผนดินญวนพระนามมินมางประกาศหามมิใหญวนถือศาสนาคริสตังและจับพวกญวนท่ีเขารีตทําโทษ
ประการตาง ๆ  จึงมีพวกญวนเขารีตอพยพหนีภัยเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอยูในไทย โดยมาอยู
ที่เมืองจันทบุรีเปนสวนใหญ มีบางสวนอพยพเขามาอยูในกรุงเทพฯ และไดรับพระราชทานท่ีอยูใหท่ี
สามเสน 

ในป พ.ศ. ๒๓๗๖ เจาพระยาบดินทรเดชาไดยกทัพไปตีเมืองญวน และไดครัว
ญวนสงเขามาถึงกรุงเทพฯ เม่ือปลายป พ.ศ. ๒๓๗๗   ครัวญวนท่ีเขามาครั้งนี้แบงเปน ๒ พวก คือ 
พวกท่ีถือพุทธศาสนาพวกหนึ่ง และพวกท่ีถือคริสตศาสนาอีกพวกหนึ่ง พวกญวนท่ีถือพุทธศาสนานั้น
โปรดเกลาฯ ใหไปตั้งบานเรือนอยูท่ีจังหวัดกาญจนบุรี สําหรับรักษาปอมเมืองใหมท่ีทรงสรางข้ึนท่ี 
ปากแพรก สวนพวกญวนท่ีถือศาสนาคริสตังใหไปตั้งบานเรือนอยูท่ีสามเสน ซ่ึงมีญวนท่ีถือคริสตัง
ตั้งอยูมาแลวแตเดิมและโปรดเกลาฯ ใหข้ึนอยูในพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว เม่ือครั้งยังทรง
ดํารงพระยศเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค เพ่ือทรงฝกหัดเปนทหารปนใหญ และในรัชสมัย



 
 

๑๔๓ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหญวนท่ีอยูเมืองกาญจนบุรีมา
ตั้งบานเรือนอยูท่ีริมคลองผดุงกรุงเกษมแลวจัดใหเปนทหารปนใหญฝายวังหลวงสืบมาจนปจจุบัน84

๘๕  
พวกญวนท่ีมาอยูในประเทศไทยมีท้ังท่ีนับถือพระพุทธศาสนา และท่ีนับถือ

คริสตศาสนา พวกท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเม่ือมาตั้งภูมิลําเนาอยูแหงใดก็จะนิมนตพระญวนมาสราง
วัดเปนท่ีบําเพ็ญการกุศลของพวกตนท่ีอยู ณ ท่ีแหงนั้น ประเทศญวนรับเอาพระพุทธศาสนาฝาย
มหายานจากประเทศจีน  ดังนั้น เม่ือพวกญวนมาสรางวัดและมีพระญวนข้ึนในประเทศไทย ชั้นเดิมก็มี
ผูนับถือและอุดหนุนแตเฉพาะพวกญวน แตเนื่องจากในสมัยนั้นยังไมมีวัดจีนในประเทศไทย พวกจีนก็
มักไปทําบุญท่ีวัดญวนดวย เพราะอยูในพุทธศาสนาฝายมหายานดวยกัน มีพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา 
เชน พิธีกงเตก เปนตน อยางเดียวกัน  สวนไทยแมไมสูนับถือแตก็ไมรังเกียจเพราะเห็นวานับถือ
พระพุทธเจาองคเดียวกัน คณะสงฆญวนชุดแรก ๆ มีพระผูใหญ ท่ีสําคัญ ๒ องค คือ พระครูคณาณัม
สมณาจารย (ฮึง) และพระครูสมณานัมสมณาจารย (เหยี่ยวกราม) เปนผูนําของคณะสงฆอนัมนิกาย 
ในประเทศไทย ตอมาในรัชกาลท่ี ๒ และรัชกาลท่ี ๓ คณะสงฆญวนในประเทศไทย ไดขาดการติดตอ
กับพระสงฆญวนในเมืองญวน และไดกลับมาติดตอสัมพันธกันอีกครั้ง ในรัชกาลท่ี ๔ และรัชกาลท่ี ๕ 
ในสมัยนั้นมีพระสงฆญวนเขามาในประเทศไทยอีก แตเนื่องจากขณะนั้นญวนตกอยูภายใตการ
ปกครองของฝรั่งเศส พระสงฆญวนในประเทศไทยไมสามารถติดตอกับพระสงฆญวนในเมืองญวนได
สะดวกนัก พระสงฆญวนในประเทศไทยจึงไดปรับปรุงแกไขระเบียบประเพณีและวัตรปฏิบัติให
สอดคลองกับพระสงฆไทยหลายประการ เชน การออกบิณฑบาต การทําวัตรเชาและเย็น การถือ
วิกาลโภชนา และการผนวกพิธีกรรมฝายเถรวาท เชน การมีพิธีทอดกฐิน และทอดผาปา พิธีบวช พิธี
เขาพรรษา เปนตน 

(๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของวัดอนัมนิกาย 
วัดญวนในประเทศไทยถือกําเนิดข้ึนกอนวัดจีน ในรัชกาลท่ี ๓ ระหวางท่ี

สมเด็จเจาฟามงกุฎ (ตอมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) ทรงพระผนวชอยู ทรง 
สนพระทัยในลัทธิประเพณีและการปฏิบัติของพระสงฆฝายมหายาน ซ่ึงในขณะนั้นพระสงฆฝาย
มหายานมีแตฝายอนัมนิกายยังไมมีฝายจีนนิกาย จึงโปรดใหนิมนตองฮึงเจาอาวาสวัดญวนตลาดนอย
ในขณะนั้นมาเขาเฝา ซ่ึงทรงถูกพระราชอัธยาศัยเปนอยางดี เม่ือเสด็จข้ึนครองราชยก็ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหคณะสงฆฝายอนัมนิกายเขามาอยูในพระบรมราชูปถัมภ และอยูในสถานะดังกลาว
เรื่อยมาแมจะมีการผลัดเปลี่ยนรัชกาลมาจนถึงปจจุบัน ในชวงแรกท่ีวัดญวนไดเขามาอยูใตพระบรม
โพธิสมภาร วัดญวนแหงแรก ๆ เชน วัดญวนตลาดนอย ก็ไดรับพระราชทานเงินชวยเหลือในการ
ปฏิสังขรณ และยังโปรดเกลาฯ ใหพระสงฆญวนเขาเฝาเปนประจํา รวมท้ังใหมีพิธีกรรมตามความเชื่อ
ของฝายอนัมนิกายในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาซ่ึงเปนประเพณีท่ีปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน 

                                                 
๘๕

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



 
 

๑๔๔ 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนครองราชย ใน พ.ศ. 
๒๔๑๑ ไดทรงปฏิบัติตามแบบอยางสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการอุปถัมภและการ
ปฏิสังขรณวัดญวน โดยพระราชทานเงินชวยเหลือในการปฏิสังขรณวัดญวนตลาดนอยอีกครั้ง และได
พระราชทานนามใหมวา วัดอุภัยราชบํารุง คําวา "อุภัย" แปลวา สอง แสดงใหเห็นถึงความหมายวา 
เปนวัดท่ีไดรับพระบรมราชูปถัมภจากพระมหากษัตริย ๒ พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ พระราชทานสมณศักดิ์ของ
องฮึง เจาอาวาสวัด เปนท่ี "พระครูคณานัมสมณาจารย" เปนเจาคณะใหญฝายอนัมนิกายในประเทศ
ไทย ตอมายังไดพระราชทานนามวัดญวน และวัดจีนอ่ืน ๆ อีกหลายวัดดวย85

๘๖ 
วัดญวนท่ีสรางข้ึนในประเทศไทย ก็เปนไปตามท่ีพวกญวนเขามาอยูใน

ประเทศไทยกลาวคือ ญวนพวกท่ีมากับองเชียงชุนครั้งกรุงธนบุรี ไดมาสรางวัดข้ึนท่ีบานหมอ ๒ วัด 
คือ วัดกามโลตื่อ (วัดทิพยวารีวิหาร) อยูท่ีหลังตลาดบานหมอในกรุงเทพ ฯ แตตอมาไดเปลี่ยนมาเปน
วัดพระจีนปกครอง และวัดโหยค้ันต่ือ (วัดมงคลสมาคม) เดิมอยูท่ีบานญวนขางหลังวังบูรพาภิรมย 
ครั้นเม่ือจะตัดถนนพาหุรัด วัดนั้นอยูในแนวถนน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรด
เกลาฯ ใหทําผาติกรรมอยางวัดไทย คือพระราชทานท่ีดินและใหสรางวัดข้ึนใหม แลกกับวัดเดิมโดย
ยายไปตั้งท่ีริมถนนแปลงนาม ในเขตอําเภอสัมพันธวงศ 

ญวนพวกท่ีมากับองเชียงสือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา 
จุฬาโลก ไดสรางวัดญวนข้ึน ๒ วัด คือ วัดค้ันเยิงตื่อ (วัดอุภัยราชบํารุง) อยูท่ีหลังตลาดนอย (ริมถนน
เจริญกรุง) ในอําเภอสัมพันธวงศ  วัดกวางเพ๊ือกตื่อ (วัดอนัมนิกายาราม) ท่ีบางโพ เรียกกันเปนสามัญ
วาวัดบางโพ 

ญวนพวกท่ีเขามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดสรางวัด
ญวนข้ึน  ๓ วัด คือวัดค้ันถอตื่อ (วัดถาวรวราราม) อยูท่ีเมืองกาญจนบุรี เม่ือญวนพวกนั้นยายเขามา
อยูในกรุงเทพฯ ก็ไดสรางวัดญวนข้ึนอีกวัดหนึ่งคือวัดเก๋ียงเพ๊ือกตื่อ (วัดสมณานัมบริหาร) เรียกกัน
สามัญวาวัดญวนสะพานขาว อยูท่ีริมคลองผดุงกรุงเกษม ในอําเภอดุสิต และวัดเพ๊ือกเดี้ยนตื่อ (วัด
เขตรนาบุญญาราม) อยูท่ีเมืองจันทบุรี 

ปจจุบันคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทยมีวัดในสังกัดจํานวน ๑๙ วัด86

๘๗ 
และสํานักสงฆ ๕ แหง87

๘๘ 

                                                 
๘๖

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, เลมท่ี ๓๑ เรื่องท่ี ๒ วัดญวณในประเทศไทย/ประวัติความเปนมา, 
อางจาก <http://kanchanapisek.or.th/kp๖/sub/book/book.php?book=31&chap=2&page=t31-2-
infodetail01.html>, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘. 

๘๗
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, “ขอมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา  

ป ๕๗”, ขอมูลวัดอนัมนิกายในประเทศ ขอมูล ณ วันท่ี 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 

การเขาไปมีสวนรวมในการประกอบพิธีกรรมในราชสํานักของพระสงฆ 
อนัมนิกาย และตอมาไดรวมเอาพระสงฆจีนนิกายเขาไปดวย แสดงถึงความจงรักภักดีของคณะสงฆท้ัง 
๒ นิกาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหคณะสงฆเหลานี้ไดรับ
พระราชทานสมณศักดิ์ในทํานองเดียวกันกับพระสงฆมอญ ท่ีไดรับมาแลวในรัชกาลท่ี ๔ แตเนื่องจาก
พระสงฆจีนนิกายและอนัมนิกายนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และประกอบพิธีกรรมท่ีตางไป
จากพระสงฆฝายเถรวาท คือพระไทยและพระมอญ จึงโปรดเกลาฯ ใหมีทําเนียบสมณศักดิ์สําหรับ
พระสงฆญวนข้ึนตางหาก และโปรดเกลาฯ ใหมีสมณศักดิ์สําหรับพระสงฆจีนดวยในคราวเดียวกัน อีก
ท้ังใหเลือกพระสงฆท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ข้ึนเปนพระครู พระปลัด รองปลัด (เทียบดวยสมุห) ผูชวย
ปลัด (เทียบดวยใบฎีกา) และไดพระราชทานสัญญาบัตร มีราชทินนามและพัดยศ ซ่ึงจําลองแบบมา
จากพัดยศของพระสงฆฝายเถรวาทแตมีขนาดเล็กกวา คณะสงฆอนัมนิกายเดิมใหสังกัดกรมทาซาย ใน
ความดูแลของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ปน) และมีขุนอนัมสังฆการ เปนผูดูแลพระสงฆฝายอนัมนิกาย
ควบคูกันไป โดยใหเปนผูแทนติดตอกับสํานักพระราชวัง กรมธรรมการ และกรมทาซาย ตอมาจึงได
โปรดเกลาฯ ใหโอนพระสงฆท้ังฝายอนัมนิกายและจีนนิกายมาข้ึนกับกระทรวงธรรมการ เม่ือ พ.ศ. 
๒๔๔๑88

๘๙ 
เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ กฎหมาย

ดังกลาวก็มิไดมีบทบัญญัติท่ีกลาวถึงการปกครองคณะสงฆฝายอนัมนิกายหรือฝายอ่ืน ๆ และเม่ือมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ไดบัญญัติใหการปกครองคณะสงฆอ่ืน 
นอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ก็มิไดมีการออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด จนกระท่ังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และในมาตรา 
๔๖ ไดบัญญัติวา การปกครองคณะสงฆอ่ืนนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

ไดมีการออกกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวคือ 
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) วาดวยการปกครองคณะสงฆอ่ืน  ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยเหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ กําหนดใหการปกครองคณะสงฆอ่ืนนอกจากคณะสงฆไทยเปนไปตามกฎกระทรวง
ฉะนั้น เพ่ือใหการปกครองคณะสงฆจีนนิกายและอนัมนิกายเปนไปดวยความเรียบรอย จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี8้9๙๐ 

กฎกระทรวงดังกลาวไดมีการปรับปรุงโดย กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. 
๒๕๓๖) โดยเหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากงานของคณะสงฆอ่ืนอันไดแกจีนนิกายและ
อนัมนิกายไดขยายอยางกวางขวาง ท้ังทางดานการปกครอง การศึกษา การเผยแผและการสาธารณูปการ 
ประกอบกับตําแหนงผูปกครองคณะสงฆดังกลาวแตละคณะยังมีจํานวนไมสอดคลองกับการขยายงาน
ดังกลาว สมควรกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยเจาคณะใหญฝายขวาและผูชวยเจาคณะใหญฝายซายแทน

                                                 
๘๙

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, เลมท่ี ๓๑ เรื่องท่ี ๒ “วัดญวณในประเทศไทย/ประวัติความเปนมา”, 
อางแลว. 

๙๐
เหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิณะสงฆ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔ ตอนท่ี ๔๙ ฉบับพิเศษ หนา ๙, วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐. 



 
 

๑๔๖ 

ตําแหนงผูชวยเจาคณะใหญและเลขานุการเจาคณะใหญเพ่ือชวยงานคณะสงฆ จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงฉบับนี้ 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ ไดใหความหมายคําวา “คณะสงฆ” ในกฎกระทรวงนี้ 
หมายถึงคณะสงฆจีนนิกายและหรือคณะสงฆอนัมนิกายแลวแตกรณี โดยใหคณะสงฆจีนนิกายและ 
อนัมนิกายอยูในปกครองบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช9 0

๙๑  โดยมีอํานาจในการแตงตั้งบรรพชิตเปน
เจาคณะใหญในคณะสงฆ คณะละ ๑ รูป และการปกครองคณะสงฆแตละคณะใหมีบรรพชิตเปน
ผูปกครองตามตําแหนง ดังนี้91๙๒ 

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 ตามท่ีเจาคณะใหญเสนอ และในแตละคณะสงฆ เจาคณะใหญมี
อํานาจแตงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนเจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และผูรักษาการแทน
เจาอาวาส ตามหลักเกณฑท่ีเจาคณะใหญกําหนด ดวยความเห็นชอบของสมเด็จพระสังฆราช92

๙๓ 
ท้ังนี้ กฎกระทรวงบัญญัติใหเจาคณะใหญมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้93๙๔ 
๑) ดําเนินการปกครองใหเปนไปตามพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย และ

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

                                                 
๙๑

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

๙๒
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, แกไข

เพ่ิมเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ขอ ๔ และ ขอ ๖. 
๙๓

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, ขอ ๗ 
และ ขอ ๘.แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ 

๙๔
กฎกระทรวงฉบับท่ี 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 
 เพ่ือการนี้ เจาคณะใหญมีอํานาจวางระเบียบและออกคําสั่ง โดยไมขัดหรือแยง

กับพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

นอกเหนือจากการบัญญัติหลักการจัดการปกครองคณะสงฆอ่ืนอันไดแก 
อนัมนิกายและจีนนิกายแลว กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ยังไดมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑในการสรางวัด การตั้งวัด การรวมวัด การ
ยายวัด การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 9 4

๙๕ โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
ข้ันตอนเชนเดียวกับการขอจัดตั้งวัดของคณะสงฆไทยในกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยตองเสนอผานนายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด 
กรมการศาสนาเพ่ือปรึกษาเจาคณะใหญ เม่ือกรมการศาสนาและเจาคณะใหญเห็นชอบสมควรแลว ใหนํา
กราบบังคมทูลสมเด็จพระสังฆราช เม่ือสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ไหกรมการศาสนาออก
หนังสืออนุญาตใหสรางวัดได 

ในสวนของสถานภาพทางกฎหมายของวัดในสังกัดอนัมนิกายนั้น หากพิจารณา
ตั้งแตเริ่มตนของการจัดตั้งวัดอนัมนิกายในประเทศไทยนั้น การควบคุมของทางราชการท่ีมีตอ 
วัดอนัมนิกายนั้น มิไดควบคุมในฐานะท่ีเปนวัด แตดูแลในฐานะท่ีเปนตางดาว ดังจะเห็นไดจากการท่ี 
แตเดิมนั้นกรมทาซายเปนผูดูแลบังคับบัญชา จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี ๕ จึงไดโอนการบังคับบัญชามาข้ึน
ตอกระทรวงธรรมการ และเม่ือถึงสมัยรัชกาลท่ี ๖ ไดโอนการบังคับบัญชามาข้ึนตอคณะสงฆไทย9 5

๙๖ 
อยางไรก็ตาม แมวาตอมาจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ แตก็
บัญญัติครอบคลุมเฉพาะการปกครองและวัดของฝายสงฆไทยเทานั้น มิไดครอบคลุมถึงการปกครองและ
วัดของสงฆอนัมนิกาย จนกระท่ังเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ แมจะมี
บทบัญญัติท่ีกลาวถึงการปกครองคณะสงฆอ่ืนแตก็ไมไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดไว 
จนกระท่ังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมีการออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๒ 
(การออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และ
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา) และมาตรา ๔๖ ( การออกกฎกระทรวงกําหนดการปกครองคณะ
สงฆอ่ืนนอกจากคณะสงฆไทย) ดังนั้น จึงถือวาสถานภาพทางกฎหมายของคณะสงฆอนัมนิกาย รวมถึง
                                                 

๙๕
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, หมวด 

๓ ถึงหมวด ๘. 
๙๖

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



 
 

๑๔๘ 

สถานภาพทางกฎหมายหรือความเปนนิติบุคคลของวัดอนัมนิกายไดมีการเริ่มตนและรับรองโดย
บทบัญญัติของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนตนมา 

ท้ังนี้ หากพิจารณาวัตถุประสงคของวัดอนัมนิกาย แตเดิมก็จัดตั้งข้ึนเพ่ือ
ประโยชนของคนญวนท่ีอพยพเขามา มิไดมีจุดประสงคใหตั้งข้ึนเพ่ือสาธารณประโยชนโดยสวนรวม และ
การพิจารณาของทางราชการก็มิไดมีวัตถุประสงคใหตั้งข้ึนเพ่ือตอบสนองภาระหนาท่ีแกรัฐแตอยางใด 
เปนเพียงแตอนุญาตใหตั้งตามความประสงคของผูกอตั้งและราชการเพียงระวังมิใหเกิดผลเสียหาย
สวนรวมดังจะเห็นไดจากหลักเกณฑท่ีวา “ใหจังหวัดรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับพฤติการณของ
ผูกอต้ัง ประวัติของพระในนิกายนั้น ซ่ึงผูขอตั้งจะนิมนตมาปกครองวัด และปญหาขัดแยงกับพระสงฆใน
ทองถ่ินนั้นในอนาคต” 

เม่ือมีการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) หลักเกณฑการ
พิจารณาใหจัดตั้งวัดหลักเกณฑดังกลาวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไป โดยถือวาหลักการกอสรางวัดข้ึนตองเปน
ประโยชนแกประชาชนท่ีตั้งบานเรือนอยูในบริเวณใกลเคียง รวมท้ังการกําหนดอํานาจหนาท่ีเจาอาวาส 
ก็คํานึงถึงสาธารณประโยชนเปนหลัก 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา หลังจากการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ เปนตน
มา วัตถุประสงคของวัดอนัมนิกายยอมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและการกอตั้ง คือเปนไปเพ่ือ
สาธารณประโยชน มิใชเพ่ือประโยชนของคณะบุคคลเชนเดิมอีกตอไป96

๙๗  

๓.๒.๒  วัดจีนนิกาย 
(๑)  ประวัติความเปนมา 

ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธอันดีตอกันมายาวนานนับตั้งแต
อดีต ตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย จนมาถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวจีนไดอพยพเขามาในประเทศไทยจํานวน
มากข้ึน และไดนําพระพุทธศาสนานิกายมหายานเขามาดวย จึงทําใหนิกายมหายานเขามามีอิทธิพลใน
อาณาจักรเปนจํานวนมาก และระหวางราชสํานักของท้ัง ๒ ประเทศ ก็มีคณะทูตจากไทยไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับจีนมาโดยตลอด ชาวจีนท่ีเขามารับใชราชสํานักไทยรวมท้ังพอคาท่ีเขามาคาขายใน
ประเทศไทยตางไดรับการดูแลเปนอยางดี 

ตามประเพณีของชาวจีน การสืบทอดวงศตระกูลและการศึกษาของผูสืบทอด
วงศตระกูล เปนเรื่องสําคัญท่ีสุดของครอบครัว เพราะชาวจีนถือวา ความรูจะนําความเจริญรุงเรืองมาสู
วงศตระกูลและธุรกิจการคา และแนวคิดสําคัญคือ ชาวจีนโพนทะเลทุกคน ตองมีท่ีทํามาหากิน ตองมี
สถานท่ีปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา บุตรตองมีท่ีศึกษา และเม่ือตายตองมีสุสานฝงกาย จากแนวคิด
ดังกลาวจึงมีสมาคมชาวจีน โรงเรียนจีน ศาลเจา และสุสาน เกิดข้ึนอยางมากมาย โดยแตละกลุมภาษาจะ
มีสมาคม ศาลเจา และสุสาน เปนของตนเอง เชน สมาคมแตจิ๋วก็มีศาลเจาเลาปูนเถากง ท่ีถนนทรงวาด 
มีโรงเรียนเผยอิง ซ่ึงตั้งอยูติดกับศาลเจา และมีสุสานวัดดอน เปนของตนเอง สมาคมไหหลําก็มีศาลเจา
เจียวเอ็งท่ีบางรัก และโรงเรียนหยกหม่ินกงเสวีย ท่ีสุรวงศ เปนตน 

                                                 
๙๗

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๑๒. 



 
 

๑๔๙ 

ชาวจีนท่ีเขามาอาศัยในประเทศไทยนั้นสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาฝาย
มหายาน และลัทธิขงจื้อกับลัทธิเตาปนกันไป ในสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ยังไมปรากฏวามี
วัดและพระสงฆฝายจีนข้ึน นาจะมีเพียงศาลเจาเทวาลัยจีนเทานั้น การบําเพ็ญกุศลตามจารีตพุทธ
ศาสนาชาวจีนคงอาศัยวัดไทยเพราะถือวาเปนวัดในพระพุทธศาสนาเหมือนกัน เพียงแตตางนิกาย
เทานั้น 9 7

๙๘ ในสมัยอยุธยาชาวจีนไดเคยรวมกันสรางพระพิมพแบบไทยโดยเสด็จพระราชกุศล บรรจุไว
ในกรุใตองคพระปรางควัดราษฎรบูรณะ ในแผนดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๒ เจาสามพระยา 
เม่ือทรงสถาปนาพระปรางคใหญของวัดนี้ 

ในสมัยกรุงธนบุรี ปรากฏวามีญวนอพยพเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร ชาว
ญวนก็เปนพุทธมามกะฝายมหายานเชนเดียวกับชาวจีน และมีวัฒนธรรมประเพณีคลายชาวจีน เนื่อง
จากญวณรับเอาอารยธรรมมาจากจีนรวมท้ังศาสนาดวย ชาวญวนไดสรางวัดฝายมหายานข้ึนบน 
ฝงตะวันออกของกรุงธนบุรี คือบริเวณบานหมอ กรุงเทพมหานคร เปนวัดแรก ชื่อวาวัดกามโลตื่อ  
(วัดทิพยวารีวิหาร) ซ่ึงเปนวัดฝายอนัมนิกาย 9 8

๙๙  และเม่ือสรางกรุงรัตนโกสินทรแลว ชาวจีนและชาว
ญวนก็ไดสรางวัดท้ังในกรุงและนอกกรุงอีกหลายวัด สําหรับวัดกามโลตื่อ (วัดทิพยวารีวิหาร) นั้น 
ตอมาไดรางมาหลายป จนกระท่ังมีพระภิกษุไฮซัน ชาวมณฑลหูหนานจาริกมาพักแรมและบูรณะเปน
วัดทิพยวารีวิหารจนกระท่ังปจจุบัน นับเปนวัดท่ีสําคัญของคณะสงฆจีนนิกายในประเทศไทย          

ในสมัยรัตนโกสินทร เม่ือมีการสรางพระบรมมหาราชวังท่ีฝงขวาของแมน้ํา
เจาพระยาอันเปนท่ีอยูของชาวจีน มีพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเปนหัวหนาควบคุมอยู จึงใหอพยพชาวจีนไป
ตั้งบานเรือนใหมท่ีสวนตั้งแตวัดสามปลื้มลงไป ท่ีเรียกวาสําเพ็งปจจุบันนี้  จนกระท่ังในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ชาวจีนเพ่ิงจะไดสรางวัดจีนเปนของตนโดยเฉพาะ โดยอาศัย
ภิกษุจีนรูปหนึ่ง ชื่อ "พระภิกษุสกเห็ง" นับวาเปนพระภิกษุองคสําคัญตอการตั้งรากฐานของคณะสงฆ 
จีนนิกายในไทย  พระอาจารยสกเห็ง เปนชาวมณฑลกวางตุง เกิดในสกุลพาณิชย เม่ืออายุได ๑๗ ป ไดมี
โอกาสสดับพระธรรมเทศนาจากพระอาจารยฮวบที แลวเกิดศรัทธา จึงขอบรรพชาเปนสามเณร ตอมาได
บรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุ ครั้นตอมาเม่ือไดทราบกิตติศัพทวา ประเทศไทยเปนแหลงความ
เจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา จึงไดเดินทางมาประเทศไทย เพ่ือนมัสการปูชนียสถาน ไดมาพักอาศัย
อยู ณ ศาลารางพระกวนอิมขางวัดกุศลสมาคร  ชาวจีนในพระนครเห็นความเครงครัดในศีลาจารวัตร 
พากันเลื่อมใสจึงชวนกันเรี่ยไรเงินบูรณะเปนอารามฝายจีนนิกายข้ึนเปนแหงแรกชื่อ "วัดยงฮกยี่" ตอมา
ไดรับพระราชทานนามวา "วัดบําเพ็ญจีนพรต"  และตอมาเม่ือมีพระสงฆจีนนิกายมากข้ึน จึงไดเลือก
ชัยภูมิบริเวณถนนเจริญกรุง ตําบลพลับพลาไชย สรางเปนอารามใหญ ดวยพระบรมราชูปถัมภและ 
การชวยเหลือจากพุทธบริษัทไทย - จีน จึงไดสรางพระอารามแหงใหมเสร็จ โดยใชเวลาถึง ๘ ป ชื่อวา 
วัดเลงเนยยี่ ซ่ึงเปนวัดจีนท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย ท้ังนี้ รัชกาลท่ี ๕ ไดทรงพระราชทานสมณศักดิ์แก
พระอาจารยสกเห็ง เปน "พระอาจารยจีนวังสสมาธิวัตร" (ปจจุบันพระราชทินนามเปลี่ยนมาเปนพระ
อาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร) ตําแหนงเจาคณะใหญฝายจีนนิกาย และพระราชทานสมณศักดิ์แกพระจีนอีก 

                                                 
๙๘

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

๙๙
เรื่องเดียวกัน,  



 
 

๑๕๐ 

๒ รูป คือ หลวงจีนคณาณัติจีนพรต ตําแหนงปลัดขวา กับหลวงจีนธรรมรสจีนศาสน ตําแหนงปลัดซาย 
ดังนั้น นับตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๕ เปนตนมา ประเพณีการพระราชทานสมณศักดิ์แกคณะสงฆจีนนิกาย
และอนัมนิกายจึงดําเนินมาตั้งแตนั้น9 9

๑๐๐  อีกท้ังไดพระราชทานนามวัดเลงเนยยี่ วา วัดมังกรกมลาวาส 
ตอมาไดมีการสรางวัดเลงฮกยี่ หรือวัดจีนประชาสโมสร ท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา และเตรียมสรางวัดเลงฮ้ัวยี่ 
ท่ีจังหวัดนนทบุรีอีกแหงหนึ่ง แตพระอาจารยสกเห็งทานเกิดอาพาธถึงแกมรณภาพเสียกอน หลังจากนั้น
ก็ไดมีการสรางวัดข้ึนอีกบาง บูรณะบางวัดข้ึนใหมบางจนถึงปจจุบันนี้ 

(๒) การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของวัดจีนนิกาย 
ในปจจุบันมีวัดจีนนิกายในประเทศไทย จํานวน ๑๕ วัด1 0 0

๑๐๑ และมีสํานักสงฆ
จํานวน ๒ แหง การสรางวัดจีนนิกายก็ทํานองเดียวกันกับวัดอนัมนิกาย คือ แตเดิมสรางข้ึนเพ่ือเปนท่ี
บําเพ็ญกุศลของชาวจีนซ่ึงเปนตางชาติท่ีเขามาอยูในประเทศไทย แมเม่ือมีการตราพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ รศ. ๑๒๑ แลว ทางราชการก็มิไดเขาไปดําเนินการจัดตั้งหรือแทรกแซงการ 
จัดตั้งแตอยางใด จนเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงไดกําหนดวา การปกครองคณะสงฆอ่ืนนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง แตก็ยังไมมีการประกาศใชกฎกระทรวงในเรื่องนี้ ในระหวางนั้น การสราง การตั้งวัดของจีน
นิกาย ทางราชการก็เพียงแตควบคุมเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ เชนเดียวกันกับวัดฝาย
อนัมนิกาย และเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  ก็ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนในการสรางวัดตั้งวัด เกณฑเดียวกัน
กับวัดฝายอนัมนิกายตามท่ีไดเสนอไปแลว 

การมีสถานะความเปนนิติบุคคลและการใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานของ
วัดจีนนิกายนั้นก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับวัดอนัมนิกาย คือในชวงกอนมีการประกาศใชกฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๒๐) นั้น เปนการดําเนินงานของกลุมบุคคล เพ่ือสนองประโยชนหรือความตองการ
ของกลุมชนนั้นโดยไมมีอํานาจรัฐ หรืออํานาจมหาชนเขามาเก่ียวของในการดําเนินงานเลย และเม่ือมีการ
ประกาศใชกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ แลว วัดจีนนิกายโดยเฉพาะเจาอาวาสก็มีอํานาจในการดําเนินงานท่ี
เกือบไมตางไปจากอํานาจเจาอาวาสท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แตอยางใด 
 เวนแตท่ีมาแหงอํานาจซ่ึงไดรับมาตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงเทานั้น 

ในดานความสัมพันธกับองคการอ่ืน วัดฝายจีนนิกายก็มีลักษณะความสัมพันธ
กับองคการอ่ืนทํานองเดียวกันกับวัดอนัมนิกาย แตเดิมอยูในความดูแลของกรมทาซาย เชนเดียวกับชาว
ตางประเทศท่ีมาอยูในประเทศไทย และโอนการบังคับบัญชามาข้ึนกระทรวงธรรมการในสมัยรัชกาลท่ี ๕ 
และโอนการปกครองมาข้ึนตอคณะสงฆไทยในสมัยรัชกาลท่ี ๖ เม่ือมีการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับท่ี 
๓ ก็ไดกําหนดวา คณะสงฆในกฎกระทรวงนี้หมายถึงคณะสงฆจีนนิกายและหรือคณะสงฆอนัมนิกาย
แลวแตกรณี และกําหนดวา คณะสงฆอยู ในการปกครองบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช  

                                                 
๑๐๐

สิริวัฒน คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศการ
พิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๙๔. 

๑๐๑
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ขอมลูพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา 

ป ๕๗, อางแลว, หนา ๗. 



 
 

๑๕๑ 

การปกครองและลําดับชั้นในการปกครองก็แบงเปน ๑๒ ชั้น เชนเดียวกับฝายอนัมนิกาย มีการแตงตั้ง
สมณศักดิ์แกภิกษุผูดํารงตําแหนงทางการปกครองเชนเดียวกัน ความสัมพันธกับองคการภายนอก 
ท้ังการควบคุมและการสงเสริมมีลักษณะไมแตกตางจากวัดอนัมนิกาย 

วัตถุประสงคและการเขาเปนสมาชิกของวัดจีนนิกาย ก็มีลักษณะไมตางไปจาก
วัดอนัมนิกาย กลาวโดยสรุปก็คือ วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคณะบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึน และอาจเปน
ลักษณะของสาธารณประโยชน เพ่ือเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลแกผูนับถือตามจารีตประเพณีของตน การ
เขาเปนสมาชิกก็เชนเดียวกันกอนมีการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓  นั้น ไมมีกฎหมายใดบังคับ 
ก็ยอมเปนไปตามความประสงคของแตละคน แตเม่ือมีการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ การเขาเปน
พระภิกษุในวัดจีนนิกายก็ยอมตองมีการอุปสมบทโดยพระอุปชฌายท่ีถูกตองตามกฎหมาย มิไดเปนไป
โดยอิสระเชนเดิม101

๑๐๒ 

กลาวโดยสรุป สําหรับ การศึกษาวิจัยในหัวขอนี้ไดกลาวถึงบทบาทและ
ความสําคัญของวัดและสํานักสงฆทางพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคมไทย ท้ังดานสังคม วัฒนธรรม การปกครอง
และเศรษฐกิจ ความเปนมาของการจัดตั้งวัดทางพระพุทธศาสนาตั้งแตสมัยพุทธกาล โดยการจัดตั้งวัดแต
เดิมเปนไปตามหลักเกณฑทางพระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธองคบัญญัติไวตั้งแตสมัย
พุทธกาล เม่ือศาสนาพุทธไดเผยแผเขามาในประเทศไทย ฝายอาณาจักรโดยองคพระมหากษัตริยในฐานะ
องคอัครศาสนูปถัมภก ไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมและควบคุมการจัดตั้งวัดและศาสนสถานตาง ๆ 
โดยแตเดิมมิไดมีการออกกฎหมายกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งหรือควบคุมแตอยางใด จนกระท่ังในสมัย
รัชกาลท่ี ๕ จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เปนกฎหมายสําหรับ
วางระบบการปกครองและการบริหารจัดการของคณะสงฆไทยเปนครั้งแรก  แตการจัดตั้งและสถานภาพ
ทางกฎหมาย ความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆในปจจุบันนั้น เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ท่ีบัญญัติไวเปนการเฉพาะ คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๑ และกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ในขณะท่ีสถานภาพทางกฎหมายของวัดในคณะสงฆอ่ืนอัน
ไดแกวัดอนัมนิกายและวัดจีนนิกาย ซ่ึงเดิมทีก็ไมมีกฎหมายบัญญัติไวชัดเจน จนกระท่ังมีการประกาศใช
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงทําให
สถานภาพทางกฎหมายของวัดในสังกัดอนัมนิกายและจีนนิกายมีความชัดเจนข้ึนมา  อยางไรก็ตาม 
ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับแนวทางในการตีความสถานภาพทางกฎหมาย หรือความเปนนิติบุคคลของวัดและ
สํานักสงฆ ไมวาจะเปนคณะสงฆไทยหรือสงฆอ่ืน ๆ โดยองคกรวินิจฉัยกฎหมาย อันมีผลกระทบตอการ
บริหารงานของคณะสงฆโดยรวม  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษาประเด็นปญหาเชิงกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ โดยในหัวขอตอไปจะไดนําเสนอผลการศึกษาสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานใน
ศาสนาอ่ืน ๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและศึกษาวิเคราะหใหเห็นถึงสภาพ
ปญหาและแนวทางแกไขบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดและ
สํานักสงฆใหมีความชัดเจนตอไป 

 

                                                 
๑๐๒

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



 
 

๑๕๒ 

๓.๓ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

ระบบความเชื่อ พิธีกรรมและศาสนา เปนวัฒนธรรมท่ีมนุษยในทุกสังคมจะตองมี ไมวาจะ
เปนสังคมประเภทสังคมลาสัตว สังคมเกษตรกรรม หรือแมแตสังคมอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนสังคมท่ี
เจริญหรือไมเจริญ ระบบความเชื่อและศาสนาเปนระบบทางสังคมระบบหนึ่ง ซ่ึงยอมจะตองมี
ความสัมพันธกับระบบอ่ืน ๆ ในสังคม เชน ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ในเม่ือ
ระบบความเชื่อและศาสนาเปนวัฒนธรรมซ่ึงมีธรรมชาติท่ีจะเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนตัวเองไปตาม
สถานการณ สิ่งแวดลอมและความตองการของสังคมในแตละสถานท่ีและแตละยุคสมัย และในเม่ือ
ศาสนาเปนวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนแตละกลุม หากสังคมใดเปนสังคมท่ีซับซอน
ประกอบดวยกลุมคนหลายกลุมหลายวัฒนธรรม เชน ในสังคมไทย เราจะพบวามีระบบความเชื่อและ
ศาสนาอยูหลายระบบ นับเปนวัฒนธรรมยอยในวัฒนธรรมใหญ สังคมไทยจึงมีระบบความเชื่อและ
ศาสนาหลายระบบ เชน ระบบความเชื่อและพิธีกรรมของชาวพุทธ มุสลิม คริสต ซิกข พราหมณ-ฮินดู 
รวมท้ังระบบความเชื่อและพิธีกรรมแบบจีนและกลุมชนอ่ืน ๆ  ดังนั้น จึงสมควรศึกษาสถานภาพทาง
กฎหมายของศาสนสถานในศาสนาหรือระบบความเชื่ออ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในสังคมไทย เพ่ือทําความเขาใจ
และนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆของพระพุทธศาสนา
ตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๓.๓.๑  สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาอิสลาม  

๑)  ประวัติความเปนมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
“อิสลาม (Islam)” เปนคําภาษาอาหรับ แปลวา การยอมจํานน การปฏิบัติตาม 

และการนอบนอม เม่ือนําคําวา “อิสลาม” มาเปนชื่อของศาสนาจึงมีความหมายวาเปนศาสนาแหง
การยอมนอบนอมจํานนตอพระเจา คือ อัลลอฮ ศาสนาอิสลามเปนศาสนาสุดทายท่ีถูกประทานลงมา
จากชั้นฟาดวยความพอพระทัยของอัลลอฮ ท่ีมอบใหแกมวลมนุษยชาติ พระองคทรงสงทานศาสดา
มุฮัมมัด บุตรอับดุลลอฮ มาเปนความเมตตาแกชาวโลกท้ังหลาย เพ่ือยืนยันความเปนเอกะของ
พระองค นํามวลมนุษยออกจากความมืดสูแสงสวาง พรอมท้ังยอมจํานนตอพระประสงคของพระองค
ดวยความพอใจและสมัครใจ       

“มุสลิม (Muslim)” เปนคําภาษาอาหรับเชนกัน หมายถึง ผูท่ีนอบนอมและยอม
จํานนตอขอบัญญัติของอัลลอฮ และหมายถึงผูท่ียอมรับนับถือศาสนาอิสลาม  อิสลาม เปนศาสนาท่ีถูก
กําหนดมาจากพระเจาผูทรงสรางโลกซ่ึงมีพระนามวา “อัลลอฮ (Allah)” ดังนั้นอิสลามจึงเริ่มตนตั้งแตมี
มนุษยคนแรกในโลกนี้คือ อาดัม ซ่ึงพระองคทรงสรางข้ึนมาจากดิน และสรางคูครองของเขาคือ เฮาวาอ 
จากกระดูกซ่ีโครงดานซายของเขา และท้ังสองไดกอใหเกิดเผาพันธุมนุษยเปนกกเปนเหลา จวบจนโลก
พบกับจุดจบ102

๑๐๓  ท้ังนี้มุสลิมจะตองปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองคและออกหางไกลจากคําสั่งหามของ
พระองค พรอมท้ังยึดม่ันในจริยธรรมอันสูงสงแหงอิสลาม โดยการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการอิสลาม ๕ 
ประการและหลักศรัทธาอีก ๖ ประการ เพ่ือใหเกิดคุณธรรมในจิตสํานึก อันจะนํามาซ่ึงการเก้ือกูลกันใน

                                                 
๑๐๓

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



 
 

๑๕๓ 

สังคม โดยมีหลักฐานสําคัญท่ีใชประกอบการพิจารณาและถือเปนหลักสําคัญของศาสนาอิสลาม คือ 
คัมภร อัล-กุรอาน หะดีษ (คําสั่งสอนของศาสดา) และสุนนะฮฺ (การปฏิบัติตนเปนแบบอยางของศาสนา) 

ความศรัทธาหรืออีมานท้ัง ๖ ประการของอิสลาม ไดแก103๑๐๔  
๑. ศรัทธาตอ พระอัลลอฮ มุสลิม เชื่อวามีพระเจาองคเดียวเปนผูสรางสรรพสิ่ง  

ผูเปนมุสลิมจะตองศรัทธาตอพระอัลลอฮเพียงพระองคเดียว 
๒. ศรัทธาตอเทพบริวารของพระอัลลอฮ (เทวทูต) คือ ผูรับใชพระเจาซ่ึงมีจํานวน

มากมีหนาท่ีตาง ๆ กัน เทวทูตเปนคนกลางทําหนาท่ีสื่อสารระหวางทานนบีมุฮัมหมัดกับพระเจา 
กลาวคือ ทานนบีมูฮัมหมัด ไดรับโองการจากพระเจาโดยทางเทวทูต ซ่ึงเรียกวา “มลาอีกะฮ” เปน
วิญญาณท่ีมองไมเห็น แตสามารถแปลงรางเปนมนุษยไดตามบัญชาของพระอัลลอฮ 

๓. ศรัทธาในพระคัมภีรท้ังหลาย คือ คัมภีรท่ีพระเจาไดประทานมากอนหนานี้  ซ่ึง
รวมท้ังคัมภีรของศาสนายูดาย และศาสนาคริสต แตใหถือวาคัมภีรอัล-กุรอาน เปนคัมภีรสุดทาย และ
สมบูรณท่ีสุด ท่ีพระเจาไดประทานพรลงมาใหแกมนุษยชาติ โดยผานทางศาสดามุฮัมหมัด 

๔. ศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต ศาสนทูตเปนมนุษยธรรมดา แตพระเจาไดเลือกสรรวา
เปนคนดี เหมาะแกการท่ีจะเปนผูประกาศศาสนา ซ่ึงทาน นบีมุฮัมหมัด เปนศาสนทูตองคสุดทาย 

๕. ศรัทธาในวันพิพากษา คือ วันสุดทายของโลก ชาวมุสลิมเชื่อวาโลกมีวันแตกดับ 
เม่ือถึงวันนั้นมนุษยทุกคนตองตาย และจะถูกทําใหฟนข้ึนมา เพ่ือรับโทษหรือรางวัลตามกรรมท่ีตนได
กระทําไว 

๖ ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจา เชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางอยูใตกฎแหงการกําหนด
สภาวะ แตการกระทําของมนุษยนั้นอยูท่ีเจตนาและการตัดสินใจของมนุษยเอง 

ศรัทธาดังกลาวเปนหลักการสําคัญพ้ืนฐานของอิสลาม ท่ีมุสลิมจะตองมีอยูประจําใจ 
แตความศรัทธาเพียงอยางเดียวนั้น ยังไมเปนการเพียงพอ เพราะในอิสลาม ความศรัทธาท่ีแทจริง จะตอง
แสดงผลของมันออกมาใหเห็น เปนการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และเพ่ือใหแนใจวา คนท่ีมีความศรัทธา 
ในหลักการ ๖ ประการดังกลาว ยังคงยืนยันในความศรัทธานั้นอยางม่ันคง อัลลอฮ ก็ไดทรงวางภารกิจ
สําคัญใหเขาตองปฏิบัติ ๕ ประการ หรือท่ีเรียกกันวา หลักการอิสลาม ๕ ประการ นั่นคือ 

๑. การกลาวคําปฏิญาณตนวา “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ. มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮ.” (ซ่ึง
แปลวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใด นอกจากอัลลอฮ และมุฮัมมัด เปนศาสนทูตของอัลลอฮ”)  

คําปฏิญาณนี้ เปนถอยคําท่ีผูยอมรับอิสลามทุกคนจะตองกลาวออกมา เปนการ
ยืนยันดวยวาจาวา ตัวเองมีความศรัทธาดังท่ีกลาวมาขางตน และพรอมท่ีจะปฏิบัติตามบทบัญญัติ และ
เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีอัลลอฮไดทรงกําหนดไว ในคัมภีรกุรอาน และคําสอนของทานศาสดามุฮัมมัด 

คําปฏิญาณตอนท่ีสอง ท่ีกลาววา “มุฮัมมัดเปนรอซูลของอัลลอฮ” นั้น หมายความ
วา เม่ือใครยอมรับอัลลอฮวาเปนพระเจาของเขาแลว เขาจะตองยอมรับวา มุฮัมมัดเปนรอซูล หรือผูนํา
สารของอัลลอฮ (กุรอาน) มาประกาศยังมนุษยชาติ และจะตองเชื่อฟงคําสั่งสอนของศาสดามุฮัมมัดดวย 

                                                 
๑๐๔

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



 
 

๑๕๔ 

๒. การนมาซ หรือละหมาด (หรือในภาษาอาหรับเรียกวา “อัศ-เศาะลาฮ”) การ
นมาซ คือการแสดงความเคารพสักการะ และการแสดงความขอบคุณตออัลลอฮ ซ่ึงจะกระทําวันละ ๕ 
เวลา คือ ตอนรุงอรุณ ตอนบาย ตอนตะวันคลอย ตอนดวงอาทิตยตกดิน และในยามคํ่าคืน โดยหนาท่ีใน
การนมาซนี้ เปนหนาท่ีของมุสลิมทุกคน ตั้งแตเริ่มมีความรูสึกทางเพศ (สําหรับผูชาย) และเริ่มมี
ประจําเดือน (สําหรับผูหญิง) ซ่ึงเปนวัยท่ีอิสลามถือวา เริ่มเขาสูวัยแหงความเปนผูใหญแลว 

การนมาซเปนสิ่งยืนยันความศรัทธาท่ีปรากฏใหเห็นทางภายนอกไดชัดเจนท่ีสุด 
เพราะเปนการปฏิบัติท่ีมีรูปแบบ และคนท่ีจะดํารงรักษาการนมาซของตัวเองไดครบ ๕ เวลาตอวันนั้น 
จะตองเปนคนท่ีมีความผูกพันตออัลลอฮและรําลึกถึงพระคุณของพระองคอยูตลอดเวลา 

๓. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การถือศีลอดในอิสลาม คือ การงดเวนจากการกิน 
การดื่ม การเสพสิ่งตาง ๆ การมีความสัมพันธทางเพศฉันสามีภรรยา ตลอดจนการอดกลั้นอารมณใฝต่ํา
ท้ังหลาย และการนินทาวารายผูอ่ืน ตั้งแตดวงอาทิตยข้ึนจนถึงดวงอาทิตยตก 

การถือศีลอด เปนหลักปฏิบัติอีกประการหนึ่ง ซ่ึงอิสลามกําหนดใหมุสลิมทุกคน ท่ี
ศรัทธาในอัลลอฮ และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ท้ังชาย หญิง มีหนาท่ีตองปฏิบัติ เปนเวลา ๒๙ – ๓๐ 
วัน ในเดือนรอมฎอน ซ่ึงเปนเดือนท่ีเกาตามปฏิทินอิสลาม 

๔. การจายซะกาต การจายซะกาต คือ การจายทรัพยสิน ในอัตราท่ีศาสนากําหนด
ไวจํานวนหนึ่งจากทรัพยสินท่ีสะสมไว เม่ือครบกําหนดเวลา โดยจะตองจายทรัพยสินนี้ใหแกคนท่ีมีสิทธิ์
ไดรับ ๘ จําพวก ตามท่ีคัมภีรกุรอาน ไดกําหนดไว อันไดแก  ๑) คนยากจน  ๒) คนท่ีอัตคัดขัดสน  
๓) คนท่ีมีหัวใจโนมมาสูอิสลาม  ๔) ผูบริหารการจัดเก็บและจายซะกาต  ๕) ไถทาส  ๖) ผูมีหนี้สิน 
ลนพนตัว ๗) คนพลัดถ่ินหลงทาง ๘) ใชในหนทางของอัลลอฮ 

ความจริงแลวคําวา “ซะกาต” โดยทางภาษาแปลวา “การซักฟอก การทําใหสะอาด
บริสุทธิ์ และการเจริญเติบโต” และคําวา “ซะกาต” นี้ ไดถูกกลาวควบคูกับการนมาซ ในคัมภีรกุลอาน
ไมต่ํากวา ๒๐ ครั้ง ดวยเหตุนี้ มุสลิมท่ีปฏิบัตินมาซ แตไมยอมจายซะกาตนั้น ความเปนมุสลิมของเขาจึง
ยังไมสมบูรณ 

วัตถุประสงคท่ีอิสลามกําหนดใหมุสลิมจายซะกาต ก็คือเพ่ือเปนการยืนยันถึงความ
ศรัทธา นอกจากนั้นแลว การจายซะกาตก็ยังมีวัตถุประสงคเพ่ือซักฟอกทรัพยสินและจิตใจของผูจายใหมี
ความสะอาดบริสุทธิ์ ขณะเดียวกันก็เพ่ือเปนการสรางความเจริญใหแกสังคมอีกดวย เพราะอิสลามถือวา 
ทรัพยสินท่ีมุสลิมหามาไดนั้น ถึงแมวาจะหามาดวยความสุจริตก็ตาม ถาหากทรัพยสินท่ีสะสมไวนั้น ยัง
ไมไดนํามาจายซะกาต ทรัพยสินนั้นก็ยังไมบริสุทธิ์ เพราะซะกาตเปนสิทธิ์ของคน ๘ ประเภทดังกลาว 
การไมจายซะกาต ก็คือการยักยอกทรัพยสินของคนเหลานั้น ขณะเดียวกัน การจายซะกาต ก็จะชวย
ชําระจิตใจของผูจาย ใหหมดจดจากความตระหนี่ถ่ีเหนียวและความโลภ ซ่ึงถือวาเปนสิ่งสกปรกทางใจ 
อยางหนึ่ง 

๕. การทําฮัจญ  คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีนครมักกะฮ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ในเดือนซุลฮิจญะฮ ตามวันเวลาและสถานท่ี ท่ีถูกกําหนดไว หลักการขอนี้ถือเปนหนาท่ี
สําหรับมุสลิมท้ังชายหญิงทุกคน ท่ีมีความสามารถในดานรางกาย ทรัพยสิน และเสนทางการเดินทางมี
ความปลอดภัย หากใครไดศึกษาถึงประวัติศาสตรอิสลามแลว จะพบวาการทําฮัจญ เปนพิธีกรรมทาง
ศาสนาเกาแก ท่ีมีมากอนสมัยของศาสดามุฮัมมัด จากหลักฐานในคัมภีรกุรอาน การทําฮัจญเริ่มตนข้ึน 



 
 

๑๕๕ 

เม่ือตอนท่ีอัลลอฮไดบัญชาใหศาสดาอิบรอฮีม และอิสมาอิล ผูเปนลูกชาย รวมกันสราง “บัยตุลลอฮ” 
(บานของอัลลอฮ) ข้ึนมา เพ่ือใชเปนสถานท่ีสําหรับการเคารพภักดีตอพระองค เม่ือสรางเสร็จแลว
พระองคก็ทรงบัญชาใหศาสดาอิบรอฮีม เรียกรองเชิญชวนมนุษยชาติ ใหมารวมกันแสดงความจงรักภักดี
ตอพระองคท่ีบานดังกลาว 

ดังนั้น ในเดือนซุลฮิจญะฮ ซ่ึงเปนเดือน ๑๒ หรือเดือนสุดทายของปฏิทินอิสลาม 
มุสลิมทุกชาติ ทุกเผาพันธุจากท่ัวโลกนับลานคน จะเดินทางไปรวมกันแสดงความเคารพภักดีตออัลลอฮ 
ท่ีบานของพระองค การบําเพ็ญฮัจญจึงเปนการสรางภราดรภาพและความเปนเอกภาพของประชาคม
มุสลิม104

๑๐๕ 
ท้ังนี้ วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของมุสลิมจะตองผูกพันอยูกับความศรัทธาในอัลลอฮ

หรือพระผูเปนเจาและปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนา ในขณะท่ีการดําเนินชีวิตในสังคม 
มีความยืดหยุนตามโครงสรางการปกครองและวัฒนธรรมของอิสลาม 

ศาสนาอิสลามในประเทศไทยมีจุดเริ่มตนการเผยแพรจากคาบสมุทรอาหรับและได
ขยายเขาสูดินแดนตาง ๆ ของโลก รวมท้ังเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
รวมถึงตอนใตของประเทศไทย โดยพอคาชาวอาหรับท่ีเดินทางเขามาคาขาย พรอมนําหลักปฏิบัติของ
อิสลามเขามาเผยแพร จนไดรับการยอมรับจากประชาชนในดินแดนเหลานั้น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
อิสลามไดขยายเขาสูภาคกลางและภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย โดยการอพยพและยายถ่ินฐานของ
มุสลิม นอกจากนี้ยังมีมุสลิมชาวตางชาติท่ีไดเขามาตั้งถ่ินฐานอยูในดินแดนของไทยดวย 

ในศาสนาอิสลาม สถาบันศาสนาไดแก “มัสยิด (Mosque)” ซ่ึงเปนจุดศูนยกลาง
สําหรับมุสลิมในทองถ่ินตาง ๆ  มัสยิดเปนท่ีปฏิบัติศาสนา การประชุม การศึกษา การบริหารประเทศ 
การแตงงาน การตัดสินคดีความ ครบทุกดาน สถาบันมัสยิดจึงเปนสถาบันบริหารท้ังดานอาณาจักร
และศาสนจักรพรอมกันไป  ในสมัยนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้น มัสยิดอยูติดกับบานพัก
ของทาน เพ่ือความสะดวกในการมามัสยิดของทาน มุสลิมทุกคนจะตองถือเปนหนาท่ีอยางสําคัญในการ
ทํานุบํารุงมัสยิด เพราะมัสยิดเปนของอัลลอฮ ตะอาลา เปนสมบัติสวนรวม มิใชของผูใด บุคคลจึงไมมี
สิทธิท่ีจะปกครอง ถือสิทธิ์ และผูกขาดในปฏิบัติการตาง ๆ เฉพาะตนหรือตระกูล และจะตองไมนําพิธี
ศาสนาอ่ืนมาปฏิบัติในมัสยิดหรือมีการภาวนาตอสิ่งอ่ืนใดรวมกับอัลลอฮ ตะอาลา105

๑๐๖  
สําหรับความเปนมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทยนั้น ปรากฏหลักฐานในศิลา

จารึกพอขุนรามคําแหงหลักท่ี ๑ ดานท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๑ มีคําวา ปสาน ซ่ึงหมายถึงตลาดขายของแหงและ
เชื่อกันวามาจากศัพทเปอรเชีย บาซาร (Ba-za-r) หรือมลายู ประสัร ซ่ึงเพ้ียนมาจาก บาซาร ขอความใน
ศิลาจารึกมีวา “เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอัจนะ มีปราสาท มีปาหมากพราว มีปา
หมากลาง มีไรมีนา มีถ่ินมีฐานมีบานใหญ บานเล็ก...”  

ใน “ภูมิศาสตรวัดโพธิ์” ทานกาญจนาคพันธเขียนวา “นับเพียงชั้นสุโขทัยท่ีเกิด
ศาสนาอิสลามข้ึนแลว แขกมะหะหมัดท่ีเขามาอยูในเมืองไทยเรา เรารูไมไดวาเปนชาติไหน ภาษาไหน วา 
โดยเฉพาะภาษาหรือชาติอาหรับตามโคลงภาพวัดโพธิ์ท่ีกําลังกลาวถึงอยูนี้ จะไดเคยติดตอหรือเขามาอยู

                                                 
๑๐๕

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, อางแลว, หนา ๔๘๐-๔๘๕. 
๑๐๖

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, อางแลว, หนา ๖๙. 



 
 

๑๕๖ 

เมืองไทยเกาแกมาแลวอยางไร ก็ไมมีทางทราบได แตเม่ือวาถึงถอยคําหรือภาษาท่ีมีปรากฏเปนหลักฐาน
วาเปนภาษาแขกใชเกาแกท่ีสุดนั้น ก็ไดแกคําวา “ปสาน” มีอยูในหลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง 
คํา “ปสาน” นี้ ศาสตราจารย ยอรช เซเดส ใหคําอธิบายวา “ตลาดมีหองแถว ภาษาเปอรเชียวา 
‘บาซาร’ แปลวา ตลาดท่ีตั้งประจํา หรือถนนท่ีมีหองเปนรานคา ในภาษาไทยเขียนคํานี้หลายอยาง เชน 
ในศิลาจารึกเขียน ‘ตลาดปสาน’ เพ้ียนมาในยุคหลัง ๆ เขียน ‘ตลาดยี่สาน’ ลักษณะตลาดของไทยสมัย
โบราณ กลาวกวาง ๆ เห็นจะมี ๒ อยาง คือ ตลาดท่ีตั้งประจําท่ีอยางหนึ่ง กับตลาดตั้งชั่วครั้งชั่วคราว 
อยางท่ีเรียกวา ‘ตลาดนัด’ อีกอยางหนึ่ง”1 0 6

๑๐๗  หลักฐานเหลานี้แสดงวา ไดมีการคาขายระหวางกรุง
สุโขทัยกับมุสลิมมาชานานทีเดียว 

อยางไรก็ตาม นับเปนเรื่องท่ีเมืองไทยเรายังไมมีประวัติศาสตรแนชัดลงมา ก็จัดไดวา 
ความสัมพันธตาง ๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีนับถือศาสนาอิสลามนั้นมีอยูตลอดมา  
ดูตามประวัติศาสตรไมปรากฏวาในยุคนั้นคนไทยเปนชาติท่ีเดินเรือเกงกลาอะไรนัก เพราะฉะนั้น 
เรือสินคาในสมัยนั้นนาจะสันนิษฐานวาเปนของพวกอาหรับและเปอรเชียมากกวา และการคาในสมัยนั้น
ยอมชักจูงใหมุสลิมมาตั้งหลักแหลงในกรุงสุโขทัยเปนธรรมดา แมแตคนเดินเรือทะเลของหลวงในสมัย
อยุธยาก็ใชแตคนเชื้อสายพวกแขกมลายูเปนพ้ืน ถึงพวกจามและชวา มลายู แมท่ีสุดจีนก็คงไปมาถึงกัน
แตกอนมาชานาน 

สําหรับอิสลามในสมัยอยุธยานั้น เปนธรรมดาอยูเองเม่ือบรรดามุสลิมไดตั้งรกรากอยู
แตครั้งกรุงสุโขทัยก็ยอมสืบเชื้อสายมาในสมัยอยุธยาดวย เม่ือกรุงศรีอยุธยาถูกเพลิงเผาพินาศคราวเสีย
กรุงครั้งท่ี ๒ แกพมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เราจึงมีหลักฐานตาง ๆ เหลือนอย ภาพลายรดน้ําบนบานตูใบหนึ่ง
ในพระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปจจุบันนี้ ซ่ึงเขาใจวาไดเขียนไวในสมัยสมเด็จ 
พระเจาเสือ แสดงภาพของพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ และอีกภาพหนึ่ง ซ่ึงเขาใจวาเปนกษัตริยเอารังซีบแหง
วงศโมกุล (Mughal) แหงอินเดียนั้น เปนเรื่องนาท่ึง เพราะรัชกาลของกษัตริยเอารังซีบเริ่มแต พ.ศ. 
๒๒๐๑ ถึง พ.ศ. ๒๒๕๐ รวมราว ๕๐ ป ประสูติเม่ือ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๑๖๑ สวนของพระนารายณ
มหาราช เริ่มแต พ.ศ. ๒๒๐๐ ถึง พ.ศ. ๒๒๓๑ รวมเวลา ๓๒ ป และของพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ นั้น 
พระองคประสูติเม่ือ พ.ศ. ๒๑๘๑ และสวรรคตเม่ือ พ.ศ. ๒๒๕๘ จะเห็นไดวารัชสมัยของกษัตริยสามองค
นี้ไลเลี่ยกัน พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ไดทรงใหคณะทูตมาเจริญพระราชไมตรี และเพ่ือจะชักชวนใหนับถือ
ศาสนาคริสตดวย ในระหวางนั้นราชทูตของพระเจาชาฮฺแหงเปอรเชียรก็มาถึง และพํานักอยูในกรุง จนมี
ขาวลือวาจะมาชักชวนพระนารายณมหาราชใหนับถือศาสนาอิสลาม หากภาพนี้มิใชของกษัตริยเอารังซีบ
ก็นาจะเปนของชาฮฺสุลัยมานแหงวงศเศาะฟะวี เพราะรัชสมัยตรงกัน (พ.ศ. ๒๒๑๐-๒๒๓๓) และมีการ
ติดตอกับสมเด็จพระนารายณฯ ดวย อยางไรก็ดีเปนเรื่องนาท่ึงท่ีมีภาพลายรดน้ําเชนนั้นบนบานตูหนังสือ
ของหลวง 

ความจริงกอนหนานี้ท่ีคลองบางกอกใหญไดมีมุสลิมตั้งภูมิลําเนาคาขาย อยูบกก็มี 
อยูแพก็มีมาแลวเชนกัน ในสมัยนั้นไทยมุสลิมเรียกมัสยิดของตนวา กุฎี และบางครั้งก็เพ้ียนเปนกะฎีหรือ
เขียนเปนกะดี กลาวกันวาชาวไทยมุสลิมท่ีคลองบางกอกใหญนั้นมีมากอนสมัยพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 

                                                 
๑๐๗

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



 
 

๑๕๗ 

๒๑๕๓-๒๑๗๑) กระดานจารึกอักษรอาหรับซ่ึงถูกไฟไหมบางสวนครั้งอยุธยาเสียกรุงลอยน้ํามา และชาว
คลองบางกอกใหญเก็บรักษาไวท่ีมัสยิดตนสนจนบัดนี้นั้นก็เปนหลักฐานอีกประการหนึ่ง 

นิคมของพวกมักกะสันท่ีเคยมีอยูในกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ก็ชี้ใหเขาใจไดวา
ไทยไดมีการติดตอกับชนชาติอินนีเซีย และไดมีพวกมะกัสซาร ซ่ึงอยูตอนใตของเกาะเซลีเบสเขามาตั้ง
นิวาสถานอยูในกรุงศรีอยุธยาดวย อยางนอยท่ีสุดตําบลมักกะสันและสถานีรถไฟมักกะสันใน
กรุงเทพมหานครนั้น มิใชคําไทยแตเดิมอยางแนนอน107

๑๐๘ 
คําวา จุฬาราชมนตรี ซ่ึงเปนตําแหนงประมุขสูงสุดของศาสนาอิสลามในขณะนี้ ก็มี

ประวัติมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยา ในทําเนียบศักดินาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีทําเนียบตําแหนง 
ขุนนาง ซ่ึงในชั้นหลังเรียกวา “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) มีเรื่องยุงเก่ียวกับขุนวรวงษาธิราช คือขุนพิเรนทรเทพ 
ขุนอินทรเทพ หม่ืนราชเสนหา และหลวงศรียศ ชาวบานลานตากฟา แขวงเมืองสุพรรณบุรี ราชทินนาม 
“หลวงศรียศ” นี้ เทาท่ีไดพบในสมัยหลัง ๆ ปรากฏวาเปนตําแหนงขุนนางแขก เชน ในแผนดิน 
พระเอกาทศรถ (พ.ศ. ๒๑๔๘-๒๑๖๓) มีพวกฮอลันดาเขามามีชื่อ “ออกขุนศรียศ” เปนผูหนึ่งท่ีมีหนาท่ี
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 ตามท่ีหมอแกมปเฟอรเขียนนี้ แสดงวา เปนพวกกรมทา ซ่ึงมีหนาท่ีติดตอกับแขกเมือง  
ออกพระศรียศอาจจะเปน “ปลัด” หรือ “เจาทา” เพราะในตอนหลังหมอแกมปเฟอรเลาถึงตําแหนง
ขุนนางไดออกชื่อ “พระยาจุลา” อีกคนหนึ่ง 108

๑๐๙ 
ในคําใหการของขุนหลวงหาวัดก็วามีตําแหนง “หลวงศรียศ” อยูในทําเนียบขุนนาง

แขกเปนแมกองแขก ดังนี้ หลวงศรียศ ท่ีมารวมคิดกับขุนพิเรนทรเทพคงจะเปนแขกแท หรือเปนเชื้อแขก
เกิดท่ีบานลานตากฟา ก็ได แลวมารับราชการในกรุง ราชทินนามแขกมักจะมีคําวา “ศรี”นําหนา เชน  
ในกรมขันทีมีพระศรีมโนราช หลวงศรีมโนราช ในกรมทาชั้นหลังมี “หลวงศรีวรขาน” (รองพระจุลา)  
เปนตน 

                                                 
๑๐๘

ดิเรก กุลสิรสิวัสดิ์, อิสลามในสังคมไทย, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเชื่อและศาสนาใน
สังคมไทย, นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, อางแลว, หนา ๔๖๒.  

๑๐๙
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาอิสลาม” ใน กรมการศาสนา

,อางแลว, หนา ๑๕๐-๑๕๑. 



 
 

๑๕๘ 

ในปจจุบันมุสลิมไดตั้งหลักแหลงของตนในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย โดยมี
ท่ีมาและเหตุผลอันแตกตางกันออกไป มุสลิมไดเก่ียวของกับประเทศไทยมาแตสมัยกรุงสุโขทัย โดยมีผูขุด
พบเหรียญจารึกภาษาอาหรับ ตอมาสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี มุสลิมไดเขามามีบทบาทอยาง
มากมายดังกลาวไวแลว ในตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีมุสลิมจํานวนหนึ่งอพยพมาจากมลายูโดยถูกจับ
เปนเชลยของกองทัพไทย เปนตนตระกูลของชาวไทยมุสลิมสวนใหญซ่ึงตั้งรกรากอยูในเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ 
เชน สี่แยกบานแขก พระโขนง มีนบุรี นนทบุรี เปนตน บางสวนก็ตั้งรกรากอยูในถ่ินกําเนิดเดิมของตน 
แตไทยไดปกครองทองถ่ินนั้นมาแตเดิม เชน จังหวัดตาง ๆ ของชายแดนภาคใต เปนตน รวมท้ังมี
บางสวนอพยพมาจากอินโดนีเซียดวยเง่ือนไขทางการคา ประมาณสมัยรัชกาลท่ี ๕ ตั้งรกรากอยูใน
ปจจุบันนี้ท่ีทุงวัดดอน มักกะสัน ลุมพินี เปนตน  บางสวนเปนเชื้อสายอินเดียท่ีอพยพเขามาตั้งหลักแหลง 
ประกอบอาชีพมีอยูท่ีฝงพระนครและธนบุรี บางสวนเปนคนจีนมาจากมณฑลยูนานแผนดินใหญจีน หลัง
การปฏิวัติใหญเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง และมาตั้งรกรากอยูท่ีเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ตาก 
เปนตน บางสวนเปนชาวอาหรับไดเขามาตั้งหลักแหลงประกอบการคาในตัวเมืองใหญ ๆ เชน ใน
กรุงเทพฯ ปตตาน ีหาดใหญ เปนตน 

ในการบริหารกิจการอิสลามในประเทศไทยนั้น แตเดิมมิไดมีกฎหมายบัญญัติไวแต
ประการใด ท้ังนี้ ตําแหนงจุฬาราชมนตรีซ่ึงในปจจุบันถือเปนผูนํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยซ่ึง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง1 0 9

๑๑๐ โดยตําแหนงดังกลาวนี้ปรากฏมีครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม 
ของกรุงศรีอยุธยา โดยมีกฎหมายกําหนดราชทินนามจุฬาราชมนตรีในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มี
บรรดาศักดิ์เปน “พระจุฬาราชมนตรี” วาท่ีเจากรมทาขวา เคียงคูมากับตําแหนง “โชดึกราชเศรษฐี” 
หรือ โชฎึกราชเศรษฐี วาท่ี เจากรมทาซาย 

กรมทาขวา เปนหนวยงานดานการคาและการติดตอกับชาวตางชาติ ในสังกัดกรม
พระคลัง มีหนาท่ีรับผิดชอบทางดานการคา การเดินเรือพาณิชย และการตางประเทศ ไดแก แขก
ประเทศชวา มลายู อังกฤษ ในประกาศรัชกาลท่ี ๔ กําหนดวา “ใหมีหนาท่ีดูแลการคาขางฝายแขก
อินเดีย แขกอาหรับ แขกชาวมลายู และพราหมณท่ีมีบานเมืองตั้งอยูในฝงขวาคุงทะเลไทย 

อยางไรก็ตามถึงแมขุนนางกรมทาขวาสวนใหญจะเปนพวกมุสลิม แตยังมีขุนนางและ
ผูชํานาญการชาวตางชาติกลุมอ่ืน ๆ ท่ีรับราชการในหนวยงานนี้ เชน ชาวโปรตุเกส ชาวอินเดียท่ีนับถือ
ศาสนาฮินดู และชาวอารเมเนีย เปนตน ขุนนางชาวตางชาติเหลานี้สวนใหญคือกลุมท่ีมาจากฝงตะวันตก
ของสยามหรือเก่ียวของกับชาวตะวันตก ไดแก กลุมพวกเขารีตท่ีนับถือศาสนาคริสต นอกจากนี้ กรมทา
ขวายังติดตอคาขายอยูกับมุสลิมท่ีมาจากรัฐอิสลามในเอเซียตะวันออกเฉียงใต คือ มลายูจาม และรัฐใน
หมูเกาะอินโดนีเซีย 

นับตั้งแตการกําเนิดข้ึนของกรมทาขวาและราชทินนาม จุฬาราชมนตรี นั้นเรามิอาจ
ทราบไดวามีบุคคลใดดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรี วาท่ีเจากรมทาขวามากอน โดยเฉพาะชวงแผนดิน
สมเด็จพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๓-๒๑๗๑ ) แตในหนังสือประวัติสกุลบุนนาคและเฉกอะหมัดกลาว
อางถึงครั้งสมเด็จพระเจาทรงธรรมวา มีแขกเจาเซ็นสองคนพ่ีนองเขามาคาขายในกรุงศรีอยุธยา เม่ือ 
จุลศักราช ๙๖๔ ปขาล จัตวาศก (พ.ศ. ๒๑๔๕) คนพ่ีชื่อ เฉกอะหมัด คนนองชื่อ มหะมัดสะอิด ทาน

                                                 
๑๑๐

พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๖. 



 
 

๑๕๙ 

เฉกอะหมัดเปนท่ีสนิทชิดชอบและเปนท่ีปรึกษาราชการตางประเทศของเจา พระยาพระคลังในเวลานั้น
ดวย ครั้งนั้นสมเด็จพระเจาทรงธรรมไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหเปนพระยาเฉกอะหมัด 
รัตนราชเศรษฐี เจากรมทาขวา วาท่ีจุฬาราชมนตรี และในแผนดินสมเด็จพระเจาปราสาททอง เลื่อนข้ึน
เปนเจาพระยาบวรราชนายก จางวางกรมมหาดไทย110

๑๑๑  
ปท่ีเฉกอะหมัดเขามายังกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๑๔๕-๒๑๔๖) นั้นตรงกับแผนดิน

สมเด็จพระเอกาทศรถ และไดเขารับราชการเม่ือลุแผนดินสมเด็จพระเจาทรงธรรม เฉกอะหมัดจึงเปน
จุฬาราชมนตรีคนแรกท่ีสามารถสืบคนตัวตนได แตมิไดหมายความวาเฉกอะหมัดเปนปฐมจุฬาราชมนตรี 
เพราะกอนหนานั้น ราชทินนามจุฬาราชมนตรีมีปรากฏอยูแลวในกฎหมายท่ีตราข้ึนนับแตแผนดิน 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แตไมปรากฏวาเปนผูใดเทานั้นเอง 

จึงอาจสรุปไดวา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จุฬาราชมนตรีมีบทบาทและหนาท่ีใน 
ราชสํานักสยาม โดยทําหนาท่ีดูแลการคา การติดตอกับตางชาติ และการควบคุมประชาคมตางชาติจาก
ภูมิภาคฝงตะวันตก ในบางรัชสมัยจุฬาราชมนตรีไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเปนเจากรมทากลาง 
กรมอาสาจาม-มลายู หรือพระคลังตลอดจนฝายตุลาการอีกดวยซ่ึงเปนไปตามพระบรมราโชบายของ
พระมหากษัตริยแตละพระองค จุฬาราชมนตรีในบางรัชสมัยจึงมิไดวาท่ีเจากรมทาขวาเทานั้น อีกท้ังยัง
ถูกจัดวาเปนเสนาบดีผูใหญในราชสํานักสยามท่ีมีความสําคัญท้ังในฝายพลเรือนและฝายกลาโหมอีกดวย 

ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร ราชทินนาม จุฬาราชมนตรี ยังคงมีลักษณะไมตางจาก
เม่ือครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ท้ังในดานหนาท่ีความรับผิดชอบหลักในกรมทาขวา และการไดรับพระกรุณา
โปรดเกลาฯ จากพระเจาแผนดินใหมีตําแหนงหนาท่ีในสังกัดกรมกองอ่ืน ๆ อีกดวย เชน พระยา
จุฬาราชมนตรี (นาม) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓ ไดรับโปรดเกลาฯ ให
วาการคลังวิเศษ พระคลังใน ชวยราชการตางประเทศในกรมทากลาง และไดกํากับชําระตั้วเหี่ย ชําระฝน 

ตอมาในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ เปนจางวาง 
วาการคลังวิเศษ คลังในซาย คลังในขวา พระคลังใน และเปนเจาคํานวณกํากับภาษีรอยชักสามอีกดวย 
และในแผนดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ไดรับ
โปรดเกลาฯ ใหเปนจางวางกรมทาขวา และเปนเจากรมกองแสตมป กระทรวงยุติธรรม และในสมัย
รัชกาลท่ี ๕ นั้น พระจุฬาราชมนตรี (เกษม) ไดเปนรองอํามาตยเอก กับไดเปนเจากรมกองแสตมป 
กระทรวงยุติธรรม เปนตน 

สรุปไดความวา ในชวงกรุงรัตนโกสินทรกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
๒๔๗๕ นั้นผูดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีเปนขุนนางชํานาญการและประจําการในกรมทาขวา บางทาน
ไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนผูพิพากษาศาลคดีตางประเทศ (เชน พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ในรัชกาลท่ี ๕) 
เปนเจากรมกองแสตมป กระทรวงยุติธรรม และบางทานเปนรองอํามาตยเอก (เชน พระจุฬาราชมนตรี 
(เกษม) ในรัชกาลท่ี ๕) บางทานเปนขุนนางนอกราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เชน พระ
จุฬาราชมนตรี (สอน อะหมัดจุฬา) รัชกาลท่ี ๗) โดยมีขอสังเกตวาตําแหนงจุฬาราชมนตรีท่ีผานมาลวน

                                                 
๑๑๑

ส. พลายนอย, ขุนนางสยาม, (กรงุเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๗), หนา ๑๖๓. 



 
 

๑๖๐ 

แตเปนขุนนางในสายตระกูลเฉกอะหมัดอันเปนตนสกุลบุนนาค สืบทอดตอกันมาตลอดระยะเวลาหลาย
รอยปและสิ้นสุดลงในสมัยรัชกาลท่ี ๗111

๑๑๒ 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร 

เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระ
จุฬาราชมนตรี (สอน) ยังคงดํารงตําแหนงอยูจนในท่ีสุดทานไดลาออกจากบรรดาศักดิ์ ท้ังนี้มีประกาศ
เรื่องการยกเลิกบรรดาศักดิ์ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลลงวันท่ี ๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๔๘๐ และลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ และประกาศเรื่องการยกเลิกยศขาราชการฝาย 
พลเรือน มีจอมพล ป. พิบูลยสงคราม นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ บรรดาศักดิ์ใน
ราชทินนาม “จุฬาราชมนตรี” จึงวางเวนไปนับแตบัดนั้น 

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงไดมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลามข้ึน ในมาตรา ๓ มีความวา “พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีเพ่ือใหมีหนาท่ีปฏิบัติราชการสวนพระองคเก่ียวแกการท่ีจะทรงอุปถัมภศาสนา
อิสลาม และใหมีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามสมควร” 

จุฬาราชมนตรีคนแรกซ่ึงไดรับแตงตั้งตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ นายแชม 
พรหมยงค นับเปนจุฬาราชมนตรีคนแรกท่ีเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม นิกายสุนนี และนอกวงศของทาน
เฉกอะหมัด ตลอดจนเปนผูดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีท่ีมิใชขุนนางบรรดาศักดิ์ในสังกัด กรมทาขวา แต
เปนพลเรือนท่ีเปนนักการศาสนาซ่ึงสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซ ฮัร ประเทศอียิปต 

เปนท่ีนาสังเกตวา ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ตําแหนงจุฬาราชมนตรีในยุคนี้ถือเปนตําแหนงขาราชการในสํานักราชเลขานุการใน
พระองคเทียบเทาตําแหนงหัวหนากอง 1 1 2

๑๑๓ (ตามกฎฉบับท่ี ๑๔๖ และ ๑๔๗ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ 
๒๔๙๘) พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและถอดถอนตามพระราชอัธยาศัย มีหนาท่ีตามความในมาตรา ๓ 
ซ่ึงบัญญัติใหจุฬาราชมนตรีมีหนาท่ีปฏิบัติราชการสวนพระองคเก่ียวแกการท่ีจะทรงอุปถัมภศาสนา
อิสลาม ซ่ึงจุฬาราชมนตรีท่ีมีสถานภาพตามพระราชกฤษฎีกานี้คือ จุฬาราชมนตรีแชม พรหมยงค และ
จุฬาราชมนตรีตวน สุวรรณศาสน ในชวงแรก ๆ ท่ีดํารงตําแหนง  

ตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยแกไขเพ่ิมเติมในมาตราท่ี ๓ ความวา “ใหยกเลิกความในมาตราท่ี ๓ แหงพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีเพ่ือใหคําปรึกษาแกกรมการ
ศาสนาในกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวแกการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม และใหมีเงินอุดหนุนฐานะ
จุฬาราชมนตรีตามสมควร”  ผูรับสนองพระบรมราชโองการคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น จะเห็นไดวาสถานภาพของจุฬาราชมนตรีหลังป ๒๔๙๑ ถูกลดบทบาทจากการเปนขาราชการ
ประจําสํานักราชเลขานุการในพระองค เปนผูใหคําปรึกษาแกกรมการศาสนาในกระทรวงศึกษาธิการ

                                                 
๑๑๒

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๗. 
๑๑๓

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาอิสลาม” ใน กรมการศาสนา
,อางแลว, หนา ๑๕๓. 



 
 

๑๖๑ 

เทานั้น ทานจุฬาราชมนตรี ตวน สุวรรณศาสน ในชวงหลังป ๒๔๙๑ เรื่อยมา รวมถึงจุฬาราชมนตรี
ประเสริฐ มะหะหมัด จึงมีสถานภาพเปนเพียงท่ีปรึกษาของกรมการศาสนา ซ่ึงขณะนั้นสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการศาสนูปถัมภฝายอิสลามเทานั้น 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ในชวงการดํารงตําแหนงของจุฬาราชมนตรีสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ 
ไดมีการตราพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐   โดยมาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 

ในมาตรา ๖ ระบุวา “พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่ง เพ่ือเปน
ผูนํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย 

ใหนายกรัฐมนตรีนําชื่อผูท่ีจะดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีซ่ึงไดรับความเห็นชอบ
จากกรรมการอิสลามประจําจังหวัดท่ัวประเทศข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งเปน
จุฬาราชมนตรี 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรีตามวรรคสองใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง”  

และในมาตรา ๘ “จุฬาราชมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอทางราชการเก่ียวกับกิจการศาสนาอิสลาม 
(๒) แตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม  
(๓) ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทรตามมาตรา ๓๕ (๑๑) เพ่ือกําหนดวันสําคัญ

ทางศาสนา  
(๔) ออกประกาศเก่ียวกับขอวินิจฉัยตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม” 
จะเห็นไดวา ในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม

ความในมาตรา ๖ และ ๘ นั้น สถานภาพของจุฬาราชมนตรีไดถูกยกระดับข้ึนเปนผูนํากิจการศาสนา
อิสลามใน ประเทศไทย และมีอํานาจหนาท่ีในการใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอทางราชการ
เก่ียวกับ กิจการศาสนาอิสลาม กลาวคือมิใชเปนเพียงผูใหคําปรึกษาแกกรมการศาสนาเทานั้น หากแตยัง
รวมถึงหนวยงานทางราชการอ่ืน ๆ อีกดวย  จุฬาราชมนตรีคนปจจุบันคนท่ี ๑๘ คือจุฬาราชมนตรี อาศิส 
พิทักษคุมพล ไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งเม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สําหรับโครงสรางการบริหารจัดการของศาสนาอิสลามในปจจุบันนั้น  การบริหาร
กิจการอิสลามในประเทศไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได
กําหนดรูปแบบการบริหารไวเปนคณะกรรมการซ่ึงมีอยู ๓ ระดับ ประกอบดวย 

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย กรรมการอิสลามประจําจังหวัด และ
กรรมการอิสลามประจํามัสยิด โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ประกอบดวยผูแทน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และจากกรรมการอ่ืนท่ีคัดเลือกโดย
จุฬาราชมนตรีมีจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด การแตงตั้งและ
ถอดถอนโดยพระบรมราชโองการ ตามคําเสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จุฬาราชมนตรี
เปนประธานกรรมการโดยตําแหนง มีหนาท่ีใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 
 

๑๖๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเก่ียวกับศาสนาอิสลาม และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และ
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด รวมท้ังมีอํานาจในการออกระเบียบเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและ
การจัดหาผลประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและมัสยิด ตลอดจนออก
ระเบียบวิธีการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและ
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด113

๑๑๔ 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกร

ศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ จังหวัดใดมีราษฎรนับถือศาสนาอิสลามและมีมัสยิดตามมาตรา 
๑๓ ไมนอยกวาสามมัสยิด ใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยประกาศใหจังหวัดนั้นมี
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวยคณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน 
แตไมเกินสามสิบคนแตงตั้งและถอดถอนโดยกระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับศาสนาอิสลามตอผูวาราชการจังหวัด กํากับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิด รวมท้ังการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 

คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดตามพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดคณะหนึ่ง ประกอบดวยอิหมาม
มัสยิด1 1 4

๑๑๕ เปนประธานกรรมการ คอเต็บ1 1 5

๑๑๖ เปนรองประธานกรรมการ บิหลั่น1 1 6

๑๑๗ เปนรองประธาน
กรรมการ และกรรมการอ่ืนตามจํานวนท่ีท่ีประชุมสัปปุรุษประจํามัสยิดกําหนดจํานวนไมนอยกวาหกคน 
แตไมเกินสิบสองคน กรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป มีหนาท่ีบํารุงรักษา
มัสยิด ทรัพยสินของมัสยิด วางระเบียบปฏิบัติภายในมัสยิดใหเปนไปดวยความเรียบรอย และสนับสนุน
อบรมสั่งสอนสัปปุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจใหถูกตองเครงครัด รวมท้ังจัดใหมีทะเบียนทรัพยสิน เอกสาร
และบัญชีรายรับรายจายของมัสยิด จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและทรัพยสินของ
มัสยิด แลวรายงานใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป 117๑๑๘ 

นอกจากกฎหมายการบริหารจัดการศาสนาอิสลามดังกลาวแลว รัฐไทยยังไดนําหลัก
ศาสนาอิสลามมาใชบังคับแกราษฎรผูนับถือศาสนาอิสลามตามนโยบายการปกครองหัวเมืองท้ังเจ็ดในยุค
รัชกาลท่ี ๕ โดยใหใชศาลโตะกาฑีรพิจารณาความตามกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก โดยมี
การออกกฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๐ (เจ็ดหัวเมืองในปจจุบันนี้คือ จังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และรวมถึงสตูลดวย) ท้ังนี้ในเขตพ้ืนท่ีสี่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
ไดมีการนํากฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกมาบังคับใช จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๖ ซ่ึงอยูระหวาง
                                                 

๑๑๔
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗. 

๑๑๕
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, เพ่ิงอาง, หนา ๙๐๘ ไดใหความหมายคาํวา 

“อิหมาม” วาเปนคํานามหมายถึง คําเรียกหัวหนาสุเหราหรือมัสยิดในศาสนาอิสลาม (ภาษาอังกฤษ: imam) บางทีก็
เรียก “โตะอิหมาม” โดยคําวา โตะ เปนคําเรียกสําหรับผูสูงวัย ผูท่ีเปนอันเคารพแกหมูคนซึ่งเปนผูมีความอาวุโส. 

๑๑๖
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๓๘, คอเต็บมีหนาท่ีปฏิบัติ

ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการแสดงธรรมแกสัปปุรุษประจาํมัสยิด.  
๑๑๗

พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๓๙, บิหลั่น มหีนาท่ีปฏิบัติ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการประกาศเชิญชวนใหมุสลมิปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา. 

๑๑๘
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๕. 



 
 

๑๖๓ 

สงครามโลกครั้งท่ี ๒ รัฐบาลไดเปลี่ยนนโยบายใหมโดยใหเลิกใชกฎหมายอิสลามในสี่จังหวัดเสีย ใหใช
บทบัญญัติบรรพ ๕ และบรรพ ๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขยายไปบังคับถึงจังหวัดท้ังสี่ 
ตามพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พ.ศ. ๒๔๘๖ มาตรา ๓ และพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ
บรรพ ๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๔๘๖ มาตรา ๓ ซ่ึงหมายถึงใหมีการยกเลิกการ
ใชกฎหมายอิสลามในเขตสี่จังหวัดภาคใตโดยสิ้นเชิง อยางไรก็ตาม ภายหลังสิ้นสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
รัฐบาลไดเปลี่ยนนโยบายใหนํากฎหมายอิสลามมาใชในเขตสี่จังหวัดใหม ใน ป พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยการออก
พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ. 
๒๔๘๙ ซ่ึงใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน โดยมีดะโตะยุติธรรม มีอํานาจหนาท่ีในการวินิจฉัยชี้ขาด 
ขอกฎหมายอิสลาม118

๑๑๙ 

๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของมัสยิด 
ศาสนาอิสลามถือวาอิสลามเปนธรรมนูญของชีวิตมุสลิมทุกคน ทุกประชาคม 

ทุกเชื้อชาติท้ังดานศาสนกิจ การปกครองและวัฒนธรรม อิสลามจึงเปนท้ังศาสนจักรและอาณาจักร  
จะแบงแยกมิได การดํารงอยูของอิสลามในสังคมไทยนั้นจึงมีสวนประกอบท้ังท่ีเปนหลักการของศาสนา
และระบบการปกครองและกฎหมายของรัฐ  โดยมี มัสยิด เปนศาสนสถานของอิสลามมิกชนสําหรับใช
เปนท่ีประกอบพิธีกรรมในทางศาสนา โดยหลักมุสลิมทุกคนจะนมาซหรือละหมาดท่ีมัสยิดใด จะทํานุ
บํารุงมัสยิดใด จะฝงท่ีสุสานของมุสลิม ณ ท่ีใดก็ได ในการเลือกตั้งอิหมามประจํามัสยิดใหเลือกเอาผูท่ีมี
ความรูในอัล-กุรอาน มากท่ีสุด ถามีเชนนี้หลายคนก็ใหเอาผูท่ีมีความรูในหะดีษ (คําสั่งสอนของศาสดา) 
และสุนนะฮฺ (การปฏิบัติตนเปนแบบอยางของศาสนา) มากท่ีสุดอีกดวย ถามีเชนนี้หลายคน ก็ใหเอาผูท่ีมี
อาวุโสกวา เม่ืออิหมามชรามากแลว ก็ใหเลือกตั้งอิหมามใหมแทนตามมาตรฐานท่ีกลาวนี้ 119๑๒๐ 

สําหรับสถานะความเปนนิติบุคคลของมัสยิดนั้น ในการตราพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘  เพ่ือสงเคราะหและคุมครองอิสลามิกชน ก็มิไดบัญญัติถึง
ความหมายหรือสถานภาพของมัสยิดไว  เพียงแตในมาตรา ๘ ไดกลาวถึงคําวา “สุเหรา”1 2 0

๑๒๑ ไว โดย
บัญญัติใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด อาจจัดใหมีคณะกรรมการอิสลามประจําสุเหรา ดวยความ
เห็นชอบของคณะกรมการจังหวัด โดยใหโตะอิหมามเปนประธาน และระเบียบการแตงตั้งถอดถอนและ
วิธีดําเนินการอันเก่ียวแกศาสนกิจของสุเหรา ใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยเปน 
ผูกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ สุเหรา เปนคําท่ียืมมาจากภาษามลายูแปลวา 
“โรงสวด” ในไทยใชเรียกโรงสวดขนาดยอมประจําตําบลหรือหมูบาน 

                                                 
๑๑๙

เดน โตะมีนา, กฎหมายอิสลาม, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: แสงจันทรการพิมพ, ๒๕๓๒), 
หนา ๑๗-๒๔.  

๑๒๐
ดิเรก กุลสิรสิวัสดิ์, อิสลามในสังคมไทย, อางแลว, หนา ๔๙๐-๔๙๑. 

๑๒๑
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, 

๒๕๒๖), หนา ๘๑๖ ไดใหความหมายคําวา “สเุหรา” วาเปนคาํนามหมายถึง ท่ีประชุมทําศาสนกิจของผูท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลาม และในหนา ๖๒๙ ไดใหความหมายของคําวา “มสัยดิ” วา หมายถึง ท่ีประชุมทําศาสนกิจของมุสลิม,
สุเหราก็เรยีก. 



 
 

๑๖๔ 

ตอมาจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ ประกาศใช
บังคับเม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ นับเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีบัญญัติถึงความหมาย การจัดตั้ง 
สถานภาพทางกฎหมายและการบริหารจัดการของมัสยิด โดยในกฎหมายฉบับนี้ไดใหความหมายของ 
“มัสยิด” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงอิสลามิกชนมีสิทธิใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมตามลัทธิศาสนาอิสลาม
ในวันศุกรเปนปกติ 1 2 1

๑๒๒  ท้ังนี้ มัสยิด มาจากคําภาษาอาหรับวา มัสญิด แปลวาสถานท่ีกราบ ในไทยใช
เรียกโรงสวดประจําเมืองใหญ 

โดยมีบทบัญญัติตามมาตรา ๕ ใหมัสยิดซ่ึงไดจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาท่ีแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล นอกจากนั้น บทบัญญัติมาตรา ๖ ไดกําหนดวิธีการในการขอจด
ทะเบียนเปนมัสยิด โดยให อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น เปนผูขอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด  

ท้ังนี้ การบริหารจัดการมัสยิดท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว ใหมีคณะกรรมการ
มัสยิด จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน มีหนาท่ีจัดการท่ัวไปในกิจการและทรัพยสินของมัสยิด122

๑๒๓ 
โดยใหอํานาจคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนผูแตงตั้งและถอดถอน

กรรมการมัสยิด123

๑๒๔ 
หลังจากใชพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวย

การศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ มาเปนเวลากวา ๕๐ ป จึงไดมีการปรับปรุงโดยยกเลิกกฎหมายท้ังสามฉบับ และ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยประกาศใชบังคับตั้งแต
วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จนกระท่ังปจจุบัน 

นอกจากปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศาสนาอิสลามดังท่ีไดกลาวมาแลว 
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไดบัญญัติการจัดตั้ง สถานภาพ และ
การบริหารจัดการของมัสยิดใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  โดยไดใหนิยาม “มัสยิด (Mosque)” วาหมายถึง 
“สถานท่ีซ่ึงมุสลิมใชประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปนปกติ และเปนสถานท่ีสอน
ศาสนาอิสลาม” โดยท่ีกฎหมายไดบัญญัติถึงการจัดตั้งและการเลิกมัสยิดไวในหมวด ๒  โดยกําหนดให
การสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิกและการจดทะเบียนมัสยิด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ การจัดตั้ง การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา124

๑๒๕ 
อนึ่ง มัสยิดท่ีไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงานเจาหนาท่ีแลว มีฐานะเปน 

นิติบุคคล โดยใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเปนผูแทนของมัสยิดในกิจการท่ีเก่ียวกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือ

                                                 
๑๒๒

พระราชบัญญัตมิัสยดิอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐, มาตรา ๔. 
๑๒๓

พระราชบัญญัตมิัสยดิอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐, มาตรา ๗. 
๑๒๔

พระราชบัญญัตมิัสยดิอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐, มาตรา ๘. 
๑๒๕

พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๔ วรรค ๑ และมาตรา ๑๒.  



 
 

๑๖๕ 

หลายคนทําการแทนก็ได 1 2 5

๑๒๖ โดยมัสยิดท่ีไดจดทะเบียนแลวใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลาม
ประจํามัสยิด ภายในเกาสิบวันนับแตวันจดทะเบียน 

จากบทบัญญัติตามมาตรา ๑๒  จึงไดมีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี ๒ ถึง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘)  กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการสรางและจัดตั้งมัสยิด การจดทะเบียน
จัดตั้งมัสยิด และการยาย การรวมและเลิกมัสยิด ดังนี้ 

(๑)  การสรางและจัดตั้งมัสยิด   
 บุคคลใดประสงคจะสร างมัสยิดใหยื่ นคําขอรับความเห็นชอบตอ

คณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดตามแบบ บอ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสาร ดังตอไปนี้ 
 (๑.๑) แผนผังแสดงการใชท่ีดินและสิ่งกอสรางของมัสยิด 
 (๑.๒) แผนท่ีแสดงเขตท่ีตั้งมัสยิดและระยะหางจากมัสยิดอ่ืน 
 (๑.๓) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีใช

สรางมัสยิด 
 (๑.๔) สําเนาหนังสือสัญญาซ่ึงเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูมีสิทธิครอบครอง

ท่ีดินตาม กฎหมายทํากับ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด แสดงความจํานงวาจะใหท่ีดินดังกลาว
เพ่ือสรางมัสยิด 

 (๑.๕) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคล      

 ใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน 
เกาสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ และใหแจงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหสรางมัสยิดเปนหนังสือให 
ผูขอทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีมติดังกลาว 

 กรณีท่ีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติไมเห็นชอบใหสรางมัสยิด 
ใหแสดงเหตุผลท่ีไมใหความเห็นชอบในหนังสือแจงมติดังกลาวดวย 

 เม่ือไดสรางอาคารมัสยิดเสร็จและพรอมท่ีจะใชปฏิบัติศาสนกิจไดแลว ให 
ผูไดรับความเห็นชอบใหสรางมัสยิดแจงการสรางมัสยิดแลวเสร็จ เพ่ือขอความเห็นชอบจัดตั้งมัสยิดตอ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และเม่ือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นวา
การสรางมัสยิด นั้นเปนไปตามแบบแปลนและแผนผังท่ีไดใหความเห็นชอบไวแลว และมีมติเห็นชอบให
จัดตั้งมัสยิดไดใหแจงเปนหนังสือใหผูขอรับความเห็นชอบทราบมติดังกลาว126

๑๒๗ 
(๒)  การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด 

การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ใหผูไดรับความเห็นชอบใหสรางและจัดตั้ง
มัสยิดหรืออิหมาม คอเต็บ และบิหลั่นประจํามัสยิดท่ีไดรับมอบหมายจากผูไดรับความเห็นชอบใหสราง

                                                 
๑๒๖

พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๑๓. 
๑๒๗

กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘), ขอ ๒ ขอ ๓ และ ขอ ๔. 



 
 

๑๖๖ 

และ จัดตั้งมัสยิดยื่นคําขอตามแบบ บอ. ๒ ทายกฎกระทรวง ตอนายอําเภอทองท่ี พรอมดวยเอกสาร 
ดังตอไปนี้ 

(๒.๑) หนังสือแจงมติเห็นชอบใหจัดตั้งมัสยิดของคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด 

(๒.๒) สําเนาหนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคารมัสยิดหรือใบรับแจงการ
กอสรางอาคารมัสยิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

เม่ือนายอําเภอทองท่ีไดรับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดพรอมดวยเอกสาร
ประกอบ ใหตรวจสอบความถูกตองแลวเสนอไปยังพนักงานเจาหนาท่ีพรอมดวยความเห็นของ ตนเอง
ภายในสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่อง 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณามีคําสั่งภายในยี่สิบวันนับแตวันท่ีไดรับ เรื่อง
จากนายอําเภอทองท่ีและแจงคําสั่งนั้นใหนายอําเภอทองท่ีเพ่ือแจงให ผูขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดทราบ 

กรณีพนักงานเจาหนาท่ีมีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบ บอ. ๓ ทายกฎกระทรวง ใหแกผูขอจด
ทะเบียนจัดตั้งมัสยิด และแจงไปยังผูวาราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการจัดใหมีการประกาศการจัดตั้ง
มัสยิดนั้นในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

ในกรณีพนักงานเจาหนาท่ีมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีแสดงเหตุผลแหงการไมรับจดทะเบียนไวในหนังสือแจงคําสั่งดังกลาวไปยังผูขอจดทะเบียน
จัดตั้งมัสยิดดวย127

๑๒๘ 
(๓) การยาย การรวมและการเลิกมัสยิด 

การยายมัสยิดท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้งแลว ใหประธานกรรมการอิสลาม
ประจํามัสยิดยื่นคําขอรับความเห็นชอบใหยายมัสยิดตาม แบบ บอ. ๔ ทายกฎกระทรวง พรอมดวย
เอกสารตามท่ีระบุไวในแบบคําขอนั้นตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เม่ือไดรับความเห็นชอบ
แลวใหการสราง และจัดตั้งมัสยิดแหงใหมเปนไปตามหมวด ๑ และเม่ือไดยายไปประกอบศาสนกิจยัง
มัสยิดแหงใหมแลว ใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดแจงตอนายอําเภอทองท่ีเพ่ือแจงพนักงานเจา 
หนาท่ีใหแกไขรายการในทะเบียนจัดตั้งมัสยิดใหถูกตอง 

การรวมมัสยิดท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้งแลว สามารถรวมกันเขาเปนมัสยิด
เดียวกับอีกมัสยิดหนึ่งท่ีเปนหลักได โดยใหประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิดของแตละมัสยิดรวมกัน
ยื่นคําขอรับความเห็นชอบตามแบบ บอ. ๕ ทายกฎกระทรวง พรอมดวยเอกสารตามท่ีระบุไวในแบบคําขอ
นั้นตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เม่ือใหความเห็นชอบแลว ใหคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดแจงตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการ ใหมีการประกาศการรวมมัสยิดในราชกิจจานุเบกษา 

การรวมมัสยิดใหมีผลนับแตวันท่ีคณะกรมการอิสลามประจําจังหวัดให
ความเห็นชอบ และใหมัสยิดเดิมเปนอันสิ้นสภาพ โดยใหบรรดาทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความ

                                                 
๑๒๘

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



 
 

๑๖๗ 

รับผิดชอบของมัสยิดเดิม โอนไปเปนของมัสยิดใหมนับแตวันท่ีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดให
ความ เห็นชอบ 

การเลิกมัสยิดท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้งแลว ใหประธานกรรมการอิสลาม
ประจํามัสยิดหรือกรรมการอิสลามประจํามัสยิดคนใดคนหนึ่ง ยื่นคําขอรับความเห็นชอบใหเลิกมัสยิด
ตามแบบ บอ. ๖ ทายกฎกระทรวง ตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เม่ือคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดเห็นชอบแลว ใหผูขอเลิกมัสยิดยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกมัสยิดตามแบบ บอ.๗ ทาย
กฎกระทรวง ตอพนักงานเจาหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนเลิกมัสยิด โดยบันทึกสาเหตุแหง
การเลิกลงในทะเบียนจัดตั้งมัสยิด และแจงตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการใหมีการประกาศการเลิก
มัสยิดในราชกิจจานุเบกษา 

กรณีไมมีประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิดหรือกรรมการอิสลาม
ประจํามัสยิด ใหนายอําเภอทองท่ีเปนผูยื่นคําขอรับความเห็นชอบใหเลิกมัสยิดตอคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด และเปนผูยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกมัสยิดตอพนักงานเจาหนาท่ี128

๑๒๙ 
กลาวโดยสรุป มัสยิดอิสลามเปนศาสนสถานของอิสลามิกชน สําหรับใชเปน

ท่ีประกอบพิธีกรรมตามลัทธิอิสลาม จัดตั้งข้ึนมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจาทรงธรรมตาม
ความตองการของผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และก็ดําเนินตอมาโดยปราศจากการรับรองหรือการดูแลของ
ทางราชการเปนพิเศษแตอยางใด ฐานะของมัสยิดหรือสุเหรานี้แมเม่ือมีการประกาศใชประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา ๗๒ ก็ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล จนกระท่ังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมัสยิด
อิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ และพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดการจด
ทะเบียนมัสยิด และใหมัสยิดท่ีจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล มัสยิดท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลเม่ือมี
การจดทะเบียนนั้น การจดทะเบียนก็เปนไปตามความตองการของบุคคลในมัสยิดเอง  การบริหารงาน
ของมัสยิดก็เปนไปโดยอิสระโดยผูแทนนิติบุคคลของมัสยิดคือคณะกรรมการมัสยิด การควบคุมและการ
กํากับดูแลการบริหารงานมัสยิดเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรอิสลามในแตละระดับ โดยระดับพ้ืนท่ีคือ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และในระดับชาติคือคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย  
จึงเปนการควบคุมกันเองในฝายศาสนาอิสลามโดยปราศจากการกําหนดหรือควบคุมของทางราชการ  ใน
ขณะเดียวกันทางราชการก็มิไดกําหนดมอบหมายหนาท่ีของรัฐใหปฏิบัติ มัสยิดจึงไมมีอํานาจมหาชนใน
การดําเนินการแตอยางใด และแมวาวัตถุประสงคของมัสยิดเปนไปในทางสาธารณมิใชเปนไปในทาง
สวนตัวก็ตาม ท้ังบุคคลในสายงานของมัสยิดก็มิไดมีฐานะของเจาพนักงานแตอยางใด สถานภาพความ
เปนนิติบุคคลของมัสยิดจึงเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะซ่ึงมีลักษณะความเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชนมากกวาท่ีจะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 

อยางไรก็ตาม ไดมีความพยายามในการท่ีจะปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
บริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เสนอโดยนายอิสมาแอ อาลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะ ตอ
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพ่ือใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา

                                                 
๑๒๙

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



 
 

๑๖๘ 

และไดมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุม ในคราวการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๖๔/
๒๕๕๐ เปนพิเศษ ในวันพุธท่ี ๑๔ พ๐ฤศจิกายน ๒๕๕๐  โดยมีเหตุผล หลักการและสาระสําคัญของราง
กฎหมาย ดังนี้ 

(๑) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวย
การบริหารองคกรศาสนาอิสลามไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ประกอบกับเหตุการณบานเมือง
เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ บางประการ เพ่ือใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ปรับปรุงความหมายของ “มัสยิด” ใหมีความหมายกวางครอบคลุม
ยิ่งข้ึน เดิมพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ใหคํานิยาม “มัสยิด” 
หมายความวา “สถานท่ีซ่ึงมุสลิมใชประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปนปกติ และเปน
สถานท่ีสอนศาสนาอิสลาม” โดยรางพระราชบัญญัติฯ ไดปรับปรุงคํานิยามใหม ดังนี้  “มัสยิด” 
หมายความวา “สถานท่ีซ่ึงมุสลิมใชประกอบศาสนกิจ โดยจะตองจัดใหมีการละหมาดหาเวลาเปนประจํา 
และเปนสถานท่ีสอนศาสนา รวมท้ังอาจจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติก็ได ท้ังใน
กรณีท่ีเปนมัสยิดท่ีจัดใหมีการละหมาดวันศุกรเปนปกติ” 

นอกจากนั้นในมาตรา ๔ ใหเพ่ิมคํานิยามคําวา “วะลียอาม” ตอจากบทคํา
นิยามวา “บิหลั่น” โดยกําหนดคําวา “วะลียอาม” หมายความวา “ผูปกครองท่ัวไปสําหรับผูท่ีตองอยูใน
ความปกครองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ซ่ึงไมมีผูปกครองเฉพะท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือมีแต
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือขาดคุณสมบัติ การเปนวะลียอามนั้นเปนอํานาจของผูมีอํานาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย” 

(๓) เพ่ิมอํานาจหนาท่ีของจุฬาราชมนตรี โดยเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๕) ของ
มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้  (๕) ทําหนาท่ีเปน 
วะลียอามของมุสลิม ท้ังมีอํานาจแตงตั้งบุคคลอ่ืนทําหนาท่ีแทนได 

(๔) กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือใหจุฬาราชมนตรีเลือกเปน
กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖) และแกไขเพ่ิมเติมวิธีการคัดเลือก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัด (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๓) 

ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวการประชุมครั้งท่ี ๖๔/๒๕๕๐ 
เปนพิเศษ เม่ือวันพุธท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ โดยท่ีประชุม
ไดใหผูเสนอแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติแลว รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ จันทรเสนะ) ไดขอรับรางพระราชบัญญัติไปพิจารณากอนรับหลักการ 
ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมัติ แตภายหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รางกฎหมายดังกลาวจึงยัง
ไมมีความคืบหนาแตประการใด จนกระท่ังเม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกิจกรรม 
“สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติพบประชาชน (มุสลิม)” ท่ีศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย ซ่ึงมีนาย 
พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนท่ี ๒ เปนประธาน ประชาคมมุสลิมไดมีการ
มอบรางพระราชบัญญัติเก่ียวกับอิสลาม จํานวน ๕ ฉบับ ท่ีมีการนําเสนอเพ่ือใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
บรรจุเขาสูระเบียบวาระ คือ 



 
 

๑๖๙ 

(๑) รางพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ... ซ่ึงเปน
การแกไขพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๒) รางพระราชบัญญัติฮาลาล พ.ศ. .... เปนรางกฎหมายใหม มีหลักการ
และสาระสําคัญเพ่ือจัดระบบและองคกรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับฮาลาลในประเทศไทย 

(๓) รางพระราชบัญญัติเก่ียวกับการเงินอิสลาม พ.ศ. .... 
(๔) รางพระราชบัญญัติเก่ียวกับการใชหลักอิสลามในคดีครอบครัวและ

มรดก โดยเปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี 
นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙   

(๕) รางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจญ พ.ศ. .... โดยเปนการแกไข
พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจญ พ.ศ. ๒๕๒๔129

๑๓๐ 
โดยในการยื่นรางกฎหมายดังกลาวนายทวีศักดิ์ หมัดเนาะ นักวิชาการอิสระ 

กลาวถึงความคาดหวังในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือตองการใหคณะกรรมการกลางฯ เขามาแกไขปรับปรุง
เรื่องของกิจการฮัจย และการจัดเก็บและบริหารกองทุนซะกาตใหมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังให
คณะกรรมการกลางฯ ไดเขามาดูแลเรื่องฐานขอมูลทรัพยสินท่ีเปนสาธารณสมบัติ เชน มัสยิด 
ท่ัวประเทศ มีก่ีแหง มีทรัพยสินเทาใด ท่ีดินบริจาคท่ีมีผูมอบใหกับมัสยิด มอบใหกับมูลนิธิทางดาน
ศาสนาท้ังหมดมีเทาไร เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยในเชิง
เศรษฐศาสตรสามารถนําเอาทรัพยสินเหลานี้มาบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจอันจะเปน
ประโยชนตอชุมชนหรือสังคม มิใชเฉพาะสังคมมุสลิมเทานั้น แตเกิดประโยชนตอสังคมไทยโดยรวม  

ท้ังนี้ ปจจุบันมีจํานวนมัสยิดท่ัวประเทศท่ีไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งแลว 
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 แหง130

๑๓๑  

๓)  บทบาทของมัสยิดในการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน131

๑๓๒ 
คําวา  “มัสยิด (Musjid)” เปนภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษคือ “Mosque” 

ภาษามาเลยคือ “สุเหรา (Surau)” หมายถึง สถานท่ีกราบ ตามหลักศาสนาอิสลาม มี ๒ ความหมาย 
ไดแก ความหมายท่ัวไป และความหมายเฉพาะ  ความหมายท่ัวไป หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดไวสําหรับกม
กราบอัลลอฮ ครอบคลุมทุกสถานท่ีท่ีศาสนาอนุญาตใหทําการกมกราบอัลลอฮ และสถานท่ีท่ีเปน

                                                 
๑๓๐

สํานักขาวอิศรา, หัวขอขาว “รางกฎหมายใหมองคกรอิสลาม  แยกบริหาร-ศาสนา กรรมการกลางฯ
โปรงใส”, วันอาทิตยท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อางจากเว็บไซต  <http://www.isranews.org/south-
news/academic-arena/item/36073-newact.html>, เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘. 

๑๓๑
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน (สวนประสานราชการ) กรมการปกครอง, สถิติจํานวนมัสยิดท่ีจด

ทะเบียนจัดต้ัง, ขอมูล ณ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ อางจากเว็บไซตของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
<http://isab.dopa.go.th/islam/pdf_mussayid_report?action=showFirst>, เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘. 

๑๓๒
อางจากเว็บไซต <http://www.islammore.com>, ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘. 



 
 

๑๗๐ 

มัสยิดได หมายถึงสถานท่ีใชเปนท่ีละหมาดได สวนความหมายเฉพาะ หมายถึง ท่ีจัดไวสําหรับการ
ละหมาดได และจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นิยามตามหลักกฎหมายการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 
๔  มัสยิด หมายถึง สถานท่ีท่ีมุสลิมใชประกอบศาสนกิจโดยจะตองมีการละหมดวันศุกรเปนปกติ และ
เปนท่ีสอนศาสนาอิสลาม 

มัสยิดในสังคมมุสลิมไทย มีลักษณะ ๔ ประการ คือ 
(๑) เปนองคกรสาธารณะ 
(๒) มีสถานะเปนนิติบุคคล (มาตรา ๑๓) 
(๓)  มีคณะกรรมการประจํามัสยิด โดยไดรับการคัดเลือกจากปวงสัปปุรุษประจํา

มัสยิด (มาตรา ๓๐ วรรค ๒) 
(๔) มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติอยางชัดเจน ๑๒ ขอ (มาตรา ๓๕) 
บทบาทของมัสยิดในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเฉพาะท่ีเก่ียวของกับ

สถานีตํารวจนครบาล สถานีตํารวจภูธร เพ่ือนําไปสอดสองดูแลและจับกุมผูกระทําความผิดไปลงโทษตาม
กฎหมาย 

อนึ่ง มัสยิดปจจุบันเริ่มมีบทบาทในดานสวัสดิการชุมชน โดยมีการจัดตั้งกองทุน
อยางนอย ๒ กองทุน ไดแกกองทุนการกุศลเพ่ือสงเคราะหผูยากไร และกองทุนซะกาดเพ่ือสวัสดิการ
ชุมชน  มัสยิดสามารถระดมซะกาดจากผูมีฐานะในชุมชนหรือท่ีอ่ืน ๆ ได  สามารถจัดสวัสดิการใหกับ
ชุมชนได เชน สวัสดิการการศึกษา ดวยการมอบเงินซะกาดใหกับลูกหลานสัปปุรุษในชุมชนท่ีเรียนดีแต
ขาดแคลนใหมีโอกาสเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนได 

๓.๓.๒  สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาคริสต 
คริสตศาสนามีแหลงกําเนิดในอิสราเอลเม่ือเกือบ ๒๐๐๐ ปท่ีผานมา ในยุคอาณาจัก

โรมัน โดยมีศูนยกลางอยูท่ีเยรูซาเล็ม  ตอมาจักรพรรดิคอนสแตนตินแหงโรมไดยอมรับศาสนาคริสตเปน
ศาสนาประจําชาติ  มีนิกายใหญ ๓ นิกาย ไดแก โรมันคาทอลิก (Roman Catholic)  ออรโธด็อกซ 
(Orthodox) และโปรเตสแตนต (Protestant) 

๑) ประวัติความเปนมาของศาสนาคริสตในประเทศไทย 
คําวา คริสต หรือไครสต (Christ) มาจากภาษาโรมันวา คริสตุส (Christus) ซ่ึง

คํานี้มีรากศัพทมาจากภาษากรีก คือ Christos ซ่ึงแปลมาจากคําวา เมสสิอาห หรือ เมสไซอา (Messiah) 
ในภาษาฮิบรู  คําวา เมสสิอาห หรือ เมสไซอา แปลวา พระผูปลดเปลื้องทุกขภัย หรือพระผูชวยให
รอดพน ไมตกนรกจากคําพิพากษาในวันตัดสินโลก ซ่ึงพระเจาจะสงบุคคลนั้นลงมารับทุกขทรมาน
แทนมนุษยท้ังหลาย เมสสิอาหจะเปนผูชวยเหลือมวลมนุษยใหพนจากความทุกขทรมาน132

๑๓๓                       
คริสตศาสนามีตนกําเนิดในเอเชียตะวันตกในประเทศปาเลสไตน (อิสราเอลใน

ปจจุบัน)  เม่ือประมาณ พ.ศ. ๕๔๓ โดยคิดตามปเกิดของพระเยซูผูเปนศาสดา เปนศาสนาท่ีวิวัฒนาการ

                                                 
๑๓๓

หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล เลมท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา 
๑๐๔. 



 
 

๑๗๑ 

มาจากศาสนายิว เพราะท้ังสองศาสนาตางนับถือพระเจาองคเดียวคือ พระเยโฮวาห (Yehowah) และ
ยอมรับนับถือคัมภีรพันธสัญญาเดิม (Old Testament) ของศาสนายิว ศาสดาของศาสนาคริสต ทรงมี
นามวา "เยซู" หรือ "จีซัส" ถือกําเนิดในหมูชนชาติอิสราเอล (ยิว) พระมารดาชื่อ มารีย และบิดาชื่อ  
โยเซฟ มีอาชีพเปนชางไม ตั้งถ่ินฐานอยู ณ บานกาลิล ี(Callilee) เมืองนาซาเรธ (Nazareth)๑๓๔  

ศาสนาคริสต (Christianity) มีจุดเริ่มตนท่ีพระเจาทรงเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง 
เชื่อวามีพระเจาเท่ียงแทแตพระองคเดียว ทรงเปนผูสรางโลก จักรวาล สรรพสัตว สรรพสิ่งท้ังปวง และ
มนุษยเปนผูสูงสุดของสิ่งทรงสราง คือเปนพระฉายาของพระเจา ประกอบดวยความรัก ความดี มีมโน
ธรรม ในจิตสํานึกแหงจิตวิญญาณ 

ศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงสัมพันธภาพระหวางพระเจากับมนุษย ตั้งแต
มนุษยคูแรกท่ีพระองคทรงสรางคืออาดัมและเอวา พระองคทรงอํานวยพระพรและทรงประทานสิทธิ
อํานาจใหเปนผูปกครองดูแลโลกนี้ขยายพงศพันธไปท่ัวโลก มีลูกมีหลานสืบทอดกันมาจวบจนปจจุบัน  

ศาสนาคริสตมีคัมภีรของศาสนาคริสต คือ คัมภีรไบเบิล (Holy Bible) คําวา 
Bible มาจากภาษาละตินและภาษากรีกวา Biblia แปลวา หนังสือหลายเลม (The Books) เปนคํา
พหูพจนของ คําวา Biblion คัมภีรไบเบิลเปนการเขียนข้ึนของมนุษยโดยการดลใจจากพระเจา ชาวคริสต
ถือวาศักดิ์สิทธิ์เพราะเปนพระวาจาของพระเจา แบงออกเปน ๒ ตอนใหญ ๆ คือ พระคัมภีรเกา หรือ 
พันธสัญญาเดิม (Old Testament)  พระคัมภีรเกาไดรับการยอมรับนับถือวาเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์รวมกัน
ท้ังศาสนายิวและศาสนาคริสต บันทึกเปนภาษาเฮบรูโบราณ ภายหลังไดแปลเปนภาษาละตินและ
ภาษาอังกฤษ  และพระคัมภีรใหม หรือพันธสัญญาใหม (New Testament) พระคัมภีรใหมนี้เปนท่ี
ยอมรับนับถือกันเฉพาะในศาสนาชาวคริสตเทานั้น สวนศาสนายิวจะไมยอมรับพระคัมภีรใหมนี้134๑๓๕ 

ศาสนาคริสตมีหลักคําสอนสําคัญ ไดแก หลักตรีเอกานุภาพ (Trinity) เปน
ปรัชญาทางคริสตศาสนาซ่ึงกลาววาพระเจาผูเปนเอกานุภาพผูเปนตัวตนในขณะเดียวกันและตลอดไป
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 แมจะมีนามตางกัน มีฐานะตางกัน แตโดยอานุภาพเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท้ังสามบุคคลรวมกันเปนหนึ่งหรือสามเทากับหนึ่ง 
เรียกวาตรีเอกานุภาพ หรือตรีเอกภาพ ภาษาอังกฤษใชคําวา Trinity (มาจาก Tri-unity) หลักคําสอน
นี้ถือวาท้ังพระบิดา พระบุตร และพระจิต ความจริงก็คือ พระผูเปนเจาองคเดียวกันนั่นเอง 

ผูท่ีเชื่อในปรัชญา “ตรีเอกานุภาพ” เรียกกันวา “Trinitarianism” ลัทธิเกือบ
ทุกลัทธิในคริสตศาสนามีความเชื่อในปรัชญา “ตรีเอกานุภาพ” และถือวาเปนรากของคําสอนของคริสต

                                                 
๑๓๔

เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพสุขภาพใจ, 
๒๕๔๒), หนา ๓๒๘. 

๑๓๕
เสรี พงศพิศ, ศาสนาคริสต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเอดิสัน, ๒๕๒๙), หนา ๑๓๔-๑๓๖. 



 
 

๑๗๒ 

ศาสนา ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี ๔ ปรัชญาทางคริสตศาสนาท้ังทางตะวันออกและตะวันตกก็ยอมรับวา 
“สามพระภาค ในพระเจาองคเดียว” สามสิ่งนี้แตกตางกันแตอยูภายใตผูเปนเทพองคเดียว และปรัชญา
ยังกลาวตอไปวาพระบุตรหรือพระเยซูเปนสองภาคในขณะเดียวกันคือเปนพระเจาและขณะเดียวกันก็
เปนมนุษย (Hypostatic Union) 

นอกจากหลักตรีเอกานุภาพแลว หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมท่ี
สําคัญท่ีสุดหลักการหนึ่งของศาสนาคริสต หมายถึง ความเปนมิตรและความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข 
พระคริสตธรรมเกาและ พระคริสตธรรมใหม กลาวถึงความรัก ๒ ประเภท ไดแก ความรักระหวางมนุษย
กับพระเจา และความรักระหวางมนุษยกับมนุษย  

ในพระคริสตธรรมเกา ความรักเปนเรื่องของความผูกพันระหวางพระเจากับชน
ชาติอิสราเอลโดยท่ีพระเจาทรงเปนผูใหความรักแกชนชาติอิสราเอลกอน จากนั้น ชาวอิสราเอลจึง
สนองตอบความรักของพระเจาโดยการศรัทธาตอพระเจาและปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระเจาทรงวางไว  

สวนในพระคริสตธรรมใหม คําสอนเรื่องหลักความรักนั้นกําหนดใหพระเยซูเปน
สัญลักษณของความรักสูงสุดท่ีพระเจาทรงมีตอมนุษย เห็นไดจากการท่ีพระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนมบน
ไมกางเขนเพ่ือใหผูมีศรัทธาในพระองคจะไดพนจากความผิดบาป โดยพระเยซูทรงสอนใหมนุษยเผื่อแผ
ความรักไปรอบดาน ไมเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง หลักคําสอนสําคัญนี้มีอยูในบทเทศนาบนภูเขาแสดงถึงความ
รักระหวางมนุษยกับมนุษยซ่ึงแสดงออกไดโดยความเมตตากรุณาและความเสียสละ สวนความรักท่ี
มนุษยมีตอพระเจาแสดงออกโดยความศรัทธาท่ีมีตอพระเจา เชน ศรัทธาวาพระเจาคือพระเยโฮวาหเปน
พระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว ศรัทธาวา พระเจาทรงรักมนุษยอยางเทาเทียมกัน ศรัทธาวาพระเยซูเปน
พระบุตรของพระเจา ศรัทธาวา พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด และศรัทธาในอาณาจักรของพระเจาท่ี
กําลังจะมาถึง135

๑๓๖ 

ศาสนาคริสตแบงออกเปน ๓ นิกายท่ีสําคัญ คือ 
(๑)  นิกายโรมันคาทอลิก  
 คําวา "คาทอลิก" แปลวา "สากล" นิกายนี้มีความเชื่อดั้งเดิมวา คริสต

ศาสนาเปนศาสนาสากล เพราะผูนับถือนิกายนี้มีความเชื่อและปฏิบัติตามคําสอนและประเพณีดั้งเดิม
ของคริสตศาสนาอยางเครงครัด ไมนิยมเปลี่ยนแปลงคําสอนท่ีมีมาตั้งแตดั้งเดิม หรืออาจกลาวไดวาเปน
พวกอนุรักษนิยมก็ได นิกายนี้มุงม่ันใหสัตบุรุษมีศรัทธาและปฏิบัติตามศาสนจักร เพราะศาสนจักรเปน
สวนหนึ่งของอาณาจักรแหงสวรรค และเปนองคกรท่ีสามารถนําประชาชนไปสูการบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจท่ีพระเจาไดมอบไว มนุษยจะรอดพนจากทุกขและบาปกําเนิด (Original Sin) ท่ีสืบทอดมาตั้งแต 
บรรพบุรุษไดนั้น ตองอาศัยคําสอนของพระเจาซ่ึงปรากฏอยูในพระคัมภีรไบเบิล และอีกหนทางหนึ่งคือ
การปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacrament) อันเปนสื่อสัมพันธโดยองคพระบุตรของพระเจาไดมอบจิต 
ของพระองคดํารงอยูกับศาสนจักรนี้ โดยใหพระศาสนจักรเปนเครื่องหมายและเครื่องมือสําหรับความ
รอดตอไป และเปนเครื่องหมายของอาณาจักรพระเจาซ่ึงจะมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งในวาระสุดทาย  
ศีลศักดิ์สิทธิซ่ึงปรากฏออกมาในรูปของพิธีกรรมจึงเปนเครื่องเตือนสติและเปนกําลังใจแกผูท่ีมีความเชื่อ

                                                 
๑๓๖

ภัทรพร สริิกาญจน, ความรูพ้ืนฐานทางศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๗๐-๗๑. 



 
 

๑๗๓ 

ในพระเจา สามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง การรับศีลศักดิ์สิทธิ์และการศึกษาพระคัมภีรจึงมีความ 
เทาเทียมกันและเปนคูกัน ชาวคริสตคาทอลิกจึงจําเปนตองอานพระคัมภีรใหมากและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ให
มากครั้งตามโอกาสอันควร ท้ังนี้เพ่ือการปฏิรูปชีวิตใหดีข้ึน 

 นิกายนี้มีประวัติความเปนมา  โดยสืบทอดมาตั้งแตสมัยอัครสาวกกลุมแรก 
โดยถือวา นักบุญ เปโตร หรือ เซนตปเตอรผูไดรับการสถาปนาจากพระเยซูใหเปนผูดูแลพระศาสนจักร 
คือพระสันตะปาปาพระองคแรก เราอาจกลาวไดวาเปโตรหรือเซนตปเตอรเปนสันตะปาปาคนแรกท่ีทุก
คนตองยอมรับนับถือและมีศรัทธาเชื่อฟงอยางเดียว ในฐานะท่ีเปน “ผูดูแลฝูงแกะ” ของพระเจา 
ความคิดแบบนี้ไดสืบทอดกันตอมาจนกระท่ังปจจุบันนี้  (สืบทอดมาถึงพระสันตะปาปาฟรานซิสท่ี ๑ 
องคปจจุบันเปนองคท่ี ๒๖๖ ซ่ึงครองตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยถือวา สมเด็จ
พระสันตะปาปามิไดอยูในฐานะนักบวชเทานั้น แตเปนประมุขสูงสุดของศาสนจักรท่ีปกครองชาว
คาทอลิกท่ัวโลก โดยมีศูนยกลางการปกครองท่ีนครรัฐวาติกันซ่ึงเปนรัฐอิสระตั้งอยูใจกลางกรุงโรม 
ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปาทรงบริหารงานโดยแบงหนวยงานเปนกระทรวงเหมือน
รัฐท่ัวไป และปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะในกิจการเก่ียวกับคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกท่ัวโลก โดย
กระทรวงเหลานั้น มีกระทรวงการปกครอง กระทรวงเผยแผ กระทรวงอบรมนักบวช กระทรวงคําสอน 
และกระทรวงอ่ืน 1ๆ36

๑๓๗ 
(๒)  นิกายออรโธด็อกซ  
 นิกายนี้แยกออกจากนิกายโรมันคาทอลิก เม่ือ ป ค.ศ. ๑๐๕๔  ดวยเหตุผล

ทางการเมืองและวัฒนธรรม  โดยมีความขัดแยงระหวางพระศาสนจักร (คริสตจักร) ตะวันออก และโรม 
โดยกลุมนี้ไมบังคับในเรื่องการถือโสดของนักบวช ไมบังคับในเรื่องการอดอาหาร การไวหนวดเครา 
ปฏิเสธการไถบาปของบาทหลวงคาทอลิกเพราะเห็นวาไมจําเปน การไมยอมรับในอํานาจของพระ
สันตะปาปาและการตีความเก่ียวกับหลักพระตรีเอกภาพก็ตางกัน พระสันตะปาปากรุงโรมจึงขับออก
จากศาสนจักร 

 กลุมนี้จึงแยกตัวออกไป และประกาศตนเปนอิสระไมข้ึนตอกรุงโรม แลว
เรียกกลุมของตนเองวา “ออรโธด็อกซ (Orthodox)” ซ่ึงมีความหมายวา “หลักธรรมท่ีเท่ียงตรง” หรือ 
“หลักธรรมท่ีถูกตอง” ท้ังนี้ เพราะพวกเขาเชื่อวาหลักคําสอนท่ีพวกตนปฏิบัติอยูนั้นเปนสิ่งท่ีถูกตองมี
เหตุผลไมงมงาย พิธีกรรมความเชื่อตาง ๆ ลวนไดอิทธิพลจากกรีกอันเปนแหลงท่ีมาของความเชื่อท่ี
ถูกตอง เปนเหตุเปนผล เกิดเปนนิกายออรโธด็อกซข้ึนมา มีพระสังฆราชเปนประมุขสูงสุดของศาสนจักร 
ประจําอยูท่ีกรุงคอนสแตนติโนเปล สวนหลักธรรมท่ีสําคัญของนิกายนี้แทบไมแตกตางจากนิกาย
โรมันคาทอลิก แตนิกายนี้ไมยอมรับอํานาจของสมเด็จพระสันตะปาปาท่ีนครรัฐวาติกัน แตละประเทศมี
ประมุขทางศาสนาของตน รูปแบบพิธีกรรม ภาษา การปกครอง และระเบียบท่ีเก่ียวกับนักบวช
เปลี่ยนแปลงไป เชน นักบวชมีสิทธิ์แตงงานได เปนตน  

 ปจจุบัน ผูนับถือนิกายออรโธด็อกซมีอยูในกลุมประเทศยุโรปตะวันออก 
เชน กรีซ บัลแกเรีย โรมาเนีย แอลเบเนีย สหภาพโซเวียต และแอฟริกาเหนือในประเทศเอธิโอเปย  

                                                 
๑๓๗

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕. 



 
 

๑๗๔ 

 นิกายออรโธด็อกซ มีหลักความเชื่อและหลักคําสอน เชน ยอมรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ท้ัง ๗ ประเภท  การรับศีลลางบาป (Baptism) ใหใชวิธีจุมลงไปในน้ํา และมักกระทําขณะท่ีผูรับ
ศีลยังเปนทารก  โดยเด็กทารกมักถูกนําไปรวมพิธีศีลมหาสนิท (Communion)  และพิธีกรรมสําคัญใน
โบสถใชภาษาทองถ่ิน การเคารพบูชารูปเคารพของพระเยซู แมพระและนักบุญตาง ๆ มีอยูอยาง
แพรหลาย โดยทํารูปเคารพบนแผนไมหรือกระเบื้องขัดท่ีมีลักษณะแบนไวสักการะบูชา ท้ังในบานและใน
โบสถ เรียกวา รูปไอคอน (Icon)  นักบวชตามโบสถประจําทองถ่ินแตงงานมีครอบครัวได แตบาทหลวง
แตงงานไมได เปนตน137

๑๓๘ 

 (๓)  นิกายโปรเตสแตนต  
 นิกายโปรเตสแตนตเกิดข้ึนเม่ือ ป ค.ศ. ๑๕๑๗ โดยอดีตบาทหลวง มารติน  

ลูเธอร ชาวเยอรมัน ซ่ึงไมยอมรับพฤติกรรมของผูนําทางศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิก โดยเฉพาะการท่ี
พระสังฆราชโลภเห็นแกเงิน จนถึงมีการเปลี่ยนแปลงพิธีลางบาปดวยการเอาเงินไปใหแกวัดแทนการ
สารภาพ จึงคัดคานแลวตั้งนิกายข้ึนใหม เพราะการกลาคัดคานขอปฏิบัติของสมเด็จพระสันตะปาปาท่ี
กรุงโรม จึงทําใหนิกายมีชื่อเรียกวา “โปรเตสแตนต (Protestant)” แปลวา “ประทวง”หรือ “นิกาย
คัดคาน”  

 นิกายโปรเตสแตนตแพรหลายอยูในทวีปอเมริกาเหนือและบางสวนของ
ทวีปยุโรป เชน เยอรมนี อังกฤษ และกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย เปนตน มีหลักความเชื่อและหลักคํา
สอน เชน มีความเชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพ เชื่อวาพระเยซูทรงมีธรรมชาติ ๒ ประการ คือ เปนท้ังพระ
เจาและมนุษย ในขณะเดียวกัน เชื่อวามนุษยทุกคนมีบาปกําเนิด (Original Sin) อันนําไปสูความพินาศ 
ทําใหมนุษยตกต่ําและเหินหางจากพระเจา  

 เชื่อวาบาปกําเนิดและความผิดบาปตาง ๆ ในภายหลังและลบลางไดโดย
การไถบาปของพระเยซู  เชื่อวาพระเยซูทรงฟนคืนพระชนมชีพและเสด็จกลับสูสวรรค  ไมยกยองแมพระ
มารียและนักบุญตาง ๆ วามีความสําคัญเทียบเทาพระเยซู ไมมีการสักการะบูชาพระแมมารียและนักบุญ 
ปฏิเสธอํานาจสิทธิ์ขาดของศาสนาจักรท่ีกรุงโรมในการตีความพระคัมภีร และปฏิเสธอํานาจการปกครอง
ของศาสนจักรท่ีกรุงโรม  ถือวาพระบัญญัติของพระเจาเทานั้นท่ีมีอํานาจบังคับสูงสุด แมคนแตละคนจะ
เขาใจพระคัมภีรแตกตางกัน แตก็มีความศรัทธาตอคําสอนพ้ืนฐานของศาสนาคริสตเชนเดียวกัน  

 ในดานเก่ียวกับพิธีกรรม นิกายโปรเตสแตนตใหความสําคัญตอศีลลางบาป 
(Baptism) และศีลมหาสนิท (Communion) มากกวาพิธีกรรมอ่ืน 1ๆ38

๑๓๙ 
 นอกจากนิกายใหญ ๓ นิกายนั้นแลว ยังมีนิกายอ่ืน ๆ ท่ีคริสตศาสนิกชน

นับถือกันอยูท่ัวโลกในปจจุบันนี้ ประมาณ ๑๖ นิกาย เชน นิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterian)  นิกาย 
มอรมอน (Mormonism)  นิกายเควกเกอร (Quaker) เปนตน139

๑๔๐  
 สําหรับการเผยแพรศาสนาคริสตในประเทศไทยนั้น  อาจแบงประวัติการ

เผยแพรศาสนาคริสตออกเปนชวงเวลาตาง ๆ รวม ๓ ชวง ดังนี้140๑๔๑ 

                                                 
๑๓๘

ภัทรพร สริิกาญจน, ความรูพ้ืนฐานทางศาสนา, เพ่ิงอาง, หนา ๗๗. 
๑๓๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘. 
๑๔๐

เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, อางแลว, หนา ๔๐๖-๔๑๖. 



 
 

๑๗๕ 

(๑)  ยุคบุกเบิก  เริ่มตั้งแตการตั้งมิสซัง (Mission) สยาม จนถึงสิ้นรัชกาลท่ี 
๓ กรุงรัตนโกสินทร  โดยคริสตศาสนาไดถูกนํามาเผยแพรโดยคณะผูสอนศาสนาหรือธรรมทูต 
(Missionary)๑๔๒ ท่ีติดตามมาพรอมกับการคาขายและการลาอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ของประเทศตะวันตก ไดแก โปรตุเกส สเปน และเนเธอรแลนด  โดยโปรตุเกสและสเปนไดนําเอาคริสต
ศาสนามาเผยแผใหกับดินแดนท่ีเขาครอบครองมากท่ีสุด ทําใหประเทศท่ีเดิมเคยถูกสเปนและโปรตุเกส
ปกครองมานั้นมีผูนับถือคริสตศาสนามาก และมีวัตถุกอสรางโบราณซ่ึงเปนโบสถ และศาสนสถาน
หลงเหลือเปนรองรอยของประวัติศาสตรเหลานั้นมากมาย เชน ในฟลิปปนส มาเกา ติมอร ฯลฯ  
นอกจากนั้นในสมัยตอมา ฝรั่งเศสก็ไดเดินทางมาหาอาณานิคมในดินแดนแถบนี้ดวย จนไดเวียดนาม 
กัมพูชา และลาวเปนเมืองข้ึน ฝรั่งเศสเองก็ไดทําอยางเดียวกับโปรตุเกสและสเปนคือ นําเอาคริสตศาสนา 
(นิกายโรมันทาคอลิก) มาเผยแพร แตไมไดรับการตอนรับเทาไรนักทําใหอิทธิพลของศาสนาในประเทศ
เหลานี้มีนอย มีผูนับถือไมมากเหมือนดินแดนท่ีเคยอยูในการปกครองของโปรตุเกสและสเปน 

สวนประเทศไทยนั้น คริสตศาสนาถูกนําเขามาในรูปของการเผยแพร
ศาสนาแกคนท่ัว ๆ ไป และในรูปของผูสอนศาสนาใหกับบรรดาชาวตางชาติ ซ่ึงสวนใหญเปนชาว
โปรตุเกส ท่ีมาจากการคาขายและตั้งหลักแหลงอยูในกรุงศรีอยุธยาเสียเปนสวนใหญ เริ่มตั้งแตฝรั่งชาติ
โปรตุเกสเขามาเจริญสัมพันธไมตรีในราว พ.ศ. ๒๐๕๔ และพยายามเผยแพรศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก จนกระท่ังแผนดินสมเด็จพระไชยราชาธิราช ราว พ.ศ. ๒๐๑๘  พวกโปรตุเกสไดอาสาไป
ในสงคราม และไดรับชัยชนะจึงบําเหน็จความชอบโดยพระราชทานท่ีดินใหตั้งบานเรือนและอนุญาตให
ตั้งโบสถสรางวัดคริสตนับเปนโบสถนิกายโรมันคาทอลิกหลังแรกในประเทศไทย 

ในป พ.ศ. ๒๑๖๕ สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ท่ี ๑๕ ทรงตั้งสมณ
กระทรวงเผยแพรความเชื่อ (De Propagande Fide) เพ่ือทําหนาท่ีเผยแผศาสนาโดยตรง  ตอมาใน พ.ศ. 
๒๑๙๒ บาทหลวง อเลกซานเดอร เดอ โรดส คณะเยซูอิต ชาวฝรั่งเศส ซ่ึงไดทํางานเผยแผศาสนาใน
แควนตังเก๋ียนานถึง ๒๐ ป ไดขอพระสังฆราชไปประจําแควนตังเก๋ียและโคชินจีนเพ่ือทําการบวช
พระสงฆพ้ืนเมือง แนวความคิดนี้ในเวลาตอมาไดพัฒนาเปนคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส ซ่ึง
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนตท่ี ๑๐ ทรงเห็นชอบดวย ในป พ.ศ. ๒๒๐๑ คริสตจักรตั้งใหพระคุณเจา 
ฟรังซัว บัลลือ เปนพระสังฆราชแหงแควนตังเก๋ีย และพระคุณเจาปแอร ลังแบรต เดอ ลา ม็อตต เปน
พระสังฆราชแหงแควนโคชินจีนและดูแลอีก ๕ แควนในประเทศจีน แตเกิดอุปสรรคข้ึนในแควนตังเก๋ีย
และโคชินจีน กลาวคือธรรมทูตฝรั่งเศสไปพิพาทกับชาวโปรตุเกส ประกอบกับการทํางานของธรรมทูต
มีอุปสรรคจากการเบียดเบียนโดยคนตางศาสนา ทําใหตองมาพักที่อยุธยาและไทยไดใหการรับรอง
พระธรรมทูตชุดนี้พรอมท้ังอนุญาตใหตั้งวัดและสอนศาสนาได ดังนั้น ในวันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๑๒ 

                                                                                                                                            
๑๔๑

ชัชชัย คุมทวีพร, “ศาสนาคริสตในสังคมไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเชื่อและศาสนา
ในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครั้งท่ี ๑๖, (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๔๒๐. 

๑๔๒
ธรรมทูต (missionary) คือพระสงฆ (priest) หรือนักพรต (religious) แตเดิมเรียกนักบวชมีท้ังชาย

และหญิงท่ีไปประกาศศาสนาในดนิแดนบุกเบิกใหมกอนท่ีจะไดรับการประกาศเปนสังฆมณฑล (diocese) ดินแดนท่ี
ธรรมทูตไปทํางานน้ีเรยีกวาดินแดนมิสซัง (mission) ประมุขของดินแดนมิสซังเรียกวาพระสังฆราชเกียรตินาม
(titular bishop) อางใน ชัชชัย คุมทวีพร, ศาสนาคริสตในสังคมไทย, เพ่ิงอาง, หนา ๔๑๘. 



 
 

๑๗๖ 

สมเด็จพระสันตะปาปา เคลเมนตท่ี ๙ จึงทรงออกสมณกฤษฎีกาตั้งมิสซังสยามข้ึนและใหอยูในการดูแล
ของธรรมทูตฝรั่งเศส จากนั้นก็ไดอภิเษกบาทหลวงลาโนข้ึนเปนพระสังฆราช ประมุขมิสซังสยามในวันท่ี 
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๑๗ จากจุดนี้เองท่ีกลาวไดวาศาสนาคริสตไดเริ่มตนเขาสูสังคมไทยแลว142

๑๔๓ 
มิสซังสยามในเวลานั้นไดครอบคลุมดินแดนไทย มาเลเซียดานตะวันตก 

(ไมรวมเกาะสิงคโปร) มอญ สุมาตรา หมูเกาะนิโคบาร และปูเลา-ปูเล วัดท่ีมีอยูเดิมมีเพียง ๓ วัด คือวัด
คอนเซ็ปชั่น วัดซางตาครูส และวัดท่ีจันทบุรี ตอมาไดซอมแซมวัดนักบุญโยเซฟท่ีอยุธยา (เคยรางไป
ชั่วคราว) และไดสรางวัดใหมอีกดังนี้ คือวัดอัสสัมชัญ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร วัดแมพระลูกประคํา (คน
ท่ัวไปเรียกวาวัดกัลหวาร) ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๘๐ พระสังฆราชในขณะนั้นคือ พระคุณเจาคูรเวอรซี ได
แตงตั้งพระสังฆราชผูชวยคือพระคุณเจาปลเลอกัวร ซ่ึงไดศึกษาภาษาไทยจนแตกฉาน ทานไดเขียน
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ลาติน-ไทย และไทย-ลาติน-ฝรั่งเศส-อังกฤษ และยังไดเขียนงานดาน
ประวัติศาสตรไวอีกมากมาย ในป พ.ศ. ๒๓๘๔  

มิสซังสยามซ่ึงครอบคลุมดินแดนกวางขวางดังกลาวมา จึงถูกแบง
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 จึงทรงใชใหพระสังฆราชปลเลอกัวสถวายสัตวเพ่ือ
นํามาทําพิธีนี้ พระสงฆจํานวนหนึ่งเห็นวาเปนการกระทํานอกรีต (Heresy) จึงคัดคาน พระสังฆราชจึงนํา
ความเห็นดังกลาวข้ึนกราบทูลรัชกาลท่ี ๓ พระองคทรงกริ้วมาก จึงทรงสั่งจับพระสงฆท้ังหมด ใหทําลาย
วัดและบานพักของพระสงฆและบังคับใหคริสตศาสนิกชนละท้ิงศาสนาคริสตเสีย พระสังฆราชเห็นวาการ
แข็งขืนในเรื่องนี้จะมีผลเสียหายท่ีรายแรงตามมาจึงยอมถวายสัตวท่ีจะใชในพิธีอาพาธพินาศ การยินยอม
นี้ทําใหในหลวงรัชกาลท่ี ๓ ทรงคลายพระพิโรธและทรงใหยกเลิกพระบรมราชโองการเดิมเสีย แตทรงให
เนรเทศกลุมธรรมทูตท่ีคัดคานพระสังฆราช ใหเหลืออยูแตพระสงฆพ้ืนเมือง เม่ือเรื่องทราบถึงกรุงโรม 
สมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อ พิจารณาวาสิ่งท่ีพระสังฆราชปลเลอกัวสทํานั้นถือวาถูกตอง เพราะหาก
ไมกระทําเชนนั้น คงจะตองมีผลกระทบตอการเผยแผศาสนาอยางรุนแรง ความวุนวายตาง ๆ จึงยุติลง
143

๑๔๔ 
(๒)  ยุคใหม  เริ่มตั้งแตรัชกาลท่ี ๔ ทรงเสวยราชสมบัติจนถึงสมัยสภา

สังคายนาสากลวาติกันท่ี ๒ อาจกลาวไดวายุคนี้เปนยุคของความกาวหนาของการเผยแผศาสนาคริสต 
อุปสรรคตาง ๆ ไดรับการแกไขใหนอยลงและปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดคือพระบรมราชูปถัมภของในหลวง
รัชกาลท่ี ๔ โดยท่ีไดทรงรูจักกับสังฆราชปลเลอกัวสตั้งแตยังทรงผนวชอยู ทรงแลกเปลี่ยนความรูดานตาง 
ๆ กับพระสังฆราช ทําใหทรงเขาใจการทํางานของธรรมทูตเปนอยางดี เม่ือทรงเสวยราชสมบัติตอจาก
รัชกาลท่ี ๓ จึงทรงอนุญาตใหธรรมทูตท่ีตองเนรเทศไป ๒ ป กลับเขาประเทศได ทรงใหเสรีภาพทาง
ศาสนาและทรงใหคริสตศาสนิกชนปกครองกันเองโดยมีหัวหนาคอยดูแล นอกจากนั้น ยังทรงอนุญาตให

                                                 
๑๔๓

ชัชชัย คุมทวีพร, ศาสนาคริสตในสังคมไทย, เพ่ิงอาง, หนา ๔๒๐. 
๑๔๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒๑-๔๒๒. 



 
 

๑๗๗ 

คริสตศาสนิกชนไมตองถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาอีกดวย พระสังฆราชปลเลอกัวสไดวางรากฐานตาง ๆ ท่ี
สําคัญใหแกคริสตจักร ทานไดแตงหนังสือ “หนังสือพรรณาพระราชอาณาจักรไทยหรือสยาม” 
นอกจากนี้ยังไดพิมพหนังสืออีก ๒ เลม คือกฎขอบังคับของมิสซัง (สยาม) และ กําหนดของพระสังฆราช
จงถือตาม ณ ตึกบานคริสตังมิสซังไทย 

ในสมัยของทาน ทางการไทยไดยอมรับสิทธิของธรรมทูตท่ีจะไป
ประกาศศาสนาไดท่ัวราชอาณาจักร มีการสรางวัดอีก ๓ วัด คือ วัดเปรโตร วัดบางนกแขวก และวัดหัวไผ 
พระสังฆราชองคตอมาดําเนินงานตามนโยบายของทาน ภายในเวลา ๑๐ ป มีคริสตศาสนิกชนเพ่ิม
จํานวนข้ึนถึง ๑๐ เทา ในป พ.ศ. ๒๔๒๖ การเผยแผศาสนาไดขยายไปถึงภาคอีสาน โดยบาทหลวง 
โปรค็อมเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม จนถึงหนองคาย ระหวางทางทานไดชวยเหลือคน 
ตกทุกขและไดไถทาสมาจํานวนหนึ่งดวย เริ่มมีการตั้งชุมชนคริสตศาสนิกชนข้ึนแถวสกลนคร และมีการ
สรางวัดข้ึนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ในป พ.ศ. ๒๔๒๗ คริสตศาสนิกชนท่ีสกลนครถูกเบียดเบียนมาก 
บาทหลวงโปรค็อมจึงอพยพคนท้ังหมดไปอยูท่ี “ศูนยมิสซังใหม” (ตําบลทาแรในปจจุบัน) จนกระท่ังวันท่ี 
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ทางกรุงโรมจึงอนุญาตใหสถาปนาข้ึนเปน “มิสซังลาว” โดยอภิเษก
บาทหลวงมารีโยเซฟ กืออาช ข้ึนเปนพระสังฆราชองคแรกของมิสซังลาว 

เหตุการณท่ีนับวามีความสําคัญตอศาสนาคริสตในประเทศไทยคือ การ
ออกพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๔๕๒ (ร.ศ. ๑๒๘) ในรัชสมัยของรัชกาลท่ี ๕  โดยบัญญัติใหมิสซังมีฐานะเปนนิติบุคคล มี
พระสังฆราชเปนประมุข มีอํานาจถือท่ีดินสําหรับประโยชนของมิสซังโดยแบงท่ีดินเปน ๒ ประเภท คือ 
๑) ท่ีดินสําหรับวัด โรงเรียนและท่ีอาศัยของบาทหลวง  ๒) ท่ีดินเพ่ือทําประโยชนใหแกมิสซัง รวมถึง
ท่ีดินท่ีคริสตศาสนิกชนอยูอาศัยและทํามาหากิน  

ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ กรุงโรมไดยายสถานสมณทูตจากกรุงฮานอย 
เวียตนาม มาอยูท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงสถานสมณทูตจะดูแลการดําเนินงานของมิสซังในไทย ลาวและมลายู โดย
มีเอกอัครสมณทูตคือพระคุณเจายังยาโตท นอกจากนั้นยังมีเหตุการณสําคัญคือการท่ีสมเด็จพระ
สันตะปาปา เปาโลท่ี ๖ ทรงประกาศสถาปนาฐานานุกรมใหแกมิสซังสยาม เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๐๘ โดยแบงมิสซังสยามออกเปน ๒ อัครสังฆมณฑล และ ๘ สังฆมณฑล144

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  

ท้ังนี้ การเปลี่ยนฐานานุกรมจากมิสซังสยามเปนสังฆมณฑลตาง ๆ1 4 5

๑๔๖ 
ทําใหพระสงฆและนักพรตตาง ๆ มีอิสระในการดําเนินงานในระดับหนึ่งจากสมณกระทรวงเผยแพรความ
                                                 

๑๔๕
ชัชชัย คุมทวีพร, ศาสนาคริสตในสังคมไทย, เพ่ิงอาง, หนา ๔๒๔. 

๑๔๖
สังฆมณฑล (diocese) คือดินแดนมิสซังท่ีงานเผยแผศาสนาประสบความสําเร็จมผีูกลับใจมาเปน 

คริสตศาสนิกชนมาก ทางกรุงโรมจะประกาศสถาปนาใหเปนสังฆมณฑล จากน้ันจะมีการแตงตั้งพระสังฆราช 
(bishop) เปนประมุข ดูแลกิจการตาง ๆ ของสังฆมณฑล. 



 
 

๑๗๘ 

เชื่อท่ีกรุงโรม พระสงฆและนักพรตทํางานโดยอยูภายใตความรับผิดชอบของพระสังฆราชของสังฆมณฑล
นั้น ๆ 

(๓)  ยุคปจจุบัน  ตั้งแตหลังสภาสังคายนาสากลวาติกันท่ี ๒ จนถึงปจจุบัน 
โดยภายหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี ๒ คริสตจักรเห็นวาตองมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับสภาพปญหาสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คริสตจักรตองประเมินฐานะและบทบาท
ของตนเองเสียใหม ขณะเดียวกันคําสอนทางศาสนาก็ตองมีการปรับเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาตาง ๆ ท่ี
ดํารงอยูของมนุษย และเพ่ือสื่อสารกับมนุษยในยุคสมัยใหม ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขาใจถึงแกนแทของ
ศาสนา พระสันตะปาปาจอหนท่ี ๒๓ จึงไดจัดใหมีการสังคายนาตั้งแตวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
จนถึงวันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ผูเขารวมการสังคายนาคือพระสังฆราชท่ัวโลก ประมาณ ๓,๐๐๐ 
องค ผูแทนศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตและออรโธด็อกซ และผูสังเกตการณอ่ืน ๆ อีกรวม ๒,๕๐๐ 
คน ภายหลังจากการสังคายนา คริสตจักรไดประกาศผลของการประชุมเปนสันตะธรรมนูญ 
(Constitution) ๔ ฉบับ สมณกฤษฎีกา (Decretum) ๙ ฉบับ และคําประกาศหรือคําปฏิญญา 
(Declaration) ๓ ฉบับ  

เม่ือคริสตจักรเปลี่ยนแนวคิดไปเปนแบบใหม ลักษณะการจัดองคกร
แบบเดิมก็ไมสอดคลองกับการเผยแผศาสนาแบบใหม จึงมีการปรับรูปแบบการจัดองคกรใหมดวย 
กลาวคือ คริสตจักรท่ีกรุงโรมไดใหสังฆมณฑลตาง ๆ ท่ัวโลกรวมตัวกันในระดับตาง ๆ เปนคริสตจักร
ทองถ่ิน (ของแตละประเทศ) และคริสตจักรทองถ่ินมีอิสระในการทํางานในระดับหนึ่งจากคริสตจักรสากล  

สําหรับประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ พระสังฆราชท้ัง ๑๐ สังฆ
มณฑลไดรางธรรมนูญของคริสตจักร ใหมี “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย” เปนองคกร
รับผิดชอบสูงสุดในการกําหนดนโยบายของคริสตจักรคาทอลิกในประเทศไทย สภาพระสังฆราชฯ เปน
หนวยงานระดับชาติ มีกรรมาธิการฝายตาง ๆ รับผิดชอบโดยพระสังฆราชตามความเหมาะสม นอกจากนี้ 
ในแตละสังฆมณฑล (ซ่ึงเปนหนวยงานระดับทองถ่ิน) ใหมีโครงสรางการทํางานแบบเดียวกับหนวยงาน
ระดับชาติมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน อยางไรก็ตามตอมากรมการศาสนาไดใหเปลี่ยนชื่อเปน “สภาประมุข
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย” แลวรับรองเปนองคการทางศาสนา เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๑๒ 

ปจจุบันศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ดําเนินการ
บริหารงานโดยสภาสูงสุด เรียกวา “สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย”๑๔๗ 
ประกอบดวยมุขนายกท้ัง ๑๐ เขตมิสซังเปนคณะกรรมการ โดยมี อัครมุขนายกหลุยส จําเนียร  
สันติสุขนิรันดร เปนประธานฯ และแบงการบริหารงานออกเปน ๒ ภาคคือ 

๑.  ภาคกรุ ง เทพมหานคร ( มิส ซั งโร มันคาทอลิกกรุ ง เทพฯ) 
ประกอบดวย ๖ เขตมิสซัง มี พระคารดินัล ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปนประมุข 

                                                 
๑๔๗

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



 
 

๑๗๙ 

สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี 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. ภาคทาแร-หนองแสง (มิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง) 
ประกอบดวย ๔ เขตมิสซัง มีอัครมุขนายกหลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร เปนมุขนายกปกครอง 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ๓๒๖ ถนนสายสกลนคร-อุดรธานี ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร 
แบงการปกครองออกเปน ดังนี้ 

 ๒.๑ เขตมิสซังทาแร 
 ๒.๒ เขตมิสซังอุบลราชธานี 
 ๒.๓ เขตมิสซังอุดรธานี 
 ๒.๔ เขตมิสซังนครราชสีมา 

 ในสวนของคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนตก็ได มีบทบาทเขาสู
ประเทศไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร โดยคณะเผยแพรของนิกายโปรเตสแตนตท่ีไดเขามาประเทศไทย 
ไดแก พวกมิชชันนารี ๒ คน คือ ศาสนาจารยของสมาคมธรรมทูตแหงเนเธอรแลนด (Netherland 
Missionary Society) คารล ออกัสตัส ฟริลดริค กุตสลาฟ (Rev. Carl Frildrich Augustus Gutzlaff) 
ชาวเยอรมัน และศาสนาจารย จาคอบทอมลิน (Rev. Jacob Tomlin) ชาวอังกฤษมาจากสมาคมคณะ
ธรรมทูตแหงลอนดอน (London Missionary Society) ซ่ึงท้ังสองทานตองการเดินทางไปเผยแผศาสนา
ในประเทศจีน ไดเดินทางมาถึงประเทศไทย วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๗๑ และทราบวากรุงเทพฯ มีคน
จีนมาอาศัยอยูจํานวนมาก จึงตองการสอนศาสนาแกคนเหลานี้ โดยติดตอขออนุญาตทางการผานทาง
มองซิเออร คาลอส เดอ ซิลเวียรา กงสุลโปรตุเกส ในขณะนั้นดํารงยศเปนหลวงอภัยวานิช ศาสนาจารย
ท้ังสองทานไดรับอนุญาต จึงทําการแจกจายใบปลิวภาษาจีนเปนจํานวนมากถึง ๒๓ หีบ นอกจากนี้ยังได
แจกยารักษาโรคซ่ึงในขณะนั้นทําใหคนเสียชีวิตปละมาก ๆ คือ ไขจับสั่น อหิวาตกโรคและไขทรพิษ 
ประชาชนท้ังคนไทยและคนจีนนิยมยารักษาโรคเหลานี้มาก ทานจึงมีความคิดจะเผยแผศาสนาสูคนไทย
ดวย โดยท้ังสองทานไดชวยกันเผยแพรศาสนาดวยความเขมแข็ง มีการแปลพระคัมภีรออกเปนภาษาไทย 
จัดทําหนังสืออภิธานภาษาอังกฤษ-ไทย รวมท้ังแปลพระคัมภีรออกเปนภาษาลาวและเขมรดวย147

๑๔๘  
 ตอมาไดมีศาสนาจารยทานอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนพวกอเมริกันบอรดไดเขามา

เผยแพรอีก ในบรรดานักเผยแพรศาสนานั้น ผูเริ่มตนสัมพันธภาพท่ีดีและยาวนานท่ีสุดระหวางคนไทยกับ
ศาสนาคริสต คือ ศาสนาจารยแดน บีช บรัดเลย เอ็ม.ดี. (Rev. Dan Beach Bradley, M.D.) ซ่ึงเปน
เพรสไบทีเรียนในคณะอเมริกันบอรด (The American Board of Commissioners for Foreign 

                                                 
๑๔๘

ชัชชัย คุมทวีพร, ศาสนาคริสตในสังคมไทย, อางแลว, หนา ๔๓๐-๔๓๑. 



 
 

๑๘๐ 

Missions) หรือ A.B.C.F.M ทานไดเขามากรุงเทพฯ พรอมภรรยา เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๗๘ 
ตลอดเวลาท่ีทานอาศัยอยูในเมืองไทยนั้นทานไดสรางคุณประโยชนอยางมหาศาลในการตั้งโอสถศาลา 
เพ่ือรักษาพยาบาลคนไขไทย และคนจีนท่ีปวยดวยโรคไขทรพิษและอหิวาตกโรค การผาตัดชวยชีวิตผูคน
ในสมัยนั้น จากการระเบิดของปนใหญ ซ่ึงนับวาเปนการผาตัดครั้งแรกในไทยท่ีประสพผลสําเร็จอยางดี
เยี่ยม การทดลองปลูกฝดาษในประเทศไทยซ่ึงประสพผลสําเร็จมากทําใหคนไทยรอดตายจากโรคนี้หลาย
คน นอกจากนี้ยังริเริ่มการสรางโรงพิมพและจัดพิมพใบประกาศหามฝนเปนเรื่องแรก โดยพิมพท้ังหมด 
๙,๐๐๐ ฉบับ จากนั้นไดจัดพิมพหนังสือชื่อ "บางกอกกาลันเดอร" ซ่ึงเปนบันทึกรายวันท่ีเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร และวรรณคดีไทยท่ีปรากฏเปนเลม และพิมพหนังสือพิมพรายวัน “บางกอกรีคอรเดอร” 
เพ่ือเผยแพรขาวสารท่ัวไปแกชนชั้นสูงของสังคมไทยโดยทานรับเปนบรรณาธิการ 

 นอกจากพวกสมาคมอเมริกันมิชชันนารีจะนําความเจริญมาใหประเทศ
ไทยควบคูไปกับการเผยแพรศาสนาแลว ยังมีนักเผยแพรศาสนากลุมอ่ืน ๆ อีก เชน กลุมอเมริกัน 
แบบติสตมิชชัน (The American Baptist Mission) ซ่ึงเปนพวกท่ีสรางคริสตจักรโปรเตสแตนตแหงแรก
ในกรุงเทพฯ ประมาณกลางป ค.ศ. ๑๘๓๗ และไดจัดพิมพหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมท้ัง
ออก หนังสือพิมพ "สยามสมัย"  นอกจากนั้นยังมีกลุมเพรสไบทีเรียนอเมริกัน (The American 
Presbyterian Board) เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีสรางความเจริญใหกับประเทศไทยไมนอยไปกวากลุมอ่ืน ๆ 
เชน ดร.เฮาส (Samuel R. House) ซ่ึงเปนแพทยผาตัดคนแรกในประเทศไทยท่ีใชอีเทอรเปนยาสลบ 
และเปนแพทยผูชวยชีวิตคนไทยจากโรคอหิวาต นายและนางแมตตูน (Rev. and Mrs. Stephen 
Mattoon) เปนผูท่ีมีความสําคัญอีกเชนกัน เพราะเปนผูริเริ่มเปดโรงเรียนแบบเชาไปเย็นกลับ ซ่ึงตอมา
โรงเรียนนี้ไดรวมกับโรงเรียนประจําของมิสชัน และไดพัฒนามาเปนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ในปจจุบัน 

 ภายหลังจากท่ีรัชกาลท่ี ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดทรงประกาศพระบรมราชโองการใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา ในป พ.ศ. ๒๔๒๑  ทําใหการเผยแผ
ศาสนากาวหนาข้ึนอยางมากมาย เพราะมีคณะธรรมการตาง ๆ เขามาทํางานในประเทศไทยมากข้ึน 
จนกระท่ังมีการกอตั้งองคกรทางการของกลุมคริสตศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต คือ “สภาคริสตจักรใน
สยาม” เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๗   และมีการรางคริสตธรรมนูญของคริสตจักรดวย ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนชื่อตามชื่อ
ประเทศเปน “สภาคริสตจักรในประเทศไทย” (The Church of Christ in Thailand : CCT) ในป พ.ศ. 
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๑๔๙  
 ปจจุบันสภาคริสตจักรในประเทศไทยไดจัดระบบการปกครอง

โดยใช “ธรรมนูญแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๑” ซ่ึงเปนกฎระเบียบสูงสุดขององคกร 
ท่ีใชต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนมา มีโครงสรางการปกครองและการบริหารงานแบงเปน ๓ ระดับ คือ
สภาคริสตจักร คริสตจักรภาค คริสตจักรทองถ่ิน 

 สภาคริสตจักรฯ ปกครองโดยสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย  คริสตจักรภาค ปกครองโดยคณะธรรมกิจคริสตจักรภาค และคริสตจักรทองถ่ิน ปกครองโดยคณะ
ธรรมกิจคริสตจักรทองถ่ิน โดยมีสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทยเปนท่ีประชุมสูงสุดของสภา

                                                 
๑๔๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๓๒-๔๓๕. 



 
 

๑๘๑ 

คริสตจักรในประเทศไทยประกอบดวย ผูแทนสามัญจากคริสตจักรภาค ผูแทนพันธกิจการศึกษา ผูแทน
พันธกิจการแพทย และคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมท้ังผูแทนสมทบไดแก 
ท่ีปรึกษากฎหมายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศาสนาจารยในสังกัด ภราดรหรือมิชชันนารี
ผูรวมงานสมัชชาสภาคริสตจักรฯ                

 ในปจจุบัน นอกจากสภาคริสตจักรในประเทศไทยซ่ึงกรมการ
ศาสนาไดใหการรับรองวาเปนองคการทางศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตแลว เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
กรมการศาสนาไดใหการรับรอง  

 สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย โดยใชชื่อครั้งแรกวา “องคการ
สหพันธกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย” ซ่ึงตอมาเปลี่ยนเปน “สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย” ชื่อยอ
วา “สคท.” และชื่อภาษาอังกฤษวา “The Evangelical Fellowship of Thailand” ตามท่ีไดยื่นขอจด
ทะเบียนกับกรมการศาสนา 

 ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ มิชชันนารี (ผูประกาศศาสนา) ในเครือสหพันธ
แบบติสตใตซ่ึงมีสํานักงานใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มเผยแพรคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต
ในประเทศไทย จนกระท่ังในป พ.ศ. ๒๔๙๔ ก็ไดรวบรวมผูเชื่อพระเจาท่ีเปนชาวไทยตั้งคริสตจักรในเครือ
สหพันธแบบติสตใต เปนแหงแรก โดยใชชื่อวา “คริสตจักรแบบติสตกรุงเทพฯ”  และไดรับอนุญาตจัดตั้ง
เปนมูลนิธิ เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓  โดยใชชื่อวา “มูลนิธิคริสตจักรแบบติสต” (Foreign 
Mission Board) ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดรับรองจากกรมการศาสนาเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางดานศาสนา 
และในป พ.ศ. ๒๕๔๕ มูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสตไดมอบหมายใหสหคริสตจักรแบบติสตในประเทศ
ไทย เปนผูแทนในการดําเนินการประสานงานดานศาสนา ในนามของมูลนิธิศริสตจักรคณะแบบติสต 
เพ่ือเปนการแบงเบาภารกิจท่ีมีมากข้ึนตามลําดับ รวมท้ังไดมีการรับรองมูลนิธิคริสตจักรเซเวนธเดย 
แอดเวนตีสแหงประเทศไทย (Seventh-Day Adventist Christian Foundation of Thailand) เปน
องคการทางศาสนาอยางเปนทางการ1 4 9

๑๕๐  ปจจุบันจึงมีองคการทางศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต ท่ี
ทางราชการไทยรับรอง ๔ องคการ ดังนี้ 

 ๑. สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 ๒. สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย 
 ๓. มูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสต 
 ๔. มูลนิธิคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสแหงประเทศไทย                

๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาคริสต 
การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาคริสตในประเทศ

ไทยในนิกายตาง ๆ ดังกลาวมาแลวนั้น ท่ีผานมาไดดําเนินการไปโดยไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ มา
รองรับ ในขณะท่ีมีการสรางวัดหรือโบสถคริสตข้ึนหลายแหงรวมท้ังดําเนินกิจการในดานตาง ๆ มากมาย 
จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี ๕ ในป พ.ศ. ๒๔๕๒ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัด
บาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒  และ

                                                 
๑๕๐

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



 
 

๑๘๒ 

พระราชบัญญัติวาดวยท่ีพระราชทานพระบรมราชานุญาตแกโรมันคาทอลิก มิสซังในกรุงสยาม ลงวันท่ี 
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ข้ึน ซ่ึงยังคงใชบังคับอยูถึงปจจุบันนี้  

พระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม
ตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ มีบทบัญญัติท่ีกลาวถึงวัตถุประสงคในการออกกฎหมายวา  

มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งวา ดวยโปรวิการิโอ อาปอ
สตอลิโก ผูบัญชาการมิสซังโรมันคาธอลิก ในวิการิอาโต อาปอสตอลิโก แหง
กรุงเทพ ฯ ไดกราบบังคมทูลพระกรุณาวา มิสซังโรมันคาธอลิกไดพยายาม กระทํา
การมาแลวแตปางกอน และยังกระทําอยูสืบไป เพ่ือจะใหประชาชนมีความดีและ
เจริญยิ่งข้ึน และวามีความยากลําบากเกิดข้ึนในการท่ีดินของมิสซัง ท่ีกลาวแลว
นั้น 

อีกประการหนึ่งตามความใน ขอ ๓ ของหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี 
การคาขายและการเดินเรือ ซ่ึงไดทําไวในระหวางกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวัน
ศุกร ข้ึน ๑๔ คํ่า เดือน ๙ ปมะโรงอัฐศก จุลศักราช ๑๒๑๘ ตรงกับวันท่ี ๑๕ 
สิงหาคม คริสตศักราช ๑๘๕๖ นั้น มีความวา บาทหลวงฝรั่งเศสจะสราง วัดตึก
และเรือนโรงอยูก็ดี ปลูกโรงสอนหนังสือเด็ก ๆ ก็ดี โรงรักษาคนไขก็ดี ในประเทศ
สยามก็ทําได แตตองประพฤติตามกฎหมายไทย 

ประการหนึ่งยังไมไดทํา ขอบังคับ สําหรับการท่ีจะทําตามสัญญาท่ีกลาว 
มานี้ และเปนการสมควรท่ีจะมี ขอบังคับลงไวเพ่ือใหบาทหลวงโรมันคาธอลิก ใน
กรุงสยามไดรับหนังสือสําหรับท่ีดินซ่ึงจะถือไวใชเปนประโยชนของวัดนั้น 

ประการหนึ่ง โปรวิการิโอ อาปอสตอลิโก ไดกราบบังคมทูลพระกรุณา วา 
เพราะเหตุดวยทุนท่ีจะใชในการสอนศาสนาไมมีพอ รัฐบาลฝายสยามจึงได
อนุญาตใหทําการเพาะปลูกในท่ีดินตาง ๆ ในพระราชอาณาจักร เพ่ือใหไดรับ 
ประโยชนมาใชในการวัดนั้น และวามิสซังโรมันคาธอลิกขอพระราชทาน พระบรม
ราชานุญาตใหมีอํานาจถือท่ีดินเชนวามานี้ไดบริบูรณตามกฎหมายในพระ
ราชอาณาจักรนี้ 

ประการหนึ่ง โปรวิการิโอ อาปอสตอลิโก ขอพระราชทานพระมหากรุณา 
และพระบรมราชานุเคราะห เพ่ือใหมิสซังมีอํานาจถือท่ีดินท่ีเปนสวนทําประโยชน
ใหแกมิสซัง ตามแตท่ีจะไดมาโดยซ้ือ หรือโดยใหปนกันตามกฎหมายฝายสยาม 

อีกประการหนึ่ง การท่ีจะอนุญาตใหมีอํานาจถือท่ีดินนี้ เปนการจําเปนท่ี 
ตองกําหนดลงไวในกฎหมายฝายสยามวา ลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมัน 
คาธอลิกเปนอยางไรดวย 

เพราะเหตุท้ังหลายเหลานี้ และเพราะเหตุท่ีโปรวิการิโอ อาปอสตอลิโก ได
เขียนหนังสือรับแทนมิสซังคาธอลิกในวิการิอาโต อาปอสตอลิโกแหงกรุงเทพ ฯ วา 
ท้ังผูบัญชาการมิสซังนี้และผูท่ีจะสืบตอไปในภายหนา จะถือและทําตาม ขอความ 
ท้ังปวงในพระราชบัญญัตินี้แลว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัตินี้ไว 



 
 

๑๘๓ 

กอนอ่ืนตองทําความเขาใจคําศัพทในกฎหมายฉบับนี้กอน โดยคําวา “โรมันคาธอลิก 
(Roman Catholic)” หมายถึงชื่อท่ีเปนทางการของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเนื่องจากมีกรุงโรม
เปนศูนยกลางของคริสตศาสนานิกายนี้ คําวา “คาทอลิก” แปลวา “สากล”  

คําวา “มิสซัง (Mission)” หมายถึง ดินแดนแหงการประกาศพระศาสนา แตงตั้งข้ึน
โดยสันตะสํานัก โดยมีประมุขมิสซังหรือ วิการิโอ อาปอสตอลิโก เปนผูปกครองแทนพระสันตะปาปา  

คําวา “บิชอบปริก (Bishopric)” หมายถึงเขตปกครองของพระสังฆราชท่ีถูกกําหนด
ไวในสังฆมณฑล 

คําวา “วิการิโอ อาปอสตอลิโก (Vicario Apostolico)” หมายถึงประมุขมิสซัง 
ปกครองแทนพระสันตะปาปาในดินแดนมิสซัง 

คําวา “โปรวิการิโอ อาปอสตอลิโก (Provicario Apostolico)” หมายถึง ผูทําหนาท่ี
แทนประมุขมิสซัง150

๑๕๑ 
จากวัตถุประสงคในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซ่ึงไดกลาวถึงการท่ีผูท่ีเปนโปร 

วิการิโอ อาปอสตอลิโก หรือผูทําหนาท่ีแทนประมุขมิสซังสยามไดกลาวถึงความจําเปนในการท่ีมิสซัง
จะตองมีท่ีดินเพ่ือการทําประโยชน โดยอางถึงขอตกลงหรือหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การคาขาย
และการเดินเรือระหวางสยามกับฝรั่งเศส (ท้ังนี้ ตองอยาลืมวาใน พ.ศ. ๒๒๑๒ สมเด็จพระสันตะปาปา 
เคลเมนตท่ี ๙  ไดทรงออกสมณกฤษฎีกาตั้งมิสซังสยามข้ึนและใหอยูในการดูแลของธรรมทูตฝรั่งเศส อีก
ท้ังบาทหลวงสวนใหญก็เปนคนฝรั่งเศส) โดยในสัญญาดังกลาวไดใหสิทธิแกบาทหลวงฝรั่งเศสในการท่ีจะ
สรางวัด ตึก และเรือนโรงเพ่ืออยูอาศัย การปลูกโรงสอนหนังสือเด็ก ๆ โรงรักษาคนไขในประเทศสยามก็
ใหทําได แตตองประพฤติตามกฎหมายไทย 

ท้ังนี้ ไดกลาวถึงการท่ีผูทําหนาท่ีแทนประมุขมิสซังสยามไดขอพระราชทานพระมหา
กรุณาและพระบรมราชานุเคราะห เพ่ือใหมิสซังมีอํานาจในการถือครองท่ีดินท่ีเปนสวนทําประโยชน
ใหแกมิสซัง ตามแตท่ีจะไดมาโดยการซ้ือขายหรือโดยการใหปนกันตามกฎหมายของสยาม โดยไดกลาว
การท่ีจะอนุญาตใหมิสซังมีอํานาจถือครองท่ีดินนั้น เปนการจําเปนท่ีตองกําหนดลงไวในกฎหมายของ
สยามวา ลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกเปนอยางไรดวย 

กลาวโดยสรุปคือ การกฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเก่ียวกับลักษณะและสถานภาพ
ทางกฎหมายความเปนนิติบุคคล (บริษัท) ของมิสซัง ตลอดจนสิทธิในการถือครองท่ีดิน และการกําหนด
วิธีการสรางวัด โรงเรือน ตึกรามและโรงเรียนของบาทหลวงโรมันคาทอลิก   

ประเด็นปญหาเก่ียวกับการตีความกฎหมายฉบับนี้มีอยูหลายประเด็น ตั้งแตปญหา
เก่ียวกับฐานะความเปนนิติบุคคลไทยของมิสซัง ตลอดจนการพิจารณาวัตถุประสงคของมิสซังวามี
ขอบเขตเพียงใด รวมท้ังปญหาวามิสซังมีฐานะเปนองคกรของตางประเทศหรือมีลักษณะเปนกิจการของ
ตางประเทศหรือไม 

ดังท่ีไดกลาวมาแลววา การกอตั้ง มิสซัง นั้น มาจากคําวา “Mission” โดยออกเสียง
ตามสําเนียงโปรตุเกสซ่ึงแตเดิมหมายถึงคณะผูสอนศาสนาท่ีสันตปาปาสงไปเผยแพรคริสตศาสนานิกาย

                                                 
๑๕๑

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



 
 

๑๘๔ 

โรมันคาทอลิกในดินแดนนอกทวีปยุโรปท่ียังมีผูนับถือศาสนาคริสตนอย ตอมาพระราชบัญญัติวาดวย
ลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ไดใชคําวา “มิสซัง” 
ในความหมายของ “วิการิอาโต อาปอสตอลิโก”  อันเปนเขตการปกครองของคริสตศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิก ท่ีอยูใตการปกครองของ “วิการิโอ อาปอสตอลิโก” หรือ มุขนายก (Archbishop)๑๕๒ ซ่ึง
มีฐานะเปนประมุขมิสซัง ในปจจุบันมีเขตการปกครองหรือ มิสซัง จํานวน ๑๐ แหง ไดแก กรุงเทพฯ 
ราชบุรี สุราษฎรธานี จันทบุรี เชียงใหม นครสวรรค นครพนม (ทาแร) อุบลราชธานี อุดรธานี และ
นครราชสีมา152

๑๕๓ 
การจัดตั้งมิสซังนั้นเปนการดําเนินการขององคการทางศาสนาจากตางประเทศโดย

มิไดเก่ียวของกับทางราชการของไทยเลย ดังจะเห็นไดจากการรายงานไปยังกรุงโรมวา “ภาคพ้ืนเอเชีย
ตะวันออกยังไมมีสังฆราช (มุขนายก ประมุขมิสซัง)  และบาทหลวง เอ เดอ โรสส (มุขนายก) ข้ึนใน
ภาคพ้ืนเอเชีย”1 5 3

๑๕๔ แสดงวา การจัดตั้งเขตการปกครองระดับมิสซังข้ึนนั้นเปนการตั้งโดยความเห็นชอบ
ขององคการศาสนาจากกรุงวิติกันมาแตเดิม และไมมีการขออนุญาตจัดตั้งมิสซังตอหนวยงานราชการของ
ประเทศไทย จะมีก็แตเพียงขอพระราชทานกรรมสิทธิ์ในท่ีดินแกมิสซัง นอกจากนั้น ในพระราชบัญญัติวา
ดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ก็ไดบัญญัติวา 
“วิการิโก อาปอสตอริโก ท่ีโปปไดแตงตั้งมา”  

จากหลักฐานตาง ๆ เหลานี้แสดงวา การจัดตั้งมิสซังเปนการดําเนินการขององคการ
ทางศาสนาจากตางประเทศ มิใชการดําเนินการของไทยท้ังสิ้น มิสซังเปนเพียงเขตการบริหารทางศาสนา
ของกรุงวาติกันเทานั้น154

๑๕๕ 
สถานะของมิสซัง ตามพระราชบัญญัติวาดวยฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก

ในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ ขอ ๑ บัญญัติวา 
“คณะโรมันคาทอลิก ในกรุงสยามนี้ไมเลือกวามิสซังและบาทหลวงจะเปนคนชาติ

ภาษาใด ๆ ไดรับอนุญาตตามกฎหมายฝายสยาม ใหเปนบริษัทอันหนึ่งเฉพาะ วิการิโอ อาปอสตอลิโก
แหงหนึ่ง  เพ่ือใหมีอํานาจถือท่ีดินสําหรับประโยชนมิสซัง ตามขอความท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้”  

จากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหมิสซังโรมันคาทอลิกมีฐานะเปน”บริษัท” 
อันหนึ่งและสามารถมีสิทธิในการถือท่ีดิน นอกจากนี้ยังไดกําหนดวามิสซังนั้น จะมีวิการิโอ อาปอสตอลิ
โอ หรือผูบัญชาการในมิสซังนั้น “เปนผูแทนบริษัทของบิสซอบริก ฤา มิสซัง เหมือนอยางบริษัทท่ีบุคคล
รวมกันทําการไดอันหนึ่ง”  การกําหนดฐานะของมิสซังวาเปน “บริษัท” อันหนึ่งและกําหนดผูแทนให
กระทําการได เหมือนอยางบริษัทท่ีบุคคลรวมกัน และมีอํานาจกระทําการได นั้น ยอมแสดงโดยชัดแจง
วา มิสซังยอมมีฐานะเปน “นิติบุคคล” แตเนื่องจากในขณะนั้นความเขาใจในเรื่องนิติบุคคลยังไมชัดเจน

                                                 
๑๕๒

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๒๓-๑๒๕. 
๑๕๓

กรมการศาสนา, รายงานการอุปภัมภศาสนาอ่ืน ศาสนาคริสต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ-
กรมการศาสนา, ๒๕๒๕), หนา ๑๑-๓๓.   

๑๕๔
เดือน คําดี, การเผยแพรศาสนาคริสตในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๒๙), หนา ๑๓.  
๑๕๕

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, เพ่ิงอาง, หนา ๑๒๖. 



 
 

๑๘๕ 

ท้ังศัพท คําวา “นิติบุคคล” ก็ยังไมมีใช จึงใชคําวา บริษัท ซ่ึงก็หมายถึง นิติบุคคล นั้นเอง และในทาง
ปฏิบัติราชการไทยก็ถือวาเปนนิติบุคคลเชนกัน155

๑๕๖  
การดําเนินงาน เม่ือมิสซังมีฐานะเปนนิติบุคคล ยอมมีบุคคลเปนผูแทนในการ

แสดงออกซ่ึงความประสงคแทนนิติบุคคลนั้น ผูแทนนิติบุคคลของมิสซัง ไดแก ประมุขมิสซัง หรือ  
วิการิโอ อาปอสตอลิโก ท่ีโปปแตงตั้งมายอมเปนผูแทนของมิสซัง การท่ีโปปมีอํานาจในการแตงตั้ง
ผูดําเนินการมิสซังนั้น ยอมเปนเครื่องแสดงประการหนึ่งวา การดําเนินการของมิสซังนั้นอยูภายใตการ
ครอบงําของวาติกัน อันเปนองคการตางประเทศอยางสิ้นเชิง  การดําเนินงานตาง ๆ ก็ลวนแตไดรับคําสั่ง 
หรือมอบหมายจากวาติกันท้ังสิ้น ในบางกรณีก็ตองขอความเห็นจากวาติกัน และปฏิบัติตามความเห็นนั้น
อยางเครงครัดถึงขนาดท่ีขัดกับอํานาจรัฐอาณาจักรของไทยเอง ดังเชน รัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว เกิดอหิวาตกโรคระบาดในป พ.ศ. ๒๓๙๒ จึงทรงแสวงหาทางแกไขหลายประการ
รวมท้ังศาสนาและไสยศาสตร โดยทรงขอใหสังฆราช (มุขนายกมิสซัง) บัลเลอรกัวสถวายสัตวบางอยาง
แกพระองคโดยทรงยืนยันวาจะนําไปเลี้ยงอันเปนสวนหนึ่งของพิธีการ เพ่ือแกเคราะหของแผนดิน 
สังฆราช (มุขนายก) บัลเลอรกัวส ก็ไมยอมกระทําการ ทําใหทรงกริ้วมาก สังฆราช (มุขนายก) ไดรายงาน
ขอความเห็นไปยังกรุงโรม กรุงโรมตอบวาสังฆราชบัลเลอรกัวสทําถูกแลวและยืนยันวา อํานาจสูงสุดใน
การปกครองศาสนจักรเปนของสังฆราช (มุขนายก) ท่ีกรุงโรมแตงตั้งแตเพียงผูเดียวเทานั้น การรับสนอง
นโยบายชองกรุงวาติกันนี้มีตลอดมาถึงปจจุบัน ดังเชนมติจากกรุงวาติกันกําหนดแนวทางใหบาทหลวง
เขาไปมีบทบาทในการสังคมสงเคราะห เพ่ือประโยชนในทางเผยแพรศาสนามิสซังในประเทศไทย ก็
ดําเนินการตามนโยบายนั้น การดําเนินการเผยแพรท่ีรับนโยบายมาจากกรุงวาติกันในการนําเอา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาดัดแปลง แมกระท่ังการจัดแบงเขตมิสซังตาง ๆ ในประเทศไทยก็อยู
ภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันท้ังสิ้น156

๑๕๗  
ดังนั้นอาจสรุปไดวาการดําเนินงานของมิสซังนั้นมิใชเปนการดําเนินงานโดยอิสระ

ตามความประสงคของสมาชิก มิใชเปนการดําเนินงานเพ่ือประโยชนแหงรัฐ แตเปนการดําเนินงานภายใต
การควบคุมดูแลจากกรุงวาติกัน อันเปนองคการตางประเทศ หรือ รัฐในทางกฎหมายระหวางประเทศ 

วัตถุประสงคของมิสซังนั้น โดยปกตินิติบุคคลยอมดําเนินการผูกพันนิติบุคคลภายใต
ขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นเทานั้น สําหรับกรณีมิสซังในประเทศไทยวาจะมีวัตถุประสงคของนิติ
บุคคลอยางไรนั้นมีความเห็นตางกัน 

ความเห็นแรก เห็นวามิสซังเปนนิติบุคคลซ่ึงมีสิทธิถือครองท่ีดิน เพ่ือประโยชนของ
ตนเองตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตาม
กฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ไดแตเพียงอยางเดียวเทานั้น เพราะตามมาตรา ๖๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคท่ีประสงคของตนตามท่ีกําหนด

                                                 
๑๕๖

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๘๓๘๔/๒๔๘๖ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๔๘๖ และบันทึกความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี ๓) เรื่อง รางพระราชบัญญัตเิวนคืนอสงัหาริมทรัพย
ในทองท่ีตําบลบานใหม อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ศ. ..... ซึง่ท้ังสองกรณีน้ี มีความเห็นวาเปนนิติบุคคล แตมี
สิทธิถือท่ีดินเทาน้ัน ทํานิติกรรมอ่ืนไมได อางใน สุนทร มณสีวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา 
๑๒๗. 

๑๕๗
เดือน คําดี, การเผยแพรศาสนาคริสตในประเทศไทย, อางแลว, หนา ๖๗-๖๘. 



 
 

๑๘๖ 

ไวในขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง ซ่ึงแสดงวาความเห็นนี้เห็นวากฎหมายดังกลาวเปนตราสารในการจัดตั้ง
ใหมิสซังเปนนิติบุคคลข้ึนจึงยอมมีวัตถุประสงคไดตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น      

อีกความเห็นหนึ่งเห็นวา วัตถุประสงคของมิสซัง จะเปนอยางไรยอมข้ึนอยูกับ 
“วัตถุประสงค” หรือ “ความมุงหมาย” ในการจัดตั้งมิสซัง ซ่ึงเขตการบริหารทางศาสนาของกรุงวาติกัน 
นั้นเอง บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม
ตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ นั้น มิไดเปนบทบัญญัติท่ีกําหนดวัตถุประสงคของมิสซังไว ดังนั้นวัตถุประสงค
ของมิสซังในประเทศไทยจึงมิใชมีเพียงถือท่ีดินเทานั้น 

อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาวัตถุประสงคของมิสซังยอมเปนไปตามความมุงหมายของ
การจัดตั้งมิสซังนั้น เพราะประการแรก  วัตถุประสงคของนิติบุคคลตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยกําหนดวา ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งนั้น พระราชบัญญัติวาดวยลักษณะ
ฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ นั้น หาใชขอบังคับหรือ 
ตราสารจัดตั้ง “มิสซัง” นั้นไม ประการท่ีสอง นิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยกฎหมาย เชน กระทรวง ทบวง 
กรม วิสาหกิจ มหาชนตาง ๆ ยอมกําหนดไวโดยกฎหมายนั้น แตกรณีของมิสซังนี้มิใชเปนการกอตั้งข้ึน
เปนนิติบุคคลตามความมุงหมายของรัฐ แทจริงแลวเปนเพียงท่ีกฎหมายดังกลาวรับรองใหมิสซัง มีฐานะ
เปนนิติบุคคลเทานั้น จึงไมอาจพิจารณากฎหมายดังกลาวมาชี้วัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นได157๑๕๘ 

ท้ังนี้ อาจกลาวโดยสรุปไดวา มิสซัง เปนเขตการปกครองของคริสตศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิกอยูภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันท้ังในดานการจัดตั้ง การปกครอง การดําเนินการ มี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม 
ร.ศ. ๑๒๘ และตามกฎหมายดังกลาวใหอํานาจในการปกครองกิจการบางอยางในประเทศไทย เปน
องคการท่ีมิไดจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเพ่ือประโยชนแหงรัฐตามความมุงหมายของรัฐ แตเพ่ือประโยชน
ตามความมุงหมายของกรุงวาติกันอันมีฐานะเปนรัฐ (State) ตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงอาจถือวา
เปนนิติบุคคลท่ีเปนองคการของตางประเทศ ปจจุบันมีมิสซังในประเทศไทย จํานวน ๑๐ แหง แตมิสซังท่ี
มีสภาพนิติบุคคลมีอยู ๒ แหง คือ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ตั้งอยูถนนเจริญกรุง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร และมิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง ตั้งอยูตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร158

๑๕๙ 
สําหรับศาสนสถานของศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตนั้นในปจจุบันยังไมมีการ

ออกกฎหมายมารองรับการจัดตั้งแตอยางใด ดังนั้น การจัดตั้งศาสนสถานของศาสนาคริสตนิกาย
โปรเตสแตนตจึงอยูภายใตบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยคือมีการจัดตั้งเปนมูลนิธิ
เก่ียวกับคริสตจักรเพ่ือรองรับการดําเนินงานของศาสนสถานหรือองคกรคริสตตาง ๆ ซ่ึงมูลนิธินั้นจะมี
สถานภาพทางกฎหมายเปนนิติบุคคล ผูแทนของมูลนิธิเก่ียวกับคริสตจักรก็จะพิจารณาจากตราสารหรือ

                                                 
๑๕๘

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๒๘-๑๓๐. 
๑๕๙

กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย, คูมือการขอไดมาซ่ึงท่ีดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก (วัด
บาทหลวงโรมันคาธอลิค), หลักฐานสิ่งท่ีสงมาดวย ตามหนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๕๑๕/ว ๒๒๙๔๕ ลงวันท่ี ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การขอไดมาซึ่งท่ีดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก (วัดบาทหลวงโรมันคาธอลคิ), หนา ๑. 



 
 

๑๘๗ 

ขอบังคับของมูลนิธิวามอบใหผูใดเปนผูแทนของมูลนิธิ 1 5 9

๑๖๐ และสําหรับการท่ีกรมการศาสนาไดรับรอง
ความเปนองคการศาสนาของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และรับรองการเปน
องคการทางศาสนาของนิกายโปรเตสแตนตคือ  สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแหง
ประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสต  มูลนิธิคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสแหงประเทศไทย 
นั้น เปนการรับรองโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกรมการศาสนาวาดวยองคการศาสนาตาง ๆ พ.ศ. 
๒๕๑๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยระเบียบฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการท่ีจะให
ความอุปถัมภชวยเหลือสนับสนุนองคการทางศาสนาท่ีไดรับการจดทะเบียนแลวในดานตาง ๆจาก
หนวยงานภาครัฐ โดยมิไดมีการบัญญัติรับรองเรื่องสถานภาพความเปนนิติบุคคลขององคการทางศาสนา
แตอยางใด ดังนั้น การพิจารณาถึงสถานภาพความเปนนิติบุคคลของศาสนสถานในศาสนาคริสตจึง
พิจารณาไดจากบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง
โรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ 
หลักท่ัวไปวาดวยความเปนนิติบุคคลของสมาคมหรือมูลนิธิเทานั้น  

อยางไรก็ตาม ไดมีความพยามในการท่ีจะยกรางกฎหมายเฉพาะสําหรับการจัดตั้งวัด
หรือศาสนสถานของคริสตศาสนาเชนเดียวกับท่ีมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา
หรือการจัดตั้งมัสยิดของศาสนาอิสลาม โดยมีความเปนมา ดังนี้ 

(๑) การเสนอรางพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาคริสต พ.ศ. .... โดยพลเอก
ปรีชา โรจนเสน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะเปนผูเสนอ บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๐ วันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐  โดยมีเหตุผล หลักการและ
สาระสําคัญของรางกฎหมายดังนี้160๑๖๑ 

(๑.๑) เหตุผลในการยกรางกฎหมายฉบับนี้ระบุวา โดยท่ีปจจุบันการดําเนินงาน
ของศาสนาคริสตในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายใหการรับรองและคุมครองฐานะไวเปนการเฉพาะ อีกท้ัง
แตละองคกรทางศาสนาคริสตในประเทศไทยท่ีรัฐไดใหการรับรองไว ยังไมมีแนวทางในการอยูรวมกัน
อยางเปนเอกภาพ ดังนั้น เพ่ือเปนการยกฐานะขององคกรศาสนาคริสตดังกลาวใหเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมาย และเพ่ือเปนการจัดระเบียบองคกรทางศาสนาดังกลาวใหมีความเปนเอกภาพในการสราง
คุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพ่ือใหการบริหารและการดําเนินงานทางศาสนาดําเนิน
ไปดวยดี 

(๑.๒) สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ แบงออกเปน ๔ หมวด รวม ๒๖ 
มาตรา  โดยหมวด ๑ บทท่ัวไป กําหนดใหองคกรศาสนาคริสตในประเทศไทยประกอบดวย องคกร
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนต โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคใหศาสนา

                                                 
๑๖๐

กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย, คูมือการขอไดมาซ่ึงท่ีดินของมูลนธิิเกี่ยวกับคริสตจักร, หลักฐานสิ่ง
ท่ีสงมาดวย ตามหนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๕๑๕/ว ๐๐๗๙๖ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ เรื่อง การขอไดมาซึ่งท่ีดิน
ของวัดวาอาราม ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน, หนา ๒. 

๑๖๑
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, 

“เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาคริสต พ.ศ. ....”, สวนท่ี ๑ บทสรุปสําหรับ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ, บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญตัิแหงชาติ ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๐ วันพุธท่ี 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐. 



 
 

๑๘๘ 

คริสตในประเทศไทยไมวาจะเปนนิกายใดตางมีวัตถุประสงคหลักในการดูแลอภิบาลคริสตศาสนิกชนและ
ประชาชนท่ัวไป สอนศาสนาโดยยึดหลักพระคริสตธรรม คัมภีร และปฏิบัติกิจการทางศาสนา ในดานการ
ศาสนา ดานการศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สังคม และอนุรักษสิ่งแวดลอม การแพทย 
อนามัยและสาธารณสุข รวมท้ังการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ เพ่ือการกุศล 

(๑.๓) ในหมวด ๒ การบริหารองคกรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 
กําหนดใหการบริหารองคกรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกแบงออกเปน ๒ ภาค ประกอบดวย มิสซัง
โรมันคาทอลิกกรุงเทพฯหรือภาคกรุงเทพฯ ประกอบดวย ๗ เขตมิสซัง และมิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-
หนองแสง หรือภาคทาแร-หนองแสง ประกอบดวย ๓ เขตมิสซัง โดยแตละภาคดังกลาวมีฐานะเปนนิติ
บุคคล การเพ่ิมหรือยุบเลิกเขตมิสซังใหทําโดยประกาศกระทรวงโดยความเห็นชอบของสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิก และในแตละภาคใหมีมุขนายกภาคเปนผูรับผิดชอบมีอํานาจหนาท่ีปกครอง
ดูแลและรับผิดชอบวัดบาทหลวงท้ังหมดในเขตมิสซัง โดยกําหนดใหการแตงตั้งมุขนายกตามประมวล
กฎหมายพระศาสนจักรของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเปนอํานาจของสมเด็จพระสันตะปาปา 
รวมท้ังกําหนดใหมีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกประกอบดวยมุขนายกผูรับผิดชอบทุกเขตมิส
ซัง มีหนาท่ีกําหนดทิศทางการปฏิบัติพันธกิจขององคกรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 

(๑.๔) ในหมวด ๓ การบริหารองคกรศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต 
กําหนดใหการบริหารองคกรศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตแบงออกเปน ๔ องคกร เทาท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน และกําหนดใหองคกรศาสนาคริสตโปรเตสแตนตแตละองคกรมีฐานะเปนนิติบุคคล กําหนด
โครงสรางการบริหารงานและอํานาจหนาท่ีของแตละองคกร รวมท้ังใหมีคณะกรรมการประสานงาน
คริสตจักรโปรเตสแตนตแหงประเทศไทย มีหนาท่ีในการประสานงานระหวางองคกรทางศาสนาคริสต
และประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ 

(๑.๕) ในหมวด ๔ สิทธิและหนาท่ี กําหนดใหองคกรศาสนาคริสตทํารายงาน
ประจําปในเรื่องเก่ียวกับศาสนสถาน สํานักสอนศาสนาและผูสอนศาสนา ยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม  รวมท้ังกําหนดใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศใหวันสําคัญทางศาสนาคริสตเปน
วันหยุดราชการสําหรับคริสตศาสนิกชน โดยคําแนะนําขององคกรศาสนาคริสต 

ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
โดยในท่ีประชุมผูแทนคณะรัฐมนตรีไดขอรับไปพิจารณากอนรับหลักการภายใน ๓๐ วัน1 6 1

๑๖๒ ซ่ึงปรากฏวา
คณะรัฐมนตรีไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยมีมติคณะรัฐมนตรีใหสงคืนราง
พระราชบัญญัติดังกลาวท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ภายในกําหนดเวลา พรอมแจงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปดวยวา 

(๑.๖) รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญเพียงการรับรองสถานะและ
โครงสรางการบริหารองคกรศาสนาคริสตตามขอเท็จจริง ณ ปจจุบัน และเทาท่ีมีการมาขอจดทะเบียนอยู
ในความอุปถัมภของทางราชการเทานั้น โดยไมมีบทบัญญัติเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและ
สมควรไดรับการแกไข กลาวคือ กรณีท่ีมีการแอบอางเรี่ยไรเงินโดยมีการนําตึกแถวมาจัดตั้งเปนโบสถ 
และหนีหายไปเม่ือไดเงินพอสมควร จึงควรมีบทบัญญัติท่ีกําหนดกฎเกณฑการจัดตั้งโบสถ ใหทางราชการ

                                                 
๑๖๒

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญตัิแหงชาติ ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๐ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หนา ๔. 



 
 

๑๘๙ 

สามารถไดขอมูลการจัดตั้งโบสถท่ีถูกตองและเชื่อถือได เพ่ือคุมครองประชาชน นอกจากนั้น ยังไมมี
บทบัญญัติสวนใดท่ีกลาวถึงการควบคุมการจัดตั้งศาสนสถานของศาสนาคริสต ในทางปฏิบัติจึงทําใหเกิด
การจัดตั้งศาสนสถานท่ีไมอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรทางศาสนาคริสตเกิดข้ึนมากมาย และทาง
ราชการก็ไมสามารถเขาไปควบคุมการจัดตั้งได เพราะไมมีกฎหมายใดใหอํานาจ อีกท้ังในปจจุบันก็ยังไมมี
หนวยงานใดเขามากํากับดูแล ดังนั้น การกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการบริหารองคกรทางศาสนาคริสต
ควรเปนกฎหมายท่ีสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันดวย เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยและเปน
การคุมครองประชาชนจะเหมาะสมกวา 

(๑.๗) โดยท่ีเรื่องในทางศาสนาเปนเรื่องละเอียดออนและปจจุบันยังมีกลุม 
ตาง ๆ ท่ีนับถือศาสนาคริสตซ่ึงมิใชนิกายโรมันคาทอลิก และยังมิไดเขาอยูในการกํากับดูแลขององคกร
ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต ๔ องคกรท่ีอยูในความอุปถัมภของทางราชการตามรางพระราชบัญญัติ
นี้ กลุมตาง ๆ ดังกลาวก็ถือวาเปนผูนับถือศาสนาคริสตเชนเดียวกัน จึงควรเปดโอกาสใหกลุมตาง ๆ
เหลานี้ไดแสดงความคิดเห็นดวย เพ่ือใหไดขอมูลและปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไมกอใหเกิดความแตกแยก
กัน นอกจากนั้น การกําหนดรูปแบบการบริหารองคกรศาสนาคริสตควรตองรับฟงความคิดเห็นอยางรอบ
ดานกอน และพิจารณาวา การกําหนดในลักษณะตายตัวตามรางพระราชบัญญัตินี้จะเหมาะสมหรือไม 
เนื่องจากเรื่องศาสนานั้นเปนเรื่องของความเชื่อในทางศาสนา และการแบงเปนกลุมตาง ๆยังมีความ
ขัดแยงกันอยู ประกอบกับรางมาตรา ๔ ท่ีกําหนดวาศาสนาคริสตในประเทศไทยคือศาสนาอะไร และ
ประกอบดวยองคกรศาสนาคริสตใดบางนั้น เห็นวาลักษณะศาสนาคริสตนั้นเปนเรื่องทางนามธรรมและ
เปนไปตามความเชื่อแตละยุคแตละสมัย ไมควรอยางยิ่งท่ีจะนํามากําหนดตายตัวไวในกฎหมาย ควร
ปลอยใหเปนไปตามขอเท็จจริงท่ีเปนอยู แตกฎหมายควรกําหนดใหมีเนื้อหาสาระท่ีสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะรัฐมนตรีจึงเห็นวายังไมสมควรรับหลักการของราง
พระราชบัญญัตินี้ 1 6 2๑๖๓  โดยประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแจงใหท่ีประชุมรับทราบในการประชุม
ครั้งท่ี ๖๔/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเนื่องจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๙ เปนสภาท่ีตั้งข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตามมาตรา ๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๒๔๒ 
คน เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ท้ังนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ทําหนาท่ีรัฐสภา ระหวางวันท่ี 
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และสิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงทําใหรางกฎหมายฉบับนี้ตองตกไป 

(๒) ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
องคการศาสนาคริสต พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม วุฒิสภา ไดมีการศึกษาและยกรางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการองคการศาสนาคริสต 

                                                 
๑๖๓

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๕๐๓/๒๑๒๙๔ 
ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรบัหลักการ. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%29_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_23_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_23_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550


 
 

๑๙๐ 

พ.ศ. .... 1 6 3

๑๖๔ เพ่ือเสนอตอวุฒิสภาโดยมีหลักการเหตุผลเพ่ือใหการดําเนินงานและกิจกรรมของศาสนา
คริสตในประเทศไทยท่ียังไมมีกฎหมายรองรับ เปนไปในแนวทางเดียวกัน เปนเอกภาพ จึงใหมีการตรา
กฎหมายเพ่ือรองรับ คุมครอง ยกฐานะขององคกร วางระเบียบการบริหารและดําเนินการใด ๆ ใหเปนไป
โดยชอบดวยกฎหมาย สามารถสรางคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ โดยท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้
จะไมมีผลกระทบตอการดํารงสถานะหรือดํารงตําแหนงตาง ๆ ท่ีแตละนิกายดํารงอยูกอนหนานี้และ
ตอไปดวย โดยรางพระราชบัญญัติฯมีโครงสราง ๕ หมวด ๓๖ มาตรา มีหลักการและสาระสําคัญ ดังนี้ 

(๒.๑) หมวด ๑ บทท่ัวไป กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางองคกร
ศาสนาคริสตแหงประเทศไทย โดยพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งประธานคณะกรรมการกลางองคกรศาสนา
คริสตแหงประเทศไทยคนหนึ่ง เพ่ือเปนผูนํากิจการศาสนาคริสตในประเทศไทย 1 6 4

๑๖๕  กําหนดคุณสมบัติ 
ลักษณะตองหามและอํานาจหนาท่ีของประธานคณะกรรมการกลางองคกรศาสนาคริสตแหงประเทศไทย 
รวมท้ังกําหนดวัตถุประสงคของกิจการศาสนาคริสตในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

๑) ดําเนินงานดานการศาสนา ดูแลอภิบาลคริสตศาสนิกชนและ
ประชาชนท่ัวไป สอนศาสนาโดยยึดหลักพระคริสตธรรม คัมภีร และปฏิบัติกิจการทางศาสนา ในดานการ
ศาสนา  

๒) จัดการศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม  
๓) ดําเนินงานดานสังคม และอนุรักษสิ่งแวดลอม  
๔) ดําเนินงานดานการแพทย อนามัยและสาธารณสุข  
๕) ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖) ดําเนินการตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญอนุญาตใหกระทําได 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนตอสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวม”165

๑๖๖ 
(๒.๒) หมวด ๒ การจัดตั้งและการเลิกสถานประกอบศาสนกิจ กําหนดใหการ

สราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิกและการจดทะเบียน สถานประกอบศาสนกิจใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  โดยการจัดตั้ง การรวมและการเลิกสถานประกอบ
ศาสนกิจจะตองประกาศราชกิจจานุเบกษา   

กําหนดใหสถานประกอบศาสนกิจท่ีไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี
แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยใหมีคณะกรรมการประจําสถานประกอบศาสนกิจเปนผูแทนของสถาน
ประกอบศาสนกิจในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการประจําสถานประกอบ
ศาสนกิจอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนได166๑๖๗  

                                                 
๑๖๔

บันทึกขอความถึงประธานวุฒิสภาของ คณะกรรมาธิการศาสนา คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม วุฒิสภา, ท่ี สว (กมธ๓) ๐๐๑๙/(ร๓๐) ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔, เรื่องรายงานการพิจารณาศึกษา
การบริหารจัดการองคกรศาสนาคริสต. 

๑๖๕
รางพระราชบัญญัติการบรหิารจดัการองคกรศาสนาครสิต พ.ศ. ..., มาตรา ๕. 

๑๖๖
รางพระราชบัญญัติการบรหิารจดัการองคกรศาสนาครสิต พ.ศ. ..., มาตรา ๖. 

๑๖๗
รางพระราชบัญญัติการบรหิารจดัการองคกรศาสนาครสิต พ.ศ. ..., มาตรา ๑๒. 



 
 

๑๙๑ 

ท้ังนี้ ในรางมาตรา ๓ ไดใหคํานิยาม”สถานประกอบศาสนกิจ” หมายความวา 
“สถานท่ีไมวาจะมีชื่อเรียกอยางไร ซ่ึงผูท่ีนับถือศาสนาคริสตใชประกอบศาสนกิจ การสอนศาสนา การ
บริหารกิจการทางศาสนา รวมท้ังสถานท่ีกระทํากิจกรรม สงเสริมกิจการศาสนาท้ังโดยทางออมดวย” 

(๒.๓) หมวด ๓ คณะกรรมการกลางองคกรศาสนาคริสตแหงประเทศไทย 
กําหนดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการกลางฯ อํานาจหนาท่ี คุณสมบัติ วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนง รวมท้ังใหมีสํานักงานคณะกรรมการกลางองคกรศาสนาคริสตแหง
ประเทศไทย มีฐานะเปนนิติบุคคล มีหนาท่ีเก่ียวกับกิจการของคณะกรรมการกลางองคกรศาสนาคริสต
แหงประเทศไทย 

(๒.๔) หมวด ๔ คณะกรรมการประจําสถานประกอบศาสนกิจ กําหนดโครงสราง
องคประกอบของคณะกรรมการฯ  อํานาจหนาท่ี คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนง 

(๒.๕) หมวด ๕ กองทุนบริหารองคกรศาสนาคริสต กําหนดใหมีการจัดตั้ง
กองทุนบริหารองคกรศาสนาคริสต เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการบริหารองคกรศาสนาคริสต อันเปน
ประโยชนตอคริสตศาสนิกชนและประชาชนชาวไทย กําหนดใหมีคณะกรรมการกองทุนโดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธาน อธิบดีกรมการศาสนาเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอ
รายงานผลการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการองคกรศาสนาคริสต” พรอมกับรางพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการองคกรศาสนาคริสต พ.ศ. .... ตอท่ีประชุมวุฒิสภา ในการประชุมครั้งท่ี ๖ (สมัยสามัญ
ท่ัวไป)  ในวันจันทรท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  โดยหลังจากท่ีคณะกรรมาธิการฯแถลงรายงานแลว ท่ี
ประชุมไดลงมติเห็นดวยกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือสงไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป1 6 7

๑๖๘ แตเนื่องจากสภาพปญหามีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของประเทศไทย จึงทําใหรางกฎหมายดังกลาวยังไมมีความคืบหนาในการดําเนินการ 

ปจจุบันทางราชการไดรับรองฐานะองคกรทางศาสนาคริสต ๕ องคกรท่ีมีอยูใน
ตางประเทศและในประเทศไทย  ไดแก สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก  สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย  มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ็บติส  และ มูลนิธิเซเวนธเดย
แอ็ดเวนติสแหงประเทศไทย 

๓.๓.๓ สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดู  

๑)  ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในประเทศไทย 
ศาสนาฮินดูเปนศาสนาท่ีประชาชนสวนใหญของอินเดียนับถือ ในประเทศไทย 

คนรูจักศาสนาฮินดูในชื่อวา “ศาสนาพราหมณ” ดังนั้นชื่อทางราชการของศาสนาฮินดูในประเทศไทย คือ 
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู (Brahmanism-Hinduism)  แตในท่ีนี้ขอใชชื่อวาศาสนาฮินดูแทน เพ่ือใหตรงกับ
ความเปนจริงท่ีใชกันในวงวิชาการท่ัวไป ความจริงนักวิชาการหลายคนเรียกศาสนายุคท่ียึดถือคัมภีร

                                                 
๑๖๘

บันทึกรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๖ (สมัยสามญัท่ัวไป) วันจนัทรท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  
ณ ตกึรัฐสภา, หนา ๗. 



 
 

๑๙๒ 

ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท อถรรพเวท พราหมณะ อารัณยกะและอุปนิษัท วาศาสนาพระเวท (Vedic 
Religion) หรือศาสนาพราหมณ (Brahmanism) เพ่ือแยกใหเห็นความแตกตางกับศาสนาฮินดู 
(Hinduism)  ซ่ึงพัฒนามาจากศาสนาพระเวทหรือศาสนาพราหมณนั่นเอง 

สัญลักษณ AUM โอม สัญลักษณประจําศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ AUM โอม 
ประกอบข้ึนจากอักษร ๓ ตัว คือ A อ แทนพระวิษณุ U อุ แทนพระศิวะ และ M ม แทนพระพรหมา 
เปนสัญลักษณแทนเทพท้ังสามเม่ือรวมเปนรูปเดียวซ่ึงเรียกวา ตริมูรติ 

ศาสนาฮินดูมีจุดเริ่มตนเม่ือชาวอารยะอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในอินเดียท่ีบริเวณ
ลุมแมน้ําสินธุ ซ่ึงเปนท่ีมาของคําวา “ฮินดู” เม่ือราว ๓,๕๐๐ กวาปมาแลว แมน้ําสินธุปจจุบันมีตนน้ํา
เกิดจากภูเขาหิมาลัย ในเขตประเทศอินเดีย ไหลผานประเทศปากีสถาน ไปลงทะเลอาหรับ ชาว
อารยะมีคัมภีรทางศาสนาท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกเรียกวา เวทะ หรือพระเวท แรกทีเดียวมีเพียง ๓ คัมภีร 
คือ ฤคเวท สามเวท และยชุรเวท ตอมามีคัมภีรอถรรพเวทเพ่ิมเขามาอีกหนึ่งคัมภีร เชื่อกันวา คัมภีร
พระเวทไมใชคัมภีรท่ีมนุษยแตงข้ึน แตเปนคัมภีรท่ีพวกฤๅษีไดยินมาโดยตรงจากพระเปนเจา คัมภีรนี้
จึงมีชื่อเรียกรวม ๆ วา ศรุติ แปลวา “การไดยิน” ผูท่ีไดยินคือฤๅษีผูมีญาณวิเศษเหนือมนุษยธรรมดา 
ศาสนาฮินดูเปนศาสนาท่ีสืบทอดมาจากศาสนาท่ีนับถือคัมภีรพระเวทเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา 
จึงเปนศาสนาท่ีไมมีศาสดาเปนผูกอตั้งศาสนาเหมือนศาสนาอ่ืน ๆ ท่ัวไป บางครั้งชาวฮินดูจะเรียก
ศาสนาของตนวา สนาตนธรรม แปลวา ศาสนาท่ีมีมาแตนิรันดรกาล คือ มีมาตั้งแตดั้งเดิมไมมีใครรูวา
เริ่มตนเม่ือไร168

๑๖๙  
สมัยกอนรัตนโกสินทร  ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไดเขามาสูดินแดนสุวรรณภูมิ 

กอนสมัยทวารวดี คัมภีรชาดกในพระพุทธศาสนาเชนพระมหาชนก คัมภีรรามายณะก็กลาวถึงดินแดนใน
สุวรรณภูมิ และสุวรรณทวีปไวเม่ือป พ.ศ. ๓๐๓ คณาจารยพราหมณท่ีติดตามพระโสณะเถระกับพระ
อุตรเถระ ศาสนทูตของพระเจาอโศกฯ เขามายังสุวรรณภูมิ จุดแรกท่ีท้ังสององคมาประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาคือ นครปฐม ตอนนี้นับเปนยุคแรก ๆ ของพราหมณในประเทศไทย ประจักษพยานใน
การเผยแพรศาสนาพราหมณ คือ ปฏิมากรรม และปูชนียวัตถุของศาสนา เชน เทวรูป เทวาลัย พบท่ี
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี ท่ีตําบลพงตึก โบราณวัตถุของพราหมณดังกลาวมักจะ
พบคูกับปฏิมากรรมในพระพุทธศาสนา เชน เม่ือพบพระพุทธรูป พระเจดีย หรือพระปรางค ณ ท่ีใด ก็
มักจะพบเทวรูป และเทวสถานของพราหมณ พรอมกับวัตถุทางศาสนา เชน เสาชิงชา เปนตน ณ ท่ีนั้น
ดวยเสมอ 

ประมาณป พ.ศ. ๑๘๐๐ พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ ไดแพรจากอินเดียเขาสู
ประเทศไทย ตั้งม่ันอยู ท่ีสุโขทัย พระมหากษัตริยราชวงศพระรวง ทรงเอาพระทัยใสทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนามาก ในขณะเดียวกันก็ทรงเอาธุระในศาสนาพราหมณ-ฮินดูดวย ในราชสํานักมีพราหมณ 
พระศรีมโหสถ พระมหาราชครู เปนปุโรหิต ถวายความรูวิทยาการของนักรบและวิทยาการของกษัตริย มี
การประกอบพิธีกรรมตามพระเวท อันสืบเนื่องมาเปนพระราชพิธีจนถึงปจจุบัน บรรดาพิธีกรรมท่ี
เก่ียวของกับการเบียดเบียนชีวิตมนุษยและสัตวท่ีเรียกวา ยัญกรรม นั้น คณาจารยพราหมณในพระ
ราชอาณาจักรไทยไดเลิกไปหมดสิ้น เพราะขัดกับพ้ืนฐานของสังคมชาวพุทธ คงเหลือแตการประกอบพิธี

                                                 
๑๖๙

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, อางแลว, หนา ๑๐๘-๑๐๙. 



 
 

๑๙๓ 

สาธยายพระเวท สรางมงคล ลางอัปมงคล ดําเนินงานทางศาสนาคูไปกับพระพุทธศาสนา อีกท้ัง
คณาจารยพราหมณได เปนอุบาสก ทํานุบํารุ งพระพุทธศาสนา เจริญรอยตามพระยุคลบาท 
พระมหากษัตริยแหงพระราชอาณาจักรไทยมาตั้งแตโบราณกาล ดวยเหตุนี้จึงเกิดมีคําวาพุทธกับไสย อิง
อาศัยกัน ปจจุบันมีพิธีกรรมพราหมณบางอยางก็มีพุทธเจือปนเชน มีพระสงฆเจริญพระพุทธมนต ทาย
พระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปาวาย เปนตน เรื่องของพุทธก็มีพราหมณแทรกเชน การเดินประทักษิณ
รอบวัตถุสถานมงคล การจุมเจิมลูกนิมิต การรดน้ําสังขใหเจานาค การเบิกพระเนตรพระพุทธปฏิมา 
เปนตน 

ในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในพระราชอาณาจักรไทยตามลัทธิลังกาวงศ
นับวาเปนยุคท่ีสองของพราหมณในไทย ยุคนี้หางจากยุคแรกประมาณ ๑,๕๐๐ ป ไดปรากฏปูชนียวัตถุ
ในศาสนาพราหมณ ในหลาย ๆ ท่ีขุดพบในอาณาจักรสุโขทัยรวมท้ังจารึกพระเวทในศาสนาพราหมณอีก
เปนจํานวนมาก 

พราหมณ ในพระราชอาณาจักรไทย  อาจกลาวไดว าเปนพราหมณสมัย
พระพุทธศาสนา จะเห็นไดวาท่ีตั้งของศาสนพิธีของพราหมณ และของพุทธท่ีสํารวจพบในพระ
ราชอาณาจักรไทย มักจะมีเทวรูป ประติมากรรมในพระพุทธศาสนาอยูในสถานท่ีเดียวกันเสมอ จาก
ตํานานและขอสันนิษฐานตาง ๆ จะเห็นวาบรรดาวิชาการตาง ๆ ท่ีไดศึกษากันมาในสมัยพันกวาปมานี้ได
อาศัยวิชาในแขนงอุปเวท อาถรรพเวท เปนสวนมากเชน อายุรเวทวาดวยทางเภสัช การปรุงยาและ
การแพทยทุกแขนง นิติเวทวาดวยการปกครองกฎหมายจะเขียนแบบแผนของบานเมืองเปนตน ตลอดจน
วรรณคดีเชน หนังสือเรื่องสมุทโฆษคําฉันท ฉบับท่ีพระมหาราชครูแตง และหนังสือจินดามณี ตนตํารา
เรียนภาษาไทยซ่ึงสมเด็จพระนารายณฯ โปรดใหพระยาโหราธิบดี (พราหมณ) แตงเอาไวเพ่ือใชสอนกัน
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร เปนตน ดังนั้นในสมัยกอนท่ีปรึกษาราชการงานเมืองจึงมีพราหมณปุโรหิตอยู
ดวยเสมอ เพราะโดยตําแหนงเปนอาจารยสอนวิชาการตาง ๆ ดวย 

ตระกูลของพราหมณ ท่ีเขามาในพระราชอาณาจักรไทยมีอยูมากมาย ตัวอยาง
ตระกูลพราหมณสําคัญครั้งสมัยอยุธยาคือพราหมณศิริวัฒนะ ไดเปนพระมหาราชครู พระราชปุโรหิตา
จารยราชสุภาวดีศรีบรมหงสวงศบริโสดม พราหมณทิชาจารย พระมหาราชครู ไดมีลูกหลานใหกําเนิด
สกุลสําคัญ ๆ สืบตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร169๑๗๐ 

๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ –ฮินดูในปจจุบันยังไมมีกฎหมายใดบัญญัติเรื่อง

การจัดตั้งหรือรับรองสถานภาพทางกฎหมายไวเปนการเฉพาะ องคการศาสนาพราหมณ-ฮินดูท่ีทาง
ราชการไทย โดยกรมการศาสนาใหการรับรอง ตามระเบียบกรมการศาสนาวาดวยองคการศาสนาตาง ๆ 
พ.ศ. ๒๕๑๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕  ไดแก สํานักพราหมณพระราชครู ในสํานัก
พระราชวัง สมาคมฮินดูธรรมสภา และสมาคมฮินดูสมาช170

๑๗๑ 

                                                 
๑๗๐

ความรูเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ-ฮินดู, <http://www.SiamGanesh.com>, ๙ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘. 

๑๗๑
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. “ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู” ใน  

กรมการศาสนา, อางแลว, หนา ๑๗๔. 



 
 

๑๙๔ 

ในสมัยรัตนโกสินทร  เม่ือสรางพระนครเรียบรอยและประกอบพิธีราชาภิเษกแลว 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหสรางเทวสถานข้ึน เม่ือ
พุทธศักราช ๒๓๒๗ มีพราหมณเปนผูดูแลและประกอบพระราชพิธีสําคัญสําหรับพระนคร และทรงให
สรางเสาชิงชาข้ึนตรงหนาเทวสถาน การสรางเสาชิงชาข้ึนก็เพ่ือจะรักษาธรรมเนียมการสรางพระนครตาม
อยางโบราณ โดยถือคติวาจะทําใหพระนครมีความม่ันคงแข็งแรง และไดโปรดเกลาฯ ใหพราหมณจาก
ปกษใตข้ึนมารับสนองพระบรมราชโองการเปนพราหมณประจําราชสํานัก ปฏิบัติพระราชพิธีสําหรับ
พระองค และพระราชอาณาจักร โดยใหประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย โลชิงชา ซ่ึงเปนการขอพรจาก
พระอิศวรเพ่ือใหพระนครม่ันคง แข็งแรง และมีความอุดมสมบูรณ 

พราหมณไดปฎิบัติทางราชพิธีตอมาทุกรัชกาล จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว พระองคไดโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกรมพิธีพราหมณในกระทรวงวัง  ปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหพราหมณปฏิบัติพระราชพิธีสําหรับพระองคและ
ประเทศชาติตอไป โดยใหข้ึนตรงตอสํานักพระราชวัง และปฏิบัติศาสนกิจท่ีเทวสถานสําหรับพระนคร 
ขางวัดสุทัศนเทพวราราม เสาชิงชา กรุงเทพฯ 

เทวสถาน หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกวา “โบสถพราหมณ” (ดวยเปนเทวสถานท่ีมี
พราหมณเปนผูดูแลและประกอบพระราชพิธีสําคัญสําหรับพระนคร) ตั้งอยู ณ เลขท่ี ๒๖๘ ถนนบาน
ดินสอ แขวงเสาชิงชา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายในเทวสถานมีโบสถ ๓ หลัง คือ 

๑. สถานพระอิศวร (โบสถใหญ) กอสรางดวยอิฐถือปูนไมมีพาไล โบสถหลังนี้จะมี
ขนาดใหญกวาหลังอ่ืนทุกหลัง 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) กอสรางดวยอิฐถือปูนมีพาไลท้ังดานหนา
และดานหลัง การกอสรางยังคงศิลปะอยุธยาท่ีสรางโบสถท่ีมีพาไล ตัวโบสถไมมีลวดลาย หลังคามีชั้นลด 
๑ ชั้น ภายในโบสถมีเทวรูปพระพิฆเณศวร ๕ องค ลวนทําดวยหิน 

๓. สถานพระนารายณ (โบสถริม) กอสรางดวยอิฐถือปูนมีพาไลท้ังดานหนาและ
ดานหลังการกอสรางทําเชนเดียวกับสถานพระพิฆเณศวร ภายในโบสถประดิษฐานพระนารายณทําดวย
สําริด ตรงกลางโบสถมีเสาลักษณะคลายเสาชิงชาขนาดยอม สําหรับประกอบพิธีชาหงสสูง ๒.๕๐ เมตร 
เรียกวา “เสาหงส” 

บริเวณลานเทวสถานดานหนาประตูทางเขามีเทวาลัยขนาดเล็กประดิษฐาน 
พระพรหมตั้งอยูกลางบอน้ํา สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๔  ท้ังนี้ เทวสถานและเสาชิงชา ซ่ึงไดสรางข้ึนพรอม
เทวสถาน อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของโบสถพราหมณ บริเวณหนาวัดสุทัศนเทพวราราม แขวง 
เสาชิงชา เขตพระนคร ใชประกอบพิธีโลชิงชา ในพระราชพิธีตรียัมปวาย กรมศิลปากรไดประกาศข้ึน
ทะเบียนเปน “วัตถุโบราณ” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๖๖ ตอนท่ี ๖๔  วันท่ี ๒๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ หนา ๕๒๘๑ ลําดับท่ี ๑๐ และ ๑๑ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เสาชิงชาซ่ึงเปน
โบราณสถานคูบานคูเมืองนับตั้งแตตั้งกรุงรัตนโกสินทรมาจนถึงปจจุบัน หากรวมอายุตั้งแตเริ่มสรางใน
ป พ.ศ. ๒๓๒๗ จนถึงขณะนั้น รวมอายุไดประมาณ ๒๒๓ ป สภาพเดิมชํารุดทรุดโทรมอยางมาก 



 
 

๑๙๕ 

สมควรท่ีจะบูรณะปฏิสังขรณเสาชิงชาครั้งใหญ กรุงเทพมหานครจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
ดําเนินการจัดหาไมสักขนาดใหญ ๒ ตนจากจังหวัดแพร เพ่ือนํามาทําเปนเสาประธาน สวนท่ีโคนเสา
ท้ังสองเปนเสากลมขนาดกลางขนาบขางเรียกวา เสาตะเกียบ ยอดเสาแกะสลักลวดลายงดงาม มี
ความสูงจากฐานถึงยอด ๒๑.๑๕ เมตร หลังจากไดบูรณะเสร็จสมบูรณแลวคณะกรรมการฯ ไดทํา
หนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธานใน
พิธีฉลอง ในวันพุธท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เทวสถาน มีฐานะเปนหนวยงานหนึ่งท่ีข้ึนกับสํานักพระราชวัง ไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะหใหประกอบพระราชพิธีสําหรับพระราชสํานักโดยมีตําแหนงหัวหนาพราหมณหรือ
พระครูพราหมณซ่ึงจะตองไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งใหเปนพราหมณประกอบพระราชพิธี โดย
ประธานพราหมณพระราชครูในสํานักพระราชวัง เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักพราหมณ 
โดยไดจัดแบงภารกิจเปน ๓ ดาน คืองานในหนาท่ีประกอบพิธีสําหรับพระราชสํานักตามหมาย งานดาน
เผยแพรศาสนาแกประชาชน และงานดานสังคมสงเคราะห171๑๗๒ 

สําหรับความเปนมาของสมาคมฮินดูธรรมสภานั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ราวป พ.ศ. ๒๓๘๑ ไดมีพราหมณชาวภารตจากอุตตรประเทศ 
(เผาทมิฬ) เดินทางมาสูประเทศไทย โดยทางเรือบาง ได ข้ึนบกท่ีแหลมมลายู  ท่ี เกาะภู เก็ต 
นครศรีธรรมราช และจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยบางนําสินคามาขาย และมีกลุมหนึ่งไดเดินทาง
ข้ึนสูเมืองหลวงเริ่มประกอบกิจการคาและหาเลี้ยงชีพตามความรูของตน 

เม่ือปกุน พ.ศ. ๒๔๑๘ รัชกาลท่ี ๕ ไดเสด็จประพาสประเทศอินเดีย และไดเสด็จ 
นิวัติสูประเทศไทยในปเดียวกัน พระองคไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน ไดเคยทรงปฏิสันถารกับ
ชาวอินเดีย (เผาทมิฬ) และตรัสวา หากชาวอินเดียมีความประสงคจะได ท่ีดินเพ่ือใชสราง
สาธารณประโยชนแลว พระองคจะพระราชทานให แตปรากฏวามิไดมีชาวอินเดียผูใดนําเรื่องนี้มา
พิจารณา จะเปนดวยเหตุผลอันใดก็ยากท่ีจะทราบได 

ป พ.ศ. ๒๔๒๒ ชาวอินเดียท่ีอยูทางภาคใตของประเทศไทยซ่ึงมาจากภาคใตของ
ประเทศอินเดีย (เผาทมิฬ) ไดเริ่มทยอยเขาสูเมืองหลวงบางกอกเปนระลอก ๆ เพ่ือตั้งรกรากอยูในเมือง
หลวง และบางก็แตงงานอยูกินกับคนไทยชาวพ้ืนเมือง และไทยเชื้อสายมอญ ปรากฏหลักฐานวามีชาว
อินเดียผูหนึ่งไดซ้ือท่ีดินไวท่ีหัวลําโพง สรางเทวสถานเปนเนื้อท่ีกวางใหญไพศาล และเปนบุคคลแรกท่ี
จัดหาซ้ือท่ีดินไวในเมืองหลวง ดวยความรวมมือของชาวอินเดีย แตเนื่องจากเปนระยะเวลานานเกือบรอย
ปมาแลว จึงยากท่ีจะทราบไดวา ท่ีดินดังกลาวนั้นไดถายเทไปเปนของผูใด ทราบแตเพียงจากปากคําของ
ทานผูสูงอายุวา ในระยะเวลาเดียวกันนั้น คงมีแตศาลาเล็ก ๆ ของเจาแมศรีมหาอุมาเทวีอยูใตตนสะเดา 
ในไรออยริมทางสีลม (ปจจุบันคือ เนื้อท่ีบริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวีดานหลังวัด) 

ศาลาจาวแมศรีมหาอุมาเทวีนี้ เดิมชื่อวา ศาลาศรีมารีอัมมัน เปนท่ีเคารพบูชาของ
ชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีนในยุคนั้น ท้ังนี้อยูภายใตการดูแลของกลุมชาวอินเดียทมิฬ (ทางภาคใต
ของประเทศอินเดีย) ศาลเจาแมนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เปนท่ีเลื่องลือกันมาในสมัยนั้น ตางพากันมากราบไหว
บูชากันเปนประจํา ในป พ.ศ. ๒๔๕๔ ชาวอินเดียทมิฬท่ีไดตั้งรกรากอยูในยานสีลม มีความเห็นวา ศาล
                                                 

๑๗๒กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู”, หนา ๑๗๓-
๑๗๕. 



 
 

๑๙๖ 

เจาแมมีความศักดิ์สิทธิ์เปนท่ีเคารพสักการบูชาของชนในทองท่ีและตางตําบล จึงพรอมใจกันสราง
เทวาลัยข้ึน และนําองคเจาแมมาประดิษฐานเปนพระประธาน และนําองคเทวะตาง ๆ มาจากประเทศ
อินเดีย กอสรางเพ่ิมเติม ตอมาไดกลายเปนท่ีชุมนุนของชาวอินเดียผูเดินทางมาจากท่ีตาง ๆ ชาวบานจึง
ขนานนามวัดนี้วา “วัดแขกสีลม” และไดมีการจัดงานเทศกาลประจําปนับแตนั้นเปนตนมา โดยภายใน
เทวาลัย ประดิษฐานเทวรูปตาง ๆ อาทิ 

๑. พระพิฆเนศวร เรียกกันโดยยอวาพระพิฆเนศ มีศีรษะเปนชาง ไดรับการยกยอง
วาเปนจอมเทพผูมีปญญาเลิศ ไมวาจะประกอบพิธีใด ๆ จะตองบูชาพระพิฆเนศกอนเพ่ือขอพรและเปน
การคารวะในฐานะพระบรมครูผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ความสําเร็จแหงกิจการงานท้ังปวง 

๒. เจาแมศรีมหาอุมาเทวี มีกายปรากฏ ๓ รูปคือ รูปหนึ่งเปนผูมีความสุขุม เมตตา 
รูปหนึ่งเปนผูมีความเกงกลาในการรณรงคสงคราม และปราบปรามเหลาศัตรูไดท่ัวทิศ รูปหนึ่งเปนผูมี
ความเหี้ยม ดุราย เม่ือยามพิโรธในยามวิกาล 

๓. พระขันธกุมาร ชาวบานเรียกกันวา “พระนกยูง” พระองคทรงเปนนักรบ 
ผูเกรียงไกรชอบแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย มีผูนิยมบูชาเพ่ือขอพลังแหงจิต และความแข็งแกรงในการ
ปฏิบัติงาน 

๔. พระกฤษณะ มีพระปรีชาชาญในการเจรจาพาที นิยมขอพรเพ่ือความเปน 
สิริมงคล 

๕. หลวงพอพระพุทธศรีชินราช บางเรียกกันวา “หลวงพอชินราชวัดแขก” 

ในป พ.ศ. ๒๔๕๘ ชาวอินเดียทมิฬไดจัดตั้ งคณะกรรมการข้ึนเปนผูดูแล
ผลประโยชนวัดซ่ึงชาวบานเรียกกันวา “ผูใหญวัด” จดทะเบียนเปนมูลนิธิ “วัดพระศรีมหามารีอัมมัน” 
เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ คณะกรรมการไดรื้อฟนประเพณีดั้งเดิมของชาวภารต โดยจัดใหมี
การประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนาท่ีนามหัศจรรยท่ีสุดคือ ริเริ่มใหมีการจัดงานแหเปน
ประเพณีประจําป โดยมีการเขาทรงเจาอัญเชิญเทวะตาง ๆ ออกแห มีการทําบุญเลี้ยงอาหาร แจกขนม 
ในเทศกาลอันควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานเทศกาล “ดูเซรา” หรือ “เนาวราตร” จะมีการเฉลิมฉลองกัน
อยางเอิกเกริกเปนท่ีเลื่องลือไปท่ัวเมืองไทยวา “งานแหเจาแมกาลี วัดแขกสีลม” เพ่ือเปนท่ีเคารพบูชา  

ในปเดียวกันนี้ ชาวอินเดียทมิฬก็ไดรวมมือกันซ้ือท่ีดินแปลงหนึ่งอยูท่ีเลขท่ี ๕๐ 
ซอยวัดปรกแขวงทุงวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเปนสมาคมฮินดูธรรมสภาข้ึน และได
จดทะเบียนสํานักงานใหญของสมาคม ตอมาเม่ือศาสนิกชนชาวอินเดียทมิฬเพ่ิมจํานวนมากข้ึน และ
สถานท่ีในบริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) ไมสามารถขยายออกตามจํานวนศาสนิกชนได ก็
จําเปนตองหาสถานท่ีใหมสําหรับประกอบกิจทางศาสนา จึงไดเรี่ยไรเงินจัดสรางวัดวิษณุในท่ีท่ีจัดตั้ง
สมาคมฮินดูธรรมสภาในป พ.ศ. ๒๔๖๓ และไดอัญเชิญเทวรูปตาง ๆ มาจากประเทศอินเดีย และทําพิธี
ประดิษฐานเทวรูป และไดทําพิธีเปดในป พ.ศ. ๒๔๖๔ แลวตั้งชื่อเต็มวา “สมาคมฮินดูธรรมสภา  
(วัดวิษณุ)”   

สมาคมฮินดูธรรมสภา จัดตั้งข้ึนโดยมีจุดประสงคเพ่ือเผยแพรและสงเสริมศาสนา
พราหมณ-ฮินดู สรางและสงเสริมมิตรภาพกับศาสนาอ่ืน ๆ ตลอดจนรวมมือกับกรมการศาสนา และ
ปฏิบัติตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลไทย สมาคมฮินดูธรรมสภา มีนายกสมาคมฮินดูธรรมสภา 



 
 

๑๙๗ 

เปนหัวหนาคณะกรรมการบริหารงานรับผิดชอบการดําเนินงานของสมาคม มีผูเผยแพรศาสนา จํานวน 
๑๑ คน172

๑๗๓ 
สําหรับความเปนมาของสมาคมฮินดูสมาชนั้น เดิมทีศาสนิกชนชาวปญจาบ แบง

ออกเปนสองพวกคือ ซิกข และพราหมณฮินดู ไดเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลท่ี ๕ และได
ใชสถานท่ีรวมกันในการปฏิบัติศาสนกิจ ท่ีบานบริเวณหลังวังบูรพา ตอมาเม่ือมีจํานวนคนมากข้ึนจึง
แยกกัน โดยเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๘ ในวันเทศกาลวิชัยทศมี อันเปนวันสําคัญวันหนึ่งของศาสนิกชนฮินดูได
พรอมใจกันจัดตั้งสมาคมข้ึนสมาคมหนึ่ง ซ่ึงมีชื่อเรียกในสมัยนั้นวา “ฮินดูสภา” สมาคมนี้ตั้งอยู ณ 
อาคารเล็ก ๆ แหงหนึ่งในบริเวณหลังวังบูรพา ประธานคนแรกคือ นายลาลา ชคัตราม ปาวา ตอมาเม่ือ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ก็ไดเปลี่ยนมาเปน “ฮินดูสมาช” และยายมาอยูอาคารสามชั้น เลขท่ี ๑๓๖/
๑-๒ ถนนศิริพงษ เสาชิงชา แขวงสําราญราษฎร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

เม่ือศาสนิกชนฮินดูในประเทศไทยไดกอสรางอาคารซ่ึงเปนท่ีตั้งของสมาคมสิ้นสุด
ลงแลว ไดมีความพยายามท่ีจะสรางศาสนสถานคือ “เทพมณเฑียร” โดยมีความคิดวาสรางใหใหญโตและ
งดงามสมเกียรติ จึงไดเปดบัญชีรับบริจาคเงินจากผูมีจิตศรัทธาท่ัวไปมีการเรี่ยไรและรวบรวมเงินซ่ึงไดรับ
ความรวมมือรวมใจเปนอยางดีจากพ่ีนองชาวอินเดียท่ีอยูในพระนครและในสวนภูมิภาคหรือแมท่ีอยูใน
ตางประเทศก็ตาม และกอสรางไดแลวเสร็จ เม่ือมีเทพมณเฑียรแลวไดอัญเชิญพุทธปฏิมา และเทวปฏิมา
ท่ีชาวฮินดูท่ัวไปสักการะจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานไวภายในเทพมณเฑียรแหงนี้ อาทิ พระ
นารายณ และพระแมลักษมี พระรามและภควดีสีดา พระกฤษณะ และพระนางราธา พระพุทธเจาอวตาร
ปางท่ี ๙ แหงพระวิษณุ พระศิวะ พระแมทุรคา พระพิฆเนศวร พระหนุมาน พระแมสตีหรือราณีสตีเทวี 
เปนตน 

ในบรรดางานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษของสังคมฮินดู มีอยูสองงานซ่ึงนับวา
เปนท่ีนิยมแพรหลายอยางกวางขวางท่ีสุด ไดแกงาน “วิชัย ทศมี” และงาน “ชนมาษฏมี” ประชาชน
เฉลิมฉลอง “วิชัย ทศมี” เพราะถือกันวา เปนวันท่ีพระรามรบศึกชนะทศกัณฐ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
เปนวันท่ีธรรมะชนะอธรรม เพราะเชื่อกันวา พระรามเปนสัญลักษณของธรรมะ ในทํานองเดียวกับท่ีเชื่อ
วาทศกัณฐเปนสัญลักษณของอธรรม สวน “ชนมาษฏมี” เปนวันเกิดของพระกฤษณะซ่ึงเปนเทพเจาท่ี
ประชาชนเคารพบูชากันท่ัวประเทศอินเดีย งานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษของท้ังสองวาระนี้ ศาสนิกชน
ฮินดูไดใหความสําคัญและจัดเฉลิมฉลองอยางครึกครื้นทุกป 

การบริหารงานของสมาคมฮินดูสมาชนั้นนายกสมาคมฮินดูสมาชเปนหัวหนาคณะ
กรรมการบริหารสมาคม รับผิดชอบการดําเนินงานของสมาคม มีผูเผยแพรศาสนา จํานวน ๙ คน โดย
หลักใหญ กิจการของสมาคมฮินดูสมาชจะยึดม่ันอยูกับคําสอนของศาสนาพราหมณ-ฮินดู และกิจกรรมท่ี
สําคัญประการหนึ่งของสมาคมซ่ึงไดยึดถือปฏิบัติกันในตอนตน ๆ คือ นัดชุมนุมกันในเวลากลางคืนของ
ทุกวันจันทร นอกจากสวดมนต และขับรองเพลงถวายพระเปนเจาแลว ก็มีการอาน และบรรยาย
ความหมายของคําสอนในคัมภีรภควัทคีตา บางครั้งก็มีการอานบทความอันวาดวยเรื่องราวทางศาสนา 
หรือวัฒนธรรม นอกจากนี้ หากมีอาคันตุกะผูทรงวิทยาคุณเดินทางจากประเทศอินเดียมาถึงทางสมาคมก็

                                                 
๑๗๓

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู”, หนา 
๑๘๐-๑๘๓. 



 
 

๑๙๘ 

เชื้อเชิญใหมาแสดงปาฐกถาใหท่ีชุมนุมฟง พรอมท้ังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดวย และสมาคมได
ตั้งโรงเรียนข้ึนเม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ มีชื่อวา โรงเรียนภารตวิทยาลัย สอนภาษาฮินดูและ
ภาษาอังกฤษใหแกเยาวชนและบุคคลท่ัวไป173

๑๗๔ 
ท้ังนี้ อาจกลาวโดยสรุปไดวา ในปจจุบันศาสนสถานของศาสนาพราหมณ-ฮินดูยัง

ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดท่ีบัญญัติเรื่องการจัดตั้งหรือรับรองสถานภาพทางกฎหมายของศาสน
สถานไวอยางชัดเจนเปนการเฉพาะ เวนแตการรับรองของหนวยงานสวนราชการ คือกรมการศาสนา ก็
เปนการรับรองการอุปถัมภของรัฐท่ีมีตอองคกรทางศาสนาตาง ๆ ตามระเบียบกรมการศาสนาวาดวย
องคการศาสนาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๑๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดแก สํานักพราหมณ
พระราชครูในสํานักพระราชวัง สมาคมฮินดูธรรมสภา และสมาคมฮินดูสมาช ในขณะท่ีสององคกรหลัง
นอกจากจะมีฐานะเปนองคกรทางศาสนาตามระเบียบกรมการศาสนาแลว ยั งมีฐานะเปน 
นิติบุคคลในรูปแบบของการจัดตั้งเปนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงแมจะมีฐานะ
เปนนิติบุคคลแตเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนซ่ึงมีขอจํากัดหลายประการในแงของวัตถุประสงค
ความเปนศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชนเดียวกับวัตถุประสงคขององคกรทางศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีมี
ขอบเขตครอบคลุมท้ังดานศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา มากกวาท่ีกําหนดไวในขอบังคับหรือตราสารการ
จัดตั้งสมาคมหรือมูลนิธิ จึงอาจมีความจําเปนในการท่ีจะตองมีบทบัญญัติของกฎหมายเปนการเฉพาะ
เชนเดียวกับท่ีมีในศาสนาอ่ืน เชน พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสตหรือศาสนาอิสลามหรือไม และหากมี
สภาพปญหาตาง ๆ เกิดข้ึนมาก คงมีความจําเปนท่ีอาจจะตองมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้โดยละเอียดใน
โอกาสตอไป  

๓.๓.๔  สถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาซิกข  

๑)  ประวัติความเปนมาของศาสนาซิกขในประเทศไทย 
ศาสนาซิกข (Sikhism) เปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม หมายถึง ศาสนาของ 

ผูเชื่อถือยึดม่ันในความเปนหนึ่งเดียวของพระผูเปนเจา ผูเปนเอกเพียงพระองคเดียว เปนศาสนาท่ีเนนใน
หลักของการปฏิบัติเปนศาสนาแหงความเชื่อม่ันและศรัทธาการมองโลกในแงดีอยางมีความหวังดวยเหตุ
และผล สนับสนุนดวยปรัชญาศาสตรเพ่ือความกาวหนาของมนุษย ศาสนาซิกขแนะแนวแหงการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคาในรูปของฆราวาส ผูครองเรือนเปนหลักและการอุทิศตนใหเปนประโยชนตอสังคม
สวนรวม รับใชชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยกันโดยไมถือรังเกียจเชื้อชาติศาสนา วรรณะ และภาษา 

ชาวซิกข คือ บุคคลสามัญชนใดก็ตาม ผูซ่ึงเชื่อม่ันอยางซ่ือสัตยในเอก อกาลปุรุข 
(พระผูเปนเจา) พระศาสดาท้ังสิบพระองค ศรีคุรุนานักเทพ ถึง คุรุโควินทสิงหศรีคุรุครันถซาฮิบ (พระ
ศาสดานิรันดรกาล) พระศาสโนวาทและบทบัญญัติของพระศาสดาท้ังสิบพระองค และเชื่อม่ันรับ (น้ํา) 
อมฤต ซ่ึงประทานโดยพระศาสดาพระองคท่ี ๑๐ และซ่ึงไมมีพันธะผูกพันเชื่อถือในศาสนาอ่ืน ผูนั้นคือ 
ซิกข 

ศาสนาซิกขถือกําเนิดข้ึนในประเทศอินเดียเม่ือป พ.ศ. ๒๐๑๒ โดยมีพระศาสดา 
คุรุนานักเทพ เปนองคปฐมบรมศาสดาและมีศาสดาสืบตอมาอีก ๙ พระองค โดยการสืบตําแหนงโดย 

                                                 
๑๗๔

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “ประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู”, หนา 
๑๘๔-๑๘๖. 



 
 

๑๙๙ 

“ธรรมะ” ในปจจุบันชาวซิกขนับถือพระธรรมจากพระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบเปนพระศาสดานิรันดร
กาลสืบตลอดมา 

คําวา “ซิกข” เปนภาษาปญจาบี มาจากคําวา “สิกข” หรือ“สิกขา” ในภาษาบาลี 
และตรงกับคําวา ศิษย ซ่ึงแปลวาผูศึกษา โดยถือวาผูท่ีนับถือศาสนาซิกขทุกคนเปนศิษยของคุรุหรือครู 
คําวา คุรุ เปนคําเรียกพระศาสดาของชาวซิกขศาสนาซิกขเชื่อวามีพระผูเปนเจา (วาเฮคุรุ) ท่ีแทจริงเพียง
พระองคเดียว ไมเชื่อวาการทรมานตนจะทําใหบรรลุถึงสัจธรรมได แตถือวาการครองเรือนอยูในคฤหัสถ
เพศก็สามารถจะหลุดพนจากหวงแหงกรรมไดโดยการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันโดยมีขันติและมี
เมตตาตอเพ่ือนมนุษย บําเพ็ญภาวนาชําระลางจิตใจ ใหสะอาดอยูเสมอ ดังนั้นศาสนาซิกขจึงไมสนับสนุน
การบําเพ็ญพรตหรือการสละครอบครัว พระศาสดาของศาสนาซิกขทุกพระองคทรงครองเรือนและมี
ครอบครัวตามปกติ 

ประมุขของศาสนาซิกขในเวลาตอมา ไดประมวลคําสอนของคุรุนานักเปนหลักของ
ซิกข อาจยอเขาเปนหลักใหญไดสี่ประการคือ สามัคคี เสมอภาค ศรัทธา ความรัก (ภักดี)  สองหลักตน
แสดงมติและความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา (องคเดียวกัน) และความสัมพันธระหวางมนุษย
ดวยกัน สองหลักหลังแสดงมติหรือทางปฏิบัติอันมนุษยจะพึงปฏิบัติตามเพ่ือบรรลุความสุขเกษม 
ข้ันสุดทาย 

ชาวซิกขเชื่อวามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตท่ีประเสริฐท่ีสุดของพระผูเปนเจาและพระองค
ทรงสถิตในทุกสรรพสิ่งท่ีทรงสราง  มนุษยสามารถพัฒนาจิตวิญญาณใหกาวหนาสูงสุดได เพ่ือไปรวมเปน
หนึ่งเดียวกับพระองค ชาวซิกขจะสวดภาวนา ปฏิบัติธรรมตามพระศาสโนวาทในพระมหาคัมภีรดวยใจท่ี
บริสุทธิ์ มิไดสวดออนวอนเพ่ือใหพระเจาทรงประทานรางวัลแกเขาแตจะสวดดวยจิตท่ีมีความรัก ศรัทธา 
ขอบคุณในพระเมตตาของพระองค 

ชาวซิกขจะปฏิบัติตามสัจธรรมในพระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ พระศาสดา 
นิรันดรกาล และตามศาสนวินัยของซิกขซ่ึงมีมาตรฐานใหชาวซิกขท้ังมวลถือปฏิบัติ คือ174

๑๗๕ 
๑) สวดภาวนา “นาม-วาเฮคุรุ” ทุกขณะจิต 
๒) ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมในพระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบและศาสนวินัย

ของซิกข (ประกาศใชโดยสภาศาสนธรรมสูงสุดของซิกข ณ นครอมฤตสระ เม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๕) 
๓) ประกอบสัมมาอาชีวะโดยสุจริตธรรมในรูปของฆราวาส 
๔) รับใชบริการสังคมและเพ่ือนมนุษยดวยกาย วาจา ใจ และทรัพยโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 
๕) ดํารงชีวิตในรูปของฆราวาส ไมลวงเกินสามี ภรรยาหรือหญิงผูอ่ืน 
๖) นับถือและเคารพในสิทธิของสตรีอ่ืนเสมือนมารดา พ่ีสาวนองสาว บุตรีของตน 
๗) ฝกอบรมจิตใจ นําพระธรรมมาปฏิบัติยึดเหนี่ยวในการท่ีจะเอาชนะมาร (ความ

ชั่วราย) ท่ีจะมาครอบงําจิตใจและการดํารงชีวิต 
๘) มารท้ังหาในศาสนาซิกข คือ ตัณหา (กาม) ความโกรธ ความโลภ ความหลง 

(โมหะ) และความอหังการ 

                                                 
๑๗๕

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



 
 

๒๐๐ 

พระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ คือ พระศาสดานิรันดรกาลของซิกข ซิกขศาสนิก
ชนจึงถือปฏิบัติตอพระมหาคัมภีรดุจพระศาสดาท่ีแทจริง  ในปจจุบัน ศาสนสถานของซิกขซ่ึงเดิมเรียกวา 
“ธรรมศาลา” ไดรับการขนานนามเปน “คุรุดวารา” เม่ือไดมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีรมาประทับเปน
องคประธานบนบัลลังกในศาสนสถาน ทุกเชาเวลา ๐๔.๓๐ น. ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรมา
ประทับเปนองคประธานในหองโถงชุมนุมเจริญธรรม แลวเวลาเย็น ๑๘.๐๐ น หลังจากมีการสวดภาวนา
บทสวด“แรหราส” เสร็จสิ้นลง ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรไปประทับชั้นบนสุดของอาคารใน
หอง “สุขอาศฺนะ”  

ในศาสนาซิกขไมมีพระหรือนักบวช นักบุญ เนื่องจากพระศาสดาทรงเล็งเห็นวา  
ศาสนิกชนโดยท่ัวไปมักจะไมสนใจท่ีจะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรม จะมอบหนาท่ีการผดุงรักษา
ศาสนาไวแกพระหรือนักบวชของตนการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ จําตองพ่ึงนักบวช ทําใหมีการถือชั้น
วรรณะ และฐานะทางสังคมตางกัน เม่ือมีภัยมาถึงไมมีศาสนิกชนใดจะออกมาปกปองศาสนาและความ
เชื่อถือของตน พระศาสดาจึงมอบหมายใหศาสนิกชนแมวาจะดํารงชีวิตในรูปของฆราวาส ใหศึกษาธรรม 
ปฏิบัติธรรม ทําหนาท่ีเผยแพรศาสนาและความเชื่อถือของตน ในปจจุบันเนื่องจากศาสนิกชนมีจํานวน
มาก มีภารกิจหนาท่ีมากมาย จึงมอบหนาท่ีการอบรมสอนพระธรรมศาสนวินัยแกผูท่ีไดร่ําเรียนศาสนกิจ
มาโดยเฉพาะ ซ่ึงเรียกวา “ศาสนาจารย-ครันธี” เปนผูทําหนาท่ีนี้แทน เขาจะคงดํารงชีวิตในรูปของ
ฆราวาสท่ัวไป ดวยเหตุผลนี้ชาวซิกขทุกคนจะเรียนภาษา “ปญจาบี-คุรุมุขคี” เพ่ือท่ีจะสามารถอานและ
เขาใจพระธรรมในพระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบได ในขณะเดียวกันชาวซิกขก็จะมีแบบและการใช
สัญลักษณเครื่องหมายติดตัวชาวซิกขไปตลอดชีวิต คือสัญลักษณ ๕ ก อันประกอบดวย เกศา การไวผม
ยาวโดยไมตัดตลอดชีวิต กังฆะ หรือหวีเล็กสําหรับหวีหรือทําความสะอาดผมอยางนอยวันละ ๒ ครั้ง  กร
คือกําไลเหล็กขาวกันสนิมสวมไวท่ีขอมือขวาเปนเครื่องเตือนใจใหนึกถึงพระผูเปนเจา กิรปาน อัน
หมายถึงดาบสั้นหรือมีดสั้นมีความยาวประมาณ ๘ นิ้ว ไวสําหรับปกปองธรรมะ และ กัจฉา หรือกางเกง
ขาสั้นชั้นในท่ีมีความยาวเหนือหัวเขา ๔ นิ้วเพ่ือใหศาสนิกชนปกปดรางกายใหมิดชิดและเรียบรอย175

๑๗๖ 
สําหรับความเปนมาของซิกขในประเทศไทยนั้น ชาวซิกขสวนมากยึดอาชีพคาขาย

อิสระ บางก็แยกยายถ่ินฐานทํามาหากินไปอยูตางประเทศบาง ก็เดินทางไปมาระหวางประเทศ ในบรรดา
ชาวซิกขดังกลาว มีพอคาชาวซิกขผูหนึ่งชื่อ นายกิรปาราม มาคาน ไดเดินทางไปประเทศอัฟฆานิสถาน 
เพ่ือหาซ้ือสินคาแลวนําไปจําหนายยังบานเกิด  สินคาท่ีซ้ือครั้งหนึ่ง มีมาพันธุดีรวมอยูดวยหนึ่งตัว  เม่ือ
ขายสินคาหมดแลว ไดเดินทางมาแวะท่ีประเทศสยาม โดยไดนํามาตัวดังกลาวมาดวย เขาไดมาอาศัยอยู
ในพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยสยาม ไดรับความอบอุนใจเปนอยางยิ่ง ดังนั้นเม่ือเขามีโอกาส
เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เขาจึงไดกราบบังคมทูลนอมเกลาฯ ถวายมาตัวโปรด
ของเขาแดพระองค ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
จึงเห็นในความจงรักภักดีของเขา พระองคจึงไดพระราชทานชางใหเขาหนึ่งเชือก ตลอดจนขาวของ
เครื่องใชท่ีจําเปนในระหวางเดินทางกลับอินเดีย เม่ือเขาเดินทางกลับมาถึงอินเดียแลวเห็นวา ของท่ีเขา
ไดรับพระราชทานมานั้นสูงคาอยางยิ่ง ควรท่ีจะเก็บรักษาใหสมพระเกียรติยศแหงพระเจากรุงสยาม จึง
                                                 

๑๗๖
สน่ัน ไชยานุกูล, “ฮินดูและซิกขในสังคมไทย”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา “ความเชื่อและ

ศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครั้งท่ี ๑๖, (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๕๓๕-๕๓๙. 



 
 

๒๐๑ 

ไดนําชางเชือกนั้นไปถวายพระราชาแหงแควนแคชเมียร และยํามูพรอมท้ังเลาเรื่องท่ีตนไดเดินทางไป
ประเทศสยาม ไดรับความสุขความสบายจากพ่ีนองประชาชนชาวสยาม ซ่ึงมีพระเจาแผนดินปกครอง 
ดวยทศพิธราชธรรมเปนท่ียกยองสรรเสริญของประชาชน ถวายการขนานนามของพระองควา พระ 
ปยมหาราช176

๑๗๗ 
พระราชาแหงแควนแคชเมียรไดฟงเรื่องราวแลวก็มีความพอพระทัยอยางยิ่ง ทรง

รับชางเชือกดังกลาวเอาไวแลวข้ึนระวางเปนราชพาหนะตอไป พรอมกับมอบแกวแหวนเงินทอง ใหนาย 
กิรปารามมาดาม เปนรางวัล จากนั้นเขาก็ไดเดินทางกลับบานเกิด ณ แควนปญจาป แตครั้งนี้เขาได
รวบรวมเงินทอง พรอมท้ังชักชวนเพ่ือนพอง ใหไปตั้งถ่ินฐานอาศัยอยูใตรมพระบรมโพธิสมภารพระเจา
กรุงสยามตลอดไป ตอมาไมนานผูคนท่ีเขาไดชักชวนไวก็ทยอยกันมาเรื่อย ๆ ดังนั้นศาสนสถานแหงแรก
จึงไดถูกกําหนดข้ึน โดยศาสนิกชนชาวซิกข ไดเชาเรือนไมหนึ่งคูหาท่ีบริเวณบานหมอ หลังโรงภาพยนตร
เฉลิมกรุงปจจุบัน เม่ือป พ.ศ. ๒๔๕๕ มาตบแตงใหเหมาะสม เพ่ือใชประกอบศาสนกิจ ตอมาเม่ือสังคม
ซิกขเติบโตข้ึน จึงไดยายสถานท่ีจากท่ีเดิมมาเชาบานหลังใหญกวาเดิม ณ บริเวณหัวมุมถนนพาหุรัด และ
ถนนจักรเพชรปจจุบัน แลวไดอัญเชิญพระมหาคัมภีรอาทิครันถ มาประดิษฐานเปนองคประธาน มีการ
สวดมนตปฏิบัติศาสนกิจเปนประจําทุกวันไมมีวันหยุดนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๕๖ เปนตนไป จนถึงป พ.ศ. 
๒๔๗๕ ศาสนิกชนชาวซิกขจึงไดรวบรวมเงิน เพ่ือซ้ือท่ีดินผืนหนึ่งเปนกรรมสิทธิ์  เปนจํานวนเงิน 
๑๖,๒๐๐ บาท และไดกอสรางอาคารเปนตึกสามชั้นครึ่ง ดวยเงินจํานวนอีกประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
เปนศาสนสถานถาวรใชชื่อวา ศาสนสถานสมาคมศรีคุรุสิงหสภา สรางเสร็จเม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๖ 

ตอมาเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา ศาสนสถานแหงนี้ ถูกระเบิดจากฝาย
สัมพันธมิตรถึงสองลูกเจาะเพดานดาดฟาลงมาถึงชั้นลางถึงสองชั้น แตลูกระเบิดดังกลาวดาน แตก็ทําให
ตัวอาคารราว ไมสามารถใชงานได หลังจากไดทําการซอมแซมมาระยะหนึ่ง อาคารดังกลาวใชงานได
ดังเดิม และไดใชประกอบศาสนกิจมาจนถึงปจจุบัน 

๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาซิกข 

คุรุโควินท สิงห สอนวา สุเหรา มณเฑียร วิหาร เปนสถานท่ีบําเพ็ญธรรมของคน
ท้ังหลายเหมือนกัน ท่ีเห็นแตกตางกันบาง เพราะความแตกตางแหงกาละและเทศะ ศาสนสถานของซิกข
มีนามวา “คุรุดวารา” จะเปนสถานท่ีท่ีศาสนิกชนมาชุมนุมเจริญธรรม สวดภาวนา ฟงการบรรยาย
หลักธรรมโดยศาสนาจารย ประกอบพิธีกรรมท้ังทางศาสนา งานเฉลิมฉลองวันสําคัญทางศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน เชนการตั้งชื่อบุตร งานวันวิสาขะ งานมงคลสมรส พิธีรับน้ําอมฤต และ
การประกาศกิจกรรมท่ีสําคัญ คุรุดวาราของซิกขจึงเปนศูนยรวมท้ังทางโลกและทางธรรมมาจนปจจุบันนี้  
โดย ศาสนสถานท่ีสําคัญของซิกข ในประเทศไทย คือ ศาสนสถานคุรุดวาราศรี คุรุสิ งหสภา 
กรุงเทพมหานคร  

ตอมาเม่ือศาสนิกชนชาวซิกขมีจํานวนมากข้ึนตามลําดับ จึงตางก็แยกกยายไป
ประกอบกิจการคาขายตามหัวเมืองตาง ๆ อยางมีสิทธิเสรีภาพยิ่ง และทุกแหงท่ีศาสนิกชนชาวซิกขไป

                                                 
๑๗๗

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

 



 
 

๒๐๒ 

อาศัยอยูก็จะรวมกันกอตั้งศาสนสถานคุรุดวารา เพ่ือประกอบศาสนกิจของตน ปจจุบันมีศาสนสถานของ
ชาวซิกขท่ีเปนสาขาของสมาคมอยู 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
ของศาสนาซิกขอยูท่ีคุรุดวาราฮัรมันดิรซาฮิบ (สุวรรณวิหาร) ในนครอมฤตสระ รัฐปญจาบ ประเทศ
อินเดีย เปนศาสนสถานแหงเดียวในโลกท่ีประดิษฐานอยูกลางสระน้ําแหงอมฤต 

วิหารของซิกขมีประตูสี่ดาน หมายความวาเปดรับคนท้ังสี่ทิศคือไมจํากัดชาติ
ศาสนา เพศ หรือวรรณะใด ในการประชุมทางศาสนาทุกคน ไดรับการปฏิบัติท่ีเสมอภาค ผูแจกหรือผูรับ
แจกอาหารจากโรงทานของกองการกุศล จะเปนคนในวรรณะใด ๆ ชาติใดก็ไดคนทุกฐานะ ตองนั่งกิน
อาหารในท่ีเสมอหนากัน 

เอกลักษณท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ในคุรุดวาราของซิกขทุกแหงในโลกจะมีโรง
ครัวพระศาสดา “คุรุกาลังกัรฺ” (โรงทานพระศาสดา)  ศาสนิกชนไมวาจะนับถือศาสนาใด เชื้อชาติ ภาษา 
วรรณะใดก็สามารถมารวมรับประทาน รวมบริการรับใช แจกจาย ทําความสะอาด รับใชสาธุชนได  เรื่อง
ของโรงอาหารเปนสิ่งสําคัญมากของศาสนสถาน คุรุรามทาส ไดตั้งกฎไววา ใครจะเขาพบทานตองรับ
อาหารจากโรงทานเสียกอน เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นประจักษวา รับหลักการเสมอภาพของทานคุรุ  
ครั้งหนึ่งอักบารมหาราชไปพบทานเห็นทานนั่งกินอาหารในท่ีเดียวกับสามัญชน ทําใหอักบารมหาราช 
พอพระทัย ถวายเงินปแดทานคุรุผูนี้ 

การรับประทานในครัว พระศาสดาจะนั่งกับพ้ืนเปนแถวยาว “ปงกัต” (การนั่ง
รับประทานเปนแถว) ระดับเดียวกัน รับอาหารจากหมอ ภาชนะเดียวกันแสดงถึงความเสมอภาคทางสิทธิ 
ฐานะ ความเชื่อถือ ไมมีความรังเกียจในรูปราง เพศ การแตงกาย และเปดโอกาสใหศาสนิกชนรวมในการ
แบงปนชวยเหลือผูยากไร ตามท่ีพระศาสดาไดทรงบัญญัติใหซิกขศาสนิกชนบริจาค ๑๐% (ดัสวันต) ของ
ผลกําไรการประกอบการชวยเหลือสังคมเพ่ือนมนุษยและผูยากไร177๑๗๘ 

ศาสนาซิกขท่ีชาวซิกขนับถือในประเทศไทยมี ๒ นิกาย คือ อกาลีนิกายและนามธา
รีนิกาย อกาลีนิกายเปนนิกายใหญท่ีมีคนซิกขในประเทศไทยนับถือมากประมาณ ๘๐ % สวนนามธารี
นิกายมีคนซิกขนับถือประมาณ ๒๐% ทางรัฐบาลไทยโดยกรมการศาสนาไดใหการรับรองอกาลีนิกายซ่ึง
ตั้งเปนสมาคมอยูแลวคือสมาคมศรีคุรุสิงหสภา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๒1 7 8

๑๗๙  สมาคมศรีคุรุสิงหสภา (ศูนย
รวมซิกขศาสนิกชนในประเทศไทย)  ไดอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาใหเปนผูมีความรูความสามารถ เปน
ผูดีมีศีลธรรม  โดยจัดสรางโรงเรียนซิกขวิทยา ท่ีสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ มีหองเรียน ๔๐ หอง 
มีนักเรียน ๘๐๐ คน ท้ังชายและหญิง สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดตั้งมูลนิธิ 
พระศาสดาคุรุนานักเทพ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๒ นําดอกผลมาสงเคราะหนักเรียนท่ีเรียนดี แตขัดสน 

                                                 
๑๗๘

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, อางแลว, หนา ๑๕๗-๑๖๐. 
๑๗๙

สน่ัน ไชยานุกูล, “ฮินดูและซิกขในสังคมไทย”,  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา “ความเชื่อและ
ศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, อางแลว, หนา ๕๓๔. 



 
 

๒๐๓ 

ทุนทรัพย จัดสรางสถานพยาบาล คลีนิคมานักมิชชัน เพ่ือเปดการรักษาพยาบาล มีคนไขท่ียากจนเขารับ
การรักษาพยาบาลโดยไมเสียเงิน โดยไมจํากัดชั้นวรรณะและศาสนา แตประการใด 

๓.๓.๕  สถานภาพทางกฎหมายของศาลเจา  

๑)  ประวัติความเปนมาของศาลเจาในประเทศไทย 
สังคมไทยแมวาประชาชนสวนใหญจะมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีมาจากพุทธศาสนา

นิกายเถรวาท และมีวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีคลายคลึงกัน แตก็ยังมีกลุม
ชาติพันธุอ่ืน ๆ อาศัยรวมอยูในสังคมของชนกลุมใหญนั้นดวย กลุมชาติพันธุบางกลุมยึดถือพุทธศาสนา
และปฏิบัติตามกระแสวัฒนธรรมของชนสวนใหญ จนถูกหลอหลอมกลายเปนเนื้อเดียวกับสังคมสวนใหญ
จนสังเกตไดยาก เชน กรณีของไทยลื้อ เม็ง ในภาคเหนือ กรณีของลาวแงว ลาวพวน ซ่ึงสวนใหญอยูใน
ภาคกลางของประเทศ บางกลุมชาติพันธุท่ีอพยพมาจากท่ีอ่ืนซ่ึงมีรากฐานวัฒนธรรมเดิมเขมแข็งและ 
ยืนยาวมาเปนพันป เชน ชุมชนชาวจีน ในกรณีเชนนี้ การรักษาวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมจะคงปรากฏใหเห็นอยู 

ระบบความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศไทยมีลักษณะของการผสมผสาน
ความเชื่อระหวางพระพุทธศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ ลัทธิเตา ลัทธิขงจื๊อและการนับถือเทพเจา ชาวจีน
ในไทยจึงมีท้ังการถือปฏิบัติทางศาสนาตามความเชื่อดั้งเดิมและระบบความเชื่อท่ีรับจากสังคมไทย 
กลาวคือ ชาวจีนนิยมไหวเจาและไหวบรรพบุรุษ ในขณะเดียวกันก็ทําบุญตักบาตรหรือใหบุตรชายบวช
เรียนในพระพุทธศาสนา ซ่ึงชาวจีนไมเคยคิดวาความเชื่อเหลานี้จะมีความขัดแยงกัน แตคิดวาความเชื่อ
เหลานี้สนับสนุนซ่ึงกันและกันใหทําความดีมีความกตัญูตอบรรพบุรุษ 

ในชุมชนชาวจีน โครงสรางหรือรูปธรรมของความเชื่อทางศาสนาสามารถสังเกตได
จากจํานวนของศาลเจา (Joss House) การประกอบพิธีกรรมเนื่องในเทศกาลตาง ๆ หรือความถ่ีของการ
ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา ซ่ึงถือเปนบทบาทท่ีเปดเผยของศาสนาท่ีมีตอความเชื่อของชาวจีนใน
ประเทศไทย179

๑๘๐ 
ในหมูชาวจีนมีคําพังเพยท่ัวไปอยูบทหนึ่งวา “หนึ่งปมีแปดเทศกาล หนึ่งชีวิตมีหา

พิธีกรรม” หมายความวาในฐานะเปนสมาชิกของชุมชนจีน ความเปนบุคคลถูกควบคุมเอาไวดวยแบบ
แผนทางวัฒนธรรมซ่ึงทุกคนจะตองเก่ียวพันหรือวนเวียนอยูในวัฏจักรท่ีคอนขางคงท่ีเหลานี้  กลาวกันวา 
เทศกาลมีความสําคัญตอชีวิตของคนในฐานะท่ีเปนเสมือนจุดรวมของความเชื่อท่ีออกมาในรูปของ
พิธีกรรมและความสนุกสนานราเริงของคนในสังคม ท้ังนี้ ในรอบปหนึ่ง วัฒนธรรมจีนมี ๘ เทศกาลท่ี
สําคัญคือ ตรุษจีน หยวนเซียว เช็งเมง ขนมจาง สารทจีน (เทกระจาด) ไหวพระจันทร กินเจ และไหวเจา
ประจําป โดยมีพิธีกรรมตามเทศกาลประจําปหลายพิธีกรรมในรอบชีวิตของคนจีนท่ีนิยมปฏิบัติตาม
ประเพณีจีนดั้งเดิม ๕ พิธีกรรม คือ  พิธีรับขวัญเด็ก พิธีแตงงาน พิธีหยวนเซียว (พิธีเก่ียวกับความ
สมบูรณของพืชผลทางการเกษตร) พิธีแซยิด และพิธีกงเต็ก 

                                                 
๑๘๐

สมบูรณ สุขสําราญ, “ความเช่ือและพิธีกรรมแบบจีนในสังคมไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 
ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพครั้งท่ี ๑๖, (นนทบุร:ี สํานักพิมพ-
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖), หนา ๕๕๙-๕๖๕. 



 
 

๒๐๔ 

กลาวสําหรับเทศกาลไหวเจาประจําปนั้น มาจากความเชื่อท่ีวาตลอดชวงปท่ีผาน
มาของการทํามาหากิน คนจีนจะถือวาไดรับความคุมครองชวยเหลือจากบรรดาเทพเจาใหมีความวัฒนา
สถาพรมาเปนลําดับ จึงไดจัดเทศกาลไหวเทพเจาประจําปข้ึน เพ่ือแสดงความขอบคุณ   

เทพเจาตามความเชื่อของคนจีนนั้น อาจจะแบงออกเปน ๔ กลุมใหญ ๆ ตาม
ระดับชั้นความศักดิ์สิทธิ์และการคารวะ ดังนี้ 

(๑) เทพเจาระดับชาวบาน หมายถึงวิญญาณท่ีสถิตอยูตามบานเรือน ยังมีระดับ
ความบริสุทธิ์และอิทธิฤทธิ์ ไมสูงนัก เพราะยังรวมอยู กับมนุษยธรรมดาและมีชีวิตความเปนอยู
เชนเดียวกับมนุษย ศาลเจาท่ีอยูอาศัยก็อยูตามบานเรือนของมนุษย เชน ตี่ จูเอ๊ียะ ของเซนไหวก็ไดแก 
อาหารคาวหวานท่ีชาวบานรับประทานประจําวัน 

(๒) เทพเจาประจําปาเขาและเทพท่ีลองลอยไมอยูกับท่ี ถือวาอยูในระดับสูงกวา
พวกแรก การบวงสรวงกระทําในท่ีแจง เพราะไมอยูกับท่ี มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริยสูงกวาพวกแรก 

(๓) เทพเจาชั้นสูง ไดแกเทพเจาท่ีทรงคุณธรรมเปนเลิศ เชน เทพเจากวนอู เจาแม
ทับทิม ฯลฯ สิงสถิตอยูในศาลเจาท่ีคนสรางถวาย มีขนาดใหญ ขนาดของศาลเจาประเภทนี้ของแตละ
ชุมชนจะแสดงถึงความสามัคคีและความม่ังค่ังของแตละชุมชนดวย 

(๔) เทพเจาชั้นสูงสุด ไดแกพระพุทธเจา พระโพธิสัตว และเทพเจาท่ีถือวาเปน
เซียนตาง ๆ เชน โปยเซียน เปนตน180

๑๘๑ 
เทศกาลไหวเทพเจานี้ถือเปนเทศกาลระดับชุมชน โดยจะเริ่มทํากันในเดือน ๑๒ 

ของจีน แตจะเลือกวันใดแลวแตสมาคมของชุมชนหรือมูลนิธิจะประชุมตกลงกันอีกครั้งหนึ่ง เม่ือถึงวัน
ไหวเจาประจําป ชาวจีนสวนใหญจะประกอบพิธีไหวเจาท่ีบานกอน ถือเปนธรรมเนียมในครัวเรือน สวน
ในชุมชนจะถือศาลเจาประจําชุมชนเปนศูนยกลางในการจัดงานไหวเจาประจําป ภายหลังจากพิธีไหว
ขอบพระคุณเจาแลว จะมีการเลือกกรรมการศาลเจาชุดใหมเรียกวา “เถานั้ง” คณะกรรมการชุดนี้มี
หนาท่ีจัดการกิจการของศาลเจาตลอดปใหมท่ีจะมาถึง และเม่ือใกลเดือน ๑๒ ของทุกป คณะกรรมการ
บริหารศาลเจาจะจัดประชุมหารือกันในเรื่องการเตรียมงานเทศกาลไหวเจาประจําปเพ่ือแจงใหชุมชน
ทราบถึงการเรี่ยไรเงินคาใชจายในการเตรียมงานไหวเจาประจําป ครั้นถึงกําหนดวันงาน กรรมการจะ
ชวยกันจัดโตะบูชาหนาศาลเจา ตั้งเครื่องเซนไหวและชาวบานจะจัดเครื่องเซนไหวมาสมทบในพิธีกรรม
ดวย ผูอาวุโสของชุมชนและกรรมการศาลเจาจะเปนผูเริ่มพิธีบูชา เสร็จแลวชาวบานจะทยอยเขาไปไหว
ตอกันไป ในบางชุมชนท่ีมีคนมากอาจตองใชเวลาไหวถึง ๒-๓ วัน จึงจะเสร็จพิธี ในตอนกลางคืนจะมี
มหรสพตาง ๆ เชน ง้ิว ภาพยนตร ละคร จัดใหชมโดยไมคิดมูลคา หรืออาจมีการเชิดสิงโตและมังกร และ
มีการประมูลของบูชาและของใชหนาศาลเจา หรือบริจาคเพ่ือการกุศล เงินท่ีไดจะใชในกิจกรรมของศาล
เจาและของชุมชนตอไป181

๑๘๒ 
ประวัติของศาลเจาในเมืองไทยนั้น ในสมัยสุโขทัยชาวจีนไดเขามาทําการคาใน

เมืองไทยบางแลว แตยังไมปรากฏหลักฐานวามีการสรางศาสนสถานจีนในเมืองไทย แตสมัยอยุธยานั้นมี
                                                 

๑๘๑
เนตรดาว พละมาตร, “ศาลเจาชาวจีนในเมืองไทย”, ใน คนจีน ๒๐๐ ป ภายใตพระบรมโพธิสมภาร 

ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพเสนทางเศรษฐกิจ, ๒๕๒๕), หนา ๒๒๐-๒๒๔. 
๑๘๒

สมบูรณ สุขสําราญ, “ความเช่ือและพิธีกรรมแบบจีนในสังคมไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 
“ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, อางแลว, หนา ๕๘๒-๕๘๔. 



 
 

๒๐๕ 

หลักฐานของการสรางศาลเจา เชน ศาลเจาปูนเถากงซ่ึงเปนศาลเจาของชาวจีนแตจิ๋ว ท่ียานตลาดเรือ 
ตรงท่ีเรียกวา “ตลาดปากคลองวัดเดิม” และศาลเจาศาลหนึ่งอยูทายตลาดบานจีน ซ่ึงเปนศาลเจาแบบ
ธรรมดาท่ีไมใหญโตนัก และมักนิยมสรางในบริเวณยานการคาขายของชาวจีนโดยเฉพาะตลาด และคงมี
การสรางศาลเจาประเภทนี้ในยานการคาอ่ืนของอยุธยาเชนเดียวกัน เพียงแตไมมีหลักฐานกลาวถึงอยาง
แนชัด 

ในสมัยกรุงธนบุรี มีศาลเจาท่ีสรางโดยคนจีนท่ีตามเสด็จสมเด็จพระเจาตากสินมา
ตั้งถ่ินฐานอยูท่ีปากคลองบางหลวง คือศาลเจาโจวซือกง และศาลเจาพอกวนอู ตอมาศาลท้ังสองทรุด
โทรมมาก จึงทําการรวมท้ังสองศาลนี้เปนศาลเดียวกันในสมัยรัชกาลท่ี ๓ มีชื่อเรียกวา ศาลเจาเกียบอัน
เกง 

ในสมัยรัตนโกสินทร พบวามีศาลเจาท่ีสรางข้ึนในกรุงเทพมหานคร คือศาลเจา
จี้หนันเม้ียวเปนศาลเจาท่ีเกาแกมากแหงหนึ่ง สรางข้ึนมาโดยชาวฮกเก้ียน จากความเชื่อทางศาสนาเตา 
ในประมาณป พ.ศ. ๒๓๒๙ ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี ๑ คนไทยเรียกศาลเจาแหงนี้วา ศาลตึกดิน เปนศาลท่ี
ตั้งอยูริมคลองบางไสไกซ่ึงปจจุบันคือบริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย (แตศาลท่ีเราเห็นอยูในปจจุบันเปน
ศาลท่ีสรางข้ึนใหมในป พ.ศ. ๒๔๙๙) 

ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เปนชวงเวลาท่ีมีการสรางศาลเจามากท่ีสุด เนื่องจากชาวจีนได
อพยพเขามาเมืองไทยมากในสมัยนี้ ศาลเจาท่ีสรางในกรุงเทพมหานครเกือบท้ังหมดจะสรางในพ้ืนท่ีท่ีมี
ชุมชนชาวจีนอาศัยอยู เชน ในยานสําเพ็ง วรจักร เยาวราช เจริญกรุง ตลาดนอย ตลาดพลู เปนตน และ
ศาลเจาท่ีมีการสรางมากท่ีสุด คือศาลเจาแตจิ๋ว รองลงมาคือฮกเก้ียน แคระ ไหหลํา และกวางตุง 
ตามลําดับ182

๑๘๓ 

๒)  การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาลเจาในประเทศไทย 
ดังท่ีไดกลาวแลววาประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งคนจีน หรือคน

ไทยเชื้อสายจีนมักนิยมบูชาเทพเจาหรือรูปเคารพตาง ๆ และมีการกอสรางศาลเจาหรือสถานท่ีสําหรับ
ประดิษฐานเทพเจาหรือรูปเคารพเหลานั้นในท่ีดินของตนเองบาง ท่ีสาธารณะประโยชนบาง หรือสรางใน
ท่ีดินของเอกชนแลวยกใหเปนสาธารณะบาง บางศาลเจาก็มีผูดูแล บางแหงก็ไมมีผูดูแล ในท่ีสุดทาง
ราชการจึงเห็นสมควรวางระเบียบการปกปกรักษาไวใหเปนหลักฐาน เสนาบดีกระทรวงนครบาลและ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงไดออกกฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๓ โดย
เจตนารมณในการออกกฎหมายฉบับนี้ระบุวา  

ดวยตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพุทธศักราช ๒๔๕๗  มาตรา 
๑๒๓ ใหกรมการอําเภอมีหนาท่ีคอยตรวจตราอุดหนุนผูปกปกรักษา อยาใหผูใด 
รุกล้ําเบียดเบียนท่ีวัดหรือท่ีกุศลสถานอยางอ่ืนอันเปนของกลางสําหรับมหาชนนั้น 
บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นวา ท่ีศาลเจาซ่ึงเปนสถานท่ีเคารพและกระทําพิธีกรรม
ตามลัทธิของประชาชนบางจําพวกในกรุงสยาม นับวาเปนท่ีกุศลสถานสําหรับ

                                                 
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>,  เมือ่วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘. 



 
 

๒๐๖ 

มหาชนประเภทหนึ่ง ซ่ึงสมควรจะวางระเบียบการปกปกปกรักษาข้ึนไวใหเปน
หลักฐาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเสนาบดีกระทรวงนครบาล และเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ตั้งกฎขอบังคับข้ึนตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗183

๑๘๔  
และกฎหมายฉบับนี้ไดออกประกาศใช เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๔๖๓  
ในกฎเสนาบดีฉบับนี้ไดบัญญัติหลักการท่ีสําคัญหลายประการ โดยในขอ ๑ 

กําหนดหลักการวากฎนี้ใชเฉพาะแตศาลเจาท่ีตั้งอยูในท่ีดินซ่ึงรัฐบาลเปนเจาของหรือเปนผูปกปกรักษา
เทานั้น ดังนั้น จึงอาจพิจารณาไดวาในการจัดตั้งศาลเจาโดยท่ัวไปนั้นมิไดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการตลอดจนการควบคุมไวแตอยางใด การจัดตั้งศาลเจาจึงสามารถดําเนินการไดโดยเสรี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการตั้งบนท่ีดินของเอกชนก็ยอมเปนไปตามความตองการ ความสมัครใจของผูท่ีจะจัดตั้งนั้น ทาง
ราชการมิไดเขามาแทรกแซงหรือควบคุม เพราะกฎเสนาบดีฉบับนี้ใหใชบังคับเฉพาะแตศาลเจาท่ีตั้งอยูใน
ท่ีดินท่ีรัฐบาลเปนเจาของหรือเปนผูปกปกรักษาเทานั้น แตท้ังนี้ก็ตองไมฝาฝนกฎหมายอ่ืน 1ๆ84

๑๘๕ 
ท้ังนี้ หากพิจารณาการจัดตั้งศาลเจาโดยใชเกณฑในเรื่องของกรรมสิทธิ์ความเปน

เจาของ อาจแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้185๑๘๖ 
๑. ศาลเจาท่ีข้ึนทะเบียนเปนศาลเจาตามกฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาล

เจา เปนศาลเจาท่ีอยูในการกํากับดูแลของทางราชการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะถือ
กรรมสิทธิ์ในโฉนดท่ีดินแทนศาลเจา เพ่ือปกปกรักษาท่ีของศาลเจาแทนมหาชนมิใหผูใดนําท่ีดินของ 
ศาลเจาไปใชประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 

๒. ศาลเจาเอกชน เปนศาลเจาท่ีเอกชนถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เชน
ศาลเจาประจําตระกูลของคนจีน ศาลเจาประเภทนี้ทางราชการกํากับดูแลตามกฎหมายอ่ืน เชน 
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสาธารณสุข ฯลฯ 

การจดทะเบียนและฐานะของศาลเจา ศาลเจาท่ีไดจัดตั้งข้ึนหากมีคุณสมบัติบาง
ประการ คือเปนศาลเจาท่ีไดกอสรางข้ึนดวยวัตถุประสงคอันม่ันคงถาวร และมิไดตั้งอยูในท่ีดินท่ีเอกชนมี
กรรมสิทธิ์เปนเจาของ กฎหมายใหมีทะเบียนไวเปนหลักฐาน ศาลเจาท่ีจดทะเบียนแลวนั้นก็มิไดมีฐานะ
เปนนิติบุคคล เพราะกฎหมายมิไดกําหนดใหมีฐานะเปนนิติบุคคล ท้ังนี้เพราะศาลเจามิไดมีบุคคลเขา
มารวมกัน เพ่ือดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคอยางใดเลย ศาลเจาตามความหมายของกฎเสนาบดีเปนแต
เพียงสถานท่ีกอสรางข้ึน เปนทรวดทรงสําหรับประดิษฐานรูปเคารพ และกระทําพิธีกรรมตามลัทธิของ
คนบางจําพวก เชน ชนจีน เปนตน และใหหมายความรวมตลอดถึงสถานท่ีถาวร ซ่ึงสรางข้ึนประกอบกับ
ศาลเจา เชน โรงสําหรับกินเจ เปนตน 1 8 6

๑๘๗ ดังนั้น ศาลเจาจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล และไมอาจเปนผู
ทรงสิทธิหรือหนาท่ีอยางใด เวนแตกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไววาใหถือสิทธิได 

                                                 
๑๘๔

กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๓, คําปรารภในการออกกฎเสนาบดี. 
๑๘๕

สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย, อางแลว, หนา ๑๓๐-๑๓๒. 
๑๘๖

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, รายงานการศึกษา : ศาสนสถานประเภทศาลเจาในเขต
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. ๒๕๕๔, อางแลว, หนา ๔. 

๑๘๗
กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๓, ขอ ๒(ก). 



 
 

๒๐๗ 

การดําเนินการ เนื่องจากศาลเจามิไดเปนบุคคลจึงไมมีวัตถุประสงคของนิติบุคคล
เปนผลใหไมมีจุดประสงคท่ีจะดําเนินการโดยชัดแจงแลวดวย อยางไรก็ตามศาลเจาเปนสถานท่ีท่ีมีผูมา
บําเพ็ญกุศล และมักมีผูบริจาคทรัพยสินใหแกศาลเจา  ในบางกรณีก็อาจมีผูคนมาพํานักอาศัยในศาลซ่ึง
อาจเปนท่ีซองสุมตาง ๆ ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดการตั้งผูปกครองและผูตรวจตราสอดสอง 

การขอเปนผูจัดการหรือผูตรวจตราสอดสองศาลเจานั้น ตองยื่นขออนุญาต คือถา
เปนเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นเรื่องราวตออธิบดีกรมพระนครบาล หรือนครบาลจังหวัด ถาเปนเขต
นอกจากกรุงเทพมหานครใหยื่นเรื่องราวตอสมุหเทศาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวัด การอนุญาตนั้น
อธิบดีกรมพระนครบาล หรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวามี
คุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด คือ187

๑๘๘ 
(๑) ตองเปนผูมีความเคารพนับถือในลัทธินั้น 
(๒) ตองเปนคนท่ีมีอายุตั้งแต ๒๐ ป ข้ึนไป 
(๓) ตองเปนคนมีหลักฐานในอาชีวะหรือมีหลักทรัพยดี 
(๔) ตองเปนคนท่ีไมเคยตองคําพิพากษาของศาล ฐานเปนอ้ังยี่ หรือซองโจร ผูราย  

ลักทรัพย วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย สลัด กรรโชก ฉอโกง ยักยอกทรัพยหรือรับของโจร  และไมเคย
โตเถียงกรรมสิทธิ์ท่ีศาลเจา 

(๕) ตองเปนคนท่ีอยูใหบังคับกฎหมายฝายไทย 
เม่ือมีคุณสมบัติครบถวนตามนี้ก็ออกใบอนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร การแตงตั้ง

ผูจัดการปกครองและผูตรวจตราสอดสองนั้นจะตั้งจํานวนเทาใดก็ได   เชน ในกรณีท่ีศาลเจาซ่ึงตั้งตาม
กฎเสนาบดี มีการรับบริจาคเงินจากประชาชนหรือจัดงานประจําปเพ่ือรับบริจาคเงินแตมีการรายงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงินของศาลเจา พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยรายงานวาไมมีรายไดหรือมี
รายไดนอยกวาท่ีควร ใหอําเภอหรือสํานักงานเขตรายงานผานจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ขอแตงตั้งเจาหนาท่ีอําเภอหรือสํานักงานเขตเปนผูจัดการปกครองศาลเจารวมกับ
ผูปกครองศาลเจาท่ีมีอยูเดิม188

๑๘๙  
การดําเนินงานของศาลเจานั้นผูจัดการปกครองและผูตรวจตราสอดสองศาลเจามี

อํานาจดําเนินงานรวมกันดังท่ีกําหนดไววา “กิจการของศาลเจาซ่ึงเปนกิจท่ีชอบดวยกฎหมาย ให
ผูจัดการปกครองกับผูตรวจตราสอดสองศาลเจาปรองดองพรอมใจตกลงกระทําไปได...” 1 8 9

๑๙๐  ท้ังนี้
เพราะวาแมจะไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูจัดการปกครองโดยกําหนดวา “ ผูจัดการปกครอง
ศาลเจามีอํานาจหนาท่ีจัดการท่ัวไปในกิจการเพ่ือประโยชนแกศาลเจาโดยฐานะอันสมควร และมีอํานาจ
หนาท่ีเขาเปนโจทยหรือจําเลยในอรรถคดีท้ังแพงและอาญา  อันเก่ียวดวยเรื่องศาลเจาทุกประการ” แต
ผูตรวจตราสอดสองนั้น นอกจากจะมีอํานาจตรวจตรากิจการอันเก่ียวดวยศาลเจาทุกประการตลอดจน

                                                 
๑๘๘

กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา ขอ ๑๒. 
๑๘๙

หนังสือเวียนกรมการปกครอง ท่ี มท ๐๔๐๒/ว ๓๐๔ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๑ เรื่อง การ
ตรวจตราสอดสองดูแลศาลเจา. 

๑๙๐
กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา ขอ ๑๕. 



 
 

๒๐๘ 

สรรพทะเบียนบัญชีท้ังปวงอันเนื่องดวยกิจการ หรือผลประโยชนสําหรับศาลเจาแลว ยังมีอํานาจครอบงํา
เหนือผูจัดการปกครองศาลเจานั้น  

โดยสรุปอาจกลาวไดวาการดําเนินงานของศาลเจานั้นมีขอบเขตท่ีกวางขวางคือ ใน
กิจการเพ่ือประโยชนของศาลเจาโดยฐานะและการอันสมควรเปนกิจการท่ีชอบดวยกฎหมายแลวก็ยอม
กระทําไดท้ังสิ้น โดยผูจัดการปกครองและผูตรวจตราสอดสองเปนผูรวมกันดําเนินการ 

การควบคุมศาลเจา การควบคุมศาลเจานั้นทางทางราชการไดควบคุมศาลเจาในแง
ผลประโยชนอันเกิดแกศาลเจา เพ่ือปองกันมิใหผูหนึ่งผูใดแสวงหาประโยชนไปเปนสวนตัว กับเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาจพิจารณาการควบคุมไดสองประการคือ 

ประการแรก การควบคุมการดําเนินงาน โดยปกติแลวการดําเนินงานยอมเปนไป
โดยอิสระภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ผูจัดการปกครองและผูสอดสองดูแลยอมรวมกันดําเนินงานได 
แตในกรณีท่ีมีความเห็นแตกตางกันจึงให อํานาจอธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด 
สมุหเทศาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูชี้ขาดและดําเนินการไปตามนั้น190

๑๙๑ 
ประการท่ีสอง การควบคุมผลประโยชน ผลประโยชนท่ีเกิดแกศาลเจานั้นอธิบดี

กรมพระนครบาล หรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรยอมมี
อํานาจสั่งใหผูจัดการปกครองหรือผูตรวจตราสอดสองศาลเจาทําหรือยื่นบัญชีแสดงผลประโยชนรายได 
รายจายเปนรายเดือนหรือรายป หรือเปนพิเศษขณะใด ก็มีอํานาจสั่งไดและเม่ือเห็นสมควรจะใหประกาศ
ใหสาธารณชนทราบดวยก็ได 1 9 1๑๙๒ ท้ังนี้ ในรายละเอียดวิธีดําเนินการ การจัดหารายได การเก็บรักษา การ
ใชจายเงินของศาลเจาเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงินของศาลเจา พ.ศ. ๒๕๒๐  

นอกจากนี้ยังมีอํานาจใหกรมการอําเภอเขาไปตรวจตราศาลเจาหรือสถานท่ีตาง ๆ 
ท่ีอยูในบริเวณศาลเจา หรืออาจเรียกสมุดบัญชีอันเก่ียวดวยผลประโยชนตาง ๆ มาตรวจตราในเวลาใด 
ก็ได192๑๙๓ 

จะเห็นไดวาการเขาไปควบคุมตรวจตรา หรือใหทําบัญชีแสดงผลประโยชนนั้นก็
เปนเพียงเพ่ือมิใหผูจัดการปกครองหรือผูตรวจตราสอดสอง แสวงหาผลประโยชนของศาลเจามาเปนสวน
ตนเทานั้น มิไดเขาไปควบคุมเพ่ือใหสนองความตองการของรัฐหรือเพ่ือปฏิบัติภารกิจแกรัฐแตอยางใด 

กลาวโดยสรุป  ศาลเจาเปนกุศลสถานสําหรับใชเปนท่ีประดิษฐานรูปเคารพและ
ทําพิธีกรรมทางศาสนาสําหรับคนบางพวก อาจแบงศาลเจาไดเปน ๒ ประเภท คือศาลเจาท่ีข้ึนทะเบียน
เปนศาลเจาตามกฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา เปนศาลเจาท่ีอยูในการกํากับดูแลของทาง
ราชการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อีกประเภทหนึ่งคือศาลเจาเอกชน เปนศาลเจาท่ี
เอกชนถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เชน ศาลเจาประจําตระกูลของคนจีน ศาลเจาประเภทนี้
ทางราชการกํากับดูแลตามกฎหมายอ่ืน เชน กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสาธารณสุข ฯลฯ ในการ
กอต้ังศาลเจาประเภทใดก็ตาม รัฐมิไดเขาไปดําเนินการเพ่ือใหตอบสนองภาระหนาท่ีแกรัฐ แตเพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมกรณีศาลเจาท่ีตั้งอยูในท่ีดินของรัฐ  รัฐจึงไดจัดใหมีการจดทะเบียน  เม่ือจด

                                                 
๑๙๑

กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา ขอ ๑๕. 
๑๙๒

กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา ขอ ๒๐. 
๑๙๓

กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา ขอ ๒๑. 



 
 

๒๐๙ 

ทะเบียนแลวศาลเจาสามารถถือสิทธิบางอยางได แตก็มิไดมีฐานะเปนนิติบุคคล ในการดําเนินงานของ
ศาลเจามีผูจัดการปกครอง และผูตรวจตราสอดสองมีอํานาจดําเนินการไดโดยเสรีภายใตเง่ือนไขวา ตอง
ดําเนินกิจการท่ีชอบดวยกฎหมาย ในการดําเนินงานศาลเจาก็มิไดมีอํานาจมหาชนเขามาดําเนินการ 
เพราะมิไดปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจท่ีรัฐมอบหมายแตอยางใด 

 

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 ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับจารีตประเพณีของแตละรัฐท่ีไดแนวคิดจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law 
System) ท่ีสหพันธรัฐมาเลเซียไดมาจากอังกฤษ แตโดยรวมแลวกฎหมายอิสลามในมาเลเซียท้ัง ๑๓ 
ฉบับจะตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการศาสนาอิสลาม โดยใหความสําคัญกับศาสนสถานท่ีสําคัญของ
ศาสนา คือ สุเหรา (Surau) และเปนสถานท่ีท่ีมุสลิมมาเลยใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมเชนเดียวกับ
มัสยิดหรือสุเหราในประเทศไทย  อีกท้ังมีสถานะเปนนิติบุคคลโดยไมจําเปนตองมีกฎหมายลายลักษณ
อักษรดังเชนกฎหมายไทยบัญญัติไว 

๓.๔.๒ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ฝรั่งเศสมีองคกรมุสลิม (Muslim Organizations) ประมาณ ๑,๕๐๐ องคกร สวน

ใหญเปนมัสยิด (Mosque) มีสถานะเปนองคกรสาธารณะ (Public organizations) หรือนิติบุคคล
มหาชน  องคกรอิสลามท่ีเกาแกท่ีสุดของชาวมุสลิม ไดแก สถาบันมัสยิดปารีส (Muslim Institute of 
the Mosque of Paris)  กอตั้งข้ึนตั้งแต ค.ศ. ๑๙๒๖  สมาชิกสวนใหญเปนคนอัลจีเรีย (Algerian)  
รวมท้ังคนฝรั่งเศสเชื้อสายอัลจีเรียซ่ึงอยูรวมกันเปนชุมชนโดยรอบมัสยิดปารีส  อยางไรก็ตาม องคกร
มุสลิมจํานวนมากดังกลาวขางตนมักเปนกลุมทองถ่ิน (Local Groups) รวมกันจัดกิจกรรมกับสหภาพ
แหงชาติหรือสถาบันทางศาสนา (National Federations or Religious Institutions)  เนื่องจาก
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยไดชื่อวาเปนประเทศนักลาเมืองข้ึน ไดครอบครองดินแดนในเขตทวีปอัฟริกา
เหนือไวเกือบท้ังหมด และบางประเทศในใจกลางของทวีปอัฟริกาซ่ึงสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จึง
มีผูอพยพลี้ภัยการเมืองและหรือเศรษฐกิจเขาไปทํางานในสาธารณรัฐฝรั่งเศสจํานวนมาก  ปจจุบันยัง
มีหลายประเทศท่ีสมัครใจอยูภายใตการปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยไมสนใจการชวยเหลือใหมี
อิสรภาพจากสํานักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติ จนเปนผลใหรัฐบาลฝรั่งเศสจําเปนตองตั้ง
กระทรวงการโพนทะเล (Ministry of the Other Sea/Ministère de l’autre mère) 

ปจจุบันฝรั่งเศสใชความพยายามแบงแยกรัฐและศาสนาไวอยางชัดเจน เพ่ือมิใหเกิด
ความขัดแยงอันเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนา ท้ังมุสลิมดวยกันและชาวฝรั่งเศสสวนใหญท่ีนับถือ
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
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๑๙๔  

๓.๔.๓ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนประเทศท่ีมีนโยบายทางดานศาสนาคลายกับ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยใหความสําคัญกับความเชื่อทางศาสนา (Religious Beliefs) ของประชาชนใน
สังคม เพราะอาจนํามาซ่ึงความขัดแยงท่ีรุนแรงเหมือนเชนในอดีตท่ีเคยเกิดข้ึนในยุโรปมากอน  เยอรมนีมี
ประชากรมุสลิมจํานวนหนึ่งซ่ึงลี้ภัยการเมือง (Political Refugees) ในป ค.ศ. ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐ มาจาก
หลายประเทศแถบอัฟริกาเหนือ และบริเวณใจกลางทวีปท่ีบางประเทศก็เคยเปนอาณานิคมของเยอรมนี
มากอน และสวนหนึ่งเปนประชากรเยอรมันท่ีสมรสกับคนตางชาติซ่ึงนับถือศาสนาอิสลาม  จากการ
สํารวจใน ค.ศ. ๒๐๐๙ มีประชากรมุสลิม ๔.๓ ลานคน1 9 4

๑๙๕ และมีการสํารวจในป ค.ศ. ๒๐๑๓ พบวามี
มุสลิมตางชาติสวนใหญมาจากประเทศตุรกีจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน  สําหรับมุสลิมท่ีเครงครัดจะไมด่ืม
และไมสัมผัสสุรา มีการแตงกายท่ีรัดกุมปกคลุมใบหนาโดยเฉพาะสตรีมุสลิมซ่ึงเครงครัดในบางนิกาย 
เปนผลใหรัฐบาลเยอรมันตองมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือใหศาล
เยอรมันนําไปใชในการวินิจฉัยเพ่ือยุติขอพิพาท โดยเฉพาะปญหาเรื่องการสมรส การหยาราง การพิพาท
เก่ียวกับคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางคนเยอรมันซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามดวยกันและกับศาสนาอ่ืน ๆ  
Mathias Rohe ศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายอิสลามแหงมหาวิทยาลัย Eriangen สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพเยอรมัน Die Welt วา “ศาสนาอิสลามและบรรทัดฐาน
ทางกฎหมายอิสลามเปนระบบท่ีมีความสลับซับซอนสูง (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 และสมาชิกรัฐสภา195

๑๙๖   

สําหรับสุเหราหรือมัสยิด (Mosque) ท่ีถือวาเปนสถานท่ีประกอบิธีกรรมของมุสลิม
เยอรมันนั้น รัฐบาลเยอรมันท้ังในอดีตและปจจุบันตางก็ใชนโยบายเดียวกัน คือ มีการแบงแยกศาสนา
ออกจากรัฐอยางชัดเจน ประกอบกับการใชนโยบายอยูรวมกัน (Mutual) อยางเปนสุข เหมือนเชน
                                                 

๑๙๔
Islamic in France, <www.eure-islam.info/country-profiles/france/>, ๒๕ เมษายน 

๒๕๕๘.   
๑๙๕

Islam in Germany, <Wikipedia.org/wiki/Islam-in-Germany>, ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘.  
๑๙๖

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



 
 

๒๑๑ 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ศาสนสถานของทุกศาสนาจํานวนมาก ถือวาเปนองคกรมหาชนทางศาสนาของแตละ
ศาสนา  รัฐบาลไดใหการรับรองและใหงบประมาณอุดหนุนในการบูรณะปฏิสังขร เพ่ือใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมในประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  แมวาจะมีประชากรสวนนอยท่ีมีความรูสึก
และพยายามท่ีจะตอตานเพ่ือคงไวซ่ึงวัฒนธรรมเยอรมันเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น 

๓.๔.๔ อังกฤษ 
ศาสนาอิสลาม (Islamic Law) ในอังกฤษเปนท่ีแพรหลายมานานแลว ศาลอังกฤษได

ใชนิติวิธีสําหรับมุสลิม (Islamic Jurisprudence) เปนการเฉพาะ  ประชาชนในอาหรับเรียกกฎหมาย
อิสลามวา “ชารีอะ (Sharia)” หรือ “Sharia Law” ท่ีมีการตอตาน Sharia Law๑๙๗ ดานการแตงกาย
คลุมหนากันมากอนแลวในยุโรปภาคพ้ืนทวีป ท่ีเริ่มเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเฉพาะ
นักเรียนนักศึกษามุสลิมในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยของรัฐ  สําหรับอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร 
ศาลอนุญาโตตุลาการมุสลิมไดใช Sharia Law ท่ีเก่ียวกับครอบครัว เชน การสมรส การหยา ทรัพยสิน
ระหวางสามีภรรยาซ่ึงเปนมุสลิมอังกฤษคลายกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย และ
ประมวลกฎหมายแพงของทุกประเทศในภาคพ้ืนทวีปยุโรป และใหการยอมรับศาสนสถานทุกศาสนาใหมี
การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือของประชาชนโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  แสดงใหเห็นวาอังกฤษได
ใหการเคารพหลักการของกฎหมายอิสลาม และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเหมือนเชน
อารยประเทศอ่ืน ๆ 

กลาวสําหรับการศึกษาวิจัยในบทนี้อาจสรุปไดวา ประเทศไทยมีองคกรทางศาสนาท่ีไดรับการ
รับรองอยางเปนทางการ คือพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาซิกข และศาสนา
พราหมณ-ฮินดู โดยแตละศาสนาก็มีประวัติความเปนมา มีการปฏิบัติศาสนกิจ และมีวัดหรือ 
ศาสนสถานเปนของตนเอง  เม่ือศาสนาตาง ๆ ไดเผยแผเขามาในประเทศไทย ฝายอาณาจักรโดย 
องคพระมหากษัตริยในฐานะองคอัครศาสนูปถัมภก ไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมศาสนาตาง ๆ อยาง
เทาเทียมกัน โดยแตเดิมก็มิไดมีการออกกฎหมายในลักษณะการสงเสริม หรือควบคุมการจัดตั้งวัดหรือ 
ศาสนสถานตาง ๆ แตอยางใด จนกระท่ังไดมีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ในป พ.ศ. 
๒๔๔๕ อันเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีบัญญัติเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆและรับรองสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดหรือศาสนสถานในพระพุทธศาสนา และตอมาจึงไดมีการออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การปกครองขององคกรศาสนาหรือสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาอ่ืน ๆ ตามมา เชน 
พระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. 
๑๒๘ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ ซ่ึงตอมามีการปรับปรุงฉบับ
ปจจุบันคือ พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในขณะ
ท่ีศาสนสถานบางศาสนาเชน ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาซิกข และกุศลสถานอ่ืน เชน ศาลเจา ยังไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีรับรององคกรปกครองของศาสนาหรือสถานภาพทางกฎหมายของ 
ศาสนสถานท่ีชัดเจนแตอยางใด ในขณะท่ีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีอยูสําหรับศาสนสถานของศาสนา
                                                 

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 

คริสตหรืออิสลาม ก็ยังมีสภาพปญหาตาง ๆ ท่ีรอการปรับปรุงแกไขอยู เชนเดียวกับปญหาเก่ียวกับ
สถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆในพระพุทธศาสนาท่ีไดนําเสนอมาแตตนแลว ดังนั้น ในบท
ตอไปคณะผูวิจัยจะไดนําผลการสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของกับงานวิจัยอันประกอบดวย
ประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๒ กลุม คือกลุมพระภิกษุสงฆ และกลุมฆราวาส ประกอบกับขอมูลท่ีได
จากการศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานในศาสนาตาง ๆ นําไปศึกษาวิเคราะห
เพ่ือทราบถึงสภาพปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดและสํานักสงฆในพระพุทธศาสนา ตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีบัญญัติไวเปนการ
เฉพาะ คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ ใหมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึนตอไป 

 
 

 
 



 
บทท่ี ๔ 

วิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ 
สถานภาพของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

             
จากการนําเสนอหลักการเหตุผล กรอบแนวคิดของงานวิจัย สภาพปญหาในการตีความ

เก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ความ
เปนมา วิวัฒนาการท้ังดานสังคม การศาสนาและบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับสถานภาพความเปน
นิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ รวมท้ังศาสนสถานของศาสนาอ่ืน ๆ ตลอดจนการนําเสนอผลการวิจัย
ภาคสนามโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของมาตามลําดับแลวนั้น  ดังนั้น ในบทนี้ 
ผูวิจัยจะไดทําการศึกษาวิเคราะหปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัดท่ี
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยนําบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ขอเท็จจริง คําวินิจฉัย คําพิพากษาของศาล ตลอดจนความเห็นในทางวิชาการ บทความ 
ผลงานศึกษาวิจัยตาง ๆ รวมท้ังมาตรการและแนวทางของกฎหมายตางประเทศ นํามาศึกษาวิเคราะห
เปรียบเทียบเพ่ือใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในประเด็นตาง ๆ ตลอดจนทราบถึง
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

๔.๑ วิเคราะหทฤษฎีความเปนนิติบุคคลกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

ตามท่ีไดกลาวมาแลววาคําวา “บุคคล” ในความหมายของกฎหมายนั้น หมายถึงบุคคล ๒ 
จําพวก ไดแก บุคคลธรรมดา (Natural Persons) และนิติบุคคล (Juristic Persons) โดยท่ีบุคคลธรรมดา
นั้นไดแกมนุษยทุกคนซ่ึงมีสภาพบุคคลเริ่มตั้งแตเกิดมาแลวรอดอยู จนกระท่ังสิ้นสภาพบุคคลเม่ือถึงแก
ความตาย  ในขณะท่ีนิติบุคคลนั้นหมายถึงบุคคลท่ีกฎหมายไดสมมุติข้ึนหรือไดรับการรับรองหรือกอตั้ง
ข้ึนโดยกฎหมาย  เพ่ือใหมีสิทธิและหนาท่ีหลายอยางตามท่ีกฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคลธรรมดา เวน
แตสิทธิและหนาท่ีนั้นโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดา 

 หากพิจารณา “นิติบุคคล” ท่ีคลายกับ “บุคคลธรรมดา” ในแงของการเริ่มตนสภาพบุคคล
ธรรมดานั้น การเกิดของบุคคลธรรมดายอมเปนไปโดยสภาพธรรมชาติ โดยกฎหมายกําหนดใหสภาพ
บุคคล “เริ่มแตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเม่ือตาย”0

๑ ในขณะท่ีการเริ่มตนสภาพของ
นิติบุคคลนั้นเปนไปโดยกฎหมาย โดยรูปแบบของการกอตั้งนิติบุคคลอาจกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย
ประการหนึ่ง และกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด
ประการหนึ่ง  ดังนั้น เม่ือมีการเริ่มตนสภาพบุคคลแลว นิติบุคคลก็ตองมีชีวิตของตนเองเหมือนบุคคล

                                                 
๑
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา ๑๕. 

 



๒๑๔ 
 

ธรรมดา มีชื่อ มีภูมิลําเนา มีสัญชาติ มีการกระทํา มีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มีสิทธิหนาท่ีท่ีจะกอผล
ผูกพันในทางกฎหมาย การทํานิติกรรมสัญญา การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ภายในขอบเขตแหงอํานาจ
หนาท่ีหรือวัตถุประสงคท่ีไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง รวมถึงการมี
ความรับผิดท้ังในทางแพงและอาญา โดยอาจเปนโจทกจําเลย ฟองคดีหรือถูกฟองคดี เวนแตสภาพท่ี
บุคคลธรรมดาพึงมี เชน การแตงงาน การมีครอบครัว การเกณฑทหาร ฯลฯ เปนตนและเนื่องจากนิติ
บุคคลเปนสภาพสมมติ จึงจําเปนตองมีผูแทนนิติบุคคลเปนผูแทนในการดําเนินการตาง ๆ และสุดทาย
ของความเปนนิติบุคคล ก็คือการสิ้นสุดสภาพบุคคล  

๔.๑.๑  วัดในพระพุทธศาสนากับทฤษฎีความเปนนิติบุคคล   
อยางไรก็ตามกอนท่ีจะพิจารณาถึงบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้ง

วัดและสํานักสงฆเปนนิติบุคคลนั้น ผูวิจัยใครขอหยิบยกประเด็นทฤษฎีความเปนนิติบุคคลท่ีไดนําเสนอ
มาแตตนแลวมาวิเคราะหกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เพ่ือใหมองเห็นภาพรวม
และบริบททางกฎหมายไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

โดยท่ีทฤษฎีความเปนนิติบุคคลนั้นมีอยูหลักๆ ๓ ทฤษฎีหรือ ๓ แนวทาง คือ           
(๑) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนสิ่งสมมติ หรือ ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนอํานาจ

ของผูปกครองในทางการเมือง  โดยทฤษฎีนี้ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจของกฎหมายหาได
มีสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงไม เนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนท่ีแทจริง นิติบุคคลเปนแตเพียงบุคคลท่ี
กฎหมายสมมติใหมีข้ึนเพ่ือใหมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาและใหสามารถแสดงเจตนาได
ดวย แตเนื่องจากนิติบุคคลไมอาจจะแสดงเจตนาไดเองจึงตองแสดงออกมาโดยทางผูแทนนิติบุคคล 
ดังนั้น นิติบุคคลจึงจําเปนท่ีจะตองมีผูแทนนิติบุคคลมาเปนผูแสดงเจตนาแทน และนิติบุคคลจะมีสิทธิ
เพียงเทาท่ีกฎหมายกําหนดใหเทานั้น รวมท้ังกฎหมายอาจจะใหสภาพนิติบุคคลหรือถอนสภาพนิติบุคคล
เม่ือใดก็ได 

(๒) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีท่ีถือวาลักษณะ
ของนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีมีหลักมีเกณฑ (Non-fiction Theory) นักกฎหมายฝายนี้เห็นวานิติบุคคลเปน
ปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจริงๆ มีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่งสมมติข้ึนอยางลอยๆ นิติ
บุคคลจึงสามารถมีเจตนาอันแสดงออกโดยผานการแสดงเจตนาของบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนผูแทนของนิติ
บุคคลไดเพราะนิติบุคคลเปนท่ีรวมของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลมิใชสิ่งท่ีกฎหมายสรางข้ึนตามชอบใจ 
กฎหมายเพียงรับรองสภาพความเปนอยูของนิติบุคคลซ่ึงมีอยูแลวและคอยควบคุมนิติบุคคลโดยกําหนด
สิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ของนิติบุคคลไวเทานั้น หากกฎหมายไมรับรองสภาพนิติบุคคลก็เทากับเปนการฝา
ฝนธรรมชาติ นอกจากนั้นแนวคิดของกลุมนี้เห็นวาลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีมีกฎเกณฑ มีระเบียบ
แบบแผน 

(๓) ทฤษฎีเก่ียวกับนิติบุคคลของนักกฎหมายยุคใหมหรือทฤษฎีผสมผสาน เนื่องจาก
การยอมรับสภาพความเปนนิติบุคคลนั้น มีทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ีมีความขัดแยงกันและเปนปญหาท่ีนัก
กฎหมายไดโตเถียงกันมา โดยฝายหนึ่งเห็นวานิติบุคคลเปนเรื่องของการสมมติโดยอาศัยเทคนิคทาง
กฎหมาย สวนอีกฝายหนึ่งเห็นวานิติบุคคลเปนปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจริงๆ เพราะเปนท่ีรวม
ของบุคคลธรรมดาและแสดงเจตนาออกโดยผานการแสดงเจตนาของบุคคลธรรมดาท่ีมารวมกัน กฎหมาย
เปนเพียงการมารับรองความเปนนิติบุคคลท่ีมีอยูแลวเทานั้น แตนักกฎหมายสวนใหญในปจจุบันเห็นวา
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สภาพอันแทจริงของนิติบุคคลมิไดเปนบุคคลทางกฎหมายท่ีกฎหมายสมมติข้ึน และมิไดเปนบุคคลท่ีมี
สภาพความเปนอยูท่ีแทจริงแตนิติบุคคลเปนท่ีรวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสินเพ่ือดําเนินการใด ๆ 
ตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งท่ีกําหนดไว ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดา การ
ใหสภาพนิติบุคคลจึงเปนวิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งท่ีสรางข้ึนมาเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการท่ีจะใหบุคคลธรรมดาและทรัพยสินท่ีมารวมกันสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคได
โดยสะดวกโดยผานนิติบุคคลนั้นเอง 

ทฤษฎีความเปนนิติบุคคลท้ังสามทฤษฎีนั้นมีบทบาทและอิทธิพลอยูในแนวคิดดาน
กฎหมายในยุคสมัยตาง ๆ จนมาถึงสมัยปจจุบัน ท้ังนี้ หากนํากรอบทฤษฎีเหลานี้มาวิเคราะหความ
เปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยพิจารณาจากประวัติ วิวัฒนาการและความเปนมาของ
การจัดตั้งวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาท่ีเริ่มตนมาตั้งแตสมัยพุทธกาลจนกระท่ังถึงปจจุบัน ก็อาจ
พิจารณาไดดังนี้ 

การเริ่มตนของศาสนาพุทธในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลนั้น อินเดียแบงเปน ๑๖ 
แควนใหญ  และ ๕ แควนเล็ก แตแควนท่ีท่ีเปนอาณาจักรใหญครอบครองแควนสวนใหญคือ แควน
มคธ และ แควนโกศล โดยท่ีบรรดากษัตริย เศรษฐีและคหบดีของสองแควนนี้ มีบทบาทสําคัญในการ
เผยแผพระพุทธศาสนาอยางยิ่งโดยเม่ือตนเองไดมีโอกาสรับฟงธรรมจากพระพุทธองคและบรรลุธรรม
ตามภูมิรูของตนเองแลว จึงมีศรัทธาแรงกลาท่ีจะมีสวนรวมในการประกาศศาสนา  โดยเฉพาะการ
สรางวัดเพ่ือเปนศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยทุนทรัพยของตนเองและอุทิศถวายเปนวัด
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยรับเปนเจาภาพอุปฏฐากดูแลพระภิกษุและดูแลวัดตลอดชีวิต ในจํานวน
วัดหรืออารามท่ีจัดตั้งข้ึนมาใหมนี้ มี ๓ อารามใหญ ไดแก วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร 
และวัดบุพพารามมหาวิหาร เปนวัดท่ีมีความสําคัญและเปนตนแบบในการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา
ในสมัยตอๆมา จนกระท่ังพระพุทธศาสนาไดเผยแผเขามาในประเทศไทย และมีการจัดตั้งวัดตาง ๆ 
ข้ึนในเมืองตาง ๆ จํานวนมากมาย ท้ังโดยองคพระมหากษัตริยในฐานะองคอัครศาสนูปถัมภก และ
โดยบรรดาขุนนาง พอคา คหบดีหรือประชาชนท่ัวไปท่ีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

ตั้งแตสมัยพุทธกาลจนกระท่ังศาสนาพุทธไดเขามาปกหลัก มีบทบาทในฐานะเปน
ศาสนาประจําของชนชาติไทย กอน พ.ศ. ๒๔๔๕  นั้น การจัดตั้ง การกอสราง การบริหารจัดการวัดใน
พระพุทธศาสนาเปนไปโดยยึดถือหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในพุทธบัญญัติ(พระธรรมวินัย) และจารีต
ประเพณีเปนหลัก ในสวนของการบริหารการปกครองคณะสงฆ ในสมัยพุทธกาลสวนใหญก็เปนการ
ปกครองภายในคณะสงฆเอง ทางรัฐมิไดเขามาแทรกแซง แตก็เขามาชวยอุปถัมภอารักขาในบางคราว 
และทางศาสนาก็มิไดเขาไปเก่ียวกับกิจกรรมบานเมือง ไมแสดงธรรมขัดกับการเมือง ไมปฏิบัติใหผิด
พระราชกําหนดกฎหมายบานเมือง เชน ไมบวชราชภัฏ(ขาราชการ) ซ่ึงมิไดรับอนุญาตจากทางราชการ 
ในสวนของคณะสงฆในเมืองไทยก็มีลักษณะเดียวกัน แมองคพระมหากษัตริยไทยแตโบราณจะทรงถือ
เปนพระราชธุระในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ มีการพระราชทานสมณศักดิ์ตาง ๆ 
แกสงฆท่ีทําหนาท่ีทางปกครอง1

๒ ก็เปนกุศโลบายของพระมหากษัตริยไทยในแตละรัชสมัย  โดยรัฐมิได

                                                 
๒
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, “ลักษณะปกครองสงฆโดยสังเขป” 

ใน การพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๑), หนา ๘๕ – ๑๐๙. 



๒๑๖ 
 

มีบทบัญญัติของกฎหมายฝายบานเมืองเขามาเก่ียวของมีลักษณะเปนการถาวร จนกระท่ังมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๕ 
บทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งวัดและการปกครองคณะสงฆจึงไดปรากฏข้ึนเปนครั้งแรก 
อยางไรก็ตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้นปรากฏ
หลังจากนั้นอีก ๑๓ ป ตอเม่ือมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ท่ีไดตรวจชําระใหม  และประกาศใชเม่ือวันท่ี ๑๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๗๒ ท่ี
บัญญัติวา “จําพวกท่ีกลาวตอไปนี้ ยอมเปนนิติบุคคลคือ...(๒) วัดวาอาราม”  ดังนั้น สถานภาพทาง
กฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาจึงเริ่มตนตั้งแตวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๖๘ เปนตนมา (โดยมีขอสังเกตวาความเปนนิติบุคคลของมิซซังในศาสนาคริสตนั้นเริ่มตนเม่ือ
มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิก ร.ศ. ๑๒๘ ซ่ึง
ประกาศใชตั้งแตวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เปนตนมา โดยกฎหมายฉบับนี้เกิดข้ึนภายหลังการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เปนเวลา ๓ ป แตความเปนนิติบุคคลของ
มิซซังในศาสนาคริสตนั้นเกิดข้ึนกอนวัดวาอารามในพระพุทธศาสนา เปนเวลา ๑๐ ป) 

จากบริบทของการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนาของประเทศไทยดังกลาว ผูวิจัยจึงมี
ความเห็นในเชิงท่ีเก่ียวกับทฤษฎีกฎหมายวา หากจะนําทฤษฎีความเปนนิติบุคคลมาพิจารณาความ
เปนนิติบุคคลของวัดไทย ก็นาจะมีความสอดคลองกับทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยาง
แทจริง  หรือทฤษฎีท่ีถือวาลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีมีหลักมีเกณฑ (Non-fiction Theory)   
เนื่องจากวัดในพระพุทธศาสนามีการจัดตั้งท่ีเปนลักษณะเฉพาะ  มีหลักเกณฑเง่ือนไขในการจัดตั้ง มี
วัตถุประสงคหรือขอบอํานาจในการดําเนินการท่ีชัดเจน เปนไปตามพระธรรมวินัย คือเปนไปเพ่ือการ
เผยแผพระพุทธศาสนา การรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา สาธารณูปการ และการสา
ธารณสงเคราะหอันเปนประโยชนสาธารณะ โดยมีผูแทนในการใชอํานาจของวัดก็คือคณะสงฆท่ีมีเจา
อาวาสเปนประธานสงฆ มีการแสดงเจตนา มีการดําเนินกิจการ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ในเสนาสนะ 
ในท่ีดินตาง ๆเปนของตนเอง มีการสิ้นสภาพความเปนวัดหรือเลิกหรือรางหมดสภาพความเปนวัด
เชนเดียวกับการเกิดและตายของสภาพบุคคลธรรมดา  สภาพการณดังกลาวนี้เกิดข้ึนอยางเปน
ธรรมชาติและเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนเวลากวา ๒๔๐๐ ป กฎหมายเพียงแตมารับรองสภาพ
ความเปนอยูท่ีแทจริงของวัดในพระพุทธศาสนาในภายหลัง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ 
เทานั้น อยางไรก็ตามหากพิจารณาในแงของทฤษฎีความเปนนิติบุคคลในสมัยปจจุบัน โดยเห็นวาวัด
นั้นเปนนิติบุคคลประเภทหนึ่งท่ีเกิดข้ึนโดยการรวมตัวของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพ่ือดําเนินการ
ใด ๆ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การใหสภาพนิติบุคคลแกวัด จึงเปนเทคนิคในทางกฎหมายท่ีจะ
อํานวยความสะดวกใหแกวัดในการดําเนินการตามวัตถุประสงคโดยผานตัวนิติบุคคล ซ่ึงผลจาก
แนวคิดนี้ มีผลกระทบหลายประการตอการดําเนินการของวัดในพระพุทธศาสนาท่ียึดถือหลักการ
ปฏิบัติตามพุทธบัญญัติ (พระธรรมวินัย) รวมท้ังจารีตประเพณี ในขณะท่ีเม่ือกฎหมายเขามากําหนด
สถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งท่ีตามมาคือความไมสอดคลองหรือความขัดแยงในบางประเด็น
ระหวางแนวปฏิบัติเดิมตามพระธรรมวินัยหรือจารีตประเพณี กับสิ่งท่ีเปนบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีรัฐ
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หรือฝายปกครองกําหนดข้ึนมาใหม รวมท้ังแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมคณะสงฆ
และวัดท่ีเปนนิติบุคคล อันเปนผลมาจากแนวคิดของระบบการเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย 
รวมท้ังเหตุผลทางการเมืองท่ีจะปองกันมิใหองคกรทางศาสนามีบทบาทในทางการเมืองหรือมี
ผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ทําใหเกิดปญหาในประเด็นตาง ๆท่ีเก่ียวของกับสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะไดนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหประเด็นเหลานี้ในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๔.๑.๒  วัดในพระพุทธศาสนากับความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน   
ในสวนของแนวคิดความเปนนิติบุคคลในเชิงทฤษฎีกฎหมายท่ีมีการแบงเปนนิติ

บุคคลตามกฎหมายเอกชน และนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หรือการแบงประเภทนิติบุคคลโดย
แบงเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง กับนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน 
แมวาในเชิงทฤษฎีกฎหมายจะถือวาวัดในพระพุทธศาสนามีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
และเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง แตก็มีขอสังเกตหลายประการซ่ึงเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดแลวจะพบวาในบางประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดก็มีลักษณะเฉพาะตัวท่ี
อาจไมสอดคลองกับหลักแนวคิดทางทฤษฎีเทาใดนัก 

สําหรับความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เ กิด ข้ึนดวยพ้ืนฐาน
แนวความคิด ภารกิจหนาท่ีตลอดจนลักษณะการดําเนินงานท่ีแตกตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมาย
เอกชน โดยวัดในพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(๑) การกอตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยท่ัวไปเปนผลมาจากการเขา
แทรกแซงจากองคกรของรัฐ การเขาแทรกแซงนั้นอาจเปนไปไดในหลายรูปแบบ เชน การออก
กฎหมายใหจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะเชนการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ตองกระทําโดยพระราชบัญญัติอัน
เปนการกอตั้งนิติบุคคลโดยผลของกฎหมาย หรือการเขาไปแทรกแซงของรัฐในการจัดตั้ง ซ่ึงตางไป
จากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ซ่ึงเกิดจากเจตนาของเอกชนในการรวมตัวกันโดยแท รัฐหรือ
กฎหมายเพียงแตกําหนดเง่ือนไขในการกอตั้งข้ึนเทานั้น รัฐมิไดเขาไปมีสวนในการจัดตั้งข้ึนเลย เชน 
หางหุนสวนบริษัทตาง ๆ การท่ีเอกชนเพียงแตรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคบางประการ แมจะเพ่ือ
สาธารณะก็ไมอาจทําใหองคการนั้นเปนนิติบุคคลมหาชนไดเลย หากปราศจากเจตนาในการจัดตั้งของ
รัฐและการใชอํานาจมหาชน  เชน มูลนิธิตาง ๆ หรือมัสยิดของศาสนาอิสลาม หรือมิซซังของศาสนา 
คริสตฺนิกายโรมันคาทอลิก เปนตน 

ในการสรางวัดหรือจัดตั้งวัดนั้น หากพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็จะเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้ไมไดมีผลในการกอตั้งวัดซ่ึงมีสถานะเปนนิติ
บุคคลโดยทันทีเชนเดียวกับกับการกอตั้งสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือองคการมหาชน ซ่ึงเกิดข้ึน
และมีสถานะเปนนิติบุคคลโดยผลของกฎหมายในทันที แตการสรางวัดและการกอตั้ง รวมท้ังการ
ดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับวัด เชน การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมา จะตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑเ ง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายระดับ
กฎกระทรวง ซ่ึงวิธีการกอตั้งจะคลายกับวิธีการกอตั้งนิติบุคคลเอกชนคือตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกําหนด เชน การกอตั้งสมาคม มูลนิธิ หางหุนสวน บริษัทจํากัด  เม่ือไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและมีการจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือนายทะเบียนแลว จึงจะมีฐานะเปน
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นิติบุคคล แตท่ีแตกตางกันคือข้ันตอนในการเปนนิติบุคคลและการมีสภาพความเปนนิติบุคคลของวัด
นั้นจะมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางไปจากนิติบุคคลเอกชนและนิติบุคคลมหาชนอ่ืน โดยจะตองมี
ข้ันตอนเริ่มตั้งแตการขอสรางวัดกอน  เม่ือไดรับอนุญาตใหสรางวัดและสรางเสร็จแลว จึงจะเปน
ข้ันตอนการขอจัดตั้งวัดและข้ันตอนการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป  

โดยหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนตาง ๆ นั้น กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดกําหนดไว อาจพิจารณาไดดังนี้ 

(๑.๑) การริเริ่มสรางวัด การเริ่มสรางวัดนั้นกฎกระทรวงกําหนดให บุคคลใด
มีความประสงคจะสรางวัดจะตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตอนายอําเภอทองท่ี พรอม
ดวยปฏิบัติตามหลักเกณฑของการสรางวัด เชน ตองมีท่ีดินท่ีจะใชสรางวัดซ่ึงตองติดตอเปนผืน
เดียวกัน เนื้อท่ีไมนอยกวา ๖ ไร โดยเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามกฎหมายทําหนังสือสัญญาตกลงยก
ท่ีดินใหสรางวัด ไวกับนายอําเภอ และเจาพนักงานท่ีดินอําเภอ  แสดงความประสงคจะยกท่ีดินใหเพ่ือ
ใชสรางวัด กรณีท่ีดินท่ีจะใหสรางวัดเปนท่ีดินของทางราชการ  ตองผานข้ันตอนการขอใชท่ีดินจนถึง
สวนราชการผูดูแลรักษาท่ีดินนั้นออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือสรางวัดกอน แลวจึง
จะใชหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแทนเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดิน ประกอบเรื่องเสนอขออนุญาต
สรางวัด ตั้งวัดไดโดยอนุโลม  สถานท่ีนั้นเปนท่ีเหมาะสมสําหรับเปนท่ีพํานักอาศัยของพระภิกษุสงฆ 
ตั้งอยูหางจากวัดอ่ืนไมนอยกวา ๒ กิโลเมตร  เงินทุนท่ีจะใชในการสรางวัดในระยะเริ่มแรก ตองมี
ราคารวมกันไมนอยกวาหาหม่ืนบาท มีประชาชนท่ีจะไดรับประโยชนและใหการสนับสนุนเม่ือไดตั้ง
เปนวัดแลวในรัศมี ๒ กิโลเมตร เฉลี่ยวัดละไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน เวนแตจะมีเหตุจําเปน โดยจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากเจาคณะอําเภอ นายอําเภอ เจาคณะจังหวัด และผูวาราชการจังหวัด  
พิจารณาเห็นสมควรใหสรางวัด2

๓ 
หลักเกณฑดังกลาวจะเห็นไดอยางชัดเจนวา การริเริ่มสรางวัดนั้นหาจําตอง

เกิดข้ึนจากรัฐไมแตอาจเปนการริเริ่มของเอกชนก็ไดเพราะกฎหมายใชคําวา “บุคคลใด” ซ่ึงอาจเปน
บุคคลเดียวหรือกลุมบุคคลก็ไดท้ังสิ้น และจากหลักเกณฑดังกลาวจะเห็นไดวารัฐมุงถึงประโยชนของ
ประชาชนเปนเกณฑในการจัดตั้งและหาไดพิจารณาประโยชนของผูขออนุญาตจัดตั้งไม แตจะ
พิจารณาเฉพาะองคประกอบท่ีทําใหสามารถเปนท่ีอยูของภิกษุสงฆ และประโยชนสาธารณะเปนหลัก
อันเปนลักษณะท่ีตางไปจากการจัดตั้งนิติบุคคลเอกชนอ่ืน 

(๑.๒) การตั้งวัด เม่ือไดรับอนุญาตใหสรางวัดและดําเนินการสรางวัด 
กอสรางเสนาสนะ อาคารท่ีอยูอาศัย วิหารและโบสถจนเสร็จเรียบรอยแลว การตั้งวัด เปน
กระบวนการเพ่ือทําใหวัดท่ีไดรับอนุญาตใหสรางข้ึน เปนวัดท่ีถูกตองตามมาตรา ๓๑ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  ซ่ึงในการดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑข้ันตอน 
โดยวัดท่ีขอตั้งเพ่ือใหเปนวัดท่ีถูกตอง จะตองผานการไดรับการอนุญาตใหสรางวัด แลวจึงดําเนินการ
ขออนุญาตตั้งวัด โดยมีหลักเกณฑเบื้องตนท่ีเก่ียวเนื่องและคลายกับกับการขออนุญาตสรางวัด คือผูยื่น

                                                 
๓
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗), ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  ขอ ๑ 

ขอ ๒ และ ขอ ๓. 
 



๒๑๙ 
 

ขอจัดตั้งวัดตองเปนผูท่ีไดรับอนุญาตใหสรางวัดหรือเปนผูไดรับมอบอํานาจ มีการเสนอชื่อของวัด
พรอมดวยเสนอชื่อผูจะเปนเจาอาวาสไปดวย โดยมีจํานวนพระภิกษุจําพรรษาไมนอยกวา ๔ รูป เม่ือ
มหาเถรสมาคมเห็นชอบและประกาศตั้งวัดอยางใดแลวถือวาเปนเด็ดขาด ในกรณีท่ีวัดไดสรางอุโบสถ
เสร็จเรียบรอยหรือสามารถใชทําสังฆกรรมไดแลว ใหรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป 
หากการสรางโบสถยังไมแลวเสร็จตองรอใหระยะเวลาครบ ๕ ป กอนจึงจะมีสิทธิยื่นเรื่องขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมาได 3 ๔ โดยการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาก็จะมีวิธีการและข้ันตอนการ
พิจารณาในแตละระดับคลายกับการขอสรางและขอตั้งวัด เพียงแตวาในข้ันตอนสุดทายเม่ือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติไดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพ่ือทรงอนุมัติ 
แลวเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป 

(๑.๓) การใชอํานาจแทรกแซงของรัฐ การสรางวัดหรือจัดตั้งวัดนั้นแมวาจะ
มีการเสนอขอสรางหรือขอตั้งโดยมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑแลวก็ตาม หาไดผูกพันวารัฐ
จะตองอนุญาตใหตั้งอยางแนนอนไมแตยังเปนดุลยพินิจของรัฐ ดังท่ีกฎหมายกําหนดข้ันตอนไววาให
ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากเจาหนาท่ีท้ังฝายสงฆและฝายบานเมืองและหนวยงานของรัฐ
ในแตละระดับตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัดและกระทรวง จนถึงการนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาใหความเห็นชอบ และเม่ือมหาเถร
สมาคมใหความเห็นชอบแลว สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัด
หรือจัดตั้ง เฉพาะแตการพระราชทานวิสุงคามสีมาเทานั้นท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย  

จากกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา การสรางและการตั้งวัดนั้นรัฐมีอํานาจ
ดุลพินิจในการพิจารณาใหสรางเริ่มตั้งแต นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติและนายกรัฐมนตรีและองคกรฝายคณะสงฆไดแก เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด มหาเถร
สมาคม อยางไรก็ตาม อํานาจท่ีแทจริงจะเห็นไดวาอยูท่ีรัฐ เพราะกฎหมายใชคําวา “....พิจารณา
เห็นสมควรแลวใหนําปรึกษา(เจาคณะอําเภอหรือเจาคณะจังหวัดแลวแตกรณี) แลวสงเรื่องและ
ความเห็นไปยัง....” ยอมแสดงวาหากนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดไมเห็นสมควรจัดตั้งวัดแลว ไม
จําเปนตองนําปรึกษาเจาคณะแตอยางใด และยอมมีอํานาจระงับเรื่องได สวนความเห็นของเจาคณะ
อําเภอ เจาคณะจังหวัดนั้นเปนเพียงความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของฝายรัฐในลําดับสูงข้ึนไป
เทานั้น หามีอํานาจเชนนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดไม4๕ 

ในสวนอํานาจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินั้น มีดุลพินิจอยาง
กวางขวางท้ังอํานาจใหเปลี่ยนแปลงแกไขและระงับเรื่องเสียไดเชนเดียวกัน เม่ือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติไดรายงานขอความเห็นชอบจากเจาคณะใหญ และมหาเถรสมาคมแลว 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัดหรือจัดตั้งวัด 
                                                 

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

และ ขอ ๕. 
๕
ฉลอง ชวยธานี,“มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง”, 

วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕, หนา ๖๖-๖๗. 



๒๒๐ 
 

กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาการสรางและการตั้งวัดนั้น แมจะเปนการริเริ่มจาก
เอกชนไดก็ตาม แตรัฐยังคงมีอํานาจพิจารณาการจัดตั้งวัดโดยพิจารณาประโยชนสาธารณะเปนหลัก 
อํานาจดังกลาวมิไดผูกพันวาเม่ือครบหลักเกณฑเง่ือนไขแลวจะตองอนุญาตเสมอไป หนวยงานรัฐยังคง
มีอํานาจดุลพินิจ ในการพิจารณาถึงความสมควรเพ่ือสาธารณประโยชน ตางจากการจัดตั้งนิติบุคคล
ทางเอกชน เชน บริษัทจํากัด เม่ือขอจัดตั้งถูกตองตามเง่ือนไขแลวรัฐก็ยอมผูกพันท่ีจะตองอนุญาต
เสมอไป นอกจากนั้นมีขอสังเกตเรื่องสถานะความเปนนิติบุคคลวาในกรณีของนิติบุคคลเอกชนนั้น มี
ความชัดเจนวาสถานะความเปนนิติบุคคลเริ่มข้ึนเม่ือไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล แตในกรณี
ของวัดในพระพุทธศาสนานั้น กฎหมายบัญญัติไวแตเพียงวาใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล แตไมได
บัญญัติชัดเจนวาความเปนนิติบุคคลเริ่มข้ึนตั้งแตเม่ือใดข้ันตอนใด และโดยท่ีกฎหมายไมไดกําหนดให
วัดตองมีการจดทะเบียนนิติบุคคล จึงทําใหเกิดปญหาในการตีความโดยบางฝายเห็นวาเม่ือไดรับการ
ประกาศจัดตั้งแลว วัดก็มีสถานะความเปนนิติบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย บางฝายก็มีความเห็นวาแม
มีการประกาศจัดตั้งแลวก็ยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคล จนกวาจะไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาดวยจึง
จะทําใหวัดมีสถานะความเปนนิติบุคคล ซ่ึงความเห็นทางกฎหมายประเด็นนี้จะไดวิเคราะหโดย
ละเอียดในลําดับตอไป 

(๒) การเลิกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  โดยท่ัวไปการสิ้นสุดของนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชน ก็ตองเปนไปดวยเจตนาแหงรัฐ เชนการออกกฎหมายยกเลิกนิติบุคคลนั้น หรือ
ประกาศยุบเลิกนิติบุคคลนั้นดวยเจตนาแหงรัฐ ซ่ึงแตกตางจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 

การยุบเลิกวัดนั้น กฎหมายกําหนดหลักเกณฑไว ๒ กรณี คือ5

๖ 
(๒.๑) กรณีสภาพเสื่อมโทรม หรือเหตุอ่ืนอันไมสมควรเปนวัดตอไป เม่ือ

นายอําเภอและเจาคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้นใหรายงานเจาคณะจังหวัด เม่ือเจา
คณะจังหวัดเห็นสมควรใหนําปรึกษาผูวาราชการจังหวัด แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะ
ภาค เม่ือเจาคณะภาคเห็นสมควรแลวใหสงเรื่องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ  

(๒.๒) กรณีวัดใดรางพระภิกษุไมอยูอาศัย เม่ือสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ใหรายงานเจาคณะใหญเพ่ือขอความเห็นชอบ แลวนําเสนอมหาเถร
สมาคม เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะไดประกาศยุบเลิกวัด
ในราชกิจจานุเบกษา 

จากหลักเกณฑดังกลาวจะเห็นไดวา การยุบวัดนั้นเปนการริเริ่มจากรัฐโดยแท
มิใชจากวัดหรือบุคคลากรภายในวัดนั้นเอง สวนอํานาจในการพิจารณายุบเลิกก็เปนของรัฐ โดย
คํานึงถึงเหตุตาง ๆ ซ่ึงกฎหมายใชคําวา “เหตุอ่ืนอันไมสมควรจะเปนวัดตอไป”อันเปนการใหดุลพินิจ
ของรัฐอยางกวางขวาง แตกตางจากการยุบเลิกนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนซ่ึงเปนไปตามความ

                                                 
๖
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗), ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ขอ ๙ 

และ ขอ ๑๐. 



๒๒๑ 
 

ตองการของตัวนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมารวมกันเปนนิติบุคคลนั้นเอง6

๗ ตัวอยางเชน กรณีการเลิกมัสยิด
ท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้งแลว ใหประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิดหรือกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิดคนใดคนหนึ่งยื่นคํารองเพ่ือขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เม่ือไดรับ
ความเห็นชอบแลวใหผูขอเลิกมัสยิดยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกมัสยิดตอพนักงานเจาหนาท่ี และให
พนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนเลิกมัสยิดโดยบันทึกสาเหตุแหงการเลิกลงในทะเบียนจัดตั้งมัสยิด และ
แจงตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการใหมีการประกาศเลิกมัสยิดในราชกิจจานุเบกษาตอไป 7

๘ ซ่ึง
จะเห็นไดวาการยุบเลิกมัสยิดเปนไปตามเจตนารมณของเอกชนและฝายศาสนจักรโดยฝายปกครอง
มิไดมีอํานาจกาวลวงเขามาเชนเดียวกับการยุบเลิกวัดในพระพุทธศาสนา  

(๓) การใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานของวัด เนื่องจากการดําเนินงานของ
นิติบุคคลมหาชนเปนการดําเนินงานเพ่ือสาธารณะประโยชนตามความประสงคของรัฐ วัดในฐานะนิติ
บุคคลมหาชนจึงสามารถใชเอกสิทธิ์แหงอํานาจมหาชนบังคับเอากับเอกชน หรือกําหนดหนาท่ีแก
เอกชนไดโดยปราศจากความยินยอมของเอกชน  ซ่ึงเอกสิทธิ์แหงอํานาจมหาชนนี้จะมีแตเฉพาะนิติ
บุคคลมหาชนเทานั้น  

(๔) ความสัมพันธกับนิติบุคคลอ่ืน ในความสัมพันธระหวางนิติบุคคลมหาชนหนึ่ง
กับนิติบุคคลมหาชนอ่ืนนั้นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจะมีฐานะไมเทาเทียมกัน กลาวคือ นิติ
บุคคลมหาชนหนึ่งอาจมีฐานะเหนือกวานิติบุคคลมหาชนหนึ่งไดและนิติบุคคลมหาชนท่ีมีอํานาจเหนือ
สามารถท่ีจะกํากับดูแลนิติบุคคลท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของตนได ซ่ึงมีลักษณะเปนการควบคุมท่ี
ไมเครงครัดและการจะมีอํานาจกํากับดูแลจะตองเปนกรณีท่ีมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจ
องคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลไวอยางชัดเจน ซ่ึงจะแตกตางจากนิติบุคคลเอกชนท่ีนิติบุคคลทุกนิติ
บุคคลมีฐานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกประการ ท้ังนี้ การดําเนินงานของวัดในพระพุทธศาสนาแม
จะมีฐานะเปนนิติบุคคล แตยังคงตองอยูในการกํากับดูแลขององคกรอ่ืนท่ีมีฐานะสูงกวา ใน
ขณะเดียวกันก็ไดรับสิทธิพิเศษในการดําเนินงานบางประการ ซ่ึงจะไดนําเสนอโดยละเอียดในประเด็น
ท่ีเก่ียวของตอไป 

(๕) วัตถุประสงคของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเปนไปเพ่ือประโยชนมหาชน
หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะในขณะท่ีนิติบุคคลเอกชนตามกฎหมายเอกชนมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประโยชนตอสวนตัวของนิติบุคคลนั้นเทานั้น เชนเดียวกับวัตถุประสงคของวัดซ่ึงเปนไปเพ่ือประโยชน
สาธารณะ มิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของผูกอตั้งหรือคณะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเชนนิติบุคคลเอกชน ท้ังนี้ 
ในกรณีวัตถุประสงคของวัดท่ีเปนนิติบุคคลนั้น จะไดวิเคราะหโดยละเอียดในหัวขอตอไป 

กลาวโดยสรุป การเกิดข้ึน การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นสุดสภาพของวัดใน
พระพุทธศาสนาลวนแตมิไดเกิดจากเจตนาของบุคคลท่ีรวมตัวกันโดยลําพัง แตไดมีอํานาจรัฐเขามา
เก่ียวของ กํากับดูแลในข้ันตอนตาง ๆ เกือบทุกระยะ นอกจากนั้นการดําเนินงานของวัดมีลักษณะของ
                                                 

๗
ฉลอง ชวยธานี, “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง”, 

เพ่ิงอาง, หนา ๖๘. 
๘
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญีติการบริหารองคกรศาสนา

อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๑๐. 



๒๒๒ 
 

การใชอํานาจมหาชน มีความสัมพันธกับนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะของการอยูภายใตกํากับดูแล รวมท้ัง
การมีวัตถุประสงคโดยท่ัวไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเปนองคประกอบสําคัญของความเปนนิติ
บุคคลมหาชน แตอยางไรก็ตามในองคประกอบเหลานี้ก็ยังมีบางประเด็นซ่ึงเปนปญหาและตอง
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับแนวคิดเชิงกฎหมายและสภาวการณของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วในปจจุบัน 
 

๔.๒ วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของ
วัดที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

โดยท่ีหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดมีความสําคัญและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสถานภาพ
ความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในสวนของปญหาเก่ียวกับการจัดตั้งวัดท่ีมิได
รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงความเปนมาและ
หลักเกณฑของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆโดยละเอียด โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง “สังฆกรรม” 
เนื่องจากมีความเก่ียวของกับ “สีมา” หรือ “วิสุงคามสีมา” อันมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องโดยตรงกับ
ปญหาเรื่องสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือ
สํานักสงฆ อันเนื่องมาจาก คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ ท่ีไดวินิจฉัยวากรณีวัดท่ีแมวา
หนวยงานของรัฐคือกระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศตั้งเปนวัดตามกฎหมายแลว แตเม่ือยังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังท่ีไดกลาวถึงหลักการเหตุผลของงานวิจัยมา
ตั้งแตตน ดังนั้น เพ่ือใหการวิเคราะหปญหาในเรื่องนี้มีความชัดเจนและกระชับ ผูวิจัยจึงกําหนด
ขอบเขตประเด็นพิจารณา โดยเริ่มจากประเด็นแรก ความเปนมาและแนวคิดของสังฆกรรม ประเด็นท่ี
สองรูปแบบและลักษณะของสังฆกรรม ประเด็นท่ีสามความหมายของวิสุงคามสีมาและสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานัก
สงฆ ประเด็นท่ีสี่การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดความสัมพันธระหวางความเปนนิติ
บุคคลของวัดและสํานักสงฆ และการพระราชทานวิสุงคามสีมา วามีเหตุหรือความสัมพันธเก่ียว
เนื่องกันอยางไร ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันหรือไม  ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

๔.๒.๑  ความเปนมาและแนวคิดเกี่ยวกับสังฆกรรม 
ดังท่ีไดกลาวมาแลววาการจัดตั้งวัดเปนครั้งแรกในพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนเม่ือพระ

เจาพิมพิสาร กษัตริยแหงแควนมคธไดทรงถวายพระราชอุทยานเวฬุวันหรือสวนไผเพ่ือจัดตั้งเปนวัดเวฬุ
วันมหาวิหาร หรือพระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน โดยไดมีพุทธานุญาตใหมีการจัดตั้งวัดหรืออาราม
เปนแหงแรกในพระพุทธศาสนา อันเปนการจัดตั้งภายในระยะเวลาเพียง ๙ เดือน ภายหลังจากท่ีพระ
พุทธองคทรงตรัสรู   วัดเวฬุวันมหาวิหารมีเนื้อท่ีกวางขวาง ใหญโต รมรื่นดวยปาไผ อาคารและถาวรวัตถุ
ตาง ๆ สวนมากเปนเครื่องไมสรางอยางแข็งแรง ทนทาน ประณีต สมกับท่ีกษัตริยเปนผูทรงสรางถวาย 

     วัดเวฬุวันมหาวิหารมีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยางมาก เนื่องจาก8

๙ 

                                                 
๙
พระภาวนาวิริยคณุ, “วิวัฒนาการการสรางวัด”, ในวารสาร อยูในบุญ ฉบับท่ี ๙๗ ประจําเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๘๓.  



๒๒๓ 
 

(๑) เปนวัดแหงแรกท่ีบังเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา 
(๒) เปนวัดท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศโอวาทปาฏิโมกขในวันมาฆบูชา 

ซ่ึง เปนหลักธรรมแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยเปนการประชุมกันเปนครั้งแรกของพระ
อรหันตสาวก จํานวน ๑,๒๕๐ รูป โดยสถานท่ีไมแออัดคับแคบ 

(๓) เปนวัดศูนยกลางการเผยแผและอบรมปลูกฝงศีลธรรมใหแกประชาชนใน
ระยะตนพุทธกาล ตอเม่ือพระองคเสด็จไปประทับท่ีเชตวนาราม กรุงสาวัตถี แควนโกศล ก็ทรง
มอบหมายใหพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา พระอรหันตสาวกผูเลิศดวยปญญา อยูบริหาร ควบคุม
บัญชางานแทนพระองค และใชเปนศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาในบริเวณภาคกลางของ
ประเทศอินเดียตลอดมา 

(๔) เปนท่ีพักจําพรรษาของพระอรหันต ๕๐๐ รูป ซ่ึงเขารวมการประชุมปฐม
สังคายนาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน เพ่ือรวบรวมเรียบเรียงพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาให
เปนหมวดหมู สะดวกแกการศึกษาและการเผยแผ โดยมีพระเจาอชาตศัตรูเปนองคอุปถัมภ 

หลังจากไดจัดตั้งวัดเวฬุวันมหาวิหารแลวนั้น ก็มีกษัตริยและคหบดีในท่ีตาง ๆ ก็
ไดจัดสรางวัดหรืออารามถวายแดพระพุทธองคตามกันมา ท้ังนี้ ในการจัดตั้งวัดในสมัยพุธกาลนั้น อาจ
กลาวไดวาในทางพระธรรมวินัยนั้นมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งวัดไวโดยตรง แตลักษณะของ
วัดตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎก มีองคประกอบโดยยึดถือความสะดวกในการเดินทาง คือไมไกลบานนัก 
ไมใกลบานนัก สะดวกแกการไปวัดและการมาจากวัด มีความเหมาะสมตอการท่ีประชาชนจะไปพบภิกษุ
สงฆเพ่ือฟงธรรม ปฏิบัติธรรม หรือจัดพิธีกรรมทางศาสนาได โดยมีสิ่งแวดลอมท่ีดี มีความเงียบสงบ 
กลางวันไมมีคนพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด ไมมีเสียงดังกึกกอง เหมาะแกการประกอบศาสนกิจของ
อุบาสก อุบาสิกาผูตองการความสงบสงัด รวมท้ังมีความเหมาะสมท่ีพระสงฆจะหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย 
ในการบําเพ็ญเพียรเพ่ือความหลุดพนตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา ดังนั้น วัดจึงเปนสถาบันหลักของ
พระพุทธศาสนา เพราะเปนท่ีอยูของพระสงฆ เปนท่ีเผยแผธรรมะ เปนท่ีปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัทท้ัง
ฝายบรรพชิตและคฤหัสถไดพบปะสนทนาธรรมกัน เปนสถานท่ีฟงธรรมและเปนท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
ปฏิบัติของพระสงฆโดยเฉพาะ 

ในแงของการบริหารการปกครองวัด ปรากฏหลักฐานจากพระไตรปฎกวาในสมัย
พุทธกาลนั้น สังคมสงฆหรือระบบการบริหารการปกครองสงฆในพระพุทธศาสนาระยะเริ่มแรกซ่ึงมีพระ
สาวกไมมากนัก พระภิกษุท่ีอุปสมบทแลวไดศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระพุทธองคจนกระท่ังบรรลุธรรม 
จากนั้นจะแยกกันไปประกาศธรรมตามรับสั่งของพระพุทธเจาท่ีตรัสวา “พวกเธออยาไปรวมทางเดียวกัน
สองรูป จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง
อรรถท้ังพยัญชนะครบบริบรูณ บริสุทธิ์... แมเราก็จักไปยังตําบลอรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม” เม่ือ
แยกกันไปเชนนี้ ในชั้นตนสังคมสงฆจึงยังไมเกิดข้ึน เทาท่ีมีหลักฐานปรากฏวามีสังคมสงฆเกิดข้ึนและ
พระภิกษุอยูรวมกันครั้งแรกเม่ือมีประชาชนกลาวติเตียนพระภิกษุวาจาริกไปตลอดป เหยียบตนหญา 
และสัตวเล็ก ๆ พระพุทธเจาจึงรับสั่งใหพระภิกษุอยูจําพรรษาในฤดูฝน9

๑๐ ภายในอาวาสหรือสถานท่ีใด
สถานท่ีหนึ่งตลอดเวลา ๓ เดือน เพ่ือปองกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่ําธัญพืชของชาวบานท่ี

                                                 
๑๐

พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๔ มหาขันธกะ, หนา ๒๒๔. 



๒๒๔ 
 

ปลูกลงแปลงในฤดูฝน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาจําพรรษานั้น เปนชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีสงฆจะไดมาอยู
รวมกันเพ่ือศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆท่ีทรงความรู ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความ
สามัคคีในหมูคณะสงฆดวย10

๑๑ ตามพระวินัย พระสงฆรูปใดไมเขาจําพรรษาอยู ณ ท่ีแหงใดแหงหนึ่ง พระ
พุทธองคทรงปรับอาบัติแกพระสงฆรูปนั้นดวยอาบัติทุกกฎ ในกรณีเม่ือพระสงฆจําพรรษาครบไตรมาส 
ไดปวารณาออกพรรษาและไดกรานกฐินแลว ยอมไดรับอานิสงสหรือขอยกเวนพระวินัย ๕ ขอ คือ11

๑๒ 
(๑) เท่ียวไปไหนไมตองบอกลา (ออกจากวัดไปโดยไมจําเปนตองแจงเจาอาวาส

หรือพระสงฆรูปอ่ืนกอนก็ได) 
(๒) เท่ียวไปไมตองถือไตรจีวรครบสํารับ ๓ ผืน 
(๓) ฉันคณะโภชนได (ลอมวงฉันได) 
(๔) เก็บอดิเรกจีวรไดตามปรารถนา (ยกเวนสิกขาบทขอนิสสัคคิยปาจิตตียบาง

ขอ) 
(๕) จีวรลาภอันเกิดในท่ีนั้นเปนของภิกษุ (เม่ือมีผูมาถวายจีวรเกินกวาไตรครอง 

สามารถเก็บไวไดโดยไมตองสละเขากองกลาง) 
เม่ืออยูจําพรรษาดวยกันนานถึง ๓ เดือน พระพุทธเจาก็ทรงกําหนดใหพระภิกษุ

ปวารณากันในวันออกพรรษากลาวคือ ใหมีการประชุมสงฆแลวพระภิกษุแตละรูปขอใหสงฆวากลาว หาก
ไดเห็น ไดฟง หรือ แมแคสงสัยวามีพฤติกรรมใดไมสมควรเพ่ือพระภิกษุนั้นจะไดแกไขปรับปรุงตอไป เหตุ
ท่ีพระพุทธเจาทรงกําหนดใหมีการปวารณากันเนื่องจากทรงทราบวามีพระภิกษุบางกลุมจําพรรษา
รวมกันโดยไมพูดกันเลย ตางคนตางทําหนาท่ีของตน แมพระภิกษุเหลานั้นจะอยูรวมกันดวยดีตลอด
พรรษา โดยท่ีทุกรูปรับผิดชอบหนาท่ีการงานไมบกพรอง พระพุทธเจามิไดทรงเนนผลของงาน แตทรงให
ความสําคัญตอความสัมพันธระหวางพระภิกษุ และทรงสงเสริมใหพระภิกษุท่ีอยูรวมกันใหคําแนะนําท่ีมี
ประโยชนตอกัน เปนการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคมสงฆ12๑๓ 

ดังนั้น เม่ือเกิดสังคมสงฆข้ึนแลว ในระยะเริ่มแรกพระพุทธองคทรงปกครองคณะ
สงฆดวยพระองคเอง ตอมา เม่ือมีการสงพระสาวกไปเผยแผพระศาสนาในสถานท่ีตาง ๆ มีผูเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาและขอบวชเพ่ิมมากข้ึน พระองคจึงทรงอนุญาตใหพระสาวกผูใหญท่ีบวชนานไมนอยกวา 
๑๐ พรรษาแลว เปนพระอุปชฌายบวชใหแกกุลบุตรผูเลื่อมใสเขามาขอบวช พรอมท้ังใหการปกครอง 
อบรม และใหการศึกษาแกภิกษุเหลานั้นเพราะฉะนั้น การเกิดข้ึนของสังคมสงฆนอกจากจะเกิดจากการ
อยูรวมกันในระหวางเขาพรรษาแลว ยังมีการเกิดอีกลักษณะ คือการท่ีพระภิกษุรวมกลุมกันตามจริตหรือ
ตามความชอบหรือลักษณะนิสัยของตนเอง เชน กลุมผูมีศรัทธา กลุมผูมีปญญา กลุมศึกษามาก  ผูท่ี
ศรัทธาพระภิกษุรูปใด จึงไปอุปสมบทกับพระภิกษุรูปนั้น เชน พระปุณณะ มันตานีบุตร ผูเปนเลิศในการ
แสดงธรรม, พระมหากัจจานะ ผูชํานาญในการอธิบายธรรม, พระอุบาลี มีความชํานาญในพระวินัย 
พระภิกษุเหลานี้จะมีพระภิกษุมาศึกษาตามเปนกลุมใหญ แตละกลุมหรือแตละสํานักหรืออาวาสจะมี
                                                 

๑๑
กรมการศาสนา, “การเขาพรรษา”, บทความ ในวารสารสายตรง กรมการศาสนา ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑๐ 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๔. 
๑๒

เรื่องเดียวกัน, หนา ๖. 
๑๓

รินธรรม อโศกตระกูล, “สังคมแหงการเรียนรู : สังคมสงฆในสมยัพุทธกาล”, บทความในวารสาร 
พุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๒, หนา ๗๖-๗๗. 



๒๒๕ 
 

อิสระในตนเอง โดยพระพุทธองคทรงมอบใหคณะสงฆปกครองกันเอง โดยยึดหลักการตามศีลและขอ
ปฏิบัติตามธรรมวินัยท่ีพระองคทรงแสดงและทรงบัญญัติไวเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ13๑๔  

ในกรณีท่ีเกิดปญหาข้ึนในสังคมสงฆหรือเม่ือเกิดการรองเรียนหรือกลาวโทษ
พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งข้ึน พระพุทธองคก็จะทรงรับสั่งใหสงฆประชุมกันเพ่ือแกไขปญหา เรียกวา  
อธิกรณสมถะ หรือการระงับอธิกรณ แลวไตสวนสาเหตุของเรื่องเพ่ือใหท่ีประชุมมีความเห็นและมี
บทสรุปรวมกัน หรือกรณีการรองเรียนก็ตองไตสวนภิกษุผูเปนตนเหตุของเรื่องรองเรียนหรือขอกลาวโทษ
นั้น เม่ือภิกษุนั้นยอมรับ พระองคก็จะทรงชี้ใหเห็นโทษของการกระทํานั้น ๆ จากนั้นก็จะทรงบัญญัติขอ
หาม (วินัย) เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ พรอมท้ังกําหนดโทษ (เรียกวา อาบัติ) หนักบางเบาบางตามสมควรแก
กรณี  

วินัยของพระภิกษุมีท้ังหมด ๒๒๗ ขอ ประกอบดวยสวนท่ีเปนขอปฏิบัติสวนตัว
และสวนท่ีเปนหนาท่ีตอสวนรวม สําหรับวินัยสวนท่ีเปนหนาท่ีตอสวนรวมนี้ มีความสําคัญมากตอสังคม
สงฆ เพราะสังคมสงฆมีสมาชิกท่ีมีพ้ืนฐานความรูและประสบการณตาง ๆ กัน พระพุทธเจาทรงวางระบบ
การบริหารปกครองสงฆท่ีเอ้ืออยางยิ่งตอการเรียนรูรวมกัน โดยทรงกําหนดใหมีการประชุมสงฆหรือเรียก
ตามศัพทวา “สังฆกรรม” โดยสังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องท่ีจะนําเขาพิจารณาในท่ี
ประชุมสงฆ ตั้งแตการพิจารณารับคนเขามาบวชเปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ  การลงโทษ
พระภิกษุ การทําอุโบสถ การทบทวนวินัย การปวารณา การกรานกฐิน การงาน การแตงตั้งเจาหนาท่ีทํา
การสงฆ หรือแตงตั้งสงฆทําหนาท่ีตาง 1ๆ4

๑๕  เชน ภิกษุชี้แจงวินัย ภิกษุผูแจกภัตร ภิกษุผูแตงตั้งเสนาสนะ 
ภิกษุรักษาคลังเก็บพัสดุ ภิกษุผูรับจีวร แจกยาคู แจกผลไม แจกของเค้ียว แจกของเล็กนอย ภิกษุผูใหรับ
ผาสาฎก ใหรับบาตร ภิกษุผูใชคนทํางานวัด เปนตน ลวนเปนความรับผิดชอบของพระภิกษุทุกรูปในแต
ละอาวาสท่ีจะตองรวมประชุมทุกครั้ง และการบริหารปกครองในแตละอาวาส ใชวิธีการประชุมพระภิกษุ
ทุกรูปในอาวาสไมเก่ียวของกับพระภิกษุในอาวาสอ่ืน อยางไรก็ตามพระภิกษุไมจําเปนตองอยูประจํา
อาวาสใดอาวาสหนึ่ง 1 5

๑๖ และเม่ือเขาไปอยูในอาวาสใด ก็มีสิทธิ์เขารวมประชุมสงฆในอาวาสนั้นได 
นอกจากนี้ในพระไตรปฎกเคยมีเหตุปรากฏวามีพระภิกษุในเมืองวัชชีประพฤติละเมิดวินัย พระภิกษุจาก
ท่ีอ่ืนผานมา ไดทราบเรื่องแลว แกไขปญหาดวยตนเองไมได จึงไดไปขอความรวมมือจากพระภิกษุในท่ี
ตาง ๆ ประชุมสงฆเพ่ือพิจารณาเรื่องนี้16๑๗   

นอกจากเรื่อง “สังฆกรรม” ท่ีกลาวมาแลว สังคมสงฆยังมี “สังฆกรรม”หรือ
กิจกรรมท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ “การทําอุโบสถ”เหตุท่ีมีการทําอุโบสถในสังคมสงฆ เกิดจากพระ
เจาพิมพิสาร ไดทูลพระพุทธเจาขอใหพระภิกษุสงฆประชุมกันในวัน ๘ คํ่า และ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า 

                                                 
๑๔

สิริวัฒน คําวันสา, “สงฆไทยใน ๒๐๐ ป”, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศรอีนันต, ๒๕๒๕), หนา ๑. 
๑๕

พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๘ พระวินัยปฎก เลมท่ี ๘ ปริวาร อาวาสิกวรรค ท่ี ๑๓, หนา ๔๗๒-
๔๗๕. 

๑๖
ในพระธรรมวินัยไดกําหนดขอหามเฉพาะเรื่องเสนาสนะหรือท่ีอยูอาศัย โดยทรงหามภิกษุรูปเดยีว 

หวงหามท่ีอยูอาศัยไวถึงสองแหง ในท่ีตางสีมากัน ถาทําเชนน้ันตองอาบัติทุกกฎ สวนการกําหนดใหภิกษุตองมีสังกัด
ประจําอยู ณ วัดใดวัดหน่ึงน้ัน เกิดข้ึนเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัตลิักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ตาม
มาตรา ๑๕ ท่ีบัญญัติใหบรรดาพระภิกษุสามเณรตองมสีังกัดอยูในบัญชีวัดใดวัดหน่ึงทุกรูป. 

๑๗
รินธรรม อโศกตระกูล, “สังคมแหงการเรียนรู : สังคมสงฆในสมยัพุทธกาล”, อางแลว, หนา ๗๘-๗๙. 



๒๒๖ 
 

เชนเดียวกับปริพาชกท่ีไดประชุมกันแสดงธรรมใหประชาชนฟง พระพุทธเจาทรงอนุญาตตามท่ีพระ
เจาพิมพิสารทูลขอ ตอมาทรงกําหนดใหมีการสวดปาฏิโมกข ๖  เพ่ือทบทวนพระวินัยทุกก่ึงเดือน ในวัน 
๑๔ หรือ ๑๕ คํ่า เรียกวา การทําอุโบสถ 

ระหวางท่ีสวดปาฏิโมกข พระภิกษุจะไดทบทวนตนเอง หากปฏิบัติลวงละเมิด
วินัย ก็จะไดปลงอาบัติและแกไขใหถูกตองตอไป การทําอุโบสถจึงเปนการย้ําเตือนใหพระภิกษุม่ันคงใน
แนวทางการประพฤติปฏิบัติท่ีกําหนดไวแลว 

มีขอความในพระไตรปฏกท่ีแสดงถึงความสําคัญของการทําอุโบสถ คือครั้งหนึ่ง 
พระมหากัปปนะเกิดความลังเลใจวา ควรจะไปทําอุโบสถหรือไม พระพุทธเจาทรงทราบแลวไดตรัส
แนะนําใหพระมหากัปปนะเคารพสักการะอุโบสถและเขารวมทําอุโบสถ แมตนเองจะบริสุทธิ์แลวก็ตาม 
อีกตอนหนึ่งพระมหากัสสปะเดินทางจากอันธกวินทวิหารไปพระนครราชคฤห เพ่ือทําอุโบสถระหวางทาง
ตองขามแมน้ําถูกน้ําพัดจีวรเปยกแตก็ยังพยายามเดินทางดวยความยากลําบากเพ่ือใหทันเขารวมอุโบสถ  

การทําอุโบสถเปนแบบแผนการปฏิบัติรวมกันของภิกษุสงฆท่ีคอยกระตุนเตือน
สํานึกของพระภิกษุอยางสมํ่าเสมอทุกปกษ แมพระภิกษุท่ีไมสนใจศึกษาพระวินัยก็จะรูไดจากการฟง 
ปาฏิโมกขในวันอุโบสถ พระพุทธเจาก็ไดทรงบัญญัติ พระภิกษุจะอางวาไมรูบทบัญญัติในปาฏิโมกขไมได  
สําหรับพระอรหันตการเขารวมทําอุโบสถ นอกจากจะเปนการชวยรักษาพุทธประเพณีแลว ยังมีสวนใน
การแนะนําภิกษุอ่ืน เม่ือเกิดปญหาเก่ียวกับพระวินัยในท่ีประชุมสงฆดวย 

ตลอดเวลาของการเปนพระภิกษุ การศึกษาปาฏิโมกขเปนสิ่งท่ีจะตองกระทําทุก
ปกษ โดยศึกษารวมกันในท่ีประชุมสงฆ พระภิกษุท่ีมีปญหาเก่ียวกับวินัยสามารถแจงสงฆวา ตองการจะ
ถามพระวินัยกับใคร แลวจึงถามข้ึนในท่ีประชุมสงฆ พระภิกษุท่ีถูกถามก็จะแจงสงฆวาตนจะตอบแลวจึง
ตอบ การศึกษาพระปาฏิโมกขจึงเปนการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต ท้ังในสวนท่ีเปนภาคทฤษฎี คือ 
เนื้อความในพระปาฏิโมกข และภาคปฏิบัติ คือ การตรวจสอบการกระทําของตนท้ังทางกาย วาจา และ
ใจ17

๑๘  
การทําอุโบสถของสงฆ ซ่ึงเดิมหมายถึงการแสดงพระปาฏิโมกขของพระสงฆตาม

ธรรมวินัยทุกๆ ๑๕ วัน ตอมาจึงไดมีการเรียกสถานท่ีหรืออาคารซ่ึงใชเปนสถานท่ีซ่ึงพระสงฆมารวมกัน
ทําสังฆกรรม หรือรวมในการแสดงพระปาฏิโมกขวา “อุโบสถ” คําวาอุโบสถจึงเปนการรวมเอา
ความหมายของพิธีกรรมมาใชเรียกสถานท่ีซ่ึงใชทําพิธีกรรมนั้น ๆเดิมทีเรียกกันวา “โรงพระอุโบสถ” แต
ตอมาเรียกใหสั้นเขาวา “พระอุโบสถ” และในท่ีสุดก็เรียกกันเปน “โบสถ” ในบางพ้ืนท่ีก็มีคําเรียกพระ
อุโบสถดวยชื่ออ่ืน เชน ภาคอีสานเรียกวา “สิม” ซ่ึงท่ีจริงแลวก็มีความหมายใกลเคียงกัน เพราะ “สิม” 
กลายเสียงมาจากคําวา “สีมา” ท่ีหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีใชทําสังฆกรรมนั่นเอง โดยท่ีขนาดและรูปแบบของพระ
อุโบสถไมมีกําหนดไวในพระวินัย เพราะพระวินัยกําหนดสีมาใหเปนเครื่องกําหนดขอบเขตสําหรับทําสังฆ
กรรม สวนพระอุโบสถเปนเพียงอาคารท่ีสรางครอมพ้ืนท่ีสีมาเพ่ือกันแดดกันฝน พระวินัยจึงให
ความสําคัญและมีกฎเกณฑเก่ียวกับสีมาเทานั้น พระอุโบสถในยุคตนๆนี้มักมีขนาดเล็กมาก บางแหงจุ
พระสงฆไดไมเกิน ๑๐ รูป เชนเดียวกับ “สิม” ในแถบอีสานท่ีมีขนาดเล็กมาก เพราะเพียงพอสําหรับ
จํานวนพระภิกษุในการทําสังฆกรรมท่ัวไป มีเพียงกรณีพระภิกษุตองสังฆาทิเสส (ซ่ึงมีนอยมาก) จึงตองใช

                                                 
๑๘

เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๐. 



๒๒๗ 
 

พระสงฆรวมทําพิธีไมนอยกวา ๒๐ รูป ดังนั้น การท่ีวัดในสมัยแรก ๆ ของไทยมีขนาดคอนขางเล็ก แสดง
วาการบวชในสมัยนั้นมีกันไมมากนัก บทบาทของพระอุโบสถจึงมีนอย ตําแหนงท่ีตั้งของพระอุโบสถใน
ระยะนี้ ถาดูลักษณะของแผนผังในการสรางวัด ปรากฏวาพระอุโบสถไมไดวางอยูบนแนวแกนหลัก
ประธานสําคัญของผัง แตจะวางไว ณ ท่ีมุมใดมุมหนึ่งในสวนทายของผังเทานั้น นอกจากนั้น ในสมัยนี้
ถึงแมจะมีการสรางวัดเปนจํานวนมากมาย แตกลับปรากฏวามีเพียงบางวัดเทานั้นท่ีมีโรงพระอุโบสถ 
ท้ังนี้ นอกจากจะเปนเพราะมีคนบวชเปนพระภิกษุไมมากนักแลว อีกสาเหตุหนึ่งนาจะมาจากการท่ีคน
นิยมสรางวัดข้ึน ก็เพียงเพ่ือใชเปนท่ีเก็บรักษาอัฐิธาตุของบรรพบุรุษเทานั้น โดยมีการสรางพระสถูปเจดีย
ข้ึนเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุหรือศาสนวัตถุสําคัญไวสวนบน แลวบรรจุอัฐิธาตุของผูเปนตนสกุลหรือสมาชิก
ในสกุลไวบริเวณสวนลางของพระเจดียนั้น พรอมท้ังสรางพระวิหารไวดานหนาพระเจดียเพ่ือใชเปนท่ี
สําหรับใหเครือญาติทําบุญอุทิศสวนกุศลให ซ่ึงวัตถุประสงคเหลานี้ลวนไมเก่ียวของกับการทําสังฆกรรม
ของพระสงฆโดยตรง พระอุโบสถจึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองสราง พระภิกษุสงฆซ่ึงประจําแตละวัดเม่ือ
จะทําสังฆกรรมก็มักอาศัยการไปชุมนุมรวมกัน ณ ท่ีวัดใดวัดหนึ่งซ่ึงมีพระอุโบสถในบริเวณหรือละแวกท่ี
ใกลเคียงนั้นในการทําพิธีกรรม  

ตอมามีคนบวชพระมากข้ึน เพราะศาสนาเจริญข้ึนและเกิดประเพณีการบวชเรียน
เพ่ิมจากเดิมซ่ึงมีแตการบวชตลอดชีวิต ทําใหความตองการพระอุโบสถมีมากข้ึนและเพ่ิมบทบาทของพระ
อุโบสถตั้งแตสมัย อยุธยาตอนตนเรื่อยมา ดวยขนาดท่ีใหญโตข้ึน ตําแหนงท่ีตั้งก็มาอยูตําแหนงสําคัญ
ของผัง คืออยูในแกนประธาน  

ในสมัยอยุธยาตอนกลาง พระอุโบสถเพ่ิมบทบาทข้ึนจนเขาไปสวมแทนตําแหนง
ท่ีตั้งของพระวิหาร คือดานหนาเจดียประธาน สวนพระวิหารลดบทบาทลง ถูกยายไปอยูดานหลัง 
ดานขาง หรือตัดออกไปเลย ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน บทบาทและความสําคัญของพระอุโบสถเพ่ิมข้ึน 
จนกลายเปนหลักประธานของวัด แทนพระเจดียซ่ึงเปนสัญลักษณแทนพระพุทธองคในท่ีสุด เพราะพระ
อุโบสถสามารถใชประโยชนใชสอยเชน การทําสังฆกรรม การทําพิธีกรรมทางศาสนาหรือการประชุม
ท่ัวไปและมีสัญลักษณแทนพระพุทธองคคือพระประธานดวย18

๑๙ 
ในวิถีธรรมเนียมปฏิบัติของไทย นิยมสรางพระอุโบสถอยู ๒ ประเภท คือ 
(๑) พระอุโบสถในน้ํา หรือเรียกอยางภาษาปากวา “โบสถแพ” หรือ “โบสถน้ํา” 

หมายถึงพระอุโบสถท่ีสรางข้ึนในน้ํา เพ่ือใชน้ําเปนสิ่งกําหนดเขตแดนเพ่ือทําสังฆกรรม แนวความคิดใน
การใชสีมาลักษณะนี้ ในประเทศไทยมีอยูบางบางพ้ืนท่ีเชน ทางภาคเหนือ แตก็ไมคอยมีมากนัก 

(๒) พระอุโบสถบนบก หมายถึงพระอุโบสถท่ีสรางข้ึนบนผืนดิน มีการกําหนดเขต
สีมาดวยใบเสมา เปนแบบอยางท่ีพบเห็นไดท่ัว ๆ ไป 

ท้ังนี้ อาจสรุปไดวาอุโบสถและการประชุมสังฆกรรมมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกัน
จนแทบกลายเปนองคประกอบซ่ึงกันและกัน ในปจจุบันอุโบสถเปนสัญลักษณท่ีสําคัญทางพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดหลักเกณฑของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในการท่ีวัดหรือสํานัก
สงฆท่ีจะขอจัดตั้งข้ึนใหมและขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น จะตองเปนวัดท่ีมีการสรางอุโบสถเสร็จ

                                                 
๑๙

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



๒๒๘ 
 

เรียบรอยแลวหรืออยูระหวางการสราง จึงทําใหอุโบสถกลายเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญของการท่ีจะไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา 

๔.๒.๒  สังฆกรรม : รูปแบบและลักษณะของการประชุมสงฆ 
โดยท่ีไดกลาวแลววาระบบการบริหารการปกครองคณะสงฆนั้นแตเดิมสมัยยังมีพระ

ชนมชีพ พระพุทธองคทรงปกครองคณะสงฆดวยพระองคเอง แมผูใดท่ีมีความเลื่อมใสจะขอบวชเปนภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคก็ประทานการอุปสมบทใหท่ีเรียกวา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ตอมาเม่ือ
มีการเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ มีความหางไกล จึงไดใหอํานาจแกพระสาวกแตละองคผูไป
เผยแผศาสนาในทิศทางตาง ๆ นั้นเปนผูอนุมัติในการอุปสมบทได โดยขอใหผูขออุปสมบทเปลงวาจาถึง
พระรัตนตรัยเปนสรณะท่ีเรียกวา “ติสรณคมนูปสัมปทา” ในทายสุดจึงไดมอบอํานาจใหคณะสงฆเปน
ผูอนุมัติการอุปสมบทท่ีเรียกวา “ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา” แปลวา การบวชท่ีตองสวดประกาศอันมี
การสวดเสนอญัตติดวยรวมเปน ๔ ครั้ง คือสวดเสนอญัตติเลาเรื่องมีผูขอบวช ๑ ครั้ง แลวสวดอนุสาวนา
หรือสวดประกาศขอความเห็นชอบโดยเปดโอกาสใหทักทวงได ๓ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง  

นอกจากมอบอํานาจในการอุปสมบทใหแกคณะสงฆแลว พระพุทธองคยังไดมอบ
อํานาจใหสงฆเปนใหญหรือการใหคณะสงฆปกครองกันเอง ในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีคณะสงฆจะตอง
ดําเนินการ หรือกรณีมีปญหาตาง ๆ เกิดข้ึน หรือเม่ือมีเหตุการณใดท่ีพระสงฆสาวกจะตองตัดสินใจ
รวมกัน คณะสงฆจะตองจัดใหมีการประชุมคณะสงฆท้ังหมดท่ีอยูในพ้ืนท่ีนั้น เพ่ือเปดโอกาสรับฟงความ
คิดเห็นและไดรับความเห็นชอบจากคณะสงฆท้ังหมดกอน จึงจะดําเนินการในเรื่องนั้นได ท้ังนี้อาจกลาว
โดยสรุปไดวาในการประชุมสงฆท่ีเรียกวา “สังฆกรรม” นั้น พระพุทธองคไดมีพุทธบัญญัติกําหนด
ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการการประชุมไวตั้งแต การกําหนดเรื่องท่ีจะตองเขาประชุม ลักษณะของการ
ประชุม องคคณะในการประชุม สถานท่ีจัดการประชุม ตลอดจนการลงมติของท่ีประชุม 

(๑)  รูปแบบและลักษณะของการประชุม 
ในสวนของเรื่องท่ีจะเขาประชุมของคณะสงฆนั้น ดังท่ีไดกลาวมาแลววาการทํา

สังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องท่ีจะนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมสงฆ ตั้งแตการพิจารณา
รับคนเขามาบวชเปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ  การลงโทษพระภิกษุ การทําอุโบสถ การ
ทบทวนวินัย การปวารณา การกรานกฐิน การงาน การแตงตั้งเจาหนาท่ีทําการสงฆ หรือแตงตั้งสงฆทํา
หนาท่ีตาง ๆ โดยมีวิธีการประชุมหรือลักษณะของการประชุมสงฆอยู ๔ รูปแบบ ซ่ึงจะสัมพันธกับเรื่องท่ี
จะเขาประชุม ดังนี้19๒๐  

(๑.๑) อปโลกนกรรม คือ การกลาวในท่ีประชุมสงฆ เพ่ือแจงใหสงฆทราบ หรือ
เพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสงฆกําลังพิจารณา อปโลกนกรรมเปนการแจงเรื่องท่ัว ๆ ไป มิใช
เรื่องสําคัญ และไมใชเรื่องท่ีสงฆจะตองพิจารณาตัดสิน เชน แจงเรื่องการปลงผมอัญญเดียรถียท่ีมาขอ
บวช20

๒๑ เปนตน  
(๑.๒) ญัตติกรรม เปนการประกาศใหสงฆทราบโดยไมไดขอมติสงฆ 

เชนเดียวกับอปโลกนกรรม ตางกันคืออปโลกนกรรมมิไดกําหนดวา พระพุทธเจาทรงกําหนดวาพระภิกษุ

                                                 
๒๐

รินธรรม อโศกตระกูล, “สังคมแหงการเรียนรู : สังคมสงฆในสมยัพุทธกาล”, อางแลว, หนา ๗๘. 
๒๑

พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๔, หนา ๑๑๗. 



๒๒๙ 
 

ท่ีประกาศ สวนญัตติกรรมพระพุทธเจาทรงกําหนดวาพระภิกษุท่ีประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรม 
ตองเปนผูฉลาดผูสามารถ ทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการประชุมนั่นเอง พระภิกษุผูดําเนินการประชุมจะตอง
แจงแกสงฆวา เกิดเรื่องอะไรข้ึนและจะทําอยาไงไรโดยไมตองใหสงฆวินิจฉัยเนื่องจากเปนเรื่องปกติ เชน 
ประกาศในท่ีประชุมสงฆวาวันนี้เปนวันอุโบสถ สงฆพึงทําอุโบสถ21

๒๒ เปนตน 
(๑.๓) สวนการประชุมอีก ๒ วิธี มีการขอมติของสงฆ คือ  ญัตติทุติยกรรม และ 

ญัตติจตุตถกรรม โดยภิกษุฉลาดผูสามารถทําหนาท่ีดําเนินการประชุม แจงใหสงฆทราบวาจะทําสังฆ
กรรมเรื่องอะไร (สวดญัตติ) และขอใหสงฆทําความตกลงเก่ียวกับเรื่องนั้นในท่ีประชุมสงฆ (สวด 
อนุสาวนา) ญัตติทุติยกรรมสวดประกาศ ๒ ครั้ง คือ สวดญัตติ ๑ ครั้ง สวดอนุสาวนา ๑ ครั้ง ญัตติจตุตถ
กรรมสวดประกาศ ๔ ครั้ง คือ สวดญัตติ ๑ ครั้ง สวดอนุสาวนา ๓ ครั้ง  

ญัตติทุติยกรรมมักใชในการขออนุญาตสงฆเพ่ือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งท่ี
เปนเรื่องพ้ืนๆ ในชีวิตประจําวัน เชน ขอแตงตั้งเจาหนาท่ีทําการสงฆ  หรือขอใชสิ่งของท่ีพระพุทธเจา
ทรงหามไวดวยเหตุจําเปนบางประการ เชน พระภิกษุอาพาธเวลาเดินตองใชไมเทาแตพระพุทธเจาทรง
บัญญัติไววา ภิกษุรูปใดถือไมเทากับสาแหรกตองอาบัติทุกกฎ พระภิกษุนั้นจึงตองขออนุญาตใชไมเทาตอ
สงฆเรียกวา ขอทัณฑสมมติ 2 2 ๒๓  หรือการทําโทษพระภิกษุ  สวนญัตติจตุตถกรรมใชในเรื่องท่ีสําคัญเชน 
การบวชหรืออุปสมบท เปนตน 

นอกจากกําหนดเรื่องท่ีจะเขาประชุม ลักษณะของการประชุม แลวยังมีการ
กําหนดจํานวนไวดวยวากิจกรรมแตละอยางยอมตองการจํานวนภิกษุมากนอยกวากัน หรือท่ีเรียกกันใน
ปจจุบันวา การกําหนด “องคประชุม” ดังตอไปนี2้3๒๔ 

๑. ภิกษุสงฆ ๔ รูป เรียก จตุวรรค ทําสังฆกรรมไดทุกชนิด เวนแตการบวชพระ 
การปวารณาซ่ึงเปนพิธีกรรมวันออกพรรษาท่ีอนุญาตใหวากลาวตักเตือนกันและกันได และการสวด
อัพภาน คือ การสวดถอนอาบัติหนักบางขอ ท่ีกําหนดใหใชพระภิกษุจํานวนมากกวานั้น 

๒. ภิกษุสงฆ ๕ รูป เรียก ปญจวรรค ทําปวารณาไดทําการบวชพระในชนบท
ชายแดนได ทําสังฆกรรมอยางอ่ืนได เวนแตสังฆกรรม ๒ อยาง คือ การสวดอัพภาน และการบวชพระใน
มัชฌิมชนบทคือชนบทภาคกลางท่ีมีความเจริญ (ปจจันตชนบท ชนบทชายแดน, มัชฌิมชนบท ชนบท
ภาคกลางมีกําหนดเขตไวครั้งพุทธกาล ในปจจุบันอนุโลมตามความเจริญและไมเจริญของทองท่ีถาท่ี
เจริญก็ใชพระ ๑๐ รูปข้ึนไป) 

๓. ภิกษุสงฆ ๑๐ รูป เรียกวา ทสวรรค ทําการบวชกุลบุตรในมัชฌิมชนบท คือ 
ชนบทภาคกลางของอินเดีย และทําสังฆกรรมอ่ืน ๆ ไดเวนการสวดอัพภานถอนอาบัติอยางเดียว 

๔. ภิกษุสงฆ ๒๐ รูป เรียกวา วีสติวรรค โดยเจาะจงเพ่ือใชในการประชุม ซ่ึงมี
ภิกษุรูปหนึ่งเปนผูสวดถอนอาบัติของภิกษุบางรูป 

๕. ภิกษุสงฆเกินกวา ๒๐ รูป เรียก อติเรกวีสติวรรค ใชทําสังฆกรรมไดทุกชนิด 

                                                 
๒๒

พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๔, หนา ๒๐๐. 
๒๓

พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๔, หนา ๗๘. 
๒๔

สุชีพ ปุญญานุภาพ, “คณุลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมะ
อินเทรนด, ๒๕๕๔), หนา ๒๒-๒๓.  



๒๓๐ 
 

เง่ือนไขของการกําหนดจํานวนดังกลาวนี้มีอยูวา กิจกรรมชนิดไหนกําหนด
จํานวนอยางต่ําของสงฆไวก่ีรูป สงฆเกินจํานวนนั้นใชได ต่ํากวาจํานวนท่ีกําหนดใชไมได เพราะฉะนั้น ถา
จะกลาวอีกอยางหนึ่งโดยกําหนดประเภทของสังฆกรรมแตละชนิดวา อยางไหนใชพระภิกษุสงฆเทาไร ก็
อาจกลาวได ดังนี2้4๒๕  

๑. การทําอุโบสถ คือ สวดปาฏิโมกข หรือสวดทบทวนศีลของภิกษุ ๒๒๗ ขอ 
ทุกก่ึงเดือน ภิกษุสงฆตั้งแต ๔ รูปข้ึนไปทําได 

๒. การสวดกฐิน คือ สวดประกาศมอบผากฐินใหแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง โดยขอ
ความเห็นชอบของพระสงฆท้ังปวง ภิกษุสงฆตั้งแต ๔ รูปข้ึนไปทําได ในบางความเห็นเห็นวาตองมีภิกษุ
สงฆ ตั้งแต ๕ รูปข้ึนไป25

๒๖  
๓. การสวดสมมติตาง ๆ เชน สมมติ หรือแตงตั้งเจาหนาท่ีทําการสงฆ เปน 

ผูแจกจีวร แจกเสนาสนะ คือท่ีอยูอาศัย ภิกษุสงฆตั้งแต ๔ รูปข้ึนไปทําได 
๔. การปวารณา คือ การบอกอนุญาตใหวากลาวตักเตือนกัน ถาจะทําเปนการ

สงฆ ภิกษุตั้งแต ๕ รูปข้ึนไปจึงทําได ท้ังนี้มีเหตุผลวา เม่ือถือวาภิกษุ ๔ รูปข้ึนไปเปนสงฆ ถามีภิกษุเพียง 
๔ รูป รูปหนึ่งกลาวปวารณาจึงเทากับอนุญาตแกบุคคล ๓ คน ใหวากลาวได พระพุทธเจาใหถือเปนการ
ปวารณาตอบุคคล จะนับวาเปนการสงฆไดก็ตอเม่ือสงฆผูรับฟงคําปวารณามีครบ ๔ รูป เปน  ๕ รวมท้ัง 
ผูปวารณาหรือจํานวนมากกวานั้น 

๕. การอุปสมบท หรือบวชพระ ถาในปจจันตชนบท คือ ชายแดน หรือเขตท่ีไม
มีความเจริญหาพระยาก ภิกษุสงฆตั้งแต ๕ รูปข้ึนไปทําได ถาในมัชฌิมชนบทหรือในเขตภาคกลางซ่ึงใน
สมัยพระพุทธเจามีกําหนดเขตไว อันพอจะหาพระได ใหใชพระตั้งแต ๑๐ รูปข้ึนไป ในเมืองไทยเราซ่ึง
นับเปนเขตนอกจากท่ีกําหนดไวในครั้งพุทธกาล ถาจะกลาวตามตัวอักษรพระ ๕ รูปข้ึนไปก็ใชในการบวช
กุลบุตรได แตพระเถระผูใหญทานพิจารณาตามเจตนารมณของพระวินัย ถาบวชในเขตจังหวัดพระนคร
หรือในเมืองท่ีเจริญ ก็ใชพระตั้งแต ๑๐ รูปข้ึนไป ในเขตกันดารจึงใชพระนอยกวานั้น คือ ๕ รูปข้ึนไป 

๖. การสวดอัพภาน คือ สวดเพิกถอนอาบัติของภิกษุบางรูป ซ่ึงตองทําเปนการ
สงฆ ใชภิกษุตั้งแต  ๒๐ รูปข้ึนไป 

๗. สังฆกรรมอ่ืน ๆ ท่ีทําเปนการสงฆ นอกจากท่ีกลาวไวแลวใชพระตั้งแต  ๔ 
รูปข้ึนไปท้ังสิ้น 

ในการประชุมสงฆ ภิกษุผูเขาประชุมในกิจการของสงฆทุกรูปมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็น ท้ังในทางคานและในทางเห็นดวย โดยปกติเม่ือถามความคิดเห็นของท่ีประชุม ถาเห็นดวยใหใช
วิธีนิ่ง ถาไมเห็นดวยใหคัดคานข้ึน ในกรณีท่ีมีผูคัดคานข้ึนก็จะตองมีการทําความเขาใจกันจนกวาจะยอม
เห็นดวย ถาปรากฏวาภิกษุผูคัดคานยังคงยืนกรานไมเห็นดวยการอุปสมบทซ่ึงเปนการรับสมาชิกใหมเขา
สังฆมณฑลก็ดี การใหผากฐินก็ดี ยอมไมสมบูรณ ฉะนั้น จึงเห็นไดวามติของท่ีประชุมตองถือมติเอกฉันท 

                                                 
๒๕

เรื่องเดียวกัน. 
๒๖

อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ มคีวามเห็นวาในขอน้ีหนังสือซึ่งแตงข้ึนช้ันหลังพระไตรปฎก เชน อรรถ
กถา กลาววา ตอง ๕ รูปข้ึนไปจึงทําได ไดตรวจดูแลวไมมีขอกําหนดไวโดยเฉพาะในวินัยปฎกแมท่ีวาดวยเรื่องกฐิน
โดยตรง ฉะน้ัน จึงถือตามท่ีกลาวไวในวินัยปฎก ท่ีวาสงฆ ๔ รูปทํากรรมไดทุกชนิด เวนเพียง ๓ อยาง คือ ปวารณา 
อุปสมบท และอัพภาน.  



๒๓๑ 
 

คือเห็นพรอมกันทุกรูปแตก็พึงเห็นวาการใชมติเอกฉันทมิไดเปนไปในทุกกรณี กลาวคือ มีความเห็น
แตกตางกันเปน  ๒ ฝาย ก็ตองหาทางระงับโดยวิธีจับฉลาก หรือใชวิธีการท่ีตรงกับการลงคะแนน เพ่ือดู
วาเสียงขางมากไปทางไหน ก็ตัดสินใหเปนไปตามเสียงขางมากนั้น วิธีนี้เรียกวา เยภุยยสิกา คือ ถือเสียง
ขางมากเปนประมาณ26

๒๗   

(๒)  สถานท่ีจัดประชุม        
การประชุมรวมกันของสงฆหรือการทํา “สังฆกรรม” นั้น นอกจากมีพุทธ

บัญญัติเรื่องรูปแบบและลักษณะการประชุมแลว ยังมีเรื่องท่ีมีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการกําหนด
สถานท่ีจัดประชุมหรือพ้ืนท่ีเขตแดนท่ีใชกําหนดท่ีประชุม เรียกวา “สีมา” เนื่องจากในการปกครองของ
คณะสงฆพระพุทธเจาไดกําหนดใหปกครองกันเอง ดังนั้น การทําสังฆกรรมบางอยางจึงตองทําในท่ี
สามัคคีสงฆ ตองนัดประชุมสงฆท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้นใหพรอมกัน หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยัง
ตองไดรับความยินยอมในการทําสังฆกรรมนั้น ๆ กอนมิฉะนั้นสังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได แตปญหาเกิดข้ึน
วา มีภิกษุรูปใดบางอยูในหมูนั้น พ้ืนท่ีนั้น หรือหมูนั้นพ้ืนท่ีนั้นกําหนดแคใหน ท่ีจะตองมารวมประชุม จึง
จําเปนตองมีการกําหนดเขตกันข้ึน เขตนั้นภาษาบาลีเรียกวา “สีมา” การตกลงกันกําหนดเขตพ้ืนท่ีนั้นไว
เรียกวา “ผูกสีมา” ท้ังนี้ ในการผูกสีมานี้มีขอพิจารณาท่ีสําคัญอยู ๒ ดาน คือ2 7

๒๘ ดานวินัยของพระสงฆ
ตามพุทธบัญญัติ และดานวัฒนธรรมประเพณีท่ีเพ่ิมข้ึนมา โดยเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมไทย 

ในพระวินัยไดกําหนดลักษณะของสีมา หรือเขตแดนท่ีสําหรับภิกษุทําสังฆกรรม
ไวโดยสีมาหรือเขตแดนสําหรับกําหนดสถานท่ีประชุมสงฆนั้น มีอยู ๒ ประเภท คือ 

๑.  พัทธสีมา คือ เขตท่ีสงฆกําหนดเอาเอง แปลวา แดนท่ีผูก  
๒.  อพัทธสีมา คือ เขตท่ีกําหนดไวตามปกติของบานเมือง แปลวา แดนไมไดผูก 

เปนสีมาชนิดท่ีพระสงฆไมไดมาประชุมตกลงกันกําหนดข้ึน แตถือตามเขตบานเมือง เชน เขตตําบล เม่ือ
เขตตําบลมีแคใหน พระท่ีอยูในเขตตําบลนั้นเม่ือถึงคราวมีเรื่องสวนรวมตองมาประชุมรวมกันหมดทุก
องค ขาดองคใดองคหนึ่ง หรือถาพระองคท่ีอยูนอกเขตผานเขามาในเขตนั้นก็ตองเขารวมท่ีประชุมดวย 
ถาปฏิบัติไมไดตามนี้ก็จะทําใหสังฆกรรมนั้นเปนโมฆะ อพัทธสีมา แบงเปน ๓ ประเภทคือ กําหนดถือเอา
เขตตําบลท่ีบานเมืองจัดไวเปนบานหรือแขวงตามแตสะดวก เรียกวา “คามสีมา”  หากอยูในปาท่ีเปน
ธรรมชาติ ก็เอาระยะหรือเนื้อท่ีเปนกําหนด เชน ในปา ใหวัดจากศูนยกลางอออกไปโดยรอบดานละ ๗ 
อัพภันดร (คือดานละประมาณ ๙๘ เมตร)  เรียกวา “สัตตัพภันดรสีมา” หากอยูในทะเล ในสระ ในบึง
หรือหนองน้ําท่ีนิ่ง ใหกําหนดสีมาโดยสาดน้ําออกไปถึงเพียงไรก็กําหนดสีมาเพียงนั้น เรียกวา “อุททุกเขป
สีมา” 

สําหรับ “พัทธสีมา” คือ เขตท่ีสงฆกําหนดเอาเองนั้น โดยท่ีการกําหนดเขตสีมา
ตองมีเครื่องหมายท่ีจะใหบุคคลท่ัวไปหรือผูท่ีจะเขาประชุมไดรับรูโดยท่ัวกัน พระพุทธองคจึงไดทรง
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 

                                                 
๒๗

สุชีพ ปุญญานุภาพ, “คณุลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา”, อางแลว, หนา ๒๔. 
๒๘

พระพรหมคุณาภรณ, (ป. อ.ปยุตโต), “ฝงลูกนิมิต–ผูกสมีา : ปุจฉา วิสัชนา”, อางแลว, หนา ๒. 



๒๓๒ 
 

สีมานิมิต หรือเครื่องหมายของสีมาหรือเครื่องหมายเขตนั้น ในปจจุบัน
สังคมไทยนิยมใชกอนหินหรือศิลา และตั้งใจแตงใหเรียบรอยเปนลูกกลม ๆ เรียกวา “ลูกนิมิต” และโดย
ท่ีลูกนิมิตนั้นฝงอยูในดินมองไมเห็น ตอมาก็เลยนิยมทําแผนหิน แผนอิฐหรือแผนไม ไวเหนือหลุมหรือ
เรียงไวบนกําแพงตรงเหนือหลุมท่ีฝงลูกนิมิตนั้น แลวเรียกกันวา “ใบเสมา” หรือ “ใบสีมา” สําหรับเปนท่ี
สังเกตวาลูกนิมิตฝงอยูตรงนั้น โดยแทจริงนั้น ถาใบสีมาเปนศิลาท่ีใหญพอ และปกติดลงไปในดิน ก็ใชใบ
เสมานั้นเปนนิมิตไดเลย ไมตองมีลูกนิมิตตางหาก ท้ังนี้ ในการกําหนดเขตพัทธสีมานั้น ในเขตนี้ไม
จําเปนตองมีอาคารก็ได เพราะเปนเขตสําหรับการประชุมสังฆกรรม แตพระพุทธองคไดทรงมีพุทธา
นุญาตใหมีตัวอาคารสําหรับเปนท่ีประชุมได เรียกวา อุโปสถัคคะ หรือ “โบสถ” นั่นเอง ซ่ึงโดยปกติเปน
ธรรมดาวาถาจะมีโบสถก็ตองสรางโบสถไวภายในสีมาหรือเทากับสีมา ดังนั้น โดยจารีตประเพณีในสมัย
ตอมา การผูกสีมาของวัดจึงจะตองมีการสรางโบสถเพ่ือเปนอาคารสําหรับการประชุมสังฆกรรม การผูก
สีมาจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับการสรางโบสถ ในสมัยปจจุบันหลักเกณฑท่ีสําคัญประการหนึ่งของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในการท่ีจะขอพระราชทานวิสุงคามสีมาก็คือวัดท่ีขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมานั้นจะตองมีการสรางโบสถเรียบรอยแลวหรืออยูระหวางการกอสรางโบสถ 28๒๙ 

สําหรับการกําหนดเขตพ้ืนท่ีสีมา แดนท่ีผูกนั้นคือแดนท่ีทรงอนุญาตใหสงฆ
กําหนดเขตเอาเอง ตามความพอใจ แตมีจํากัดท่ีสุดท้ังขางเล็กท้ังขางใหญไว หามไมใหสมมติสีมาเล็ก
เกินไป จนจุภิกษุ ๒๑ รูป นั่งหัตถบาสกันไมได เพราะสังฆกรรมท่ีตองการสงฆมีจํานวนมากท่ีสุด ๒๐ รูป 
คืออัพภานกรรม สวดระงับอาบัติสังฆาทิเสสของภิกษุ นับท้ังภิกษุนั้นดวยเปน ๒๑ รูป และหามไมให
สมมติสีมาใหญเกินกวาสามโยชน เพราะหากกําหนดสีมาเล็กเกินไปและใหญเกินไปอยางนี้เปนสีมาวิบัติ 
ใชไมได29๓๐ 

พัทธสีมามีอยู ๓ ชนิด (แตตามคัมภีรมหาวรรคมี ๔ ชนิด) คือ 
๑.  ขัณฑสีมา  คือ  สีมาผูกเฉพาะโรงอุโบสถ  
๒.  มหาสีมา  คือ  สีมาผูกรอบวัด 
๓.  สีมาสองชั้น  คือ  สีมาท่ีมีขัณฑสีมาอยูภายในมหาสีมา 
๔.  นทีปารสีมา  คือ สีมาท่ีสมมติครอมฝงน้ํา 
ท้ังนี้ ตามประเพณีในยุคหลังนิยมผูกสีมาประเภทขัณฑสีมา คือผูกเฉพาะตัว

อาคารอุโบสถหรือตัวโบสถ สําหรับวัดท่ีผูกสีมาประเภทมหาสีมาในปจจุบันมีอยู ๒ วัด คือวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในขณะท่ีวัดท่ีมีสีมาสอง
ชั้นนั้นท่ีปรากฏชัดเจนคือ วัดโสมนัสราชวรวิหาร    และสําหรับนทีปารสีมาหรือสีมาน้ํานั้น หากดูประวัติ
ในตํานานทางภาคเหนือ จะนิยมบวชโดยใชสมมุติสีมาน้ําท่ีเรียกวา นทีสีมา หรือ อุทกสีมา ตามประเพณี
ท่ีไดรับมาจากลังกา ดังปรากฏในสมัยของพระเจาสามฝงแกน ไดมีพระเถระชาวเชียงใหม ๒๕ องค กับ

                                                 
๒๙

สวนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,  

“ข้ันตอนและวิธีการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา”, 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–ผูกสมีา: ปุจฉา วิสัชนา”, อางแลว, หนา ๑๑-๑๒. 



๒๓๓ 
 

พระเถระชาวเมืองลพบุรี ๘ องค ไปลังกา มีพระเถระรามัญรวมไปดวย ๑ องค ไดไปอุปสมบทใหมในเรือ
ขนานท่ีแมน้ํากัลยาณีประเทศลังกาเม่ือ พ.ศ.๑๙๖๘ แลวกลับมาเมืองไทย 

สืบตอในสมัยของพระเจาติโลกราช ซ่ึงถือวาเปนยุคหนึ่งท่ีมีความเจริญสูงสุด
ของพุทธศาสนาในลานนา พระองคมีจิตใจเลื่อมใสในพุทธศาสนาเปนอันมาก โปรดใหพระเถระชั้นผูใหญ 
มีพระมหาเถรเมธังกรญาณและพระมหามังคลสีลวงศเปนประมุข อุปสมบทกุลบุตรประมาณ ๕๐๐ คนท่ี
ทาสฐานหลวงในแมน้ําพิงคหรือแมน้ําปง และในสมัยนี้เอง ราวป พ.ศ.๑๙๖๙ พระองคโปรดใหสรางโรง
อุโบสถหลังหนึ่งในอารามวัดปาแดงหลวง ซ่ึงเปนท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชบิดามารดา 
โดยทรงถวายท่ีดินประมาณ ๒๐ วา รอบโรงอุโบสถเพ่ือสมมติสีมา ทรงตรัสคําบาลีท่ีท่ีมีมาในอรรถกถา
วา อิทวิสุคามกฺเขตตํ โหตุ แปลวา สถานท่ีแหงนี้ขอใหเปนเขตวิสุงคาม คือ เขตแยกจากหมูบาน โดยมี
แผนหินเปนนิมิต พระสงฆสวดกรรมวาจาสีมาสมมุติดวยตนเอง เม่ือสรางเสร็จจัดงานฉลองใหญถึง ๗ วัน 
ก็ใชเปนท่ีอุปสมบทกุลบุตรเปนจํานวนมากแทนการอุปสมบทโดยใชเขตสีมาน้ํา แตความนิยมในการใช
สีมาน้ําก็ยังคงปรากฏตอมาในสมัยพระเจาพระเมืองแกว ซ่ึงมีพระราชประสงคจะทําการอุปสมบทใน
เมืองเชียงแสน จึงนิมนตคณะสงฆท้ัง ๓ คณะ มีพระมหาเถระเจาอาวาสวัดมหาโพธารามเปนประธานลง
เรือขนาน ยังกุลบุตรท้ังหลายใหอุปสมบทมีจํานวน ๒๓๕ คน ดวยอุทกุกเขปสีมา30

๓๑ 
นอกจากนั้น มีขอสังเกตวาในหัวเมืองทางภาคเหนือแตเดิม การสรางวัดนั้นไมได

มีการสรางโบสถรวมดวยทุกวัดเสมอไป มีการใชพระอุโบสถรวมกันระหวางวัดตาง ๆ ปรากฏในลักษณะ
ของระบบการจัดหัวหมวดอุโบสถ หรือ หัวหมวดวัด ท่ีมีการรวบรวมข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เชน หมวด 
อุโบสถวัดนันทาราม ในเวียงเชียงใหมชั้นนอก มี ๙ หัววัด ประกอบดวยหัววัดหม่ืนสาร ตั้งอยูในแขวงดาว
ประตูไหยา (หายยา) ในเวียงเชียงใหมชั้นนอก  นิกายงัวราย วัดนันทาราม วัดยางกวง วัดพวกเปย วัด
เมืองมาง วัดหัวฝาย วัดสุภัน วัดกุดีคํา และวัดดาววะดึง โดยในบางวัดท่ีไมมีพระอุโบสถ ก็จะประกอบพิธี
ในอุโบสถของวัดท่ีอยูในหมวดของตนเอง โดยมีพระเจาอาวาสหัวหมวดเปนพระอุปชฌาย และถือเปน
จารีตการปกครองของสงฆลานนา ท่ีจะเปนไปในระบบอุปชฌาย อาจารยกับศิษยยานุศิษย (ระหวางพระ
อุปชฌายกับ สัทธิวิหาริกหรือผูไดรับการอุปสมบท)31

๓๒ 
วิธีการผูกพัทธสีมาหรือการประชุมสงฆเพ่ือทําการนี้ เปนสังฆกรรมท่ีเรียกวา 

“สมมติสีมา” ท่ีวาสมมติสีมาก็คือทําใหเปนเขตท่ีมีข้ึนดวยการสมมติ หมายความวามีข้ึนโดยมีมติรวมกัน
ไมใชเปนของธรรมชาติ คําวาสมมติแปลวามติรวมกัน สังฆกรรมนี้เปนจุดสําคัญเพราะวาเม่ือทําสังฆกรรม
นี้แลว ท่ีในบริเวณนั้นก็เรียกวาเปนพัทธสีมา แปลวาสีมาท่ีผูกแลว คือเปนเขตท่ีสงฆไดกําหนดข้ึนแลว ใน
ปจจุบันจะเริ่มจากพระสงฆประชุมพรอมกันในอุโบสถ หรือโบสถ เพ่ือทําพิธีสวดถอนเพ่ือใหแนใจวามิให
อาณาบริเวณท่ีจะกําหนดเปนเขตแดนนี้ ไปทับท่ีท่ีเคยเปนสีมาเดิมหรือสีมาเกามากอนหรือเปนท่ีท่ีมี
เจาของครอบครองอยูกอน เม่ือพระสงฆสวดถอนเปนแหง ๆ ไปตลอดสถานท่ีท่ีกําหนดเปนเขตแดนทํา
สังฆกรรมแลววามีอาณาเขตเทาใด  

                                                 
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 
 

โดยท่ัวไปลูกนิมิตท่ีใชผูกสีมาจะมีจํานวน ๙ ลูก โดยฝงตามทิศตาง ๆโดยรอบ
อุโบสถท้ัง ๘ ทิศ ๆ ละ ๑ ลูก และฝงไวกลางอุโบสถอีก ๑ ลูกเปนลูกเอก เม่ือจะผูกสีมาพระสงฆจํานวน 
๔ รูป หรือจตุวรรคสงฆ ก็จะเดินตรวจลูกนิมิตท่ีวางไวตามทิศตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแตทิศตะวันออกเปนตน
ไปเรียกวา สวดทักสีมา เวียนขวาไปจนครบท้ัง ๘ ทิศ หรือ ๘ ลูกนิมิต จนครบทุกทิศและมาจบท่ีทิศ
ตะวันออกอีกครั้ง เพ่ือใหแนวนิมิตบรรจบกันเปนสี่เหลี่ยมหรือวงกลม เม่ือสวดทักนิมิตจบแลว ก็จะกลับ
เขาไปประชุมสงฆในอุโบสถ และสวดประกาศสีมาอีกครั้ง หลังจากนั้นก็จะทําการตัดลูกนิมิตลงหลุมเพ่ือ
กลบ แลวสรางเปนซุมหรือกอเปนฐานตั้งใบสีมาตอไป  

ซ่ึงใบสีมานี้จะถูกตั้งหรือตั้งครอบอยูบนลูกนิมิตท่ีถูกฝงอยูภายใตพ้ืนดิน ซ่ึงท่ี
เปนดังนี้ก็อาจเพ่ือใหเปนท่ีสังเกตไดงายวาสถานท่ีตรงบริเวณใดเปนท่ีประดิษฐานลูกนิมิตไวภายใต
เพ่ือใหรูเขตแดนของวิสุงคามสีมาท่ีเปนลูกนิมิตฝงอยูใหสังเกตไดชัดเจนและงายข้ึน และใบเสมานั้นก็ถูก
ประดิษฐข้ึนตามแตชางจะออกแบบใหสวยงามโดยนํานิมิตหมายเอาสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามา
ประดิษฐเปนลวดลายของใบเสมา เชน เครื่องหมายธรรมจักร สัญลักษณกวางหมอบ หรือรูปเทวดา  
เปนตน 

๔.๒.๓  ความหมายของวิสุงคามสีมา  และสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 

จากท่ีไดกลาวมาแลววาการทํา “สังฆกรรม” หรือการประชุมรวมกันของสงฆนั้น   
นอกจากมีพุทธบัญญัติเรื่องรูปแบบและลักษณะการประชุมแลว เรื่องท่ีมีความสําคัญคือการกําหนด
สถานท่ีประชุมหรือเขตแดนท่ีใชกําหนดท่ีประชุม เรียกวา “สีมา” โดยการกําหนดเขตแดนหรือพ้ืนท่ีการ
ประชุมนั้นมีสิ่งท่ีเขามาเก่ียวของสัมพันธกัน คือในสวนท่ีเปนพุทธบัญญัติท่ีปรากฏในธรรมวินัย และใน
สวนท่ีเปนดานวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกิดเพ่ิมข้ึนมาในภายหลัง และโดยเฉพาะท่ีสําคัญคือสิ่งท่ีเปน
บทบัญญัติของกฎหมายฝายบานเมืองท่ีเพ่ิมเติมเขามาในชั้นหลังสุด 

ในสวนของการกําหนดเขตแดนหรือการผูกสีมาตามพุทธบัญญัตินั้น มีอยู ๒ ประเภท 
คือ พัทธสีมา สีมาท่ีสงฆเปนผูกําหนดเขตเอง และอพัทธสีมา สีมาท่ีสงฆไมไดกําหนดเอง แตถือเขตท่ี
กําหนดไวตามปกติของบานเมืองหรือถือเขตตามธรรมชาติ ประกอบดวย “คามสีมา” การถือเอาเขต
ตําบลท่ีบานเมืองจัดไว อาจเปนบานหรือแขวง ซ่ึงถาหากตามเขตปกครองปจจุบันก็คือ หมูบาน ตําบล 
อําเภอ หรือจังหวัด นั่นเอง “สัตตัพภันดรสีมา” การกําหนดพ้ืนท่ีในปาท่ีเปนธรรมชาติ และ “อุททุกเขป
สีมา” การกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเปนทะเล สระ บึงหรือหนองน้ํา 

สิ่งท่ีเพ่ิมเติมมาจากพุทธบัญญัติอันเปนสวนของจารีตประเพณีท่ีมีมาในภายหลังก็คือ
ในสวนของ “วิสุงคามสีมา” โดยมีความเปนมา ดังนี้   

คําวา“วิสุง” แปลวา “สวน แยกสวน หรือแยกขอ หรือตางหาก 
คําวา “คาม” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา น. บาน, หมูบาน 
คําวา “สีมา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา น. เขต แดน ; 

เครื่องหมายบอกเขตโบสถสําหรับทําสังฆกรรม32

๓๓ 

                                                 
๓๓

ราชบัณฑติยสถาน, “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕”, อางแลว, หนา ๘๑๑.  



๒๓๕ 
 

ความหมายของคําวา “คามสีมา” นั้น หมายถึง อพัธสีมาประเภทท่ีถือเอาเขต
ปกครองหมูบาน ตําบลเปนเขตสีมา หรือไดแก เขตหมูบาน 

สําหรับความหมายของคําว า "วิ สุ งคามสีมา"  นั้ น พจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายวา [คามมะ] น. เขตท่ีพระราชทานแกสงฆเพ่ือใชเปนท่ีสรางพระ
อุโบสถ33

๓๔ 
พจนานุกรมฉบับ นายเปลื้อง ณ นคร ใหความหมายวา (มค. วิสํ = แยก + คาม = 

บาน + สีมา = เขต) น. บริเวณอันเปนเขตของวัดท่ีพระราชทานเพ่ือสรางอุโบสถ. 
 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต) เจาอาวาสวัดราชโอสาราม 

ไดอธิบายความหมายไววา วิสุงคามสีมา แปลวา เขตแดนสวนหนึ่งจากแดนบาน คือท่ีดินท่ีแยกตางหาก
จากท่ีดินของบานเมือง เปนเขตท่ีพระเจาแผนดินพระราชทานแกพระสงฆเปนการเฉพาะโดยประกาศ
เปนพระบรมราชโองการ ท่ีท่ีพระราชทานแลวจะมีเครื่องหมายเปนเครื่องบอกเขต เครื่องหมายนี้เรียกวา 
นิมิต 

ภายในวิสุงคามสีมานิยมสรางโรงอุโบสถไวเพ่ือทําสังฆกรรม การท่ีจะเปนอุโบสถ
ถูกตองตามพระวินัยนั้นจะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมากอน แลวพระสงฆประชุมพรอมกันสวด
ถอนพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตสีมานั้นเพ่ือใหแนใจ วาจะไมเปนสีมาเกา เรียกวาถอนสีมา หลังจากนั้นจึงสวด
ประกาศใหเปนพ้ืนท่ีนั้นเปนสีมา เรียกวา ผูกสีมา ทําดังนี้จึงจะเปนสีมาหรือเปนอุโบสถถูกตองตามพระ
วินัย34

๓๕ 
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดกลาวถึงคามสีมา ดังนี้ 35๓๖ 
“...ถาสงฆไมไดกําหนดเขตสีมาเอาเองดังกลาวแลว เขตแหงความสามัคคี ตรัสให

กําหนดเอาตามเขตบานเขตนิคมอันตนเขาอาศัยอยู ท่ีฝายอาณาจักรจัดไวนี้เรียกวา
คามสีมาบาง นิคมสีมาบาง มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน.  

คําวาบานนั้น  หมายความตั้งแตแคบจนกวาง  ท่ีอยูของคนครัวเดียวกัน  มีเรือน
หลังเดียวกัน ๒ หลัง ๓ หลังหรือมากกวานั้นก็เรียกวาบาน  เชนคําวาบานนายแกว  
รวมบานเหลานั้นเขาเปนหมูก็เรียกวาบาน เชนคําวาบานสราง ในท่ีนี้ พระอรรถกถา
จารยใหกําหนดเขตในชั่วท่ีนายบานเก็บสวย  ไดแกบานโดยนัยหลัง  อธิบายวาตําบล
ท่ีเรียกวาบานสรางแลว  เปนสีมาอันเดียวกัน  หรือไดแกตําบลกํานัน 

คําวานิคมนั้น  เปนท่ีรวมแหงบานโดยนัยหลังหลายตําบลเขาอีกเชนรวมตําบล
กํานันหลายแหงเขาเปนเขตอําเภอ 

เม่ือเปนเชนนี้  เขตบานกับเขตนิคมยอมไมเหมือนกัน  ในบาลีดูเปนไดเหมือนกัน  
อนุญาตเขตบานโดยกําหนดในท่ีสุดแลว จักกลาวถึงเขตนิคมอีกทําอะไร ซํ้าพระอรรถ-
กถาจารยแถมเขตนครเขาอีกดวย ขาพเจาใครครวญดูเห็นอยู ๒ นัย  สุดแตสงฆจะตั้ง

                                                 
๓๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔๘. 
๓๕

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร ชุด 
“คําวัด”, อางแลว, หนา ๙๓๑.  

๓๖
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “วินัยมุข เลม ๓”, กัณฑท่ี ๒๔ สีมา, 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๑-๔๒. 



๒๓๖ 
 

กติกานัดหมายกันลงวาจะกําหนดเอาเขตบานหรือเขตนิคม  ดวยมุงความสะดวกเปน
ท่ีตั้งหรือดวยมุงประโยชนอันจะพึงไดแหงสีมาใหญ  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 พระราชายอมกําหนดท่ี
พระราชทานแกคนผูเปนกําลังแหงบานเมืองมีพวกนักรบเปนพ้ืน เพ่ือปกครองบริวาร
อยูเปนหมวด ในเวลาปกติ เจาของถ่ินไดประโยชนจากการเก็บสวย แตตองเฉลี่ยสวย
ถวายพระราชาอยางไรไมปรากฏ ในเวลามีสงครามเกณฑเจาของถ่ิน ท้ังบริวารเขาเปน
กองออกรบ  ในครั้งพุทธกาล ธรรมเนียมนี้ยังใชอยูดังมีแจงในโสณนันทสูตร ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค วา โสณนันทพราหมณ ไดรับราชทานเมืองจําปาเปนพรหมไทยแตพระ
เจาปเสนทิโกศล และอยูครองเมืองจําปานั้น  คําวาพรหมไทยนั้น แปลวาอันพรหม
ประทาน หมายความวาของพระราชทานเปนบําเหน็จท่ัวไปหรือของพระราชทานดวย
เหตุเชนนั้นยังหารูไม  ธรรมเนียมในประเทศเราสมเด็จพระเจาแผนดินทรงตั้งพระบรม
วงศเปนกรม มีเจากรม ปลัดกรม สมุหบัญชี  ทรงตั้งขาทูลละอองธุลีพระบาทใหเปน
เจากรมกระทรวง เจากรมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหถือนาไดมีกําหนดเปน
จํานวนไรเปนเรือนหม่ืนเรือนพันโดยฐานานุรูป ซ่ึงเรียกวาศักดินา  ใหรับคนสมัคร
เรียกวาเลขสมและเลขทาสไวไดในปกครอง  ตองเสียเงินแกหลวงมีกําหนดตามชนิด
และจํานวนคน การพระราชทานใหถือศักดินานั้นหาไดเปนจริงตามตนเคาไม 
กลายเปนเครื่องเทียบยศและเปนเครื่อง ปรับคนอ่ืนผูกํ้าเกิน  หรือเปนเครื่องปรับผูถือ
ศักดินานั้นเองเม่ือทําผิดแมอยางนั้น  ยังแลเห็นวาเนื่องมาจากประเพณีนั้น  เทียบกับ
ธรรมเนียมในบัดนี้  วิสุงคามสีมานั้น พึงเห็นเชนปาไมหรือเหมืองแรท่ีพระราชทานแก
ผูมีชื่อใหตั้งทํา  ในบัดนี้ มติของพระอรรถกถาจารยอยางนี้ไดความรับรองท่ัวไป ใช
เปนธรรมเนียมสืบมา  สมเด็จพระเจาแผนดินผูเปนศาสนูปถัมภก  มีพระราชประสงค
ความสะดวกแกสงฆ จึงทรงออกประกาศพระราชทานท่ีตั้งวัดเปนวิสุงคามสีมาเขากับ
ธรรมเนียมฝายอาณาจักร  ดวยการท่ียกท่ีเปนวิสุงคามสีมานั้น เปนอันไดพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหตั้งวัด แตการขอพระบรมราชานุญาตนั้นเฉพาะบริเวณท่ีตั้งโรง
อุโบสถ มีประมาณกวางยาวไมก่ีวา จึงดูเปนเลนตุกตา  เปนเหตุรังเกียจของนักวินัย 
ผูหนักอยูในทางนั้น  นอกจากเปนของเลน รัฐบาลยังไมอาจจะกําหนดเขตลงได สงฆ
อาจขยายอาวาสไดตามตองการ เปนความหละหลวมอยู  ในบัดนี้ มีธรรมเนียม
พระราชทานตลอดเขตท่ีตั้งเปนอาวาสเขากันดีแลว  ท่ีวิสุงคามสีมานี้ โดยเคาเง่ือน



๒๓๗ 
 

อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได เชน รัฐบาลถอนคืน เชนกับถอนปาไมหรือเหมืองแร  ไม
ควรปลอยไวอยางนั้น ควรผูกเปนพัทธสีมาไว”36

๓๗ 
จากพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ดังกลาวจะ

เห็นไดวาในสวนของวิสุงคามสีมานั้น มีความเปนมาปรากฏในอรรถกถาตั้งแตสมัยท่ีพระมหากษัตริยได
เขามามีบทบาทในการเปนองคอัครศาสนูปถัมภก ในทางการปกครองกษัตริยทรงพระราชทานท่ีดินซ่ึง
แบงจากเขตท่ีดินในบานหรือตําบลโดยปกติใหเปนสิทธิแกราษฎรผูใดผูหนึ่ง เรียกวา “วิสุงคาม” ซ่ึง
ปรากฏเสมอในการท่ีผูหนึ่งผูใดท่ีปฏิบัติราชการมีความดีความชอบ ก็จะไดรับการโปรดเกลาพระราชทาน
ยศและท่ีดินเปนบําเหน็จรางวัล  

อนึ่ง มีประเด็นพิจารณาวาประเพณีการพระราชทานวิสุงคามสีมานี้มีความเปนมา
เริ่มตนตั้งแตสมัยพุทธกาลหรือไมนั้น หากพิจารณาถึงชวงระยะเวลาสมัย "พุทธกาล" หมายถึงชวง
ระยะเวลาท่ีพระพุทธเจายังมีพระชนมอยู เรียกเต็ม ๆ วา สมัยพุทธกาล ครั้งพุทธกาล หรือพุทธสมัย ก็
เรียก37

๓๘  และสมัยหลังพุทธกาลคือชวงระยะเวลาหลังจากท่ีพระพุทธองคทรงสิ้นพระชนมแลวนั้น อาจ
พิจารณาแบงแนวคิดดังกลาวออกเปน ๒ ฝาย คือฝายท่ีเห็นสอดคลองวาวิสุงคามสีมามีความเปนมา
เริ่มตนตั้งแตสมัยพุทธกาล และฝายท่ีเห็นแยงวาวิสุงคามสีมาเกิดข้ึนภายหลังสมัยพุทธกาล  

โดยท่ีสมัยพุทธกาลดังกลาว เปนชวงการเริ่มตนของพุทธศาสนา และแมวาพระ
พุทธองคจะไดทรงอนุญาตใหมีอารามหรือมีการจัดตั้งวัดแลวก็ตาม แตสงฆสวนใหญก็ยังอาศัยปาหรือ
ถํ้าคูหาตาง ๆ เปนท่ีพักอาศัย เวลามีการทําสังฆกรรมก็จะมีการกําหนดเขตแดนในการประชุมท่ี
เรียกวา “สีมา” ซ่ึงอาจเปนการกําหนดเขตแดนในลักษณะ “พัทธสีมา” หรือเขตแดนท่ีสงฆกําหนด
เอาเอง โดยอาจกําหนดเขตสีมามีเครื่องหมายหรือนิมิต ๙ ประการ ประกอบดวย ภูเขา ศิลา ปาไม 
ตนไม จอมปลวก หนทาง แมน้ํา คูน้ํา สระน้ําหรือหนองน้ํา เปนตน หรือการกําหนดเขตแดนท่ีเรียกวา 
“อพัทธสีมา” คือเขตท่ีกําหนดไวตามปกติของบานเมือง โดยแบงออกเปน ๓ ประเภท คือการกําหนด
ถือเอาเขตตําบลท่ีบานเมืองจัดไวเปนบานหรือแขวงตามแตสะดวก เรียกวา “คามสีมา” การกําหนด
เขตพ้ืนท่ีในปา ใหวัดจากศูนยกลางออกไปโดยรอบดาน ดานละ ๗ อัพภันดร เรียกวา “สัตตัพภันดร
สีมา” และการกําหนดพ้ืนท่ีกรณีอยูในทะเล ในสระ ในบึง หรือหนองน้ําท่ีนิ่งใหกําหนดสีมาโดยสาดน้ํา
ออกไปถึงเพียงไรก็กําหนดสีมาเพียงนั้นเรียกวา “อุททุกเขปสีมา” สําหรับ “วิสุงคามสีมา” นั้น ถือ
เปนอพัทธสีมาประเภทหนึ่ง แตเม่ือทําพิธีผูกสีมาแลวถือเปนพัทธสีมา 38

๓๙  
หลักฐานท่ีแสดงว าวิสุ งคามสีมา  มีความเปนมาเริ่มตนในสมัยพุทธกาล 

นอกเหนือจากท่ีปรากฏตามท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสไดทรงกลาวอางถึง
พระอรรถกถาจารย และในเรื่อง “พรหมไทย” อันหมายถึงของพระราชทานท่ีพระเจาแผนดินปูน
บําเหน็จใหเปนรางวัลตอบแทนความดีความชอบ ซ่ึงพระราชทานพรอมดวยอํานาจเต็มท่ี เชน เมือง 
ท่ีดิน บานสวย เปนตน ดังมีตัวอยางในสมัยพุทธกาลคือพระเจาปเสนทิโกศลพระราชทานนคร

                                                 
๓๗

เรื่องเดียวกัน. 
๓๘

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต),  พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร ชุด “คาํ
วัด”, อางแลว, หนา ๖๗๔. 

๓๙
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “วินัยมุข เลม ๓”, อางแลว, หนา ๔๓. 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%BE%D8%B7%B8%A1%D2%C5
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%BE%D8%B7%B8%A1%D2%C5
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%20%BE%C3%D0%B8%C3%C3%C1%A1%D4%B5%B5%D4%C7%A7%C8%EC


๒๓๘ 
 

อุกกัฏฐะซ่ึงคับค่ังดวยประชาชนและสัตวเลี้ยง อุดมดวยหญาและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร อันเปน
ของราชูปโภค ปูนบําเหน็จใหเปนพรหมไทยแกพราหมณโปกขรสาติ39๔๐   

นอกจากนั้น ยังมีปรากฏหลักฐานตามพระไตรปฎก เลมท่ี ๔ พระวินัยปฎก เลมท่ี 
๔  อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโปสถขันธกกะ สมมติสีมาและนิมิตแหงสีมาเปนตน ในสวนของ 
อรรถกถาอพัทธสีมา ดังนี4้0๔๑               

“พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสมานสังวาสและความเปนผูมีอุโบสถอัน
เดียวกัน เนื่องดวยพัทธสีมาอยางนี้แลว บัดนี้จะทรงแสดงสมานสังวาส และความ
เปนผู มี อุโบสถอันเดียวกันนั้นในโอกาสท้ังหลาย แมท่ีมิไดผูกสีมา จึงตรัสคํา
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 ท้ังนั้น. 
แมในนครสีมาและนิคมสีมา ก็นัยนี้แล.  

พระราชาทรงกําหนดประเทศอันหนึ่งแมใด ในคามเขตอันหนึ่งเทานั้นวา นี้จง
เปนวิสุงคาม พระราชทานแกบุคคลบางคน ประเทศแมนั้น ยอมเปนวิสุงคามสีมา
แท. เพราะเหตุนั้น วิสุงคามสีมานั้นดวย คามสีมา นครสีมาและนิคมสีมาตามปกติ
นอกนี้ดวย ยอมเปนเชนกับพัทธสีมาเหมือนกัน. แตสีมาเหลานี้ไมไดความคุมครอง
การอยูปราศจากไตรจีวรอยางเดียว” 

จากหลักฐานท่ีปรากฏตามพระอรรถกถาดังกลาว จึงสอดคลองกับขอสันนิษฐาน
ท่ีวาแนวคิดในเรื่องวิสุงคามสีมาอาจปรากฏตนเคามาตั้งแตสมัยพุทธกาลแลว อยางไรก็ตาม ฝายท่ีไม
เห็นดวยก็มีขอสังเกตวาวิสุงคามสีมามีปรากฏเฉพาะในอรรถกถาเทานั้น แตไมปรากฏในพระวินัยปฎก
แตอยางใด ซ่ึงอาจเปนไปไดวาในยุคสมัยพุทธกาลยังไมมีแนวคิดเรื่องวิสุงคามสีมาดังกลาว แตเปน
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชั้นหลังจากสมัยพุทธกาลแลว ดังปรากฏในพระนิพนธพระประวัติตรัสเลาของ 
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ดังนี้ 41๔๒ 

“ตั้งแตครั้งทูลกระหมอมยังทรงผนวช พวกพระธรรมยุตนับถือสีมาน้ําวา บริสุทธิ์ เปน 
ท่ีสิ้นสงสัย ไมวางใจในวิสุงคามสีมาอันไมไดมาในบาลี เปนแตพระอรรถกถาจารย 
แนะไวในอรรถกถาอนุโลมตามสีมา ครั้งยังไมมีวัดอยูตามลําพัง จึงใชสีมาน้ําเปนท่ี
อุปสมบท  ตอมาพระรูปใดจะอยูเปนหลักฐานในพระศาสนา ทานผูใหญจึงพาพระ
รูปนั้นไปอุปสมบทซํ้าอีกในสีมาน้ําเรียกวา ทําทัฬหิกรรม  สํานักวัดบวรนิเวศวิหาร

                                                 
๔๐

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑติ), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร ชุด  
“คําวัด”, อางแลว หนา ๖๓๒. 

๔๑
พระไตรปฎก เลมท่ี ๔ พระวินัยปฎก เลมท่ี ๔  อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโปสถขันธกกะ, 

<http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=04&i=147>, ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
๔๒

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “พระประวัตติรัสเลา”,  สวนท่ี ๖, สมยัทรงผนวช
พระ, <http://www.nkgen.com/rem/rem6.htm>, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘, หนา ๓. 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=04&i=154#อรรถกถาอพัทธสีมา
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%20%BE%C3%D0%B8%C3%C3%C1%A1%D4%B5%B5%D4%C7%A7%C8%EC


๒๓๙ 
 

หยุดมานาน  พระเถระในสํานักนี้ไมไดทําทัฬหิกรรมโดยมาก  สมเด็จพระสังฆราช 
(ปุสสเทวะ)  อุปสมบทครั้งหลังกวา ๒๐ พรรษา  พ่ึงไดทําทัฬหิกรรม  ครั้งจะสวด
กรรมวาจาอุปสมบทเม่ือลนเกลาฯ ทรงผนวชพระ เสด็จพระอุปชฌายะตรัสวา พระ
เถระท้ังหลายผูเขาในการทรงผนวชลวนเปนผูไดทําทัฬหิกรรมแลว  ยังแตทานองค
เดียว  ท้ังจักเปนผูสําคัญในการนั้น จึงตองทํา  คงจะไมทรงนึกถึงหมอมเจา  พระธรร
มุณหิสธาดาผูไมไดทําอีกองคหนึ่ง  ฝายสํานักวัดโสมนัสวิหารยังทํากันเรื่อยมา  ไม
เฉพาะรูปจะยั่งยืนเปนหลักในพระศาสนา  พระนวกะสามัญก็ทําเหมือนกัน  คราวนี้
เกิดปนกันข้ึนเองในหมูพระ  เปนพระน้ําก็มี เปนพระบกก็มี  คราวนี้อุบาสิกาสํานักนั้น 
ก็พูดกระพือเชิดชูพระน้ํา หม่ินพระบก จนเกิดความข้ึนคราวหนึ่ง  กอนหนาเราบวช 
ลนเกลาฯ ทรงออกรับในฝายพระบก  ตั้งแตนั้นมา  เสียงวาพระน้ําพระบกก็สงบมา ถึง
ยังทํากัน  ก็ปดเงียบ  ไมทําจนเฝอเหมือนอยางกอน  ครั้งเราบวช ความนับถือพระ
บวชในสีมาน้ํายังไมวาย  เราเห็นวา  เราเปนผูจักยั่งยืนในพระศาสนาตอไป  พระเชน
เราจักตองเปนหลักในพระศาสนาดวยเหมือนกัน  เม่ือพระในนิกายเดียวกัน  มีวิธี
ปฏิบัติแผกกันตามสํานัก  เราควรเปนผูเขาไดทุกฝาย  อันจะใหเขาได  ตองไมเปนท่ี
รังเกียจในการอุปสมบทเปนมูล  ท้ังเราก็อุปสมบทเร็วไปกวาปกติ  เม่ือทําทัฬหิกรรม
อุปสมบทซํ้าอีกในสีมาน้ํา จักสามารถทําประโยชนใหสําเร็จไดดี....”  

ความดังกลาวแสดงใหเห็นถึงแนวคิดท่ีวาวิสุงคามสีมามิไดมีการกําหนดไวในพระ
วินัยปฎกโดยตรง เปนแตเพียงการอธิบายขยายความพระวินัยปฎกของพระอรรถกถาจารย จึงอาจ
เปนไปไดท่ีวิสุงคามสีมาเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนในสมัยหลังพุทธกาล สําหรับผูวิจัยมีความเห็นคอนขาง
สอดคลองกับแนวคิดดังกลาว โดยพิจารณาจากเหตุผลท่ีวา อรรถกถานั้นคือคัมภีรท่ีรวบรวมคําอธิบาย
ความในพระไตรปฎกภาษาบาลี เรียกวาคัมภีรอรรถกถาบาง ปกรณอรรถกถาบาง อรรถกถาจัดเปน
แหลงความรูทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความสําคัญรองลงมาจากพระไตรปฎกและใชเปนหลักฐานอางอิง
อยางแพรหลายในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา คัมภีรอรรถกถาไมใชคําสอนของพระพุทธเจา แตเปน
คัมภีรท่ีอธิบายความหรือคําท่ียากในพระไตรปฎกใหเขาใจงายข้ึน โดยยกศัพทหรือขอความหรือ
ประโยคยาว ๆ มาอธิบายขยายความใหชัดเจนข้ึนบาง แสดงทัศนะและขอวินิจฉัยของผูแตงสอดแทรก
เขาไวบาง 4 2

๔๓ แมวาอรรถกถาจะมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล แตกลาวสําหรับคัมภีรออรถกถาท่ีอธิบาย
ความในพระไตรปฎก ๔๕ เลม มีท้ังหมด ๒๓ คัมภีร โดยคัมภีรอรรถกถาพระวินิยปฎกท่ีเก่ียวของกับ
วิสุงคามสีมา คือมหาวรรคภาค ๑ มีคัมภีรอรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกาหรือสมันตัปปาสาทิกา คือ
คัมภีรอรรถกถาท่ีอธิบายขยายความพระวินัยปฎก โดยพระพุทธโฆษาจารยหรือพระพุทธโฆสะ เปนผู
แตงคัมภีรสมันตปาสาทิกานี้ข้ึน ในชวงปกอน พ.ศ. ๑๐๐๐ โดยรจนาเปนภาษาบาลี อาศัยอรรถกถา
พระไตรปฎกท่ีมีอยูในภาษาสิงหฬชื่อมหาอัฏฐกถาเปนหลัก พรอมท้ังอางอิงจากคัมภีรมหาปจจริยะ
และคัมภีรกุรุนที 4 3

๔๔ ซ่ึงนอกจากจะเปนคัมภีรอรรถกถาท่ีอธิบายความของพระวินัยปฎกแลว ทานผู
                                                 

๔๓
ณรงค จิตตโสภโณ,พระมหา. “ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับพระไตรปฎก”, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หนา ๖๗. 
๔๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), “พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท”, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๕๐), หนา  ๔๐๐-๔๐๑. 



๒๔๐ 
 

รจนายังไดสอดแทรกและบันทึกขอมูลอันทรงคุณคาดานสังคม การเมือง จริยธรรม ศาสนาและ
ประวัติศาสตรปรัชญาในยุคโบราณของอินเดียไวอยางมากมาย โดยสังเขปแลว สมันตปาสาทิกามี
เนื้อหาแบงออกเปน ๒ ประเภท คือเนื้อหาท่ีเก่ียวกับพระธรรมวินัย อาทิ มูลเหตุทําสังคายนาครั้งแรก 
การสังคายนาครั้งตอ ๆ มา คือครั้งท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ และครั้งท่ี ๔ มีการอธิบายเรื่องพระพุทธคุณ ๙ มี
การอธิบายเรื่องสติ สมาธิ ปฏิสัมภิทา จิต วิญญาณ อินทรีย และมีการอธิบายเรื่องอาบัติ ปาราชิก 
สังฆาทิเสส เปนตน ท้ังของภิกษุและภิกษุณี นอกจากนี้ยังมีการบันทึกและระบุถึงขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรตาง ๆ  เชนประวัติของพระเจาอโศกมหาราช ประวัติพระเจาอชาติศัตรู 
ประวัติการเกิดเหตุขาวยากหมากแพงในเมืองเวรัญชา เปนตน ในสวนท่ีใหขอเท็จจริงทางภูมิศาสตร 
เชน ชัยภูมิท่ีตั้งเมืองตาง ๆ เชน กุสินารา จัมปา สาวัตถีและดินแดนสุวรรณภูมิ เปนตน  

จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหเชื่อไดวา วิสุงคามสีมาเปนเรื่องท่ีพระอรรถกถาจารยได
หยิบยกการพระราชทานวิสุงคามสีมาอันเปนจารีตประเพณีท่ีเกิดข้ึนในระบบการปกครองขององค
พระมหากษัตริยในชั้นหลังจากสมัยพุทธกาลมาเพ่ืออธิบายขยายความการสมมติสีมาและนิมิตแหง
สีมาใหมีความชัดเจนข้ึน อยางไรก็ตาม เม่ือศาสนาพุทธและประเพณีพระราชทานวิสุงคามสีมาไดเผย
แผเขามาในประเทศไทย หากพิจารณาการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแตโบราณ องค
พระมหากษัตริยหรือพระเจาแผนดินนั้นถือวาเปนเจาของแผนดินหรือท่ีดินท่ัวราชอาณาจักร เชน ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏในบทพระอัยการเบ็ดเสร็จ บทท่ี ๕๒ วา “ท่ีในแวนแควนกรุงเทพพระมหา
นครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย เปนท่ีแหงพระเจาอยูหัว หากใหราษฎรท้ังหลายผูเปน
ขาแผนดินอยูจะไดเปนท่ีราษฎรหามิได” บทกฎหมายขางตน  แสดงวา ท่ีดินท่ัวราชอาณาจักรเปนของ
พระมหากษัตริย การท่ีราษฎรท้ังหลายอยูไดก็เปนเรื่องท่ีพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหอยูอาศัย “จะไดเปนท่ีราษฎรหามิได” ฉะนั้นถาพระมหากษัตริยตองพระประสงค
ท่ีดินแหงใด เม่ือใด ก็มีพระราชอํานาจท่ีจะสั่งใหราษฎรออกไปเสียจากท่ีนั้นโดยไมตองเสียคาอะไรเลย 
คําวา “แวนแควนกรุงเทพฯ พระมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย เปนท่ีแหงพระ
เจาอยูหัว” กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไดเคยอธิบายไววากินความถึงท่ีดินในพระราชอาณาจักรไมเฉพาะ
แตเขตท่ีข้ึนกับกรุงศรีอยุธยาโดยตรง แตไมกินความถึงอาณาเขตของประเทศราช ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก
หลักกฎหมายดังกลาวประกอบกับความเห็นของพระบิดาแหงนักกฎหมายของไทยแลว เห็นวาท่ีดินใน
สมัยนั้นเปนกรรมสิทธิ์เด็ดขาดของพระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียว สวนราษฎรมีเพียงสิทธิครอบครอง
เทานั้น44

๔๕ 
พระอัยการเบ็ดเสร็จ บทท่ี ๕๔ มีวา “ถาท่ีนอกเมืองหลวงอันเปนแวนแควนกรุงศรี

อยุธยาใชท่ีราษฎรอยาใหซ้ือขายแกกัน อยาละไวใหเปนทํานาเปลา และใหนายบาน นายอําเภอ รอย
แขวงแลนายอากร จัดคนเขาอยูในท่ีนั้น อนึ่งท่ีนอกเมืองทํารุดอยูนานก็ดี แลมันผูหนึ่ง ลอมเอาท่ีนั่นเปน
ไร เปนสวนมัน ๆ ไดปลูกตนไมในท่ีนั้นไว ใหลดอากรไวแกมันปหนึ่ง พนกวานั้นเปนอากรหลวงแล” บท
กฎหมายเหลานี้ วางหลักการสวนใหญไววาท่ีดินท้ังหลายเปนของพระเจาแผนดินแตพระราชทานให
ราษฎรอยูอาศัยทํามาหากินโดยพระมหากรุณาธิคุณ ราษฎรผูใดประสงคจะไดท่ีดินไปทําประโยชน ตอง

                                                 
๔๕

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



๒๔๑ 
 

ไปบอกเสนอนายระวาง นายอากร ใหออกไปตรวจสภาพท่ีจะกอสรางยกข้ึนเปนไรนาสวน คือไปบอกขอ
อนุญาตกอนใหเสนาระวาง นายอากร ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในการเขียนใบอนุญาต เรียกวา “โฉนด” ใหผูขอ
ถือไวเปนสําคัญถาหากราษฎรเขาไปทํากินในท่ีดิน โดยไมบอกกลาวแกเจาหนาท่ีกอนถือเปนความผิด 
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจท่ีจะไมใหท่ีดินตองท้ิงรางวางเปลา  

ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ราษฎรมีสิทธิเหนือท่ีดินเบาบางมากและไมม่ันคงโดยผูกพัน
อยูกับการครอบครอง ถาหากราษฎรผูใดละท้ิงท่ีดินและมีผูอ่ืนเขามาทํามาหากิน เจาของท่ีดินเดิมก็ขาด
สิทธิทันทีซ่ึงสิทธิเหนือท่ีดินของราษฎรนั้น พระมหากษัตริยสามารถจะเรียกคืนเวลาใดก็ได ในทาง
วัฒนธรรมและทางปกครองจึงถือวา พระมหากษัตริยทรงเปนเจาของท่ีดินและทรงมีนโยบายกําหนดสิทธิ
หรือจํากัดสิทธิในการถือครองท่ีดินของราษฎรแตไมไดจํากัดสิทธิในการใชประโยชนท่ีดิน ทรงสงเสริม
การแผวถางปาดงหรือเลิกท่ีรางวางเปลามิใหเสียประโยชนแกแผนดิน การท่ีพระมหากษัตริยในยุคสมัย
กรุงศรีอยุธยาทรงยึดถือวาท่ีดินท้ังหมดเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค เปนเคามูลเดิมแหงอํานาจของ
พระมหากษัตริยท่ีจะเรียกเอาภาษีอากรท่ีดินและขับไลผูถือท่ีดินออกจากท่ีดินนั้นไดหากมิไดมีการชําระ
ภาษี 

ระบบการถือครองท่ีดินดังกลาวไดมีการถือปฏิบัติมาจนถึงยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
สมัยรัชกาลท่ี ๔ ไดมีพระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชกําหนดวาดวยพระราชทานท่ีบาน เรือก สวน 
พ.ศ. ๒๔๐๙ ท่ีวาในกรณีพระมหากษัตริยตองพระราชประสงคท่ีบาน สวน นา พระราชทานใหเปนวัง 
บาน นา หรือสวน แกพระบรมวงศานุวงศและขาละอองธุลีพระบาทฝายหนาหรือฝายในซ่ึงมีความชอบ
หรือในกรณีพระมหากษัตริยมีพระราชประสงคศรัทธาสรางพระอารามหลวงข้ึน การเวนคืนลักษณะ
เชนนี้เจาพนักงานกรมพระนครบาลจะจัดซ้ือท่ีดินนั้นตามราคาท่ีราษฎรซ้ือขายกัน อยางไรก็ตามรัฐบาล
สามารถเรียกท่ีดินคืนโดยไมตองเสียคาชดใชแกผูครองท่ีดินในกรณีท่ีเก่ียวกับการปองกันประเทศ เชน 
สรางปอมขุดคูทํากําแพงหรือปลูกสรางสถานท่ีรักษากฎหมาย เปนตน 

ประกาศฉบับนี้ถือวาเปนกฎหมายรับรองสิทธิในการถือครองท่ีดินฉบับแรกของไทยท่ี
กลาวถึงสิทธิในท่ีดินของเอกชนกับสิทธิของพระมหากษัตริย อันเปนพ้ืนฐานใหเกิดกฎหมายเก่ียวกับ
กรรมสิทธิ์ในเวลาตอมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ซ่ึงถือเปนการ
ปฏิรูประบบการถือครองท่ีดินครั้งสําคัญเพราะวาไดมีการจัดระบบการถือครองท่ีดินอยางจริงจัง โดยไดมี
การออกกฎหมายท่ีสําคัญไมวาจะเปนการออกขอบังคับ พระบรมราโชบาย พระราชบัญญัติตาง ๆ 
เก่ียวกับท่ีดิน เชน  ขอบังคับการหวงหามท่ีดิน ร.ศ. ๑๑๗  พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๕๑  
จึงถือวามีการยอมรับการมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินตามกฎหมายเปนครั้งแรก แตขณะเดียวกันรัฐก็ยังคงมี
อํานาจท่ีจะเรียกหรือเอาท่ีดินของเอกชนท่ีมีกรรมสิทธิ์นั้นไปเปนของแผนดินได การมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
ของราษฎรไมสามารถใชยันพระมหากษัตริยได ราษฎรสามารถถือครองท่ีดินไดโดยไมถูกจํากัดจํานวน
และการถือครองท่ีดินของราษฎรก็ไมไดยึดถืออยูกับการจัดเก็บภาษีอากรและการครอบครองเปนหลัก
เหมือนในอดีต หลักฐานเอกสารสิทธิ์ในสมัยนี้เปนสําคัญคือโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง ตราจองชั่วคราว
และใบเหยียบย่ํา คือ หลักฐานกรรมสิทธิ์เชนเดียวกับโฉนดตราแดงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว การจํากัดสิทธิในการถือครองท่ีดินมีเฉพาะวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิคท่ีถูกจํากัดการถือครอง
ท่ีดินตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิคในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ 
เทานั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงถือวาไดยอมรับสิทธิในการถือครองท่ีดินของ



๒๔๒ 
 

เอกชนมากข้ึนเปนการปฏิรูปท้ังการถือครองท่ีดินและระบบการการจัดการท่ีดินอยางสําคัญอันเปน
พ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิในท่ีดินท้ังตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและ
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในเวลาตอมา45

๔๖ 
สําหรับการพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น โดยเหตุท่ีถือ

หลักการวาท่ีดินในราชอาณาจักรนั้นลวนเปนขององคพระมหากษัตริย ในทางการปกครองราชอาณาจักร
ฝายบานเมืองแบงออกเปนบาน ตําบล นิคมหรือเมืองตาง ๆ  และในทางศาสนาเม่ือพระมหากษัตริยทรง
เปนองคอัครศาสนูปถัมภก เปนผูสนับสนุนใหความชวยเหลือในการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนั้น เม่ือมี
กรณีท่ีสงฆจะผูกสีมาเปนเขตของตนเอง เขตนี้ตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองดวย หมายความวา
บานเมืองอยูในการปกครองของฝายอาณาจักรหรือพระมหากษัตริย จึงเกิดเปนประเพณีซ่ึงพระเจา
แผนดินอุปถัมภพระศาสนาพระราชทานเขตท่ีดินใหแกสงฆสําหรับการประชุมสังฆกรรม เรียกวา 
พระราชทานวิสุงคามสีมา เพ่ือถวายท่ีดินบริเวณนั้นใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ท่ีเรียกวาวิสุงคามสีมา คือ เขต
แดนท่ีไดพระราชทานแกสงฆ เพ่ือใชเปนท่ีทําสังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด ซ่ึงคําวา 
วิสุง แปลวา ตางหาก คาม แปลวาบาน โดยทรงมีพระราชประสงคจะใหสงฆสบายใจวามีเขตของตนเอง 
จะไดทํากิจกรรมตาง ๆ ของสงฆอยางเปนอิสระ4 6

๔๗  เม่ือมีพระบรมราชานุญาตพระราชทานท่ีดินนั้นเปน
เขตพุทธาวาสแกหมูสงฆ ท่ีดินท่ีพระราชทานนั้นก็เปนสิทธิ์ขาดของพระพุทธศาสนา ซ่ึงใคร ๆ จะทําการ
ซ้ือขาย จําหนายจายโอนมิไดโดยเด็ดขาด ถือเปนเขตพุทธาวาส คือ เปนอาวาสหรือเขตแดนของ
พระพุทธเจาและพระพุทธศาสนา หรือสิทธิของพระภิกษุสงฆโดยถูกตองสมบูรณ 

การพระราชทานอํานาจและสิทธิขาดในเขตท่ีพระราขทานแกสงฆหรือวิสุงคามสีมา
นั้น เรื่องนี้ในสมัยโบราณถือกันจริงจังและใหความสําคัญมาก ใครเขาไปอยูในเขตนี้แลว เปนอันพนภัย
ราชการเลย แมวาพระเจาแผนดินมีอํานาจท้ังแผนดิน แตเขตนี้ยกใหสงฆแลว พระองคก็ไมเขามารุกล้ํา 
เพราะฉะนั้นมีเกร็ดเลาวาเม่ือสมเด็จพระพุฒาจารยหรือสมเด็จโตวัดระฆังถูกในหลวงรัชกาลท่ี ๔ ขับไล 
ทานก็ไปอยูในโบสถแลวก็บอกวาทานพนเขตพระราชอํานาจของรัชกาลท่ี ๔ แลว เชนเดียวกับในสมัย
กรุงศรีอยุธยากรณีเม่ือครั้งท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราชประชวรหนัก ใกลจะสวรรคต พระเพทราชากับ
ขุนหลวงสรศักดิ์ยกทหารมาลอมวัง ถาพระนารายณมหาราชสวรรคตเม่ือไร พวกขุนนางท้ังหลาย ท่ีพระ
เพทราชากับพระเจาเสือไมพอใจ ก็คงจะถูกจับฆา ตอนท่ีสมเด็จพระนารายณอยูเขายังทําอะไรไมได แต
ตอนนี้ประชวรหนักจะสิ้นแลว เม่ือเขาเอาทหารลอมวังก็ไมมีทางไป แมวาพระนารายณจะยังมีอํานาจอยู 
แตก็ทําอะไรไมไหว  

พระองคทรงสงสารพวกขุนนางขาราชการชั้นผูใหญท่ีจะตองสิ้นชีวิต ก็เลยใหคนของ
พระองคไปนิมนตสมเด็จพระสังฆราชมา พรอมท้ังพระสงฆใหครบทําสังฆกรรมได พอพระสงฆมาท่ีวัง 
สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ทรงประกาศยกวังถวายเปนของสงฆ เม่ือเปนสีมาของสงฆแลว พระสงฆก็
ทําสังฆกรรมได จึงใชวังเปนเหมือนโบสถ สมเด็จพระสังฆราชก็นําพระสงฆประกอบสังฆกรรมบวชพวก
เจานายขาราชการผูใหญท่ีรูอยูวาอาจจะตองถูกจับหรือถูกฆา พอบวชเสร็จแลวก็พาไปวัด เพราะเม่ือเปน

                                                 
๔๖

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘-๒๓. 
๔๗

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



๒๔๓ 
 

พระแลวพวกทหารฝายท่ีจะกําจัดก็ทําอะไรไมได เปนอันวาพระสงฆพาพระบวชใหมนั้นไปวัด ก็เลยชวย
พวกขาราชการและเจานายเหลานั้นไวได  

นี่เปนตัวอยางเรื่องท่ีแสดงความสําคัญของสีมา ซ่ึงประเพณีไทยไดถือเปนจริงจังวา 
ใครไปอยูในเขตสงฆก็เปนอันพนภัยแผนดินหรือราชภัยได47๔๘  

มีขอสังเกตวาในกรณีของการกําหนด “สีมา” หรือพ้ืนท่ีเขตแดนในการประชุมสังฆ
กรรมเพ่ือทํากิจการของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา และการพระราชทาน “วิสุงคามสีมา” นั้น คือ
รูปแบบความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักรหรือฝายบานเมืองกับฝายศาสนจักรประการหนึ่ง รูปแบบ
ความสัมพันธดังกลาวนี้ในรูปแบบการปกครองบางยุคสมัยอาจพิจารณาไดวาเปน “การเอ้ือ” “การ
สงเสริม” “การใหความชวยเหลือ” หรือ “การใหสิทธิ” ตาง ๆ แกฝายศาสนจักร แตในรูปแบบการ
ปกครองอีกยุคสมัยหนึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนความสัมพันธในเชิงของ “การจํากัด” “การกํากับดูแล” 
หรือ “การควบคุม” ก็อาจเปนได ข้ึนอยูกับสภาพการณและการพัฒนาของสังคมและการเมืองการ
ปกครองในแตละชวงเวลา 

นอกจากนั้ น มีข อสั ง เกตว าความสั มพันธ ในรูปแบบดั งกล าวนี้  มี เฉพาะ
พระพุทธศาสนาเทานั้น ในดานศาสนาอ่ืน ๆ เชนศาสนาคริสตแมวาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จะมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิค
ในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ กําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลของมิซซังในโรมันคาทอลิคและการมีสิทธิใน
การถือครองท่ีดิน เชนเดียวกับกรณีของศาสนาอิสลาม แมวาจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมัสยิด
อิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ กําหนดใหมัสยิดซ่ึงไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีแลวเปนนิติบุคคล มีสิทธิ
หนาท่ีตาง ๆ รวมท้ังการมีสิทธิในการถือครองท่ีดิน  แตความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในเชิง
ของกฎหมายเอกชนคือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิไดมีความสัมพันธในเชิงของกฎหมาย
มหาชนในเรื่องของการใชอํานาจในเขตพ้ืนท่ีของฝายปกครองซ่ึงมีขอจํากัดในกรณีท่ีเปนเขตศาสนสถาน 
เชนเดียวกับท่ีมีอยูในเขตพ้ืนท่ีวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตในขณะเดียวกันก็มีขอสังเกตดวย
วา ความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนาและการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีความสัมพันธ
เชื่อมโยงในลักษณะสําคัญของการพัฒนาไปสูการตีความทางกฎหมายวาวัดท่ีจะมีสถานะเปนนิติบุคคลได
จะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ในขณะท่ีความเปนนิติบุคคลของมิซซังในศาสนาคริสต
และมัสยิดในศาสนาอิสลามไมปรากฏเง่ือนไขลักษณะดังกลาว  

การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เดิมท่ีก็เปนเพียงจารีตประเพณีท่ีเพ่ิมเติมเขามาใน
ชั้นหลัง แตจารีตประเพณีดังกลาวไดกลายเปนบทบัญญัติของกฎหมาย เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ไดกําหนด
ประเภทของวัด เปน ๓ ประเภท ประกอบดวย พระอารามหลวง อารามราษฎร และท่ีสํานักสงฆ โดยได
อธิบายใหความหมายวัดแตละประเภทวา48

๔๙  
(๑) พระอารามหลวง คือวัดท่ีพระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดให

เขาจํานวนในบัญชี นับวาเปนพระอารามหลวง 

                                                 
๔๘

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕-๑๖. 
๔๙

พระราชบัญญัตลิักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑, มาตรา ๕. 



๒๔๔ 
 

(๒) อารามราษฎร คือวัดซ่ึงไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบัญชีนับวาเปน
วัดหลวง 

(๓) สํานักสงฆ คือวัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ในสวนของหลักเกณฑเง่ือนไขและข้ันตอนในการขอจัดสรางวัดข้ึนใหมหรือขอจัดตั้ง

วัดและขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น ไดบัญญัติวาการขอสรางวัดข้ึนใหมจะตองไดรับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตจากพระเจาแผนดินกอนจึงจะสรางได โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขและ
ข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว  สําหรับการขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นกําหนดหลักเกณฑตามมาตรา 
๙ ขอ ๒ และขอ ๓ วา  

“ขอ ๒ ในการท่ีจะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาสําหรับอารามเดิมท่ีไดกอสราง
ปฏิสังขรณใหมก็ดี หรือจะสรางท่ีสํานักสงฆข้ึนเปนอารามก็ดี ใหผูขอทําจดหมายยื่นตอผูวาราชการเมือง
นั้น ๆ ใหมีใบบอกเขามากราบบังคมทูลฯ ถาในจังหวัดกรุงเทพฯก็ใหยื่นกฎหมายนั้นตอกระทรวงธรรม
การ ใหนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือจะไดพระราชทานใบพระบรมราชานุญาต 

ขอ ๓ ถาจะสรางอารามข้ึนใหมทีเดียว จะตองขออนุญาตอยางสรางท่ีสํานักสงฆกอน 
ตอไดอนุญาตนั้นแลว จึงจะรับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมาได” 

ดังนั้น จากผลของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ มาตรา ๙ จึงทํา
ใหวัดในจํานวน ๓ ประเภทท่ีสรางข้ึนกอนการบังคับใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 
๑๒๑ คือกอนวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕  มีสถานภาพเปนวัดท่ีชอบดวยกฎหมาย แตวัดใดก็ตามท่ี
สรางภายหลังจากนี้ หากมิไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปนวัดท่ีชอบดวย
กฎหมาย และไมมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดบัญญัติ
ข้ึนในภายหลังดวย49

๕๐  
ท้ังนี้ ในสวนของสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้น แมวาพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ จะไมไดกําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดเอาไว แตเม่ือมีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ท่ี
ไดตรวจชําระใหมเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๗๒  (๒) ก็มีผลทํา
ใหวัดวาอารามมีสถานะความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ กฎหมายฉบับนี้กําหนดประเภทของวัดมีสองอยาง คือ (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ”5 0

๕๑ ท้ังนี้ การกําหนดประเภทของวัดลักษณะดังกลาวนี้ใชปฏิบัติมา
จนถึงปจจุบันและโดยเหตุท่ีกฎหมายมิไดบัญญัติใหคํานิยามวาสํานักสงฆคืออะไร จึงตองกลับไป
พิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายเดิมคือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ท่ีได
ใหความหมายวา สํานักสงฆคือวัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั่นเอง ดังนั้น จึงอาจกลาวโดย

                                                 
๕๐

พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญตัแิหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ท่ีได
ตรวจชําระใหม, ประกาศเมื่อ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘.  

๕๑
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔, มาตรา ๓๒. 



๒๔๕ 
 

สรุปไดวาวัดตามกฎหมายปจจุบันมีอยู ๒ ประเภท คือ (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และ 
(๒) สํานักสงฆ คือวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

โดยกฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติหลักเกณฑการสรางวัดวาใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
โดยท่ีกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑ ก็ไดกําหนดวาการสรางวัดตองขออนุญาตและเม่ือสรางวัดแลวจึงรายงาน
การสรางเพ่ือประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา โดยกระทรวงศึกษาธิการตองรายงานมหาเถรสมาคม 
เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งวัดใน
ราชกิจจานุเบกษา  วัดท่ีไดมีการจัดตั้งถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีฐานะเปนวัดท่ีชอบดวย
กฎหมาย และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒ 
(๒) ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๐๐๘/๒๕๐๐ ซ่ึงศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยวาวัดท่ีตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆเปนนิติบุคคล  

ท้ังนี้ มีขอสังเกตวาการสรางวัดท่ีแตเดิมจะตองไดรับพระบรมราชานุญาตกอนนั้นไดมี
การยกเลิกไป โดยกําหนดใหการสรางวัดตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกอนจึงจะถือ
วาเปนวัดท่ีชอบดวยกฎหมาย 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมาตรา ๓๑ ไดกําหนดประเภทของวัดเชนเดียวกับกฎหมายคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๔๘๔ แตในวรรคสองและวรรคสามไดเพ่ิมบทบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล และเจาอาวาสเปน
ผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป 

บทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ ของกฎหมายฉบับนี้ไดกอใหเกิดปญหาในการตีความ
กฎหมายเก่ียวกับสถานภาพของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆออกเปน ๒ นัย ดังท่ี
ไดกลาวมาแตตน โดยฝายหนึ่งเห็นวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดนั้นตองไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลว และอีกฝายหนึ่งเห็นวาสํานักสงฆหรือวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายแลวยอมมีสถานะเปนนิติบุคคล แตไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๑๙๓๒/๒๕๒๖ วินิจฉัยวาสํานักสงฆแมไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ท้ังนี้
บรรทัดฐานในการวินิจฉัยความเปนนิติบุคคลของวัดตามแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาว ยังไดรับการยืนยัน
ตามแนวทางเดิม เชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๑๑๒/๒๕๔๐  และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๔๙๐/
๒๕๔๒ อยางไรก็ตามตอมาไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย 
โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา   วัดมีสองอยาง (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) 
สํานักสงฆ โดยใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงตามบทบัญญัติดังกลาวแสดงวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติ
บุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว เม่ือวัดโจทกซ่ึงแมกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้ง
วัดแลวก็ตาม  แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีจะมีอํานาจฟองคดี
นี้ได  

กลาวโดยสรุป ผลของคําวินิจฉัยศาลฎีกาดังกลาวมีผลกระทบตอความเปนนิติบุคคล
ของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ 
ตามมา อันมีผลกระทบตอการบริหารงานของคณะสงฆในภาพรวม ซ่ึงจะไดวิเคราะหมาตรการทาง



๒๔๖ 
 

กฎหมายในการกําหนดความสัมพันธระหวางความเปนนิติบุคคลและการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
โดยละเอียดในหัวขอตอไป 

๔.๒.๔  วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดความสัมพันธระหวางความเปน 
นิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆกับการพระราชทานวิสุงคามสีมา 

จากการนําเสนอประวัติความเปนมาของการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนาตั้งแตสมัย
พุทธกาลเปนตนมานั้น อาจสรุปไดวารูปแบบหรือประเภทของวัดท่ีไดรับการจัดตั้งตามจารีตประเพณีแต
โบราณตั้งแตสมัยพุทธกาลนั้นมีอยูสองประเภท คือวัดท่ีพระมหากษัตริยเปนผูสรางหรือผูจัดตั้งหรือเปน
วัดท่ีอยูภายใตพระราชูปถัมภขององคพระมหากษัตริย ท่ีเรียกวาเปนวัดหลวงหรือพระอารามหลวง  อีก
ประเภทหนึ่งคือวัดท่ีขุนนาง พอคา คหบดีหรือประชาชนท่ัวไปเปนผูสรางหรือผูจัดตั้งและมอบถวายแก
สงฆ เรียกวาวัดราษฎร ซ่ึงโดยท่ัวไปการจัดตั้งวัดของกษัตริยหรือพระอารามหลวงตามโบราณราช
ประเพณี   ก็จะตองมีการพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนพระราชประเพณีปกติ แตในกรณีของวัดราษฎร
ท่ีจัดสรางโดยขุนนาง คหบดี พอคาประชาชนนั้น อาจมีบางกรณีท่ีผูจัดสรางเปนขุนนางหรือพอคาผูไดรับ
ใชใกลชิด หรือรับราชการ ก็ไดมีโอกาสเสนอขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดท่ีจัดสรางดังกลาว 
ดังนั้น จึงเปนวัดราษฎรท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  แตในกรณีท่ีราษฎรท่ัวๆไปเปนผูจัดสรางวัด 
แมวาจะไมไดมีการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเม่ือราษฎรไดจัดสรางและยกถวายใหแกสงฆและสงฆ
ไดมีพิธีผูกพัทธสีมาแลว ก็ตองถือวามีฐานะเปนวัดทางพระพุทธศาสนาท่ีชอบดวยพุทธบัญญัติและจารีต
ประเพณี เนื่องจากการพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนโบราณราชประเพณีสําหรับองคพระมหากษัตริย
เทานั้น ไมปรากฏวาไดกําหนดใหบังคับใชจารีตประเพณีดังกลาวในวัดอ่ืน ๆท่ีจัดสรางโดยราษฎรหรือ
ประชาชนท่ัวไป อยางไรก็ตามการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาหากพิจารณาในแงของการปกครองของ
รัฐหรือฝายบานเมือง ท่ีตองใชอํานาจในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม การกําหนดใหวัด
ตองมีการขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นเพ่ิงปรากฏในชั้นหลังจากท่ีไดมีการออกกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองคณะสงฆในเวลาตอมา 

ดังท่ีไดกลาวมาแลววา กอนหนายุคกรุงรัตนโกสินทร รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ นั้น ยังไมมีการออกบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆไทยหรือการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนาท่ีชัดเจนแตอยางใด การบริหารการปกครอง
คณะสงฆ การจัดตั้งวัดวาอารามตาง ๆ ลวนดําเนินการและเปนไปตามพุทธบัญญัติและจารีตประเพณี
ของสังคมในแตละยุคสมัย แตเม่ือถึงรัชสมัยของพระองค ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะจัดการปกครองสังฆ
มณฑลใหเปนระเบียบแบบแผน เพ่ือความเจริญของพระพุทธศาสนา ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงโปรดเกลาฯ 
ใหตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ข้ึน กําหนดใหมีมหาเถรสมาคมเปนองคกร
สูงสุด มีหนาท่ีประชุมปรึกษาวินิจฉัยการตาง ๆ ในการปกครองคณะสงฆ กับท้ังเปนท่ีปรึกษาของ
พระมหากษัตริยในการท่ีเก่ียวกับคณะสงฆพระราชบัญญัติฉบับนี้เปดโอกาสใหพระสงฆไดมีบทบาทใน
การปกครองตนเอง เปนประโยชนในการจัดระเบียบการปกครองใหเปนแบบแผนและคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน51

๕๒  

                                                 
๕๒

กรมการศาสนา, “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวองคเอกอัครศาสนูปถัมภก” บทความใน
วารสาร “สายตรงศาสนา” กรมการศาสนา ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๔. 



๒๔๗ 
 

นอกจากนั้ นในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ ยั งไดบัญญัติ ถึ งประเภทของวัดใน
พระพุทธศาสนา ตลอดจนหลักเกณฑเง่ือนไขในการจัดตั้งวัด โดยบัญญัติประเภทของวัด เปน ๓ ประเภท 
ประกอบดวย พระอารามหลวง อารามราษฎร และท่ีสํานักสงฆ  

จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นถึงการท่ีกฎหมายฝายบานเมืองไดรับรองความมี
อยูของวัดในพระพุทธศาสนาในเวลาดังกลาวซ่ึงมีลักษณะของการจัดตั้งเปนวัดตามพุทธบัญญัติและตาม
ธรรมเนียมประเพณีเสร็จเรียบรอยแลว โดยจําแนกวัดเปน ๓ ประเภท แตละประเภทมีการกําหนด
หลักเกณฑเง่ือนไขท่ีแตกตางกัน ประกอบดวยลักษณะของการสรางหรือการจัดตั้งวัดและการไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา 

ท้ังนี้ ในการจําแนกประเภทของวัดนั้น ในบางยุคสมัยอาจกําหนดใหสอดคลองกับการ
จัดระเบียบการปกครองสงฆ เชน ในยุคสุโขทัย รัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท ผูทรงอาราธนา
พระสงฆชาวลังกานามวาพระมหาสามีสังฆราช จากเมืองนครพันมาตั้งสํานักเผยแผพระศาสนาคณะลังกา
วงศ ณ วัดปามะมวงในกรุงสุโขทัยใน พ.ศ.๑๙๑๙ พระสงฆในคณะลังกาวงศเปนพระนักปฏิบัติกรรมฐาน 
ผูนิยมพํานักอยูในวัดท่ีหางไกลจากตัวเมือง คณะนี้จึงมีชื่อเรียกในสมัยนั้นวา “คณะอรัญวาสี” หมายถึง
กลุมพระสงฆผูพํานักอยูในวัดปา อันแตกตางจากพระสงฆฝายท่ีมีอยูในกรุงสุโขทัยแตเดิม พระสงฆกลุม
หลังนี้มีชื่อเรียกวา “คณะคามวาสี” หมายถึงกลุมพระสงฆผูพํานักอยูในวัดใกลหมูบานหรือตัวเมือง 
พระสงฆคณะนี้เปนสายพระนักวิชาการผูใชเวลาสวนใหญหมดไปกับการศึกษาพระบริยัติธรรม 

คณะสงฆในสมัยสุโขทัยจึงมี ๒ คณะ คือคณะคามวาสีและคณะอรัญวาสี หนังสือ
พงศาวดารเหนือบันทึกการแบงคณะสงฆเปนสองฝายนี้ โดยเรียกคณะคามวาสีวา คณะฝายขวา และ
เรียกคณะอรัญวาสีวาคณะฝายซาย คณะสงฆท้ังสองฝายแยกการปกครองเปนอิสระจากกัน แตละคณะมี
เจาคณะผูปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเปนของตนเอง เรียกวา พระสังฆราช เหตุนั้นเองในสมัยกรุงสุโขทัย
จึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ ๒ รูป คือพระสังฆราชคณะคามวาสีและพระสังฆราชคณะอรัญวาสี
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๕๓ ดวยเหตุดังกลาวในยุคนั้นจึงมีการแบงวัดออกเปน ๒ ประเภท คือวัดอรัญวาสี และวัดคามวาสี  โดย
พิจารณาคณะท่ีพระภิกษุสังกัดอยูท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ๒ แบบ คือ ฝายอรัญวาสีซ่ึงยังคงตั้งม่ันอยู
กับแนวปฏิบัติเดิมนั่นคือปลีกความวุนวายจากโลกออกสูปา เพ่ือแสวงหาความวิเวก มุงเนนทาง
“วิปสสนาธุระ” กับอีกฝายหนึ่งคือคามวาสีซ่ึงนิยมการอยูชิดติดวัดภายในเขตชุมชน โดยมุงเนน
การศึกษา คือการมุงศึกษาเพ่ือใหรูถึงพระพุทธพจน พระธรรมวินัย รวมท้ังพระอภิธรรมตาง ๆ หรือ 
“คันถธุระ”53

๕๔ 
 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ จึงถือเปน

การกําหนดประเภทของวัดข้ึนมาในอีกลักษณะหนึ่ง โดยพิจารณาจากเกณฑในการสรางหรือการจัดตั้งวา
หากวัดนั้นสรางหรือจัดตั้งโดยพระมหากษัตริย หรือวัดนั้นมิไดสรางหรือจัดตั้งโดยพระมหากษัตริยแตได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหอยูในพระบรมราชูปถัมภ หรือใหข้ึนทะเบียนเปนวัดหลวง วัดนั้นก็มีฐานะ
เปนวัดหลวงหรือพระอารามหลวง หากวัดนั้นจัดสรางหรือจัดตั้งข้ึนโดยขุนนาง พอคา คหบดี ราษฎร

                                                 
๕๓

พระเมธีธรรมาภรณ, “การปกครองคณะสงฆไทย”, อางแลว, หนา ๑๓-๑๔. 
๕๔

เว็บไซตพุทธะดอทคอม, “ประเภทของวัด”, บทความ <http://www.phutthathum.com/ 
ศาสนสถาน/วัด/ประเภทของวัด>, ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๔๘ 
 

ท่ัวไปและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวแตยังมิไดรับพระกรุณาโปรดเกลาใหข้ึนบัญชีเปนวัดหลวง 
ก็ถือวาเปนวัดราษฎรหรืออารามราษฎร  แตหากวัดราษฎรนั้นยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ถือวา
เปนสํานักสงฆ หรือหากจะกลาวใหไดใจความสรุปและกระชับสั้นท่ีสุดคือมีวัดอยู ๓ ประเภท 
ประกอบดวยวัดหลวงหรือพระอารามหลวง วัดราษฎรท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และ 
วัดราษฏรท่ียังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  

มีขอสังเกตวาการจัดประเภทของวัดเปน ๓ ประเภทดังกลาวนั้นใชพิจารณาสําหรับ
วัดท่ีมีการจัดตั้งแลวเสร็จกอนการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตเม่ือไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ แลว ในการจัดสรางวัดข้ึนใหมนั้นประเภทของวัด ตลอดจน
หลักเกณฑ เง่ือนไขและข้ันตอนในการจัดตั้งวัดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายกลาวคือ  

 (๑) การจัดตั้งวัดข้ึนใหมตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆ ร.ศ. ๑๒๑ นั้น ครอบคลุมเฉพาะวัดท่ีเปนอารามราษฎรและวัดท่ีเปนสํานักสงฆเทานั้น ท้ังนี้ เหตุท่ี
กฎหมายมิไดบัญญัติครอบคลุมถึงการสรางหรือจัดตั้งพระอารามหลวงเนื่องจากทรงเปนอํานาจดุลพินิจ
ขององคพระมหากษัตริยโดยตรงหรือแลวแตจะทรงพระราชดําริหเห็นสมควร เชนเดียวกับกรณีการ
เลือกสรรและแตงตั้งเจาอาวาสของพระอารามหลวง กฎหมายบัญญัติใหเปนพระราชอํานาจโดยตรงของ
องคพระมหากษัตริย รวมท้ังในกรณีการเลือกและแตงตั้งเจาอาวาสของอารามราษฎรหรือสํานักสงฆท้ัง
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตภูมิภาคท่ัวราชอาณาจักร ก็เปนพระราชอํานาจโดยตรง แตในกรณีท่ี
พระองคมิไดใชอํานาจนั้น ก็ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว54๕๕  

(๒) การสรางหรือจัดตั้งวัดข้ึนใหมจะตองไดรับพระบรมราชานุญาตจากองค
พระมหากษัตริยกอนจึงจะสรางได 5 5๕๖ บทบัญญัตินี้หากพิจารณาในแงของหลักเกณฑการจัดตั้งวัดในสวน
ท่ีเปนพระธรรมวินัยก็ตาม หรือจารีตประเพณีก็ตาม ตองถือวาเปนหลักเกณฑใหมท่ีฝายอาณาจักรได
อาศัยอํานาจตามกฎหมายเขาไปควบคุมฝายศาสนจักรในสวนของการจัดตั้งวัด ซ่ึงเดิมทีการจัดตั้งวัดเปน
เรื่องของสงฆและราษฎรท่ีมีความสมัครใจและเจตนารมณรวมกัน โดยมีฝายปกครองทําหนาท่ีสงเสริม
หรือสนับสนุนอยูหาง ๆ ในเชิงของการพระราชทานวิสุงคามสีมา แตการเขามาควบคุมการจัดตั้งวัดอยาง
ใกลชิดตั้งแตเริ่มตนการกอสราง นับเปนบทบาทใหมของฝายปกครองหรือฝายอาณาจักร โดยอาศัย
กฎหมายท่ีแมจะมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการจัดระเบียบการปกครองของคณะสงฆ เพ่ือใหการปกครอง
สังฆมณฑลเปนไปตามแบบแผนอันเรียบรอย เพ่ือประโยชนแหงพระศาสนาและเพ่ือความเจริญของพระ
ราชอาณาจักร โดยมีพระประสงคจะทรงทํานุบํารุงสังฆมณฑลใหเจริญคุณสมบัติม่ันคงสืบไปในพระ
ศาสนา5 6

๕๗ แตท้ังนี้ หากพิจารณาบริบทของสภาพสังคมและการเมืองการปกครองในเวลานั้น ก็จะเห็นได
วาในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดทรงโปรดใหมีการปฏิรูประบบการปกครองท้ังดานโครงสรางและการบริหาร
ราชการแผนดิน เพ่ือรวมอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลาง สําหรับการเสริมสรางเอกภาพของชาติเอาไว
ตอตานภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก พระองคไดปฏิรูปการบริหารและการปกครองคณะสงฆ
ควบคูไปกับการปฏิรูปในฝายบานเมือง ท้ังนี้ เพ่ือสรางเอกภาพข้ึนภายในคณะสงฆท้ังในดานการบริหาร 

                                                 
๕๕

พระราชบัญญัตลิักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑, มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒. 
๕๖

พระราชบัญญัตลิักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑, มาตรา ๙. 
๕๗

คําปรารภในพระราชบัญญตัิลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑. 



๒๔๙ 
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๕๘ การบัญญัติใหการจัดสรางวัดตองไดรับพระบรม 
ราชานุญาตจากองคพระมหากษัตริยกอนนั้น จึงเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีสอดคลองกับระบบการ
ปกครองแบบการรวมศูนยอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลางในเวลานั้น อยางไรก็ตาม เม่ือประเทศไทย
ไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีเนนรูปแบบ
การปกครองการบริหารราชการแผนดินโดยการกระจายอํานาจการปกครอง ในป พ.ศ. ๒๔๗๕  
บทบัญญัติดังกลาวก็ถูกยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเปนการใหอํานาจกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในการ
พิจารณาอนุญาตแทน ท้ังนี้ มีขอสังเกตท่ีสําคัญคือแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุญาตจัดตั้งวัด
จากองคพระมหากษัตริยเปนของหนวยงานราชการ แตในขณะเดียวกันอํานาจของพระมหากษัตริยใน
การท่ีจะพระราชทานวิสุงคามสีมาก็ยังคงเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีไมไดรับการเปลี่ยนแปลงแต
อยางใด 

(๓) สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัด ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองสงฆร.ศ. ๑๒๑ ยังมิไดมีการกําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลใหกับวัดในพระพุทธศาสนา อีกท้ัง 
การกําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ยังมิไดมีการบัญญัติไว 
เพราะฉะนั้น จะเห็นไดวาเจตนารมณตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ในชั้นเริ่มตน  เปนการรับรอง
เฉพาะสถานภาพทางกฎหมายวาเปนวัดท่ีไดจัดตั้งข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น และวัดท่ีไดรับการ
รับรองวาเปนวัดท่ีชอบดวยกฎหมายนั้นอาจจะเปนวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว เชน พระ
อารามหลวง หรือวัดราษฎรท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรืออาจจะเปนวัดท่ียังมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ซ่ึงประกอบไปดวยวัดราษฎรท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือสํานักสงฆนั่นเอง 
โดยเง่ือนไขของ “การไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา” มิไดนํามาใชในการพิจารณาความชอบดวย
กฎหมายของวัดแตอยางใด 

ท้ังนี้ หากพิจารณายอนกลับไปถึงประเด็นท่ีผูวิจัยไดนําเสนอวาพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ไดมีบทบัญญัติให อํานาจองคพระมหากษัตริย เก่ียวกับวัดใน
พระพุทธศาสนาอยู ๒ ประการ คือ อํานาจในการพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการสรางวัดใหม 
และอํานาจในการพระราชทานวิสุงคามสีมาแกวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ 
แตเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ และมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยคณะสงฆ
โดยการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เพ่ือปรับปรุงระบบการปกครองและโครงสรางคณะ
สงฆใหสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยยกเลิกพระราชอํานาจในการพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตในการสรางวัดใหมขององคพระมหากษัตริยเสีย แตยังคงพระราชอํานาจในการ
พระราชทานวิสุงคามสีมานั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา เนื่องจากเหตุผลแตเดิมวาการใชอํานาจในการอนุญาต
ใหสรางวัดนั้นเปนการใชอํานาจในฐานะองครัฏฐาธิปตยท่ีเปนฝายปกครองผูมีอํานาจสูงสุดในการบริหาร
ราชการแผนดิน แตเม่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย มีคณะรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดินแทนองคพระมหากษัตริย จึงตองมีการ
ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกันโดย มาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ บัญญัติวา 

                                                 
๕๘

พระเมธีธรรมาภรณ, “การปกครองคณะสงฆไทย”, อางแลว, หนา ๓๙. 



๒๕๐ 
 

“การสราง การตั้ง การรวม การโอน การยายและการยุบเลิกวัด ใหเปนไปตามกฎกระทรวง การ
พระราชทานวิสุงคามสีมาใหกระทําโดยพระบรมราชโองการ” 

ในกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนใหหนวยงาน
ราชการคือกรมการศาสนารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของคือมหาเถรสมาคมเปนผูพิจารณาใหความ
เห็นชอบและอนุญาตในการสราง การตั้ง การรวม การโอน การยายและการยุบเลิกวัด  

เหตุท่ีกฎหมายในเวลานั้นและรวมถึงกฎหมายฉบับปจจุบันคือพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังคงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ในการพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาเนื่องจากเหตุผล ๒ ประการ ดังนี้ 

(๑) การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นเปนพระราชประเพณีของพระมหากษัตริยใน
ฐานะเปนองคอัครศาสนูปถัมภก และเปนจารีตประเพณีท่ีถือปฏิบัติกันมาเปนเวลานาน มีลักษณะของ
การสงเสริม การทํานุบํารุงศาสนาใหมีความเจริญม่ันคง เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
โดยรวม มากกวาการเปนกฎหมายในลักษณะควบคุมหรือจํากัดการกอตั้งศาสนสถานในพระพุทธศาสนา 

(๒) การพระราชทานวิสุงคามสีมามิไดเปนเง่ือนไขในทางกฎหมายท่ีมีความสัมพันธตอ
สถานภาพความชอบดวยกฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนาดังท่ีไดนําเสนอไปแลว ในขณะเดียวกันแมวา
ในเวลาตอมาจะมีการปรับปรุงกฎหมาย โดยนําหลักกฎหมายนิติบุคคลมาใชกับสถานภาพทางกฎหมาย
ของวัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และบรรพ ๒ ในป พ.ศ. ๒๔๖๘ แตในทางปฏิบัติ
หรือในการตีความบทบัญญัติกฎหมายของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนกรมการศาสนา กรมท่ีดิน 
หรือองคกรวินิจฉัยคดี เชน ศาลฎีกา โดยคําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี๑๙๓๒/๒๕๒๖ คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๑๑๑๒/๒๕๔๐  และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๔๙๐/๒๕๔๒ ก็ไดมีคําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานักสงฆท่ีแมจะ
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงคําวินิจฉัยดังกลาวก็มีหลักการสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติของหนวยงาน สวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเชนกัน คือไมไดนําเรื่องการพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเปนเง่ือนไขของความเปนนิติบุคคลของวัด 

ดังนั้น โดยเหตุท่ีการพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนจารีตประเพณีท่ีถือปฏิบัติสืบทอด
กันมาเปนระยะเวลานาน มีประโยชนในเชิงของวัฒนธรรมและการสงเสริมพระพุทธศาสนา  โดยหลัก
ความสัมพันธตามกฎหมาย การพระราชทานวิสุงคามสีมามิไดเปนเง่ือนไขกําหนดความชอบดวยกฎหมาย
หรือสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา มาตรการทางกฎหมายท่ีใหอํานาจแกองค
พระมหากษัตริยในเรื่องดังกลาวจึงยังคงมีความเหมาะสมและไมถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
แมวาระบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม 

อยางไรก็ตามตอมาไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคํา
พิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา วัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติ
บุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คําวินิจฉัยดังกลาวเทากับปฏิเสธหลักการเดิมและ
กําหนดหลักการข้ึนมาใหม นั่นคือการยอมรับความสัมพันธระหวางการพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
ความเปนนิติบุคคลของวัดวามีความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน ซ่ึงหากยึดแนวทาง
ดังกลาวเปนหลักปฏิบัติจะกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตาง ๆ ตามมา โดยผูวิจัยมีความเห็นในเชิง
กฎหมาย ดังนี้ 



๒๕๑ 
 

(๑)  การกําหนดใหการพระราชทานวิสุงคามสีมามีผลตอความเปนนิติบุคคลของวัด
ในพระพุทธศาสนา โดยท่ีการมีสถานะความเปนนิติบุคคลของวัดจะมีสิทธิหนาท่ีตาง ๆ เกิดข้ึนตามมา ใน
กรณีท่ัวไป องคกรหรือหนวยงานนิติบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย แตเปนนิติบุคคล
ท่ีตั้งข้ึนโดยหลักเกณฑหรือเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือการเปนนิติบุคคลโดยการจดทะเบียนนิติ
บุคคลนั้น ในกรณีท่ีหนวยงานหรือนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับข้ึนทะเบียนนิติบุคคลใหดวยเหตุใด ๆก็ตาม 
คําสั่งไมรับการข้ึนทะเบียนนิติบุคคลนั้นถือเปนคําสั่งทางปกครอง องคกรหรือหนวยงานนิติบุคคลท่ีไดรับ
ผลกระทบนั้นมีสิทธิท่ีจะไปยื่นฟองเปนคดีปกครองตอศาลปกครองเพ่ือใหวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมาย
ของคําสั่งนั้นได ในกรณีของการพระราชทานวิสุงคามสีมาท่ีผานมานั้น วัดหรือสํานักสงฆท่ียื่นขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมา นอกจากจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว การจะ
ไดรับพระราชทานหรือไมนั้นเปนดุลพินิจขององคพระมหากษัตริยโดยแท และไมมีผูใดกาวลวงการใช
พระราชอํานาจนั้น ดังนั้น การท่ีกําหนดใหความเปนนิติบุคคลของวัดข้ึนอยูกับเง่ือนไขการไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาจึงเทากับเปนการผลักภาระและความรับผิดชอบใหกับองคพระมหากษัตริย
โดยตรง ในขณะท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวาองคพระมหากษัตริยทรง
ดํารงตําแหนงเปนพระประมุข เปนผูใชอํานาจอธิปไตยผานรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล โดยการ
กระทําขององคพระประมุขผูใดจะฟองรองมิได และจะตองมีผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ การ
นําหลักการดังกลาวมาใชกับกฎหมายความเปนนิติบุคคลของวัด จึงไมนาจะสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและหลักของการบริหารราชการแผนดิน 

  (๒) วัดในพระพุทธศาสนาและมัสยิดของศาสนาอิสลาม และมิซซังของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิกตางก็มีบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีสถานะความเปนนิติบุคคล โดย
สําหรับมัสยิดอิสลามนั้น กฎหมายมีความชัดเจนโดยบัญญัติใหมัสยิดท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงาน
เจาหนาท่ีแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 5 8

๕๙ ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๓๙/๒๕๑๔ พระราชบัญญัติ
มัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๕ ใหมัสยิดซ่ึงไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีแลวเปนนิติบุคคล 
หมายความวาใหเปนนิติบุคคลนับแตวันท่ีไดจดทะเบียนเปนตนไป ในขณะท่ีกฎหมายกําหนดสถานะ
ความเปนนิติบุคคลของมิซซังนั้นเนื่องจากเปนกฎหมายท่ีกําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลในขณะท่ี
ประเทศไทยยังไมมีแนวคิดทางกฎหมายนิติบุคคลท่ีชัดเจน สถานะความเปนนิติบุคคลของมิซซังในฐานะ
บริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงนาจะตองเริ่มเม่ือมีการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี
แลวเชนกัน แตสําหรับสถานะของความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนาแตกตางออกไป 
เนื่องจากการเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซ่ึงสวนใหญจะมีสถานะความเปนนิติบุคคลโดยผลของ
กฎหมาย กฎหมายจึงมิไดบัญญัติใหมีการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีแตอยางใด อยางไรก็ตาม
กฎหมายเองก็ขาดความชัดเจนในการกําหนดสถานภาพนิติบุคคลของวัดวาเริ่มแตข้ันตอนใดหรือวัด
ประเภทใดจึงจะมีฐานะเปนนิติบุคคล ทําใหเกิดปญหาในการตีความกฎหมายซ่ึงเปนผลรายตอการ
บริหารและดําเนินงานของวัดในพระพุทธศาสนา 

                                                 
๕๙

พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐, มาตรา ๑๓. 



๒๕๒ 
 

 (๓) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ไดมีความเห็นกรณีความเปนนิติบุคคลของ
วัดในพระพุทธศาสนาวา59

๖๐  มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหวัดมีสองอยาง คือ วัดท่ีไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาอยางหนึ่ง และ สํานักสงฆ อีกอยางหนึ่ง คําวา “วัด” ในพระราชบัญญัติ
ดังกลาวจึงยอมหมายถึงวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และสํานักสงฆ สําหรับสํานักสงฆนั้นไม
ปรากฏวาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดบัญญัติความหมายไววาหมายถึงอะไร แตเม่ือ
ยอนกลับไปดูพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ อันเปนกฎหมายเก่ียวกับ
คณะสงฆฉบับแรกท่ีมีข้ึนในประเทศไทย ก็จะพบวาพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติไวในมาตรา ๕  
กําหนดจําแนกประเภทของวัดไวใหมี ๓ อยาง คือ พระอารามหลวง อารามราษฎร และท่ีสํานักสงฆ และ
กําหนดใหความหมายของคําวา “ท่ีสํานักสงฆ” คือ วัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา 

ตอมาเม่ือมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก 
๑๒๑ และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ข้ึนใชบังคับแทน ตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดแบงวัดออกเปนสองอยาง คือ วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และสํานักสงฆ ตอมา
ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันข้ึนใชบังคับแทน โดยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให
วัดมีสองอยาง คือ (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ  โดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิไดมีบทบัญญัติใดใหเห็นวามี
ความประสงคจะใหลักษณะของสํานักสงฆมีความหมายเปลี่ยนแปลงไป จากท่ีเคยบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ จึงตองถือวาสํานักสงฆยังคงมี
ความหมายดังท่ีเคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ โดย
หมายถึงวัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา ซ่ึงก็สอดคลองกับความหมายท่ีพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใชอยูในปจจุบัน ใหความหมายของ “สํานักสงฆ”วา วัดท่ียังไมไดรับ
พระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา เม่ือมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ยอมตองหมายถึงวัดท้ังสองอยาง คือ วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามมาตรา ๓๑ (๑) และ สํานัก
สงฆ ตามมาตรา ๓๑ (๒) ซ่ึงความเห็นดังกลาวสอดคลองกับคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖ ท่ี
วินิจฉัยวาสํานักสงฆท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายแลว แมจะยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาก็เปนนิติบุคคล 

(๔) นักกฎหมายบางทาน มีความเห็นวา 6 0

๖๑ การสราง และตั้งวัดนั้น เม่ือพิจารณา 
มาตรา ๓๒  แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  เรื่อง การสราง และการตั้งวัด ประกอบกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) แลวเห็นวา ตามกฎกระทรวงดังกลาว การท่ีบุคคลใดจะ
                                                 

๖๐
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ฐานะของสํานักสงฆตามพระราชบัญญตัิคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕  การตอบขอหารือ เรื่องเสร็จท่ี ๓๓๖/๒๕๕๕, อางแลว. 
๖๑

โชติชวง ทัพวงศ, “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแพง ๑ หลักท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี ๖ 
(นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙), หนา ๒๖๙-๒๗๐. 



๒๕๓ 
 

สรางวัด จะตองยื่นคําขออนุญาตตอนายอําเภอทองท่ีท่ีจะสรางวัดพรอมรายการและเอกสารหลาย
ประการและนายอําเภอจะนําเรื่องเสนอปรึกษาท้ังฝายสงฆและทางราชการตามลําดับ จนทายท่ีสุดเม่ือ
เถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว จึงใหกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัด และตามขอ 
๔ แหงกฎกระทรวงดังกลาว เม่ือการสรางวัดสําเร็จเปนหลักฐานพรอมท่ีจะเปนท่ีพํานักของพระภิกษุสงฆ
ไดแลว  จึงเสนอรายงานการกอสรางและจํานวนพระภิกษุท่ีจะประจําไมนอยกวาสี่รูป พรอมท้ังเสนอนาม
วัดและนามพระภิกษุผูสมควรเปนเจาอาวาส เพ่ือขอตั้งเปนวัดตอนายอําเภอ การพิจารณา การปรึกษา 
และการรายงาน  การขอตั้งวัด คงเปนไปเชนเดียวกับการขอสรางวัด สุดทายเม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณา
เห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา เม่ือไดประกาศตั้งวัดแลว 
วัดนั้นจึงจะเปนวัดโดยถูกตองตามกฎหมายมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังนั้น จึงกลาวไดวา วัดท่ีจะเปนวัดตาม
กฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคล ตองเปนวัดท่ีตั้งข้ึนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ ท้ังนี้เปนตามหลักท่ัวไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๖๘ ท่ีวา นิติบุคคลจะมีข้ึนได
ก็โดยกฎหมายบัญญัติรับรองใหอํานาจใหเปนเชนนั้น  

มีขอสังเกตวา พระราชบัญญัติคณะสงฆ มาตรา ๓๑ ระบุวาวัดท่ีไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลวจึงเปนวัด ทําใหมีปญหานาคิดวา วัดท่ีไดกอตั้งเปนวัดตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
แลวแตยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาจะเปนวัดและมีฐานะเปนนิติบุคคลหรือไม มีความเห็นวาถา
ไดประกาศจัดตั้งวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ แลว  วัดนั้นก็เปนวัดตามกฎหมายและมีฐานะเปนนิติ
บุคคล เพราะมีกฎหมายรับรองใหอํานาจแลว สวนจะไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวหรือไม ไมเปน
ขอสําคัญ ท้ังนี้เพราะเหตุวา เม่ือวัดทุกวัดไดกอตั้งข้ึนตามกฎหมายแลวมิใชวาจะไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเสมอไป หรือไดรับพรอมกันไปกับการตั้งวัด แตบางวัดอาจไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เพราะไมมีลักษณะท่ีเขาหลักเกณฑการขอรับพระราชทานก็ได หลักเกณฑการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาปรากฏอยูในขอ ๑๑  แหงกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) คือวัดท่ีสมควร
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตองปรากฏวาไดสรางข้ึนหรือไดปฏิสังขรณเปนหลักฐานถาวร และมี
พระภิกษุอยูประจําไมนอยกวาหารูปติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหาป แตระยะเวลาหาปมิใหใชบังคับ
แกวัดท่ีไดสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลว และกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา 

จะเห็นไดวาการท่ีจะไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นมีหลักเกณฑกําหนดไวหลาย
ประการ และวัดจะไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ก็ตอเม่ือไดกอตั้งวัดเสร็จแลว และมีลักษณะครบถวน
ตามหลักเกณฑท่ีจะขอรับพระราชทานได มิใชกอตั้งวัดเสร็จก็ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาพรอมกันไป
เลย ดังนั้น วัดท่ีไดกอตั้งตามกฎหมายแลวจึงอาจมีท้ังวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และยัง
มิไดรับก็ได  แตวัดท่ีกอตั้งตามกฎหมายแลวเปนนิติบุคคล ดังนั้นการจะดูวาวัดใดเปนนิติบุคคลจึงเปน
เพียงวา วัดนั้นไดกอตั้งข้ึนเปนวัดตาม พรบ. คณะสงฆแลวหรือไม การจะไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
แลวหรือไม ไมเปนขอพิจารณา 

(๕) จากการดําเนินการวิจัยภาคสนาม โดยการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
จํานวน ๔๒๙ ตัวอยาง ท่ีประกอบไปดวย กลุมพระภิกษุสงฆท่ีเปนพระสังฆาธิการและพระภิกษุท่ัวไป 
แมชี และกลุมฆราวาส ประกอบดวยขาราชการตุลาการ อัยการ ตํารวจ ขาราชการพลเรือน และ 
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ผูประกอบวิชาชีพทนายความ อุบาสก อุบาสิกาและนักศึกษาประชาชนท่ัวไป ในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆนั้น 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวยวาวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแต
เปนวัดท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดท่ีถูกตองตามกฎหมายควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล โดยเหตุผลเพราะเก่ียวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาส และเพราะเก่ียวกับศาสน
สมบัติของวัด ตามลําดับ 

ความเห็นรองลงไปคือวัดและสํานักสงฆท่ีจัดตั้งข้ึนโดยสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติยังมิไดรับรองยอมไมมีสถานะเปนนิติบุคคล และผูกอตั้งข้ึนโดยมิไดรับอนุญาตควรตองมี
ความผิดเปนการเฉพาะ 

ความเห็นรองลงไปคือมีความเห็นดวยวาวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล โดยเหตุผลเพราะ
เก่ียวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาส และเพราะเก่ียวกับศาสนสมบัติของวัดและสํานัก
สงฆตามลําดับ                 

(๖)  ปจจุบันจากสถิติขอมูลของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ประเทศไทยมีวัด
ท่ีมีพระสงฆอยูท่ัวประเทศ จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด เปนวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จํานวน 
๒๒,๙๕๙ วัด วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาจํานวน ๑๖,๐๒๕ วัด  โดยมีวัดท่ีไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คิดเปนจํานวนรอยละ ๕๘.๙ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิด
เปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดท้ังหมดในประเทศไทย  

อนึ่ง ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะ
ดําเนินการขอใหกับวัดท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และสงรายงานการขอรับพระราชทานมายังสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาต ิปละ ๖ งวด โดยจะรวบรวมรายชื่อวัดแลวเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
๒  เดือนตอ  ๑ งวด  จํานวนงวดละประมาณ ๕๐ วัด ดังนั้นในแตละปจะมีวัดท่ีไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาจํานวนประมาณ ๓๐๐ วัด6 1

๖๒  เพราะฉะนั้น หากดําเนินการไปตามแนวทางปกติ การท่ีวัดท่ี
ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาจะไดรับการพิจารณาใหรับพระราชทานวิสุงคามสีมาซ่ึงจะสงผลให
เปนวัดท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคลท้ังหมดตองใชเวลาประมาณ ๕๓.๔ ป ในขณะท่ีเกิดผลกระทบและความ
เสียหายตอการดําเนินงานของวัดในพระพุทธศาสนาในดานสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ การกระทําของเจา
อาวาส ในฐานะเปนผูแทนนิติบุคคลของวัดในกิจการท่ัวไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การทํานิติกรรมสัญญา 
การมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยตาง ๆ  เชน ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ อาคารสิ่งกอสราง 
เสนาสนะท้ังหลาย ตลอดจนทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีเกิดผลกระทบจากการท่ีวัดดังกลาวเคยมีสถานะความเปน
นิติบุคคล แตสถานะนิติบุคคลกลับเปนโมฆะอันเปนผลสืบเนื่องมาจากคําวินิจฉัยของศาลฎีกา ตามคํา
พิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔   ซ่ึงคิดเปนความเสียหายในมูลคาเชิงเศรษฐกิจท่ีคอนขางสูงมาก จึง
อาจตองปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความเปนนิติบุคคลของวัดใน
พระพุทธศาสนาใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนตอไป  
                                                 

๖๒
สวนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ , “หลักเกณฑการขอรับ

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

ประเด็นเรื่องสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงคของวัดและสํานักสงฆนับเปนประเด็นท่ีสําคัญและ
มีปญหาในการพิจารณาขอบอํานาจของวัตถุประสงความีลักษณะเปนประการใด เนื่องจากกฎหมาย
ไมไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดไว ในกรณีของวัดหรือสํานักสงฆท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล  
เม่ือมีฐานะเปนบุคคลก็ยอมมีสิทธิ หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไวดังนี้ 

มาตรา ๖๖ “นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอ่ืน ภายในขอบแหงอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย 
ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง” 

มาตรา ๖๗ “ภายใตบังคับมาตรา ๖๖ นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคล
ธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาท่ีซ่ึงโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น”  

จากบทบัญญัติท้ังสองมาตรานี้จะเห็นไดวานิติบุคคลจะดําเนินการตาง ๆ ไดตองอยูในกรอบ
ของสิทธิและหนาท่ี ซ่ึงสิทธิและหนาท่ีนี้ไดกําหนดข้ึนโดยกฎหมายเทานั้น แมแตวัตถุประสงคท่ีตั้งข้ึน
ตามขอบังคับหรือตราสารก็โดยอาศัยกฎหมายเชนเดียวกันท่ีใหตราขอบังคับหรือตราสารได นิติบุคคล
จะกําหนดสิทธิและหนาท่ีของตนตามใจชอบไมได และเม่ือกฎหมายไดกําหนดสิทธิและหนาท่ีแลว 
การดําเนินงานจะทําไดก็ตองอยูในขอบแหงอํานาจหนาท่ีนั้น โดยอํานาจหนาท่ีนี้ เปนเหมือน
วัตถุประสงคของนิติบุคคล การดําเนินงานของนิติบุคคลจึงตองอาศัยวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จะ
ดําเนินงานนอกวัตถุประสงคไมได ดังนั้น สิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคลท่ีจะสามารถดําเนินงานตาง ๆ 
ไดนี้ จึงมีขอบเขตจํากัด ซ่ึงจํากัดโดยกฎหมายและโดยวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั่นเอง 6 2

๖๓ ดังนั้นจึง 
อาจพิจารณาสิทธิและหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆท่ีมีฐานะนิติบุคคลได โดยแยกเปนสิทธิหนาท่ีของ
วัดและสํานักสงฆตามบทบัญญัติของกฎหมาย สิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆอยางบุคคลธรรมดา 
และขอจํากัดสิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆโดยมีรายละเอียดดังนี้            

๔.๓.๑  สิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆตามท่ีกําหนดโดยกฎหมาย 
สิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคลท่ีมีอยูตามกฎหมายนั้น ในกรณีเชนนี้ยอมมีความหมาย

วานิติบุคคลจะดําเนินการตาง ๆ ไดจะตองมีขอจํากัดอยูในความชอบดวยกฎหมายเทานั้น ซ่ึงอาจเปน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายเฉพาะ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ กฎหมายจึงเปนผู
กําหนดสิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคลข้ึน สิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายอาจ
พิจารณาไดเปนสิทธิหนาท่ีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนหลักกฎหมายแพงท่ัวไป และ
สิทธิหนาท่ีตามกฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมท้ังกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของสวนราชการหรือหนวยงานรัฐท่ี
เก่ียวของ ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ    

 

                                                 
๖๓

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



๒๕๖ 
 

(๑) สิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
สิทธิและหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆในฐานะท่ีเปนนิติบุคคลนั้น นิติบุคคลยอม

มีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนสิทธิและหนาท่ี
เหมือนกับลักษณะของบุคคลธรรมดาท่ัวไป กลาวคือ นิติบุคคลสามารถเปนผูทรงสิทธิและใชสิทธิตาง ๆ 
ได เชน มีชื่อ มีสัญชาติ มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ มีความสามารถทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ 
เปนผูซ้ือ ผูขาย ผูเชา ผูใหเชา เปนลูกหนี้ เจาหนี้ เปนโจทกฟองคดี และอาจถูกผูอ่ืนฟองรองตอศาลเปน
จําเลยไดท้ังในคดีแพงและคดีอาญา เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา หรือเปนคูสัญญาโดยไมตองใชนามของ
สมาชิกหรือผูแทน 

วัดและสํานักสงฆในฐานะนิติบุคคลก็เชนเดียวกัน โดยท่ีมีสภาพบุคคลเปน
เอกเทศของตัวเอง ดังนั้น เม่ือวัดและสํานักสงฆเปนนิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย เชน วัดอาจเปนเจาหนี้และลูกหนี้ มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินตาง ๆ มีความสามารถเขาทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ เปนผูซ้ือ ผูขาย ผูเชา ผูใหเชา ตัวการ
ตัวแทนมีสิทธิมีภูมิลําเนาอยางนอยหนึ่งแหง มีชื่อและใชชื่อ หรือสมญานามของวัดนั้นได เปนโจทกและ
จําเลยท้ังในคดีแพงและคดีอาญาได หรือเปนคูสัญญาโดยไมตองใชนามของเจาอาวาสหรือไวยาวัจกร 
เปนตน ท้ังนี้ อาจพิจารณาตัวอยางการใชสิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคลวัดและสํานักสงฆไดจากคํา
พิพากษาฎีกาดังตอไปนี้ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี ๗๔๙๐/๒๕๔๒ การใชสิทธิฟองคดีวัดตองมีฐานะเปนนิติ
บุคคล  ตามบทบัญญัติแหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ วัดมีฐานะเปนนิติบุคคล และวัดมี
สองอยาง อยางหนึ่งคือสํานักสงฆ ตามมาตรา ๓๒ การสรางวัดและการตั้งวัดใหเปนไปตามวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง และตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๖ 
และมาตรา ๓๒แหง พ.ร.บ.ดังกลาว กําหนดวิธีการสรางวัดและการตั้งวัดไว ซ่ึงเห็นไดวาวัดท่ีจะมีฐานะ
เปนนิติบุคคลซ่ึงรวมถึงวัดประเภทสํานักสงฆดวยนั้น หลังจากกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตให
สรางวัดแลว ยังจะตองมีการดําเนินการเพ่ือขอตั้งเปนวัดตอนายอําเภอและผานข้ันตอนการพิจารณา 
การปรึกษา และการรายงานการขอตั้งวัดโดยหนวยงานราชการตาง ๆ ตามลําดับ จนเม่ือมหาเถรสมาคม
พิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงจะประกาศตั้งเปนวัดในราชกิจจานุเบกษาได วัดโจทก
แมจะไดรับอนุญาตใหสรางวัดแลว แตเม่ือยังไมไดมีการดําเนินการเพ่ือขอตั้งเปนวัดและยังไมไดรับ
อนุญาตจากทางราชการใหตั้งวัดตามกฎหมาย ยอมจะถือวาขณะยื่นฟองโจทกเปนวัดประเภทสํานักสงฆ
อันจะทําใหมีฐานะเปนนิติบุคคลหาไดไม โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง     

คําพิพากษาฎีกาท่ี ๓๖๕๖/๒๕๔๑  วัดเปนโจทกฟองคดี กรณีท่ีธรณีสงฆท่ีมีผู
มีจิตศรัทธายกถวายใหวัดแลว ตอมามีชาวบานเขาไปบุกรุกเขาทํากิน และไปขอออกเอกสารสิทธิท่ีดิน
จากกรมท่ีดินเปนชื่อตนเอง จนกลายเปนขอพิพาทระหวางวัดกับชาวบานท่ีบุกรุกท่ีธรณีสงฆ วัดจึงเปน
โจทกฟองผูบุกรุกเปนจําเลยตอศาล  โดยโจทกฟองวา โจทกเปนนิติบุคคลประเภทวัด ท่ีดินหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ก.) เลขท่ี ๙๕๗ หมูท่ี ๒ เนื้อท่ี    ๑ ไร ๓๗ ตารางวา เดิมเปนสวนหนึ่ง
ของนางทอง ซ่ึงนางทองไดอุทิศท่ีดินแปลงดังกลาวท้ังหมดใหแกโจทกเม่ือประมาณ ๔๐ กวาปมาแลว 
ตอมา นายแดง (นามสมมติ) บิดาจําเลยบุกรุกเขาไปปลูกโรงเรือนในท่ีดินแปลงดังกลาว ราษฎรจึง



๒๕๗ 
 

รองเรียนตอทางราชการ นายอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยมี
ปลัดอําเภอทาแซะขณะนั้นเปนประธานทําการรังวัด แตดวยความรูเทาไมถึงการณ เจาพนักงานรังวัดจึง
ไมไดปกหลักเขตท่ีดินแปลงท่ีนางทองยกใหท้ังหมด คงปกหลักเขตเพียงบางสวน เปนเหตุใหนายแดง 
ฟองโจทกและปลัดอําเภอเปนจําเลยตอศาลชั้นตน ขอใหศาลพิพากษาบังคับใหโจทกและปลัดอําเภอ
ถอดหลักสวนท่ีปกรุกล้ําออก กับหามโจทกและปลัดอําเภอหรือบริวารเขาเก่ียวของกับท่ีดินดังกลาว 
ตอมาศาลชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหโจทกและปลัดอําเภอชนะคดีตามสํานวน
แพง หมายเลขแดงท่ี ๔๗/๒๕๑๕ ของศาลชั้นตน ซ่ึงในคดีดังกลาวศาลฟงขอเท็จจริงยุติวานางทองได
อุทิศท่ีดินท้ังแปลงรวม ท้ังท่ีพิพาทในคดีกอนและท่ีพิพาทในคดีนี้ใหแกโจทกและท่ีดังกลาวตกเปน ท่ี
ธรณีสงฆแลวแตดวยเมตตาธรรมของเจาอาวาสวัดโจทกในขณะนั้นยังคงใหนาย แดงอาศัยอยูในท่ีพิพาท
ตอไป แตนายแดงไดนําท่ีพิพาทในคดีนี้ไปออกหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ก.) เลขท่ี 
๙๕๗ เปนชื่อของนายแดง ตอมานายแดงถึงแกกรรม จําเลยเปนผูรับมรดกสืบสิทธิในท่ีดินแปลงนี้ตอมา 
ขอใหพิพากษาเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ก.) เลขท่ี ๙๕๗ และใหขับไลจําเลยพรอม
บริวารออกไปจากท่ีพิพาท กับหามจําเลยและบริวารเก่ียวของกับท่ีพิพาทอีกตอไป 

จําเลยใหการวา ท่ีพิพาทไมใชเปนท่ีธรณีสงฆของโจทก โจทกไมเคยใหนายแดง
อยูอาศัยในท่ีพิพาทซ่ึงเปนท่ีดินสวนท่ีนางทองอุทิศ ใหแกโจทก โจทกไมเคยครอบครองเขาทําประโยชน
ในท่ีพิพาท ขอใหยกฟอง 

ศาลชั้นตนพิพากษาใหเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ก.) 
เลขท่ี ๙๕๗ และใหจําเลยพรอมบริวารออกไปจากท่ีพิพาท กับหามมิใหเก่ียวของกับท่ีพิพาทอีกตอไป 
จําเลยอุทธรณ  ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายกอุทธรณของจําเลย  จําเลยฎีกา ศาลฎีกา พิพากษายืน 

คดีนี้วัดโจทกเปนฝายชนะคดี ดวยเหตุผลประการแรก คือ วัดโจทกเปนนิติ
บุคคลตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอํานาจฟองคดีได 
ประการท่ีสอง โจทกนําสืบไดวาท่ีดินพิพาทแปลงดังกลาวเปนท่ีธรณีสงฆแลว 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๔๑๗๗/๒๕๕๒  วัดเปนโจทกฟองคดี กรณีมีขอพิพาท
ระหวางวัดกับชาวบาน วัด ก. เปนโจทกฟองขอใหบังคับนาง ข.กับพวกออกไปจากท่ีดิน ส.ค.๑  ของ
โจทก พรอมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปหามจําเลยกับพวกและบริวารเก่ียวของกับ ท่ีดินโจทก จําเลย
ใหการ ขอใหยกฟอง 

ศาลชั้นตน พิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณ พิพากษากลับ ให
จําเลยกับพวกและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและออกไปจากท่ีดิน ส.ค. ๑ ของวัดโจทก จําเลยกับพวก
ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “...มีประเด็นท่ีตองวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยวา ท่ีดินไมมีโฉนดเชนเดียวกับท่ี
ดินพิพาทตกเปนท่ีธรณีสงฆไดหรือไม โดยจําเลยฎีกาวา ท่ีดินมีโฉนดเทานั้นท่ีจะตกเปนท่ีธรณีสงฆ เห็น
วา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิไดบัญญัติวาท่ีดินจะเปนท่ีธรณีสงฆจะตองเปนท่ีดินมี
โฉนดเทานั้น ดังนี้แมท่ีดินท่ีมีเพียงสิทธิครอบครองเชนเดียวกับท่ีดินพิพาทก็สามารถ เปนท่ีธรณีสงฆได 
ถาหากมีการยกใหท่ีดินท่ีมีเพียงการครอบครองใหแกวัด ท่ีดินดังกลาวก็ตกเปนท่ีธรณีสงฆ เม่ือเปนท่ีธรณี
สงฆแลวตอมาผูแทนของวัดซ่ึงเปนเจาของท่ีธรณีสงฆไมทราบวาท่ีดินดังกลาวเปนท่ีธรณีสงฆ ก็หาทําให
ท่ีดินดังกลาวหลุดพนจากการเปนท่ีธรณีสงฆแตอยางใด...”  จึงพิพากษายืน 



๒๕๘ 
 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๗๒๑/๒๕๔๘  การทําสัญญากูยืมของวัดท่ีเปน 
นิติบุคคลและถูกฟองขอใหชดใชหนี้ตามสัญญา  หนังสือสัญญากูยืมท่ีมีขอความวา "พระครู ก. ไดยืมเงิน
สดเพ่ือจะจายคากอสรางวัดใหลุลวงไปดวยดี....บาท กําหนดคืนใหหลังทอดกฐินวัดเรียบรอยแลว" เปน
เพียงหลักฐานในการกูยืมเปนหนังสือลงลายมือชื่อพระครู ก. ผูยืมตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๕๓ วรรคหนึ่ง 
เทานั้น มิใชสัญญากูยืมเงินจึงไมจําตองปดอากรแสตมปตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๑๑๘ หนี้สินท่ีพระครู ก. 
ซ่ึงรักษาการแทนเจาอาวาสวัดจําเลยกูยืมเงินโจทกเปนหนี้ท่ีใชในการกอ สรางกุฏิอันเปนศาสนสมบัติ
ของวัดจําเลย มิใชเปนการกูยืมเพ่ือตนเอง พระครู ก. กระทําการดังกลาวแทนจําเลยไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๓๗ และ ๓๙ แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ อีกท้ังเม่ือโจทกไดสงมอบเงินใหพระครู ก. 
ซ่ึงกระทําแทนจําเลยไปแลว สัญญากูยอมบริบูรณ การท่ีจะตองใหไวยาวัจกรเปนผูเก็บรักษาเงินหรือตอง
ทําบัญชีรายรับรายจาย ตามกฎกระทรวงขอ ๖ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ซ่ึงออกตามความใน พ.ร.บ. 
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไมเก่ียวกับความบริบูรณของสัญญากู จําเลยจึงตองรับผิดชดใชเงินกูพรอม
ดอกเบี้ยแกโจทก 

คําพิพากษาฎีกานี้แสดงใหเห็นวา วัดมีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหลายประการ เชน วัดสามารถเขาทําสัญญากูยืมเงินได และการกูยืม
เพ่ือกอสรางกุฏิอันเปนศาสนสมบัติของวัดจึงอยูในฐานะเปนลูกหนี้ได และเม่ือวัดไมชําระหนี้ตามสัญญา
วัดจึงตกเปนจําเลยในคดีได และวัดอาจถูกบังคับใหรับผิดตามคําพิพากษาของศาลไดเชนกัน 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๐๒๓ – ๒๐๒๖/๒๕๕๒   วัดในฐานะนิติบุคคลใช
สิทธิทางแพงในการรองสอดในคดี เนื่องจากท่ีธรณีสงฆมีปญหาในลักษณะท่ีชาวบานบุกรุกเขาไปสราง
บานเรือนอยู อาศัย ทํากิน หรือออกโฉนดทับท่ีธรณีสงฆ ทําใหวัดไดรับความเสียหาย วัดจึงตองใชสิทธิ
ทางศาลฟองขับไลหรือเพิกถอนโฉนดท่ีดินท่ีออกทับท่ีธรณีสงฆ แตมีบางกรณีชาวบานออกโฉนดท่ีดินทับ
ท่ีธรณีสงฆ ฟองขับไลผูอาศัยอยูในท่ีดินซ่ึงตนเองเปนผูมีชื่อในโฉนดท่ีดินดังกลาว แตผูอาศัยนั้นไดเชา
ท่ีดินจากวัด วัดจึงใชสิทธิทางศาลโดยเปนผูรองสอดในคดีได ดังคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ดังคําพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี ๒๐๒๓ – ๒๐๒๖/๒๕๕๒ นางแดงเปนโจทกฟองนางดํากับพวกเปนจําเลยขอใหบังคับจําเลย
ท้ัง ๔ พรอมบริวารออกไปจากท่ีดินพิพาทของโจทก และสงมอบท่ีดินคืนในสภาพเรียบรอยใชการไดดี 
พรอมท้ังชดใชคาเสียหาย จําเลยท้ังสี่ใหการขอใหยกฟอง 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ยื่นคํารองเขามาในคดี ขอใหศาลพิพากษาวา
ท่ีดินตามฟองเปนกรรมสิทธิ์ของวัดผูรองสอด หามโจทกเก่ียวของและใหโจทกนําโฉนดท่ีดินดังกลาวไป
จดทะเบียนเพิกถอนตอพนักงานเจาหนาท่ี หากไมดําเนินการใหถือเอาคําพิพากษาเปนการแสดงเจตนา
โจทก โจทกใหการแกคํารองสอด ขอใหยกคํารองสอด 

ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง หามโจทกเก่ียวของกับท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๒๐๔๐๒, 
๒๐๔๐๔, ๒๐๔๐๕,๒๐๔๐๖และ ๒๐๔๐๗ ตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ
ใหโจทกดําเนินการเพิกถอนโฉนดท่ีดินเลขท่ีดังกลาวตอพนักงานเจาหนาท่ี หากไมดําเนินการใหถือเอาคํา
พิพากษาเปนการแสดงเจตนาของโจทก  โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายืน 

โจทกฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “ขอเท็จจริงฟงไดวา ตามพงศาวดารเก่ียวกับ
ตํานานพระพุทธบาทวา พระพุทธบาทถูกคนพบในรัชกาลพระเจา ทรงธรรม ระหวาง พ.ศ. ๒๑๖๓ ถึง 
๒๒๗๑ โดยพรานบุญพบรอยเทาอันใหญบนไหลเขาเห็นประหลาด พระเจาทรงธรรมดีพระทัย เสด็จดวย



๒๕๙ 
 

เรือพระท่ีนั่ง แลวเสด็จทางพระท่ีนั่งสุวรรณปฤษฎางค 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... มีประเด็นท่ีตองวินิจฉัยวาท่ีดินพิพาทเปนท่ีดิน
ของผูรองสอดหรือไม ปรากฏวามีคําพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไวแลววา การออกโฉนดในบริเวณ
รอบๆองคพระพุทธบาทไมชอบเปนการออกทับท่ีธรณีสงฆของผู รองสอด เจาหนาท่ีของรัฐหาไดคํานึงถึง
เขตพุทธาวาสสังฆาวาส อันเปนท่ีธรณีสงฆแตอยางใดเม่ือพิจารณาพงศาวดารพระพุทธบาทแลวทําให
เห็นศรัทธาของพระเจาทรงธรรมวาทรงมีตอองคพระพุทธบาทอยางแรงกลา ทรงดั้นดนพระราชดําเนิน
ท้ังทางน้ําและทางบก ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวยังมีสภาพเปนปา การเสด็จพระราชดําเนินกระทําดวยความ
ยากลําบาก  แตพระองคก็มิไดยอทอแตอยางใด ดังนั้นพระองคทรงมีพระบรมราชโองการอุทิศถวายท่ีดิน
ท่ีมีสภาพเปนปาในขณะนั้นออกไปเปนบริเวณโดยรอบหนึ่งโยชน (๔๐๐ เสน) นั้นจึงสมเหตุสมผล สวนท่ี
ตอมาความเจริญเขามาสูท่ีดินดังกลาว ประกอบกับผูรองสอดไมสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึงจึงเปนเหตุให
มีการรุกล้ํา ท้ังจากเอกชนและสวนราชการ รวมท้ังมีการออกโฉนดท่ีดินดวย และเม่ือพิจารณาตําแหนง
ท่ีดินของโจทกแลว จะเห็นไดวาอยูหางจากวัดผูรองเพียง ๒๐ เสน จึงฟงไดวาเปนท่ีดินของผูรองสอด แม
จะฟงไดตามท่ีโจทกกลาวอางในทํานองวามีพระราชกฤษฎีกาในภายหลังเปลี่ยนสถานะท่ีดินของผูรอง
สอดไปแลวเปนเหตุใหราษฎรสามารถมีกรรมสิทธิ์ไดนั้นก็ตาม แตพระบรมราชโองการพระราชทานท่ีดิน 
มีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกวาพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นแมจะออกพระราชกฤษฎีกาจริงก็ไมสามารถลบลาง
พระบรมราชโองการได อีกท้ังท่ีดินดังกลาวอยูหางจากวัดผูรองสอดไมมาก เชื่อวาผูรองสอดสามารถดูแล
ได ดังจะเห็นไดวาผูรองสอดใหจําเลยท้ังสี่เชาอยูอาศัย เพียงแตขณะท่ีมีการออกโฉนดทางเจาพนักงาน
มิไดแจงใหผูรองสอดทราบ จึงทําใหผูรองสอดมิไดมีโอกาสคัดคานการออกโฉนดดังกลาว เม่ือการออก
โฉนดดังกลาวเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย แมผูรองสอดไมรองขอใหเพิกถอน แตเม่ือฟงไดวา
ท่ีดินเปนของผูรองสอด ศาลก็มีอํานาจเพิกถอนได ” 

พิพากษาแกเปนวา ใหยกคําพิพากษาศาลลางท้ังสองในสวนท่ีใหถือเอาคํา
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาโจทก นอกจากท่ีแกใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๑ 

คําพิพากษาฎีกานี้แสดงใหเห็นวา วัดเปนนิติบุคคลมีสิทธิและหนาท่ีตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  วัดจึงมีสิทธิในการรองสอดเขาไปในคดีได และคดีนี้
เปนกรณีศึกษาท่ีศาลสามารถยกขอเท็จจริงในพงศาวดาร หรือขอกฎหมายอันเปนพระบรมราชโองการ
ของพระมหากษัตริยมาวินิจฉัยในคดีพิพาทเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในท่ีธรณีสงฆอันมีความเปนมาใน
ประวัติศาสตรยาวนาน 

 



๒๖๐ 
 

(๒) สิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆตามบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน 
สิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนนั้น หมายถึง กฎหมายอ่ืน ๆ

นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามท่ีกลาวมาขางตน เชน บทบัญญัติของกฎหมาย
เฉพาะเก่ียวกับการจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆ อันไดแก พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนกฎกระทรวง ขอบังคับ 
ระเบียบ คําสั่งและประกาศของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ มหาเถรสมาคม เปนตน รวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานัก
สงฆ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ฯลฯ และหมายถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับนิติบุคคลโดยตรง เชน กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล 
หรือตามพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕, ๘, ๒๖ หามนิติบุคคลเปนนายวงแชรหรือ
จัดใหเลนแชร หรือใชเงินแทนนายวงแชร หรือตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา 
๔๖ ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท่ีจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนตน และรวมถึงกฎหมาย
อ่ืน ๆ เฉพาะท่ีเก่ียวกับนิติบุคคลประเภทนั้น ชนิดนั้น ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีกฎหมายพิเศษซ่ึงจะมีขอกําหนด
เก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคลนั้น ๆ เปนการเฉพาะ ดังนั้น วัดจึงมีสิทธิและหนาท่ีของวัดตาม
กฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกลาวมาขางตนดวย เชน กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงานกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีบัญญัติเก่ียวของกับวัดโดยตรง เชน กฎหมายภาษีอากรบัญญัติใหวัดไมเขาลักษณะ
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามบทนิยามในมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร วัดจึงไมมีหนาท่ี
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
แอลกอฮอลในวัดหรือสถานท่ีสําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา และตามมาตรา ๔๑ มีโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เปนตน  

สําหรับกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีบัญญัติเก่ียวกับนิติบุคคลประเภทของวัดไวโดยเฉพาะ 
เชน พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมหาเถรสมาคม ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมหาเถรสมาคมเหลานั้น สวนมากเปน
บทบังคับใหเปนไปตามหลักพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น6 3

๖๔ อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาในกรณีของนิติบุคคลท่ี
กอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง เชน หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กฎหมายท่ีกอตั้งนิติบุคคลมักจะมีบทบัญญัติกําหนดสิทธิ หนาท่ีของนิติบุคคลนั้นโดยตรง 
เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย หรือ ปตท.ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๒๑ มาตรา ๕ บัญญัติวา “ใหจัดตั้งการปโตรเลียมข้ึนเรียกวา “การปโตรเลียมแหงประเทศไทย” 

                                                 
๖๔

พระสมปอง ทองมาดี,”ความรับผดิของวัดตอการกระทําของผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทน”, 
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๔), หนา ๕๔-๕๕. 



๒๖๑ 
 

เรียกโดยยอวา ปตท. และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจปโตรเลียม 
รวมถึงการดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกันหรือตอเนื่องกับการประกอบธุรกิจปโตรเลียมเพ่ือใหเกิดประโยชน
มากท่ีสุดแกเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชน “ 
ลักษณะนี้เปนการกําหนดสิทธิและหนาท่ีโดยตรง 

หรือกรณีหากเปนทบวงการเมืองท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูแลวตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๗๒ (๑) เดิมกอนมีการแกไขบรรพ ๑ ใหมท่ีประกาศใชในป ๒๕๓๕ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจ
ชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ อํานาจหนาท่ีของทบวงการเมืองเหลานั้นจะมีบัญญัติอยูในกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีบทบัญญัติเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ีหลักของกระทรวง ทบวงกรมตาง ๆ เชน กําหนดอํานาจหนาท่ีของกระทรวงวัฒนธรรม ให
มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของกระทรวงวัฒนธรรมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 6 4

๖๕  หรือ
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔ ไดกําหนดคํานิยามของ สหกรณ วา “หมายความวา
คณะบุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
นี้” ดังนั้น กิจการใดท่ีไมใชชวยเหลือซ่ึงกันและกันก็ไมใชสหกรณ ไมมีสิทธิและหนาท่ีเปนสหกรณ  
เปนตน  

ในขณะท่ีกรณีนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน มักจะมีลักษณะเปนนิติ
บุคคลเอกชนท่ีผูกอตั้งนิติบุคคลมีอิสระในการกําหนดวัตถุประสงคของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนั้นไดเอง 
อยางไรก็ตาม ก็ตองอยูภายในบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงวัตถุประสงคก็คือกรอบแหงสิทธิและ
หนาท่ีของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนั้น กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติใหกอตั้งนิติบุคคลเหลานั้นมักจะกําหนดให
ผูขอจดทะเบียนกอตั้งนิติบุคคลตองระบุวัตถุประสงคในเอกสารการจดทะเบียนกอตั้งหรือจัดตั้งนิติบุคคล
นั้น ซ่ึงอาจอยูในรูปของขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งอ่ืน ๆ เชน การจดทะเบียนกอตั้งสมาคมและมูลนิธิ  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหผูขอจดทะเบียนตองแนบขอบังคับของสมาคมและมูลนิธิมา
พรอมกับคําขอจดทะเบียน 6 5

๖๖ และขอบังคับนั้นตองมีระบุวัตถุประสงคของสมาคมและมูลนิธินั้นดวย 
หรือในกรณีของการจัดตั้งบริษัทซ่ึงเปนนิติบุคคล กฎหมายบัญญัติใหบุคคลใด ๆ ตั้งแตสามคนข้ึนไปจะ
เริ่มกอการและตั้งเปนบริษัทจํากัดก็ได โดยเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิและกระทําการอยางอ่ืนตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ โดยหนังสือบริคณหสนธินั้น ตองมีรายการดังตอไปนี้คือ (๓) วัตถุท่ี
ประสงคท้ังหลายของบริษัท66

๖๗ 
อยางไรก็ตามในสวนของบทบัญญัติตามกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวกับวัดและสํานัก

สงฆนั้น มีขอสังเกตวาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ มิไดมีบทบัญญัติในมาตราใดท่ีกําหนดสิทธิและหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆไวชัดเจนแตอยางใด 
และหากพิจารณาเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

                                                 
๖๕

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕, มาตรา ๓๖. 
๖๖

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา ๘๑ และ ๑๑๔. 
๖๗

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา ๑๐๙๗ และ ๑๐๙๘. 



๒๖๒ 
 

๒๕๔๖ ท่ีบัญญัติใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเฉพาะท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล6 7

๖๘   
แตกฎหมายฉบับนี้ก็มิไดมีการกําหนดสิทธิและหนาท่ี ตลอดจนอํานาจหนาท่ีในฐานะเปนนิติบุคคลของ
สถานศึกษาไวโดยเฉพาะเชนเดียวกัน นอกจากท่ีไดระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะในเรื่องรายได ทรัพยสินและ 
ผลประโยชนบางประเภทของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลเทานั้น 6 8

๖๙  ก็จะเห็นความคลายคลึงกับ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีไมไดกําหนดสิทธิ
หนาท่ีของวัดและสํานักสงฆไวโดยเฉพาะเชนกัน เวนแตในเรื่องทรัพยสิน ในมาตรา ๔๐ ท่ีบัญญัติวา 
ศาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนา ซ่ึงมิใชของ
วัดใดวัดหนึ่ง และศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง ท้ังนี้ การดูแลรักษาและจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง           

๔.๓.๒  ขอจํากัดสิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆ   
ขอจํากัดสิทธิและหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆโดยหลักแลวมีอยู ๒ ประการ คือ  

ขอจํากัดโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น  และขอจํากัดตามขอบแหง
วัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาท่ี ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
                      (๑) ขอจํากัดโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น  

การจํากัดสิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคลโดยสภาพอันมีไดเฉพาะแตบุคคล
ธรรมดานั้น เปนขอจํากัดสิทธิโดยหลักธรรมชาติ หมายถึง การจํากัดสิทธิและหนาท่ีตามสภาพของ 
นิติบุคคลท่ีไมสามารถปฏิบัติไดโดยธรรมชาติของตัวเอง เพราะเปนบุคคลท่ีสมมติข้ึนโดยกฎหมาย ไมมี
ชีวิตจิตใจ ซ่ึงแตกตางจากบุคคลธรรมดาจึงมีสิทธิและหนาท่ีเสมือนบุคคลธรรมดาบางอยางเทาท่ีตาม
สภาพสามารถกระทําไดเทานั้น เพราะสภาพไมเปดชองใหมีไดจึงไดเปนขอยกเวนสิทธิและหนาท่ีของ 
นิติบุคคล ตามมาตรา ๖๗ ป.พ.พ. เชน สิทธิในครอบครัว การหม้ัน การสมรส เปนบิดามารดา เปนบุตร
บุญธรรม การแสดงความเห็น และไมอาจถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ คนไรความสามารถ เสมือนไร
ความสามารถ เปนตน ดังนั้น วัดตองถูกจํากัดสิทธิและหนาท่ีโดยสภาพอันมีไดเฉพาะแตบุคคลธรรมดา
ตามท่ีกลาวมาขางตนเชนกัน และรวมถึงการกระทําซ่ึงโดยสภาพอันมีไดแตเฉพาะพระภิกษุสงฆเทานั้น 

                                                 
๖๘

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๓๕. 
๖๙

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๕๙ “ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล มี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเปนท่ีราช
พัสด ุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสด ุและท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา และ
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา  

บรรดาอสังหารมิทรัพยท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือโดยการซื้อหรือ
แลกเปลีย่นจากรายไดของสถานศกึษา ไมถือเปนท่ีราชพัสด ุและใหเปนกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา  

บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล รวมท้ังผลประโยชนท่ีเกิดจากท่ี
ราชพัสด ุเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทํา
ของท่ีดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ” 



๒๖๓ 
 

เชน การปลงอาบัติ การขอลาสิกขา การปวารณาเขาพรรษา การไมฉันอาหารยามวิกาล การครองผา 
เปนตน69

๗๐ 
(๒) ขอจํากัดตามขอบแหงวัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาท่ี 

นอกจากนิติบุคคลจะถูกจํากัดสิทธิและหนาท่ีเพราะโดยสภาพอันมีไดเฉพาะ
บุคคลธรรมดาดังกลาวแลว นิติบุคคลยังตองถูกจํากัดใหมีการกระทําไดเฉพาะภายในกรอบแหง
วัตถุประสงคหรืออํานาจหนาท่ี แตก็มีปญหาวาการจัดตั้งวัดตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) 
วาดวยการกอสรางวัดและกอตั้งวัดนั้น ไมมีบทบัญญัติใหวัดตองแจงวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาท่ี ซ่ึง
ตางจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภทอ่ืนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคไวโดยชัดเจน เม่ือการ
จัดตั้งวัดไมมีกฎหมายบัญญัติใหวัดตองแจงวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาท่ีไว ดังนั้น ขอบ
วัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาท่ีของวัดจึงตองพิจารณาจาก วัตถุประสงคของวัดตามพุทธบัญญัติหรือ
หลักพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา วัตถุประสงคของวัดเพ่ือการกอตั้งวัดสมัยเริ่มแรกในพุทธกาล 
วัตถุประสงคของวัดตามจารีตประเพณี วัตถุประสงคของวัดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอันไดแก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ตลอดจนกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวัตถุประสงคของวัดท่ี
ปรากฏตามคําพิพากษาฎีกา ตลอดจนบทวิเคราะหและความเห็นของนักวิชาการ และวัตถุประสงคของ
บางวัดท่ีกําหนดเพ่ือดําเนินงานภายในเปนการเฉพาะ 

ท้ังนี้ อาจสรุปไดวาวัตถุประสงคของวัดมี ๒ ประการ คือ  วัตถุประสงคหลักของวัด 
หมายถึง เพ่ือการดําเนินการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรง   โดยมีวัตถุประสงครองของวัด 
คือ เพ่ือการพัฒนาและการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้70๗๑ 

(๑) วัตถุประสงคหลักของวัด หมายถึง วัตถุประสงคสําคัญท่ีสุดของวัดท่ีจะมุง
ดําเนินกิจการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีดังตอไปนี้ 

(๑.๑) การดําเนินการท่ีเปนไปเพ่ือการกําจัดอาสวกิเลสท้ังหลาย จนกวาจะหลุด
พนจากอาสวกิเลสเหลานั้น หรือเรียกอีกอยางวา การตรัสรูอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค อัน
เปนข้ันตอนเพ่ือการกําจัดอาสวกิเลส ซ่ึงเปนความมุงหมายอันสําคัญท่ีสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูให
กําเนิดแกพระพุทธศาสนา 

(๑.๒) การดําเนินการท่ีเปนไปเพ่ือพระธรรมวินัย ซ่ึงเปนคําสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา อันประกอบดวยปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม ปฏิเวธสัทธรรม 

(๑.๓) การดําเนินการท่ีเปนไปเพ่ือการเผยแผพระธรรมวินัยและหลักทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนท่ัวไป 

(๑.๔) การดําเนินการท่ีเปนไปเพ่ือปจจัยสี่สําหรับบรรพชิตหรือคฤหัสถผู
ตองการท่ีหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย หรือตองการสถานท่ีอันสงัดเพ่ือรักษาศีลเจริญภาวนาและศึกษาพระ
ธรรมวินัย เปนตน 

                                                 
๗๐

พระสมปอง ทองมาดี, “ความรับผิดของวัดตอการกระทําของผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทน”, อาง
แลว, หนา ๕๕. 

๗๑
เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔-๗๕. 



๒๖๔ 
 

(๒) วัตถุประสงครองของวัด หมายถึง วัตถุประสงคท่ีวัดเห็นวาจําเปนจะตองทํา
ควบคูไปกับวัตถุประสงคหลักเพ่ือการพัฒนาและการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด มีดังตอไปนี้ 

(๒.๑) การกอสรางโบสถ เพ่ือใหพระสงฆไดทํากิจวัตร ปฏิบัติธรรม ทองมนต 
บูชาพระพุทธเจา ทําสังฆกรรมตาง ๆ 

(๒.๒) การกอสรางศาลา เพ่ือใหญาติโยมมาบําเพ็ญบุญกุศลในวันพระ หรือวัน
อ่ืน ๆ หรือใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

(๒.๓) การกอสรางเมรุหรือศาลาธรรมสังเวช ไดใชเปนสถานท่ีเผาศพหรือ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือใหพระสงฆหรือฆราวาสไดปลงสังเวช 

(๒.๔) การกอสรางกุฏิ ใหพระสงฆและสามเณรไดอยูอาศัย เพ่ือเปนสถานท่ีสงัด
และหลีกเรนในการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกิจวัตร ศึกษาพระธรรมวินัย 

(๒.๕) การกอสรางขยายสถานท่ีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม การซอมแซมบํารุงรักษา การซ้ือ
ท่ีดินขยายเขตวัด หรือการซ้ือทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีเปนไปเพ่ือการดําเนินการทางพระพุทธศาสนา เปนตน 

ท้ังนี้ จากท่ีไดนําเสนอมาแลววาไมมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดวัตถุประสงค
ของวัดไวอยางชัดเจน การพิจารณาวัตถุประสงคจึงตองพิจารณาจากพุทธบัญญัติ จารีตประเพณีและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และพบวาวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองของวัดนั้นมีไดมากมายหลาย
ประการดวยกัน โดยมีหลักในการพิจารณาวา หากเหตุแหงการกระทํานั้นสิ่งใดท่ีเปนไปเพ่ือการ
ดําเนินการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอันเปนวัตถุประสงคหลักของวัดแลว วัดก็สามารถกระทําได
และมีสิทธิหนาท่ีและความรับผิดในการดําเนินได ในสวนอํานาจหนาท่ีของวัดเปนสิ่งท่ีกฎหมายควร
กําหนดตามรูปแบบของกฎหมายมหาชนเพ่ือให เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานของวัดใน
พระพุทธศาสนาในอนาคตตอไป 
 

๔.๔  วิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายกรณีทรัพยสินและศาสนสมบัต ิ
ของวัด 

ในกรณีท่ีวัดมีสภาพเปนนิติบุคคล ก็ยอมมีสิทธิและหนาท่ีเชนบุคคลธรรมดาท่ัวไป ซ่ึงรวมถึง
การท่ีนิติบุคคลหรือวัดสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินได ไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนท่ีดินอันเปน
อสังหาริมทรัพยหรือจะเปนสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ตองถือวา นิติบุคคลสามารถมีกรรมสิทธิ์ไดท้ังสิ้น ท้ังนี้ 
การถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆดังกลาวนี้ ไมจําตองเขียนไวในวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น แมนิติ
บุคคลนั้น ๆ จะไมมีวัตถุประสงคโดยตรงในเรื่องนี้ก็สามารถท่ีจะถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ไมวาจะเปน
ท่ีดินหรือทรัพยสินอ่ืนใดก็ตาม นิติบุคคลยอมถือกรรมสิทธิ์ไดท้ังสิ้น ขอนี้เปนไปตามสิทธิและหนาท่ี
โดยท่ัวไปของบุคคลธรรมดา เพ่ือใหนิติบุคคลมีสิทธิและหนาท่ีนั้น ก็ตองถือวามีอํานาจท่ีจะถือกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินได71๗๒ 

วัดในพระพุทธศาสนาเม่ือไดมีการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคลแลวก็
ยอมมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับคนธรรมดา และในบรรดาสิทธิหนาท่ีดังกลาวนั้น กรณีการมีกรรมสิทธิ์
                                                 

๗๒
รชฎ เจรญิฉํ่า, “นิติบุคคล”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑ (ฉบับปรับปรุง) หนวยท่ี ๑-

๘ พิมพครั้งท่ี ๓, (นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๒๔๑. 



๒๖๕ 
 

ในทรัพยสินของวัดนับเปนเรื่องสําคัญและเปนกรณีท่ีมีปญหามากท่ีสุดประการหนึ่งท่ีเก่ียวของกับสถานะ
ความเปนนิติบุคคลของวัด 

ท้ังนี้ ปรากฏจากคําพิพากษาของศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ เชน วัดอาจไดมาซ่ึงท่ีดินอันเปนท่ีธรณี
สงฆโดยทางครอบครองปรปกษเชนอยางบุคคลธรรมดา (คําพิพากษาศาลฎีกา  ท่ี ๑๒๕๓/๒๔๘๑) 

เจาอาวาสมีอํานาจมอบฉันทะใหไวยาวัจกร ฟองขับไลผูบุกรุกท่ีธรณีสงฆของวัดได ตาม 
พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔๓ วัดเปนนิติบุคคลตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๒ มีสิทธิและหนาท่ี
เหมือนบุคคลธรรมดาตามมาตรา ๗๐ และ พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔๐ วัดก็ถือกรรมสิทธิ์
ท่ีดินได และวัดอาจไดท่ีดินตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ (อางฎีกาท่ี ๑๒๕๓/๒๔๘๑ ) โดยวัดฟองขับไล
จําเลยออกจากท่ีธรณีสงฆขอเท็จจริงไดความวา ท่ีพิพาทเปนท่ีรกรางวางเปลา นายอําเภอและชาวบาน
ไดเอาท่ีรกรางวางเปลานั้นถวายวัดเพ่ือทําเปนปาชา แลวนายอําเภอกับพวกไดเอาปาชาเดิมของวัดปลูก
ท่ีวาการอําเภอ โรงเรียน ตลาด ดั่งนี้ คดีไมมีประเด็นท่ีศาลจะตองวินิจฉัยถึงวา นายอําเภอเอาท่ีปาชา
ของวัดไปสรางท่ีวาการอําเภอนั้น จะเปนการชอบหรือไม และการท่ีนายอําเภอเอาท่ีพิพาทไปถวายวัดนั้น
เปนการแลกเปลี่ยนท่ีชอบหรือไม (คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี ๙๔๔/๒๔๙๗)   

วัดเปนนิติบุคคลดังนั้นจึงทําการซ้ือฝากท่ีดินและเรือนได (คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี ๕๘๖/
๒๕๐๙)  ตลอดจนเม่ือวัดเปนนิติบุคคล ยอมสามารถรับโฉนดถือกรรมสิทธิท่ีดินเปนท่ีธรณีสงฆ(คํา
พิพากษาศาลฎีกา ท่ี ๒๐๔/๒๔๗๓) คดีท่ีพิพาทกันเก่ียวดวยอสังหาริมทรัพยไมตองหามฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง จําเลยฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ศาลชั้นตนสั่งรับฎีกาของจําเลยเฉพาะปญหา
ขอกฎหมาย สวนขอเท็จจริงไมรับ จําเลยมิไดฎีกาคัดคานคําสั่งดังกลาว ฎีกาขอเท็จจริงของจําเลยจึงเปน
อันยุติ คงมีปญหาข้ึนสูศาลฎีกาเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานั้น วัดโจทกตั้งเปนสํานักสงฆมาตั้งแต พ.ศ. 
๒๕๐๐ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บัญญัติวาวัดมีสองอยาง คือวัดท่ีไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ สํานักสงฆท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายแลว แมจะ
ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒ 
จึงมีสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีมีผูยกใหเปนของวัดไดและครอบครองท่ีดินท่ีมีผูยกใหได (คําพิพากษาศาล
ฎีกา ท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖) 

ทรัพยสินของวัดท่ีปรากฏตามพระธรรมวินัยนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ไดกลาวไววา72

๗๓   
ภัณฑะท่ีเขาถวายเปนสาธารณะแกหมูภิกษุไมเฉพาะตัว  หรือภัณฑะอันภิกษุ

รับก็ดี ปกครองหวงหามไวก็ดี ดวยความเปนของสาธารณะแกหมูภิกษุ จัดเปน 
“ของสงฆ” มี ๒ ประเภท เรียกโดยชื่อวา ลหุภัณฑ ของเบา ๑ ครุภัณฑ ของหนัก ๑  
บิณฑบาตเภสัช กับบริขารท่ีจะใชสําหรับตัว คือ บาตร จีวร ประคดเอว เข็ม มีดพับ  
มีดโกน จัดเปนลหุภัณฑ เปนของแจกกันได มีพระพุทธานุญาตไว ใหสงฆสมมติภิกษุ
บางรูปไวใหเปนผูมีหนาท่ีแจกลหุภัณฑเหลานี้แกภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผูมีหนาท่ีแจก
ภัตตาหาร ตลอดถึงรับนิมนตของทายกแลวจายใหไป เรียกภัตตุทเทสกะ ภิกษุผูมี

                                                 
๗๓

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



๒๖๖ 
 

หนาท่ีแจกจีวร เรียกจีวรภาชกะ  ภิกษุผูมีหนาท่ีแจกเภสัชและบริขารเล็กนอย  
เรียกอัปปมัตตกวิสัชชกะ........ 

ภัณฑะอันไมใชของสําหรับใชสิ้นไป เปนของควรรักษาไวไดนาน เปนเครื่องใช
ในเสนาสนะ หรือเปนตัวเสนาสนะเอง ตลอดถึงกุฎีและท่ีดิน จัดเปนครุภัณฑ เปน
ของท่ีแจกจายกันไมได ใหเก็บรักษาไวเปนของสาธารณะ แมแจกจายกัน ก็ไมเปน
อันแจก พึงเปนของท่ีตองคืนหรือเอาสิ่งอ่ืนใชแทน  และปรับภิกษุผูแจกเปนอาบัติ
ถุลลัจจัย. ครุภัณฑนั้นแสดงไวในบาลี ๕ หมวด สิริเปนของ ๒๕ สิ่ง มีรายชื่อดังนี้ :- 

หมวดท่ี ๑  พ้ืนดินและของปลูกสรางเปนอาราม จําแนกโดยชื่อเปนของ ๒ คือ 
"อาราโม" ของปลูกสรางในอารามตลอดถึงตนไม ๑  "อารามวัตฺถุ" ท่ีดินพ้ืนอาราม ๑ 

หมวดท่ี ๒  พ้ืนดินและของปลูกสรางเปนวิหาร จําแนกโดยชื่อเปน ๒  
เหมือนกัน  คือ "วิหาโร" กุฎีท่ีอยู ๑  "วิหารวัตฺถุ" พ้ืนท่ีปลูกกุฎี ๑  

หมวดท่ี ๓  ของท่ีเปนตัวเสนาสนะเอง จําแนกโดยชื่อเปน ๔ คือ "มฺโจ" 
เตียง ๑  "ปฐํ" ตั่ง ๑  "ภิสี" ฟูก ๑  "พิมฺโพหนํ" หมอน ๑ 

หมวดท่ี ๔  เครื่องโลหะท่ีเปนภาชนะและเครื่องมือ  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  

หมวดท่ี  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 ภิกษุท่ีอยูประจําในวัดใกลหมูบาน มีภิกษุอ่ืนผานไป
มาเสมอ ลําบากดวยการจัดท่ีอยูอาศัย เพ่ือแกขอขัดของนี้ภิกษุวัดนั้นจึงประชุมกันมอบท่ีอยูอาศัยให
ภิกษุรูปหนึ่งเสีย ทุกรูปจึงไดอยูอาศัยดวยการใหของภิกษุรูปนั้น เม่ือมีภิกษุผานมาจะขอพักอาศัย ก็อาง
วาไดยกใหแกภิกษุรูปหนึ่งไปแลว ไมมีท่ีจะใหพัก หลังจากพระพุทธองคทรงทราบ ไดบัญญัติธรรมวินัยวา 
ของท่ีไมควรแจกจาย ๕ หมวดนี้ อันภิกษุไมควรแจกจายใหไป แมสงฆ คณะ หรือบุคคล แจกจายไปแลว 
ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจายตองอาบัติถุลลัจจัย คือ ๑. อาราม, พ้ืนท่ีอาราม ๒. วิหาร, พ้ืนท่ี
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 

ตอมามีภิกษุบางกลุมเลี่ยงท่ีจะไมใชการแจกจาย แตใชแบงแทน จึงทรงบัญญัติเพ่ิมโดยหาม
ไมใหแบงของ ๕ หมวดท่ีกลาวมาแลว ผูใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย73

๗๔ 

                                                 
๗๔

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



๒๖๗ 
 

ท้ังนี้ อาจกลาวโดยสรุปไดวา “ของสงฆ” หรือ “ทรัพยสินของวัด” ซ่ึงภิกษุไดมาโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของสงฆโดยรวมตามพระธรรมวินัยนั้น ประกอบดวย ลหุภัณฑและครุภัณฑ 
โดยลหุภัณฑ คือสิ่งของท่ีใชไปหมดไป สิ้นเปลืองไปโดยสภาพ เชน บิณฑบาต (อาหาร) เภสัช (ยา)  กับ
บริขารท่ีจะใชสําหรับตัว คือ บาตร จีวร ประคดเอว เข็ม มีดพับ มีดโกน  สวนครุภัณฑนั้นไดแก สิ่งของ
ซ่ึงมิไดเปนทรัพยท่ีใชไปสิ้นไป เปนของควรรักษาไวไดนาน เปนเครื่องใชในเสนาสนะ 7 4

๗๕  หรือเปนตัว
เสนาสนะเอง ตลอดถึงกุฎีและท่ีดิน     

เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ไดมีบทบัญญัติท่ี
เก่ียวกับทรัพยสินของวัดไวในมาตรา ๖ วา 

“ท่ีวัดและท่ีข้ึนวัดนั้น จําแนกตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ ท่ีวัด ๑ ท่ีธรณีสงฆ ๑  
ท่ีกัลปนา ๑  

๑. ท่ีวัดนั้น คือท่ีซ่ึงตั้งวัดจนตลอดเขตรวัดนั้น เรียกวา ท่ีวัด 
๒. ท่ีธรณีสงฆนั้น คือท่ีแหงใด ๆ ซ่ึงเปนสมบัติของวัด 
๓. ท่ีกัลปนานั้น คือท่ีแหงใด ๆ ซ่ึงพระเจาแผนดินไดทรงพระราชอุทิศเงินอากรคาท่ีแหงนั้น

ข้ึนวัดก็ดี หรือท่ีซ่ึงเจาของมิไดถวายกรรมสิทธิ์ อุทิศแตผลประโยชนอันเกิดแตท่ีนั้นข้ึนวัดก็ดี ท่ีเชนนั้น
เรียกวาท่ีกัลปนา” 

ในมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ บัญญัติวา 
“ท่ีวัดก็ดี ท่ีธรณีสงฆก็ดีเปนสมบัติสําหรับพระศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูเปน

อรรคศาสนูปถัมภก ทรงปกครองรักษาโดยพระบรมราชานุภาพ ผูใดผูหนึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ท่ีนั้นไป
ไมได” 

อยางไรก็ตามสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดมีความเห็นไวในนิพนธ
บทความเชิงอรรถใตมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ในกรณีหาม
โอนกรรมสิทธิ์วา “ไมใชหามเด็ดขาดทีเดียว เคยพระราชทานพระบรมาราชานุญาตใหโอนไดก็มี แปลวา
ทําตามลําพังไมได ตองขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต” 

ทรัพยสินในทางศาสนาโดยเฉพาะทรัพยสินในทางศาสนาพุทธนั้ นประกอบดวย
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ไดแก ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนา ท่ีศาสนสมบัติกลาง ตลอดจน
อาคาร เสนาสนะท่ีอยูอาศัย และสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนานั้นเปน
ทรัพยสินประเภทหนึ่งท่ีไดรับความคุมครองเปนพิเศษ โดยมีกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีเฉพาะ ซ่ึง
แตกตางจากทรัพยสินของศาสนสถานในศาสนาอ่ืนเชนมัสยิดหรือมิซซัง ซ่ึงการคุมครองกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินเปนไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยท่ัวไป 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติเก่ียวกับทรัพยสินของวัด โดยกําหนดไวใน
หมวด ๖ ศาสนสมบัติ ดังนี้ 

                                                 
๗๕

เสนาสนะ  หมายถึง ท่ีอยูอาศัยของภิกษุสงฆ เชน กุฏ ิวิหาร ศาลา รวมถึงท่ีนอนและท่ีน่ังและ
เครื่องใช เก่ียวกับสถานท่ีหรือสิ่งท่ีใชในการพํานัก เชน โตะ เกาอ้ี เตยีง ตั่ง หมอน หรือแมแตโคนตนไม ท้ังน้ี ภิกษุ
สงฆมจีตุปจจัย : เครื่องอาศัยของชีวิต หรือสิ่งจําเปนสําหรบัชีวิต ๔ อยาง คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช 
(เครื่องนุงหม อาหาร ท่ีอยู ยา) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2


๒๖๘ 
 

“มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
(๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาซ่ึงมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง 
(๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง 
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ เพ่ือการนี้ ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย 
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

๔.๔.๑ ทรัพยสินท่ีเปนศาสนสมบัติกลาง 
         ในกรณีของศาสนสมบัติกลางนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ 

(๑) ไดใหคําจํากัดความของศาสนสมบัติกลางวา “ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนา ซ่ึงมิใชของวัดใดวัด
หนึ่ง” 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของ ศาสนสมบัติกลางวา 
หมายความวา “น. ทรัพยสินของพระศาสนาโดยสวนรวมสวนใหญไดแก ท่ีดิน อาคาร และดอกผลท่ี
เกิดข้ึนจากท่ีดินและอาคารนั้น ๆ รวมท้ังท่ีดินวัดรางท่ัวประเทศท่ีทางการไดประกาศยุบเลิกวัดแลว” 

ทรัพยสินท่ีจัดเปนศาสนสมบัติกลาง ไดแก75๗๖ 
(๑) วัดรางท่ีไดประกาศยุบเลิกวัดตามกฎหมายแลว 
(๒) ทรัพยสินท่ีมีผูถวายใหแกพระพุทธศาสนา 
(๓) ทรัพยสินท่ีคณะสงฆจัดซ้ือดวยทุนศาสนสมบัติกลาง 
(๔) ดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินเหลานี้ ตาม ขอ (๑) ขอ (๒) และขอ (๓) 
(๕) ผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินและการจัดการทรัพยสินเหลานี้ 
เนื่องจากทรัพยสินท่ีเปนศาสนสมบัติกลางไมมีสถานะเปนนิติบุคคลและไมมีกฎหมาย

ใดคุมครองไวโดยชัดแจง ดวยเหตุนี้ มาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
จึงบัญญัติไววา “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือการนี้ใหถือวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติ
กลางนั้นดวย”๗๗ 

ในประเด็นท่ี เ ก่ียวของกับการเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการรางกฎหมายกอง ๕) ไดพิจารณาถึงปญหาการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติกลาง ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ตาม
บันทึกเรื่องอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพการศาสนา

                                                 
๗๖

ฉลอง ชวยธานี, “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง”, 
วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕, หนา ๗๗. 

๗๗
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญตัใิหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔๒ ในพระราชบัญญตัิคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหแกไขคําวา “กระทรวงศึกษาธิการ” และ “กรมการศาสนา” เปน “สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ”.  



๒๖๙ 
 

ในขณะนั้น (ปจจุบันคือโรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ) ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีท่ี สร ๐๒๐๓/๙๒๒๔ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๑๘  

“...เม่ือไดพิจารณามาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ท่ีบัญญัติวา ‘การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมการศาสนา 
เพ่ือการนี้ใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย’ ไดพิจารณาอยางถ่ีถวนแลว 
ยอมเห็นไดวา กฎหมายมีหลักการใหกรมการศาสนาเปนผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติกลาง แตเนื่องจาก ศาสนสมบัติกลางไมเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย บทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรค
สองดังกลาว จึงใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางเสียดวย ในฐานะท่ีเปนผูจัดการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ท้ังนี้เพ่ือเปนการตัดปญหาเก่ียวกับสิทธิในการทํานิติกรรม และ
การดําเนินคดีทางศาลเก่ียวกับศาสนสมบัติกลาง แตก็หาไดมุงหมายท่ีจะใหกรมการศาสนาเปน
เจาของศาสนสมบัติกลางอยางแทจริงไม ดังเห็นไดจากการท่ีกฎหมายใชถอยคําวา ‘เพ่ือการนี้ ใหถือวา
กรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย’ ฉะนั้น จึงเห็นวา ศาสนสมบัติกลางไมตกเปน
กรรมสิทธิ์ของกรมการศาสนา..” 

เชนเดียวกับกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีการตอบขอหารือ
กรมบัญชีกลาง 7 7

๗๘ กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดวินิจฉัยในประเด็นท่ีกฎหมายวาดวย
คณะสงฆบัญญัติใหกรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางวา เนื่องจากศาสนสมบัติกลางไมเปน
นิติบุคคลตามกฎหมาย การดูแลรักษาและจัดการเพ่ือแกไขปญหาเก่ียวกับสิทธิในการทํานิติกรรมและ
การดําเนินคดีทางศาลเก่ียวกับศาสนสมบัติกลาง หาไดมุงหมายท่ีจะใหกรมการศาสนาเปนเจาของศาสน
สมบัติกลางอยางแทจริง ในทางปฏิบัติ ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของกรมการศาสนา 
กําหนดใหโรงพิมพการศาสนาเปนหนวยงานภายใตการควบคุมและบริหารงานของสํานักงานศาสนสมบัติ
กลาง กรมการศาสนา  ดังนั้น โรงพิมพดังกลาวจึงไดรับสิทธิพิเศษในฐานะเปนโรงพิมพของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีกรมบัญชีกลางพิจารณาแลวเห็นวา โรงพิมพการศาสนากอตั้งข้ึน
โดยอาศัยเงินของศาสนสมบัติกลาง แตผูท่ีดําเนินกิจการของโรงพิมพเปนกรมการศาสนาซ่ึงเปนสวน
ราชการ ดังนั้น จึงมีขอเท็จจริงท่ียังโตแยงในเรื่องสถานภาพของโรงพิมพการศาสนาซ่ึงมีความสัมพันธ
เก่ียวกับเงินรายไดของโรงพิมพดังกลาว หากถือวาโรงพิมพดังกลาวเปนหนวยงานภายใตการควบคุมและ
บริหารงานของสํานักงานศาสนสมบัติกลาง กรมการศาสนา เงินตาง ๆ ท่ีกรมการศาสนาไดรับมาจาก
รายไดของโรงพิมพดังกลาวก็ตองเปนเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง แตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัยวา กฎหมาย
วาดวยคณะสงฆไม ได มุ งหมายใหกรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางอยางแทจริ ง
กรมบัญชีกลาง จึงขอหารือวา เงินรายไดของโรงพิมพการศาสนาจะถือวาเปนเงินท่ีสวนราชการไดรับตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลังหรือไม 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) ไดพิจารณาปญหาดังกลาว โดยมีผูแทน
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (กรมการศาสนา)เปนผูชี้แจง
                                                 

๗๘
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๕๙๐ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึง

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการตอบขอหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขท่ี ๓๔๕/๒๕๔๕ เรื่องเงิน
รายไดของโรงพิมพการศาสนา.   



๒๗๐ 
 

ขอเท็จจริงแลว ปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา โรงพิมพการศาสนาไดกอตั้งข้ึนดวยเงินทุนท่ียืมมาจากศา
สนสมบัติกลาง มิไดกอตั้งดวยเงินของรัฐ โดยเม่ือใชหนี้เงินยืมเสร็จแลว คณะสงฆไดมอบโรงพิมพการ
ศาสนาใหเปนสมบัติของศาสนสมบัติกลาง และผูบริหารและเจาหนาท่ีของโรงพิมพการศาสนาไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางจากทรัพยสินรายไดของโรงพิมพการศาสนา ตามงบประมาณประจําปของศาสน
สมบัติกลางสวนโรงพิมพการศาสนา ผูบริหารและเจาหนาท่ีของโรงพิมพการศาสนาจึงมิใชขาราชการ
หรือลูกจางของสวนราชการ อีกท้ังเงินรายไดของโรงพิมพการศาสนาก็เปนทรัพยสินและการเงินอยาง
หนึ่งของโรงพิมพการศาสนาจึงเปนสวนหนึ่งของศาสนสมบัติกลาง 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) พิจารณาแลวเห็นวา จากขอเท็จจริงดังกลาว
ขางตนจะเห็นไดวา โรงพิมพการศาสนามิใชสวนราชการในสังกัดกรมการศาสนาแมมาตรา ๔๐ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดกําหนดใหการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง เปน
อํานาจหนาท่ีของกรมการศาสนา และเพ่ือการนี้ใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้น 
ก็เพียงเพ่ือมิใหเกิดปญหาเก่ียวกับสิทธิในการทํานิติกรรมและการดําเนินคดีทางศาลเก่ียวกับศาสนสมบัติ
กลางเทานั้น หาไดมุงหมายใหกรมการศาสนาเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในศาสนสมบัติกลางอยางแทจริงไม 
ดังนั้น เงินรายไดของโรงพิมพการศาสนา จึงมิใชเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๒๔ 
วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ และไมเปนเงินท่ีพึงชําระใหแกรัฐบาลซ่ึงหัวหนาสวนราชการ
ท่ีไดเก็บหรือไดรับเงินนั้นตองสงคลังตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 
๒๔๙๑  

สําหรับการบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางนั้น ในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติวา “ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําป
ของศาสนสมบัติกลางดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชงบประมาณนั้นได”   บทบัญญัติดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทและอํานาจหนาท่ีของมหา
เถรสมาคม อันเปนองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุดท่ีเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในทรัพยสินของศาสน
สมบัติกลางอันถือเปนสมบัติกลางของสงฆตามพระธรรมวินัย  มหาเถรสมาคมเปนผูปกครองและดําเนิน
กิจการของคณะสงฆตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงบัญญัติวา มหาเถร
สมาคมมีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอย เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจตรากฎมหาเถร
สมาคมออกบังคับ วางระเบียบหรือออกคําสั่งโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับ
ได” การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติอันเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ตามกฎหมาย จึงควรปรึกษาหารือและรับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมดวย และการท่ีกฎหมาย
กําหนดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลางดวยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคม ก็เปนการใหเจาของศาสนสมบัติกลางท่ีแทจริงไดใหความเห็นชอบใน
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางประจําปนั่นเอง 

องคปกครองคณะสงฆสูงสุดไดมีสวนในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติท้ัง 
ศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติวัด ตั้งแตสมัยมีกรมกัลปนา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเปนกองศาสน-
สมบัติและสํานักงานศาสนสมบัติในกรมการศาสนา กองศาสนสมบัติ เม่ือแรกตั้งข้ึนคณะสงฆโดย
คณะสังฆมนตรีตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไดจางบุคคลเปนพนักงานศาสนการ



๒๗๑ 
 

อนุโลมตามระเบียบขาราชการพลเรือน ตั้งแตตําแหนงหัวหนากองลงมาเปนเจาหนาท่ีจัดผลประโยชน 
ศาสนสมบัติ จนถึงแมปจจุบันกองศาสนสมบัติปรับปรุงเปน “สํานักงานศาสนสมบัติ”มหาเถรสมาคมก็ยัง
อนุมัติใหใชศาสนสมบัติกลางเปนเงินเดือนพนักงานศาสนการ เปนเจาหนาท่ีดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติมากกวาจํานวนขาราชการในสํานักงานศาสนสมบัติ เพราะทางราชการไมสามารถจัดอัตรากําลัง
และงบประมาณแผนดินใหเพียงพอ78

๗๙ 
ปจจุบันการจัดการศาสนสมบัติกลางไดมีการดําเนินงานรวมกันระหวางสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติกับมหาเถรสมาคม โดยมหาเถรสมาคมไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
ศาสนสมบัติกลางประจํา (พศป.) เปนผูพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจําป เสนอมหาเถร
สมาคมเพ่ือใหความเห็นชอบตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนผูพิจารณา
รายรับรายจายตามงบประมาณประจําปตามความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  ตลอดจนมีอํานาจในการ
พิจารณาเรื่องอ่ืนใดอันเปนสวนเพ่ิมพูนผลประโยชนศาสนสมบัติตามโครงการของคณะสงฆ 

สําหรับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางอันเปนอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ วรรคสองซ่ึง
บัญญัติไววา “การดูแล รักษา และจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติ
กลางนั้นดวย” ซ่ึงเปนเพียงบทบัญญัติในการกําหนดถึงองคกรผูมีอํานาจจัดการศาสนสมบัติกลาง 
กลาวคือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนผูมีอํานาจในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
กลางโดยใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นเทานั้น มิไดมีการกําหนด
ถึงวิธีการ หลักเกณฑในการจัดประโยชนในสวนศาสนสมบัติกลางไว ซ่ึงแตกตางจากกรณีของศาสน
สมบัติของวัด ซ่ึงบัญญัติใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดการและดูแลรักษา 

ดังนั้นในสวนวิธีการจัดการ ดูแล รักษา ศาสนสมบัติกลางของสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาตินั้น เม่ือมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑไวโดยเฉพาะแลว จึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ท่ัวไปท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายเอกชนท่ัวไป เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวล
กฎหมายท่ีดิน เปนตน 

ในปจจุบันจากสถิติขอมูลท่ีปรากฏ มีท่ีดินวัดรางและศาสนสมบัติกลางท่ีอยูในความ
ดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีจํานวนวัดราง ๖,๙๖๐ วัด เนื้อท่ีประมาณ ๖๐,๒๕๐ ไร 
๕๑.๒๓ ตารางวา มีศาสนสมบัติกลาง ๖๗ แหง เนื้อท่ีประมาณ ๓,๓๓๐ ไร ๒ งาน ๑๔.๙๕ ตารางวา79

๘๐  

๔.๔.๒ ทรัพยสินท่ีเปนศาสนสมบัติของวัด 
ศาสนสมบัติของวัด หมายถึง ทรัพยสินของวัดทุกชนิด รวมถึงปูชนียสถานท่ีตั้งอยู

ภายในบริเวณวัด การทําทะเบียนทรัพยสิน และการเก็บเอกสารสําคัญ ไดมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติให
เม่ือไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด ใหลงทะเบียนหลักฐาน แตละวัดตองมีทะเบียนทรัพยสินตาม

                                                 
๗๙ฉลอง ชวยธานี, “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง”, อาง

แลว, หนา ๗๘-๗๙. 
๘๐

ขอมูลท่ีดินวัดรางและศาสนสมบัตกิลาง อางในมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๔๖  มติท่ี ๔๕๙/๒๕๔๖. 



๒๗๒ 
 

แบบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือจดทะเบียนท่ีมีอยูแลวและทรัพยสินท่ีไดมาใหมเม่ือตอง
จําหนายไปดวยเหตุใดก็ลงทะเบียนวาไดจําหนายไปพรอมท้ังระบุเหตุท่ีจําหนายไว 8 0๘๑ ท่ีบัญญัติไวเชนนี้ 
เพ่ือใหเปนหลักฐานควบคุมศาสนสมบัติของวัด 

การเก็บรักษาเอกสารสําคัญ เม่ือไดท่ิดินหรือสิทธิอันเก่ียวกับท่ีดินมา และไดจด
ทะเบียนการไดมาพรอมกับหนังสือสําคัญ เชน โฉนด น.ส. ๓ ส.ค. ๑ ไปเก็บรักษาไวท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ สําหรับวัดในเขตกรุงเทพมหานคร และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สําหรับวัดในตางจังหวัด เหตุท่ีกําหนดไวเชนนี้ เพ่ือปองกันมิใหหลักฐานการไดมาและหนังสือสําคัญ 
สูญหายเก็บไวในท่ีวัดไมคอยปลอดภัย เพราะไมมีท่ีเก็บเอกสารโดยเฉพาะ เจาอาวาสผูเก็บรักษาก็มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูบอย ๆ การไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย คือ ท่ีดินและสิทธิเก่ียวกับท่ีดิน ตองทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียน นิติกรรมจึงจะสมบูรณตามกฎหมาย ทํากันเองใชไมไดเปนโมฆะ 

การจัดหาผลประโยชนจากท่ีดินและอาคาร วัดใดมีพ้ืนท่ีมาก มีอุปจารท่ีธรณีสงฆ ให
จัดหาผลประโยชนจากท่ีดินเหลานี้ได โดยใหเจาอาวาสตั้งไวยาวัจกร หรือผูจัดผลประโยชนของวัดข้ึน
ดําเนินการ การแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร มาตรา ๒๓ บัญญัติไววา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนดไวในกฎมหาเถรสมาคม ซ่ึงไดตราออกใชแลว คือ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๖ วา
ดวย การแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร มีใจความวา คฤหัสถผูดํารงตําแหนงไวยาวัจกรตองเปนชายมี
สัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา อายุไมต่ํากวา ๒๕ ป เปนผูมีหลักฐานม่ันคง มีความรู มี
ความสามารถ ปฏิบัติหนาท่ีได เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ และไมมีคุณสมบัติ
ตองหามเก่ียวกับสุขภาพและความประพฤติ กอนแตงตั้งใหเจาอาวาสปรึกษาสงฆและพิจารณาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติสมควรเปนไวยาวัจกรของวัดได และใหขออนุมัติอําเภอ เม่ือเจาคณะอําเภออนุมัติ ก็ตั้งบุคคล
นั้น เปนไวยาวัจกรได เหตุท่ีตองตั้งไวยาวัจกร เพราะการจัดหาผลประโยชน เปนเรื่องของธุรกิจทาง
การคาและการเงิน ไมเหมาะสมกับเจาอาวาสท่ีตองจัดการดวยตนเอง กฎหมายจึงใหตั้งไวยาวัจกรเปน
ผูแทนเจาอาวาส และเปนตัวแทนของเจาวัด วัดตองรับผิดชอบในการกระทํา และสัญญาตาง ๆ ท่ี
ไวยาวัจกรกับบุคคลภายนอกตามกฎหมายวาดวยการตัวแทน กฎหมายกําหนดวิธีจัดการไว ๒ อยาง คือ
81

๘๒ 
(๑) การกันท่ีดินวัดออกจัดหาประโยชน ท่ีวัด คือท่ีตั้งวัดตลอดถึงเขตวัดนั้นแตเดิม

แบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนท่ีตั้งปูชนียสถาน เชน พระพุทธรูป พระเจดีย เปนเขตพุทธาวาส สวนเขตท่ี
บรรพชิตอยูอาศัยเปนเขตสังฆาวาส ตามพระธรรมวินัย ปจจุบันมีความจําเปนทางเศรษฐกิจ และความ
เจริญของทองถ่ิน ยอมใหวัดออกจัดหาผลประโยชน และกัปปยภัณฑ บํารุงวัด หรือเพ่ือความเจริญของ
ทองถ่ินได เชน จัดท่ีดินวัดบางสวนเปนศูนยการคา การศึกษา สาธารณสุขแตตองทํา เรื่องขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมกอนจึงจะจัดการไดตาม
กฎกระทรวงขอ ๒ เรื่องนี้สําคัญมากคงไมไดรับอนุมัติงาย ๆ เวนแตจะเห็นไดชัด วาไมมีผลเสียแกวัดแก
ความสงบสุขของสมณะ และวัดไดรับผลประโยชนตอบแทนคุมคา 

                                                 
๘๑

กฎกระทรวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, ขอ ๑. 
๘๒

ฉลอง ชวยธานี, “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง”, 
อางแลว, หนา ๘๒-๘๓. 



๒๗๓ 
 

(๒) การใหเชาท่ีดินวัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนาอาคาร ใหไวยาวัจกรของวัด จัดทํา
ทะเบียนทรัพยสินใหเชา ทะเบียนผูเชาและผูอาศัยใหถูกตอง เก็บรักษาไวท่ีวัด หรือฝากเก็บไวท่ี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหเชาไมเกินสามปทําสัญญาไปไดเลย หากจะใหเชาเกินสามป ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกอน วัดตองทําเรื่องขอความเห็นชอบไปยัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับความเห็นชอบแลวก็ใหเชาได ตามกฎกระทรวงขอ ๓ – ๔ 
เนื่องจากท่ีดินอาคาร ท่ีใหเชาเปนอสังหาริมทรัพย ถาไมมีหลักฐานเปนหนังสือลายมือชื่อ คูสัญญาเชา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อผูเชา ผูใหเชา ศาลจึงจะรับบังคับคดีให ถาใหเชาโดยตกลงกันดวยวาจา ฟองให
บังคับตามสัญญาเชาไมได แตฟองขับไลฐานเขาอาศัยโดยไมมีสิทธิ ผูเชาดวยวาจาจะตอสูดวยวาเชาไมได
เพราะการตอสูเชนนั้นเทากับเอาสัญญาท่ีไมไดทําเปนหนังสือเขาตอสู ศาลไมบังคับใหเชนเดียวกันตอง
พิพากษาขับไลผูใหเชาออกไป ถาเชนนั้นเกินสามป นอกจาตองทําสัญญาเชาเปนหนังสือแลว ตองจด
ทะเบียนการเชาตอเจาพนักงานเจาหนาท่ีดวย ถาไมไดจดทะเบียนก็ฟองบังคับคดีไดเพียงสามป ฉะนั้น
นอกจากจะขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลว ตองทําใหถูกตองตาม
กฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวมาดวย 

การเก็บรักษาเงินวัด เงินวัดท่ีไดมาจากทรัพยสิน เก็บไวท่ีวัดไมเกิน ๓,๐๐๐ 
บาท สวนท่ีเหลือใหเก็บรักษาโดยผานสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จังหวัด อําเภอ ธนาคาร หรือ
นิติบุคคล ท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหความเห็นชอบในนามของวัด เงินการกุศลท่ีมีผูบริจาค 
ใหดูแลและรักษาและจัดการไปตามความประสงคของผูบริจาคตามกฎกระทรวงขอ ๕ เจาอาวาสตองจัด
ใหไวยาวัจกร หรือผูจัดผลประโยชนของวัด จัดทําบัญชีรายรับ รายจายไวเปนหลักฐาน เม่ือสิ้นปปฏิทิน 
ใหทําบัญชี งบดุลรับ – จาย และเงินคงเหลือโดยเจาอาวาสตองตรวจดูแลใหเปนไปโดยเรียบรอย ตาม
กฎกระทรวงขอ ๖ 

กลาวโดยสรุป ศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง และเนื่องจากวัดเปน 
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแลรักษาและจัดการเปนอํานาจ
หนาท่ีของเจาอาวาส ซ่ึงเปนผูแทนของนิติบุคคล คือ วัด แมวาการดูแลรักษาและจัดการทรัพยสินของวัด
ใด ๆ จะเปนอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาสวัดนั้น ๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดท่ี
เจาอาวาสจะกระทําไดนั้น จะตองไมขัดตอกฎหมายและจําตองเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงกําหนด
วิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเจาอาวาสถือปฏิบัติ ซ่ึงการจัดการ
ทรัพยสินของวัดในดานการลงทะเบียนทรัพยสิน การจําหนายออกจากทะเบียนการทําทะเบียนท่ีจัด
ประโยชน ทะเบียนผูเชา วัดสามารถกระทําไดโดยเรียบรอย เพราะมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
ประกอบกับแบบทะเบียน แบบบัญชี และแบบพิมพอ่ืน ๆ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติก็ได
กําหนดไวใหแลว อยางไรก็ตามในการดําเนินงานเก่ียวกับทรัพยสินของวัดและศาสนาสมบัติกลางก็ควรมี
การปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



 
บทท่ี ๕ 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

๕.๑ บทสรุป  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ ไดจัดแบงลักษณะของบุคคล
ออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ (๑) บุคคลธรรมดา และ (๒) นิติบุคคล โดยนิติบุคคลนั้น หมายถึง
บุคคลท่ีกฎหมายไดสมมุติข้ึนเพ่ือใหมีสิทธิและหนาท่ีหลายอยางตามท่ีกฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคล
ธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น  

ปกติการเปนนิติบุคคลขององคกรภาครัฐและภาคเอกชนนั้นตองมีกฎหมายบัญญัติใหมี
สถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ  เชนเดียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยมาตรา 
๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก  (๑) วัดท่ีไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา  (๒) สํานักสงฆ  และในวรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 

ประเด็นปญหาเก่ียวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดข้ึนจากการ
ตีความกฎหมายดังกลาว โดยกอนหนาป  พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดในพระพุทธศาสนา องคกรสงฆ สวนราชการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงองคกรวินิจฉัยคดี เชน ศาลฎีกา  ไดมีแนวทางปฏิบัติ การตีความและ
วินิจฉัยคดีท่ีคอนขางเห็นสอดคลองกัน ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี๑๙๓๒/๒๕๒๖ คําพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี ๑๑๑๒/๒๕๔๐  และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๔๙๐/๒๕๔๒  ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานัก
สงฆท่ีแมจะมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงคําวินิจฉัยดังกลาวก็มีหลักการ
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของหนวยงาน สวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเชนกัน คือไมไดนําเรื่องการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเปนเง่ือนไขของความเปนนิติบุคคลของวัด แตนําหลักการไดรับอนุญาตให
จัดตั้งตามกฎหมายมาเปนเง่ือนไขความเปนนิติบุคคล 

อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับ
แนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา วัดท่ีจะมี
ฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น คําวินิจฉัยดังกลาวเทากับปฏิเสธ
หลักการเดิมและกําหนดหลักการข้ึนมาใหม นั่นคือการยอมรับความสัมพันธระหวางการพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและความเปนนิติบุคคลของวัดวามีความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน ซ่ึง
หากยึดแนวทางดังกลาวเปนหลักปฏิบัติจะกอใหเกิดปญหาผลกระทบ และความเสียหายตาง ๆ 
ตามมา  

ปญหาในการตีความเก่ียวกับสถานภาพของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไมมีฐานะ
เปนนิติบุคคลท่ีจะมีอํานาจในการฟองคดี ตามคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ นั้น กรณีเปนท่ีนา
สังเกตวามีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันระหวาง หนวยงานศาลท่ีทําหนาท่ีวินิจฉัยชี้ขาดคดีขอพิพาทตาม
กฎหมายฝายหนึ่ง กับหนวยงานของรัฐผูถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคือสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอันเปนหนวยงานผูใหความเห็นทางกฎหมายแก
หนวยงานภาครัฐฝายหนึ่ง   



๒๗๕ 
 

จากสภาพปญหาในการตีความเก่ียวกับสถานะความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆดังกลาว มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของวัดและสํานักสงฆใน
ปจจุบันเปนอยางมาก ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีวัดท่ีมีพระสงฆอยูท่ัวประเทศ จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด 
เปนวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จํานวน ๒๒,๙๕๙ วัด วัดท่ียังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา จํานวน ๑๖,๐๒๕ วัด โดยมีวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คิดเปนจํานวนรอยละ 
๕๘.๙ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดท้ังหมดใน
ประเทศไทย  

เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น มีความเก่ียวของท้ังในเรื่องสิทธิและ
หนาท่ีของนิติบุคคล รวมท้ังการใชอํานาจของเจาอาวาส ในฐานะเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ และเปนผลท่ีเก่ียวเนื่องกับการทํานิติกรรมและสัญญา กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย เชน ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ อาคารสิ่งกอสราง ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนการ
กําหนดใหเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา รวมท้ังทรัพยมรดกของพระ
ท่ีจะตกทอดไดแกวัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนผลพวงถึงสํานักสงฆดวย
เชนเดียวกัน  มีการประมาณการวาในแตละป ภาพรวมของการมีเงินหมุนเวียนในรูปของรายไดและ
รายจายของระบบวัดท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทตอป  

ปญหาจากการท่ีกฎหมายบัญญัติสถานภาพของวัดและสํานักสงฆไวไมชัดเจนดังกลาวทําให
เกิดการตีความไดสองนัยขางตน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการทํานิติกรรมของ
วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  และมีผลกระทบตอการบริหารงานขององคกรคณะสงฆใน
ภาพรวม ดังนั้น จึงควรตองทําการศึกษาวิจัยเพ่ือใหทราบถึงความเปนมา สภาพปญหา แนวคิดทฤษฎี 
และมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตลอดจนการหาแนวทางขอสรุปหรือมาตรการในทางกฎหมาย ท่ีจะ
เสนอแนะในการปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมท้ังบทบัญญัติ
ของกฎหมายอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของตอไป 

ในการศึกษาวิจัยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา มุงเนนศึกษาความเปนมา แนวคิด
ทฤษฎแีละมาตรการตาง ๆ ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรคท้ังดานสังคม การศาสนา และกฎหมาย ท่ี
เก่ียวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ โดย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับกุศลสถานของศาสนาอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เชน มัสยิดอิสลาม โบสถมิสซัง 
วิหารฮินดูและพราหมณ เปนตน รวมท้ังวัดและกุศลสถานของศาสนาอ่ืน ๆ ในตางประเทศบาง
ประเทศ  โดยในขอบเขตดานพ้ืนท่ี ประชากรกลุมตัวอยาง จะทําการศึกษาวิจัยภาคสนามดวยการ
สัมภาษณเจาะลึกและออกแบบสอบถามประชากรกลุมตัวอยาง ท้ังในเขตพ้ืนท่ีภูมิภาค เขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วิธีดําเนินการวิจัย ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร
ผสมผสานกับทางรัฐศาสตร ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นตน (Primary Source) ไดแกกฎหมายท่ีเก่ียวของ หนังสือ ตํารา 
วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ ฯลฯ และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ท่ีเผยแพรใน



๒๗๖ 
 

ลักษณะขอมูลออนไลนจากเว็บไซตตาง ๆ  อีกท้ังไดทําการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการ
สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) และการออกแบบสอบถาม (Questionnaires)  รวมท้ังการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ไดแกกลุมพระภิกษุ
สงฆ ผูดํารงตําแหนงบริหารระดับเจาคณะภาคลงมา ตลอดจน พระภิกษุ  แมชี และกลุมฆราวาส 
ประกอบดวย ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ อาจารย นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีของสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน องคกรภาคธุรกิจ เกษตรกร ผูใชแรงงาน 
ตลอดจนนักศึกษา ประชาชนท่ัวไป  จํานวน ๔๒๙ ตัวอยาง แลวนําขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและแปล
ความใหไดมาซ่ึงผลของขอมูลดังกลาว ดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  ซ่ึงผลของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกับคณะสงฆตอไป 

ไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนวานิติบุคคลเกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือใดแน แตพบวามีการรวมกลุม
กันประกอบธุรกิจในรูปองคกรตั้งแตในยุคโรมันโบราณ  ในยุคกลางในยุโรปก็พบวาวัดในศาสนาคริสต
รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงก็มีการจัดการในลักษณะการรวมตัวเปนองคกร เชน The 
City of London Corporation  โดยมีวัตถุประสงคใหเปนองคกรท่ีดําเนินกิจการอยางตอเนื่องและ
อาจเปนการถาวร ไมใชดํารงอยูเพียงเทากับอายุขัยของคณะผูกอตั้งหรือสมาชิกในขณะกอตั้งเทานั้น 
สําหรับเอกชนพบหลักฐานวามีการกอตั้งองคกรท่ีดําเนินกิจการในรูปบริษัทดําเนินกิจการมากวา ๕๐๐ 
ปแลว และมีการพัฒนารูปแบบของนิติบุคคล การพัฒนากฎหมายท่ีใชบังคับแกนิติบุคคลสวนใหญมา
จากการเจริญเติบโตทางการคาพาณิชยในยุโรป 

เม่ือมีการยอมรับสถานะความเปนนิติบุคคล การพัฒนากฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากความเปนนิติ
บุคคล ทําใหเกิดมีแนวคิดทางกฎหมายเก่ียวกับนิติบุคคลอยูหลายทฤษฎี เชน 

(๑) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนสิ่งสมมติ หรือ ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนอํานาจของ
ผูปกครองในทางการเมือง  ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของนักกฎหมายแบบปฏิฐานนิยม (Positivist) โดย
ทฤษฎีนี้ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจของกฎหมายหาไดมีสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงไม 
เนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนท่ีแทจริง นิติบุคคลเปนแตเพียงบุคคลท่ีกฎหมายสมมติใหมีข้ึนเพ่ือใหมี
สิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาและใหสามารถแสดงเจตนาไดดวย แตเนื่องจากนิติบุคคล 
ไมอาจจะแสดงเจตนาไดเองจึงตองแสดงออกมาโดยทางผูแทนนิติบุคคล ดังนั้น นิติบุคคลจึงจําเปน 
ท่ีจะตองมีผูแทนนิติบุคคลมาเปนผูแสดงเจตนาแทน และนิติบุคคลจะมีสิทธิเพียงเทาท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเทานั้น รวมท้ังกฎหมายอาจจะใหสภาพนิติบุคคลหรือถอนสภาพนิติบุคคลเม่ือใดก็ได 

(๒) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีท่ีถือวาลักษณะของนิติ
บุคคลเปนสิ่งท่ีมีหลักมีเกณฑ (Non-fiction Theory)  นักกฎหมายฝายนี้เห็นวานิติบุคคลเปน
ปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ มีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่งสมมติข้ึนอยางลอย ๆ 
นิติบุคคลจึงสามารถมีเจตนาอันแสดงออกโดยผานการแสดงเจตนาของบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนผูแทน
ของนิติบุคคลไดเพราะนิติบุคคลเปนท่ีรวมของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลมิใชสิ่งท่ีกฎหมายสรางข้ึนตาม
ชอบใจ กฎหมายเพียงรับรองสภาพความเปนอยูของนิติบุคคลซ่ึงมีอยูแลวและคอยควบคุมนิติบุคคล
โดยกําหนดสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ของนิติบุคคลไวเทานั้น หากกฎหมายไมรับรองสภาพนิติบุคคลก็
เทากับเปนการฝาฝนธรรมชาติ นอกจากนั้นแนวคิดของกลุมนี้เห็นวาลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีมี
กฎเกณฑ โดยมีทฤษฎีท่ีแยกยอยออกไป เชน ทฤษฎีบุคลิกภาพของคณะบุคคลอันแทจริง หรือ the 
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group personality หรือทฤษฎี Realist Theory หรือ Organic Theory ทฤษฎีนี้เทียบวานิติบุคคล
เปนเสมือนสิ่งมีชีวิต หนวยงานตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของนิติบุคคลนั้นเปรียบเสมือนอวัยวะตาง ๆ 

(๓) ทฤษฎีเก่ียวกับนิติบุคคลของนักกฎหมายยุคใหม นักกฎหมายมหาชนรุนใหมของ
ฝรั่งเศสมองวาขอโตเถียงของท้ังสองทฤษฎีท่ีกลาวมานั้นเปนการมองบัญหาท่ีไมถูกตองดวยกันท้ังสอง
ฝายเพราะจริง ๆ แลว ไมวากลุมบุคคลหรือบุคคลธรรมดา การท่ีจะเปนวัตถุแหงกฎหมายไดก็เปน
เรื่องนามธรรมเหมือนกัน ซ่ึงอาจกลาวไดวาไมใชท้ังเรื่องสมมติและเรื่องจริง แตเปนเรื่องท่ีเปนผลแหง
การยอมรับของกฎหมายดวยกัน และวัตถุแหงกฎหมายหรือบุคคลในทางกฎหมายในท่ีนี้ หมายถึง 
ศูนยแหงผลประโยชนท่ีไดรับการคุมครองโดยกฎหมายซ่ึงก็คือบุคคลธรรมดาและกลุมบุคคลซ่ึงเปนท่ี
รวมของบุคคลธรรมดา 

จากแนวคิดดังกลาวจึงอาจสรุปไดวา  ในปจจุบันสภาพอันแทจริงของนิติบุคคลมิไดเปน
บุคคลทางกฎหมายท่ีกฎหมายสมมติข้ึน และมิไดเปนบุคคลท่ีมีสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงแตนิติ
บุคคลเปนท่ีรวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพ่ือดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หนึ่งท่ีกําหนดไว ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดา การใหสภาพนิติบุคคลจึงเปน
วิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งท่ีสรางข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการท่ีจะใหบุคคล
ธรรมดาและทรัพยสินท่ีมารวมกันสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคไดโดยสะดวกโดยผานนิติบุคคล
นั้นเอง 

สําหรับการการยอมรับนิติบุคคลในทางกฎหมายนั้น นิติบุคคลเปนสิ่งท่ีกฎหมายใหสิทธิ
หนาท่ีและความรับผิดไดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เดิมรัฐจํากัดการใหเปนนิติบุคคล และจํากัดสิทธิ
หนาท่ีของนิติบุคคลเปนอยางมาก ตอมาเม่ือมีการเรียกรองสิทธิเสรีภาพมากข้ึน กฎหมายจึงยอมรับ
นิติบุคคลมากข้ึนเปนลําดับ ปจจุบันรัฐตาง ๆ ไดใหสิทธิและหนาท่ีแกนิติบุคคลมากข้ึน และยอมใหมี
นิติบุคคลในรูปแบบท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 

สําหรับความหมายของ “นิติบุคคล” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ไดใหความหมายวา หมายถึง “องคการหรือคณะบุคคลซ่ึงกฎหมายสมมุติใหเปนบุคคล มีสิทธิและ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย” นอกจากนั้นไดมีนักกฎหมายหลายทานไดใหความหมายของคําวา 
“นิติบุคคล” ซ่ึงเม่ือพิจารณาโดยรวมแลวอาจกลาวโดยสรุปวา นิติบุคคลเปนบุคคลโดยการรับรองหรือ
กอตั้งข้ึนโดยกฎหมาย ไมใชบุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิตจิตใจ นิติบุคคลอาจอยูในรูปของคณะบุคคล หรือ
องคกร หรือกองทรัพยสินก็ได เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และนิติบุคคลยอมมีสิทธิ หนาท่ี และ
ความรับผิด ภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด 

สําหรับประเภทของนิติบุคคลนั้น การแบงนิติบุคคลออกเปนประเภทตาง ๆ ข้ึนอยูกับ
ระบบความเชื่อทางกฎหมายและหลักเกณฑท่ีใชในการแบง ดังนั้น ในแตละประเทศท่ีมีระบบ
กฎหมายตางกันก็จะมีการแบงตางกันไป เชน ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงมีการพัฒนาทางกฎหมาย
มหาชนแยกออกตางหากจากระบบกฎหมายเอกชน ถึงขนาดท่ีมีระบบศาลคู ก็มีการแบงนิติบุคคล
ออกเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 

แนวความคิดสําคัญท่ีทําใหฝรั่งเศสมีการแบงแยกนิติบุคคลออกดังกลาว สัมพันธกับ
แนวความคิดของการแบงแยกระบบกฎหมาย แนวคิดในเรื่องวิธีดําเนินการโดยอํานาจมหาชน และ
แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ  
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นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนฝรั่งเศสนั้น ยังอาจแบงออกตามวัตถุประสงคไดเปน ๒ 
ประเภท คือ 

(๑) นิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร ไดแก หางหุนสวน บริษัทตาง ๆ   
(๒) นิติบุคคลซ่ึงไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร ซ่ึงไดแก สหภาพแรงงาน สมาคม และมูลนิธิ 
สวนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน อาจแบงไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ 
(๑) รัฐ (State) ซ่ึงเปนนิติบุคคลเพียงหนึ่งเดียวในประเภทนี้ 
(๒) นิติบุคคลมหาชนอ่ืน นอกจากรัฐ  เชน องคการปกครองทางพ้ืนท่ี เชน รัฐวิสาหกิจ 

องคการปกครองสวนทองถ่ิน และองคการมหาชน เปนตน 
สําหรับอังกฤษหรือประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 

ท่ีมิไดมีการแยกระบบกฎหมายมหาชนออกไปตางหากอยางเด็ดขาด จึงมิไดแยกนิติบุคคลในทาง
มหาชนออกไปตางหาก แตยังคงจัดระบบรวมอยูกับนิติบุคคลอ่ืนท่ัวไปของภาคเอกชน รวมท้ังสิ่งท่ี
เรียกวา “ก่ึงนิติบุคคล (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 คือนิติบุคคลท่ีเปนกลุมของบุคคล (Collection of Individual) ท่ีมารวมกันเปนนิติ
บุคคลนั้น มีความตอเนื่อง มีสิทธิหนาท่ีตาง ๆ การรวมกันนั้น อาจมีกลุมบุคคลท่ีมีฐานะเทากันหรือมี
หัวหนาเพ่ือกระทําการนั้นก็ได สวนนิติบุคคลประเภทเดี่ยวนั้น คือนิติบุคคลธรรมดาท่ีประกอบดวย
บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว แตมีความเปนอยูท่ีตอเนื่องและอาจถือสิทธิและหนาท่ีไดตามกฎหมาย มี
ลักษณะเปนตัวบุคคลตามตําแหนง บุคคลธรรมดาท่ีมาสืบตําแหนงแทนท่ีก็จะผูกพันในสิทธิและหนาท่ี
ตอเนื่องกันไป เชน ตําแหนง Archbishop หรือ Dean หรือ Rector รวมท้ังองคกรของรัฐประเภท
ตาง ๆ ดวย 

(๒) การแบงตามภารกิจ (Activity) การแบงนิติบุคคลตามภารกิจ อาจแบงออกไปไดเปน
หลายประเภท เชนรัฏฐาธิปตย รัฐมนตรี และพนักงานของรัฐ  องคการปกครองทองถ่ิน หนวยงาน
ของรัฐท่ีทําหนา ท่ีปฏิบัติหรือให คําปรึกษา เชน รัฐวิสาหกิจ สมาคมทางวิชาชีพหรือธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา องคการสาธารณกุศล สมาคม หรือองคการท่ีไมมุงกําไร สมาคม
นายจางและสหภาพแรงงาน รวมท้ังองคการท่ีมุงหมายกําไร 

(๓) แบงตามสภาพการจัดตั้ง ก็อาจจําแนกนิติบุคคลออกตามสภาพของการจัดตั้งนิติบุคคล
นั้นข้ึนมาวาจัดตั้งดวยหลักเกณฑอยางไร โดยแบงออกเปน จัดตั้งโดย Royal Charter ซ่ึงรัฐเปนผู
อนุญาตตาม Royal Prerogative โดยไมตองอาศัยกฎหมายเฉพาะ  จัดตั้งโดยอาศัยกฎหมายของ
รัฐสภา จัดตั้งโดย Royal Charter แตไดรับอํานาจเพ่ิมเติมโดยอาศัยกฎหมายของรัฐสภา และจัดตั้ง
โดยระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เชน กษัตริย รัฐสภา 

สําหรับประเทศไทย ระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไมปรากฏวามีกฎหมายฉบับใดท่ีรับรอง 
หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีก่ีประเภท แตในทางทฤษฎีเราพยายามท่ีจะแบงนิติ
บุคคลออกเปน ๒ ประเภทคือ นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซ่ึง
นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนของไทยนั้นจะเกิดข้ึนไดก็แตโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเทานั้น ดังจะ
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เห็นไดจากความตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีบัญญัติวา “นิติบุคคลจะมี
ข้ึนไดก็แตดวยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” ดังนั้นหากไมมีกฎหมายรับรองให
คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันใดมีฐานะเปนนิติบุคคล คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันนั้นยอมไม
อาจมีสภาพเปนนิติบุคคลข้ึนมาไดและไมอาจมีสิทธิหรือหนาท่ีใด ๆ ได นิติบุคคลท่ีประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยฉบับปจจุบันรับรองไวมีอยูดวยกัน ๕ ประเภท คือ สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวน 
จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด นิติบุคคลเหลานี้จะถูกจัดตั้งข้ึนโดยเอกชนแสดงเจตนา
จัดตั้งนิติบุคคลข้ึนโดยทําเปนสัญญาจัดตั้ง หรือทําเปนนิติกรรมฝายเดียวแสดงเจตนาจัดตั้งกอง
ทรัพยสินข้ึนเปนมูลนิธิแลวไปขอจดทะเบียนตอเจาพนักงาน เม่ือเจาพนักงานจดทะเบียนใหแลว 
นิติบุคคลท่ีขอจัดตั้งก็จะมีฐานะเปนนิติบุคคลข้ึนมา ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดตั้งนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยนั้น โดยหลักแลวเปนการจัดตั้งนิติบุคคลในระบบจดทะเบียน (Normative 
System) ท้ังนี้ เพราะตองการความแนนอนเพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอกซ่ึงจะเขาทํานิติกรรม
สัญญากับนิติบุคคลนั้น ๆ  โดยนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนอาจมีวัตถุประสงคในทางการคาหากําไร 
เชน บริษัท หรือไมมีวัตถุประสงคในทางการคาหากําไร เชน สมาคม อันเปนท่ีรวมของกลุมบุคคล 
หรือมูลนิธิอันเปนกองทรัพยสินท่ีจัดสรรเปนกองทุนไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพ่ือการกุศล
สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร การศึกษา หรือ เพ่ือประโยชนอยางอ่ืนโดยมิไดมุงหมายหา
ผลประโยชนมาแบงปนกัน เปนตน 

ลักษณะเบื้องตนหรือลักษณะท่ัวไปของนิติบุคคล ท่ีแมจะถือวามีสถานะเปนบุคคลตาม
กฎหมาย แตโดยสภาพท่ีนิติบุคคลไมไดมีชีวิตจิตใจท่ีจะแสดงเจตนาและกระทําการตาง ๆ เพ่ือดําเนิน
กิจการไดเอง ตองอาศัยบุคคลธรรมดามาแสดงเจตนาและกระทําการใหในนามของนิติบุคคล นิติ
บุคคลจึงมีลักษณะเฉพาะซ่ึงพอสรุปได ดังนี้ 

(๑) มีกฎหมายรับรองหรือกําหนดการกอตั้ง 
(๒) ตามปกติเกิดจากการรวมตัวของบุคคล ๒ คน ข้ึนไป 
(๓) มีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย อาจเปนสิทธิหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยตรงในกรณี

ท่ีเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง หากเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจด
ทะเบียน การดําเนินกิจการตองอยูภายใตวัตถุประสงคท่ีจดทะเบียนและตามกฎหมาย 

(๔) มีความรับผิดเปนเอกเทศ แยกตางหากจากผูแทนของนิติบุคคล  
(๕) การสิ้นสุดของนิติบุคคล โดยหลักก็เปนเชนเดียวกับการกอตั้งนิติบุคคล กลาวคือ หาก

เปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยตรง การสิ้นสุดของนิติบุคคลก็ตองมีกฎหมายใหยุบ
เลิกนิติบุคคลนั้น หากเปนนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน การสิ้นสุดของนิติบุคคลก็มักจะ
เปนไปโดยการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล แตก็อาจมีการสิ้นสุดดวยการถอนทะเบียนนิติบุคคล หรือดวย
เหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดก็ได 

สําหรับแนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น ในสมัยโบราณ รัฐมีภารกิจไม
มากนัก ภารกิจหลักก็มีเพียงการคุมครองปองกัน ไดแก การปองกันศัตรูจากภายนอก และการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในเทานั้น ตอมาแนวคิดเก่ียวกับรัฐสมัยใหม ภารกิจของรัฐมีมากข้ึน รัฐตอง
จัดหาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพ่ือบํารุงสงเสริมใหแกราษฎร เชน การใหการศึกษา การสาธารณสุข การ
คมนาคม และอ่ืน ๆ เม่ือภาระของรัฐมากข้ึน ความจําเปนตองมีหนวยงาน องคการเจาหนาท่ีตาง ๆ 
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เพ่ือปฏิบัติภาระหนาท่ีของรัฐ และเพ่ือใหองคการเหลานี้มีความคลองตัวในการปฏิบัติหนาท่ี จึง
จําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหแกองคการตาง ๆ ท่ีตั้งข้ึน และเนื่องจากองคการเหลานี้จัดตั้งข้ึนใน
ฐานะตัวแทนของรัฐ เพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ ดังนั้น รัฐจึงมีอํานาจมหาชนซ่ึงเหนือกวา
เอกชนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน องคการกระจายอํานาจของรัฐก็ยอมมีอํานาจมหาชนดวยเชนกัน  

แนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน มีการพัฒนาไปอยางเปนระบบในกลุม
ประเทศตาง ๆ เชน  

(๑) ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System) เชนสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสเปนประเทศท่ีมีการพัฒนากฎหมายมหาชนมาเปนเวลานาน การแบงแยกนิติบุคคลมหาชน
ออกจากนิติบุคคลเอกชน ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงเปนไปอยางมีระบบและคอนขางสมบูรณ โดยมี
การแยกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนออกเปน ๒ ระดับ คือ รัฐ (Etat) ในระดับหนึ่ง และนิติบุคคล
มหาชนอ่ืนนอกจากรัฐ อีกระดับหนึ่ง ไดแก องคการปกครองสวนทองถ่ินและองคการมหาชน    
สําหรับในระบบกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นิติบุคคล หมายถึง ผูท่ีมีความสามารถทรง
สิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายท่ีกฎหมายสมมติข้ึนนั้น โดยนิติบุคคลในระบบกฎหมายเยอรมันมีสอง
ประเภท คือ นิติบุคคลมหาชน และนิติบุคคลเอกชน โดยนิติบุคคลเอกชนนั้นเกิดข้ึนในระบบกฎหมาย
เอกชน  สวนนิติบุคคลมหาชน คือ นิติบุคคลท่ีเกิดข้ึนหรือมีรากฐานมาจากกฎหมายมหาชน  มีอยู ๓ 
ประเภท คือ องคการหมูคณะมหาชน (Körperschaft des öffentlichen Rechts) องคการบริการ
มหาชน (Anstalt des öffentlichen Rechts) และมูลนิธิมหาชน (Stiftung des öffentlichen 
Rechts) 

(๒) ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เชนอังกฤษ                              
อังกฤษ มีระบบกฎหมายท่ียอมรับคําพิพากษาเปนกฎหมาย กลาวคือ เปนกฎหมายท่ีศาล

สรางข้ึน (judge-made law) จนเกิดเปนกฎหมายอันเดียวกัน (Common) ท่ีใชท่ัวเกาะอังกฤษ 
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ท่ีศาลสรางข้ึนนั้นมักเปนหลักกฎหมายใหญ ๆ ท่ีเก่ียวของ
โดยตรงกับชีวิตประจําวันของคนในสังคม เชน หลักกฎหมายสัญญา หลักกฎหมายละเมิด (Tort) หลัก
กฎหมายเรื่องทรัพยสิน หลักกฎหมายอาญา เปนตน  

นอกจากกฎหมายท่ีสรางข้ึนโดยศาล (Common Law) แลว อังกฤษยังมีกฎหมายลาย
ลักษณอักษรท่ีตราข้ึนโดยรัฐสภา (Acts of Parliament) เปนกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑท่ีใชบังคับ
ในสังคมสมัยใหมในระบบกฎหมายอังกฤษ โดยท่ีกฎหมายจารีตประเพณี มิไดมีแนวความคิดเก่ียวกับ
ความเปนบุคคลอยางเดนชัด และกฎหมายหรือศาลก็มิไดแบงประเภทของบุคคลออกเปนบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลดังเชนในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) ท้ังนี้เนื่องจากศาลได
ยอมรับเปนการท่ัวไปวาทุกคนท่ีเกิดมายอมสามารถมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายไดโดยไมจําเปนตอง
สรางหลักกฎหมายข้ึนมารองรับความเปนบุคคล (Personality) ของมนุษย สวนนิติบุคคลนั้นแมวา
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) จะไดวางหลักเก่ียวกับความเปนบุคคลในทางกฎหมาย 
(นิติบุคคล) อยูบางแตก็เปนหลักกฎหมายท่ีศาลสรางข้ึนเพ่ือใชกับการเกิดข้ึนของบริษัทซ่ึงเปนการ
สนองตอบความจําเปนทางธุรกิจ  ท้ังนี้ อาจพิจารณาแบงนิติบุคคลตามกฎหมายของอังกฤษออกเปน 
นิติบุคคลประเภทกลุมของบุคคล (Corporation Aggregate)  และนิติบุคคลประเภทบุคคลธรรมดา
เพียงคนเดียว (Corporation Sole) ในสวนของนิติบุคคลมหาชนนั้น ความเปนนิติบุคคลขององคกร
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ของรัฐหรือองคกรท่ีใชอํานาจมหาชน เกิดข้ึนโดยกฎหมายท่ีตราโดยรัฐสภา ซ่ึงจัดตั้งองคกรของรัฐท่ี
เปนบุคคล เรียกวา Corporation เชน หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนตน 

ท้ังนี้ อาจสรุปไดวา หลักเกณฑของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เนื่องจากนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนนั้น เกิดข้ึนดวยพ้ืนฐานแนวคิดท่ีตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อีกท้ัง
ภารกิจหนาท่ี ตลอดจนลักษณะการดําเนินงานก็ตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน การ
แบงแยกนิติบุคคลสองประเภทดังกลาวนี้ มักจะอาศัยหลักเกณฑท่ีสําคัญ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ 
กฎหมายท่ีจัดตั้งนิติบุคคลนั้น กิจกรรมท่ีนิติบุคคลนั้นดําเนินการ และการใชอํานาจของนิติบุคคลนั้น 
ดังนั้น ถานิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน มีกิจกรรมท่ีเรียกวา “บริการสาธารณะ (le service 
public)” และมีการใชอํานาจมหาชน (la puissance publique) นิติบุคคลนั้น มักจะเปนนิติบุคคล
มหาชน ในขณะท่ีนิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชน หรือกฎหมายแพงและพาณิชย ดําเนิน
กิจกรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนของเอกชน และไมมีการใชอํานาจมหาชนแตประการใด นิติบุคคลนั้นก็
มักจะเปนนิติบุคคลเอกชน 

สําหรับความเปนมาของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทยนั้น แตเดิมก็มิไดมีความคิด
เก่ียวกับเรื่องนิติบุคคล ตอเม่ืออิทธิพลของประเทศตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท จึงไดเริ่มมีนิติบุคคล
ข้ึนในประเทศไทย  ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ เปนครั้งแรก แตมีลักษณะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 
หากพิจารณาการกอตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของไทยนั้น กระทรวง ทบวง และกรมใน
ประเทศไทยไดรับการจัดตั้งข้ึนเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี ๕ แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัย
รัชกาลท่ี ๖ เม่ือมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และบรรพ ๒ ในป พ.ศ. 
๒๔๖๘ ซ่ึงไดมีบทบัญญัติกําหนดใหกระทรวง ทบวง และกรม ตลอดจนวัดวาอาราม หางหุนสวน 
บริษัท สมาคมและมูลนิธิ มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความในมาตรา ๗๒  และภายหลังจากนั้นมีการ
พัฒนาความเปนนิติบุคคลมหาชนโดยการออกกฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวของกับนิติบุคคลมหาชนมา
จนกระท่ังปจจุบัน ซ่ึงอาจสรุปไดวาปจจุบันนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย มีการแบงประเภท ดังนี้ 

(๑) สวนราชการ 
(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) องคการมหาชน 
(๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๕) องคกรท่ีเปนหนวยธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
(๖) โรงเรียน 
(๗) วัดในพระพุทธศาสนา 
เหตุท่ีวัดในพระพุทธศาสนาไดรับการพิจารณาใหเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น 

โดยพิจารณาจากกฎหมายท่ีกอตั้งคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ วัตถุประสงคในการ
ดําเนินการของวัดท่ีมุงสนองตอบความตองการของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ และมีการใช
อํานาจมหาชนในหลายประการ จึงอาจพิจารณาไดวาความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
ของไทยนั้น ถือเปนนิติบุคคลในระบบกฎหมายมหาชน 
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คําวา “วัด” และความหมายของคําวาวัดนั้นไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหความหมายไวอยาง
ชัดเจน แตมีผูใหความหมายไวหลายประการ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได
ใหความหมายวา “สถานท่ีทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหารและท่ีอยูของสงฆหรือนักบวช เปนตน” 
สําหรับคําวา “สํานักสงฆ” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมาย
ของคําวา “สํานักสงฆ” หมายความวา “วัดท่ียังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเดโช  ปธ.๙ ราชบัณฑิต) ไดใหความหมายวา “วัด “ เปนคํา
ท่ีใชเรียก สถานท่ีทางพระพุทธศาสนามาแตโบราณ เปนคําเรียกรวมท่ีดินและอาคาร เชน อุโบสถ 
วิหาร ศาลา กุฏิ ท่ีตั้งอยูบนท่ีดินนั้นดวย 

วัด ในความหมายของกรมการศาสนา หมายถึง สถานท่ีทางศาสนาตามปกติแลว จะมี
เสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุตาง ๆ เปนท่ีพํานักอยูอาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมวินัย และประกอบ
ศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ ตลอดจนเปนท่ีบําเพ็ญกุศลตาง ๆ ของพุทธบริษัทโดยท่ัวไป              

โดยท่ีวัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทและมีความสําคัญตอประเทศไทยในฐานะเปนสถาบัน
พ้ืนฐานทางสังคมประเภทหนึ่ง เปนท่ีอยูของสงฆ เปนท่ีฟงธรรม ปฏิบัติธรรม และ พิธีกรรมทาง
ศาสนา เปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน เปนรากฐานท้ังในดานการศึกษา การปกครอง วัฒนธรรม
และดานเศรษฐกิจ แมบทบาทหนาท่ีในบางดานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป แตก็มิไดทําใหบทบาทและความสําคัญของวัดในยุคปจจุบันลดนอยลงแตอยางใด 

วัดในพระพุทธศาสนามีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาล สําหรับการสรางวัดนั้น วัด
เวฬุวันมหาวิหาร ถือเปนอารามหรือวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา คําวา เวฬุวัน แปลวาสวนไผ เดิม
อารามแหงนี้เปนพระราชอุทยาน สําหรับเสด็จประพาสของพระเจาพิมพิสาร กษัตริยแควนมคธ เปน
สวนปาไผรมรื่นมีรั้วรอบและกําแพงเขาออก  ตั้งอยูนอกเมืองราชคฤห เม่ือพระพุทธเจาตรัสรูแลวได
เสด็จไปยังเมืองราชคฤห พระเจาพิมพิสารพรอมดวยขาราชบริพารเขาไปเฝา หลังจากไดสดับพระ
ธรรมเทศนาแลว พระองคไดบรรลุพระโสดาบัน เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา พระเจาพิม
พิสารไดถวายพระราชอุทยานแหงนี้เปนวัดในพระพุทธศาสนาเปนพุทธบูชา ดวยทรงเห็นวาเปนท่ีสงบ
รมรื่น เหมาะสําหรับอยูบําเพ็ญธรรมของพระสงฆ 

เม่ือพระพุทธองคไดรับเวฬุวันมหาวิหารแลว ก็ไดทรงอนุญาตอารามแกภิกษุท้ังหลาย โดย
รับสั่งแกภิกษุวา “ดูกร ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม”   นี่จึงเปนพุทธานุญาตใหมีอารามหรือวัดได
เปนครั้งแรกในพุทะศาสนา ดังนั้น จึงถือกันตอมาวาสถานท่ีนี้เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา และ
หลังจากนั้นไมนาน อารามแหงนี้ก็ไดใชเปนสถานท่ีสําหรับพระสงฆประชุมจาตุรงคสันนิบาตครั้งใหญ
ในพระพุทธศาสนา เปนสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกขแกพระสาวกจํานวน ๑,๒๕๐ รูป 
แลวสงไปเปนพระธรรมทูตประกาศพระศาสนา อันเปนท่ีมาของวันมาฆบูชา 

ภายหลังจากนั้น บรรดากษัตริย พอคา คหบดีและประชาชนท่ัวไปจึงไดมีการสรางวัดเพ่ือ
อุทิศถวายแกพระพุทธองคและสงฆเปนการแพรหลายท่ัวไป จนเม่ือศาสนาพุทธไดเผยแผเขามายัง
สุวรรณภูมิอันเปนดินแดนท่ีตั้งของประเทศไทยในปจจุบัน และไดรับการยอมรับจนกลายเปนศาสนา
ประจําชาติไทย องคพระมหากษัตริยของไทยในแตละยุคสมัยไดเปนองคอัครศาสนูปถัมภกท่ีสําคัญ
ของศาสนาพุทธ ไดมีการสรางวัดประจํารัชกาลตาง ๆ เปนจํานวนมาก ซ่ึงเรียกกันวา “วัดหลวง” 
เพราะการสรางวัดจะตองใชกําลังคนกําลังทรัพยมากมาย ผูท่ีสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนตนมา จึง
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มักจะเปนกษัตริยหรือเศรษฐีท่ีมีฐานะสูงท้ังในสังคมและทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นจากพุทธประวัติวา 
ผูสรางวัดถวายไดแกกษัตริยแหงแควนตาง ๆ เชนพระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงแควนมคธ ไดสรางวัด
เวฬุวนาราม ซ่ึงเปนวัดแรกในพระพุทธศาสนา และมีกษัตริยและราชาในแวนแควนตาง ๆ อีกหลาย
องคท่ีไดสรางวัดถวายหรือทรงเปนองคศาสนูปถัมภ โดยปรากฏในอรรถกถาวา  ท่ีดินท่ีพระเจา
แผนดินแบงจากบานโดยปกติพระราชทานใหเปนสิทธิแกผูใดผูหนึ่งเรียกวา “วิสุงคาม” แปลวาบาน 
ตางใชเปน “คามสีมา” ได ดังนั้น การท่ีพระมหากษัตริยซ่ึงเปนองคอัครศาสนูปถัมภ กําหนดท่ี
พระราชทานไวเปนวิสุงคาม เวนจากการเก็บคาสมพัตสรและอากร เพ่ือสงฆจะไดสมมุติเปนพัทธสีมา 
เพ่ือยนเขตสามัคคีใหสั้น สําหรับประชุมสงฆไดสะดวก  การท่ีกษัตริยพระราชทานท่ีใหเปนวิสุงคาม
ตามพระธรรมวินัยนี้ จึงกลายมาเปนธรรมเนียมพระราชประเพณีในการท่ีกษัตริยจะทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหตั้งวัดและการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาในการสรางพระอุโบสถ และถูก
กําหนดไวในหลักเกณฑการจัดตั้งวัดตามท่ีปรากฏในกฎหมายคณะสงฆปจจุบัน 

ในสวนท่ีเก่ียวกับวัดนั้น เม่ือกลาวถึงวัดในสังคมไทยสิ่งแรกท่ีคนสวนใหญนึกถึงก็คือ วัดนั้น
ตองมีโบสถ วิหาร พระเจดีย เสนาสนะ และพระภิกษุสามเณร เปนตน การสรางวัดตั้งแตสมัย
พุทธกาล มาจนกระท่ังสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น ลวนแตสรางข้ึนตามความเชื่อถือศรัทธาและ
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระธรรมวินัยและจารีตประเพณีเทานั้น หาไดมีกฎหมายมา
รับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขในการจัดตั้งวัดแตอยางใด แมจะมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับศาสนาใน
กฎหมายตราสามดวง รวมถึงกฎหมายพระสงฆท่ีมีพระบรมราชโองการออกใชในสมัยรัชกาลท่ี ๑ แหง
กรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตฉบับแรกท่ีออกในป พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถึงฉบับสุดทายคือ ฉบับท่ี ๑๐ ออกใน 
พ.ศ. ๒๓๔๔ ก็หาไดมีกลาวถึงวัดไวไม คงกลาวถึงการควบคุมพระสงฆเทานั้น จนกระท่ังถึงสมัย
รัชกาลท่ี ๕ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๔๕ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ไดกําหนดประเภทของวัดไวในหมวดท่ี ๓ วาดวยวัด 
มาตรา ๕ วา “วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑ อาราม
ราษฎรอยาง ๑ ท่ีสํานักสงฆอยาง ๑ 

๑.  พระอารามหลวง คือ วัดท่ีพระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดใหเขา
จํานวนในบาญชี นับวาเปนพระอารามหลวง 

๒.  อารามราษฎรนั้น คือ วัดซ่ึงไดพระราชทานวิสุงคามสีมา  แตมิไดเขาบาญชี นับวาเปน
วัดหลวง 

๓.  ท่ีสํานักสงฆ คือ วัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา” 
บทบัญญัติดังกลาวก็มิไดกําหนดใหความหมายของวัดไวโดยตรง เพียงแตกําหนดวาวัดมี ๓ 

ประเภท คือ พระอารามหลวง อารามราษฎร และสํานักสงฆ 
ในสวนของหลักเกณฑเง่ือนไขและข้ันตอนในการสรางวัดนั้น มาตรา ๙ บัญญัติวา  
“ผูใดจะสรางวัดข้ึนใหมตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะสรางได” 

โดยกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตาง ๆ ในการสรางวัดไว และท่ีสําคัญไดมีการบัญญัติเรื่องการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาไว  
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ดังนั้น จากผลของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ มาตรา ๙ จึงทําใหวัดท่ี
สรางข้ึนภายหลังจากนี้ หากมิไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปนวัดท่ีชอบ
ดวยกฎหมาย อยางไรก็ตามในสวนของสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้น แมวาพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ท่ีไดประกาศใชตั้งแต ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ จะไมไดกําหนด
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดเอาไว แตเม่ือมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ท่ีไดตรวจชําระใหมเม่ือวันท่ี ๑๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๗๒  (๒) ก็มีผลทําใหวัดวาอารามมีสถานะความ
เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๘๔ กฎหมายฉบับนี้ก็มิไดมีบัญญัติคํานิยามของวัดไวแตอยางใด เพียงแตบัญญัติวา 

“วัดมีสองอยาง  (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ” 
กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติหลักเกณฑการสรางวัดวาใหเปนไปตามกฎกระทรวง โดยท่ี

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑ ก็ไดกําหนดวาการสรางวัดตองขออนุญาตและเม่ือสรางวัดแลวจึงรายงานการ
สรางเพ่ือประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา โดยกระทรวงศึกษาธิการตองรายงานมหาเถรสมาคม 
เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งวัดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

วัดท่ีไดมีการจัดตั้งถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีฐานะเปนวัดท่ีชอบดวยกฎหมาย และ
มีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒ 

กฎหมายวาดวยคณะสงฆฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับวัดไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา 
๓๘ โดยบัญญัติถึงประเภทของวัด ความเปนนิติบุคคลของวัด ตามมาตตรา ๓๑ วา  

“วัดมีสองอยาง ไดแก   
๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป” 
สําหรับ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และการขอพระราชทาน

วิสุงคามสีมาใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง รวมท้ังไดบัญญัติถึงท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ี 
ศาสนสมบัติกลางและทรัพยสินของวัด  ตลอดจนบัญญัติถึงเจาอาวาส การใหเจาอาวาสเปนผูแทนของ
วัดในกิจการท่ัวไป และการกําหนดอํานาจหนาท่ีในทางปกครองของเจาอาวาส 

ภายหลังจากท่ีพระพุทธเจาปรินิพพาน พระพุทธศาสนาก็เริ่มมีเคาแตกแยกในดานความ
คิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จนมาถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช เม่ือมีการปฐม
สังคายนา ศาสนาพุทธจึงแตกแยกกันออกเปนนิกายใหญ ๆ ๒ นิกาย คือหีนยานกับมหายาน 

หีนยาน เปนนิกายของภิกษุฝายใตของอินเดียซ่ึงมุงสอนใหพระสงฆปฏิบัติเพ่ือดับกิเลสของ
ตนเองกอน และหามเปลี่ยนแปลงแกไขพระธรรมวินัยอยางเด็ดขาด บางทีเรียกวา “เถรวาท” หมายถึง 
ผูปฏิบัติตามพุทธบัญญัติอยางเท่ียงตรง  นิกายนี้มีผูนับถือมากในประเทศศรีลังกา พมา ลาว ไทย และ



๒๘๕ 
 

กัมพูชา ในขณะท่ีมหายาน เปนนิกายของภิกษุฝายเหนือของอินเดีย บางทีเรียก "อาจารยวาท" บาง ซ่ึงมี
จุดมุงสอนใหระงับดับกิเลส ท้ังยังไดแกไขคําสอนในพระพุทธศาสนา ใหผันแปรไปตามลําดับ พวกนี้
เรียกลัทธิของตนวา "มหายาน" ซ่ึงแปลวา "ยานใหญ" อาจพาประชาชนใหขามวัฏสงสาร คือ ความ
ทุกขจาการเวียนวายตายเกิดไดคราวละมากๆ นิกายนี้ไดเขาไปเจริญรุงเรื่องอยูในประเทศทิเบต จีน 
มองโกเลีย ญี่ปุน เกาหลี และเวียดนาม ตอมาเม่ือประชาชนในประเทศจีน ญวน มอญ (รามัญ) พมา
เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยก็มีการสรางวัดในพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของตนซ่ึงอาจแตกตาง
ไปจากวัดดั้งเดิมของประเทศไทยข้ึนเพ่ือประกอบศาสนกิจ เชน วัดญวน (อนัมนิกาย) วัดจีน (จีน
นิกาย) วัดมอญ (รามัญ) เปนตน ดังนั้น นอกจากศาสนาพุทธในประเทศไทยจะมีวัดในนิกายหีนยาน
ตามท่ีไดกลาวมาแตตนแลว ยังมีวัดอ่ืน ๆดังตอไปนี้คือ วัดอนัมนิกาย และวัดจีนนิกาย 

วัดญวนในประเทศไทยถือกําเนิดข้ึนกอนวัดจีน ในรัชกาลท่ี ๓ ระหวางท่ีสมเด็จเจาฟา
มงกุฎ (ตอมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) ทรงพระผนวชอยู ทรงสนพระทัยในลัทธิ
ประเพณีและการปฏิบัติของพระสงฆฝายมหายาน ซ่ึงในขณะนั้นพระสงฆฝายมหายานมีแตฝายอนัม
นิกายยังไมมีฝายจีนนิกาย จึงโปรดใหนิมนตองฮึงเจาอาวาสวัดญวนตลาดนอยในขณะนั้นมาเขาเฝา ซ่ึง
ทรงถูกพระราชอัธยาศัยเปนอยางดี เม่ือเสด็จข้ึนครองราชยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะสงฆ
ฝายอนัมนิกายเขามาอยูในพระบรมราชูปถัมภ และอยูในสถานะดังกลาวเรื่อยมาแมจะมีการ
ผลัดเปลี่ยนรัชกาลมาจนถึงปจจุบัน                

การเขาไปมีสวนรวมในการประกอบพิธีกรรมในราชสํานักของพระสงฆอนัมนิกาย และ
ตอมาไดรวมเอาพระสงฆจีนนิกายเขาไปดวย แสดงถึงความจงรักภักดีของคณะสงฆท้ัง ๒ นิกาย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหคณะสงฆเหลานี้ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์
ในทํานองเดียวกันกับพระสงฆมอญ ท่ีไดรับมาแลวในรัชกาลท่ี ๔ แตเนื่องจากพระสงฆจีนนิกายและ
อนัมนิกายนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และประกอบพิธีกรรมท่ีตางไปจากพระสงฆฝายเถร
วาท คือพระไทยและพระมอญ จึงโปรดเกลาฯ ใหมีทําเนียบสมณศักดิ์สําหรับพระสงฆญวนข้ึน
ตางหาก และโปรดเกลาฯ ใหมีสมณศักดิ์สําหรับพระสงฆจีนดวยในคราวเดียวกัน อีกท้ังใหเลือก
พระสงฆท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ข้ึนเปนพระครู พระปลัด รองปลัด (เทียบดวยสมุห) ผูชวยปลัด (เทียบ
ดวยใบฎีกา) และไดพระราชทานสัญญาบัตร มีราชทินนามและพัดยศ ซ่ึงจําลองแบบมาจากพัดยศของ
พระสงฆฝายเถรวาทแตมีขนาดเล็กกวา คณะสงฆอนัมนิกายเดิมใหสังกัดกรมทาซาย ในความดูแลของ
พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ปน) และมีขุนอนัมสังฆการ เปนผูดูแลพระสงฆฝายอนัมนิกายควบคูกันไป 
โดยใหเปนผูแทนติดตอกับสํานักพระราชวัง กรมธรรมการ และกรมทาซาย ตอมาจึงไดโปรดเกลาฯ ให
โอนพระสงฆท้ังฝายอนัมนิกายและจีนนิกายมาข้ึนกับกระทรวงธรรมการ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๑ 

เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ กฎหมายดังกลาวมิได
มีบทบัญญัติท่ีกลาวถึงการปกครองคณะสงฆฝายอนัมนิกายหรือฝายอ่ืน ๆ และเม่ือมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ไดบัญญัติใหการปกครองคณะสงฆอ่ืน นอกจาก
คณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ก็มิไดมีการออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว
แตอยางใด จนกระท่ังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และในมาตรา ๔๖ ได
บัญญัติวา การปกครองคณะสงฆอ่ืนนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง 



๒๘๖ 
 

ปจจุบันได มีการออกกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติดั งกลาวคือ 
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) วาดวยการปกครองคณะสงฆอ่ืน  ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐   และไดมีการปรับปรุงโดย กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) โดยมี
เนื้อหานอกเหนือจากการบัญญัติหลักการจัดการปกครองคณะสงฆอ่ืนอันไดแกอนัมนิกายและจีน
นิกายแลว ยังไดมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑในการสรางวัด การตั้งวัด การรวมวัด การยายวัด การ
ยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอน
เชนเดียวกับการขอจัดตั้งวัดของคณะสงฆไทย                    

ในสวนของสถานภาพทางกฎหมายของวัดในสังกัดอนัมนิกายนั้น หากพิจารณาตั้งแต
เริ่มตนของการจัดตั้งวัดอนัมนิกายในประเทศไทยนั้น การควบคุมของทางราชการท่ีมีตอวัดอนัมนิกาย
นั้น มิไดควบคุมในฐานะท่ีเปนวัด แตดูแลในฐานะท่ีเปนตางดาว ดังจะเห็นไดจากการท่ีแตเดิมนั้กรม
ทาซายเปนผูดูแลบังคับบัญชา จนถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ จึงไดโอนการบังคับบัญชามาข้ึนตอกระทรวง
ธรรมการ และเม่ือถึงสมัยรัชกาลท่ี ๖ ไดโอนการบังคับบัญชามาข้ึนตอคณะสงฆไทย จนกระท่ัง
สถานภาพทางกฎหมายของคณะสงฆอนัมนิกาย จีนนิกาย รวมท้ังวัดของอนัมนิกาย และจีนนิกายไดมี
การเริ่มตนและรับรองโดยบทบัญญัติของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) และกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔(พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนตนมา 

ในสวนของศาสนสถานท่ีสําคัญในศาสนาอ่ืน ๆ ศาสนาอิสลามถือวา มัสยิด เปนศาสน
สถานของอิสลามมิกชนสําหรับใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมในทางศาสนา สําหรับสถานะความเปนนิติ
บุคคลของมัสยิดนั้น ในการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘  
เพ่ือสงเคราะหและคุมครองอิสลามิกชน ก็มิไดบัญญัติถึงความหมายหรือสถานภาพของมัสยิดไว                  
ตอมาจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ ประกาศใชบังคับเม่ือวันท่ี ๒๕ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ นับเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีบัญญัติถึงความหมาย การจัดตั้ง สถานภาพทาง
กฎหมายและการบริหารจัดการของมัสยิด โดยในกฎหมายฉบับนี้ไดใหความหมายของ “มัสยิด” 
หมายความวา สถานท่ีซ่ึงอิสลามิกชนมีสิทธิใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมตามลัทธิศาสนาอิสลามในวัน
ศุกรเปนปกติ ท้ังนี้ มัสยิด มาจากคําภาษาอาหรับวา มัสญิด แปลวาสถานท่ีกราบ ในไทยใชเรียกโรง
สวดประจําเมืองใหญโดยมีบทบัญญัติตามมาตรา ๕ ใหมัสยิดซ่ึงไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี
แลวมีฐานะเปนนิติบุคคล นอกจากนั้น บทบัญญัติมาตรา ๖ ไดกําหนดวิธีการในการขอจดทะเบียน
เปนมัสยิด โดยให อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น เปนผูขอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด  

ท้ังนี้ การบริหารจัดการมัสยิดท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว ใหมีคณะกรรมการมัสยิด จํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน มีหนาท่ีจัดการท่ัวไปในกิจการและทรัพยสินของมัสยิดโดยใหอํานาจคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดเปนผูแตงตั้งและถอดถอนกรรมการมัสยิด 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐  
โดยประกาศใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จนกระท่ังปจจุบัน นอกจากปรับปรุง
โครงสรางการบริหารจัดการศาสนาอิสลามแลว พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 
๒๕๔๐ ยังไดบัญญัติการจัดตั้ง สถานภาพ และการบริหารจัดการของมัสยิดใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  
โดยไดใหนิยาม “มัสยิด (Mosque)” วาหมายถึง “สถานท่ีซ่ึงมุสลิมใชประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมี
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ละหมาดวันศุกรเปนปกติ และเปนสถานท่ีสอนศาสนาอิสลาม” โดยท่ีกฎหมายไดบัญญัติถึงการจัดตั้ง
และการเลิกมัสยิดไวในหมวด ๒  โดยกําหนดใหการสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิกและ
การจดทะเบียนมัสยิด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ การจัดตั้ง 
การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

จากบทบัญญัติตามมาตรา ๑๒  จึงไดมีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ถึง 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘)  กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการสรางและจัดตั้งมัสยิด การจดทะเบียนจัดตั้ง
มัสยิด และการยาย การรวมและเลิกมัสยิด ซ่ึงยังใชบังคับถึงปจจุบัน       

สําหรับการจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาคริสตในประเทศ
ไทยในนิกายตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวยนิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนต นั้น ท่ีผานมาได
ดําเนินการไปโดยไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ มารองรับ ในขณะท่ีมีการสรางวัดหรือโบสถคริสต
ข้ึนหลายแหงรวมท้ังดําเนินกิจการในดานตาง ๆ มากมาย จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี ๕ ในป พ.ศ. 
๒๔๕๒ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุง
สยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒  และพระราชบัญญัติวาดวยท่ี
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแกโรมันคาทอลิก มิสซังในกรุงสยาม ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๔๕๗ ข้ึน ซ่ึงยังคงใชบังคับอยูถึงปจจุบันนี้  

พระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตาม
กฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ มีวัตถุประสงคในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซ่ึงไดกลาวถึงการท่ีผูท่ีเปนโปรวิ
การิโอ อาปอสตอลิโก หรือผูทําหนาท่ีแทนประมุขมิสซังสยามไดกลาวถึงความจําเปนในการท่ีมิสซัง
จะตองมีท่ีดินเพ่ือการทําประโยชน โดยอางถึงขอตกลงหรือหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การคา
ขายและการเดินเรือระหวางสยามกับฝรั่งเศส  โดยในสัญญาดังกลาวไดใหสิทธิแกบาทหลวงฝรั่งเศสใน
การท่ีจะสรางวัด ตึก และเรือนโรงเพ่ืออยูอาศัย การปลูกโรงสอนหนังสือเด็ก ๆ โรงรักษาคนไขใน
ประเทศสยามก็ใหทําได แตตองประพฤติตามกฎหมายไทยท้ังนี้ ไดกลาวถึงการท่ีผูทําหนาท่ีแทน
ประมุขมิสซังสยามไดขอพระราชทานพระมหากรุณาและพระบรมราชานุเคราะห เพ่ือใหมิสซังมี
อํานาจในการถือครองท่ีดินท่ีเปนสวนทําประโยชนใหแกมิสซัง ตามแตท่ีจะไดมาโดยการซ้ือขายหรือ
โดยการใหปนกันตามกฎหมายของสยาม โดยไดกลาวการท่ีจะอนุญาตใหมิสซังมีอํานาจถือครองท่ีดิน
นั้น เปนการจําเปนท่ีตองกําหนดลงไวในกฎหมายของสยามวา ลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมัน
คาธอลิกเปนอยางไรดวย กลาวโดยสรุปคือการท่ีกฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเก่ียวกับลักษณะและ
สถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคล (บริษัท) ของมิสซัง ตลอดจนสิทธิในการถือครองท่ีดิน 
และการกําหนดวิธีการสรางวัด โรงเรือน ตึกรามและโรงเรียนของบาทหลวงโรมันคาทอลิก โดยมิสซัง 
เปนเขตการปกครองของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอยูภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันท้ังใน
ดานการจัดตั้ง การปกครอง การดําเนินการ มีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะ
ฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ และตามกฎหมายดังกลาวใหอํานาจใน
การปกครองกิจการบางอยางในประเทศไทย เปนองคการท่ีมิไดจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเพ่ือประโยชน
แหงรัฐตามความมุงหมายของรัฐ แตเพ่ือประโยชนตามความมุงหมายของกรุงวาติกันอันมีฐานะเปนรัฐ 
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(State) ตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงอาจถือวาเปนนิติบุคคลท่ีเปนองคการของตางประเทศ 
ปจจุบันมีมิสซังในประเทศไทย จํานวน ๑๐ แหง แตมิสซังท่ีมีสภาพนิติบุคคลมีอยู ๒ แหง คือ มิสซัง
โรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ตั้งอยูถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และมิสซังโรมันคาทอลิก
ทาแร-หนองแสง ตั้งอยูตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคล
ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยนําบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ ขอเท็จจริง คําวินิจฉัย คําพิพากษาของศาล ตลอดจนความเห็นในทางวิชาการ บทความ 
ผลงานศึกษาวิจัยตาง ๆ รวมท้ังมาตรการและแนวทางของกฎหมายตางประเทศ นํามาศึกษาวิเคราะห
เปรียบเทียบเพ่ือใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหทฤษฎีความเปนนิติบุคคลกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดใน
พระพุทธศาสนา พบวาหากจะนําทฤษฎีความเปนนิติบุคคลมาพิจารณาความเปนนิติบุคคลของวัด
ไทย ก็นาจะมีความสอดคลองกับทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีท่ีถือวา
ลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีมีหลักมีเกณฑ (Non–fiction theory)  เนื่องจากวัดในพระพุทธศาสนา
มีการจัดตั้งท่ีเปนลักษณะเฉพาะ  มีหลักเกณฑเง่ือนไขในการจัดตั้ง มีวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจใน
การดําเนินการท่ีชัดเจน เปนไปตามพระธรรมวินัย คือเปนไปเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา การ
รักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหอันเปน
ประโยชนสาธารณะ โดยมีผูแทนในการใชอํานาจของวัดก็คือคณะสงฆท่ีมีเจาอาวาสเปนประธานสงฆ 
มีการแสดงเจตนา มีการดําเนินกิจการ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ในเสนาสนะ ในท่ีดินตาง ๆ เปนของ
ตนเอง มีการสิ้นสภาพความเปนวัดหรือเลิกหรือรางหมดสภาพความเปนวัดเชนเดียวกับการเกิดและ
ตายของสภาพบุคคลธรรมดา  สภาพการณดังกลาวนี้เกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติและเปนมาตั้งแตสมัย
พุทธกาลเปนเวลากวา ๒๔๐๐ ป กฎหมายเพียงแตมารับรองสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงของวัดใน
พระพุทธศาสนาในภายหลัง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ เทานั้น อยางไรก็ตามหากพิจารณาในแง
ของทฤษฎีความเปนนิติบุคคลในสมัยปจจุบัน โดยเห็นวาวัดนั้นเปนนิติบุคคลประเภทหนึ่งท่ีเกิดข้ึนโดย
การรวมตัวของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพ่ือดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การให
สภาพนิติบุคคลแกวัด จึงเปนเทคนิคในทางกฎหมายท่ีจะอํานวยความสะดวกใหแกวัดในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคโดยผานตัวนิติบุคคล ซ่ึงผลจากแนวคิดนี้ มีผลกระทบหลายประการตอ
การดําเนินการของวัดในพระพุทธศาสนาท่ียึดถือหลักการปฏิบัติตามพุทธบัญญัติ (พระธรรมวินัย) 
รวมท้ังจารีตประเพณี ในขณะท่ีเม่ือกฎหมายเขามากําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งท่ี
ตามมาคือความไมสอดคลองหรือความขัดแยงในบางประเด็นระหวางแนวปฏิบัติเดิมตามพระธรรม
วินัยหรือจารีตประเพณี กับสิ่งท่ีเปนบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีรัฐหรือฝายปกครองกําหนดข้ึนมาใหม 
รวมท้ังแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมคณะสงฆและวัดท่ีเปนนิติบุคคล อันเปนผล
มาจากแนวคิดของระบบการเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย รวมท้ังเหตุผลทางการเมืองท่ีจะ
ปองกันมิใหองคกรทางศาสนามีบทบาทในทางการเมืองหรือมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ทําให
เกิดปญหาในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนา 
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(๒) การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ พบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซ่ึงเปนไป
ตามพุทธบัญญัติ จารีตประเพณีและบทบัญญัติของกฎหมาย มีความสําคัญและมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในสวนของปญหา
เก่ียวกับการจัดตั้งวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ประเด็นเรื่อง “สังฆกรรม”  
“สีมา” หรือ “วิสุงคามสีมา” มีความสัมพันธเก่ียวเนื่องโดยตรงกับปญหาเรื่องสถานภาพทางกฎหมาย
ความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ 

ในสมัยพุทธกาล เม่ือเกิดสังคมสงฆข้ึนแลว พระพุทธองคไดมอบอํานาจในการปกครองสงฆ
ใหสงฆปกครองกันเอง โดยยึดหลักการตามศีลและขอปฏิบัติตามธรรมวินัยท่ีพระองคทรงแสดงและ
ทรงบัญญัติไวเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ  เพราะสังคมสงฆมีสมาชิกท่ีมีพ้ืนฐานความรูและ
ประสบการณตาง ๆ กัน พระพุทธองคทรงวางระบบการบริหารปกครองสงฆท่ีเอ้ืออยางยิ่งตอการ
เรียนรูรวมกัน  โดยทรงกําหนดใหมีการประชุมสงฆรวมกันหรือเรียกตามศัพทวา “สังฆกรรม” 
โดยสังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องท่ีจะนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมสงฆ ตั้งแตการ
พิจารณารับคนเขามาบวชเปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ  การลงโทษพระภิกษุ การ
ทบทวนวินัย การปวารณา การกรานกฐิน การงาน การแตงตั้งเจาหนาท่ีทําการสงฆ หรือแตงตั้งสงฆ
ทําหนาท่ีตาง ๆ รวมท้ังการสวดปาฏิโมกขหรือการทําอุโบสถ  อาจกลาวไดวาในการประชุมสงฆท่ี
เรียกวา “สังฆกรรม” นั้น พระพุทธองคไดมีพุทธบัญญัติกําหนดระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการการ
ประชุมไวตั้งแต การกําหนดเรื่องท่ีจะตองเขาประชุม ลักษณะของการประชุม องคคณะในการประชุม 
สถานท่ีจัดการประชุม ตลอดจนการลงมติของท่ีประชุม โดยเฉพาะการกําหนดสถานท่ีจัดประชุมหรือ
พ้ืนท่ีเขตแดนท่ีใชกําหนดท่ีประชุมเรียกวา “สีมา” นั้น การทําสังฆกรรมบางอยางตองทําในท่ีสามัคคี
สงฆ ตองนัดประชุมสงฆท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้นใหพรอมกัน หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยังตอง
ไดรับความยินยอมในการทําสังฆกรรมนั้น ๆ กอนมิฉะนั้นสังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได แตปญหาเกิดข้ึนวา 
มีภิกษุรูปใดบางอยูในหมูนั้น พ้ืนท่ีนั้น หรือหมูนั้นพ้ืนท่ีนั้นกําหนดแคไหน ท่ีจะตองมารวมประชุม จึง
จําเปนตองมีการกําหนดเขตกันข้ึน เขตนั้นภาษาบาลีเรียกวา “สีมา” การตกลงกันกําหนดเขตพ้ืนท่ีนั้น
ไวเรียกวา “ผูกสีมา” ท้ังนี้ ในการผูกสีมานี้มีขอพิจารณาท่ีสําคัญอยู ๒ ดาน คือ ดานวินัยของพระสงฆ
ตามพุทธบัญญัติ และดานวัฒนธรรมประเพณีท่ีเพ่ิมข้ึนมา โดยเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมไทย  

สําหรับการพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น โดยเหตุท่ีถือหลักการ
วาท่ีดินในราชอาณาจักรนั้นลวนเปนขององคพระมหากษัตริย ในทางการปกครองราชอาณาจักรฝาย
บานเมืองแบงออกเปนบาน ตําบล นิคมหรือเมืองตาง ๆ  และในทางศาสนาเม่ือพระมหากษัตริยทรง
เปนองคอัครศาสนูปถัมภก เปนผูสนับสนุนใหความชวยเหลือในการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนั้น 
เม่ือมีกรณีท่ีสงฆจะผูกสีมาเปนเขตของตนเอง เขตนี้ตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองดวย หมายความ
วาบานเมืองอยูในการปกครองของฝายอาณาจักรหรือพระมหากษัตริย จึงเกิดเปนประเพณีซ่ึงพระเจา
แผนดินอุปถัมภพระศาสนาพระราชทานเขตท่ีดินใหแกสงฆสําหรับการประชุมสังฆกรรม เรียกวา 
พระราชทานวิสุงคามสีมา เพ่ือถวายท่ีดินบริเวณนั้นใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ท่ีเรียกวาวิสุงคามสีมา คือ 
เขตแดนท่ีไดพระราชทานแกสงฆ เพ่ือใชเปนท่ีทําสังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด 
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การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เดิมทีก็เปนเพียงจารีตประเพณีท่ีเพ่ิมเติมเขามาในชั้นหลัง 
แตจารีตประเพณีดังกลาวไดกลายเปนบทบัญญัติของกฎหมาย เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ซ่ึงบัญญัติใหการจัดสราง
วัดตองไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริยและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

มีขอสังเกตวาในกรณีของการกําหนด “สีมา” หรือพ้ืนท่ีเขตแดนในการประชุมสังฆกรรม
เพ่ือทํากิจการของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา และการพระราชทาน “วิสุงคามสีมา” นั้น คือรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักรหรือฝายบานเมืองกับฝายศาสนจักรประการหนึ่ง รูปแบบ
ความสัมพันธดังกลาวนี้ในรูปแบบการปกครองบางยุคสมัยอาจพิจารณาไดวาเปน “การเอ้ือ” “การ
สงเสริม” “การใหความชวยเหลือ” หรือ “การใหสิทธิ” ตาง ๆ แกฝายศาสนจักร แตในรูปแบบการ
ปกครองอีกยุคสมัยหนึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนความสัมพันธในเชิงของ “การจํากัด” “การกํากับดูแล” 
หรือ “การควบคุม” ก็อาจเปนได ข้ึนอยูกับสภาพการณและการพัฒนาของสังคมและการเมืองการ
ปกครองในแตละชวงเวลา นอกจากนั้น มีขอสังเกตวาความสัมพันธในรูปแบบดังกลาวนี้ มีเฉพาะ
พระพุทธศาสนาเทานั้น ในดานศาสนาอ่ืน ๆ เชนศาสนาคริสตแมวาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จะมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอ
ลิคในกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๘ กําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลของมิซซังในโรมันคาทอลิคและการมี
สิทธิ ในการถือครองท่ีดิน เชนเดียวกับกรณีของศาสนาอิสลาม แมวาจะมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ กําหนดใหมัสยิดซ่ึงไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี
แลวเปนนิติบุคคล มีสิทธิหนาท่ีตาง ๆ รวมท้ังการมีสิทธิในการถือครองท่ีดิน  แตความสัมพันธดังกลาว
เปนความสัมพันธในเชิงของกฎหมายเอกชนคือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิไดมี
ความสัมพันธในเชิงของกฎหมายมหาชนในเรื่องของการใชอํานาจในเขตพ้ืนท่ีของฝายปกครองซ่ึงมี
ขอจํากัดในกรณีท่ีเปนเขตศาสนสถาน เชนเดียวกับท่ีมีอยูในเขตพ้ืนท่ีวัดท่ีไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา แตในขณะเดียวกันก็มีขอสังเกตดวยวา ความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
และการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีความสัมพันธเชื่อมโยงในลักษณะสําคัญของการพัฒนาไปสู
การตีความทางกฎหมายวาวัดท่ีจะมีสถานะเปนนิติบุคคลไดจะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว
เทานั้น ในขณะท่ีความเปนนิติบุคคลของมิซซังในศาสนาคริสตและมัสยิดในศาสนาอิสลามไมปรากฏ
เง่ือนไขลักษณะดังกลาว ทําใหเกิดปญหาและผลกระทบเกิดความเสียหายตอการบริหารงานของวัดท่ี
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตลอดจนองคกรสงฆในภาพรวม 

(๓) การวิเคราะหสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ประเด็นเรื่องสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงคของวัดและสํานักสงฆนับเปนประเด็นท่ีสําคัญและมีปญหาใน
การพิจารณาวาขอบอํานาจของวัตถุประสงความีลักษณะเปนประการใด เนื่องจากกฎหมายไมได
กําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดไว ในกรณีของวัดหรือสํานักสงฆท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล  เม่ือมี
ฐานะเปนบุคคลก็ยอมมีสิทธิหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงอาจพิจารณาสิทธิหนาท่ีของวัดและสํานัก
สงฆตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชน วัดอาจเปนเจาหนี้และลูกหนี้ มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินตาง ๆ มีความสามารถเขาทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ เปนผูซ้ือ ผูขาย ผูเชา ผูใหเชา ตัวการ
ตัวแทนมีสิทธิมีภูมิลําเนาอยางนอยหนึ่งแหง มีชื่อและใชชื่อ หรือสมญานามของวัดนั้นได เปนโจทก
และจําเลยท้ังในคดีแพงและคดีอาญาได หรือเปนคูสัญญาโดยไมตองใชนามของเจาอาวาสหรือ
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ไวยาวัจกร เปนตน นอกจากนั้นวัดและสํานักสงฆมีสิทธิหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน อันไดแกบทบัญญัติ
ของกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆคือ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจน
กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและประกาศของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม เปนตน รวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความ
เปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายปกครอง 
กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและรวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับนิติบุคคลโดยตรง เชน 
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ในขณะท่ี  ขอจํากัดสิทธิและหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆมีอยู ๒ 
ประการ คือ ขอจํากัดโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น  และขอจํากัดตาม
ขอบแหงวัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาท่ี ซ่ึงพบวาการจัดตั้งวัดไมมีกฎหมายบัญญัติใหวัดตอง
แจงวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาท่ีไว ดังนั้น ขอบวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาท่ีของวัดจึง
ตองพิจารณาจาก พุทธบัญญัติ จารีตประเพณี กฎหมายท่ีเก่ียวของและคําพิพากษาของศาลฎีกา โดย
สรุปไดวาวัตถุประสงคของวัดมี ๒ ประการ คือ  วัตถุประสงคหลักของวัด หมายถึง เพ่ือการ
ดําเนินการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรง   โดยมีวัตถุประสงครองของวัด คือ เพ่ือการ
พัฒนาและการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด             

(๔) การวิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายกรณีทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัด พบวาวัดในพระพุทธศาสนาเม่ือไดมีการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคล
แลวก็ยอมมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับคนธรรมดา และในบรรดาสิทธิหนาท่ีดังกลาวนั้น กรณีการมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของวัดนับเปนเรื่องสําคัญและเปนกรณีท่ีมีปญหามากท่ีสุดประการหนึ่งท่ี
เก่ียวของกับสถานะความเปนนิติบุคคลของวัด 

ทรัพยสินของวัดในศาสนาพุทธนั้นประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ไดแก 
ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนา ท่ีศาสนสมบัติกลาง ตลอดจนอาคาร เสนาสนะท่ีอยูอาศัย และ
สังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนานั้นเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งท่ีไดรับความ
คุมครองเปนพิเศษ โดยมีกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากทรัพยสินของศาสนสถาน
ในศาสนาอ่ืนเชนมัสยิดหรือมิซซัง ซ่ึงการคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนไปตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยท่ัวไป 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติเก่ียวกับทรัพยสินของวัดหรือศาสน
สมบัติโดยแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ (๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาซ่ึงมิใช
ของวัดใดวัดหนึ่ง (๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง  

สําหรับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ซ่ึงบัญญัติ
ไววา “การดูแล รักษา และจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ เพ่ือการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย”  
ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวกําหนดองคกรผูมีอํานาจจัดการศาสนสมบัติกลาง กลาวคือ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนผูมีอํานาจในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางโดยใหถือวา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นเทานั้น มิไดมีการกําหนดถึงวิธีการ 
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หลักเกณฑในการจัดประโยชนในสวนศาสนสมบัติกลางไว ซ่ึงแตกตางจากกรณีของศาสนสมบัติของวัด 
ซ่ึงบัญญัติใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ วรรคสามแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดการและดูแลรักษา ดังนั้นในสวนวิธีการจัดการ ดูแล รักษา 
ศาสนสมบัติกลางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงขาดความชัดเจน ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ัวไปท่ีกําหนดไวในกฎหมายเอกชนท่ัวไป 

การบริหารจัดการทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติกลางมีปญหาอุปสรรคท้ังในแงของขอ
กฎหมายในเรื่องของคุณสมบัติและความรูความสามารถของเจาอาวาสและไวยาวัจกรซ่ึงเปนผูจัด
ประโยชนหรือผูจัดการศาสนสมบัติขาดความเหมาะสม การขาดระบบควบคุมตรวจสอบและถวงดุล
อํานาจของผูเก่ียวของ การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีขอจํากัด ไมเอ้ือ
ประโยชนใหมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนสมบัติของวัด ตลอดจนไมมีบทลงโทษกรณีมีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม รวมท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึนจากลักษณะของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาตาง ๆ และผล
ผูกพันตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ตอผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ รวมท้ังขอจํากัดของอํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชาใน
คณะสงฆในการควบคุมดูแลการจัดประโยชนในศาสสมบัติของวัด 

   
๕.๒  ขอเสนอแนะ  

๕.๒.๑ ผูวิจัยมีความเห็นวาในปจจุบัน ถอยคําและความหมายของคําวา “วัด” และ 
“สํานักสงฆ” อันมีความหมายถึงศาสนสถานของพระพุทธศาสนา ยังไมมีความชัดเจนและไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายใดท่ีบัญญัติอธิบายหรือรับรองหรือใหคํานิยามความหมายของถอยคําดังกลาว 
จึงควรปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๕ ทวิ โดยเพ่ิมคํานิยามความหมายของ
คําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ” เชนเดียวกับท่ีพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๔ ไดบัญญัติคํานิยามคําวา “มัสยิด” ไว เพ่ือใหมีความชัดเจนในความหมายของ
ถอยคํา  

๕.๒.๒ ผูวิจัยเห็นดวยในการแกไขปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายหรือความเปนนิติ
บุคคลของวัดและสํานักสงฆ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการและการทํานิติกรรมของเจาอาวาสซ่ึงเปนผูแทนของ
วัด อันมีผลกระทบตอการบริหารงานโดยรวมของคณะสงฆไทย โดยใหปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา ๓๑ 
ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยยึดถือหลักการวา วัดและสํานักสงฆ มีสถานะความเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน ผูแทนของวัดคือเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานในการใชอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนด  สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตนเม่ือหนวยงานของรัฐโดย
มหาเถรสมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือ
สํานักสงฆท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยไมนําเอาเง่ือนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาซ่ึงเปน
จารีตประเพณีเชื่อมโยงระหวางฝายศาสนจักรกับฝายอาณาจักร อันเปนดุลพินิจของพระมหากษัตริยผู
ทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภก มาเปนเกณฑการพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร เพ่ือให
สอดคลองกับลักษณะของความเปนนิติบุคคลของกุศลสถานในศาสนาอ่ืน เชน มัสยิด หรือมิสซัง เปนตน 
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เพ่ือใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลักความเปนนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน อันจะทําใหการบริหารกิจการของวัดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณท่ีใหวัดเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ีมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของ
พลเมือง การสงเคราะหประชาชนและการชวยเหลืองานของทางราชการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
ตอไป  โดยแกไขมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชถอยคําดังตอไปนี้แทน  

“มาตรา ๓๑  วัดมีสามอยาง ไดแก 
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๓) สํานักสงฆ  
ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ซ่ึงไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายโดย

ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดและสํานักสงฆในกิจการท่ัวไป” 

๕.๒.๓ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย หรือโดย
มิไดรับอนุญาต อันเปนเหตุใหมีการทุจริต นําวัดหรือสํานักสงฆดังกลาวไปหลอกลวงหรือแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ สมควรใหมีบทลงโทษทางอาญา เพ่ือเปนการปกปองสถาบันศาสนาใหเปนรูปธรรมและมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้ 

“มาตรา ๔๔ จัตวา ผูใดกระทําการสรางหรือจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดรับอนุญาต อัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคแรก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

๕.๒.๔ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดหรือศาสนสมบัติกลาง นั้น
ผูวิจัยมีความเห็นวาวัดหรือสํานักสงฆในพระพุทธศาสนามีฐานะเปนองคกรทางศาสนา ท่ีถือเปนองคกร
ไมแสวงหากําไรท่ีมิใชระบบตลาด หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๙๓ เรียกวาสถาบันไม
แสวงหากําไรใหบริการครัวเรือน (Non-Profit institution Serving Households : NPISHs) อัน
หมายถึง องคกรท่ีดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร โดยผลิตสินคาและบริการใหกับประชาชนหรือสังคมโดย
ไมคิดราคาหรือแบบใหเปลา หรือจําหนายในราคาท่ีไมคุมทุนหรือในราคาท่ีไมมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงในท่ีนี้ครอบคลุมองคกรประเภทมูลนิธิ สมาคม พรรคการเมืองและองคกรทางศาสนา ซ่ึงรวมถึงวัดใน
พระพุทธศาสนาดวย ดังนั้น ในการบริหารจัดการทรัพยสินในพระพุทธศาสนาจึงควรคํานึงถึง
วัตถุประสงคดังกลาว หรือประโยชนสาธารณะมากกวาท่ีจะเนนเรื่องผลประโยชนหรือกําไรขาดทุน
เชนเดียวกับองคกรพาณิชย แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความเปนธรรมและ
ผลกระทบตอสังคมในภาพรวมดวย 

๕.๒.๕ การบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางนั้น ควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการ
จัดการศาสนสมบัติกลางใหมีความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของมาตรา ๔๐ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแกไขถอยคําเปน “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของ
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วัด ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” ท้ังนี้ เพ่ือใหการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
กลางมีความชัดเจน โปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติกลางท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรเปนการบริหารจัดการโดยผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเพ่ือมิใหศาสนสมบัติตองสูญเสียโอกาสและมูลคาทางเศรษฐกิจ
โดยไมมีเหตุอันควร แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเปนธรรมและวัตถุประสงคของการเปน
องคกรท่ีไมแสวงกําไรท่ีไดระบุไวแตแรกดวย 

๕.๒.๖ ในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด ควรปรับปรุงแกไขดังนี้ 
         (๑) ปรับปรุงคุณสมบัติในการแตงตั้งเจาอาวาสซ่ึงเปนผูแทนของวัดใหเหมาะสม 

โดยมีคุณวุฒิหรือความรูความสามารถทางดานการบริหารจัดการหรือมีความรูดานกฎหมาย การทํา
นิติกรรมสัญญา การบัญชี เปนตน  

      (๒) ปรับปรุงคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและการแตงตงตั้งไวยาวัจกร ให
เหมาะสม โดยมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือ
สิทธิประโยชนตาง ๆ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ซ่ือสัตยและตรวจสอบได    

    (๓) หนวยงานของรัฐควรมีแนวทางในการกํากับดูแลการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของวัดอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได และเผยแพรใหสาธารณะรับทราบ พรอมกับ
ปรับปรุงระบบและมาตรการในการควบคุมตรวจสอบและการถวงดุลอํานาจของผูท่ีดํารงตําแหนงตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ สิทธิประโยชนและทรัพยสินตาง ๆ ของวัด ใหเปนไปอยางโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลท่ีสอดคลองกับการดําเนินกิจการของวัด ไดแก ความ
รับผิดชอบ การมีสวนรวม ความโปรงใส หลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม  โดยในการนี้อาจจัดใหมี
ระบบการประเมินผลหรือการตรวจสอบประจําป การตรวจสอบระบบบัญชี เพ่ือท่ีผูรับการตรวจจะได
รับทราบปญหาเพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนาวิธีการทํางานหรือบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (๔) ปรับปรุงกฎหมายใหมีมาตรการลงโทษสําหรับผูดํารงตําแหนงเก่ียวกับวัดท่ีฝา
ฝนไมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับหรือหลักเกณฑตาง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยสิน
หรือศาสนสมบัติของวัดท่ีกําหนดไวโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  ตลอดจนมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญาตอผูท่ีฝาฝนหรือบุกรุกเขาไปยึดถือ ครอบครองหรือใชประโยชน 
หรือทําใหเกิดความเสียหาย ทําลายหรือทําใหไรคา ซ่ึงทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัดโดยไมมี
อํานาจ  

   (๕) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด โดยนําระบบ
บัญชีท่ีไดมาตรฐานตามหลักการบัญชีท่ีรับรองกันท่ัวไป รวมท้ังระบบเทคโนโลยีสมัยใหม และเทคนิค
ใหมมาใชในการบริหารจัดการหรือการลงทะเบียน เพ่ือประโยชนในการควบคุมตรวจสอบ การจัดเก็บ
ฐานขอมูลท่ีถูกตองทันสมัย สามารถนําไปใชประกอบการตรวจสอบการวางแผนพัฒนาหรือการ
บริหารจัดการตาง ๆ เชน การสิ้นสุดสัญญา ระยะเวลาการสงผลตอบแทนหรือคาเชา เปนตน 

๕.๒.๗ ประชาชนและชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรตองมีบทบาทในการเขาไปมีสวน
รวมกับวัดในการบริหารจัดการวัดใหมากข้ึน มีการกระตุนใหมีจิตอาสาในการทํางานเพ่ือชุมชนและ
สังคมโดยอาศัยวัดในพระพุทธศาสนาเปนตนแบบ 



๒๙๕ 
 

แผนภูมิท่ี ๒ 
แสดงกระบวนการของกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

และสํานักสงฆ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     

พระราชบัญญัติคณะสงฆ  
พ.ศ. ๒๕๐๕   

---------- 
มาตรา ๓๑ วัดมสีองอยางไดแก  
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล” 

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการ
จัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของวัดและสํานักสงฆ พบวากฎหมาย
มีความไมชัดเจน การนําเรื่อง
พระราชทานวิสุงคามสีมาท่ีเปนจารีต
ประเพณีการสงเสริมศาสนาพุทธมา
เปนเหตเุช่ือมโยงไปสูผลความเปน 
นิติบุคคลของวัดขัดตอหลักความเปน
นิติบุคคลตามหลักกฎหมายมหาชน
และไมสอดคลองกับหลักการปกครอง
และบรหิารราชการแผนดิน  
 
 
 
 

วิเคราะหสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงค 
ของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาท่ี
ของวัดไมมีกฎหมายกําหนดไวจึงตอง
พิจารณาจากพุทธบัญญตัิ จารตี
ประเพณี กฎหมายท่ีเก่ียวของและคํา
พิพากษาศาลฎีกา โดยมีวัตถุประสงค
หลักคือการดําเนินการตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา 

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกับทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัด พบวาการบริหารจดัการ
ทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติ
กลางมีปญหาท้ังในแงของขอกฎหมาย
ดานคุณสมบัติของเจาอาวาสและ
ไวยาวัจกร การขาดระบบตรวจสอบ 
กฎระเบียบมีขอจํากัดและไมมี
บทลงโทษกรณีการฝาฝนไมปฏิบัติ

 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔  
วินิจฉัยวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทาน้ัน 

เสนอแนะใหมีการปรับปรุง
แกไข มาตรา ๕ ทวิ โดยเพ่ิม
นิยามคําวา “วัด” และ “สํานัก
สงฆ ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
ปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ 
จัตวา ใหมีบทลงโทษทางอาญา
กรณสีรางหรือจดัตั้งวัดหรือ
สํานักสงฆโดยไมไดรบัอนุญาต 

บทสรุป ตองปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนโดยมีหลักการวา
วัดและสํานักสงฆมีสถานะเปนนิตบุิคคลตามกฎหมายมหาชน โดยความเปน 
นิติบุคคลเริ่มตนเมื่อหนวยงานของรัฐไดรบัรองการจดัตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย 
โดยไมนําเง่ือนไขการพระราชทานวิสุงคามสมีามาเปนเกณฑพิจารณาความเปน
นิติบุคคล 

เกิดปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมไิดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆท่ีไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  

 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖ และ 
ท่ี๑๑๑๒/๒๕๔๐ วินิจฉัยวาวัดและสํานักสงฆท่ีแมจะมิไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีฐานะเปนนิติบุคคล 

  วิเคราะหปญหา 

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข มาตรา ๓๑ ดังน้ี 
“วัดมีสามอยาง ไดแก 

(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๓) สํานักสงฆ 

ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ท่ีไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม มีฐานะเปนนิติบุคคล” 

เสนอแนะใหมกีารปรับปรุงแกไข
กฎหมายกําหนดคณุสมบัติของเจา
อาวาสและไวยาวัจกรใหมีความ
เหมาะสม ปรบัปรุงมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยสินของวัดโดยยึดถือ
ประโยชนสาธารณะมากกวาเนนกําไร 
ปรับปรุงหลักเกณฑการจดัการศาสน
สมบัติกลางใหเปนไปตามกฎกระทรวง 



บรรณานุกรม 

หนังสือท่ัวไป 

กฎหมาย 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.  
ประมวลกฎหมายอาญา.  
พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ  

บรรพ ๒ ท่ีไดตรวจชําระใหม, ประกาศเม่ือ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘.  
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕.  
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐.  
พระราชบัญญัติการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖.  
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน 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 และพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว (ถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. 
๒๕๔๔). 

พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการการคาโลก พ.ศ. ๒๕๓๗. 
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการดาวเทียมเคลื่อนท่ีระหวางประเทศ 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 และท่ีแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติม.  
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 (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑. 
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘. 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕.  
พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙. 
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม 

พ.ศ. ๒๕๓๕, ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕. 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐. 
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒.  
พระราชบัญญัติอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖.  
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗. 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๘๓๘๔/๒๔๘๖ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๔๘๖ และบันทึกความเห็น

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี ๓) เรื่องรางพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองท่ีตําบลบานใหม อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ศ. .....  

กฎกระทรวง 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ – ๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา

อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘).  
กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา. 

คําพิพากษาฎีกา 
คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๖๒๐/๒๕๐๘  และท่ี ๒๒๖๐/๒๕๐๘. 
คําพิพากษาฎีกาท่ี ๒๙๕/๒๕๐๑. 
คําพิพากษาฎีกาท่ี ๙๙๕/๒๔๙๑ และท่ี ๑๑๓๒/๒๔๙๑. 

หนังสือ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ความรูศาสนาเบ้ืองตน. 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. ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕. 
กิตติศักดิ์ ปรกติ. หลักกฎหมาย บุคคล. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 

๒๕๕๓. 
ความรูเก่ียวกับศาสนาพราหมณ-ฮินดู. <http://www.SiamGanesh.com>, ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘. 
ความหมายของวัด. <http://www.phutthathum.com>, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
จิตติ ติงศภัทิย. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย บุคคล. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๒. 
ชัยนันท งามขจรกุลกิจ. ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลและความเปนนิติบุคคลของบริษัทจํากัด. มปท., 

มปป. 
ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของอังกฤษ. มปท., มปป. 
ชาญชัย แสวงศักดิ์. คําอธิบายกฎหมายปกครอง. พิมพครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 

วิญูชน, ๒๕๕๐.  
          . “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน.”  
ชําเลือง วุฒิจันทร. การพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพ่ือความม่ันคงแหงชาติ. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๖. 
เดือน คําดี. การเผยแพรศาสนาคริสตในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๒๙. 
ตุล เมฆยงค. “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑.  
ปกรณ นิลประพันธ. บทบาทหนาท่ีของฝายบริหารในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือ

ประกอบการจัดทํารางพระราชบัญญัติ <http://www.lawreform.go.th>, ๒๕๕๓. 
ประยูร กาญจนดุล. คําบรรยายกฎหมายปกครอง. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคล และความรับผิด

ทางอาญาของนิติบุคคล. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๓ 
ปลื้ม โชติษฐยางกูร. คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
ปยะนุช โปตะวณิช. “บุคคลธรรมดา” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 



 
 

๒๙๙ 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต). พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร  
ชุดคําวัด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเลี่ยงเซียง, ๒๕๔๘. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจํา 
ชาติ. พิมพครั้งท่ี ๑๐, กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓.  

          . (ประยุทธ ปยุตโต). พระพุทธศาสนาในเอเชีย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรมสภา, 
๒๕๔๐. 

พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต). พุทธสถานในอินเดีย–เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.  

          . (ป.อ.ปยุตโต). ฝงลูกนิมิต–ผูกสีมา: ปุจฉา วิสัชนา. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: 
ประพันธสาสน, ๒๕๕๕. 

พระมหาณรงค จิตตโสภโน. “พุทธศาสนากับการพัฒนา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเช่ือ
และศาสนาในสังคมไทย, พิมพครั้งท่ี ๑๖. นนทบุรี: สํานักพิมพหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราช, ๒๕๕๖. 

พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. คณะ
ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, <http://www.history. 
mbu.ac.th/buddhism/bud๖-๖.html>, ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘. 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆไทย. พิมพครั้งท่ี ๙. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 

พระยาเทพวิทุร. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๒๔๐.  
พระนคร: เนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๐๙.  

พวงผกา  คุโรวาท. ศิลปะและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: รวมสาสน (๑๙๗๗) จํากัด, ๒๕๓๙. 
พิทูร มลิวัลย และ ไสว มาลาทอง. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒.  
พุทธสมาคมแหงประเทศไทย. บันทึกการสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน. พระนคร: 

หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๑๓. 
โภคิน พลกุล. “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส.” ใน วารสารกฎหมายปกครอง เลม ๖ 

ตอน ๒. (สิงหาคม, ๒๕๓๐). 
รชฏ เจริญฉํ่า. “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑ ฉบับปรับปรุง. นนทบุรี: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
          . เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑ พิมพครั้งท่ี ๓. นนทบุรี: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพครั้งท่ี ๒.

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๕๒๖. 
          . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. ขอมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา 

ป ๒๕๕๗.  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2


 
 

๓๐๐ 

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. “มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทย.” ใน ประชุมพระนิพนธ
เกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๔. 

สมเด็จพระธีรญาณมุนี. “คุณวัด.” วารสารใบลาน. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (เมษายน–พฤษภาคม ๒๕๒๘).  
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พระมหาสมณวินิจฉัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓. 
สมทบ สุวรรณสิทธิ. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย บุคคล. พระนคร: โรงพิมพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๔. 
สมพร เทพสิทธา. การกูพระศาสนาของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช. กรุงเทพฯ: สํานักงาน

เสริมสรางเอกลักษณของชาติ, ๒๕๔๐. 
สมพร พรหมหิตาธร. อาญาวัดอาญาบาน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, 

นิติธรรม, ๒๕๓๙. 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ฐานะของสํานักสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, 

การตอบขอหารือ เรื่องเสร็จท่ี ๓๓๖/๒๕๕๕ <http://www.krisdika.go.th/wps/ 
portal/general/!ut/p/c๕>, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗. 

          . คูมือแบบการยกรางกฎหมาย <http://www.lawreform.go.th>, ๒๕๕๓. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน. พิมพครั้งท่ี ๑๖. กรุงเทพมหานคร:  

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
เสฐียรโกเศส. ชีวิตชาวไทยสมัยกอน. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๐. 

วิทยานิพนธ/รายงานวิจัย 
ฉลอง ชวยธานี “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง”.  

วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕. 

ณดา จันทรสม. รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย. โครงการศึกษา
การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ระยะท่ีสอง เสนอตอ สํานักวิจัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๕.  

นริศ ชํานาญชานันท. สถานะทางกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม : ปญหาอุปสรรคท่ีมีผลตอ
การบริหารราชการแผนดินในประเทศไทย. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๗. 

สมคิด เลิศไพฑูรย. สภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการไทย. รายงานการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, ๒๕๓๙. 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ. เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๗. 



 
 

๓๐๑ 

สุธรรม ธีรภัทรธํารง. การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและกิจกรรมของวัดและพระสงฆท่ีมีตอการ
สงเสริมสถานภาพของเด็กวัดในสังคมไทย. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗. 

สุนทร มณีสวัสดิ์. สถานะทางกฎหมายของวัดไทย. วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๑.  

อาทิตยา จารุจินดา. พฤติกรรมทางศาสนาของคนในสังคมเมือง : กรณีศึกษา วัดสนามนอก และ  
วัดสนามใน ตําบลวัดชะลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
กําหนดการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการ 

การประชุมสัมมนา เรื่อง 
สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

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

หนวยงานสนับสนุน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันศุกรท่ี 26 ธันวาคม 2557   

เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ 

 
 

เวลา 13.00 น. – 13.30 น.  ผูเขาประชุมสัมมนาลงทะเบียนและรับเอกสาร 
เวลา 13.30 น. – 13.45 น.  พิธีเปดการประชุมสัมมนา 
      โดย พระธรรมสุธี เจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ 
เวลา 13.45 น. – 15.30 น.  บรรยาย “ปญหาสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ 
      พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ” 
      โดย พระสิทธินิติธาดา, ดร. 
    พระครูอรรถกิจจานุกูล, น.บ., ผูชวยเจาอาวาส 
    วัดยุณยประดิษฐ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
    รองศาสตราจารย ดร. ภูมิ โชคเหมาะ และคณะ 
เวลา 15.30 น. – 16.00 น.  ตอบขอซักถาม 
เวลา 16.00 น. – 16.30 น.  พิธีปดการประชุมสัมมนา 
      โดย พระสิทธินิติธาดา, ดร. 
      เจาคณะเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
      ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ 
เวลา 16.30 น.    ผูเขาประชุมสัมมนาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
 

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบการสัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๖ 

 

  

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นโครงการวิจัย 

เร่ือง 

สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มไิดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

(Legal Status of the Temple that has not been granted  

Visungamasima And the Residence of Monks) 

 

 

 

โดย พระสิทธินิติธาดา, ดร. 

 

 

 

หนวยงานสนับสนุน:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันศุกรท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗   

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ 

 
 



๓๐๗ 

 

เปรียบเทียบวัดไทยและสาํนักสงฆไทยกบักุศลสถานของศาสนาอ่ืน ๆ 

สาระสําคัญ 
วัดไทย/สํานัก

สงฆไทย 
มัสยิดอิสลาม โบสถมิสซัง 

วิหารฮินดูและ
พราหมณ 

๑. วตัถปุระสงค
ในการจัดตัง้ 

เพ่ือประโยชน
สาธารณะ/
มหาชน โดยมี
องคกรของรัฐ
ควบคุมการ
จัดตัง้ 

เพ่ือประโยชน
เฉพาะกลุมหรือ
เอกชน 

เพ่ือประโยชน
เฉพาะกลุมหรือ
เอกชน 

เพ่ือประโยชน
เฉพาะกลุมหรือ
เอกชน 

๒. สถานะทาง
กฎหมาย 

เปนนิตบิุคคล
ตามกฎหมาย
มหาชน 

คณะกรรมการ
อิสลามประจํา
จังหวดัจะขอจด
ทะเบียนเปนนติิ
บุคคลตาม
กฎหมายเอกชน
ได 

คณะกรรมการ
โบสถมิสซงั
ประจําจังหวัดจะ
ขอจดทะเบียน
เปนนิตบิุคคล
ตามกฎหมาย
เอกชนได 

คณะกรรมการ
วิหารฮินดแูละ
พราหมณประจํา
จังหวดัจะขอจด
ทะเบียนเปนนติิ
บุคคลตาม
กฎหมายเอกชน
ได 

๓. สิทธ ิอํานาจ 
และหนาที่ใน
การดําเนนิ
กิจกรรม 

ใชอํานาจ
กฎหมายมหาชน 

ใชอํานาจ
กฎหมายเอกชน 

ใชอํานาจ
กฎหมายเอกชน 

ใชอํานาจ
กฎหมายเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 

 

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆ 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
2. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
3. ประมวลกฎหมายอาญา 
4. ประมวลกฎหมายทีด่ิน 
5. พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
6. พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
7. พระราชบัญญัตวิาดวยลักษณะ ฐานะของวดับาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตาม

กฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ 
8. พระราชบัญญัตวิาดวยที่พระราชทานพระบรมราชานญุาตแกโรมันคาทอลิก มิสซัง 

ในกรุงสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
9. พระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
10. พระราชบัญญัตวิิธกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
11. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
12. พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ. 
13. พระราชบัญญัติการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

14. กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 
(เพ่ือบงชี้/สนบัสนนุและศึกษาเปรียบเทียบความเปนนติิบุคคลของวดั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๙ 

 

วัดไทยและสํานักสงฆไทยกับกุศลสถานในศาสนาอ่ืน 
แมวารัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักไทยจะมไิดมีบทบญัญตัิไวอยางชัดเจนวาประเทศไทย

มีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยเพ่ือแสดงใหเห็นถึงสถาบันหลักของประเทศ สาม
สถาบัน ไดแก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวาประเทศไทยให
เสรีภาพในการนับถือศาสนา แตก็มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ
บัญญัติไวชัดเจนวา “พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ” แสดงใหเห็นวา พระมหากษัตริย
ทรงนับถือศาสนาพุทธนั่นเอง และมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวา “ทรง
เปนอัครศาสนูปถัมภก” หมายความวาทรงอยูในฐานะเปนผูอุปถัมภบํารุงทุกศาสนาที่มีอยูใน
ราชอาณาจักรไทยนั่นเอง 

เปนที่ประจักษวาประชาชนไทยจํานวนรอยละ .. นับถือศาสนาอื่น ไดแก ศาสนาอิสลาม 
คริสต ฮินดู และพราหมณ ปกติแลวก็จะมีการปฏิบัติศาสนกิจท่ีสถาบันทางศาสนาท่ีถือวาเปน
กุศลสถานของแตละศาสนา กลาวคือ พุทธศาสนิกชนมักไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดและหรือสํานัก
สงฆ อิสลามิกชนมักไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีมัสยิดอิสลาม คริสตศาสนิกชนมักไปปฏิบัติศาสนกิจที่
โบสถมิสซัง ฮินดูและพราหมณก็ไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวิหาร รวมท้ังประชาชนไทยบางกลุมที่
เล่ือมใสศรัทธาเทพเจา เจาพอ เจาแม หลวงพอ ฯลฯ รวมบริจาคสรางกุศลสถาน เชน ศาลเจา
ตาง ๆ เปนตน แมวาจะแสดงใหเห็นถึงความเปนสถาบันทางศาสนาเหมือนกัน และเปนสถานที่
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือศรัทธาของศาสนิกชนของแตละศาสนาก็ตาม แตก็มีความ
แตกตางกับวัดไทยและสํานักสงฆไทยอยางชัดเจน โดยผูวิจัยจะอธิบายเปรียบเทียบใหเห็นความ
แตกตางตามตาราง คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนา ๘๔) 
 

 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบเฉพาะวัดไทย วัดจีนนิกาย และวัดอนมันิกาย 

มีลักษณะเปนนิตบิุคคลตามกฎหมายมหาชนเชนเดียวกนั กลาวคือ 
1. วัดไทย รวมถึงวัดมอญและวัดพมาในราชอาณาจักรไทย เกิดจาก พ.ร.บ. คณะสงฆ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ ขณะที่วัดจีนนิกายและวัดอนัมนิกาย เกิดจากกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๒๐) 

2. คณะสงฆไทย ตามนัยมาตรา ๔๕ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา คณะ
สงฆอื่น ตามนัยมาตรา ๔๖ ใหเปนไปตามกฎกระทรวง (ยังมิไดกําหนดใหเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นควรตองแกไขเพ่ิมเติม) 
 
 
 

ภายหลังพระพุทธปรนิิพพานประมาณ ๑๐๐ ป 
มีการปฐมสังคายนาเปนผลใหศาสนาพุทธม ี๒ นิกาย 

นิกายเถรวาทหรือหนิยาน (นิกายดั้งเดิม) 
(แพรหลายในไทย สหภาพเมียนมาร 
รวมทัง้ชนกลุมนอย เชน มอญ สปป.ลาว 
และราชอาณาจักรกัมพูชา) 

นิกายอาจารยวาทหรือมหายาน 
(แพรหลายในสาธารณรฐัประชาชนจีน 
ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพ
สังคมนิยมเวียตนาม) 
 

วัด/สํานักสงฆในพระพุทธศาสนา 
(องคกรเผยแพรพระพุทธศาสนา) 

วัดไทย วัดจีน 
(วัดจีนนิกาย) 

วัดญวน 
(วัดอนัมนิกาย) 

วัดมอญ 
(รามัญ) 



๓๑๑ 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนสมบัตมิี ๒ ประเภท 

ศาสนสมบัตกิลาง 
(หมายถึงทรัพยสินของพระพุทธศาสนาท่ีมิใช
ของวัดใดวัดหนึ่ง) 
มีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (เดิมคือ 
กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงศึกษา- ธิการ) 
เปนผูดูแลและจัดการศาสนสมบัติกลาง 
(มาตรา ๔๐ วรรค ๒) ประกอบดวย 
(1) ทรัพยสินของวัดรางท่ีไดประกาศยุบเลิก

วัดตามกฎหมายแลว 
(2) ทรัพยสินท่ีมีผูถวายใหแกพระพุทธศาสนา 
(3) ทรัพยสินท่ีคณะสงฆจัดตั้งข้ึนดวยทุนศา

สนสมบัติกลาง 
(4) ผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินและการ

จัดการทรัพยสินตาม (๑) (๒) และ (๓) 

ศาสนสมบัตขิองวดั 
(หมายถึงทรัพยสินทุกชนิดของวัดใดวัดหนึ่ง 
ผูวิจัยเห็นวาควรตองหมายความรวมถึง
ทรัพยสินของสํานักสงฆแหงใดแหงหนึ่งดวย) 
ประกอบดวยเอกสารสิทธิ์เก่ียวกับท่ีดิน 
รวมท้ังปูชนียสถานท่ีตั้งอยูภายในบริเวณ
วัด/สํานักสงฆ ตามท่ีปรากฏในทะเบียนท่ี
ธรณีสงฆ ปกติไดแกท่ีดินวัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ี
กัลปนาคาร วัดใหเชาไดไมเกิน ๓ ป หาก
เกิน ๓ ปตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (กฎ
กระทรวงฯ) 
 

มาตรา ๔๐ วรรค ๒ 
“ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัตินั้นดวย” 
ผูวิจัยเห็นวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของ (Owner) ทรัพยสินท่ีเปนศาสน

สมบัติกลาง และเปนเจาของรวม (Joint-owner) ทรัพยสินของวัดและสํานักสงฆทุกแหงดวย 

มาตรา ๑๘ + มาตรา ๔๑ และ ๔๒ 
ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลางดวยความ

เห็นชอบของมหาเถรสมาคม  
ผูวิจัยเห็นวา มหาเถรสมาคมก็มีฐานะเปนเจาของรวมดวยเชนกัน และควรแกไขเพ่ิมเติมใหมีการ

จัดทํางบประมาณของวัดและสํานักสงฆดวย 



๓๑๒ 

 

ความแตกตางระหวางนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนและนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 
 

สาระสําคัญ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 
๑. ความหมาย นิติบคุคลทีไ่ดจัดตัง้ขึน้โดยกฎหมาย 

และมกีฎหมายไดใหอํานาจไว มักมี
สิทธิพิเศษโดยมีสิทธิหรืออํานาจ
เหนือบุคคลเอกชน  มีการดาํเนิน
กิจการในลักษณะเปนการใชอํานาจ
ในทางสาธารณะหรืออํานาจในทาง
ปกครองตามที่กฎหมายบัญญัตไิว  

นิติบคุคลท่ีอยูภายใตบังคบัของ
กฎหมายเอกชน มักจะมีสิทธิ หนาที่
และความรับผิดอยางบุคคลธรรมดา 
มักจะเกิดจากการรวมตัวของบุคคล
ธรรมดาเพ่ือดําเนนิกิจการตาม
วัตถุประสงค และมกีฎหมายบัญญตัิ
ใหตองจดทะเบียนเพ่ือกอตั้งเปน 
นิติบคุคล  

๒. การจัดตั้ง ไดแก  สวนราชการ รฐัวิสาหกิจ 
หนวยงานของรัฐ องคการมหาชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
องคกรวิชาชีพ วดัในพระพุทธ-
ศาสนาและโรงเรียน เปนตน 
 
 

ไดแก นิตบิุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงฯ  ไดแก สมาคม 
มูลนิธ ิหางหุนสวนจดทะเบยีน หาง
หุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด และ
นิติบคุคลอืน่ท่ีกอตั้งโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายเฉพาะ เชน 
มัสยิด สถาบนัการศึกษาเอกชน 
องคกรทางการคาพาณิชย เชน 
บริษัทมหาชนจํากดั สหกรณ 
หอการคา สมาคมการคา นติิบุคคล
ที่เปนกองทนุและองคกรในตลาดทุน 
เชน กองทนุสํารองเล้ียงชีพ กองทุน
รวม และนติิบุคคลเกี่ยวกับท่ีอยู
อาศัย เชน นิตบิุคคลหมูบานจัดสรร 
นิติบคุคลอาคารชุด เปนตน 

๓. วัตถุประสงคของ
การจัดตั้ง 

จัดตัง้เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
(Public Interest Purpose) 
 

จัดตัง้เพ่ือประโยชนเอกชน (Private 
Interest Purpose) 
 

 
 
 
 



๓๑๓ 

 

สาระสําคัญ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 
๔. สิทธิและหนาที ่ มักจะมีสิทธแิละอํานาจเหนอื

เอกชน โดยมีสิทธิหนาทีต่ามที่
กําหนดโดยบทบัญญัตขิอง
กฎหมาย นอกจาก นั้นนิตบิคุคล
มหาชนอาจมีสิทธหินาทีอ่ยาง
บุคคลธรรมดา เชน สิทธิในการ
ทางทรัพยสิน สิทธิในการมอบ
อํานาจและรับมอบอํานาจ สิทธิ
ในการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน สิทธิในการเปนคูความ
ในคด ีเปนตน 
 
 

มักจะมีสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดอยาง
คนธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ทีโ่ดย
สภาพไมอาจมไีดอยางบคุคลธรรมดา  โดย
กรอบของสิทธิและหนาที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคในการจัดตั้งซึ่งอยูในรูปแบบ
ของขอบังคับหรือตราสารจัดตัง้โดยอยู
ภายใตบังคบัของกฎหมายทีเ่กี่ยวของ เชน 
ขอบังคับของสมาคมหรือมูลนิธิ จะมกีาร
กําหนดวัตถุประสงคของสมาคมและมูลนิธิ
นั้นดวย 
 

๕. การส้ินสุดของ
นิติบคุคล 

ส้ินสุดโดยผลของกฎหมาย ส้ินสุดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เชน 
การเลิกนติิบุคคลตามที่ตกลงกันหรือ
ตามท่ีแสดงเจตนา หรือนายทะเบียนมี
คําส่ังเพิกถอนทะเบียนหรือศาลมีคําส่ังให
เลิกนติิบุคคล 
 

๖. กฎหมายที่
เกี่ยวของ 

กฎหมายระเบียบบรหิารราชการ
แผนดิน กฎหมายการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ
หนวยงานของรัฐและกฎหมาย
มหาชนเฉพาะเรือ่ง เชน 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ เปนตน  
 

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

 
 



๓๑๔ 

 

 
 

การปกครองสงฆและการถวายสมณศักดิ์0๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๑
การถวายสมณศักด์ิ เปนการอุปถัมภบํารุงท่ีฝายอาณาจักรใหแกศาสนจักรเปนพิเศษ เพ่ือเปนการตอบ

แทนการปฏิบัติหนาท่ีใหแกรัฐ (หนา ๗๕) (งานวิจัย) 

สมเด็จพระสังฆราช  ๙ 

สมเด็จพระราชาคณะ ๘ สมเด็จพระราชาคณะ ๘ 

รองสมเด็จพระราชาคณะ ๗ 

พระราชาคณะชัน้ธรรม ๖ 

พระราชาคณะชัน้เทพ ๕ 

พระราชาคณะชัน้ราช ๔ 

พระราชาคณะชัน้สามัญ ๓ 

พระครูสัญญาบัตร ๒ 

พระครปูระทวน ๑ 



๓๑๕ 

 

 
 

 
 

สถานภาพของวัดไทยมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 

 
ลักษณะ/เน้ือหา นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 

๑. วัตถุประสงค เพ่ือประโยชนสาธารณะ/มหาชน 
(Public) โดยรวม 

เพ่ือประโยชนของปจเจกบคุคล
และหรือกลุม/คณะบุคคล 

๒. การจัดตั้ง จัดตัง้โดยรัฐ/องคกรของรัฐ (ปกตมิี
คณะบุคคลหรือสาธารณชนใหการ
สนับสนนุดวย) 

จัดตัง้โดยเอกชน/ปจเจกชน โดยมี
องคกรของรัฐควบคุมกาํกับและ
หรือดูแลทกุขัน้ตอน 

๓. การดําเนนิงาน/
กิจกรรม/อํานาจ
หนาที ่

ใชอํานาจมหาชนในการ
ดําเนินงาน/กิจกรรม เชน มอีํานาจ
ออกคําส่ังหรอืมอบหมายกําหนด
หนาที่ใหองคกรของรฐัอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของรวมทัง้เอกชนปฏิบตัิ
ภารกิจของวดัได 

ไมมีอํานาจใชอาํนาจมหาชนส่ังการ
ไดโดยตรง คงไดแตขอความ
รวมมือหรือขอความอนุเคราะห
ชวยเหลือจากองคกรของรัฐหรือ
เอกชนดวยกัน 

๔. ความสัมพันธกับ
นิติบคุคลอืน่ 

มีกฎหมายบัญญัติใหวดัมีสถานะ
แตกตางกนัภายใตองคกรปกครอง
เดียวกัน 

วัดไมมีลักษณะเปนนิตบิุคคล
เอกชนทีป่กติมีฐานะเทาเทียมกัน 

๕. กฎหมายที่
เกี่ยวของ 

ปกตแิลววดัอยูภายใตกฎหมาย
มหาชนท้ังส้ิน เชน พ.ร.บ.คณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

วัดจะมีสถานะเปนนติิบุคคลตาม
กฎหมายเอกชนตอเมื่อเขาเปน
คูสัญญากับเอกชนในนติิกรรมบาง
ประเภททีก่ฎหมายมหาชนอนุญาต 

 
สรุป  วัดไทยมีสถานภาพเปนนติิบคุคลตามกฎหมายมหาชน 

(สถานะทางกฎหมายของวดั หนา ๗๖) 
 



๓๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความคิดเหน็ 

โครงการวิจัย 
สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 

 
 

โครงการวิจัย 
(Research Project) 

สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
(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) ดวยการศึกษาคนควาบทกฎหมายท่ี
เก่ียวของ หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ และงานวิจัย 

๒.๒ การวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และสัมภาษณเจาะลึกบุคลากรซ่ึงเก่ียวของกับหัวขอวิจัย 

๓. สาขาวิชาการและกลุมวิชาการท่ีทําการวิจัย: สาขาสังคมศาสตร (นิติศาสตร และรัฐศาสตร) 

๔. คําสําคัญ (Key Word) ของโครงการวิจัย: (จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพครั้งท่ี ๒) 
 พ.ศ. ๒๕๕๔) ไดแก 

๔.๑  สถานภาพ  หมายถึง ฐานะ น.๑๑๕๖ 
๔.๒  วัด หมายถึง สถานท่ีทางศาสนาโดยปกติมีโบสถ วิหาร และท่ีอยูของสงฆหรือนักบวช เปน

ตน น.๑๑๐๔ 
๔.๓  วัด ตามมาตรา ๓๑ แหง พ.ร.บ. สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ หมายถึงวัดท่ีไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ 
๔.๔ วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตท่ีพระราชทานแกสงฆเพ่ือใชเปนท่ีสรางพระอุโบสถ น.๑๑๒๖ 
๔.๕ สํานักสงฆ หมายถึง วัดท่ียังไมไดรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา น.๑๑๒๗ 
๔.๖ นิติบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมาย หรือตามกฎหมาย แตกตางจากบุคคล

ธรรมดา โดยมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาท่ีโดยสภาพ
จะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น เชน กระทรวง ทบวง กรม บริษัทจํากัด 
สมาคม มูลนิธิ น.๕๓๔ 

๔.๗ นิติบุคคลเอกชน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน เชน บรรดาองคกรตาง ๆ ท่ีจด
ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนใหญมีวัตถุประสงคแสวงหากําไร 



๓๑๘ 

 
๔.๘  นิติบุคคลมหาชน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เชน หนวยงานตาง ๆ ของรัฐท่ี

มีกฎหมายบัญญัติใหเปนนิติบุคคล  สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
๔.๙  ศาสนสมบัติของวัด หมายถึง ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง รวมท้ังปูชนียสถานท่ีตั้งอยู

ภายในบริเวณวัด เชน พระปฐมเจดีย พระธาตุพนม พระธาตุดอยสุเทพ หนา ๑๑๔๓ 
๔.๑๐ นิตยภัต หมายถึง อาหารหรือคาอาหารท่ีถวายภิกษุสามเณรเปนนิตย, เงินงบประมาณ

แผนดินท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเปนประจําทุกป
เพ่ือเบิกจายถวายอุดหนุนอุปถัมภแกพระภิกษุผูไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ พระสังฆา- 
ธิการ พระเลขานุการ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค เปนตน หนา ๖๓๓-๖๓๔ 

๕. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
เปนท่ีรูกันโดยท่ัวไปของนักกฎหมาย (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) โดยท่ีบุคคลธรรมดานั้นไดแกมนุษยทุกคนซ่ึงมีสภาพบุคคลเริ่ม
ตั้งแตเกิดมาแลวรอดอยู จนกระท่ังสิ้นสภาพบุคคลเม่ือถึงแกความตาย (ป.พ.พ. มาตรา ๑๕)  ในขณะ
ท่ีนิติบุคคลนั้น หมายถึงบุคคลท่ีกฎหมายไดสมมุติข้ึนเพ่ือใหมีสิทธิและหนาท่ีหลายอยางตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติคลายกับบุคคลธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น (ป.พ.พ. มาตรา 
๖๗) โดยท่ีบุคคลธรรมดาก็ดี และนิติบุคคลก็ดี ตางก็มีกฎหมายบัญญัติสภาพของบุคคลท้ังสองไว รวมท้ัง
สิทธิและหนาท่ีหรือความรับผิดชอบตอสังคม  สังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดมีการ
รวมตัวและรวมกลุมกันมากข้ึนเปนคณะบุคคล เปนองคกรธุรกิจ องคกรเพ่ือการกุศล เชน มูลนิธิ วัด 
โบสถของทุกศาสนา สมาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะตาง ๆ สภาพสังคมและเศรษฐกิจผลักดันใหบุคคล
ภายในสังคมผูกนิติสัมพันธกันมากข้ึน จึงจําเปนตองมีกฎระเบียบมาเปนกลไกใชบังคับกับบุคคลในสังคม
มานานแลวนับแตเกิดมีมนุษยในสังคมโลก และยังคงตองมีตอไป ท้ังนี้เพ่ือใหบุคคลตางตองตระหนักถึง
สิทธิและหนาท่ีของตนท่ีมีตอสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ปกติการเปนนิติบุคคลของคณะบุคคลซ่ึงไดตั้งองคกรของภาครัฐและภาคเอกชนนั้นตางตองมี
กฎหมายบัญญัติใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ เชน รัฐวิสาหกิจทุกแหงท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึนตางก็มี
กฎหมายบัญญัติใหรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ มีสถานะเปนนิติบุคคล ยกเวนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมติ
คณะรัฐมนตรีนั้นมิไดมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะมติคณะรัฐมนตรีมิใชกฎหมาย หากประสงคจะให
รัฐวิสาหกิจนั้นมีสถานะเปนนิติบุคคลก็ตองนํามติคณะรัฐมนตรีนั้นไปใชประกอบการยกรางกฎหมายเพ่ือ
ตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นข้ึนใหมเปนตน เชนเดียวกับวัด ตามมาตรา ๓๑ แหง พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
บัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ แตไมมีบทบัญญัติวา
วัดสองอยางดังกลาวนั้นมีสถานภาพเปนนิติบุคคลหรือไม ทําใหเกิดปญหาในการตีความวา วัดท่ีจะมี
ฐานะเปนนิติบุคคลไดนั้นตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว และบางก็ตีความวาสํานักสงฆไมมี
สถานะเปนนิติบุคคล แตไดมีคําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖ วินิจฉัยวาสํานักสงฆแมไมไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล 

มีปญหาในการตีความเก่ียวกับสถานภาพของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นไมมี
ฐานะเปนนิติบุคคลท่ีจะมีอํานาจในการฟองคดี (คําพิพากษาฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔) กรณีเปนท่ีนาสังเกต



๓๑๙ 

 
วา ศาลฎีกาไดวินิจฉัยโดยอางมาตรา ๓๑ ของ พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่ีมิไดบัญญัติวาวัดมี
สถานภาพเปนนิติบุคคลไว และหากพิเคราะหตามมาตรา ๓๑ ของ พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีได
บัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลไวแลว ผลของคําพิพากษาตามนัยฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืนหรือไม ซ่ึงหากตีความตามเจตนารมณของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนแลว 
ท้ังวัดและสํานักสงฆควรมีสถานภาพเปนนิติบุคคลหรือไม เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายแลว เจาอาวาสยอมเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และเปนผลท่ี
เก่ียวเนื่องกับการทํานิติกรรมและสัญญา การมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
รวมท้ังทรัพยมรดกของพระท่ีจะตกทอดไดแกวัด ตาม ป.พ.พ. อันเปนผลพวงถึงสํานักสงฆดวย  ปญหา
จากการท่ีกฎหมายบัญญัติสถานภาพของวัดและสํานักสงฆไวไมชัดเจนดังกลาวทําใหเกิดการตีความได
สองนัย ดังนั้นจึงควรตองทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๑ แหง พ.ร.บ. สงฆ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป 

 
ผูวิจัยใครขอทราบความเห็นของทานโดยการสัมภาษณความเห็นในประเด็นตาง ๆ เพ่ือ

นําไปเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหหาบทสรุปของงานวิจัย เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงแกไข
กฎหมายวาดวยคณะสงฆ เพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 

 
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของ 
วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

----------*---------- 
 
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีทานตองการเลือก 
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 แมช ี  

  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     
  

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
 
 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.......
ประโยค 
  ทางโลก  ๑. ประถมศึกษา/เทียบเทา      
    ๒. มัธยมศึกษา/เทียบเทา 
    ๓. อนุปริญญา/เทียบเทา  
    ๔. ปริญญาตรี/เทียบเทา 
    ๕. ปริญญาโท/เทียบเทา  
    ๖. ปริญญาเอก/เทียบเทา 
  
 



๓๒๑ 

 
สวนท่ี ๒  ประเด็นการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
 
๑. ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ "วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา" และ "สํานัก

สงฆ" วามีความหมาย ลักษณะหรือขอบเขต เหมือนหรือแตกตางกันเปนประการใด                
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

๒.  กรณีท่ีคําพิพากษาของศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยวา วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล ทานเห็นดวยหรือไมกับแนวคิดของคําพิพากษาศาลฎีกา
ดังกลาว   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. ทานเห็นดวยหรือไมวาในกรณีวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลววาเปนวัดท่ีถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๔. ทานเห็นดวยหรือไมวาในกรณีสํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลววา

ไดจัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๕. ทานเห็นดวยหรือไมกับหลักการท่ีวาสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ียังมิไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ควรเริ่มตนเม่ือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาต
และรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยไมตองนําเง่ือนไขการไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมามาเปนเกณฑพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๖. ในกรณีท่ีวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติรับรอง และมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว ควรตองแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ ในประเด็นเรื่อง
อํานาจหนาท่ีของเจาอาวาส และประเด็นเรื่องศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆดังกลาวเปนกรณีพิเศษ
หรือไม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๗. ทานเห็นดวยหรือไม ในกรณีท่ีมีคณะบุคคลจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต ควรมีบทลงโทษเปนการเฉพาะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

ขอขอบคุณทุกทานท่ีสละเวลาในการใหสัมภาษณ 



๓๒๒ 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของ 

วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
โครงการวิจัย (Research Project) 

สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
(Legal Status of the Temple that has not been granted 

Visungamasima and the Residence of Monks) 
----------*---------- 

 
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีทานตองการเลือก 
 
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 แมช ี

  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) อ่ืน ๆ ระบุ................................. 
 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ๑. เพศ   ๑. ชาย     ๒. หญิง 
 

 ๒. อายุ   ๑. ทางธรรม........ป   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 
  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ

สํานักสงฆ 
โปรดทําเครื่องหมาย  ตรงกับความคิดเห็นของทานในขอตอไปนี้ 

มากท่ีสุด = ๕      มาก = ๔      ปานกลาง = ๓      นอย = ๒      นอยท่ีสุด = ๑ 

ลําดับ รายการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล 

เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน 
     

๒ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดท่ีถูกตองตามกฎหมาย ควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เพราะเก่ียวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของ
เจาอาวาส 

     

๓ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เก่ียวกับศาสนสมบัติของวัด 

     

๔ สํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดท่ีถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัตไิวใหชัดเจน 

     

๕ สํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเก่ียวกับ
สถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาสของสํานักสงฆ 

     

๖ สํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะเก่ียวกับศาสนสมบัติของสํานักสงฆ 

     

๗ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวน
แตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน 

     

๘ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เก่ียวกับอํานาจบริหารจัดการโดยท่ัวไปของเจาอาวาสของวัดและสํานัก
สงฆ 

     



๓๒๔ 

 
ลําดับ รายการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๙ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เก่ียวกับอํานาจบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆ 

     

๑๐ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
ถือวาเปนสถาบันทาง ศาสนาหนึ่งในสามสถาบัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธ
ท่ีเปนศาสนาประจําชาติ 

     

๑๑ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
ตองมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เหมือนเชนนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนอ่ืน ๆ 

     

๑๒ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เก่ียวกับทรัพยสินของพระสงฆและสามเณรท่ีไดมาจากการบริจาค 
รวมท้ังนิตยภัต 

     

๑๓ วัดและสํานักสงฆท่ีจัดตั้งข้ึนโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติยัง
มิไดรับรอง ยอมไมมีสถานะเปนนิติบุคคล และผูกอตั้งข้ึนโดยมิไดรับ
อนุญาต ควรตองมีความผิดเปนการเฉพาะ 

     

๑๔ ศาสนสมบัติของวัด หมายถึงศาสนสมบัติของวัดใดวัดหนึ่งนั้น ทานเห็น
วาควรรวมถึงศาสนสมบัติของสํานักสงฆดวย 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๕ 

 
สวนท่ี ๓  ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

๑. ทานเห็นวาวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ควรมีบทบาทอยางไรในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ทานเห็นวาผูแทนวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ตองตระหนักถึงการบริหารจัดการองคกรโดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม (CSR) เพียงใดหรือไม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ทานเห็นวาในกรณีท่ีวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว และมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว ควรตองแกไข
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆดังกลาวเปนกรณีพิเศษหรือไม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. ทานเห็นดวยหรือไม ในกรณีท่ีมีคณะบุคคลจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต ควรมีบทลงโทษเปนการเฉพาะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประมวลผลการสอบถามความคิดเห็น 

และการวิเคราะหขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๗ 
 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑ 
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุม 

 

กลุม/ฝาย จํานวน รอยละ 
๑. กลุม/ฝายพระสงฆ  ๑๒๒  ๒๘.๔ 
๒. กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน   ๓๐๗  ๗๑.๖ 

รวมท้ังหมด  ๔๒๙  ๑๐๐.๐ 

 จากตารางท่ี ๑ พบวา เปนกลุม/ฝายคณะสงฆ จํานวน ๑๒๒ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๘.๔ 
และฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จํานวน ๓๐๗ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๗๑.๖ 

 

ตารางท่ี ๒ 
แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามกลุม/ฝายพระสงฆ 

 
สถานภาพกลุม/ฝายพระสงฆ จํานวน รอยละ 

เจาคณะภาค  ๑  ๐.๘ 
เจาคณะอําเภอ  ๗  ๕.๗ 
เจาคณะตําบล  ๑๐  ๘.๒ 
เจาอาวาส  ๒๕  ๒๐.๕ 
เจาคณะใหญอนัมนิกาย  ๑  ๐.๘ 
พระภิกษุ  ๗๕  ๖๑.๕ 
แมชี  ๓  ๒.๕ 

รวม  ๑๒๒  ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี 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 
 

ตารางท่ี ๓ 
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายพระสงฆ จําแนกตามเพศ 

 
เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย  ๑๑๙  ๙๗.๕ 
หญิง  ๓  ๒.๕ 

รวม  ๑๒๒  ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี ๓ พบวา กลุม/ฝายพระสงฆสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๑๙ ตัวอยาง คิดเปน

รอยละ ๙๗.๕  เปนเพศหญิง จํานวน ๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒.๕ ตามลําดับ 
 
 

ตารางท่ี ๔ 
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายพระสงฆ จําแนกตามอายุทางธรรม 

อายุทางธรรม จํานวน รอยละ 
ไมเกิน ๑๐ ป  ๒๔  ๑๙.๗ 
๑๑ - ๒๐ ป  ๒๔  ๑๙.๗ 
๒๑ - ๓๐ ป  ๒๘  ๒๓.๐ 
มากกวา ๓๐ ป  ๒๕  ๒๐.๕ 
ไมระบุ  ๒๑  ๑๗.๑ 

รวม  ๑๒๒  ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางท่ี 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 
 

ตารางท่ี ๕ 
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายพระสงฆ จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
นักธรรม  ๑๑๐  ๙๐.๒ 

นักธรรมตรี  ๑๐  ๙.๑ 
นักธรรมเอก  ๔๔  ๔๐.๐ 
ไมระบุ  ๕๔  ๕๐.๙ 

เปรียญธรรม   ๔   ๓.๓ 
เปรียญธรรม ๗ ประโยค  ๑  ๒๕.๐ 
เปรียญธรรม ๘ ประโยค  ๒  ๕๐.๐ 
ไมระบุ  ๑  ๒๕.๐ 

ไมระบุ  ๘  ๖.๕ 
รวม  ๑๒๒  ๑๐๐.๐ 

จากตารางท่ี ๕ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดทางธรรม 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  

 
ตารางท่ี ๖ 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย  ๑๖๓  ๕๓.๑ 
หญิง  ๑๔๔  ๔๖.๙ 

รวม  ๓๐๗  ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี ๖ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 

๑๖๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๕๓.๑เปนเพศหญิง จํานวน ๑๔๔ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๔๖.๙ 
ตามลําดับ 

 
 

ตารางท่ี ๗ 



๓๓๐ 
 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ๒๒๕  ๗๓.๓ 
พนักงานเอกชน  ๑๗  ๕.๕ 
เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๒๐  ๖.๕ 
ผูใชแรงงาน/รับจาง  ๓  ๑.๐ 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน  ๔  ๑.๓ 
นักเรียน/นักศึกษา  ๓๓  ๑๐.๗ 
ไมระบุ  ๕  ๑.๖ 

รวมท้ังหมด  ๓๐๗  ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี ๗ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชนสวนใหญมีอาชีพเปน

ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๒๒๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 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  

 
ตารางท่ี ๘ 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน 
จําแนกตามชวงอายุ 

 
 อายุ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน ๓๐ ป  ๗๕  ๒๔.๔ 
๓๑ - ๔๐ ป  ๑๑๔  ๓๗.๑ 
๔๑ - ๕๐ ป  ๔๙  ๑๖.๐ 
มากกวา ๕๐ ป  ๔๒  ๑๓.๗ 
ไมระบุ  ๒๗  ๘.๘ 

รวม  ๓๐๗  ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี 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 จํานวน ๔๙ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๖.๐ และอายุมากกวา ๕๐ ป จํานวน ๔๒ 
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๓.๗ ตามลําดับ 

ตารางท่ี ๙ 



๓๓๑ 
 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 
วุฒิการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี  ๕  ๑.๖ 
ปริญญาตรี  ๑๙๘  ๖๔.๗ 
ปริญญาโท  ๙๑  ๒๙.๔ 
ปริญญาเอก  ๙  ๒.๙ 
ไมระบุ  ๔  ๑.๓ 

รวม  ๓๐๗ ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี 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 
 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นท่ีมีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ เกณฑในการพิจารณาคะแนนของระดับความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

คาเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
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  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๑๐ 



๓๓๒ 
 

แสดงคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุม/ฝายพระสงฆ 
ท่ีมีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

 

ความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

๑. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
แตเปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล 
เพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจา
พนักงานของเจาอาวาส 

๖๘.๐ ๑๘.๐ ๑๐.๗ - ๓.๓ ๔.๔๘ ๐.๙๒๙ มาก 

๒. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
แตเปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปน
นิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติ
ของวัด 

๖๘.๙ ๑๓.๙ ๑๑.๕ ๑.๖ ๔.๑ ๔.๔๒ ๑.๐๓๕ มาก 

๓. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับอํานาจ
บริหารจัดการโดยทั่วไปของเจาอาวาส
ของวัดและสํานักสงฆ 

๖๕.๖ ๑๕.๖ ๑๔.๘ ๑.๖ ๒.๕ ๔.๔๐ ๐.๙๖๘ มาก 

๔. ศาสนาสมบัติของวัด หมายถึง ศาสน-
สมบัติของวัดใดวัดหนึ่งนั้น ควรรวมถึง 
ศาสนสมบัติดวย 

๖๔.๘ ๑๖.๔ ๑๔.๘ ๒.๕ ๑.๖ ๔.๔๐ ๐.๙๔๒ มาก 

๕. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะถือวาเปนสถาบัน
ท า งศ า ส น า ห นึ่ ง ใ น ส า ม ส ถ า บั น 
โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่ เปนศาสนา
ประจําชาติ 

๖๖.๔ ๑๓.๙ ๑๓.๑ ๓.๓ ๓.๓ ๔.๓๗ ๑.๐๔๖ มาก 

๖. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับอํานาจ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดและ
สํานักสงฆ 

๕๙.๘ ๑๙.๗ ๑๓.๑ ๔.๑ ๓.๓ ๔.๒๙ ๑.๐๕๖ มาก 

๗. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล 
เพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจา
พนักงานของเจาอาวาสสํานักสงฆ 

๖๐.๗ ๑๗.๒ ๑๕.๖ ๑.๖ ๔.๙ ๔.๒๗ ๑.๐๙๙ มาก 

 
 

ตารางท่ี ๑๐ (ตอ) 



๓๓๓ 
 

 

ความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

๘. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะตองมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เหมือน
เชน นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ 

๕๗.๐ ๒๒.๓ ๑๒.๔ ๔.๑ ๔.๑ ๔.๒๔ ๑.๐๘๘ มาก 

๙. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของพระสงฆและสามเณรท่ีไดมาจากการ
บริจาค รวมทั้งนิตยภัต 

๖๐.๗ ๑๗.๒ ๑๒.๓ ๓.๓ ๖.๖ ๔.๒๒ ๑.๑๘๙ มาก 

๑๐. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปน
นิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติ
ของสํานักสงฆ 

๕๘.๓ ๑๖.๗ ๑๒.๕ ๔.๒ ๘.๓ ๔.๑๓ ๑.๒๗๔ มาก 

๑๑. วั ดและ สํ านั กสงฆที่ จั ด ต้ั งขึ้ น โดย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติยัง
มิได รับรองยอมไมมีสถานะเปนนิ ติ
บุคคล และ ผู กอ ต้ั งขึ้ น โดย มิได รับ
อนุญาต ควรตองมีความผิดเปนการ
เฉพาะ 

๕๒.๑ ๑๘.๒ ๑๘.๒ ๕.๐ ๖.๖ ๔.๐๔ ๑.๒๒๗ มาก 

๑๒.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน 

๓๕.๕ ๑๔.๙ ๒๑.๕ ๘.๓ ๑๙.๘ ๓.๓๘ ๑.๕๒๓ ปานกลาง 

๑๓. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตาม
กฎหมายแลว ไมควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
ใหชัดเจน 

๓๖.๔ ๑๒.๔ ๒๒.๓ ๕.๐ ๒๔.๐ ๓.๓๒ ๑.๕๘๒ ปานกลาง 

๑๔. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลวไมควรมี
สถานะเป นนิ ติบุ คคล เว นแต จะมี
กฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน 

๒๕.๖ ๑๕.๗ ๒๒.๓ ๘.๓ ๒๘.๑ ๓.๐๒ ๑.๕๕๒ นอย 

รวม ๒๗.๐ ๕๐.๐ ๒๐.๕ ๑.๖ ๐.๘๐ ๔.๐๗ ๐.๗๐๖ มาก 

 
จากตารางท่ี ๑๐ พบวา กลุม/ฝายพระสงฆมีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมาย

ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
๔.๐๗ และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุม/ฝายพระสงฆมีความคิดเห็นตอวัดท่ียังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดท่ีถูกตอง
ตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเก่ียวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของ 



๓๓๔ 
 

เจาอาวาส มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๘ รองลงมา คือ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดท่ี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเก่ียวกับศาสนสมบัติ
ของวัด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๒ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเก่ียวกับอํานาจบริหารจัดการ
โดยท่ัวไปของเจาอาวาสของวัดและสํานักสงฆ และ ศาสนาสมบัติของวัด หมายถึง ศาสนสมบัติของวัดใด
วัดหนึ่งนั้น ควรรวมถึงศาสนสมบัติดวย มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ๔.๔๐ และวัดท่ียังมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะเปนนิติบุคคล 
เพราะถือวาเปนสถาบันทางศาสนาหนึ่งในสามสถาบัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธท่ีเปนศาสนาประจําชาติ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี ๑๑ 
แสดงคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน 

ท่ีมีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
  

ความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

๑. ศาสนาสมบัติของวัด หมายถึง ศาสน
สมบั ติ ข องวั ด ใ ดวั ดหนึ่ งนั้ น  คว ร
รวมถึงศาสนสมบัติดวย 

๔๔.๔ ๒๖.๕ ๒๐.๓ ๔.๙ ๓.๙ ๔.๐๓ ๑.๐๙๕ มาก 

๒. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
แตเปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล 
เพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจา
พนักงานของเจาอาวาส 

๓๔.๖ ๒๙.๗ ๒๓.๙ ๖.๙ ๔.๙ ๓.๘๒ ๑.๑๒๙ มาก 

๓. วั ดและ สํ านั ก สงฆที่ จั ด ต้ั ง ขึ้ น โดย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติยัง
มิ ไ ด รั บ รอ งย อ ม ไม มี สถ าน ะ เป น 
นิติบุคคล และผูกอต้ังขึ้นโดยมิไดรับ
อนุญาต ควรตองมีความผิดเปนการ
เฉพาะ 

๓๗.๓ ๒๕.๘ ๒๓.๕ ๗.๕ ๕.๙ ๓.๘๑ ๑.๑๘๖ มาก 

๔. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
แตเปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปน
นิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติ
ของวัด 

๓๐.๓ ๓๓.๓ ๒๕.๐ ๕.๗ ๕.๗ ๓.๗๗ ๑.๑๑๔ มาก 

๕. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะ
มีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน 

๓๖.๗ ๒๘.๒ ๑๙.๓ ๕.๙ ๙.๘ ๓.๗๖ ๑.๒๗๗ มาก 

 
 

ตารางท่ี ๑๑ (ตอ) 



๓๓๕ 
 

 

ความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

๖. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล 
เพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจา
พนักงานของเจาอาวาสของสํานักสงฆ 

๓๐.๗ ๓๑.๗ ๒๐.๙ ๙.๘ ๖.๙ ๓.๗๐ ๑.๑๙๙ มาก 

๗. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปน
นิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติ
ของสํานักสงฆ 

๒๙.๔ ๒๘.๔ ๒๕.๔ ๘.๙ ๗.๙ ๓.๖๒ ๑.๒๑๗ มาก 

๘. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของพระสงฆและสามเณรท่ีไดมาจากการ
บริจาค รวมทั้งนิตยภัต 

๒๖.๑ ๒๘.๘ ๒๘.๘ ๘.๕ ๗.๘ ๓.๕๗ ๑.๑๘๙ มาก 

๙. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับอํานาจ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดและ
สํานักสงฆ 

๒๔.๕ ๒๘.๘ ๓๑.๗ ๘.๒ ๖.๙ ๓.๕๖ ๑.๑๔๗ มาก 

๑๐. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะตองมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เหมือน
เชน นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ 

๒๔.๕ ๓๐.๑ ๒๘.๘ ๙.๘ ๖.๙ ๓.๕๖ ๑.๑๖๒ มาก 

๑๑. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับอํานาจ
บริหารจัดการโดยทั่วไปของเจาอาวาส
ของวัดและสํานักสงฆ 

๒๒.๙ ๓๑.๔ ๓๐.๔ ๘.๒ ๗.๒ ๓.๕๕ ๑.๑๔๒ มาก 

๑๒. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลวไมควรมี
สถานะเป นนิ ติบุ คคล เว นแต จะมี
กฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน 

๒๘.๙ ๒๔.๓ ๒๘.๕ ๘.๕ ๙.๘ ๓.๕๔ ๑.๒๖๒ มาก 

 
 



๓๓๖ 
 

ตารางท่ี ๑๑ (ตอ) 
 

ความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

๑๓. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ ท่ีสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เพราะถือวาเปนสถาบัน
ท า ง ศ า ส น า ห นึ่ ง ใ น ส า ม ส ถ า บั น 
โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่ เปนศาสนา
ประจําชาติ 

๒๒.๖ ๒๙.๕ ๒๙.๘ ๘.๕ ๙.๕ ๓.๔๗ ๑.๒๐๓ ปานกลาง 

๑๔. สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตาม
กฎหมายแลว ไมควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
ใหชัดเจน 

๒๗.๙ ๒๔.๓ ๒๕.๖ ๙.๕ ๑๒.๘ ๓.๔๕ ๑.๓๓๐ ปานกลาง 

รวม ๗.๕ ๕๓.๙ ๓๒.๔ ๕.๙ ๐.๓๐ ๓.๖๖ ๐.๖๗๑ มาก 

 
จากตารางท่ี ๑๑ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยรวมอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๖  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน 
มีความคิดเห็นตอศาสนาสมบัติของวัด หมายถึง ศาสนสมบัติของวัดใดวัดหนึ่งนั้น ควรรวมถึงศาสน-
สมบัติดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๓ รองลงมา คือ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัด
ท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดท่ีถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปน 
นิติบุคคล เพราะเก่ียวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาส มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๑ วัดท่ี
ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เพราะเก่ียวกับศาสนสมบัติของวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๗ และวัดท่ียังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน มี
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๖ ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๗ 
 

ตารางท่ี ๑๒ 
แสดงคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสถานภาพ 

ทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยภาพรวม 
 

ความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คาเฉลี่
ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

๑. ศาสนาสมบัติของวัด หมายถึง ศาสนสมบัติ
ของวัดใดวัดหนึ่งนั้น ควรรวมถึงศาสนสมบัติ
ดวย 

๕๐.๒ ๒๓.๖ ๑๘.๗ ๔.๒ ๓.๓ ๔.๑๓ ๑.๐๖๖ มาก 

๒. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต
เปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
รับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย ควรมี
สถานะเป นนิ ติ บุ คคล เพราะ เกี่ ย วกั บ
สถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาส 

๔๔.๒ ๒๖.๔ ๒๐.๑ ๔.๙ ๔.๔ ๔.๐๑ ๑.๑๑๔ มาก 

๓. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต
เปนวัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
รับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิ ติบุคคล 
เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัด 

๔๑.๕ ๒๗.๗ ๒๑.๑ ๔.๕ ๕.๒ ๓.๙๖ ๑.๑๓๐ มาก 

๔. วัดและสํานักสงฆที่จัดต้ังขึ้นโดยสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติยังมิไดรับรองยอม
ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล และผูกอต้ังขึ้นโดย
มิไดรับอนุญาต ควรตองมีความผิดเปนการ
เฉพาะ 

๔๑.๕ ๒๓.๗ ๒๒.๐ ๖.๘ ๖.๑ ๓.๘๘ ๑.๒๐๑ มาก 

๕. สํานักสงฆที่ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ ถูกตองตาม
กฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของ
เจาอาวาสของสํานักสงฆ 

๓๙.๓ ๒๗.๖ ๑๙.๔ ๗.๕ ๖.๓ ๓.๘๖ ๑.๑๙๙ มาก 

๖. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆที่ สํานักงานพระพุทธ -ศาสนา
แหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล เพราะเกี่ยวกับอํานาจบริหารจัดการ
โดยทั่วไปของเจาอาวาสของวัดและสํานัก
สงฆ 

๓๕.๐ ๒๖.๙ ๒๕.๙ ๖.๓ ๕.๘ ๓.๗๙ ๑.๑๖๑ มาก 

๗. สํานักสงฆที่ สํ านักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติของสํานัก
สงฆ 

๓๗.๖ ๒๕.๑ ๒๑.๗ ๗.๖ ๘.๐ ๓.๗๗ ๑.๒๕๒ มาก 

๘. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆที่ สํานักงานพระพุทธ -ศาสนา
แหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะเปนนิติ
บุ คคล  เพราะ เกี่ ย วกั บอํ านาจบ ริหา ร
จัดการศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆ 

๓๔.๖ ๒๖.๒ ๒๖.๔ ๗.๐ ๕.๘ ๓.๗๗ ๑.๑๖๘ มาก 

 
 



๓๓๘ 
 

ตารางท่ี ๑๒ (ตอ) 
 
๙. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

และสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธ-ศาสนา
แหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล เพราะตอ ง มีหน า ท่ีและความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) เหมือนเชน   
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ 

๓๓.๗ ๒๗.๙ ๒๔.๑ ๘.๒ ๖.๑ ๓.๗๕ ๑.๑๘๑ มาก 

๑๐. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธ-ศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล เพราะ เกี่ ย วกั บท รัพย สินของ
พระสงฆและสามเณรที่ ไดมาจากการ
บริจาค รวมทั้งนิตยภัต 

๓๖.๐ ๒๕.๕ ๒๔.๑ ๗.๐ ๗.๕ ๓.๗๕ ๑.๒๒๔ มาก 

๑๑. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลวควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล เพราะถือวาเปนสถาบันทางศาสนา
หน่ึงในสามสถาบัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธ
ที่เปนศาสนาประจําชาติ 

๓๕.๑ ๒๕.๑ ๒๕.๑ ๗.๐ ๗.๗ ๓.๗๓ ๑.๒๒๘ มาก 

๑๒.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน 

๓๖.๔ ๒๔.๔ ๒๐.๐ ๖.๖ ๑๒.๗ ๓.๖๕ ๑.๓๖๐ มาก 

๑๓. สํานักสงฆ ท่ี สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองวาเปนวัดท่ีถูกตองตาม
กฎหมายแลว ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล 
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน 

๓๐.๓ ๒๐.๙ ๒๔.๖ ๘.๒ ๑๖.๐ ๓.๔๑ ๑.๔๐๕ ปานกลาง 

๑๔. วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลวไมควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวให
ชัดเจน 

๒๗.๙ ๒๑.๘ ๒๖.๘ ๘.๕ ๑๕.๐ ๓.๓๙ ๑.๓๖๘ ปานกลาง 

รวม ๑๓.๑ ๕๒.๘ ๒๙.๐ ๔.๗๐ ๐.๕๐ ๓.๗๘ ๐.๗๐๕ มาก 

 
จากตารางท่ี ๑๒ พบวา โดยภาพรวมกลุม/ฝายพระสงฆและกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ 

ศาสนิกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๘ และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
กลุม/ฝายพระสงฆและกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน มีความคิดเห็นตอ ศาสนาสมบัติของวัด 
หมายถึง ศาสนสมบัติของวัดใดวัดหนึ่งนั้น ควรรวมถึงศาสนสมบัติดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓ 
รองลงมา คือ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
รับรองวาเปนวัดท่ีถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเก่ียวกับสถานภาพการเปน
เจาพนักงานของเจาอาวาส คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๑ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัด
ท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเก่ียวกับ 



๓๓๙ 
 

ศาสนสมบัติของวัด คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๖ วัดและสํานักสงฆท่ีจัดตั้งข้ึนโดยสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติยังมิไดรับรองยอมไมมีสถานะเปนนิติบุคคล และผูกอตั้งข้ึนโดยมิไดรับอนุญาต ควรตองมี
ความผิดเปนการเฉพาะ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๘ และสํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
รับรองวาเปนวัดท่ีถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเก่ียวกับสถานภาพการเปน
เจาพนักงานของเจาอาวาสของสํานักสงฆ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๖ ตามลําดับ 

 
สวนท่ี ๓  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ 
 พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

 

ตารางท่ี ๑๓ 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสถานภาพทางกฎหมาย 

ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
 

ความคิดเห็น 

กลุม/ 
ฝายพระสงฆ 

กลุม/ฝายฆราวาส/
คฤหัสถ/ศาสนิกชน 

โดยรวม 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑. ศาสนาสมบัติของวัด หมายถึง ศาสนสมบัติของวัดใดวัด
หนึ่งนั้น ควรรวมถึงศาสนสมบัติดวย 

๔.๔๘ ๐.๙๒๙ ๔.๐๓ ๑.๐๙๕ ๔.๑๓ ๑.๐๖๖ 

๒.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดที่  
     สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดที่

ถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะ
เกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงานของเจาอาวาส 

๔.๔๒ ๑.๐๓๕ ๓.๘๒ ๑.๑๒๙ ๔.๐๑ ๑.๑๑๔ 

๓.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเปนวัดที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมี
สถานะเปนนิติบุคคลเพราะเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัด 

๔.๔๐ ๐.๙๖๘ ๓.๘๑ ๑.๑๘๖ ๓.๙๖ ๑.๑๓๐ 

๔.  วัดและสํานักสงฆที่จัดต้ังขึ้นโดยสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติยังมิไดรับรองยอมไมมีสถานะเปนนิติ
บุคคล และผูกอต้ังขึ้นโดยมิไดรับอนุญาต ควรตองมี
ความผิดเปนการเฉพาะ 

๔.๔๐ ๐.๙๔๒ ๓.๗๗ ๑.๑๑๔ ๓.๘๘ ๑.๒๐๑ 

๕.  สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวา
เปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติ
บุคคล เพราะเกี่ยวกับสถานภาพการเปนเจาพนักงาน
ของเจาอาวาสของสํานักสงฆ 

๔.๓๗ ๑.๐๔๖ ๓.๗๖ ๑.๒๗๗ ๓.๘๖ ๑.๑๙๙ 

๖.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับอํานาจบริหาร
จัดการโดยทั่วไปของเจาอาวาสของวัดและสํานักสงฆ 

๔.๒๙ ๑.๐๕๖ ๓.๗๐ ๑.๑๙๙ ๓.๗๙ ๑.๑๖๑ 

 
 
 
 



๓๔๐ 
 

ตารางท่ี ๑๓ (ตอ) 
 

ความคิดเห็น 

กลุม/ 
ฝายพระสงฆ 

กลุม/ฝายฆราวาส/
คฤหัสถ/ศาสนิกชน 

โดยรวม 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๗.  สํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง
แลว ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับศาสน
สมบัติของสํานักสงฆ 

๔.๒๗ ๑.๐๙๙ ๓.๖๒ ๑.๒๑๗ ๓.๗๗ ๑.๒๕๒ 

๘.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับอํานาจบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆ 

๔.๒๔ ๑.๐๘๘ ๓.๕๗ ๑.๑๘๙ ๓.๗๗ ๑.๑๖๘ 

๙.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เพราะตองมีหนาที่และความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) เหมือนเชนนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนอื่น ๆ 

๔.๒๒ ๑.๑๘๙ ๓.๕๖ ๑.๑๔๗ ๓.๗๕ ๑.๑๘๑ 

๑๐.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว ควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เพราะเกี่ยวกับทรัพยสินของ
พระสงฆและสามเณรที่ไดมาจากการบริจาค รวมทั้งนิตย
ภัต 

๔.๑๓ ๑.๒๗๔ ๓.๕๖ ๑.๑๖๒ ๓.๗๕ ๑.๒๒๔ 

๑๑.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เพราะถือวาเปนสถาบันทางศาสนา
หนึ่งในสามสถาบัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่เปนศาสนา
ประจําชาติ 

๔.๐๔ ๑.๒๒๗ ๓.๕๕ ๑.๑๔๒ ๓.๗๓ ๑.๒๒๘ 

๑๒.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ไมควรมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน 

๓.๓๘ ๑.๕๒๓ ๓.๕๔ ๑.๒๖๒ ๓.๖๕ ๑.๓๖๐ 

๑๓.  สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวา
เปนวัดท่ีถูกตองตามกฎหมายแลว ไมควรมีสถานะเปน
นิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน 

๓.๓๒ ๑.๕๘๒ ๓.๔๗ ๑.๒๐๓ ๓.๔๑ ๑.๔๐๕ 

๑๔.  วัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวไมควรมี
สถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวให
ชัดเจน 

๓.๐๒ ๑.๕๕๒ ๓.๔๕ ๑.๓๓๐ ๓.๓๙ ๑.๓๖๘ 

รวม ๔.๐๗ ๐.๗๐๖ ๓.๖๖ ๐.๖๗๑ ๓.๗๘ ๐.๗๐๕ 

 
จากตารางท่ี ๑๓ เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ 

พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ระหวางกลุม/ฝายพระสงฆและกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/
ศาสนิกชน พบวา โดยรวมกลุม/ฝายพระสงฆเห็นดวยมากกวากลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญกลุม/ฝายพระสงฆเห็นดวยมากกวากลุม/ฝายฆราวาส/



๓๔๑ 
 

คฤหัสถ/ศาสนิกชน เกือบทุกขอ ยกเวนขอวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ไมควรมีสถานะเปน

นิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจนคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๔  สํานักสงฆที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองวาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมายแลว ไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะ

มีกฎหมายบัญญัติไวใหชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๗ และวัดที่ยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวไมควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เวนแตจะมีกฎหมาย

บัญญัติไวใหชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๕ ท่ีกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชนเห็นดวยมากกวา
กลุม/ฝายพระสงฆ  
 
 

ตารางท่ี ๑๔ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  

และสํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว 
ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน 

 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น 

๑ ควรไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหถูกตองกอนเพราะการดําเนินกิจกรรมดานเศรษฐกิจและสังคม
ใด ๆ ควรมีกฎหมายรองรับชัดเจนเพ่ือความโปรงใส 

๒ วัดหรือสํานักสงฆเปนเพียงพุทธสถาน ผูแสดงบทบาทท่ีแทจริงคือพระสงฆท่ีควรตองพิจารณาถึง
บทบาทของตนเองในการเปนพระซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนา ท่ีตองเปน 
ท่ีพ่ึงทางใจใหประชาชนซึ่งไมควรเขามายุงเก่ียวกับเรื่องทางโลก 

๓ ควรมีบทบาทในการสรางจิตสํานึกท่ีดีใหแกชุมชน ทํานุบํารุงศาสนา เผยแพรหลักคําสอน รวมท้ัง
ปลูกฝงศีลธรรมอันดีเชนเดียวกัน 

๔ ให วัดบริหารจัดการไปตามอํานาจหนาท่ีตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด  
ไมควรเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด 

๕ ตองเปนวัดท่ีมีการปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดี มีหลักการในการบริหารงาน เพ่ือใหเปนท่ีนานับถือ 
โปรงใส และนาเลื่อมใส 

๖ ตองไมสรางปญหาใหกับสังคม ไมใชพุทธศาสนาหาผลประโยชนใหกับกลุมบุคคล และเปนการบอน
ทําลายพุทธศาสนา 

๗ การดําเนินงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีชุมชนท่ีจะสามารถดูแลใหความชวยเหลือ 
๘ ควรมีสถานะและบทบาทหนาท่ีเทาเทียมกัน เพราะวาท่ีสําคัญแลววัดหรือสํานักสงฆไมควรจะแบง

แยกกัน หรืออาจคิดวาเปนเพราะขนาดความใหญเล็กเทาน้ันท่ีจะจํากัดคําวา “วัด” หรือ 
”สํานักสงฆ” แตจริง ๆ แลวท้ังสองอยางคือแหลงรวมทางดานจิตใจของชาวพุทธมากกวาท่ีจะ
แบงแยกเปนอยางอ่ืนมากกวาวัตถุประสงคของวัดหรือสํานักสงฆ 

๙ ควรเปนศูนยกลางสงเสริมสรางสรรค แนวความคิดของคนในชุมชน ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และเปนศูนยกลางการเรียนรู ฝกฝน ขัดเกลา บุคคลในทองถ่ินรวมท้ังเยาวชนในการพัฒนาคุณภาพ
ของจิตใจ ความคิดเพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูสังคม 

 
 



๓๔๒ 
 

ตารางท่ี ๑๔ (ตอ) 
 

๑๐ วัดหรือสํานักสงฆท่ียังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติรับรองแลว ในความรูสึกของชาวบาน ก็คือ วัดเชนกัน ดังน้ันการมีบทบาททางสังคมก็ควร
จะตองเนนในเรื่องของการศึกษาเปนสําคัญ เพ่ือจะไดปรับบทบาทใหทันกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคม 

๑๑ ตามพระราชบัญญัติสงฆถือวาเปนวัดถูกตองตามกฎหมาย ก็ควรเปนแบบอยาง เปนผูนําท่ีตองทําให
ถูกตองตามระเบียบ หนาท่ี ประเพณี วัฒนธรรม ตอสังคม ตองปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย ตาม
หลักความถูกตอง แนะนําสิ่งท่ีถูกท่ีควร เปนตน 

๑๒ ควรมีกฎหมายรองรับสภาพกอน เฉพาะบทบาทเทาน้ัน ควรเอ้ือตอสังคมใหมากกวาท่ีเปนอยู 
๑๓ วัดหรือสํานักสงฆจะไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหรือไมน้ัน ตางก็เปน

องคกรไมแสวงผลกําไร ฉะน้ันในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน ควรเนนท่ีบุคลากรของศาสนา
มากกวาเนนท่ีวัดหรือสํานักสงฆ 

 
 

ตารางท่ี ๑๕ 
ความคิดเห็นในการตระหนักถึงการบริหารจัดการองคกรโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

ท่ีมีตอสังคม (CSR) ของผูแทนวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
ท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลว 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น 

๑ 

ตระหนักตอสังคมเพราะวัดไดรับแรงศรัทธาจากประชาชนและการบริจาคจากประชาชนควรจะให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมตอสังคม วัดควรมีแผนงานในการดําเนินงาน และในปจจุบันคณะสงฆ
ไมคอยมีบทบาททางสังคมในแงคืนกําไรสูสังคม สถิติท่ีผานมามีผูบริจาคใหวัดประมาณแสนกวาลาน 
แตไมทราบวาเงินจํานวนน้ีกลับคืนสูสังคมอยางไร 

๒ 
ตองถือเปนภารกิจหลักในการเผยแพรคําสอนและใหประชาชนในพ้ืนท่ีใชสถานท่ีปฏิบัติกิจกรรมและ
เปนศูนยรวมจิตใจตลอดจนการใชเปนสถานท่ีพ่ึงทางจิตใจและสถานท่ีพ่ึงเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ 

๓ 
ผูแทนซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการหรือสํานักสงฆจะตองใหความรับผิดชอบตอชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนดวย ท่ีสําคัญจะตองรับผิดชอบตอสาธารณชน ไมเห็นแกประโยชนหรือหวังผลกําไร 

๔ 
การบริหารจัดการองคกรโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคมควรเหมือนกับวัดท่ีไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเพราะเปนเหมือนตัวแทนของสถาบันสงฆในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๕ 
ควรดูแลเอาใจใสสงเสริมใหพุทธบริษัทเจริญงอกงามข้ึนในบุญกิริยาและในไตรสิกขา เริ่มตั้งแต
แนะนํา สั่งสอนพระภิกษุ สามเณรใหเจริญในพระธรรมวินัย ทําประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืนให
พรั่งพรอมสืบตอไป 

 
 
 
 
 
 



๓๔๓ 
 

ตารางท่ี ๑๖   
ความคิดเห็นเก่ียวกับการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆ 

ในกรณีท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆท่ีสํานักงาน 
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลวและมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น 

๑ 
ควรมีกฎหมายพิเศษรองรับการจัดการเก่ียวกับทรัพยสิน ศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆเพ่ือใหมี
การตรวจสอบความถูกตองจากสถาบันหรือองคกรภายนอกไดอยางชัดเจน แนนอน 

๒ 
ควรมีกฎหมายรองรับเก่ียวกับความรับผิดชอบใหใกลเคียงกับวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
หรือควบคุมเชนเดียวกับความเปนนิติบุคคลจึงควรออกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายใหเหมือนกันและ
ใหเปนแบบเดียวกันท้ังวัดหรือสํานักสงฆเพราะจะไดไมเกิดปญหาตามมาในอนาคต 

๓ 
เห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมาย เพราะท่ีผานมามีการนําเงินท่ีไดรับบริจาคไปใชผิดวัตถุประสงค
หรือเอาไปใชอยางไมเหมาะสม จึงเห็นควรมีกฎหมายเพ่ือควบคุมการบริหารทรัพยสินในสวนน้ี 

๔ 
ไมตองแกไขกฎหมายเพราะใหเปนไปตามเกณฑเดิมท่ีกฎหมายกําหนดเพราะบางวัดจัดตั้งใหมหรือตั้ง
สํานักสงฆใหมก็จะใหถูกตองตามกฎหมายควรใชกฎหมายเดิม 

๕ 
ไมควรแกไขกฎหมาย แตสมควรท่ีจะตองทําการยกรางพระราชบัญญัติคณะสงฆใหมเพ่ือใหทันกับ
สถานการณในปจจุบัน และรองรับสถานการณในอนาคต 

๖ 
ควรแกไขกฎหมายเน่ืองจากบางวัดสถานภาพทางการปกครองไมชัดเจน ควรแกไขท่ีระบบการ
ปกครองของคณะสงฆเปนอันดับแรก สวนสํานักสงฆไมควรแกเน่ืองจากความท่ียังไมใชวัดแมจะไดรับ
การรับรองก็ไมควรมีสิทธ์ิในศาสนสมบัติ ควรอยูภายใตการดูแลของวัดท่ีปกครองในพ้ืนท่ี 

 
ตารางท่ี ๑๗ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับบทลงโทษเฉพาะในกรณีท่ีคณะบุคคลจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆ 
โดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต 

 
ลําดับท่ี ความคิดเห็น 

๑ 
ใหพิจารณาเจตนาของผูจัดตั้งวาจัดตั้งเพ่ือทํานุบํารุงศาสนาและเพ่ือสังคมหรือไม ถาเปนเชนน้ันรัฐ
ควรเขามาดูแล แตถาจัดตั้งเพ่ือธุรกิจควรมีบทลงโทษสําหรับผูจัดตั้ง 

๒ 
สภาพสังคมในปจจุบันมีการแอบอางหรือใชพุทธศาสนาเปนเครื่องมือในการประกอบมิจฉาชีพ จึง
ควรตองไดรับการตรวจสอบโดยมีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับและตรวจสอบโดยสังคมอยาง
เครงครัดเพ่ือเปนการปกปองสถาบันศาสนาใหเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนมากข้ึน 

๓ 

ปจจุบันมีการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆข้ึนเปนจํานวนมากโดยมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการหาเงินบริจาค 
ทําใหผูมีจิตศรัทธาไดรับความเสียหาย ศาสนาเสื่อมเสีย จึงควรมีการลงโทษผูท่ีกระทําผิดและ
ดําเนินการตามกฎหมายใหถึงท่ีสุด ดังน้ันควรมีการขออนุญาตและไดรับอนุญาตใหถูกตองกอนการ
จัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆ เพราะอาจจะมีบุคคลซึ่งไมหวังดีแอบอางในการประกอบกิจการท่ีไมสุจริต 

๔ 
เพ่ือใหอยูในการกํากับดูแล ควบคุมใหบุคคลซึ่งจะจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆตองผานการพิจารณาความ
เหมาะสมและไมขัดตอกฎหมาย เพ่ือความโปรงใสความเปนระเบียบเรียบรอย ควรตองปฏิบัติตาม
กฎหมายมีกรอบแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 
 



๓๔๔ 
 

ตารางท่ี ๑๗ (ตอ) 
 

๕ 

ไมควรมีบทลงโทษใด ๆ เลย เพราะวัดท่ีตั้งในตางจังหวัดตั้งอยูในท่ีสาธารณสมบัติของแผนดินท้ังสิ้น 
และสามารถทําหนาท่ีตามประเพณีปฏิบัติไดดีเยี่ยม ในทางตรงกันขามควรดําเนินการใหถูกตองตาม
กฎหมาย โดยทางภาครัฐลดเง่ือนไขในการสรางวัดในท่ีสาธารณสมบัติของแผนดิน สามารถยื่นเรื่อง
สรางวัดไดตามกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยคณะสงฆเขาเจรจาและหาชองทางในกฎหมายให
สามารถดําเนินการจัดตั้งวัดได 

๖ ไมควรมีบทลงโทษ ควรมีการพูดจาตกลงกันระหวางคณะสงฆกับฆราวาส 

 

๓) การวิเคราะหผลการสัมภาษณรายบุคคล 
 ในการรับฟงความคิดเห็นโดยการสัมภาษณรายบุคคลในฝายสงฆและฆราวาส  

ไดแกพระสังฆาธิการ ผูดํารงตําแหนงบริหารระดับเจาคณะภาคลงมา ตลอดจน พระภิกษุสงฆ แมชี 
และในสวนของฝายฆราวาสซ่ึงประกอบดวย ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ ผูบริหารและเจาหนาท่ี
ของสวนราชการ อาจารย นักวิชาการ นักกฎหมาย โดยเปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 
interview) ในกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น ๔๐ ราย 

 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการสัมภาษณ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบก่ึง
โครงสราง (Semi Structured Interview) โดยเปนการสัมภาษณท่ีมีการวางแผนการสัมภาษณไว
กอนลวงหนาอยางเปนข้ันตอน แบบเขมงวดพอประมาณ และขอคําถามในการสัมภาษณมีโครงสราง
แบบหลวม (Loosely Structure) โดยผูวิจัยไดจัดทําแนวคําถาม (Interview Guidelines) ไวเปน
การลวงหนา สําหรับนําไปใชในการสัมภาษณบุคคลตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลการสัมภาษณเปนแนวทาง
เดียวกัน 

 แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณประกอบดวยคําชี้แจง และคําถามในการ
สัมภาษณ โดยในสวนของคําชี้แจง เปนคําชี้แจงโดยสรุปเพ่ือใหผูใหการสัมภาษณไดรับทราบและมี
ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิดของงานวิจัย  ในสวนของคําถามในการสัมภาษณ แบงเปน ๒ 
สวน ประกอบดวย สวนแรก เปนขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ สวนท่ีสอง ประกอบดวย คําถาม
เก่ียวกับความคิดเห็นเรื่องสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานัก
สงฆ จํานวน ๖ ขอ  โดยอาจสรุปรายละเอียดผลการสัมภาษณ ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ตารางท่ี ๑๘ 
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุม 

 

กลุม/ฝาย จํานวน รอยละ 
๑. กลุม/ฝายพระสงฆ  ๒๒  ๕๕.๐ 
๒. กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน   ๑๘  ๔๕.๐ 
รวมท้ังหมด  ๔๐  ๑๐๐.๐ 



๓๔๕ 
 

 จากตารางท่ี ๑๘ พบวา เปนกลุม/ฝายคณะสงฆ จํานวน ๒๒ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๕๕.๐ 
และฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จํานวน ๑๘ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๔๕.๐ 

 

ตารางท่ี ๑๙ 
แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามกลุม/ฝายพระสงฆ 

 
สถานภาพกลุม/ฝายพระสงฆ จํานวน รอยละ 

เจาคณะจังหวัด  ๑  ๔.๕ 
เจาคณะอําเภอ  ๓  ๑๓.๖ 
เจาคณะตําบล  ๘  ๓๖.๕ 
เจาอาวาส  ๕  ๒๒.๗ 
พระภิกษุ  ๔  ๑๘.๒ 
แมชี  ๑  ๔.๕ 
รวม  ๒๒  ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางท่ี ๑๙ พบวา สถานภาพกลุม/ฝายพระสงฆโดยสวนใหญเปนเจาคณะตําบล 

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 

 
ตารางท่ี ๒๐ 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายพระสงฆ จําแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย  ๒๑  ๙๕.๕ 
หญิง  ๑  ๔.๕ 

รวม  ๒๒  ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี ๒๐ พบวา กลุม/ฝายพระสงฆสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๑ ตัวอยาง คิด

เปนรอยละ ๙๕.๕เปนเพศหญิง จํานวน ๑ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๔.๕ ตามลําดับ 
 
 
 
 



๓๔๖ 
 

ตารางท่ี ๒๑ 
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายพระสงฆ จําแนกตามอายุทางธรรม 

 
อายุทางธรรม จํานวน รอยละ 

ไมเกิน ๑๐ ป  ๒  ๙.๑ 
๑๑ - ๒๐ ป  ๗  ๓๑.๘ 
๒๑ - ๓๐ ป  ๗  ๓๑.๘ 
มากกวา ๓๐ ป  ๖  ๒๗.๓ 

รวม  ๒๒  ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางท่ี 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 
 

ตารางท่ี ๒๒ 
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามเพศ 

 
เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย  ๑๓  ๗๒.๒ 
หญิง  ๕  ๒๗.๘ 

รวม  ๑๘  ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี ๒๒ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 

๑๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๗๒.๒ เปนเพศหญิง จํานวน ๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๗.๘ ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๗ 
 

ตารางท่ี ๒๓ 
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ จํานวน รอยละ 

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ-รัฐวิสาหกิจ  ๓  ๑๖.๗ 
ผูพิพากษา  ๔  ๒๒.๒ 
พนักงานอัยการ  ๒  ๑๑.๑ 
ทนายความ/นักกฎหมาย  ๓  ๑๖.๗ 
อาจารย/นักวิชาการ  ๓  ๑๖.๗ 
พอคา/นักธุรกิจ  ๒  ๑๑.๑ 
พุทธศาสนิกชน  ๑  ๕.๖ 

รวมท้ังหมด  ๑๘  ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี ๒๓ พบวา กลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชนสวนใหญมีอาชีพเปน 

ผูพิพากษาจํานวน ๔ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๒.๒ รองลงมาคือ ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวนเทากับทนายความ 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  
 

ตารางท่ี ๒๔ 
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามชวงอายุ 

 
 อายุ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน ๓๐ ป  ๑  ๕.๖ 
๓๑ - ๔๐ ป  ๓  ๑๖.๗ 
๔๑ - ๕๐ ป  ๕  ๒๗.๗ 
๕๑ - ๖๐ ป  ๖  ๓๓.๓ 
มากกวา ๖๐ ป  ๓  ๑๖.๗ 

รวม  ๑๘  ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี 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 จํานวน ๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๗.๗  อายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๖ ตัวอยาง และอายุ
มากกวา ๖๐ ป จํานวน ๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๖.๗ ตามลําดับ 

 
 



๓๔๘ 
 

ตารางท่ี ๒๕ 
แสดงจํานวนและรอยละของกลุม/ฝายฆราวาส/คฤหัสถ/ศาสนิกชน จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 
วุฒิการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี  ๑  ๕.๖ 
ปริญญาตร ี  ๕  ๒๗.๗ 
ปริญญาโท  ๗  ๓๙.๐ 
ปริญญาเอก  ๕  ๒๗.๗ 

รวม  ๑๘ ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางท่ี 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 
 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมาย
ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

ในสวนของคําตอบของการสัมภาษณในประเด็นตางๆ นั้น ผูวิจัยขอนําเสนอ
ความเห็นของผูใหสัมภาษณโดยสรุป ไมระบุนามผูใหสัมภาษณ เนื่องจากผูวิจัยไดแจงผูสัมภาษณวา
การใหขอมูลจะเปนความลับ และเนื่องจากในแตละประเด็นผูใหสัมภาษณอาจมีแนวคิดคลายกัน 
สอดคลองกันจึงนําเสนอโดยสรุปรวมกัน แตในประเด็นท่ีเห็นแตกตางกันก็ไดนําเสนอเพ่ือใหทราบถึง
ความหลากหลายในแนวคิดของผูใหสัมภาษณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. คําถาม: ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ "วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา" 
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 
ดังปรากฏในหมวดท่ี ๓ วาดวยวัด ในมาตรา ๕  บัญญัติวา “ท่ีสํานักสงฆนั้น คือ วัดซ่ึงยังไมไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา” ตอมาเม่ือมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ 
และประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ และตอมาไดประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ กฎหมายท้ังสองฉบับนี้แมวาจะมีคําวา “วัด” หรือ “สํานักสงฆ” แตก็มิไดมีการกําหนด 
คํานิยามหรืออธิบายใหความหมายของคําดังกลาว ดังนั้น การตีความในแงของคําวา “สํานักสงฆ”  



๓๔๙ 
 

จึงตองใชความหมายของคําวาสํานักสงฆดังท่ีปรากฏในกฎหมายลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ 
เปนหลัก นั่นก็คือ สํานักสงฆนั้นหมายถึงวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั่นเอง 

ผูใหสัมภาษณท่ีมาจากกลุมของฝายสงฆสวนใหญจะมีความรูความเขาใจตอ
ความหมายและความแตกตางระหวาง "วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา" และ "สํานักสงฆ" วา
มีความหมาย ลักษณะแตกตางกันอยางไร มากกวากลุมท่ีเปนฝายฆราวาสหรือฝายคฤหัสถ กลาวโดย
สรุปคือภิกษุสงฆสวนใหญมีความรูความเขาใจวาวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หมายถึงวัด
ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายวาดวยคณะสงฆและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว และไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งจากหนวยงานของรัฐคือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคมแลว มีการสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลวหรืออยูระหวางการกอสราง มีพระภิกษุสงฆ
อยูประจําไมนอยกวาสี่รูป เพียงแตวาวัดนั้นยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรืออยูระหวางการขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ในขณะท่ีสํานักสงฆโดยท่ัวไปหมายถึงวัดท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งแลวแตยัง
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซ่ึงก็สอดคลองกับการตีความจากบทบัญญัติของกฎหมายดังท่ีได
กลาวแลว อยางไรก็ตามในสวนท่ียังมีความสับสนในกลุมของฆราวาส คือความเขาใจระหวางคําวา 
“สํานักสงฆ” และ “ท่ีพักสงฆ” ซ่ึงผูใหสัมภาษณจากฝายของฆราวาสบางทานเห็นวาไมมีความ
แตกตางกันคือหมายถึงสถานท่ีซ่ึงเปนท่ีพักอาศัยของพระภิกษุซ่ึงยังมิไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนวัด 
ในขณะท่ีฝายสงฆสวนใหญมีความเขาใจวา “สํานักสงฆ” หมายถึงสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปน
วัดถูกตองตามกฎหมายแลว มีพระสงฆอยูอาศัยประจําเหมือนวัดท่ัวไป แตยังไมมีวิสุงคามสีมาคือยังไม
มีอุโบสถหรือโบสถ หรือมีแตยังไมไดผูกสีมา สถานท่ีเชนนั้นมีสิทธิใชคําวา “วัด” นําหนาเหมือนวัด
ท่ัวไป 

สําหรับ “ท่ีพักสงฆ”  หมายถึงสถานท่ีซ่ึงเปนท่ีพํานักอาศัยชั่วคราวของภิกษุสามเณร 
โดยสถานท่ีนั้นยังมิไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนวัดตามกฎหมาย สถานท่ีเชนนั้นเรียกวาท่ีพักสงฆ มิใช
สํานักสงฆ โดยท่ีพักสงฆไมมีสิทธิใชคําวาสํานักสงฆหรือวัดนําหนาชื่อสถานท่ี  

จากความสับสนดังกลาว ผูใหสัมภาษณบางทานไดเสนอความเห็นวานาจะมีการ
ปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆกําหนดคํานิยามเชิงกฎหมายของคําวา “วัด” “วัดท่ียังมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา” “สํานักสงฆ” และ “ท่ีพักสงฆ” ใหมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ โดยอาจกําหนดใหมีวัด
สองประเภทคือ ๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว ๒) วัดท่ียังมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา วัดท้ังสองประเภทนั้นหากไดรับอนุญาตใหจัดตั้งจากหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว ใหถือเปนวัด
ท่ีชอบดวยกฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคล สําหรับสํานักสงฆหรือท่ีพักสงฆใหถือเปนสถานท่ีพักอาศัย
ชั่วคราวของสงฆโดยการจัดตั้งจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ และไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 

๒. คําถาม:   กรณีท่ีคําพิพากษาของศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยวา วัดท่ียังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล ทานเห็นดวยหรือไมกับแนวคิดของ
คําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว  

คําตอบ :    ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นคอนขางสอดคลองเปนแนวทาง
เดียวกันท้ังฝายสงฆและฆราวาสวาไมเห็นดวยกับแนวคิดตามคําพิพากษาของศาลฎีกาท่ีมีคําวินิจฉัยใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ วา วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล 
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เนื่องจากแนวทางเดิมตามคําวินิจฉัยของศาลฎีกาท่ีไดวางบรรทัดฐานไวแตแรกนั้น ถือวาวัดท้ังสอง
ประเภทตามกฎหมายคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ คือวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวและสํานัก
สงฆตางถือวาเปนวัดและมีสถานะเปนนิติบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นวาการจัดตั้งวัดหรือสํานัก
สงฆไดรับอนุญาตใหจัดตั้งจากหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของแลวเปนสําคัญ มิไดพิจารณาจากประเด็นของ
การไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวหรือไม และแนวทางดังกลาวหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
กรมการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรมท่ีดิน ซ่ึงมีภาระหนาท่ีเก่ียวของกับกิจการของ
วัดและทรัพยสิน อสังหาริมทรัพย ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ีศาสนสมบัติกลาง ตลอดจนท่ีกัลปนา ตางก็ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวมาเปนเวลานาน มีหลักฐานปรากฏเปนคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตาง ๆ เชน คูมือการจดทะเบียนท่ีดินของวัดและสํานักสงฆของกรมท่ีดิน เปนตน 

เม่ือคําวินิจฉัยจากคําพิพากษาของศาลฎีกาลาสุดในป พ.ศ. ๒๕๕๔  กลับแนวทาง 
คําวินิจฉัยเดิม โดยมิไดมีการอธิบายหรือใหเหตุผลรองรับคําวินิจฉัยดังกลาว จึงทําเกิดความงุนงงสงสัย
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานัก
สงฆท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ซ่ึงเดิมทีถือวาวัดเหลานี้มีสถานะเปนนิติบุคคล สามารถมีสิทธิหนาท่ีตาง ๆ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนดท้ังในดานการกระทําตาง ๆ เชน การทําสัญญา การฟองรองคดีหรือถูกฟองรอง
คดี การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน อาคารท่ีดิน ท่ีธรณีสงฆ และทรัพยสินอ่ืนๆ  โดยมีเจาอาวาสเปน
ผูแทนนิติบุคคล แตเม่ือการณกลับกลายเปนวาสิทธิหนาท่ีตาง ๆ ของนิติบุคคลท่ีมีมาแตดั้งเดิมกลับ
กลายเปนโมฆะ ทําใหเกิดปญหาความยุงยาก ผลกระทบตาง ๆ ตามมามากมาย ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมเคย
เกิดข้ึนกับความเปนนิติบุคคลของมัสยิดในศาสนาอิสลามหรือมิสซังของศาสนาคริสต  

อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณสวนใหญก็เห็นสอดคลองกันวาสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น
มาจากเหตุผลท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการท่ีกฎหมายวาดวยคณะสงฆไดบัญญัติเก่ียวกับสถานภาพของ
วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไวไมมีความชัดเจน จึงทําใหศาลซ่ึงเปนองคกร
วินิจฉัยอาจตีความไดหลายนัย ดังนั้น การแกไขปญหาจึงอาจตองปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

๓. คําถาม :  ทานเห็นดวยหรือไมวาในกรณีวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
หรือสํานักสงฆ ซ่ึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลววาเปนวัดท่ีไดรับการจัดตั้งถูกตอง
ตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล  

คําตอบ : ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยกับแนวคิดท่ีวากรณีวัดท่ียังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ ซ่ึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองแลววาเปนวัดท่ี
ไดรับการจัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย ควรมีสถานะเปนนิติบุคคล เพ่ือใหมีความสะดวกและคลองตัวใน
การดําเนินกิจการของวัดและสํานักสงฆ และเพ่ือใหสอดคลองกับจารีตประเพณีและแนวทางปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธองคไดทรงอนุญาตใหจัดตั้งวัดเพ่ือเปนท่ีพักของพระภิกษุสงฆ รวมท้ัง
เปนสถานท่ีในการเผยแผคําสอนและแนวทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนา เปนศูนยรวมใจของ
พุทธศาสนิกชน อยางไรก็ตาม มีผูใหสัมภาษณหลายทานท่ีเห็นแตกตางกันไปในกรณีของสํานักสงฆวา 
การใชชื่อวาสํานักสงฆหรือท่ีพักสงฆนั้น ในความเห็นหรือความเขาใจของประชาชนโดยท่ัวไปมองไม
เห็นถึงความแตกตางระหวางสํานักสงฆและท่ีพักสงฆ แมในผูบริหารระดับรัฐมนตรีท่ีดูแลเรื่องปาไม
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และทรัพยากรธรรมชาติยังเคยมีการออกแถลงการณชี้แจงวาสํานักสงฆตาง ๆ จํานวนมากไดมีการ
กอสรางสถานท่ีบุกรุกลวงล้ําเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลว การบุกรุกเขาไป
กอสรางในสถานท่ีปาสงวนแหงชาตินั้นสวนใหญเปนท่ีพักสงฆซ่ึงปจจุบันไมมีกฎหมายรองรับ สวนการ
สรางวัดหรือสํานักสงฆท่ีชอบดวยกฎหมายนั้น หนวยงานของรัฐคือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
จะเขมงวดเรื่องสถานท่ีในการกอสรางหรือการจัดตั้งจะตองมีเอกสารหลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิในการครอบครองท่ีดินท่ีถูกตองตามกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตใหกอสรางได 
ดังนั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดความสับสนดังกลาวจึงควรมีการกําหนดแยกใหเห็นชัดเจนไปเลยวา เฉพาะ
กรณีของวัดท่ีไดรับการอนุญาตใหจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายแลวเทานั้นจึงจะมีฐานะเปนนิติบุคคล  

๔. คําถาม :    ทานเห็นดวยหรือไมกับหลักการท่ีวาสถานภาพความเปนนิติบุคคลของ
วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ควรเริ่มตนเม่ือสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยไมตองนํา
เง่ือนไขการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปนเกณฑพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร  

คําตอบ : ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยกับหลักการดังกลาว โดยเหตุผลวาการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาขององคพระมหากษัตริยใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น เปนจารีตประเพณี
ซ่ึงอาจถือเปนโบราณราชประเพณีท่ีองคพระมหากษัตริยในฐานะองคอัครศาสนูปถัมภกจะทรง
สงเสริมเก้ือกูลการเผยแผพระพุทธศาสนา การพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนประเพณีท่ีแสดงใหเห็น
ถึงการท่ีองคพระมหากษัตริยจะพระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพ่ือใชเปนท่ีกระทํากิจกรรม การทํา
สังฆกรรมของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา ซ่ึงจารีตประเพณีการพระราชทานวิสุงคามสีมา
ดังกลาวมีเฉพาะศาสนาพุทธเทานั้น ไมปรากฏในศาสนาอ่ืน ๆ และในขณะเดียวกัน การท่ีศาสนสถาน
ของศาสนาอ่ืน ๆ เชน มัสยิดของอิสลาม หรือมิสซังของคริสตศาสนา สถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของศาสนสถานเหลานี้เริ่มตนเม่ือหนวยงานของรัฐไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมายแลวเทานั้น ศาสนสถานของพระพุทธศาสนาคือวัดหรือสํานักสงฆก็ควรกําหนดหลักการ
สถานภาพทางกฎหมายเชนเดียวกับมัสยิดและมิสซังคือสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ียังมิได
รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ควรเริ่มตนเม่ือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติได
อนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยไมตองนําเง่ือนไขการ
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปนเกณฑพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกรแตอยางใด  

๕. คําถาม: ในกรณีท่ีวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง และมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว ควรตองแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใน
ประเด็นเรื่องอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาส และประเด็นเรื่องศาสนสมบัติของวัดและสํานักสงฆดังกลาว
เปนกรณีพิเศษหรือไม 

คําตอบ : ในการตอบประเด็นคําถามดังกลาวผูใหสัมภาษณคอนขางมีความเห็นท่ี
หลากหลาย ซ่ึงอาจสรุปได ดังนี้ 

(๑) มีความเห็นวากรณีท่ีวัดซ่ึงยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง และมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว ควรตองแกไขกฎหมายท่ี



๓๕๒ 
 

เก่ียวของ ในประเด็นเรื่องอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาส และประเด็นเรื่องศาสนสมบัติของวัดและสํานัก
สงฆดังกลาวเปนกรณีพิเศษและเปนเรื่องเรงดวน ท้ังนี้ หากพิจารณาจากขาวหรือขอมูลท่ีปรากฏใน
สื่อสารมวลชนตางๆในปจจุบัน มีประเด็นท่ีถูกหยิบยกมาวิพากษวิจารณเก่ียวกับการปฏิรูปสงฆใน
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชอํานาจของเจาอาวาส  ปญหาเก่ียวกับ
รายไดของพระภิกษุสงฆ ทรัพยสินและศาสนสมบัติตลอดจนผลประโยชนตาง ๆ ของวัดซ่ึงยังไมมี
ระบบการควบคุมตรวจสอบท่ีรัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ จนถึงกับมีขอเสนอใหมีการจัดเก็บ
ภาษีจากพระภิกษุสงฆหรือวัด  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสังคมยังขาดความเขาใจในระบบการบริหารงานของ
สงฆในภาพรวม จึงอาจปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของในประเด็นดังกลาวโดยกําหนด
หลักการใหการบริหารงาน การทําหนาท่ีผูแทนนิติบุคคลของเจาอาวาส การบริหารจัดการทรัพยสิน
ตาง ๆ ของวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบบัญชีท่ีเปนมาตรฐานสามารถตรวจสอบได  

 (๒) มีความเห็นวาควรปรับปรุงระบบการบริหารงานของวัดหรือการกําหนดผูแทน
ของวัดซ่ึงเดิมทีกําหนดใหเฉพาะเจาอาวาสเปนผูแทนของวัด ควรปรับปรุงใหเปนไปในรูปแบบของ
คณะบุคคลเชนเดียวกับผูแทนนิติบุคคลของมัสยิดในศาสนาอิสลาม ท้ังนี้เพ่ือใหการบริหารงานของวัด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส การมีสวนรวมของชุมชนและสามารถตรวจสอบได 

 (๓) มีความเห็นวาวัดและสํานักสงฆในประเทศไทยมีเปนจํานวนมาก ซ่ึงยอมมีความ
แตกตางกันท้ังในเรื่องของสถานท่ี สภาพแวดลอม ความเจริญของชุมชนและสังคมรอบขาง และ
สถานะเศรษฐกิจของชุมชนและวัด ดังนั้น การบริหารงานของวัดและเจาอาวาสอาจตองปรับปรุงใหมี
ลักษณะหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับความพรอมของวัดและชุมชน โดยการบริหารงานของวัดท่ีมีความ
เจริญมีทรัพยสินหรือผลประโยชนตาง ๆ จํานวนมาก อาจจะจัดตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ หรือมี
ความตองการผูบริหารมืออาชีพมาดูแลดานทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนตาง ๆ แตในวัดท่ียังเปน
ชนบทหางไกล ไมมีทรัพยสินใด ๆ การบริหารงานยังอาจเปนไปในรูปแบบเดิมโดยมีเจาอาวาสเปน
ผูแทนนิติบุคคลของวัด ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและสภาพแวดลอมของวัดและชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายและแตกตางกัน 

 (๔) ประเด็นเรื่องอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาสเห็นวากฎหมายปจจุบันมีความ
เหมาะสมแลว แตอาจปรับปรุงมาตรการในการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานหรือทรัพยสินตาง ๆ 
ของวัดใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน การใหเจาอาวาสมีอํานาจหนาท่ีตาง ๆ ก็ควรมีการใหความคุมครอง
ในกรณีท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริตและไดรับผลกระทบจากกการปฏิบัติหนาท่ี เชน การถูกพองรองคดี 
โดยอาจมีสิทธิมอบหมายใหพนักงานอัยการเปนผูวาคดีใหได เปนตน 

๖. คําถาม :  ทานเห็นดวยหรือไม ในกรณีท่ีมีคณะบุคคลจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดย
มิไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต ควรมีบทลงโทษเปนการเฉพาะ 

คําตอบ : ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นดวยท่ีจะกําหนดบทลงโทษในกรณี
ดังกลาวเปนการเฉพาะ เพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําท่ีเสื่อมเสียหรือมีผลกระทบตอความศรัทธาและ
ม่ันคงของพระพุทธศาสนาในภาพรวม 

 



๓๕๓ 
 

๑.๑๒.๓  การรับฟงความคิดเห็นโดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ผูวิจัยไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูมี

สวนเก่ียวของในการบังคับใชกฎหมายวาดวยคณะสงฆท่ีกําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลของวัดท่ี
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยไดจัดข้ึนในวันศุกรท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา 
๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ โดยมีพระธรรมสุธี เจาอาวาส
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย
พระภิกษุสงฆ แมชี และฆราวาสประกอบดวยผูแทนสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ อาจารย 
นักวิชาการ พุทธศาสนิกชนและนักศึกษา ประชาชนท่ัวไป จํานวนประมาณ ๔๐ คน  

ท่ีประชุมไดมีการอภิปราย ใหขอมูล แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยหลายประเด็น โดยไดมีการกลาวถึงเรื่องของการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆ ซ่ึง
ปจจุบันมีความเขาใจท่ีไมตรงกัน โดยสังคมสวนใหญไมเขาใจความแตกตางระหวางสํานักสงฆกับท่ีพัก
สงฆ โดยมักจะมีขาวปรากฏตามสื่อสารมวลชนตาง ๆ วาสํานักสงฆมีการบุกรุกปา มีการเขาไปกอสราง
สํานักสงฆในเขตท่ีเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลว การกอสรางนั้นเปนการสรางท่ีพัก
สงฆ มิใชการกอสรางสํานักสงฆซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจัดตั้งจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปน
การกระทําโดยลําพังของพระภิกษุไมก่ีรูปและเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย แตภาพท่ีออกมาสู
สังคมทําใหเกิดความรูสึกท่ีเปนทางลบตอพระพุทธศาสนา  

ในสวนของของวิสุงคามสีมานั้น ท่ีประชุมเห็นวาการพระราชทานวิสุงคามสีมาเปน
จารีตประเพณีท่ีองคพระมหากษัตริยจะพระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพ่ือใชเปนท่ีสังฆกรรม เปน
การแยกสวนบานออกจากสวนวัด อันเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักรกับฝายสงฆใน
ลักษณะสงเสริมหรือเก้ือกูลพระพุทธศาสนาซ่ึงประเพณีนี้มีมาตั้งแตโบราณ การพระราชทานเขตแดน
ใหแกสงฆนี้ในบางยุคสมัยถือเปนเรื่องศักดิ์สิทธิและจริงจังมากวาเขตแดนท่ีไดพระราชทานแกสงฆแลว
นั้น ฝายบานเมืองจะละเวนไมเขามาใชอํานาจหนาท่ีกาวกายในเขตพ้ืนท่ีดังกลาว ดังนั้น เม่ือมี
เหตุการณความขัดแยงตาง ๆ ในทางการเมือง และอีกฝายไดหลบหนีราชภัยเขาไปอยูในเขตสงฆท่ีเปน
วิสุงคามสีมา ก็จะไดรับการยกเวนโทษ ไมกาวลวงบุกรุกเขาไปละเมิดเขตแดนสงฆ ดังนั้น จารีต
ประเพณีดังกลาวจึงไดรับการถือปฏิบัติมาจนแมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข จารีตประเพณีดังกลาวก็ยังคงมีการถือปฏิบัติอยูมิไดมีการลมเลิกแตอยางใด โดยมีกฎหมายวา
ดวยคณะสงฆฉบับปจจุบันรองรับหลักการดังกลาว และในทางปฏิบัติท่ีผานมาหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของในการอนุญาตใหจัดตั้งวัดก็พิจารณาความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆโดยพิจารณา
จากเกณฑการไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย จากหนวยงานของรัฐและมหาเถรสมาคม
แลวเทานั้น การนําเอาเหตุของการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปนผลทางกฎหมายคือสถานะ
ความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆจึงนาจะเปนเรื่องของความเขาใจผิด ไมทราบถึงเหตุผลความ
เปนมาของประเพณีแตดั้งเดิม และหลักการหรือแนวคิดดังกลาวนี้นาจะไมสอดคลองกับหลักการ
บริหารราชการแผนดินในปจจุบันท่ีมีคณะรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบการบริหารราชการแผนดิน องค
พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงเปนพระประมุขแหงชาติ ผูใดจะกลาวหาฟองรองในทางใดมิได การ
นําเอาพระราชอํานาจขององคพระมหากษัตริยมาผูกกับความเปนนิติบุคคลของวัดตองพึงระวังวา



๓๕๔ 
 

เทากับเปนการผลักภาระการบริหารหรือการใชอํานาจฝายปกครองใหแกองคพระมหากษัตริย ซ่ึงไม
นาจะสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

นอกจากนั้นท่ีประชุมไดพิจารณาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
อันเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ เชน 
ปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาส ปญหาเก่ียวกับการฟองคดี การทํานิติกรรมสัญญา รวมท้ัง
ปญหาเก่ียวกับทรัพยสิน อสังหาริมทรัพย ท่ีดิน ท่ีธรณีสงฆ สิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีไดรับผลกระทบ 
อันเกิดจากสถานะความเปนนิติบุคคลท่ีเปนโมฆะหรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคลลงจากผลของคําวินิจฉัย
ของศาลฎีกาดังกลาว  

ผลการสัมมนาสรุปไดวาผูเขารวมประชุมสวนใหญมีความเห็นดวยในการแกไข
ปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายหรือความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีมีผลกระทบตอการ
บริหารจัดการและการทํานิติกรรมของเจาอาวาสซ่ึงเปนผูแทนของวัด อันมีผลกระทบตอการ
บริหารงานโดยรวมของคณะสงฆไทย โดยใหปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา ๓๑ ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
โดยยึดถือหลักการวา วัดและสํานักสงฆมีสถานะความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ผูแทนของ
วัดคือเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานในการใชอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด  สถานภาพ
ความเปนนิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตนเม่ือหนวยงานของรัฐโดยมหาเถรสมาคมและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆท่ีชอบดวย
กฎหมาย โดยไมนําเอาเง่ือนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาซ่ึงเปนประเพณีปฏิบัติเชื่อมโยง
ระหวางฝายศาสนจักรกับฝายอาณาจักรอันเปนดุลพินิจขององคพระมหากษัตริย มาเปนเกณฑการ
พิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของความเปนนิติบุคคลของกุศล
สถานในศาสนาอ่ืน เชน มัสยิด หรือมิสซัง เปนตน เพ่ือใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมี
ความชัดเจนและเปนไปตามหลักความเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน อันจะทําใหการบริหาร
กิจการของวัดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณท่ีใหวัดเปนศูนยรวม
จิตใจของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ี มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การสงเคราะห
ประชาชนและการชวยเหลืองานของทางราชการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป และใน
ขณะเดียวกันท่ีประชุมเห็นดวยในการท่ีจะปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆใหมีมีบทบัญญัติโทษทาง
อาญาตอผูท่ีฝาฝนในการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและมหาเถรสมาคม เพ่ือปองกันมิใหมีการนําวัดหรือสํานักสงฆ
ไปใชในทางแสวงหาประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย ทําใหเกิด
ความเสียหายตอคณะสงฆและพระพุทธศาสนาโดยรวม  

   
 
                                          
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองฐานะของสํานักสงฆ 

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
 

เรื่องเสร็จท่ี ๓๓๖/๒๕๕๕ 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0

๑ 
เรื่อง  ฐานะของสํานักสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

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

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี พศ ๐๐๐๖/๖๑ ลงวันท่ี ๙ 
มกราคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา วัดปามหาไชยเปนโจทกยื่นฟอง
นางปทุม อนงคพงศพันธุ เปนจําเลยตอศาล เพ่ือใหจําเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
๕๔๑๙๖ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนเนื้อท่ี ๖ ไร ใหแกโจทก 
ตามหนังสือสัญญายกท่ีดินเพ่ือใหสรางวัด ซ่ึงศาลชั้นตนไดพิจารณาพิพากษาใหจําเลยจดทะเบียนโอน
ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ีดังกลาวใหแกโจทก หากไมปฏิบัติตามใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของจําเลย ตอมาจําเลยอุทธรณและศาลอุทธรณภาค ๗ พิพากษายืน จําเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา 
โจทกฟองคดีนี้เพ่ือใชโฉนดท่ีดินประกอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบกับโจทกไมไดนําสืบ
วาขณะฟองคดีโจทกไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จึงแสดงใหเห็นวาโจทกยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาในขณะท่ียื่นฟอง ดังนั้น วัดโจทกจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจฟองคดีได เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา วัดมีสองอยาง (๑) วัดท่ีไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ โดยใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงตามบทบัญญัติดังกลาว
แสดงวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว เม่ือวัดโจทกซ่ึงแม
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลวก็ตาม แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยังไมมีฐานะ
เปนนิติบุคคลท่ีจะมีอํานาจฟองคดีนี้ได พิพากษากลับ ใหยกฟอง (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/
๒๕๕๔) 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวา ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราช-
บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได
บัญญัติใหวัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) สํานักสงฆ ซ่ึงหมายถึง
วัดท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคาม-สีมา โดยใหวัดมี
ฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงหมายความรวมถึงวัดท้ังสองอยาง และใหเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการ
ท่ัวไป  ดั้งนั้น การท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลว เม่ือวัดโจทกซ่ึงแมกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีจะมีอํานาจฟองคดีได อาจมีผลใหวัดท่ี
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไดรับความเสียหาย
และสงผลรวมไปถึงสถานะของเจาอาวาสวัดนั้น ๆ ซ่ึงเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
จึงขอหารือมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณา 

                                                 
๑
สงพรอมหนังสือ ดวนมาก ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๕๓๑ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



๓๕๗ 
 

ตอมาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี พศ ๐๐๐๖/๗๒๔ ลงวันท่ี 
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา การหารือดังกลาวมิไดประสงคจะหารือเฉพาะกรณี
ของวัดปามหาไชย โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติประสงคจะหารือในสองประเด็น คือ (๑) วัน
ตามมาตรา ๓๑(๒) แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีฐานะเปนนิติบุคคลหรือไม และ (๒) เจาอาวาสวัดนั้น ๆ เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม เนื่องจากมีวัดเปนจํานวนมากท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัด
แลว แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เชน วัดเจียระดับ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วัด
มหิงษาราม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปนตน  ท้ังนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจายคานิตยภัต
ตอไป 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ โดยมีผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลวเห็นวา มาตรา ๓๑1

๒ 
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหวัดมีสองอยาง คือ วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาอยางหนึ่ง และ สํานัก
สงฆ อีกอยางหนึ่ง  คําวา “วัด” ในพระราชบัญญัติดังกลาวจึงยอมหมายถึงวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุง-
คามสีมาแลว และสํานักสงฆ  สําหรับสํานักสงฆนั้นไมปรากฏวาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ไดบัญญัติความหมายไววาหมายถึงอะไร แตเม่ือยอนกลับไปดูพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ 
รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ อันเปนกฎหมายเก่ียวกับคณะสงฆฉบับแรกท่ีมีข้ึนในประเทศไทย ก็จะพบวา
พระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติไวในมาตรา ๕2

๓ กําหนดจําแนกประเภทของวัดไวใหมี ๓ อยาง คือ 
พระอารามหลวง อารามราษฎร และท่ีสํานักสงฆ และกําหนดใหความหมายของคําวา “ท่ีสํานักสงฆ” 
คือ วัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ตอมาเม่ือมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณปกครอง
คณะสงฆ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ และตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ข้ึนใชบังคับ
แทน ตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดแบงวัดออกเปนสองอยาง คือ วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
แลว และสํานักสงฆ ตอมาไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และตรา

                                                 
๒
มาตรา ๓๑  วัดมีสองอยาง 

(๑) วัดท่ีไดรบัพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป. 
๓
มาตรา ๕ วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑ 

อารามราษฎรอยาง ๑ ท่ีสํานักสงฆอยาง ๑ 
๑ พระอารามหลวง คือ วัดท่ีพระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดใหเขา

จํานวนในบาญชี นับวาเปนพระอารามหลวง 
๒ อารามราษฎรนั้น คือ วัดซ่ึงไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบาญชีนับวาเปนวัด

หลวง 
๓ ท่ีสํานักสงฆนั้น คือ วัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา. 



๓๕๘ 
 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันข้ึนใชบังคับแทน โดย
มาตรา ๓๑3

๔ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหวัดมีสองอยาง คือ (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (๒) 
สํานักสงฆ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มิไดมีบทบัญญัติใดใหเห็นวามีความประสงคจะใหลักษณะของสํานักสงฆมีความหมายเปลี่ยนแปลงไป
จากท่ีเคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ จึงตองถือวา 
สํานักสงฆยังคงมีความหมายดังท่ีเคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทร 
ศก ๑๒๑ โดยหมายถึงวัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซ่ึงก็สอดคลองกับความหมายท่ี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใชอยูในปจจุบัน ใหความหมายของ “สํานักสงฆ” วา 
วัดท่ียังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เม่ือมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหวัดมีฐานะเปน
นิติบุคคล ยอมตองหมายถึงวัดท้ังสองอยาง คือ วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามมาตรา ๓๑ (๑) 
และ สํานักสงฆ ตามมาตรา ๓๑ (๒) ซ่ึงความเห็นดังกลาวสอดคลองกับคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๙๓๒/
๒๕๒๖ ท่ีวินิจฉัยวาสํานักสงฆท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายแลว แมจะยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาก็เปนนิติบุคคล 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นวา คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๖๐๖๕/๒๕๕๔ กอใหเกิดปญหาและไมสอดคลองกับเจตนารมณท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เขาใจหรือยึดถืออยู และไมประสงคจะใหเกิดผลดังคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ก็สมควรนําความหารือ
กับมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เสียใหมใหชัดเจน
และตรงตามความประสงคยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจแกไขมาตรา ๓๑ (๒) เสียใหมใหมีความวา “(๒) สํานักสงฆ อัน
ไดแก วัดท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนแตยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา”  สวนกรณีการเบิกจายนิตย
ภัตนั้นไดมีระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวาดวยการเบิกจายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด
ข้ันตอนและวิธีการในการจายเงินดังกลาวไวอยูแลว โดยไมไดข้ึนอยูกับฐานะความเปนนิติบุคคลของ
สํานักสงฆแตอยางใด 

สําหรับประเด็นปญหาท่ีวาถาสํานักสงฆมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลแลว เจาอาวาสของสํานัก
สงฆจะยังมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไมนั้น เม่ือไดวินิจฉัยแลววาสํานักสงฆ
มีฐานะเปนนิติบุคคล จึงไมมีความจําเปนตองตอบขอหารือในปญหาดังกลาว 

 
(นายอัชพร จารุจินดา) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         มีนาคม ๒๕๕๕ 

                                                 
๔
โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ขางตน. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖๐ 
 

 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕  

เปนปท่ี ๑๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว 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 ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ บรรดากฎกระทรวง 

สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับและระเบียบเก่ียวกับคณะสงฆ
ท่ีใชบังคับอยูในวัน ประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ใหคงใชบังคับตอไปเทาท่ีไมขัด หรือ
แยงกับพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช ขอบังคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก หรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัดหรือ
แยงกัน หรือกลาวไวเปนอยางอ่ืน 

มาตรา ๕ เพ่ือประโยชนแหงมาตรา ๔ บรรดาอํานาจหนาท่ีซ่ึงกําหนด ไวในสังฆาณัติ กติกาสงฆ 
กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับ และระเบียบเก่ียวกับคณะสงฆใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของพระภิกษุตําแหนงใดหรือ คณะกรรมการสงฆใดซ่ึงไมมีในพระราชบัญญัตินี้ ใหมหาเถรสมาคมมี
อํานาจกําหนด โดยกฎมหาเถรสมาคมใหเปนอํานาจหนาท่ีของพระภิกษุตําแหนงใด รูปใดหรือ หลายรูป
รวมกันเปนคณะตามท่ีเห็นสมควรได 

มาตรา ๕ ทวิ* ในพระราชบัญญัตินี้ 
"คณะสงฆ" หมายความวา บรรดาพระภิกษุท่ีไดรับบรรพชาอุปสมบท จากพระอุปชฌายตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับกอนพระราช บัญญัตินี้ไมวาจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือ
นอกราชอาณาจักร 

"คณะสงฆอ่ืน" หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรือ อนัมนิกาย 



๓๖๑ 
 

"พระราชาคณะ" หมายความวา พระภิกษุท่ีไดรับแตงตั้งและสถาปนา ใหมีสมณศักดิ์ตั้งแตชั้น
สามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ 

"สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์" หมายความวา สมเด็จพระราชาคณะท่ีไดรับ
สถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืน ถาไดรับ สถาปนาในวันเดียวกันใหถือรูปท่ีไดรับสถาปนาใน
ลําดับกอน 

*[มาตรา ๕ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๕ ตรี* พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้ง สถาปนาและถอดถอนสมณ

ศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ 
*[มาตรา ๕ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม พระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑  
สมเด็จพระสังฆราช  

 
มาตรา ๗* พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคหนึ่ง 
ในกรณีท่ีตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง ใหนายกรัฐมนตรีโดย ความเห็นชอบของมหาเถร

สมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักดิ์ข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือทรงสถาปนาเปน
สมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีท่ีสมเด็จพระราชาคณะผู มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไมอาจปฏิบัติ  หนาท่ีได ให
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จ พระราชาคณะรูปอ่ืนผูมีอาวุโสโดย
สมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติ หนาท่ีไดข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือทรงสถาปนาเปนสมเด็จ
พระสังฆราช 

*[มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ 

และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไมขัดหรือ แยงกับกฎหมาย พระธรรมวินัยและกฎมหาเถร
สมาคม 

มาตรา ๙* ในกรณีท่ีสมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตําแหนงหรือ พระมหากษัตริยทรงพระ
กรุณาโปรดใหออกจากตําแหนง พระมหากษัตริยจะทรง แตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษาของสมเด็จพระสังฆราช
หรือตําแหนงอ่ืนใดตามพระราช อัธยาศัยก็ได 

*[มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๑๐* ในเม่ือไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะ ผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณ

ศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 



๓๖๒ 
 

ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไมอาจปฏิบัติหนาท่ี ได ใหกรรมการมหาเถร
สมาคมท่ีเหลืออยูเลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผูมี อาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และ
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได เปนผูปฏิบัติ หนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 

ในเม่ือสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือไมอาจ ทรงปฏิบัติหนาท่ีได สมเด็จ
พระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะ รูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ในกรณีท่ีสมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตาม วรรคสาม หรือสมเด็จ
พระราชาคณะซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีแทนสมเด็จ พระสังฆราชไมอาจปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จ
พระสังฆราชได ใหนําความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะ ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จ
พระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา 

*[มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๑๑ สมเด็จพระสังฆราชพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) มรณภาพ 
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ 
(๓) ลาออก 
(๕) ทรงพระกรุณาโปรดใหออก 
 

หมวด ๒  
มหาเถรสมาคม  

 
มาตรา ๑๒* มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราชซ่ึงทรง ดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปน กรรมการโดยตําแหนง และพระราชาคณะซ่ึง
สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง มีจํานวนไมเกินสิบสองรูปเปนกรรมการ 

*[มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๑๓ ใหอธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธิการมหาเถรสมาคม โดยตําแหนง และใหกรมการ

ศาสนาทําหนาท่ีสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคมซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรง แตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสอง

ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
มาตรา ๑๕ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคมซ่ึงสมเด็จ

พระสังฆราชทรงแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) มรณภาพ 
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ 
(๓) ลาออก 
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออก 
ในกรณีท่ีกรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงกอนวาระ สมเด็จ พระสังฆราชอาจทรงแตงตั้ง

พระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง เปนกรรมการแทน 



๓๖๓ 
 

กรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอนอยูในตําแหนงตาม วาระของผูซ่ึงตนแทน 
มาตรา ๑๕ ทวิ* การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒ และการใหกรรมการมหาเถร

สมาคมพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูลงนามรับสนอง
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

*[มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๑๕ ตรี* มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การ เผยแผ การสาธารณูปการ 

และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ กฎหมายอ่ืน 
เพ่ือการนี้ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออก ขอบังคับ วางระเบียบ ออก

คําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยง กับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับได และจะมอบ
ใหพระภิกษุรูปใดหรือ 

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เปนผูใชอํานาจหนาท่ีตาม วรรคหนึ่งก็ได 
*[มาตรา ๑๕ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๑๕ จัตวา* เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพ่ือความ เรียบรอยดีงามของคณะสงฆ มหา

เถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพ่ือ กําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง สําหรับพระภิกษุ
และสามเณรท่ี ประพฤติใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนาและการปกครองของคณะสงฆก็ได 

พระภิกษุและสามเณรท่ีไดรับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึงข้ันใหสละสมณเพศ ตองสึกภายในสามวันนับ
แตวันทราบคําสั่งลงโทษ 

*[มาตรา ๑๕ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๑๖* ในกรณีท่ีประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมา ประชุม หรือไมอยูในท่ีประชุม

มหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จ พระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน ใหสมเด็จ
พระราชาคณะผูมีอาวุโส สูงสุดโดยสมณศักดิ์ซ่ึงอยูในท่ีประชุมเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

*[มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๑๗ การประชุมมหาเถรสมาคมตองมีกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการโดยการแตงตั้ง

รวมกันมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการ ท้ังหมด จึงเปนองคประชุม 
ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมใหเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม 
มาตรา ๑๘* ในกรณีท่ียังไมมีการแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทน ตําแหนงท่ีวางตามมาตรา 

๑๕ วรรคสอง ใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการ เทาจํานวนท่ีเหลืออยูในขณะนั้น *[มาตรา ๑๘ แกไข
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 

มาตรา ๑๙* สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะ อนุกรรมการฝายตาง ๆ 
ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคล อ่ืนจํานวนหนึ่ง มีหนาท่ีพิจารณากลั่นกรอง



๓๖๔ 
 

เรื่องท่ีจะเสนอตอมหาเถรสมาคมและ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมหาเถรสมาคมมอบหมาย โดยข้ึนตรงตอม
หาเถรสมาคม 

การจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ การแตงตั้ง กรรมการหรือ
อนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการหรืออนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคม 

*[มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
 

หมวด ๓  
การปกครองคณะสงฆ  

 
มาตรา ๒๐* คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม 
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ มหาเถรสมาคม 
*[มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๒๐ ทวิ* เพ่ือประโยชนแกการปกครองคณะสงฆสวนกลางและ สวนภูมิภาค ใหมีเจาคณะ

ใหญปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆ 
การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาท่ีเจาคณะใหญ ใหเปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
*[มาตรา ๒๐ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหจัดแบงเขตปกครอง ดังนี้ 
(๑) ภาค 
(๒) จังหวัด 
(๓) อําเภอ 
(๔) ตําบล 
จํานวนและเขตปกครองดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎมหาเถร สมาคม 
มาตรา ๒๒ การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหมีพระภิกษุเปน ผูปกครองตามชั้นตามลําดับ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) เจาคณะภาค 
(๒) เจาคณะจังหวัด 
(๓) เจาคณะอําเภอ 
(๔) เจาคณะตําบล 
เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะภาค รองเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะ

อําเภอ และรองเจาคณะตําบล เปนผูชวย เจาคณะนั้น ๆ ก็ได 
มาตรา ๒๓ การแตงตั้ง ถอดถอนพระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 

พระภิกษุอันเก่ียวกับตําแหนงปกครอง คณะสงฆตําแหนงอ่ืน ๆ และไวยาวัจกร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

 



๓๖๕ 
 

หมวด ๔  
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ  

 
มาตรา ๒๔ พระภิกษุจะตองรับนิคหกรรมก็ตอเม่ือกระทําการลวง ละเมิดพระธรรมวินัย และ

นิคหกรรมท่ีจะลงแกพระภิกษุก็ตองเปนนิคหกรรม ตามพระธรรมวินัย 
มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรา กฎมหาเถรสมาคมกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ เพ่ือใหการลงนิคหกรรม เปนไปโดยถูกตอง สะดวกรวดเร็วและเปนธรรม 
และใหถือวาเปนการชอบดวย กฎหมายท่ีมหาเถรสมาคมจะกําหนดในกฎมหาเถรสมาคมใหมหาเถร
สมาคม หรือพระภิกษุผูปกครองสงฆตําแหนงใดเปนผูมีอํานาจลงนิคหกรรมแกพระภิกษุ ผูลวงละเมิด
พระธรรมวินัย กับท้ังการกําหนดใหการวินิจฉัยการลงนิคหกรรมให เปนอันยุติในชั้นใด ๆ นั้นดวย 

มาตรา ๒๖ พระภิกษุรูปใดลวงละเมิดพระธรรมวินัยและไดมีคําวินิจฉัย ถึงท่ีสุดใหไดรับนิคหกรรม
ใหสึก ตองสึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาท่ีไดทราบ คําวินิจฉัยนั้น 

มาตรา ๒๗* เม่ือพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ (หนา ๑๑/๑๙) ไปท่ีหนา: 

มาตรา ๒๗* เม่ือพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ใหรับนิคหกรรมไมถึงใหสึก แตไมยอมรับนิคหกรรมนั้น 
(๒) ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ 
(๓) ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึ่ง 
(๔) ไมมีวัดเปนท่ีอยูเปนหลักแหลง 
ใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน กฎมหาเถรสมาคม 
พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรคสอง ตองสึกภายใน สามวันนับแตวันท่ีได

รับทราบคําวินิจฉัยนั้น 
*[มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๒๘ พระภิกษุรูปใดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเปนบุคคล ลมละลาย ตองสึกภายในสามวัน

นับแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุด 
มาตรา ๒๙ พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิดอาญา เม่ือพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอยชั่วคราวและ เจาอาวาสแหงวัดท่ีพระภิกษุรูปนั้นสังกัดไมรับมอบ
ตัวไวควบคุม หรือพนักงาน สอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้น
มิได สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจัดดําเนินการใหพระภิกษุ รูปนั้นสละสมณเพศ
เสียได 

มาตรา ๓๐ เม่ือจะตองจําคุก กักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตาม คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ให
พนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติ การใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลมีอํานาจ
ดําเนินการใหพระภิกษุ รูปนั้นสละสมณเพศเสียได และใหรายงานใหศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้น 

 



๓๖๖ 
 

หมวด ๕  
วัด  

 
มาตรา ๓๑* วัดมีสองอยาง (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ ใหวัดมีฐานะ

เปนนิติบุคคล เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป *[มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 

มาตรา ๓๒ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดใน กฎกระทรวง 

ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพยสินของวัดท่ีถูกยุบเลิกใหตกเปนศาสนสมบัติ กลาง 
มาตรา ๓๒ ทวิ* วัดใดเปนวัดรางท่ีไมมีพระภิกษุอยูอาศัย ในระหวาง ท่ียังไมมีการยุบเลิกวัด ให

กรมการศาสนามีหนาท่ีปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมท้ัง ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆและทรัพยสินของวัดนั้นดวย 
การยกวัดรางข้ึนเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
*[มาตรา ๓๒ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๓๓ ท่ีวัดและท่ีซ่ึงข้ึนตอวัด มีดังนี้ (๑) ท่ีวัด คือท่ีซ่ึงตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น (๒) ท่ี

ธรณีสงฆ คือท่ีซ่ึงเปนสมบัติของวัด (๓) ท่ีกัลปนา คือท่ีซ่ึงมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา 
มาตรา ๓๔* การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ หรือท่ีศาสนสมบัติกลาง ใหกระทําไดก็แตโดย

พระราชบัญญัติ เวนแตเปนกรณีตามวรรคสอง 
การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ หรือท่ีศาสนสมบัติกลาง ใหแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ เม่ือมหาเถรสมาคมไมขัดของ และไดรับคาผาติกรรมจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานนั้นแลว ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

หามมิใหบุคคลใดยกอายุความข้ึนตอสูกับวัดหรือกรมการศาสนา แลวแต กรณี ในเรื่องทรัพยสิน
อันเปนท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ หรือท่ีศาสนสมบัติกลาง 

*[มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบ  ัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๓๕* ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ และท่ีศาสนสมบัติกลาง เปนทรัพยสินซ่ึง ไมอยูในความรับผิดแหง

การบังคับคดี 
*[มาตรา ๓๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๓๖ วัดหนึ่งใหมีเจาอาวาสรูปหนึ่ง และถาเปนการสมควรจะ ใหมีรองเจาอาวาสหรือผูชวย

เจาอาวาสดวยก็ได 
มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมีหนาท่ีดังนี้ 
(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 
(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัย อยูในวัดนั้นปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือ คําสั่งของมหาเถรสมาคม 
(๓) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิต และคฤหัสถ  

(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอํานาจดังนี้ 



๓๖๗ 
 

(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไป อยูอาศัยในวัด 
(๒) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไป เสียจากวัด 
(๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางาน ภายในวัด หรือใหทําทัณฑ

บนหรือใหขอขมาโทษในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้น ประพฤติผิดคําสั่งเจาอาวาสซ่ึงไดสั่งโดยชอบ
ดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 

มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาท่ี ได ใหแตงตั้งผูรักษาการ
แทนเจาอาวาส ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสมีอํานาจ และหนาท่ีเชนเดียวกับเจาอาวาส 

การแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ วิธีการท่ีกําหนดในกฎมหา
เถรสมาคม 

 
หมวด ๖  

ศาสนสมบัติ  
 

มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภท 
(๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแกทรัพยสินของพระศาสนา ซ่ึงมิใชของวัดใด วัดหนึ่ง 
(๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแกทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง 
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาท่ีของ กรมการศาสนา เพ่ือการนี้

ใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลาง นั้นดวย 
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการท่ี กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทํางบประมาณประจําปของ ศาสนสมบัติกลางดวยความ

เห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเม่ือไดประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชงบประมาณนั้นได 
 

หมวด ๗  
บทกําหนดโทษ  

 
มาตรา ๔๒* ผูใดมิไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย หรือถูกถอดถอน จากความเปนพระ

อุปชฌายตามมาตรา ๒๓ แลว กระทําการบรรพชาอุปสมบท แกบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป 

*[มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๔๓* ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือมาตรา 

๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
*[มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับ ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๔๔* ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะตองปาราชิกมาแลว ไมวาจะมีคําวินิจฉัยตาม

มาตรา ๒๕ หรือไมก็ตาม แตมารับบรรพชาอุปสมบทใหม โดยกลาวความเท็จหรือปดบังความจริงตอพระ
อุปชฌาย ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่งป *[มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕] 



๓๖๘ 
 

มาตรา ๔๔ ทวิ* ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาต มาดรายสมเด็จพระสังฆราช 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

*[มาตรา ๔๔ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
มาตรา ๔๔ ตรี* ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะสงฆอ่ืนอันอาจกอ ใหเกิดความเสื่อมเสียหรือ

ความแตกแยก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
*[มาตรา ๔๔ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
 

หมวด ๘  
เบ็ดเตล็ด  

 
มาตรา ๔๕ ใหถือวาพระภิกษุซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ในการปกครองคณะสงฆและ

ไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวล กฎหมายอาญา 
มาตรา ๔๖* การปกครองคณะสงฆอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑและ วิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง *[มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
จอมพล ส.ธนะรัชต  

นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการจัด ดําเนินกิจการคณะ

สงฆ มิใชเปนกิจการอันพึงแบงแยกอํานาจดําเนินการดวยวัตถุ ประสงคเพ่ือการถวงดุลยแหงอํานาจเชน
ท่ีเปนอยูตามกฎหมายในปจจุบัน และ โดยท่ีระบบเชนวานั้นเปนผลบั่นทอนประสิทธิภาพแหงการดําเนิน
กิจการ จึงสมควร แกไขปรับปรุงเสียใหมใหสมเด็จพระสังฆราชองคสกลมหาสังฆปริณายกทรง 
บัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคม ตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ท้ังนี้ เพ่ือความ
เจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๙ 
 

 
พระราชบัญญัติ 

คณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕ 

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยคณะสงฆ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕” 
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 
มาตรา ๓  ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนมาตรา ๕ ทวิ  และมาตรา ๕ ตรี  แหง

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
“มาตรา ๕ ทวิ  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะสงฆ” หมายความวา บรรดาพระภิกษุท่ีไดรับบรรพชาอุปสมบทจากพระ

อุปชฌายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับกอนพระราชบัญญัตินี้ไมวาจะปฏิบัติ
ศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร 

“คณะสงฆอ่ืน” หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรือ อนัมนิกาย 
“พระราชาคณะ” หมายความวา พระภิกษุท่ีไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศักดิ์

ตั้งแตชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ 
“สมเด็จพระราชาคณะผู มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์” หมายความวา สมเด็จ

พระราชาคณะท่ีไดรับสถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืน ถาไดรับสถาปนาในวันเดียวกันใหถือ
รูปท่ีไดรับสถาปนาในลําดับ 

มาตรา ๕ ตรี  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งสถาปนาและ
ถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ” 

http://law.longdo.com/law/177/rev304#_ftn1


๓๗๐ 
 

 มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗  พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคหนึ่ง 
ในกรณีท่ีตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือ
ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีท่ีสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืนผูมี
อาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือทรงสถาปนา
เปนสมเด็จพระสังฆราช” 

 มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๙   ในกรณี ท่ีสมเด็จพระสั งฆราชทรงลาออกจากตําแหน งหรื อ
พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดใหออกจากตําแหนง พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งใหเปนท่ี
ปรึกษาของสมเด็จพระสังฆราชหรือตําแหนงอ่ืนใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได 

มาตรา ๑๐  ในเม่ือไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 

ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให
กรรมการมหาเถรสมาคมท่ีเหลืออยูเลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผูมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์
รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาท่ีได เปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 

ในเม่ือสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือไมอาจทรงปฏิบัติ
หนาท่ีได สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ในกรณีท่ีสมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามวรรคสาม หรือ
สมเด็จพระราชาคณะซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีแทนสมเด็จพระสังฆราชไมอาจปฏิบัติหนาท่ี
สมเด็จพระสังฆราชได ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผูปฏิบัติ
หนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา” 

 มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒  มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราชซ่ึงทรงดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง และพระราชา
คณะซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจํานวนไมเกินสิบสองรูปเปนกรรมการ” 

 มาตรา ๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 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  มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
เพ่ือการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วาง

ระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใชบังคับ
ได และจะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เปนผูใช
อํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได 

มาตรา ๑๕ จัตวา  เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพ่ือความเรียบรอยดีงามของ
คณะสงฆมหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพ่ือกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง 
สําหรับพระภิกษุและสามเณรท่ีประพฤติใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนาและการปกครองของคณะ
สงฆก็ได 

พระภิกษุและสามเณรท่ีไดรับโทษตามวรรคหนึ่งถึงข้ันใหสละสมณเพศ ตองสึก
ภายในสามวันนับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ” 

 มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมาประชุมหรือไมอยู
ในท่ีประชุมมหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ซ่ึงอยูในท่ีประชุมเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน” 

 มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ียังไมมีการแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตําแหนงท่ี
วางตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการเทาจํานวนท่ีเหลืออยูในขณะนั้น 

มาตรา ๑๙  สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ฝายตาง ๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนจํานวนหนึ่ง มีหนาท่ีพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องท่ีจะเสนอตอมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมหาเถรสมาคมมอบหมาย โดย
ข้ึนตรงตอมหาเถรสมาคม 

การจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ การแตงตั้งกรรมการ
หรืออนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการหรืออนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ให
เปนไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม 



๓๗๒ 
 

มาตรา ๒๐  คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม 
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม” 
 มาตรา ๑๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
“มาตรา ๒๐ ทว ิ เพ่ือประโยชนแกการปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ใหมีเจาคณะใหญปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆ 
การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาท่ีเจาคณะใหญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม” 
 มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๗  เม่ือพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ใหรับนิคหกรรมไมถึงใหสึก แตไมยอมรับ

นิคหกรรมนั้น 
(๒) ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ 
(๓) ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึ่ง 
(๔) ไมมีวัดเปนท่ีอยูเปนหลักแหลง 
ใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎมหาเถร

สมาคม 
พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรคสอง ตองสึกภายในสามวันนับแต

วันท่ีไดรับทราบคําวินิจฉัยนั้น” 
 มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง 
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป” 
 มาตรา ๑๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
“มาตรา ๓๒ ทวิ  วัดใดเปนวัดรางท่ีไมมีพระภิกษุอยูอาศัย ในระหวางท่ียังไมมีการ

ยุบเลิกวัด ใหกรมการศาสนามีหนาท่ีปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมท้ังท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆและทรัพยสิน
ของวัดนั้นดวย 

การยกวัดรางข้ึนเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 



๓๗๓ 
 

“มาตรา ๓๔  การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ หรือท่ีศาสนสมบัติกลาง ใหกระทํา
ไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ เวนแตเปนกรณีตามวรรคสอง 

การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ หรือท่ีศาสนสมบัติกลาง ใหแกสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เม่ือมหาเถรสมาคมไมขัดของและไดรับคาผาติกรรมจากสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานนั้นแลว ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

หามมิใหบุคคลใดยกอายุความข้ึนตอสูกับวัดหรือกรมการศาสนา แลวแตกรณี ใน
เรื่องทรัพยสินอันเปนท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ หรือท่ีศาสนสมบัติกลาง 

มาตรา ๓๕  ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ และท่ีศาสนสมบัติกลาง เปนทรัพยสินซ่ึงไมอยูในความ
รับผิดแหงการบังคับคดี” 

 มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒  ผูใดมิไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย หรือถูกถอดถอนจากความ
เปนพระอุปชฌายตามมาตรา ๒๓ แลว กระทําการบรรพชาอุปสมบทแกบุคคลอ่ืน 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  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๔ ทวิ และมาตรา ๔๔ ตรี แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

“มาตรา ๔๔ ทวิ  ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดรายสมเด็จ
พระสังฆราช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๔๔ ตรี  ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะสงฆอ่ืนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อม
เสียหรือความแตกแยก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ” 

 มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖ การปกครองคณะสงฆอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง” 

 มาตรา ๑๘  บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง
ของมหาเถรสมาคมท่ีออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เทาท่ี
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๑๙  วัดท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหมี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 



๓๗๔ 
 

 มาตรา ๒๐  ใหพระภิกษุท่ีไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศักดิ์อยูกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ยังมีสมณศักดิ์นั้นตอไป 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญ กรรมการหรือ
อนุกรรมการใดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม 
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ยังคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงหรือจนกวามหาเถร
สมาคมจะมีมติเปนประการอ่ืน 

 มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช และการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีแทนสมเด็จพระสังฆราช การแตงตั้งและถอดถอนสมณ
ศักดิ์ของพระภิกษุอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีของมหาเถรสมาคม การปกครอง การสละสมณ
เพศของคณะสงฆและคณะสงฆอ่ืน วัด การดูแลรักษาวัด ทรัพยสินของวัด และศาสนสมบัติกลาง
ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงจํา เปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๕ 
 

พระราชกําหนด 
แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
------------ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เปนปท่ี ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
............................ 

  
        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา 
        โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยคณะสงฆ 
        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดข้ึนไว ดังตอไปนี้ 
        มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗” 
        มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
        มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหาของมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้
แทน 
        “ในการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ ถาสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็น
เปนสมควรสําหรับกรณีท่ีมีเหตุตามวรรคสาม หรือกรรมการมหาเถรสมาคมท่ีเหลืออยูเห็นเปนการ
สมควรสําหรับกรณีท่ีมีเหตุตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสี่ อาจพิจารณาเลือกสมเด็จพระราชา
คณะหลายรูปท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีได เพ่ือใหเปนคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชแทนผู
ปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง หรือแทนการดําเนินการตามวรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ แลวแตกรณี
ได และจะใหมีผูชวยหรือท่ีปรึกษาในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวดวยก็ได วิธีดําเนินการของคณะผูปฏิบัติ
หนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชใหเปนไปตามท่ีคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชกําหนด 
        เม่ือมีการแตงตั้งหรือเลือกผูปฏิบัติหนาท่ีหรือคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชตามมาตรา
นี้แลว ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลฝาละอองธุลีพระบาท” 
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
  
          



๓๗๖ 
 

  
          หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากการแตงตั้งผู
ปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชในกรณีไมมีสมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยู
ในราชอาณาจักร หรือไมอาจทรงปฏิบัติหนาท่ีได ตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆไดกําหนดใหแตงตั้ง 
หรือเลือกสมเด็จพระราชาคณะเพียงรูปเดียว ซ่ึงปรากฏเปนเหตุขัดของจนเกิดความไมสงบเรียบรอย
ในการปกครองคณะสงฆและวงการพุทธศาสนิกชนและอาจถึงข้ันนําไปสูความไมปลอดภัยสาธารณะ 
ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดจากความแตกแยกไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูคณะสงฆ จึงสมควรกําหนดใหมี
ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชในรูปองคคณะ ซ่ึงแตงตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะหลายรูปเพ่ือใช
อํานาจรวมกันในการบัญชาคณะสงฆ เพ่ือความสงบเรียบรอยยิ่งข้ีนและสรางสมานฉันทเพ่ิมข้ึนอีก
วิธีการหนึ่ง และโดยท่ีขณะนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระชนมายุสูง อีกท้ังอยูระหวางประทับเพ่ือรักษา
สุขภาพ คณะแพทยเห็นวา ควรประทับรักษาพระองคและอยูในความดูแลของคณะแพทย จําเปนตอง
มีผูปฏิบัติหนาท่ีหรือคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชโดยดวน จึงสมควรแกไขเหตุขัดของเพ่ือให
มีความสงบเรียบรอยในประเทศข้ึนโดยเร็ว นับเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
  
จากราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๔ ก ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หนา ๑-๖ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
พระราชบัญญตัิการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๘ 
 

พระราชบัญญัติ 
การบริหารองคกรศาสนาอิสลาม 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                  -------------                  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปท่ี ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา  
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมัสยิดอิสลามและกฎหมายวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 
๒๕๔๐” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป0

๑ 

 มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
        (๑) พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
    (๒) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
       (๓) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
     “มัสยิด” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงมุสลิมใชประกอบศาสนกิจโดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปน
ปกติ และเปนสถานท่ีสอนศาสนาอิสลาม 
      “สัปปุรุษประจํามัสยิด” หมายความวา มุสลิมท่ีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีมติรับเขา
เปนสัปปุรุษประจํามัสยิด และมีชื่ออยูในทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิด แตผูนั้นจะเปนสัปปุรุษเกินกวา
หนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกันไมได 
          “อิหมาม” หมายความวา ผูนําศาสนาอิสลามประจํามัสยิด 
          “คอเต็บ” หมายความวา ผูแสดงธรรมประจํามัสยิด 
          “บิหล่ัน” หมายความวา ผูประกาศเชิญชวนใหมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา 

                                                 
๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนท่ี ๖๕ ก/หนา ๓/๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐. 



๓๗๙ 
 

 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ และคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของแตละ
กระทรวง 
 กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 
------------- 

          มาตรา ๖ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่ง เพ่ือเปนผูนํากิจการศาสนาอิสลาม
ในประเทศไทย 
 ใหนายกรัฐมนตรีนําชื่อผูท่ีจะดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดท่ัวประเทศข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนจุฬาราชมนตรี  
 หลักเกณฑและวิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรีตามวรรคสองใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหมีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๗ จุฬาราชมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
           (๑) เปนมุสลิมผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
           (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ 
           (๓) เปนผูมีความรูความเขาใจในศาสนาอิสลามเปนอยางดี 
           (๔) เปนผูประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามโดยเครงครัด 
           (๕) เปนผูมีความสัมพันธอันดีกับทุกศาสนา 
           (๖) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
           (๗) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
           (๘) ไมเปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
           (๙) ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
           (๑๐) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 มาตรา ๘ จุฬาราชมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
          (๑) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอทางราชการเก่ียวกับกิจการศาสนาอิสลาม 
           (๒) แตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
           (๓) ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทรตามมาตรา ๓๕ (๑๑) เพ่ือกําหนดวันสําคัญทางศาสนา 
           (๔) ออกประกาศเก่ียวกับขอวินิจฉัยตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
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 มาตรา ๙ จุฬาราชมนตรีพนจากตําแหนงเม่ือ 
           (๑) ตาย 
           (๒) ลาออก 
           (๓) มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๗ 

 มาตรา ๑๐ จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย กรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด และกรรมการอิสลามประจํามัสยิด มีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย ท้ังนี้ ตาม
ระเบียบวาดวยการนั้น 

 มาตรา ๑๑ เม่ือเห็นสมควร กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดตั้ง “อิสลามวิทยาลัย”ข้ึนเพ่ือให
การศึกษาและอบรมทางวิชาการศาสนา วิชาการท่ัวไป และวิชาชีพได 
    

หมวด ๒ 
การจัดตั้งและการเลิกมัสยิด 

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

     มาตรา ๑๒ การสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิก และการจดทะเบียนมัสยิด ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 การจัดตั้ง การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๑๓ ใหมัสยิดท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงานเจาหนาท่ีแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล โดย
ใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเปนผูแทนของมัสยิดในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได 

 มาตรา ๑๔ มัสยิดท่ีเปนนิติบุคคลอาจเลิกไดโดยการจดทะเบียนเลิกมัสยิดตอพนักงาน
เจาหนาท่ี  
 บรรดาทรัพยสินของมัสยิดท่ีเลิกตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปยังมัสยิดท่ีเปนนิติบุคคลท่ีอยูใกลท่ีสุด 
ถาไมอาจทําไดใหโอนไปยังมัสยิดท่ีเปนนิติบุคคลท่ีอยูในลําดับถัดไป เวนแตเปนทรัพยสินท่ีไดมาโดยมีผู
อุทิศให และผูอุทิศใหไดแสดงเจตนาไวเปนอยางอ่ืน 

 มาตรา ๑๕ มัสยิดท่ีไดจดทะเบียนแลวใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิดตาม
หมวด ๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันจดทะเบียน 
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หมวด ๓ 
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 

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

          มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย” ประกอบดวยจุฬาราชมนตรีเปนประธานกรรมการและกรรมการ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งจากกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ซ่ึงเปนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จังหวัดละ
หนึ่งคน และจากกรรมการอ่ืนซ่ึงคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรีมีจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนผูแทน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ถามีเศษใหปดท้ิง  
 การคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และการคัดเลือกกรรมการอ่ืนตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเองเปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการ และตําแหนง
อ่ืนตามความจําเปน 

 มาตรา ๑๗ กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 
          (๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ ยกเวน (๒) และ (๑๐) 
          (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ 
  
     มาตรา ๑๘ คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
           (๑) ใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
           (๒) ใหคําปรึกษาหรือขอแนะนําเก่ียวกับศาสนาอิสลามแกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
และคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 
           (๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
มอบหมาย 
           (๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและการจัดหาผลประโยชนของสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและมัสยิด 
           (๕) ออกระเบียบวิธีการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 
           (๖) ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในจังหวัดท่ีไมมีคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด ในการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยจะมอบหมายใหคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดท่ีใกลเคียงปฏิบัติหนาท่ีแทนก็ได 
           (๗) พิจารณาวินิจฉัยคํารองคัดคานตามมาตรา ๔๑ 
           (๘) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน เอกสารและบัญชีรายรับรายจายของสํานักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทยใหถูกตองตามความเปนจริง 
           (๙) ออกประกาศและใหคํารับรองเก่ียวกับกิจการศาสนาอิสลาม 
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           (๑๐) สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการศึกษาศาสนาอิสลาม 
           (๑๑) ประสานงานกับหนวยราชการท่ีเก่ียวของในกิจการท่ีเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 
           (๑๒) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๑๙ กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งมีวาระ
การดํารงตําแหนงหกป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได  
 เม่ือกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหมีการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการแตงตั้งใหมภายในเกา
สิบวันนับแตวันครบกําหนดตามวาระ ในระหวางท่ียังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาท่ีไปกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการใหม 

 มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๙ กรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทย พนจากตําแหนงเม่ือ 
           (๑) ตาย 
           (๒) ลาออก 
           (๓) คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗  
 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหมีการ
คัดเลือกและดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงวาง 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เวนแตระยะเวลาการดํารงตําแหนงท่ีวางเหลือ
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางก็ไดกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งแทนอยู
ในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  
 ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยท่ีพนจากตําแหนง
ในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองคประชุม 
 ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ี
แทน ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  
 มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดแตถาเปนมติใหกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง มติดังกลาวตองมีเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

 มาตรา ๒๒ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีฐานะเปนนิติบุคคลมี
หนาท่ีเก่ียวกับกิจการของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทยเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการ



๓๘๓ 
 

กลางอิสลามแหงประเทศไทยอาจมีมติมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได และ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสํานักงาน 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

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

          มาตรา ๒๓ จังหวัดใดมีราษฎรนับถือศาสนาอิสลามและมีมัสยิดตามมาตรา ๑๓ ไมนอยกวาสาม
มัสยิด ใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยประกาศใหจังหวัดนั้นมีคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสามสิบคน 
 การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการใหอิหมามประจํา
มัสยิดในจังหวัดนั้นเปนผูคัดเลือก ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการและตําแหนงอ่ืนตามความจําเปน 
 ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ และกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๒๔ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 
           (๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามตามมาตรา ๑๗ 
           (๒) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดในจังหวัดนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 
           (๓) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 

 มาตรา ๒๕ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงหกป เม่ือตําแหนง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดวางลงใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
ตําแหนงวาง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เวนแตตําแหนงกรรมการวางลง
กอนถึงกําหนดตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน และยังมีกรรมการเหลืออยูไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการท่ีไดรับการคัดเลือก จะไมใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางก็ได กรรมการท่ี
ไดรับการคัดเลือกแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 มาตรา ๒๖ ในจังหวัดท่ีมีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 
           (๑) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับศาสนาอิสลามตอผูวาราชการจังหวัด 
           (๒) กํากับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในจังหวัด
และจังหวัดอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมอบหมาย 
           (๓) ประนีประนอมหรือชี้ขาดคํารองทุกขของสัปปุรุษประจํามัสยิดซ่ึงเห็นวาไมไดรับความเปน
ธรรมจากคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 



๓๘๔ 
 

           (๔) กํากับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิดใหเปนไปโดยเรียบรอย 
           (๕) พิจารณาแตงตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 
           (๖) สอบสวนพิจารณาใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๐ (๔) 
           (๗) สั่งใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพักหนาท่ีระหวางถูกสอบสวน 
           (๘) พิจารณาเก่ียวกับการจัดตั้ง การยาย การรวม และการเลิกมัสยิด 
           (๙) แตงตั้งผูรักษาการแทนในตําแหนง อิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น เม่ือตําแหนงดังกลาววางลง 
           (๑๐) ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหยาตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
           (๑๑) ประนีประนอมขอพิพาทเก่ียวกับเรื่องครอบครัวและมรดกตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
เม่ือไดรับการรองขอ 
           (๑๒) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน เอกสารและบัญชีรายรับ รายจาย ของสํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน และรายงานผลการดําเนินงานฐานะการเงินและ
ทรัพยสินใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยทราบปละหนึ่งครั้งภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
           (๑๓) ออกประกาศและใหคํารับรองเก่ียวกับกิจการศาสนาอิสลามในจังหวัด 

 มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๕ กรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดพนจากตําแหนงเม่ือ 
           (๑) ตาย 
           (๒) ลาออก 
           (๓) คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔  
 ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการอิสลามประจําจังหวัดท่ีพนจากตําแหนงในราช
กิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหนํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๒๙ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลมีหนาท่ี
เก่ียวกับกิจการของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปน
ผูแทนของสํานักงานในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
อาจมีมติมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได และใหเลขานุการคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสํานักงาน 
 
 
 
 
 



๓๘๕ 
 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 

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

 มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
           (๑) อิหมามเปนประธานกรรมการ 
           (๒) คอเต็บเปนรองประธานกรรมการ 
           (๓) บิหลั่นเปนรองประธานกรรมการ และ 
           (๔) กรรมการอ่ืนตามจํานวนท่ีท่ีประชุมสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นกําหนดจํานวนไมนอยกวาหก
คนแตไมเกินสิบสองคน 
 ใหสัปปุรุษประจํามัสยิดซ่ึงมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณข้ึนไป ประชุมกันคัดเลือกผูดํารงตําแหนง
ตามวรรคหนึ่ง 
 ใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเลือกกรรมการตาม (๔) เปนเลขานุการหนึ่งคน นาย
ทะเบียนหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอ่ืนตามความจําเปน 
 ใหประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือกรรมการอิสลามประจําจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย
จากประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนประธานในท่ีประชุมสัปปุรุษประจํามัสยิด เพ่ือ
ดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิด แลวเสนอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพ่ือ
พิจารณาแตงตั้ง ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด 

 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 ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด 

 มาตรา ๓๒ กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
           (๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ 
           (๒) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก 
           (๓) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดท่ีมัสยิดนั้นตั้งอยูไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก 

 มาตรา ๓๓ เม่ือตําแหนงอิหมาม คอเต็บ หรือบิหลั่น วางลง ใหนําวิธีการตามท่ีบัญญัติในมาตรา 
๓๐ มาใชเพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
ตําแหนงวาง 



๓๘๖ 
 

 มาตรา ๓๔ กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป เม่ือตําแหนงกรรมการ
วางลง ใหนําวิธีการตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๓๐ มาใชเพ่ือดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนภายในหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงวาง เวนแตตําแหนงกรรมการดังกลาววางลงเนื่องจากคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๐ (๔) และผูท่ีพนจากตําแหนงไดยื่นคํารอง
คัดคานตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตามมาตรา ๔๑ ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันให
นับแตวันท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติ 
 ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนถึงกําหนดตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการ
คัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางก็ได กรรมการท่ีไดรับการคัดเลือกแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 มาตรา ๓๕ คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
           (๑) บํารุงรักษามัสยิดและทรัพยสินของมัสยิดใหเรียบรอย 
           (๒) วางระเบียบปฏิบัติภายในของมัสยิดเพ่ือใหการดําเนินงานของมัสยิดเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
           (๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําชี้แจงของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยและ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในเม่ือไมขัดตอบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและกฎหมาย 
           (๔) สนับสนุนสัปปุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจ สงเสริมใหเกิดความสามัคคีและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันในทางท่ีชอบตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
           (๕) พิจารณามีมติรับมุสลิมเขาเปนสัปปุรุษประจํามัสยิด 
           (๖) อํานวยความสะดวกและอบรมสั่งสอนใหสัปปุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติศาสนกิจโดยถูกตอง
เครงครัด 
           (๗) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสัปปุรุษประจํามัสยิดเม่ือไดรับการรองขอ 
           (๘) จัดใหมีและรักษาสมุดทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิด และตรวจตราแกไขเพ่ิมเติมสมุด
ทะเบียนดังกลาวใหถูกตองตรงตามความเปนจริง 
           (๙) จําหนายชื่อสัปปุรุษประจํามัสยิดออกจากทะเบียน เม่ือไดสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้น
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
           (๑๐) จัดใหมีทะเบียนทรัพยสิน เอกสาร และบัญชีรายรับรายจายของมัสยิดใหถูกตองตรงความ
เปนจริง และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพยสินของมัสยิด แลวรายงานให
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
           (๑๑) ดูดวงจันทรและแจงผลการดูดวงจันทรตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
           (๑๒) สงเสริมการศึกษาและจัดกิจกรรมท่ีไมขัดตอบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 

 มาตรา ๓๖ สัปปุรุษประจํามัสยิดผูถูกจําหนายชื่อตามมาตรา ๓๕ (๙) มีสิทธิยื่นคํารองคัดคาน
ตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดประกาศใหจําหนายชื่อออกจาก
ทะเบียน และใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
แตวันท่ีไดรับคํารองคัดคาน มติของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดใหเปนท่ีสุด 



๓๘๗ 
 

 การยื่นคํารองคัดคานและการพิจารณาวินิจฉัยคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด 

 มาตรา ๓๗ อิหมามมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
           (๑) ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
           (๒) ปกครองดูแลและแนะนําเจาหนาท่ีของมัสยิดใหปฏิบัติงานในหนาท่ีใหเรียบรอย 
           (๓) แนะนําใหสัปปุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติใหถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและ
กฎหมาย 
           (๔) อํานวยความสะดวกแกมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ 
           (๕) สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแกบรรดาสัปปุรุษประจํามัสยิด 

 มาตรา ๓๘ คอเต็บมีหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการแสดงธรรมแก
สัปปุรุษประจํามัสยิด 

 มาตรา ๓๙ บิหลั่นมีหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการประกาศเชิญ
ชวนใหมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา 

 มาตรา ๔๐ กรรมการอิสลามประจํามัสยิดพนจากตําแหนงเม่ือ 
           (๑) ครบกําหนดวาระตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง สําหรับกรรมการอ่ืนตามมาตรา ๓๐ (๔) ใน
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 
           (๒) ตาย 
           (๓) ลาออก 
           (๔) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนงเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ 
           (๕) สัปปุรุษประจํามัสยิดตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง จํานวนเกินกวาก่ึงหนึ่งยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดขอใหพนจากตําแหนง และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สอบสวนและวินิจฉัยแลวมีมติใหพนจากตําแหนง 
           (๖) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสอบสวนแลวเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะนํามา
ซ่ึงความเสื่อมเสียแกมัสยิด หรือบกพรองตอหนาท่ี หรือดําเนินกิจการของมัสยิดไปในทางไมสงบ
เรียบรอย หรือขัดตอหลักการของศาสนาอิสลาม หรือกระทําการอันอาจเสื่อมเสียประโยชนของมัสยิด 
และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดวินิจฉัยแลวมีมติใหพนจากตําแหนง 
 ในกรณีท่ีสอบสวนแลวเห็นวาพฤติการณแหงความผิดท่ีไดกระทํายังไมถึงข้ันใหพนจากตําแหนง 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอาจวินิจฉัยใหภาคทัณฑไวกอนก็ได 

 มาตรา ๔๑ กรรมการอิสลามประจํามัสยิดซ่ึงพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๐ (๔) (๕) และ (๖) 
มีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีได
รับทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายในเกาสิบ
วันนับแตวันท่ีไดรับคํารองคัดคาน มติของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยใหเปนท่ีสุด 



๓๘๘ 
 

 การยื่นคํารองคัดคาน และการวินิจฉัยคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด 

          มาตรา ๔๒ การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ใหนํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
  

บทเฉพาะกาล 
------------- 

          มาตรา ๔๓ ใหผูดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙  
 ใหกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยและกรรมการอิสลามประจําจังหวัดซ่ึงดํารงตําแหนง
อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงตอไปอีกสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
 ใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๐ 

 มาตรา ๔๔ ใหมัสยิดซ่ึงไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ เปน
มัสยิดตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๔๕ ให “อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย” ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ เปนอิสลามวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๔๖ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติมัสยิด
อิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ ใหใช
บังคับโดยอนุโลมกอนจนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ แต
ท้ังนี้ตองไมเกินสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  
  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
          นายกรัฐมนตรี 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม 
พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานไม
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 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 
ฉบับท่ี 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)  ตอนายอําเภอทองท่ีท่ีจะสรางวัด
นั้น  พรอมดวยรายการและเอกสารดังตอไปนี้ 
             (๑) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดิน ท่ีจะยกใหสรางวัดและท่ีดินนั้น
ตองมีเนื้อท่ีไมนอยกวา ๖ ไร 
             (๒) หนังสือสัญญาซ่ึงเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือผูมีสิทธิครอบครองท่ีดินตามกฎหมายทํา
กับนายอําเภอและเจาพนักงานท่ีดินอําเภอ แสดงความจํานงจะใหท่ีดินดังกลาวใน (๑) เพ่ือสรางวัด 
             (๓) จํานวนเงินและสัมภาระท่ีจะใชในการสรางวัดในระยะเริ่มแรก ตองมีราคารวมกันไม
นอยกวาหาหม่ืนบาท (๒) 
             (๔) แผนท่ีแสดงเขตท่ีตั้งวัด ประกอบดวยเขตติดตอขางเคียง และระยะทางระหวางวัดท่ีจะ
สรางข้ึนกับวัดอ่ืนโดยรอบ และใหแสดงแผนผังสิ่งกอสรางของวัดตามความเหมาะสมของสภาพท่ีดิน 
โดยอาศัยแผนผังแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ทายกฎกระทรวงนี้เปนหลักเทาท่ีจะทําได (๓) 
             (๕) กําหนดเวลาท่ีจะสรางวัดใหแลวเสร็จตามแผนผังนั้น 

        ขอ ๒ วัดท่ีจะสรางข้ึน ตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ (๔) 
             (๑)  สมควรเปนท่ีพํานักของพระภิกษุสงฆ 
             (๒) เปนประโยชนแกประชาชนท่ีตั้งบานเรือนอยูในรัศมี ๒ กิโลเมตร โดยเฉลี่ยวัดละไม
นอยกวา ๑,๐๐๐ คน เวนแตจะมีเหตุจําเปน (๕) 
             (๓) มีเหตุผลท่ีเชื่อไดวา เม่ือตั้งข้ึนแลวจะไดรับการบํารุงสงเสริมจากประชาชน 
             (๔) ตั้งอยูหางจากวัดอ่ืนไมนอยกวา ๒ กิโลเมตร เวนแตจะมีเหตุจําเปน 

        ขอ ๓ เม่ือนายอําเภอไดรับคําขออนุญาตสรางวัดและพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษาเจา
คณะอําเภอ แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด (๖) 
        เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษาเจาคณะจังหวัดแลวสงเรื่องและ
ความเห็นไปยังกรมการศาสนา 
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๓๙๑ 
 

        ในการพิจารณาคําขออนุญาตสรางวัด กรมการศาสนาอาจสั่งใหผูขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแกไข
แผนผัง หารือระงับเรื่องการขออนุญาตสรางวัดไดตามท่ีเห็นสมควร 
        เม่ือกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรใหสรางวัดไดแลว ใหรายงาน
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือขอรับความเห็นชอบ  แลวนําเสนอมหาเถรสมาคม 
        เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว ใหกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตใหสราง
วัด (๗) 
  

หมวด  ๒ 
การตั้งวัด (๘) 
----------------- 

        ขอ ๔ เม่ือไดสรางเสนาสนะข้ึนเปนหลักฐานพรอมท่ีจะเปนท่ีพํานักของพระภิกษุสงฆไดแลว ให
ผูไดรับอนุญาตสรางวัด ทายาท (๙) หรือผูแทน เสนอรายงานการกอสรางและจํานวนพระภิกษุท่ีจะอยู
ประจําไมนอยกวาสี่รูป พรอมท้ังเสนอนามวัดและนามพระภิกษุผูสมควรเปนเจาอาวาสเพ่ือขอตั้งเปน
วัดตอนายอําเภอ 
        ใหนําความในขอ ๓ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการพิจารณา การปรึกษา 
และการรายงานขอตั้งวัด โดยอนุโลม 
        เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศตั้งวัดในราช
กิจจานุเบกษา  ตามแบบ ว. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ (๑๐) 

        ขอ ๕ เม่ือไดประกาศตั้งเปนวัดแลว (๑๑) ใหผูไดรับอนุญาตสรางวัด ทายาทหรือผูแทน 
ดําเนินการโอนท่ีดินและสิ่งปลูกสรางใหแกวัดนั้นตามกฎหมาย และใหเจาอาวาสบันทึกประวัติของวัด
นั้นไวเปนหลักฐาน (๑๒) 
  

หมวด ๓ 
การรวมวัด 

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

        ขอ ๖ เม่ือเจาคณะอําเภอและนายอําเภอเห็นสมควรท่ีจะรวมวัดตั้งแตสองวัดซ่ึงอยูใกลชิดกัน
เปนวัดเดียว เพ่ือประโยชนแกการทํานุบํารุงวัดใหเจริญยิ่งข้ึน หรือเพ่ือประโยชนแกการปกครองคณะ
สงฆ ใหรายงานตอเจาคณะจังหวัด 
        เม่ือเจาคณะจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษาผูวาราชการจังหวัดแลวเสนอเรื่อง
และความเห็นไปยังเจาคณะภาค (๑๓) 
        เม่ือเจาคณะภาคพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหสงเรื่องและความเห็นไปยังกรมการศาสนา 
        เม่ือกรมการศาสนาเห็นสมควรแลว ใหรายงานกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบ  แลวนําเสนอมหาเถรสมาคม 
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๓๙๒ 
 

        เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศรวมวัดใน
ราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว. ๒  ทายกฎกระทรวงนี้ 
  

หมวด ๔ 
การยายวัด 

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

        ขอ ๗ วัดใดมีเหตุจําเปนตองยายไปตั้งในท่ีอ่ืน เพราะสถานท่ีตั้งอยูเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ี
ไมเหมาะสมท่ีจะเปนท่ีพํานักของพระภิกษุสงฆ ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นรายงานไปยังเจาคณะตําบล
และเจาคณะอําเภอ 
        เม่ือเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแลวใหปรึกษานายอําเภอแลวเสนอ
เรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะจังหวัด และใหนําความในขอ ๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มา
ใชบังคับแกการพิจารณา การปรึกษา และการรายงานขอยายวัดโดยอนุโลม 
        เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศยายวัดใน
ราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

        ขอ ๘ การจัดหาท่ีดินตั้งวัด การยายทรัพยสินของวัดและการกอสรางวัดใหมใหเปนหนาท่ีของผู
ขอยายวัด และใหอยูภายใตบังคับแหงขอ ๑ และขอ ๒ ของกฎกระทรวงนี้ โดยอนุโลม 
  

หมวด ๕ 
การยุบเลิกวัด 
----------------- 

        ขอ ๙ วัดใดมีเหตุอันควรยุบเลิก เพราะสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอ่ืนอันไมสมควรจะเปนวัด
ตอไป เม่ือเจาคณะอําเภอและนายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ใหรายงานเจาคณะ
จังหวัด  พรอมดวยบัญชีรายละเอียดทรัพยสินของวัดท่ีจะยุบเลิกนั้น 
        ใหนําความในขอ ๖ วรรคสอง  วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการพิจารณา การปรึกษา 
และการรายงานขอยุบเลิกวัดโดยอนุโลม 
        เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว กระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศยุบเลิกวัดใน
ราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

        ขอ ๑๐ วัดใดรางพระภิกษุไมอาศัย เม่ือกรมการศาสนาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น  ใหรายงาน
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขอรับความเห็นชอบ แลวนําเสนอมหาเถรสมาคมและใหนําความในขอ ๔ 
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม (๑๔) 
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๓๙๓ 
 

หมวด ๖ 
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

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

        ขอ ๑๑ วัดท่ีสมควรไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตองปรากฏวาไดสรางข้ึนหรือไดปฏิสังขรณ
เปนหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยูประจําไมนอยกวาหารูปติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหาป แต
ระยะเวลาหาปมิใหใชบังคับแกวัดท่ีไดสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลว(๑๕) และกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นสมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
        ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้น เสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอเจาคณะตําบลและเจา
คณะอําเภอ 
        เม่ือเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนําปรึกษานายอําเภอ แลว
เสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะจังหวัด และใหนําความในขอ ๖ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช
บังคับแกการพิจารณา การปรึกษา และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยอนุโลม 
        เม่ือกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพ่ือทรงอนุมัติ 
แลวเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป 

        ขอ ๑๒ เม่ือพระราชทานวิสุงคามสีมาแกวัดใดแลว ใหนายอําเภอทองท่ีท่ีวัดนั้นตั้งอยู  
ดําเนินการปกหมายเขตท่ีดินตามท่ีไดพระราชทานตอไป 

ใหไว  ณ  วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 

ปน  มาลากุล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงนี้ คือ เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา ๓๒ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงกําหนดไววา การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก
วัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

 
*ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๒/ตอนท่ี ๑๕/หนา ๗๕/๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๐๘. และลงในแถลงการณคณะ

สงฆ เลม ๕๓ ตอนท่ี ๕ : ๑๕ เมษายน ๒๕๐๘. 
       (๑)  คําขออนุญาตสรางวัด ตามกฎกระทรวงฉบับเกาไดกําหนดแบบไวดวย 
       (๒)  เรื่องจํานวนเงินคาสรางวัดนี้เปนกรณีเพ่ิมข้ึนใหม   เพ่ือใหการสรางวัดเสร็จเร็วข้ึน 
       (๓) กําหนดแผนผังวัดไวเปนตัวอยาง เพ่ือใหสิ่งกอสรางในวัดท้ังหลายเปนระเบียบเรียบรอยและ
เปนแบบเดียวกัน 
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๓๙๔ 
 

       (๔) ตามกฎกระทรวงฉบับเกา กําหนดกรณีไมขัดตอการบริหารราชอาณาจักรเปนหลักเกณฑ
ดวย แตในกฎกระทรวงฉบับนี้มิไดกําหนดไว เพราะทางบานเมืองเปนฝายอนุญาตอยูแลว ถาขัดตอ
ราชการบานเมืองก็มีอํานาจสั่งระงับไดตามขอ ๓ วรรค ๓ 
       (๕)  กําหนดจํานวนประชาชนเปนหลักเกณฑ โดยมุงประโยชนของประชาชนจํานวนมากเปน
สําคัญ 
       (๖) ในการสรางและตั้งวัด เปนกรณีเริ่มตนกอนวัดเกิด จึงกําหนดใหฝายบานเมืองเปนเจาการ 
ทางคณะสงฆเปนฝายรับปรึกษา แตกําหนดไวเพียงชั้นเจาคณะอําเภอและเจาคณะจังหวัด ไมเก่ียวถึง
เจาคณะตําบลและเจาคณะภาค 
       (๗) การออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัด ตามกฎกระทรวงฉบับเกา กําหนดใหเปนหนาท่ีของ
นายอําเภอ และกําหนดแบบหนังสืออนุญาตไวดวย 
       (๘) ในเรื่องการตั้งวัด ตามกฎกระรวงฉบับเกา ไดกลาวถึงกรณีตั้งวัดรางข้ึนใหมดวย แตใน
กฎกระทรวงฉบับนี้มิไดกลาวถึง เพราะวัดรางท่ียังมิไดมีประกาศยุบเลิก ยังคงเปนวัดอยูตามเดิม 
            ในกรณีเชนนี้ มหาเถรสมาคมมีอํานาจท่ีจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติข้ึนไดโดยออก
ขอบังคับ วางระเบียบหรือออกคําสั่งแลวแตกรณี ตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
       (๙) สําหรับกรณีท่ีผูรับอนุญาตสรางวัดตายกอนสรางเสร็จ 
       (๑๐) เม่ือไดประกาศตั้งเปนวัดแลว ยอมมีฐานะเปน “นิติบุคคล” ตามมาตรา ๗๒ (๒) แหง 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จนกวาจะไดมีประกาศยุบเลิก 
       มีขอท่ีควรสังเกตอยูวาสภาพนิติบุคคลของวัดนั้น จะเริ่มตนตั้งแตเม่ือใด ถาพิจารณาตาม
ขอความในขอ ๕ วรรค ๓ นี้ นาจะเริ่มตนตั้งวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตก็ขัดกันกับขอความ
ในแบบ ว. ๑ ท่ีระบุไววา “ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” ซ่ึงหมายถึงวันท่ีลงในประกาศตั้งวัด ไมใชวันท่ีนํา
ประกาศตั้งวัดลงในราชกิจจานุเบกษา 
       ในกรณีรวมวัด ยายวัด และยุบเลิกวัด ก็มีขอความโดยนัยเดียวกัน 
       (๑๑) เปนวัดประเภท ๒ คือสํานักสงฆ 
       (๑๒) เรื่องบันทึกประวัติของวัดนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับเกาไดกําหนดแบบไวพรอมท้ังแบบ 
“ทะเบียนวัด” ในกฎกระทรวงฉบับนี้มิไดกําหนดไว จึงแลวแตทางคณะสงฆและทางราชการจะ
กําหนดข้ึนตามท่ีเห็นสมควร 
       (๑๓) ในกรณีรวมวัด มีวิธีดําเนินการตางกับกรณีสรางวัดและตั้งวัด เพราะเปนวิธีการภายหลังท่ี
วัดตั้งข้ึน   และอยูในความควบคุมของคณะสงฆแลว จึงกําหนดใหทางคณะสงฆเปนเจาการ ทาง
บานเมืองเปนฝายรับปรึกษา 
       ในกรณียายวัดและยุบเลิกวัด  ก็มีวิธีการเชนเดียวกัน  เวนแตในกรณียุบเลิกวัดรางตามขอ ๑๐ 
       (๑๔)  ในกรณียุบเลิกวัดราง มีวิธีดําเนินการตางกับกรณียุบเลิกวัดท่ีมีพระภิกษุอาศัยอยู เพราะ
วัดรางอยูในความปกครองรักษาของเจาหนาท่ีฝายบานเมือง ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ 
       (๑๕) เปนขอยกเวนเฉพาะเรื่องกําหนดเวลาหาป คือไมตองรอจนกวาจะครบกําหนดเวลาหาป 
แตก็ตองมีพระภิกษุอยูไมนอยกวาหารูป 



๓๙๕ 
 

       โดยขอยกเวนนี้ ถาผูสรางวัดสามารถสรางอุโบสถใหเสร็จเรียบรอยไดในคราวเดียวกัน เม่ือ
ประกาศตั้งเปนวัดตามขอ ๔ แลว ก็ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาได เชนเดียวกับวิธีการสราง 
“อาราม” ตามท่ีเคยบัญญัติไวในมาตรา ๙ ขอ ๓ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ  
ร.ศ. ๑๒๑ 

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

 
กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑)0

๑  
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
------------------- 

  
        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. ๒๕๐๕ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

        ขอ ๑ การไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด ใหลงทะเบียนทรัพยสินของวัดไวเปนหลักฐาน 
และเม่ือตองจําหนายทรัพยสินนั้นไมวาดวยเหตุใดใหจําหนายออกจากทะเบียนนั้น โดยระบุเหตุแหง
การจําหนายไวดวย 
        การไดมาซ่ึงท่ีดินหรือสิทธิอันเก่ียวกับท่ีดิน เม่ือไดจดทะเบียนการไดมาตามกฎหมายแลว 
สําหรับวัดในเขตจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ใหสงหลักฐานการไดมาไปเก็บรักษาไวท่ีกรมการ
ศาสนา สําหรับวัดในเขตจังหวัดอ่ืน ใหสงไปเก็บรักษาไว ณ ท่ีทําการศึกษาธิการจังหวัดนั้น 

        ขอ ๒ การกันท่ีดินซ่ึงเปนท่ีวัดใหเปนท่ีจัดประโยชน จะกระทําไดก็ตอเม่ือกรมการศาสนา
เห็นชอบ และไดรับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม 

        ขอ ๓ การใหเชาท่ีดินหรืออาคาร ใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวจักร หรือผูจัดประโยชนของวัดซ่ึง
เจาอาวาสแตงตั้ง ทําทะเบียนทรัพยสินท่ีจัดประโยชน ทะเบียนผูเชาหรือผูอาศัยไวใหถูกตอง และให
เก็บรักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเชาไวเปนหลักฐานท่ีวัดหรือจะฝากกรมการศาสนาใหเก็บรักษา
ไวก็ได 

        ขอ ๔ การใหเชาท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนาหรือท่ีวัดท่ีกันไวเปนท่ีจัดประโยชน ท่ีมีกําหนดระยะเวลา
การเชาเกินสามป จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา 

                                                 
๑
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕ ตอน ๙๘ หนา ๗๘๘  วันท่ี ๒๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 



๓๙๖ 
 

        ขอ  ๕ การเก็บรักษาเงินของวัดในสวนท่ีเกินสามพันบาทข้ึนไปใหเก็บรักษาโดยฝากกรมการ
ศาสนา จังหวัด อําเภอ หรือธนาคาร หรือนิติบุคคลท่ีกรมการศาสนาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ใหฝากใน
นามของวัด 
        การดูแลรักษาและจัดการเงินการกกุศลท่ีมีผูบริจาค ใหเปนไปตามความประสงคของผูบริจาค 

        ขอ ๖ ใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวจักรหรือผูจัดประโยชนของวัดซ่ึงเจาอาวาสแตงตั้งทําบัญชีรับ
จายเงินของวัด และเม่ือสิ้นปปฏิทินใหทําบัญชีเงินรับจายและคงเหลือ ท้ังนี้ใหเจาอาวาสตรวจตราดูแล
ใหเปนไปโดยเรียบรอยและถูกตอง 

        ขอ ๗ ในกรณีท่ีวัด เจาอาวาส ไวยาวัจกร  หรือผูจัดประโยชนของวัดถูกฟองหรือถูกหมายเรียก
เขาเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวมในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัด ให
เจาอาวาสแจงตอกรมการศาสนาหรือศึกษาธิการจังหวัด ท่ีวัดตั้งอยูทราบไมชากวาหาวัน นับแตวันรับ
หมาย 

        ขอ ๘ ใหกรมการศาสนากําหนดแบบทะเบียน บัญชี แบบสัญญา  และแบบพิมพอ่ืน ๆ และให
คําแนะนําการปฏิบัติแกวัดเก่ียวกับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงนี้ 
  

ใหไว  ณ   วันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 
  

หมอมหลวงปน   มาลากุล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ระบุใหการดูแลและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามกฎกระทรวง จึงตองออก
กฎกระทรวงเพ่ือกําหนดวิธีการปฏิบัติและเพ่ือใหการจัดการศาสนสมบัติของวัดไดเปนไปโดยเรียบรอย 

 



๓๙๗ 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐)1

๒ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ * 
----------------------- 

  
             อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

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

        ขอ ๑ คําวา “คณะสงฆ” ในกฎกระทรวงนี้ หมายถึงคณะสงฆจีนนิกายและหรือคณะสงฆอนัม
นิกายแลวแตกรณี 

        ขอ ๒ ใหคณะสงฆอยูในปกครองบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช 

        ขอ ๓ ใหกรมการศาสนารับสนองงานของคณะสงฆท่ีเก่ียวของกับสมเด็จพระสังฆราชและทาง
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 ตอนท่ี ๖ : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๐. 

http://www.watmoli.com/vittaya-1-section2/ministerial-regulation-3.html#_ftn1


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 ตามท่ีเจา
คณะใหญเสนอ 

        ขอ ๘ ในแตละคณะสงฆ เจาคณะใหญมีอํานาจแตงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนเจาอาวาส รอง
เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และผูรักษาการแทนเจาอาวาส 

        ขอ ๙ เจาคณะใหญมีอํานาจหนาท่ี 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 
        เพ่ือการนี้ เจาคณะใหญมีอํานาจวางระเบียบและออกคําสั่ง โดยไมขัดหรือแยงกับพระธรรม
วินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

        ขอ ๑๐ รองเจาคณะใหญ ผูชวยเจาคณะใหญ ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา  รองปลัดซาย 
ผูชวยปลัดขวา และผูชวยปลดัซาย มีหนาท่ีชวยปกครองบรรพชิตและวัดตามท่ีเจาคณะใหญ
มอบหมาย 

        ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเจาคณะใหญ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดและเจาคณะ
ใหญมิไดแตงตั้งผูใดใหปฏิบัติหนาท่ีแทน ใหบรรพชิตผูอาวุโสในตําแหนงรองลงไปตาม ขอ ๔ 
ตามลําดับ เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนเจาคณะใหญ 
        ใหผูปฏิบัติหนาท่ีแทนเจาคณะใหญ มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับเจาคณะใหญ 

        ขอ ๑๒ เจาอาวาสมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
              (๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงมิไดรับอนุญาตจากเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด 



๓๙๙ 
 

 (๒) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปจากวัด 
              (๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงอยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือใหทํา
ทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ ในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถนั้นประพฤติผิตคําสั่งเจาอาวาสซ่ึงไดสั่งโดย
ชอบดวยพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและคําสั่งของเจาคณะใหญในคณะสงฆนั้นๆ 
              (๔) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 
              (๕) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงอยูหรือพํานักอาศัยในวัดนั้นปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและคําสั่งของเจาคณะใหญในคณะสงฆนั้น ๆ 
              (๖) เปนธุระในการศึกษา อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ 
              (๗)  ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
        ใหรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีเจาอาวาสมอบหมาย 

        ขอ ๑๓ เจาคณะใหญ รองเจาคณะใหญ ผูชวยเจาคณะใหญ ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา 
รองปลัดซาย ผูชวยปลัดขวา และผูชวยปลัดซาย พนจากตําแหนง เม่ือ 

     (๑) มรณภาพ 
     (๒) พนจากความเปนบรรพชิต 
     (๓) ลาออก 
     (๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออก หรือแตงตั้งเปนตําแหนงกิตติมศักดิ์ 

        ขอ ๑๔ เจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส พนจากตําแหนง เม่ือ 
              (๑) มรณภาพ 
              (๒) พนจากความเปนบรรพชิต 
              (๓) ลาออก 
              (๔) เจาคณะใหญมีคําสั่งใหออก 

        ขอ ๑๕ สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนพระอุปชฌายตามท่ีเจาคณะใหญ
เสนอ 

        ขอ ๑๖ พระอุปชฌายในคณะสงฆ มีหนาท่ีใหการบรรพชาอุปสมบทบรรพชิตตามลัทธินิกายใน
คณะสงฆนั้น ๆ และเม่ือไดบรรพชาอุปสมบทบรรพชิตใดแลว ตองเปนธุระสั่งสอนอบรมบรรพชิตนั้น
ใหประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และใหตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติ 

        ขอ ๑๗ เม่ือพระอุปชฌายในคณะสงฆปฏิบัติไมชอบดวยพระธรรมวินัย หรือประพฤติไมสมควร
แกตําแหนงหนาท่ี สมเด็จพระสังฆราชอาจทรงถอดถอนหรือพักหนาท่ีพระอุปชฌายไดตามท่ีเจาคณะ
ใหญเสนอ 



๔๐๐ 
 

        ขอ ๑๘ เม่ือมีอธิกรณเกิดข้ึนในคณะสงฆ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของเจาคณะใหญท่ีจะระงับและ
ลงนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย 
        เพ่ือการนี้ เจาคณะใหญจะมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงตามขอ ๔ ระงับอธิกรณและลง
นิคหกรรมแทนก็ได 
  

หมวด ๓ 
การสรางวัด 

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

        ขอ ๑๙ วัดท่ีจะสรางข้ึนตองประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้ 
 (๑) สมควรเปนท่ีพํานักของบรรพชิต 

             (๒) เปนประโยชนแกประชาชนท่ีตั้งบานเรือนอยูในบริเวณใกลเคียง เละมีเหตุผลท่ีเชื่อได
วา เม่ือตั้งข้ึนแลวจะไดรับการบํารุงสงเสริมจากประชาชน 
              (๓) ตั้งอยูหางจากวัดในคณะสงฆเดียวกันไมนอยกวาสองกิโลเมตร เวนแตจะมีเหตุจําเปน 

        ขอ ๒๐ บุคคลใดมีความประสงคจะสรางวัด ใหยื่นคําขอตอนายอําเภอแหงทองท่ีท่ีจะสรางวัด
นั้น  พรอมดวยรายการและเอกสาร ดังตอไปนี้ 
              (๑) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูมี
สิทธิครอบครองจะยกใหสรางวัด และท่ีดินนั้นตองมีเนื้อท่ีไมนอยกวาหนึ่งไร 
              (๒) หนังสือสัญญาท่ีเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูมีสิทธิครอบครองท่ีดินตามกฎหมายทํากับ
นายอําเภอและเจาพนักงานท่ีดินอําเภอ แสดงความจํานงจะใหท่ีดินดังกลาวใน (๑) เพ่ือสรางวัด 
              (๓) จํานวนเงินและสัมภาระท่ีจะใชในการสรางวัดในระยะเริ่มแรก ตองมีมูลคารวมกันไม
นอยกวาหาหม่ืนบาท 
              (๔) แผนท่ีแสดงเขตท่ีจะตั้งวัด ประกอบดวยเขตติดตอขางเคียงและระยะทางระหวางวัด
ท่ีจะสรางข้ึนกับวัดอ่ืนในระยะสองกิโลเมตรโดยรอบ และใหแสดงแผนผังสิ่งกอสรางของวัดตามความ
เหมาะสมของสภาพท่ีดิน 

        ขอ ๒๑ เม่ือนายอําเภอไดรับคําขออนุญาตสรางวัดและพิจารณาเห็นสมควรแลวใหเสนอเรื่อง
และความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด 
        เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหเสนอเรื่องและความเห็นไปยังกรมการ
ศาสนา เพ่ือนําปรึกษาเจาคณะใหญ 
        ในการพิจารณาคําขออนุญาตสรางวัด กรมการศาสนาอาจสั่งใหผูขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแกไข
แผนผังหรือระงับเรื่องการขออนุญาตสรางวัดไดตามท่ีเห็นสมควร 
        เม่ือกรมการศาสนาและเจาคณะใหญพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํากราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราช 
        เม่ือสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตใหสรางวัดได 
  



๔๐๑ 
 

หมวด ๔ 
การตั้งวัด 

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

        ขอ ๒๒ เม่ือไดสรางเสนาสนะข้ึนเปนหลักฐานพรอมท่ีจะเปนท่ีพํานักของบรรพชิตไดแลว ใหผู
ไดรับอนุญาตสรางวัด ทายาท หรือผูแทนเสนอรายงานการกอสรางและจํานวนบรรพชิตท่ีจะอยู
ประจําไมนอยกวาสี่รูป พรอมท้ังเสนอนามวัดและนามบรรพชิตผูสมควรเปนเจาอาวาสเพ่ือขอตั้งเปน
วัดตอนายอําเภอ 
        ใหนําความในขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการขอตั้งวัด
โดยอนุโลม 
        เม่ือสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประกาศตั้งวัดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

        ขอ ๒๓ เม่ือไดมีการประกาศการตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหผูไดรับอนุญาตสรางวัด 
หรือทายาทดําเนินการโอนท่ีดินและสิ่งปลูกสรางใหแกวัดนั้น และใหเจาอาวาสบันทึกประวัติของวัด
นั้นไวเปนหลักฐาน 
  

หมวด ๕ 
การรวมวัด 

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

        ขอ ๒๔ เม่ือเจาอาวาสและนายอําเภอเห็นสมควรท่ีจะรวมวัดตั้งแตงสองวัดข้ึนไปในคณะสงฆใด
เปนวัดเดียว เพ่ือประโยชนแกการทํานุบํารุงวัดใหเจริญยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชนแกการปกครองคณะสงฆ 
ใหเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด 
        เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหเสนอเรื่องและความเปนไปยังกรมการ
ศาสนาเพ่ือนําปรึกษาเจาคณะใหญ 
        เม่ือกรมการศาสนาและเจาคณะใหญพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํากราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราช 
        เม่ือสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประกาศการรวม
วัดในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๖ 
การยายวัด 

----------------------- 
        ขอ ๒๕ วัดใดมีเหตุจําเปนตองยายไปตั้งในท่ีอ่ืน เพราะสถานท่ีตั้งอยูเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ไมเหมาะสมท่ีจะเปนท่ีพํานักของบรรพชิต ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นปรึกษานายอําเภอและผูวาราชการ
จังหวัด 



๔๐๒ 
 

        เม่ือนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบแลว ใหเสนอเรื่องและความเปนไปยัง
กรมการศาสนาเพ่ือนําปรึกษาเจาคณะใหญ 
        เม่ือกรมการศาสนาและเจาคณะใหญพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํากราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราช 
        เม่ือสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประกาศยายวัดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

        ขอ ๒๖ การจัดหาท่ีดินท่ีตั้งวัด การยายทรัพยสินของวัดและการกอสรางวัดใหม ใหเปนหนาท่ี
ของผูขอยายวัด และใหอยูภายใตบังคับแหงขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ และขอ ๒๓ วาดวยการ
สรางและการตั้งวัดโดยอนุโลม 
  

หมวด ๗ 
การยุบเลิกวัด 

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

        ขอ ๒๗ วัดใดมีเหตุอันควรยุบเลิก เพราะสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอ่ืนอันไมสมควรท่ีจะเปน
วัดตอไป เม่ือเจาอาวาสและนายอําเภอเห็นสมควรยุบเลิกวัด หรือในกรณีท่ีไมมีเจาอาวาส เม่ือ
นายอําเภอเห็นสมควรยุบเลิกวัด ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดพรอมกับสงบัญชีรายละเอียดทรัพยสิน
ของวัดท่ีจะยุบเลิกนั้น 
        ใหนําความในขอ ๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกการยุบเลิกวัดโดยอนุโลม 
        เม่ือสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบเลิกวัดในราช
กิจจานุเบกษา 

        ขอ ๒๘ ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพยสินของวัดท่ีถูกยุบเลิก ใหตกเปนศาสนสมบัติกลางของคณะ
สงฆนั้น ๆ 

        ขอ ๒๙ วัดใดรางบรรพชิตไมอาศัย ใหนายอําเภอรายงานตอผูวาราชการจังหวัด 
        เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหเสนอเรื่องและความเห็นไปยังกรมการ
ศาสนาเพ่ือนําปรึกษาเจาคณะใหญ 
        เม่ือกรมการศาสนาและเจาคณะใหญพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํากราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราช 
        เม่ือสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประกาศยุบเลิกวัด
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 
  



๔๐๓ 
 

หมวด ๘ 
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

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

        ขอ ๓๐ วัดท่ีสมควรไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ตองปรากฏวาไดสรางข้ึนหรือได
ปฏิสังขรณเปนหลักฐานถาวร และมีบรรพชิตอยูประจําไมนอยกวาหารูปติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา
หาป  แตระยะเวลาหาปนี้มิใหใชบังคับแกวัดท่ีไดสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลว 
        ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอเจาคณะใหญ  และเม่ือ
เจาคณะใหญพิจารณาเห็นสมควรแลว  ใหนําปรึกษากรมการศาสนา 
        เม่ือเจาคณะใหญและกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหนํากราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราช 
        เม่ือสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการนําความกราบบังคมทูลขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป 

        ขอ ๓๑ เม่ือไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแกวัดใดแลว ใหนายอําเภอแหงทองท่ีท่ีวัดนั้นตั้งอยู
ดําเนินการปกหมายเขตท่ีดินตามท่ีไดพระราชทาน 
 

หมวด ๙ 
เบ็ดเตล็ด 

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

        ขอ ๓๒ บรรพชิตในคณะสงฆซ่ึงดํารงตําแหนงเจาคณะใหญ รองเจาคณะใหญ  ผูชวยเจาคณะ
ใหญ ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา รองปลัดซาย ผูชวยปลัดขวา ผูชวยปลัดซาย เจาอาวาส รองเจา
อาวาส หรือผูชวยเจาอาวาส หรือดํารงตําแหนงอ่ืนอยูในวันท่ีกระทรวงนี้ใชบังคับใหถือวาเปนผูดํารง
ตําแหนงนั้นตามกฎกระทรวงนี้แลวแตกรณี 
  

ใหไว  ณ  วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐ 
  

ภิญโญ  สาธร 
(นายภิญโญ   สาธร) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ กําหนดใหการปกครองคณะสงฆอ่ืนนอกจากคณะสงฆไทย เปนไปตามกฎกระทรวง ฉะนั้น 
เพ่ือใหการปกครองคณะสงฆจีนนิกายและคณะสงฆอนัมนิกายเปนไปดวยความเรียบรอย จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 



๔๐๔ 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖)2

๓ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
----------------------- 

             อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ออก
กฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

        ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
             “ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้  คําวา “คณะสงฆ” หมายความวา คณะสงฆอ่ืน” 

        ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 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)  ผูชวยปลดัขวา 
                  (๑๐) ผูชวยปลดัซาย 
                  (๑๑) เจาอาวาส 
                  (๑๒) รองเจาอาวาส 
                  (๑๓) ผูชวยเจาอาวาส 

        ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๗ และขอ ๘ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

                                                 
๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๑๐ ตอนท่ี ๑๖๖ วันท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๓๖. 

 



๔๐๕ 
 

             “ขอ ๗ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนรองเจาคณะใหญ ผูชวย
เจาคณะใหญฝายขวา ผูชวยเจาคณะใหญฝายซาย ปลัดขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา รองปลัดซาย 
ผูชวยปลัดขวา ผูชวยปลัดซาย ตามท่ีเจาคณะใหญเสนอ 

             ขอ๘ ในแตละคณะสงฆ เจาคณะใหญมีอํานาจท่ีแตงตั้งบรรพชิตในคณะสงฆเปนเจาอาวาส 
รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาสและรักษาการแทนเจาอาวาสตามหลักเกณฑท่ีจาคณะใหญกําหนดดวย
ความเห็นชอบของพระสังฆราช 
             เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของเจาคณะใหญ ใหเจาคณะใหญมีอํานาจแตงตั้ง
บรรพชิตในคณะสงฆรูปใดรูปหนึ่งเปนเลขานุการเจาคณะใหญ 
             เลขานุการเจาคณะใหญพนจากตําแหนงเม่ือเจาคณะใหญใหพนจากตําแหนงหรือเม่ือเจา
คณะใหญพนจากตําแหนง” 

             ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
             “ขอ ๑๐ รองเจาคณะใหญ ผูชวยเจาคณะใหญฝายขวา ผูชวยเจาคณะใหญฝายซาย ปลัด
ขวา ปลัดซาย รองปลัดขวา รองปลัดซาย ผูชวยปลัดขวา และผูชวยปลัดซาย มีหนาท่ีชวยปกครอง
บรรพชิตและวัดตามท่ีเจาคณะใหญมอบหมาย” 

             ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 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 เม่ือ 

(๑) มรณภาพ 
(๒) พนจากความเปนบรรพชิต 
(๓) ลาออก 
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออกหรือแตงตั้งเปนตําแหนงกิตติมศักดิ์ 

             ขอ ๖ ใหบรรพชิตท่ีดํารงตําแหนงผูชวยเจาคณะใหญในคณะสงฆแตละคณะอยูในวันกอน
วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  เปนผูชวยเจาคณะใหญฝายขวาตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

  
สัมพันธ  ทองสมัคร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



๔๐๖ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากงานของคณะสงฆอ่ืนอันไดแก
จีนนิกายและอนัมนิกายไดขยายอยางกวางขวาง ท้ังทางดานการปกครอง การศึกษา การเผยแผ และ
การสาธารณูปการ ประกอบกับตําแหนงผูปกครองคณะสงฆดังกลาวแตละคณะยังมีจํานวนไม
สอดคลองกับการขยายงานดังกลาว สมควรกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยเจาคณะใหญฝายขวาและผูชวย
เจาคณะใหญฝายซาย แทนตําแหนงผูชวยเจาคณะใหญและเลขานุการเจาคณะใหญเพ่ือชวยงานคณะ
สงฆ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

------------------- 
กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘)3

๔ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
------------------- 

        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๓๒ 
ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

        ขอ ๑ การยกวัดรางข้ึนเปนวัดท่ีพระภิกษุอยูจําพรรษาใหกระทําไดเม่ือประชาชนไดมีหนังสือถึง
เจาคณะอําเภอหรือนายอําเภอแหงทองท่ีท่ีวัดรางนั้นตั้งอยูวาตนมีศรัทธาท่ีจะบูรณะปฏิสังขรณวัดราง
นั้นใหเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา โดยแสดงหลักฐานวาตนมีทรัพยสินพอท่ีจะบูรณะปฏิสังขรณวัด
รางนั้นใหเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษาได และจะจัดใหมีพระภิกษุมาอยูอาศัยและจําพรรษาในวัดได
ไมนอยกวาสี่รูป ภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีไดมีหนังสือตอเจาคณะอําเภอหรือนายอําเภอ 

        ขอ ๒ เม่ือเจาคณะอําเภอหรือนายอําเภอไดรับหนังสือตามขอ ๑ ใหเจาคณะอําเภอและ
นายอําเภอรวมกันพิจารณาวา สมควรจะยกวัดรางข้ึนเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษาหรือไมถา
พิจารณาเห็นพองตองกันวา 
             (๑) วัดรางนั้นอยูในสภาพท่ีสมควรเปนท่ีอยูอาศัยและจําพรรษาของพระภิกษุ 
             (๒) มีประชาชนในละแวกใกลเคียงจํานวนมากพอท่ีจะทํานุบํารุงใหวัดเจริญได 
             (๓) ตั้งอยูหางวัดท่ีมีพระภิกษุอยูจําพรรษาไมต่ํากวา ๒ กิโลเมตร เวนแตจะมีเหตุอันสมควร 
             (๔) มีท่ีดินพอท่ีจะขยายใหวัดเจริญไดซ่ึงไมต่ํากวา ๖ ไร เวนแตจะมีเหตุจําเปน และ 
             (๕) พอใจในหลักฐานของประชาชนตามขอ ๑ ท่ีจะบูรณะปฏิสังขรณวัดรางนั้นใหเปนวัดมี
พระภิกษุอยูจําพรรษาและสามารถจัดใหมีพระภิกษุมาอยูอาศัยและจําพรรษาและจําพรรษาในวัดได
ไมนอยกวาสี่รูป 

                                                 
๔
จากแถลงการณคณะสงฆ เลม ๘๓ ตอนท่ี ๙ : ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘. 



๔๐๗ 
 

        ใหเจาคณะอําเภอและนายอําเภอรวมกันรายงานการขอยกวัดรางนั้นข้ึนเปนวัดมีพระภิกษุอยู
จําพรรษาตอเจาคณะจังหวัดตามแบบท่ีกรมการศาสนากําหนด 

        ขอ ๓ รายงานการขอยกวัดรางข้ึนเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษาตามขอ ๒ ใหแสดงรายการ 
ดังนี้ 
             (๑) ท่ีตั้งของวัด 
             (๒) อาณาเขต เนื้อท่ีและแผนท่ีแสดงท่ีดินของวัด 
             (๓) ถาวรวัตถุและปูชนียสถาน (ถามี) พรอมท้ังแผนผัง 
             (๔) จํานวนพระภิกษุท่ีจะอยูอาศัยและจําพรรษา และพระภิกษุท่ีจะเปนเจาอาวาส 
             (๕) ระยะหางจากวัดท่ีมีพระภิกษุอยูจําพรรษาในละแวกใกลเคียง 
             (๖) จํานวนประชาชนในละแวกใกลเคียงท่ีจะใชวัดประกอบศาสนกิจ 
             (๗) ความเห็นของเจาคณะอําเภอและนายอําเภอแหงทองท่ีท่ีวัดรางนั้นตั้งอยู 

        ขอ ๔ เม่ือเจาคณะจังหวัดไดพิจารณาเห็นชอบตามรายงานของเจาคณะอําเภอและนายอําเภอ
แลว ใหเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือทําความเห็นเสนอตอไปยังกรมการศาสนา 

        ขอ ๕ ใหกรมการศาสนาพิจารณารายงานการขอยกวัดรางข้ึนเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา 
แลวทําความเห็นเสนอตอมหาเถรสมาคมเพ่ือขอความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยมหาเถรสมาคมจะ
ใหกรมการศาสนามีหนังสือสอบถามเจาคณะภาคและเจาคณะใหญซ่ึงรับผิดชอบทองท่ีท่ีวัดรางนั้น
ตั้งอยูก็ได 
        การวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมใหเปนท่ีสุด 

        ขอ ๖ เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลว ใหกรมการศาสนาประกาศยกวัดรางนั้นข้ึนเปนวัดมี
พระภิกษุอยูจําพรรษา และแจงใหเจาคณะพระสังฆาธิการเจาสังกัดรับวัดนั้นไวในความปกครองดูแล 
แลวแจงใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอแหงทองท่ีท่ีวัดนั้นตั้งอยูทราบ 

        ขอ ๗ ใหกรมการศาสนาจัดทําทะเบียนวัดรางและแบบรายงานการยกวัดรางข้ึนเปนวัดมี
พระภิกษุอยูจําพรรษา 
  

ใหไว ณ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  

นายสุขวิช   รังสิตพล 
(นายสุขวิช   รังสิตพล) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
  
 
 
 



๔๐๘ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๓๒ ทวิ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดใหการยกวัดรางข้ึนเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และในปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงในเรื่องนี้ใชบังคับ 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
บทความวิจัย เร่ือง สถานภาพทางกฎหมายของวดั 

ที่มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
และสํานักสงฆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๑๐ 
 

สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มไิดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
Legal Status of the Temple that has not been granted Visungamasima 

and the Residence of Monk. 
 

พระสิทธินิติธาดา, ดร.0

๑ 
PhraSitthiNitithada, Dr 

.  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Mahachulalongkornrajvidyalaya University 
 

บทคัดยอ 

           การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสาน
กับทางรัฐศาสตรในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) จากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก  
(In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมท้ังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ไดแกกลุมพระภิกษุสงฆ และกลุมฆราวาส โดยนํา
ขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง
สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆตลอดจนสภาพปญหา
อุปสรรค เพ่ือเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
 ผลของการวิจัยพบวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา เกิดข้ึนและ
เปนผลจากบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ท่ีบัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดท่ี
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ และในวรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล โดย
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนานั้น เปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน ซ่ึง
แตกตางจากความเปนนิติบุคคลของศาสนสถานในศาสนาอ่ืนซ่ึงมีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชน โดยมี
ความแตกตางท้ังในเรื่องของการจัดตั้งและการสิ้นสุดของนิติบุคคลซ่ึงเปนไปโดยผลของกฎหมาย การ
ใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานของวัด ความสัมพันธกับนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะท่ีไมเทาเทียมกัน 
และวัตถุประสงคท่ีมุงตอประโยชนของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ 

ประเด็นปญหาเก่ียวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดข้ึนจากการท่ี
สวนราชการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรคณะสงฆ ตางมีความเห็นรวมกันวาการท่ีกฎหมาย
บัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ยอมตองหมายถึงวัดท้ังสองอยางคือ วัดท่ีไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางคําพิพากษาของศาลฎีกาซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยวาวัด

                                                 
๑
ประธานกรรมการหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั 



๔๑๑ 
 

หรือสํานักสงฆท่ีแมจะมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเม่ือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
แลว ก็มีสถานะเปนนิติบุคคล  อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติ
บุคคลของวัดวา วัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ซ่ึงคํา
วินิจฉัยดังกลาวนี้มีผลทําใหวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีสถานภาพเปนนิติ
บุคคล เกิดผลกระทบและความเสียหายตอการดําเนินการ ท้ังในดานสิทธิ หนาท่ี การทํานิติกรรมสัญญา 
การฟองคดี การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ  

ผลของการวิจัยพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซ่ึงเดิมทีเปนไปตามพุทธบัญญัติและจารีต
ประเพณีนั้น เม่ือกฎหมายเขามากําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งท่ีตามมาคือความไม
สอดคลองในบางประเด็นระหวางแนวปฏิบัติเดิมกับสิ่งท่ีเปนบทบัญญัติทางกฎหมาย การพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเปนจารีตประเพณีท่ีองคพระมหากษัตริยจะพระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพ่ือใชเปนท่ี 
สังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด อันเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักร
กับฝายสงฆในลักษณะสงเสริมหรือเก้ือกูลพระพุทธศาสนา  การนําเง่ือนไขการตองไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมามาผูกเปนเง่ือนไขความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เปนการผลักภาระการบริหาร
หรือการใชอํานาจฝายปกครองใหกับองคพระมหากษัตริย จึงเปนหลักการท่ีไมสอดคลองกับหลักการ
บริหารราชการแผนดินและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ พบวาปญหาดังกลาวเกิดจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีไมมีความชัดเจน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหมี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน  โดยยึดถือหลักการวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตน
เม่ือหนวยงานของรัฐไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆท่ีชอบดวยกฎหมาย โดย
ไมนําเอาเง่ือนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาเปนเกณฑการพิจารณาความเปนนิติ
บุคคลขององคกร  เพ่ือใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลัก
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 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ ไดจัดแบงลักษณะของบุคคล
ออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ (๑) บุคคลธรรมดา และ (๒) นิติบุคคล โดยนิติบุคคลนั้น หมายถึง
บุคคลท่ีกฎหมายไดสมมุติข้ึนเพ่ือใหมีสิทธิและหนาท่ีหลายอยางตามท่ีกฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคล
ธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น โดยปกติการเปนนิติบุคคลขององคกร
ภาครัฐและภาคเอกชนนั้นตองมีกฎหมายบัญญัติใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ  เชนเดียวกับความ
เปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา เปนไปตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ท่ีบัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆและใน
วรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 

ประเด็นปญหาเก่ียวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดข้ึนจากการ
ตีความกฎหมายดังกลาว โดยกอนหนาป  พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดในพระพุทธศาสนา องคกรสงฆ สวนราชการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงองคกรวินิจฉัยคดี เชน ศาลฎีกา ไดมีแนวทางปฏิบัติ การตีความและวินิจฉัย
คดีท่ีคอนขางเห็นสอดคลองกันตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี๑๙๓๒/๒๕๒๖ คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๑๑๑๒/๒๕๔๐ และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๔๙๐/๒๕๔๒ ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานักสงฆท่ีแมจะ
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงคําวินิจฉัยดังกลาวก็มีหลักการสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติของหนวยงาน สวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเชนกัน คือไมไดนําเรื่องการพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเปนเง่ือนไขของความเปนนิติบุคคลของวัด แตนําหลักการไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตาม
กฎหมายมาเปนเง่ือนไขความเปนนิติบุคคล 

อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับ
แนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา วัดท่ีจะมี
ฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้นคําวินิจฉัยดังกลาวเทากับปฏิเสธ
หลักการเดิมและกําหนดหลักการข้ึนมาใหม นั่นคือการยอมรับความสัมพันธระหวางการพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและความเปนนิติบุคคลของวัดวามีความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลในทางนิตินัยซ่ึงหาก
ยึดแนวทางดังกลาวเปนหลักปฏิบัติจะกอใหเกิดปญหาผลกระทบและความเสียหายตาง ๆ ตอการ
ปฏิบัติงานของวัดและสํานักสงฆในปจจุบันเปนอยางมาก เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตาม
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กฎหมายนั้น มีความเก่ียวของท้ังในเรื่องสิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคล รวมท้ังการใชอํานาจของเจาอาวาส 
ในฐานะเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และเปนผลท่ีเก่ียวเนื่องกับการทํานิติ
กรรมและสัญญา กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย เชน ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ อาคาร
สิ่งกอสราง ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนการกําหนดใหเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา รวมท้ังทรัพยมรดกของพระท่ีจะตกทอดไดแกวัด ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย อันเปนผลพวงถึงสํานักสงฆดวยเชนเดียวกัน  จากขอมูลของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีวัดท่ีมีพระสงฆอยูท่ัวประเทศ จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด เปนวัดท่ี
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จํานวน ๒๒,๙๕๙ วัด วัดท่ียังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
จํานวน ๑๖,๐๒๕ วัด โดยมีวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คิดเปนจํานวนรอยละ ๕๘.๙ วัดท่ียัง
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดท้ังหมดในประเทศไทย มีการ
ประมาณการวาในแตละป ภาพรวมของการมีเงินหมุนเวียนในรูปของรายไดและรายจายของระบบวัด
ท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทตอป 

ปญหาจากการท่ีกฎหมายบัญญัติสถานภาพของวัดและสํานักสงฆไวไมชัดเจนดังกลาวทําให
เกิดการตีความไดสองนัยขางตน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการทํานิติกรรมของ
วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดท้ังหมดในประเทศ
ไทย และมีผลกระทบตอการบริหารงานขององคกรคณะสงฆในภาพรวม ดังนั้น จึงเปนเหตุจูงใจให
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือใหทราบถึงความเปนมา สภาพปญหา แนวคิดทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
ตลอดจนการหาแนวทางขอสรุปหรือมาตรการในทางกฎหมาย ท่ีจะเสนอแนะในการปรับปรุง หรือแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑  แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๕๐๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมท้ังบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของ 
 
     เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสานกับทางรัฐศาสตร 
ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นตน 
(Primary Source) ไดแกกฎหมายท่ีเก่ียวของ หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ ฯลฯ 
และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ท่ีเผยแพรในลักษณะขอมูลออนไลนจากเว็บไซตตาง ๆ  
อีกท้ังไดทําการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
ประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐ ตัวอยาง และการออกแบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นจากประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๔๒๙ ตัวอยางรวมท้ังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน ๒ กลุม ประกอบดวยกลุมพระภิกษุสงฆ และ
กลุมฆราวาส ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภูมิภาคโดยกําหนดขนาดตัวอยางท่ีจะ
ทําการศึกษาจากตารางขนาดตัวอยางของ Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนรอยละ ๕ ( ๕%) โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มี ๒ แบบ ประกอบดวย แบบสัมภาษณ 
(Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลเหลานั้น
มาอธิบายและแปลความใหไดมาซึ่งผลของขอมูลดังกลาว ดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 

±
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Analysis)  ซ่ึงผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เก่ียวกับคณะสงฆตอไป 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวาไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนวานิติบุคคลเกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือใดแน แต
พบวามีการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจในรูปองคกรตั้งแตในยุคโรมันโบราณ  ในยุคกลางในยุโรปก็
พบวาวัดในศาสนาคริสตรวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงก็มีการจัดการในลักษณะการ
รวมตัวเปนองคกร เชน The City of London Corporation โดยมีวัตถุประสงคใหเปนองคกรท่ี
ดําเนินกิจการอยางตอเนื่องและอาจเปนการถาวร ไมใชดํารงอยูเพียงเทากับอายุขัยของคณะผูกอตั้ง
หรือสมาชิกในขณะกอตั้งเทานั้น สําหรับเอกชนพบหลักฐานวามีการกอตั้งองคกรท่ีดําเนินกิจการในรูป
บริษัทดําเนินกิจการมากวา ๕๐๐ปแลว และมีการพัฒนารูปแบบของนิติบุคคล โดยการพัฒนา
กฎหมายนิติบุคคลสวนใหญมาจากการเจริญเติบโตทางการคาพาณิชยในยุโรป ทําใหเกิดมีแนวคิดทาง
กฎหมายเก่ียวกับนิติบุคคลอยูหลายทฤษฎีเชน 

(๑) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนสิ่งสมมติ หรือ ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนอํานาจของ
ผูปกครองในทางการเมือง ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของนักกฎหมายแบบปฏิฐานนิยม (Positivist) โดย
ทฤษฎีนี้ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจของกฎหมายหาไดมีสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงไม
เนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนท่ีแทจริงนิติบุคคลเปนแตเพียงบุคคลท่ีกฎหมายสมมติใหมีข้ึนเพ่ือใหมี
สิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาและใหสามารถแสดงเจตนาไดโดยทางผูแทนนิติบุคคล  

(๒) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริงหรือทฤษฎีท่ีถือวาลักษณะของนิติ
บุคคลเปนสิ่งท่ีมีหลักมีเกณฑ (Non-fiction Theory) นักกฎหมายฝายนี้เห็นวานิติบุคคลเปน
ปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจริง ๆมีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่งสมมติข้ึนอยางลอยๆนิติ
บุคคลมิใชสิ่งท่ีกฎหมายสรางข้ึนตามชอบใจกฎหมายเพียงรับรองสภาพความเปนอยูของนิติบุคคลซ่ึงมีอยู
แลวและคอยควบคุมนิติบุคคลโดยกําหนดสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ของนิติบุคคลไวเทานั้น 

(๓) ทฤษฎีเก่ียวกับนิติบุคคลของนักกฎหมายยุคใหม นักกฎหมายมหาชนรุนใหมของ
ฝรั่งเศสมองวาขอโตเถียงของท้ังสองทฤษฎีท่ีกลาวมานั้นเปนการมองบัญหาท่ีไมถูกตองดวยกันท้ังสอง
ฝายสภาพอันแทจริงของนิติบุคคลมิไดเปนบุคคลทางกฎหมายท่ีกฎหมายสมมติข้ึนและมิไดเปนบุคคล
ท่ีมีสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงแตนิติบุคคลเปนท่ีรวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสินเพ่ือดําเนินการ
ใด ๆตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งท่ีกําหนดไวซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดา
การใหสภาพนิติบุคคลจึงเปนวิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งท่ีสรางข้ึนมาเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการท่ีจะใหบุคคลธรรมดาและทรัพยสินท่ีมารวมกันสามารถดําเนินการตาม
วัตถุประสงคไดโดยสะดวกโดยผานนิติบุคคลนั้นเอง 

สําหรับความหมายของ “นิติบุคคล” นั้น อาจกลาวโดยสรุปวา นิติบุคคลเปนบุคคลโดยการ
รับรองหรือกอตั้งข้ึนโดยกฎหมาย ไมใชบุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิตจิตใจ นิติบุคคลอาจอยูในรูปของคณะ
บุคคล หรือองคกร หรือกองทรัพยสินก็ได เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และนิติบุคคลยอมมีสิทธิ 
หนาท่ี และความรับผิด ภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด 
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สําหรับประเภทของนิติบุคคลนั้น การแบงนิติบุคคลออกเปนประเภทตาง ๆ ข้ึนอยูกับ
ระบบความเชื่อทางกฎหมายและหลักเกณฑท่ีใชในการแบง ในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil Law System) เชนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซ่ึงมีการพัฒนาทางกฎหมายมหาชนแยกออก
ตางหากจากระบบกฎหมายเอกชน ถึงขนาดท่ีมีระบบศาลคู ก็มีการแบงนิติบุคคลออกเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 

สําหรับประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เชนอังกฤษ
มิไดมีการแยกระบบกฎหมายมหาชนออกไปตางหากอยางเด็ดขาด จึงมิไดแยกนิติบุคคลในทางมหาชน
ออกไปตางหาก แตยังคงจัดระบบรวมอยูกับนิติบุคคลอ่ืนท่ัวไปของภาคเอกชน  

สําหรับประเทศไทยระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไมปรากฏวามีกฎหมายฉบับใดท่ีรับรอง 
หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีก่ีประเภท แตในทางทฤษฎีมีความพยายามท่ีจะแบง
นิติบุคคลออกเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซ่ึงนิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชนของไทยนั้นจะเกิดข้ึนไดก็แตโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเทานั้น ดังจะเห็นไดจาก
ความตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีบัญญัติวา “นิติบุคคลจะมีข้ึนไดก็แต
ดวยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” ดังนั้นหากไมมีกฎหมายรับรองใหคณะบุคคล
องคกร หรือสถาบันใดมีฐานะเปนนิติบุคคล คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันนั้นยอมไมอาจมีสภาพ
เปนนิติบุคคลข้ึนมาไดและไมอาจมีสิทธิหรือหนาท่ีใด ๆได นิติบุคคลท่ีประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยฉบับปจจุบันรับรองไวมีอยูดวยกัน ๕ ประเภท คือ สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวนจดทะเบียน 
หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด  

สําหรับแนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น ในสมัยโบราณ รัฐมีภารกิจไม
มากนัก ภารกิจหลักก็มีเพียงการคุมครองปองกัน ไดแกการปองกันศัตรูจากภายนอก และการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในเทานั้น ตอมาแนวคิดเก่ียวกับรัฐสมัยใหม ภารกิจของรัฐมีมากข้ึน รัฐตอง
จัดหาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพ่ือบํารุงสงเสริมใหแกราษฎร เชน การใหการศึกษา การสาธารณสุข การ
คมนาคม และอ่ืน ๆ เม่ือภาระของรัฐมากข้ึน ความจําเปนตองมีหนวยงาน องคการเจาหนาท่ีตาง ๆ 
เพ่ือปฏิบัติภาระหนาท่ีของรัฐ และเพ่ือใหองคการเหลานี้มีความคลองตัวในการปฏิบัติหนาท่ี จึง
จําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหแกองคการตาง ๆ ท่ีตั้งข้ึน และเนื่องจากองคการเหลานี้จัดตั้งข้ึนใน
ฐานะตัวแทนของรัฐ เพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ ดังนั้น รัฐจึงมีอํานาจมหาชนซ่ึงเหนือกวา
เอกชนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน องคการกระจายอํานาจของรัฐก็ยอมมีอํานาจมหาชนดวยเชนกัน 

ท้ังนี้ อาจสรุปไดวา หลักเกณฑของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เนื่องจากนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนนั้น เกิดข้ึนดวยพ้ืนฐานแนวคิดท่ีตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อีกท้ัง
ภารกิจหนาท่ี ตลอดจนลักษณะการดําเนินงานก็ตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน การ
แบงแยกนิติบุคคลสองประเภทดังกลาวนี้ มักจะอาศัยหลักเกณฑท่ีสําคัญ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ 
กฎหมายท่ีจัดตั้งนิติบุคคลนั้น กิจกรรมท่ีนิติบุคคลนั้นดําเนินการ และการใชอํานาจของนิติบุคคลนั้น 
ดังนั้น ถานิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน มีกิจกรรมท่ีเรียกวา “บริการสาธารณะ (le service 
public)” และมีการใชอํานาจมหาชน (la puissance publique) นิติบุคคลนั้น มักจะเปนนิติบุคคล
มหาชน ในขณะท่ีนิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชน หรือกฎหมายแพงและพาณิชย ดําเนิน
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กิจกรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนของเอกชน และไมมีการใชอํานาจมหาชนแตประการใด นิติบุคคลนั้นก็
มักจะเปนนิติบุคคลเอกชน 

สําหรับความเปนมาของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทยนั้น แตเดิมก็มิไดมีความคิด
เก่ียวกับเรื่องนิติบุคคล ตอเม่ืออิทธิพลของประเทศตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท จึงไดเริ่มมีนิติบุคคล
ข้ึนในประเทศไทย  ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ เปนครั้งแรก แตมีลักษณะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 
หากพิจารณาการกอตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของไทยนั้น กระทรวง ทบวง และกรมใน
ประเทศไทยไดรับการจัดตั้งข้ึนเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี ๕ แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัย
รัชกาลท่ี ๖ เม่ือมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ๑และบรรพ๒ในป พ.ศ. 
๒๔๖๘ซ่ึงไดมีบทบัญญัติกําหนดใหกระทรวงทบวงและกรม ตลอดจนวัดวาอาราม หางหุนสวน บริษัท 
สมาคมและมูลนิธิ มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความในมาตรา๗๒และภายหลังจากนั้นมีการพัฒนาความ
เปนนิติบุคคลมหาชนโดยการออกกฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวของกับนิติบุคคลมหาชนมาจนกระท่ัง
ปจจุบัน ซ่ึงอาจสรุปไดวาปจจุบันนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย มีการแบงประเภทเปน ๗ ประเภท 
ประกอบดวย (๑) สวนราชการ (๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) องคการมหาชน (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๕) องคกรท่ี เปนหนวยธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ (๖) โรงเรียน และ (๗) วัดใน
พระพุทธศาสนา 

เหตุท่ีวัดในพระพุทธศาสนาไดรับการพิจารณาใหเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น 
โดยพิจารณาจากกฎหมายท่ีกอตั้งคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ วัตถุประสงคในการ
ดําเนินการของวัดท่ีมุงสนองตอบความตองการของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ และมีการใช
อํานาจมหาชนในหลายประการ จึงอาจพิจารณาไดวาความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
ของไทยนั้น ถือเปนนิติบุคคลในระบบกฎหมายมหาชน 

คําวา “วัด” และความหมายของคําวาวัดนั้นไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหความหมายไวอยาง
ชัดเจนแตมีผูใหความหมายไวหลายประการ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได
ใหความหมายวา “สถานท่ีทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหารและท่ีอยูของสงฆหรือนักบวช เปนตน” 
สําหรับคําวา “สํานักสงฆ” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมาย
ของคําวา “สํานักสงฆ” หมายความวา “วัดท่ียังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา” 

โดยท่ีวัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทและมีความสําคัญตอประเทศไทยในฐานะเปนสถาบัน
พ้ืนฐานทางสังคมประเภทหนึ่ง เปนท่ีอยูของสงฆ เปนท่ีฟงธรรม ปฏิบัติธรรม และ พิธีกรรมทาง
ศาสนา เปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน เปนรากฐานท้ังในดานการศึกษา การปกครอง วัฒนธรรม
และดานเศรษฐกิจ แมบทบาทหนาท่ีในบางดานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป แตก็มิไดทําใหบทบาทและความสําคัญของวัดในยุคปจจุบันลดนอยลงแตอยางใด 

วัดในพระพุทธศาสนามีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาล สําหรับการสรางวัดนั้น วัด
เวฬุวันมหาวิหาร ถือเปนอารามหรือวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา เดิมทีเปนพระราชอุทยานของพระ
เจาพิมพิสารกษัตริยแหงแควนมคธซ่ึงไดถวายพระราชอุทยานแหงนี้เปนวัดในพระพุทธศาสนาเปน
พุทธบูชา ดวยทรงเห็นวาเปนท่ีสงบรมรื่น เหมาะสําหรับอยูบําเพ็ญธรรมของพระสงฆเม่ือพระพุทธ
องคไดรับเวฬุวันมหาวิหารแลว ก็ไดทรงอนุญาตอารามแกภิกษุท้ังหลาย โดยรับสั่งแกภิกษุวา “ดูกร 
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ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม”   นี่จึงเปนพุทธานุญาตใหมีอารามหรือวัดไดเปนครั้งแรกในพุทธ
ศาสนา ดังนั้น จึงถือกันตอมาวาสถานท่ีนี้เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา  

ภายหลังจากนั้น บรรดากษัตริย พอคา คหบดีและประชาชนท่ัวไปจึงไดมีการสรางวัดเพ่ือ
อุทิศถวายแกพระพุทธองคและสงฆเปนการแพรหลายท่ัวไป จนเม่ือศาสนาพุทธไดเผยแผเขามายัง
สุวรรณภูมิอันเปนดินแดนท่ีตั้งของประเทศไทยในปจจุบัน และไดรับการยอมรับจนกลายเปนศาสนา
ประจําชาติไทย องคพระมหากษัตริยของไทยในแตละยุคสมัยไดเปนองคอัครศาสนูปถัมภกท่ีสําคัญ
ของศาสนาพุทธ ไดมีการสรางวัดประจํารัชกาลตาง ๆเปนจํานวนมาก ซ่ึงเรียกกันวา“วัดหลวง”เพราะ
การสรางวัดจะตองใชกําลังคนกําลังทรัพยมากมายผูท่ีสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนตนมาจึงมักจะ
เปนกษัตริยหรือเศรษฐีท่ีมีฐานะสูงท้ังในสังคมและทางเศรษฐกิจดังจะเห็นจากพุทธประวัติท่ีมีกษัตริย
และราชาในแวนแควนตาง ๆ อีกหลายองคท่ีไดสรางวัดถวายหรือทรงเปนองคศาสนูปถัมภ โดย
ปรากฏในอรรถกถาวา  ท่ีดินท่ีพระเจาแผนดินแบงจากบานโดยปกติพระราชทานใหเปนสิทธิแกผูใดผู
หนึ่งเรียกวา “วิสุงคาม” แปลวาบาน ตางใชเปน “คามสีมา” ได ดังนั้น การท่ีพระมหากษัตริยซ่ึงเปน
องคอัครศาสนูปถัมภ กําหนดท่ีพระราชทานไวเปนวิสุงคาม เวนจากการเก็บคาสมพัตสรและอากร 
เพ่ือสงฆจะไดสมมุติเปนพัทธสีมา เพ่ือยนเขตสามัคคีใหสั้น สําหรับประชุมสงฆไดสะดวก  การท่ี
กษัตริยพระราชทานท่ีใหเปนวิสุงคามตามพระธรรมวินัยนี้ จึงกลายมาเปนธรรมเนียมพระราช
ประเพณีในการท่ีกษัตริยจะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตั้งวัดและการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมาในการสรางพระอุโบสถ และตอมาไดถูกกําหนดไวในหลักเกณฑการจัดตั้งวัดตามท่ีปรากฏ
ในกฎหมายคณะสงฆปจจุบัน 

การสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาล มาจนกระท่ังสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น ลวนแตสรางข้ึน
ตามความเชื่อถือศรัทธาและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระธรรมวินัยและจารีตประเพณี
เทานั้น หาไดมีกฎหมายมารับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขในการจัดตั้งวัดแตอยางใด แมจะมี
กฎหมายท่ีเก่ียวกับศาสนาในกฎหมายตราสามดวง รวมถึงกฎหมายพระสงฆท่ีมีพระบรมราชโองการ
ออกใชในสมัยรัชกาลท่ี ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรก็หาไดมีกลาวถึงวัดไวไม คงกลาวถึงการควบคุม
พระสงฆเทานั้น จนกระท่ังถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยไดกําหนดประเภทของวัดไวในมาตรา ๕ วา
“วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑ อารามราษฎรอยาง ๑ 
ท่ีสํานักสงฆอยาง ๑ 

๑.  พระอารามหลวง คือ วัดท่ีพระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดใหเขา
จํานวนในบัญชี นับวาเปนพระอารามหลวง 

๒.  อารามราษฎรนั้น คือ วัดซ่ึงไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบัญชี นับวาเปนวัด
หลวง 

๓.  ท่ีสํานักสงฆ คือ วัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา” 
ในสวนของหลักเกณฑเง่ือนไขและข้ันตอนในการสรางวัดนั้น มาตรา ๙ บัญญัติวา  
“ผูใดจะสรางวัดข้ึนใหมตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะสรางได” 

โดยกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตาง ๆ ในการสรางวัดไว และท่ีสําคัญไดมีการบัญญัติเรื่องการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาไว  
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ดังนั้น จากผลของกฎหมายดังกลาวจึงทําใหวัดท่ีสรางข้ึนภายหลังจากนี้ หากมิไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปนวัดท่ีชอบดวยกฎหมายอยางไรก็ตามในสวนของ
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้น แมวาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑  จะ
ไมไดกําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดเอาไว แตเม่ือมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใช
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ท่ีไดตรวจชําระใหมเม่ือวันท่ี 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๗๒  (๒) ก็มีผลทําใหวัดวาอารามมีสถานะ
ความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๘๔ กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติวา 

“วัดมีสองอยาง (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ” 
กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติหลักเกณฑการสรางวัดวาใหเปนไปตามกฎกระทรวง โดยท่ี

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑ ไดกําหนดวาการสรางวัดตองขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการโดยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคมเห็นชอบและตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัดท่ีไดมีการจัดตั้งถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีฐานะเปนวัดท่ีชอบดวยกฎหมาย และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒ 

กฎหมายวาดวยคณะสงฆฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับวัดไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา 
๓๘ โดยบัญญัติถึงประเภทของวัด ความเปนนิติบุคคลของวัด ตามมาตรา ๓๑ วา  

“วัดมีสองอยาง ไดแก   
๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป” 
สําหรับ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และการขอพระราชทาน

วิสุงคามสีมาใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง รวมท้ังไดบัญญัติถึงท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆท่ี 
ศาสนสมบัติกลางและทรัพยสินของวัด  ตลอดจนบัญญัติถึงเจาอาวาส การใหเจาอาวาสเปนผูแทนของ
วัดในกิจการท่ัวไป และการกําหนดอํานาจหนาท่ีในทางปกครองของเจาอาวาส 

เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ กฎหมายดังกลาว
มิไดมีบทบัญญัติท่ีกลาวถึงการปกครองคณะสงฆฝายอ่ืน ๆ เชน อนัมนิกายหรือจีนนิกาย และเม่ือมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ไดบัญญัติใหการปกครองคณะสงฆอ่ืน 
นอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ก็มิไดมีการออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด จนกระท่ังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และในมาตรา 
๔๖ ไดบัญญัติวา การปกครองคณะสงฆอ่ืนนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

ปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวคือ กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) วาดวยการปกครองคณะสงฆอ่ืน  ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๒๐   และไดมีการปรับปรุงโดย กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) โดยมีเนื้อหานอกเหนือจากการ



๔๒๐ 
 

บัญญัติหลักการจัดการปกครองคณะสงฆอ่ืนอันไดแกอนัมนิกายและจีนนิกายแลว ยังไดมีบทบัญญัติ
กําหนดหลักเกณฑในการสรางวัด การตั้งวัด การรวมวัด การยายวัด การยุบเลิกวัด และการขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนเชนเดียวกับการขอจัดตั้งวัดของ
คณะสงฆไทย 

ในสวนของศาสนสถานท่ีสําคัญในศาสนาอ่ืน ๆ ศาสนาอิสลามถือวา มัสยิด เปนศาสนสถาน
ของอิสลามมิกชนสําหรับใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาในการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ เพ่ือสงเคราะหและคุมครองอิสลามิกชน ก็มิไดบัญญัติถึงสถานภาพ
ของมัสยิดไว ตอมาจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ บัญญัติถึงความหมาย การ
จัดต้ัง สถานภาพทางกฎหมายและการบริหารจัดการของมัสยิด โดยมีบทบัญญัติตามมาตรา ๕ ใหมัสยิด
ซ่ึงไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐  โดย
ประกาศใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จนกระท่ังปจจุบันนอกจากปรับปรุงโครงสราง
การบริหารจัดการศาสนาอิสลามแลว ยังไดบัญญัติการจัดตั้ง สถานภาพ และการบริหารจัดการของ
มัสยิดใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนโดยไดใหนิยาม “มัสยิด (Mosque)” วาหมายถึง“สถานท่ีซ่ึงมุสลิมใช
ประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปนปกติและเปนสถานท่ีสอนศาสนาอิสลาม” โดยท่ี
กฎหมายไดบัญญัติถึงการจัดตั้งและการเลิกมัสยิดไวในหมวด ๒ โดยกําหนดใหการสราง การจัดตั้ง การ
ยาย การรวม การเลิกและการจดทะเบียนมัสยิดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ท้ังนี้ การจัดตั้ง การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สําหรับการจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาคริสตในประเทศไทย
ในนิกายตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวยนิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนต นั้น ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดมี
การตราพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย 
ร.ศ. ๑๒๘ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ และพระราชบัญญัติวาดวยท่ีพระราชทานพระบรม- 
ราชานุญาตแกโรมันคาทอลิก มิสซังในกรุงสยาม ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ข้ึน ซ่ึงยังคงใชบังคับ
อยูถึงปจจุบันนี้  

กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเก่ียวกับลักษณะและสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคล 
ของมิสซัง ตลอดจนสิทธิในการถือครองท่ีดิน และการกําหนดวิธีการสรางวัด โรงเรือน ตึกรามและ
โรงเรียนของบาทหลวงโรมันคาทอลิก โดยมิสซัง เปนเขตการปกครองของคริสตศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิกอยูภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันท้ังในดานการจัดตั้ง การปกครอง การดําเนินการ มี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม 
ร.ศ. ๑๒๘ และตามกฎหมายดังกลาวใหอํานาจในการปกครองกิจการบางอยางในประเทศไทย เปน
องคการท่ีมิไดจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเพ่ือประโยชนแหงรัฐตามความมุงหมายของรัฐ แตเพ่ือประโยชน
ตามความมุงหมายของกรุงวาติกันอันมีฐานะเปนรัฐ (State) ตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงอาจถือวา
เปนนิติบุคคลท่ีเปนองคการของตางประเทศ ปจจุบันมีมิสซังในประเทศไทย จํานวน ๑๐ แหง แตมิสซังท่ี
มีสภาพนิติบุคคลมีอยู ๒ แหง คือ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ตั้งอยูถนนเจริญกรุง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร และมิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง ตั้งอยูตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 



๔๒๑ 
 

 
วิเคราะหผลการศึกษา 

การวิเคราะหปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยนําบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเท็จจริง คํา
วินิจฉัย คําพิพากษาของศาล ตลอดจนความเห็นในทางวิชาการ บทความ ผลงานศึกษาวิจัยตาง ๆ 
รวมท้ังมาตรการและแนวทางของกฎหมายตางประเทศ นํามาศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือให
ทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหทฤษฎีความเปนนิติบุคคลกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดใน
พระพุทธศาสนา พบวาหากจะนําทฤษฎีความเปนนิติบุคคลมาพิจารณาความเปนนิติบุคคลของวัด
ไทย ก็นาจะมีความสอดคลองกับทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีท่ีถือวา
ลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีมีหลักมีเกณฑ (Non–fiction theory)  เนื่องจากวัดในพระพุทธศาสนา
มีการจัดตั้งท่ีเปนลักษณะเฉพาะ  มีหลักเกณฑเง่ือนไขในการจัดตั้ง มีวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจใน
การดําเนินการท่ีชัดเจน เปนไปตามพระธรรมวินัย คือเปนไปเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาการศาสน
ศึกษา การรักษาความเรียบรอยดีงาม สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหอันเปนประโยชน
สาธารณะ โดยมีผูแทนในการใชอํานาจของวัดก็คือคณะสงฆท่ีมีเจาอาวาสเปนประธานสงฆ มีการ
แสดงเจตนา มีการดําเนินกิจการ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ในเสนาสนะ ในท่ีดินตาง ๆ เปนของตนเอง 
มีการสิ้นสภาพความเปนวัดเชนเดียวกับการเกิดและตายของสภาพบุคคลธรรมดา  สภาพการณ
ดังกลาวนี้เกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติและเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนเวลากวา ๒๔๐๐ ป กฎหมาย
เพียงแตมารับรองสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงของวัดในพระพุทธศาสนาในภายหลัง ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ 
บรรพ ๒ เทานั้น อยางไรก็ตามหากพิจารณาในแงของทฤษฎีความเปนนิติบุคคลในสมัยปจจุบัน วัด
เปนนิติบุคคลประเภทหนึ่งท่ีเกิดข้ึนโดยการรวมตัวของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพ่ือดําเนินการใด ๆ 
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การใหสภาพนิติบุคคลแกวัด จึงเปนเทคนิคในทางกฎหมายท่ีจะอํานวย
ความสะดวกใหแกวัดในการดําเนินการตามวัตถุประสงคโดยผานตัวนิติบุคคล ซ่ึงผลจากแนวคิดนี้ มี
ผลกระทบหลายประการตอการดําเนินการของวัดในพระพุทธศาสนา ในขณะท่ีเม่ือกฎหมายเขามา
กําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งท่ีตามมาคือความไมสอดคลองหรือความขัดแยงระหวาง
แนวปฏิบัติเดิมตามพระธรรมวินัยหรือจารีตประเพณี กับสิ่งท่ีเปนบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีรัฐหรือฝาย
ปกครองกําหนดข้ึนมาใหม รวมท้ังแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมคณะสงฆและวัดท่ี
เปนนิติบุคคล อันเปนผลมาจากแนวคิดของระบบการเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย ทําใหเกิด
ปญหาในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนา 

(๒) การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซ่ึงเปนไปตาม
พุทธบัญญัติ จารีตประเพณีและบทบัญญัติของกฎหมาย มีความสําคัญและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในสวนของปญหาเก่ียวกับการจัดตั้ง
วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ประเด็นเรื่อง “สังฆกรรม” “สีมา” หรือ 



๔๒๒ 
 

“วิสุงคามสีมา” มีความสัมพันธเก่ียวเนื่องโดยตรงกับปญหาเรื่องสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติ
บุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ 

ในสมัยพุทธกาล เม่ือเกิดสังคมสงฆข้ึนแลว พระพุทธองคไดมอบอํานาจในการปกครองสงฆ
ใหสงฆปกครองกันเอง โดยยึดหลักการตามศีลและขอปฏิบัติตามธรรมวินัยท่ีพระองคทรงแสดงและ
ทรงบัญญัติไวเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ  เพราะสังคมสงฆมีสมาชิกท่ีมีพ้ืนฐานความรูและ
ประสบการณตาง ๆ กัน พระพุทธองคทรงวางระบบการบริหารปกครองสงฆท่ีเอ้ืออยางยิ่งตอการ
เรียนรูรวมกัน  โดยทรงกําหนดใหมีการประชุมสงฆรวมกันหรือเรียกตามศัพทวา “สังฆกรรม” 
โดยสังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องท่ีจะนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมสงฆ ตั้งแตการ
พิจารณารับคนเขามาบวชเปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ  การลงโทษพระภิกษุ การ
ทบทวนวินัย การปวารณา การกรานกฐิน การแตงตั้งเจาหนาท่ีทําการสงฆ หรือแตงตั้งสงฆทําหนาท่ี
ตาง ๆ รวมท้ังการสวดปาฏิโมกขหรือการทําอุโบสถอาจกลาวไดวาในการประชุมสงฆท่ีเรียกวา “สังฆ-
กรรม” นั้น พระพุทธองคไดมีพุทธบัญญัติกําหนดระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการการประชุมไวตั้งแต 
การกําหนดเรื่องท่ีจะตองเขาประชุม ลักษณะของการประชุม องคคณะในการประชุม สถานท่ีจัดการ
ประชุม ตลอดจนการลงมติของท่ีประชุมโดยเฉพาะการกําหนดสถานท่ีจัดประชุมหรือพ้ืนท่ีเขตแดนท่ี
ใชกําหนดท่ีประชุมเรียกวา “สีมา” นั้น การทําสังฆกรรมบางอยางตองทําในท่ีสามัคคีสงฆ ตองนัด
ประชุมสงฆท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้นใหพรอมกัน หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยังตองไดรับความ
ยินยอมในการทําสังฆกรรมนั้น ๆ กอน มิฉะนั้นสังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได แตปญหาเกิดข้ึนวา มีภิกษุรูป
ใดบางอยูในหมูนั้น พ้ืนท่ีนั้น หรือหมูนั้นพ้ืนท่ีนั้นกําหนดแคไหนท่ีจะตองมารวมประชุม จึงจําเปนตอง
มีการกําหนดเขตกันข้ึน เขตนั้นภาษาบาลีเรียกวา “สีมา” การตกลงกันกําหนดเขตพ้ืนท่ีนั้นไวเรียกวา 
“ผูกสีมา” ท้ังนี้ ในการผูกสีมานี้มีขอพิจารณาท่ีสําคัญอยู ๒ ดาน คือ ดานวินัยของพระสงฆตามพุทธ
บัญญัติ และดานวัฒนธรรมประเพณีท่ีเพ่ิมข้ึนมา โดยเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมไทย 

สําหรับการพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น โดยเหตุท่ีถือหลักการ
วาท่ีดินในราชอาณาจักรนั้นลวนเปนขององคพระมหากษัตริย ในทางการปกครองราชอาณาจักรฝาย
บานเมืองแบงออกเปนบาน ตําบล นิคมหรือเมืองตาง ๆ  และในทางศาสนาเม่ือพระมหากษัตริยทรง
เปนองคอัครศาสนูปถัมภก เปนผูสนับสนุนใหความชวยเหลือในการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนั้น 
เม่ือมีกรณีท่ีสงฆจะผูกสีมาเปนเขตของตนเอง เขตนี้ตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองดวย จึงเกิดเปน
ประเพณีซ่ึงพระเจาแผนดินพระราชทานเขตท่ีดินใหแกสงฆสําหรับการประชุมสังฆกรรม เรียกวา 
พระราชทานวิสุงคามสีมา เพ่ือถวายท่ีดินบริเวณนั้นใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ท่ีเรียกวาวิสุงคามสีมา คือ 
เขตแดนท่ีไดพระราชทานแกสงฆ เพ่ือใชเปนท่ีทําสังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด 

การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เดิมทีก็เปนเพียงจารีตประเพณีท่ีเพ่ิมเติมเขามาในชั้นหลัง 
แตจารีตประเพณีดังกลาวไดกลายเปนบทบัญญัติของกฎหมาย เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ซ่ึงบัญญัติใหการจัดสราง
วัดตองไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริยและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

มีขอสังเกตวาในกรณีของการกําหนด “สีมา” หรือพ้ืนท่ีเขตแดนในการประชุมสังฆกรรม
เพ่ือทํากิจการของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา และการพระราชทาน “วิสุงคามสีมา” นั้น คือรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักรหรือฝายบานเมืองกับฝายศาสนจักรประการหนึ่ง รูปแบบ



๔๒๓ 
 

ความสัมพันธดังกลาวนี้ในการปกครองบางยุคสมัยอาจพิจารณาไดวาเปน“การสงเสริม” “การให
ความชวยเหลือ” หรือ “การใหสิทธิ” ตาง ๆ แกฝายศาสนจักร แตในการปกครองอีกยุคสมัยหนึ่งอาจ
พิจารณาไดวาเปนความสัมพันธในเชิงของ “การจํากัด” “การกํากับดูแล” หรือ “การควบคุม” ก็อาจ
เปนได ข้ึนอยูกับสภาพการณและการพัฒนาของสังคมและระบบการเมืองการปกครองในแตละ
ชวงเวลานอกจากนั้น มีขอสังเกตวาความสัมพันธในรูปแบบดังกลาวนี้ มีเฉพาะพระพุทธศาสนาเทานั้น 
ในดานศาสนาอ่ืน ๆ เชนกรณีของศาสนาคริสต หรือกรณีของศาสนาอิสลาม แมวาจะมีการกําหนดให
มิซซังหรือมัสยิดมีฐานะเปนนิติบุคคล มีสิทธิหนาท่ีตาง ๆ รวมท้ังการมีสิทธิในการถือครองท่ีดิน  แต
ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในเชิงของกฎหมายเอกชนคือตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มิไดมีความสัมพันธในเชิงของกฎหมายมหาชน  แตในขณะเดียวกันก็มีขอสังเกตดวยวา ความ
เปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนาและการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีความสัมพันธ
เชื่อมโยงในลักษณะสําคัญของการพัฒนาไปสูการตีความทางกฎหมายวาวัดท่ีจะมีสถานะเปนนิติ
บุคคลไดจะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ในขณะท่ีความเปนนิติบุคคลของมิซซังใน
ศาสนาคริสตและมัสยิดในศาสนาอิสลามไมปรากฏเง่ือนไขลักษณะดังกลาว 

(๓) การวิเคราะหสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ประเด็นเรื่องสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงคของวัดและสํานักสงฆนับเปนประเด็นท่ีสําคัญ เนื่องจาก
กฎหมายไมไดกําหนดขอบวัตถุประสงคในการจัดตั้งวัดไว ในกรณีของวัดหรือสํานักสงฆท่ีมีฐานะเปน
นิติบุคคลก็ยอมมีสิทธิหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงอาจพิจารณาสิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนวัดอาจเปนเจาหนี้และลูกหนี้มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินมีความสามารถเขาทํานิติกรรมสัญญาเปนโจทกและจําเลยท้ังในคดีแพงและคดีอาญาไดหรือ
เปนคูสัญญาโดยไมตองใชนามของเจาอาวาสหรือไวยาวัจกรเปนตน นอกจากนั้นวัดและสํานักสงฆมี
สิทธิหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน อันไดแกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและประกาศของสวนราชการ
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม เปนตน รวมท้ัง
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เชน กฎหมายแรงงานกฎหมาย
ลมละลายกฎหมายปกครองกฎหมายอาญากฎหมายรัฐธรรมนูญและรวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับนิติบุคคลโดยตรงเชนกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในขณะท่ี  ขอจํากัดสิทธิและหนาท่ีของวัดและ
สํานักสงฆมีอยู ๒ ประการ คือ ขอจํากัดโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น  
และขอจํากัดตามขอบแหงวัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาท่ี ซ่ึงพบวาการจัดตั้งวัดไมมีกฎหมาย
บัญญัติใหวัดตองแจงวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาท่ีไวดังนั้นขอบวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจ
หนาท่ีของวัดจึงตองพิจารณาจากพุทธบัญญัติ จารีตประเพณี กฎหมายท่ีเก่ียวของและคําพิพากษา
ของศาลฎีกา โดยสรุปไดวาวัตถุประสงคของวัดมี ๒ประการคือวัตถุประสงคหลักของวัดหมายถึงเพ่ือ
การดําเนินการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรงโดยมีวัตถุประสงครองของวัดคือเพ่ือการ
พัฒนาและการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด 

(๔) การวิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายกรณีทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัดพบวาวัดในพระพุทธศาสนาเม่ือไดมีการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคล
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แลวก็ยอมมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับคนธรรมดา และในบรรดาสิทธิหนาท่ีดังกลาวนั้น กรณีการมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของวัดนับเปนเรื่องสําคัญและเปนกรณีท่ีมีปญหามากท่ีสุดประการหนึ่งท่ี
เก่ียวของกับสถานะความเปนนิติบุคคลของวัด 

ทรัพยสินของวัดในศาสนาพุทธนั้นประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ไดแก 
ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนา ท่ีศาสนสมบัติกลาง ตลอดจนอาคาร เสนาสนะท่ีอยูอาศัย และ
สังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนานั้นเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งท่ีไดรับความ
คุมครองเปนพิเศษ โดยมีกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากทรัพยสินของศาสนสถาน
ในศาสนาอ่ืนเชนมัสยิดหรือมิซซัง ซ่ึงการคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนไปตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยท่ัวไป 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติเก่ียวกับทรัพยสินของวัดหรือศาสน
สมบัติโดยแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ (๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาซ่ึงมิใช
ของวัดใดวัดหนึ่ง (๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง 

สําหรับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ซ่ึงบัญญัติ
ไววา“การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเพ่ือการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย” 
ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวกําหนดองคกรผู มี อํานาจจัดการศาสนสมบัติกลางกลาวคือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางโดยใหถือวา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นเทานั้นมิไดมีการกําหนดถึงวิธีการ
หลักเกณฑในการจัดประโยชนในสวนศาสนสมบัติกลางไวซ่ึงแตกตางจากกรณีของศาสนสมบัติของวัด
ซ่ึงบัญญัติใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐วรรคสามแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดการและดูแลรักษาดังนั้นในสวนวิธีการจัดการดูแลรักษาศาสน-
สมบัติกลางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงขาดความชัดเจน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ท่ัวไปท่ีกําหนดไวในกฎหมายเอกชนท่ัวไป 

การบริหารจัดการทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติกลางมีปญหาอุปสรรคท้ังในแงของขอ
กฎหมายในเรื่องของคุณสมบัติและความรูความสามารถของเจาอาวาสและไวยาวัจกรซ่ึงเปนผูจัด
ประโยชนหรือผูจัดการศาสนสมบัติขาดความเหมาะสม การขาดระบบควบคุมตรวจสอบและถวงดุล
อํานาจของผูเก่ียวของ การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีขอจํากัด ไมเอ้ือ
ประโยชนใหมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนสมบัติของวัด ตลอดจนไมมีบทลงโทษกรณีมีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม รวมท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึนจากลักษณะของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาตาง ๆ และผล
ผูกพันตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ตอผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ รวมท้ังขอจํากัดของอํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชาใน
คณะสงฆในการควบคุมดูแลการจัดประโยชนในศาสนสมบัติของวัด 

 
                                               สรุปและขอเสนอแนะ 
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 ผลการศึกษาในภาพรวมพบวาบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับสถานภาพความเปนนิติ
บุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีความชัดเจน จึงสมควรปรับปรุง
แกไขโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

(๑) ถอยคําและความหมายของคําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ” อันมีความหมายถึงศาสน-
สถานของพระพุทธศาสนา ยังไมมีความชัดเจนและไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดท่ีบัญญัติอธิบาย
หรือรับรองหรือใหคํานิยามความหมายของถอยคําดังกลาว จึงควรปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๕ ทวิ โดยเพ่ิมคํานิยามความหมายของคําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ” 
เชนเดียวกับท่ีพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ไดบัญญัติ 
คํานิยามคําวา “มัสยิด” ไว เพ่ือใหมีความชัดเจนในความหมายของถอยคํา  

(๒) ปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
โดยยึดถือหลักการวา วัดและสํานักสงฆมีสถานะความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ผูแทนของ
วัดคือเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานในการใชอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด  สถานภาพ
ความเปนนิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตนเม่ือหนวยงานของรัฐโดยมหาเถรสมาคมและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆท่ีชอบดวย
กฎหมาย โดยไมนําเอาเง่ือนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาซ่ึงเปนจารีตประเพณีเชื่อมโยง
ระหวางฝายศาสนจักรกับฝายอาณาจักร อันเปนดุลพินิจของพระมหากษัตริยผูทรงเปนองคอัคร
ศาสนูปถัมภก มาเปนเกณฑการพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะ
ของความเปนนิติบุคคลของกุศลสถานในศาสนาอ่ืน เชน มัสยิด หรือมิสซัง เปนตน เพ่ือใหความเปนนิติ
บุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลักความเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
อันจะทําใหการบริหารกิจการของวัดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณท่ี
ใหวัดเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ีมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การ
สงเคราะหประชาชนและการชวยเหลืองานของทางราชการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป  โดยแกไข
มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชถอยคําดังตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑  วัดมีสามอยาง ไดแก 
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๓) สํานักสงฆ  
ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ซ่ึงไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายโดย

ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดและสํานักสงฆในกิจการท่ัวไป” 
(๓) ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย หรือโดย

มิไดรับอนุญาต อันเปนเหตุใหมีการทุจริต นําวัดหรือสํานักสงฆดังกลาวไปหลอกลวงหรือแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบ สมควรใหมีบทลงโทษทางอาญา เพ่ือเปนการปกปองสถาบันศาสนาใหเปนรูปธรรมและมีความ

ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้ 



๔๒๖ 
 

“มาตรา ๔๔ จัตวา ผูใดกระทําการสรางหรือจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดรับอนุญาต อัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคแรก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

(๔)ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดหรือศาสนสมบัติกลางนั้นมี
ความเห็นวาวัดหรือสํานักสงฆในพระพุทธศาสนามีฐานะเปนองคกรทางศาสนา ท่ีถือเปนองคกรไม
แสวงหากําไรท่ีมิใชระบบตลาด หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๙๓ เรียกวาสถาบันไมแสวงหา
กําไรใหบริการครัวเรือน (Non-Profit institution Serving Households : NPISHs) อันหมายถึง องคกร
ท่ีดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร โดยผลิตสินคาและบริการใหกับประชาชนหรือสังคมโดยไมคิดราคาหรือ
แบบใหเปลา หรือจําหนายในราคาท่ีไมคุมทุนหรือในราคาท่ีไมมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ ซ่ึงในท่ีนี้
ครอบคลุมองคกรประเภทมูลนิธิ สมาคม พรรคการเมืองและองคกรทางศาสนา ซ่ึงรวมถึงวัดใน
พระพุทธศาสนาดวย ดังนั้น ในการบริหารจัดการทรัพยสินในพระพุทธศาสนาจึงควรคํานึงถึง
วัตถุประสงคดังกลาว หรือประโยชนสาธารณะมากกวาท่ีจะเนนเรื่องผลประโยชนหรือกําไรขาดทุน
เชนเดียวกับองคกรพาณิชย แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความเปนธรรมและ
ผลกระทบตอสังคมในภาพรวมดวย 

(๕) การบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางนั้น ควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจัดการ 
ศาสนสมบัติกลางใหมีความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
แกไขปรับปรุงบทบัญญัติของมาตรา ๔๐ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดย
แกไขถอยคําเปน “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตาม
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” ท้ังนี้ เพ่ือใหการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางมีความ
ชัดเจน โปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการศาสน
สมบัติกลางท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรเปนการบริหารจัดการโดยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการเพ่ือมิใหศาสนสมบัติตองสูญเสียโอกาสและมูลคาทางเศรษฐกิจโดยไมมีเหตุอัน
ควร แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเปนธรรมและวัตถุประสงคของการเปนองคกรท่ีไมแสวง
กําไรท่ีไดระบุไวแตแรกดวย 

(๖) ในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด ควรปรับปรุงแกไขคุณสมบัติใน
การแตงตั้งเจาอาวาสซ่ึงเปนผูแทนของวัดใหเหมาะสม โดยมีคุณวุฒิหรือความรูความสามารถทางดาน
การบริหารจัดการหรือมีความรูดานกฎหมาย การทํานิติกรรมสัญญา การบัญชี เปนตน ปรับปรุง
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและการแตงตั้งไวยาวัจกร ใหเหมาะสม โดยมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนตาง ๆ มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมรวมท้ังหนวยงานของรัฐควรมีแนวทางในการกํากับดูแลการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของวัดอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได  พรอมกับปรับปรุงระบบและมาตรการในการ
ควบคุมตรวจสอบและการถวงดุลอํานาจของผูท่ีดํารงตําแหนงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
สิทธิประโยชนและทรัพยสินตาง ๆ ของวัด ใหเปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎหมายให
มีมาตรการลงโทษสําหรับผูดํารงตําแหนงเก่ียวกับวัดท่ีฝาฝนไมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
หรือหลักเกณฑตาง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัดท่ีกําหนดไวโดย
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายตลอดจนมีมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญาตอ



๔๒๗ 
 

ผูท่ีฝาฝนหรือบุกรุกเขาไปยึดถือ ครอบครองหรือใชประโยชน หรือทําใหเกิดความเสียหาย ทําลายหรือ
ทําใหไรคา ซ่ึงทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัดโดยไมมีอํานาจ  

  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด โดยนําระบบบัญชีท่ีได
มาตรฐานตามหลักการบัญชีท่ีรับรองกันท่ัวไป รวมท้ังระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหาร
จัดการหรือการลงทะเบียน เพ่ือประโยชนในการควบคุมตรวจสอบ การจัดเก็บฐานขอมูลท่ีถูกตอง
ทันสมัย สามารถนําไปใชประกอบการตรวจสอบการวางแผนพัฒนาหรือการบริหารจัดการตาง ๆ  

(๗) ประชาชนและชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรตองมีบทบาทในการเขาไปมีสวน
รวมกับวัดในการบริหารจัดการวัดใหมากข้ึน มีการกระตุนใหมีจิตอาสาในการทํางานเพ่ือชุมชนและ
สังคมโดยอาศัยวัดในพระพุทธศาสนาเปนตนแบบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒๘ 
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการของกฎหมาย 
เกี่ยวกับสถานภาพของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ  
พ.ศ. ๒๕๐๕   

---------- 
มาตรา ๓๑วัดมีสองอยางไดแก  
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 

ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล” 

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการ
จัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของวัดและสํานักสงฆ พบวากฎหมายมี
ความไมชัดเจน การนําเรื่องพระราชทาน
วิสุงคามสมีาท่ีเปนจารีตประเพณกีาร
สงเสริมศาสนาพุทธมาเปนเหตุเช่ือมโยง
ไปสูผลความเปนนิติบุคคลของวัดขัดตอ
หลักความเปนนิติบุคคลตามหลักกฎหมาย
มหาชนและไมสอดคลองกับหลักการ
ปกครองและบริหารราชการแผนดนิ  

 

 

 

 

วิเคราะหสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงค 
ของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาท่ี
ของวัดไมมีกฎหมายกําหนดไวจึงตอง
พิจารณาจากพุทธบัญญตัิ จารตี
ประเพณี กฎหมายท่ีเก่ียวของและคํา
พิพากษาศาลฎีกาโดยมีวัตถุประสงค
หลักคือการดําเนินการตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา 

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกับทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัด พบวาการบริหารจดัการ
ทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติ
กลางมีปญหาท้ังในแงของขอกฎหมาย
ดานคุณสมบัติของเจาอาวาสและ
ไวยาวัจกร การขาดระบบตรวจสอบ 
กฎระเบียบมีขอจํากัดและไมมี
บทลงโทษกรณฝีาฝนไมปฏิบัตติาม 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ 
วินิจฉัยวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทาน้ัน 

เสนอแนะใหมีการปรับปรุง
แกไข มาตรา ๕ ทวิ โดยเพ่ิม
นิยามคําวา “วัด” และ “สํานัก
สงฆ ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
ปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ 
จัตวา ใหมีบทลงโทษทางอาญา
กรณสีรางหรือจดัตั้งวัดหรือ
สํานักสงฆโดยไมไดรบัอนุญาต 

บทสรุป ตองปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนโดยมีหลักการวาวัดและสํานักสงฆ
มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยความเปนนิติบุคคลเริ่มตนเมื่อหนวยงานของรัฐ
ไดรับรองการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมนําเง่ือนไขการพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปน
เกณฑพิจารณาความเปนนิติบุคคล 

เกิดปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมไิดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖และ 
ท่ี๑๑๑๒/๒๕๔๐ วินิจฉัยวาวัดและสํานักสงฆท่ีแมจะมิไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีฐานะเปนนิติบุคคล 

วิเคราะหปญหา 

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข มาตรา ๓๑ ดังน้ี 
“วัดมีสามอยาง ไดแก 

(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๓) สํานักสงฆ 

ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ท่ีไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม มีฐานะเปนนิติบุคคล” 

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายกําหนดคณุสมบัติของเจา
อาวาสและไวยาวัจกรใหมีความ
เหมาะสม ปรบัปรุงมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยสินของวัดโดยยึดถือ
ประโยชนสาธารณะมากกวาเนนกําไร 
ปรับปรุงหลักเกณฑการจดัการศาสน
สมบัติกลางใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
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บรรณานุกรม 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.“ประวัติการสรางวัดในประเทศไทย” ใน พระอารามหลวง เลม 
๑.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๑. 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป  
ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕. 

กิตติศักดิ์ ปรกติ. หลักกฎหมาย บุคคล.พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๓. 
ฉลอง ชวยธานี “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติ

กลาง”.  วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕. 

ชาญชัย แสวงศักดิ์.คําอธิบายกฎหมายปกครอง. พิมพครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 
วิญูชน, ๒๕๕๐.  

ชําเลือง วุฒิจันทร. การพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพ่ือความม่ันคงแหงชาติ. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๖. 

ณดา จันทรสม.รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย. โครงการศึกษาการ
บริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ระยะท่ีสอง เสนอตอ สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร, ๒๕๕๕.  

ตุล เมฆยงค. “นิติบุคคล”ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑. ปรับปรุงครั้งท่ี ๒ พิมพครั้งท่ี 
๕ นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖. 

นริศ ชํานาญชานันท.สถานะทางกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม : ปญหาอุปสรรคท่ีมีผลตอการ
บริหารราชการแผนดินในประเทศไทย. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๓๗. 

ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคล และความรับผิด
ทางอาญาของนิติบุคคล. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๓ 

ปลื้ม โชติษฐยางกูร. คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต).พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร  
ชุดคําวัด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเลี่ยงเซียง, ๒๕๔๘. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจํา 
ชาติ. พิมพครั้งท่ี ๑๐, กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓.  

พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต). พุทธสถานในอินเดีย–เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.  

 . (ป.อ.ปยุตโต). ฝงลูกนิมิต–ผูกสีมา: ปุจฉา วิสัชนา.พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: 
ประพันธสาสน, ๒๕๕๕. 

พระมหาณรงค จิตตโสภโน. “พุทธศาสนากับการพัฒนา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเช่ือ
และศาสนาในสังคมไทย, พิมพครั้งท่ี ๑๖. นนทบุรี: สํานักพิมพหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราช, ๒๕๕๖. 
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พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆไทย. พิมพครั้งท่ี ๙. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 

โภคิน พลกุล. “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส.” ใน วารสารกฎหมายปกครอง เลม ๖ 
ตอน ๒. (สิงหาคม, ๒๕๓๐). 

รชฏ เจริญฉํ่า. “นิติบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๑ ฉบับปรับปรุง. นนทบุรี: 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. “มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทย.” ใน ประชุมพระนิพนธ
เกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา.กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๔. 

สมเด็จพระธีรญาณมุนี.“คุณวัด.” วารสารใบลาน. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (เมษายน–พฤษภาคม ๒๕๒๘).  
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส.พระมหาสมณวินิจฉัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓. 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ฐานะของสํานักสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕, 

การตอบขอหารือ เรื่องเสร็จท่ี ๓๓๖/๒๕๕๕<http://www.krisdika.go.th/wps/ 
portal/general/!ut/p/c๕>, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗. 

สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน. พิมพครั้งท่ี ๑๖. กรุงเทพมหานคร:  
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

สมคิด เลิศไพฑูรย.สภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการไทย. รายงานการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, ๒๕๓๙. 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. รายงานวิจัยการศึกษาความเปนไปได
ในการลดสภาพความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ. เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๗. 

สุธรรม ธีรภัทรธํารง. การศกึษาเปรียบเทียบบทบาทและกิจกรรมของวัดและพระสงฆท่ีมีตอการ
สงเสริมสถานภาพของเด็กวัดในสังคมไทย. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗. 

สุนทร มณีสวัสดิ์.สถานะทางกฎหมายของวัดไทย. วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๑.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
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กิจกรรมในการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
 
1. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 - สามารถนําความรูและขอมูลจากกระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกตในการเรียนการสอน
ในรายวิชา เชน วิชากฎหมายแพงและพาณิชย วิชากฎหมายมหาชนเบื้องตน วิชาพระพุทธศาสนากับ
โลกปจจุบัน รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา ท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - สามารถนําผลการศึกษาไปสะทอนขอมูลใหกับวัดตางๆ ท้ังท่ีไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา รวมท้ังสํานักสงฆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแนวทางแกไขเก่ียวกับสภาพปญหาอันเกิดข้ึนจากสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงวัดในมิติตาง ๆ โดยเฉพาะดาน
การปกครอง การบริหารจัดการ การทํานิติกรรมสัญญา และการจัดการดานทรัพยสินท้ัง
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของวัดและสํานักสงฆ 
 - สามารถนําผลการศึกษาไปวิเคราะหรวมกับนักวิชาการทางดานกฎหมาย ดานการ
บริหารจัดการ และดานการศาสนา  ในการท่ีจะแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆ ในสวนท่ี
เก่ียวของกับเสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาดานการปกครอง การบริหารจัดการ การทํานิติกรรมสัญญา และการ
จัดการดานทรัพยสินท้ังอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของวัดและสํานักสงฆ โดยความรวมมือ
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาเถรสมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 
2. กิจกรรมดานการพัฒนาการปกครองและการบริหารจัดการของวัดและสํานักสงฆ 
 - สามารถนําความรูและขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย ใหการฝกอบรมตอพระสังฆาธิการ
หรือพระภิกษุสงฆโดยท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในความเปนมา แนวคิด หลักการและสภาพ
ปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
ตลอดจนอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาสและแนวทางปฏิบัติในการปกครอง การบริหารจัดการ การทํานิติ
กรรมสัญญาและการจัดการดานทรัพยสินท้ังอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของวัดและสํานักสงฆ 
เพ่ือใหพระสังฆาธิการหรือพระภิกษุสงฆนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชกับการบริหารงานหรือการ
ปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 - สามารถนําความรูและขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของ
วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ท้ังในสวนท่ีเก่ียวกับวิวัฒนาการ ความเปนมาของ
การจัดตั้งวัด แนวคิดเก่ียวกับสังฆกรรม การพระราชทานวิสุงคามสีมา และแนวคิดเก่ียวกับสถานภาพ
ทางกฎหมายของวัดและสํานักสงฆ  ไปเผยแพรใหความรูแกนักศึกษา นักวิชาการ ผูสนใจในการ
ศาสนาท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ เพ่ือท่ีอาจจะมีการศึกษาคนควาหรือตอยอดผลงานดานการ
วิจัยในหัวขอหรือประเด็นตางๆเพ่ิมเติม อันจะเปนประโยชนทางดานวิชาการหรือการศาสนาเพ่ิมข้ึน  
 
 



๔๓๓ 
 

 

3. กิจกรรมดานวิชาการ 
 -มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยคณะสงฆท่ีกําหนดสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ จํานวน 1  ครั้ง  มีผูเขารวมประชุมสัมมนาจํานวน 40 คน โดยสามารถมี
ขอสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัด
ท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไดอยางเปนรูปธรรมและมีความชัดเจน เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  
 - มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยใหกับทีมงานวิจัยและนิสิตในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือการเรียนรูในมิติท่ีหลากหลาย เชน การ
จัดประชุมสัมมนา การสํารวจความคิดเห็น โดยการสัมภาษณเชิงลึก การจัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็น รวมท้ังการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 - มีการหารือและรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพระเถรานุเถระ ผูบริหารและ
บุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆ โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิได
รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ใหมีความชัดเจน เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว  

และกิจกรรมที่ไดดําเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๕ 
 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว  
และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

1.ศึกษาขอมูลจาก
การวิจัยเอกสารท่ี
เปนขอมูลปฐมภูมิ
จากกฎหมายท่ี
เก่ียวของ หนังสือ 
ตํารา พระไตรปฏก 
วิทยานิพนธ งานวิจัย 
บทความและขอมูล
ทุติยภูมิท่ีเผยแพรใน
ลักษณะขอมูล
ออนไลนจากเว็บไซต
ตางๆ 

ทราบถึงขอมูล ประวัติความเปนมา 
แนวคิดในการทําสังฆกรรม การจัดตั้งวัด
ในพระพุทธศาสนา การพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ตลอดจนแนวคิดทฤษฎี
และมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับ
สถานภาพการเปนนิติบุคคลของวัดท่ี
มิไดรับพระราชทานวิสุคามสีมาและ
สํานักสงฆ  

ขอท่ี 1 - 2 ทําใหสามารถวิเคราะหเพ่ือ
ทราบถึงสภาพปญหาและ
อุปสรรคอันเกิดข้ึนจาก
สถานภาพทางกฎหมายของ
วัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
ตลอดจนทราบถึงแนวทางใน
การแกไขปญหาและอุปสรรค
ดังกลาว 

2.การเก็บขอมูล
ภาคสนามดวย
แบบสอบถาม/
สัมภาษณผูท่ี
เก่ียวของท้ังฝายสงฆ
และฆราวาสจํานวน
429 ตัวอยาง 

ทราบถึงขอมูล ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางท้ังฝาย
สงฆและฆราวาสในประเด็นปญหา
เก่ียวกับสถานภาพการเปนนิติบุคคลของ
วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุคามสีมาและ
สํานักสงฆ  

ขอท่ี 1-2-3 ทําใหสามารถวิเคราะหถึง
ความคิดเห็นของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของท้ังฝายสงฆและ
ฆราวาส ท่ีเก่ียวกับประเด็น
สถานภาพการเปนนิติบุคคล
ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

3.การสัมภาษณเชิง
ลึกพระเถระผูใหญ 
พระสังฆาธิการ 
ผูบริหาร 
นักวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 40 
ตัวอยาง 

 

ทราบถึงขอมูล ความคิดเห็นของพระ
เถระผูใหญ พระสังฆาธิการ ผูบริหาร 
นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิในเชิงลึกและ
ขอเสนอแนะในประเด็นปญหาเก่ียวกับ
สถานภาพการเปนนิติบุคคลของวัดท่ี
มิไดรับพระราชทานวิสุคามสีมาและ
สํานักสงฆ 

ขอท่ี 1-2-3 ทําใหเห็นขอมูลและสามารถ
วิเคราะหความคิดเห็นของผูท่ี
มีบทบาทและมีสวนเก่ียวของ
ท้ังฝายสงฆและฆราวาส ท่ี
เก่ียวกับประเด็นสถานภาพ
การเปนนิติบุคคลของวัดท่ี
มิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

 
 
 



๔๓๖ 
 

 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

4.การประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็น
จากพระเถระผูใหญ
และผูท่ีมีสวน
เก่ียวของท้ังฝาย
สงฆและฆราวาส 
จํานวน 40 คน 

 

ทราบถึงขอมูล ความคิดเห็นของผูท่ีมี
สวนเก่ียวของท้ังฝายสงฆและฆราวาส
เก่ียวกับประเด็นสถานภาพการเปนนิติ
บุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

ขอท่ี 1-2-3 ไดทราบถึงแนวคิด สภาพ
ปญหาอุปสรรค และขอมูลดาน
ตางๆ ของวัดและสํานักสงฆท่ี
สะทอนจากผูปฏิบัติงานจริง 
และทําใหพระเถระผูใหญได
ทราบถึงขอมูลเก่ียวกับ
ความสําคัญของสถานภาพการ
เปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆ 

5.ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับสถานภาพ
การเปนนิติบุคคล
ของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทาน
วิสุงคามสีมาและ
สํานักสงฆ 
 

ทราบถึงขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แกไขบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
คณะสงฆ รวมท้ัง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับ
ประเด็นสถานภาพการเปนนิติบุคคลของ
วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และสํานักสงฆ 

ขอท่ี 2 -3 ทําใหไดขอเสนอแนะตอสวน
ราชการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
2505 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
โดยปรับปรุงแกไข มาตรา ๕ 
ทวิ โดยเพ่ิมนิยามคําวา “วัด” 
และ “สํานักสงฆ ใหมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน ปรับปรุงเพ่ิมเติม
มาตรา 44 จัตวา ใหมี
บทลงโทษทางอาญากรณีสราง
หรือจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆ
โดยไมไดรับอนุญาต ปรับปรุง
แกไข มาตรา  31 ในประเด็น
สถานภาพการเปนนิติบุคคล
ของวัดท่ีและสํานักสงฆใหมี
ความชัดเจน เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน 
 

 
 
 
 



๔๓๗ 
 

 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

6. ขอเสนอแนะอ่ืน ทราบถึงขอเสนอแนะอ่ืนท้ังในเชิง
กฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการ
ทางการบริหาร โดยเฉพาะประเด็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินของ
วัดและสํานักสงฆ และศาสนสมบัติกลาง 
ซ่ึงเปนขอเสนอแนะและแนวทางท่ีจะ
ชวยใหวัด สํานักสงฆ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดมีแนวทางในการบริหาร
จัดการท่ีถูกตองเหมาะสม 

ขอท่ี 2-3 ทําใหไดขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายกําหนด
คุณสมบัติของเจาอาวาสและ
ไวยาวัจกรใหมีความเหมาะสม 
ปรับปรุงมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยสินของวัดและ 
ศาสนสมบัติกลางโดยยึดถือ
ประโยชนสาธารณะมากกวา
เนนกําไร  

7.รายงานฉบับ
สมบูรณ 

ไดรายงานฉบับสมบูรณท่ีสามารถตอบ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยท้ัง 3 ขอคือ 

1 )  เ พ่ื อ ศึ กษาสถ านภาพทา ง
กฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

2)เพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยท้ังใน
เชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ไปศึกษา
วิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงสภาพปญหา
และอุปสรรคทางกฎหมายเ ก่ียวกับ
สถานภาพของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ตลอดจน
ทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหาและ
อุปสรรคดังกลาว 
         3) เ พ่ือเสนอแนะมาตรการ ท่ี
เหมาะสม เ ก่ี ยว กับสถานภาพทาง
กฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ เพ่ือนํามาใช
เปนแนวทางในการปรับปรุ งแก ไข
เ พ่ิม เติมกฎหมายว าด วยคณะสงฆ 
รวมท้ัง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ขอท่ี 1-2-3 ไดรายงานการวิจัยท่ีมีคุณคา
สามารถตอบวัตถุประสงคของ
การวิจัย มีขอเสนอแนะตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวย
คณะสงฆ ในประเด็น
สถานภาพทางกฎหมายของวัด
ท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ
อยางเปนรูปธรรมและมีความ
ชัดเจน เหมาะสม สอดคลอง
กับสภาวการณปจจุบัน 

 



 

ประวัติผูวิจัย 

           

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

ภูมิลําเนา :  ตําบลรองเมือง อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร)  

สถานท่ีอยูปจจุบัน : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา :  

พ.ศ. ๒๔๙๙  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนนันทนศึกษา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกาศนียบัตรอาชีวชั้นสูง โรงเรียนชางกลปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกาศนียบัตรการศึกษา โรงเรียนสืบสวน กรมตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกาศนียบัตรการศึกษา หลักสูตรสารวัตรและผูบังคับกอง กรมตํารวจ 
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พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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บทคัดยอ 

           การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสาน
กับทางรัฐศาสตรในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) จากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก  
(In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมท้ังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ไดแกกลุมพระภิกษุสงฆ และกลุมฆราวาส โดยนํา
ขอมูลเหลานั้นมาอธิบายและวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง
สถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆตลอดจนสภาพปญหา
อุปสรรค เพ่ือเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
 ผลของการวิจัยพบวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา เกิดข้ึนและ
เปนผลจากบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ท่ีบัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดท่ี
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ และในวรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล โดย
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนานั้น เปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน ซ่ึง
แตกตางจากความเปนนิติบุคคลของศาสนสถานในศาสนาอ่ืนซ่ึงมีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชน โดยมี
ความแตกตางท้ังในเรื่องของการจัดตั้งและการสิ้นสุดของนิติบุคคลซ่ึงเปนไปโดยผลของกฎหมาย การ
ใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานของวัด ความสัมพันธกับนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะท่ีไมเทาเทียมกัน 
และวัตถุประสงคท่ีมุงตอประโยชนของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ 

ประเด็นปญหาเก่ียวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดข้ึนจากการท่ี
สวนราชการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรคณะสงฆ ตางมีความเห็นรวมกันวาการท่ีกฎหมาย
บัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล ยอมตองหมายถึงวัดท้ังสองอยางคือ วัดท่ีไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางคําพิพากษาของศาลฎีกาซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยวาวัด
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หรือสํานักสงฆท่ีแมจะมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา แตเม่ือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
แลว ก็มีสถานะเปนนิติบุคคล  อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับแนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติ
บุคคลของวัดวา วัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ซ่ึงคํา
วินิจฉัยดังกลาวนี้มีผลทําใหวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีสถานภาพเปนนิติ
บุคคล เกิดผลกระทบและความเสียหายตอการดําเนินการ ท้ังในดานสิทธิ หนาท่ี การทํานิติกรรมสัญญา 
การฟองคดี การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ  

ผลของการวิจัยพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซ่ึงเดิมทีเปนไปตามพุทธบัญญัติและจารีต
ประเพณีนั้น เม่ือกฎหมายเขามากําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งท่ีตามมาคือความไม
สอดคลองในบางประเด็นระหวางแนวปฏิบัติเดิมกับสิ่งท่ีเปนบทบัญญัติทางกฎหมาย การพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเปนจารีตประเพณีท่ีองคพระมหากษัตริยจะพระราชทานเขตแดนใหแกสงฆเพ่ือใชเปนท่ี 
สังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด อันเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักร
กับฝายสงฆในลักษณะสงเสริมหรือเก้ือกูลพระพุทธศาสนา  การนําเง่ือนไขการตองไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมามาผูกเปนเง่ือนไขความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เปนการผลักภาระการบริหาร
หรือการใชอํานาจฝายปกครองใหกับองคพระมหากษัตริย จึงเปนหลักการท่ีไมสอดคลองกับหลักการ
บริหารราชการแผนดินและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ พบวาปญหาดังกลาวเกิดจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีไมมีความชัดเจน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหมี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน  โดยยึดถือหลักการวา สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตน
เม่ือหนวยงานของรัฐไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆท่ีชอบดวยกฎหมาย โดย
ไมนําเอาเง่ือนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาเปนเกณฑการพิจารณาความเปนนิติ
บุคคลขององคกร  เพ่ือใหความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลัก
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 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ ไดจัดแบงลักษณะของบุคคล
ออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ (๑) บุคคลธรรมดา และ (๒) นิติบุคคล โดยนิติบุคคลนั้น หมายถึง
บุคคลท่ีกฎหมายไดสมมุติข้ึนเพ่ือใหมีสิทธิและหนาท่ีหลายอยางตามท่ีกฎหมายบัญญัติคลายกับบุคคล
ธรรมดา เวนแตจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น โดยปกติการเปนนิติบุคคลขององคกร
ภาครัฐและภาคเอกชนนั้นตองมีกฎหมายบัญญัติใหมีสถานะเปนนิติบุคคลดวยเสมอ  เชนเดียวกับความ
เปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา เปนไปตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ท่ีบัญญัติวา วัดมีสองอยาง ไดแก (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆและใน
วรรคสองบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 

ประเด็นปญหาเก่ียวกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆเกิดข้ึนจากการ
ตีความกฎหมายดังกลาว โดยกอนหนาป  พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดในพระพุทธศาสนา องคกรสงฆ สวนราชการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงองคกรวินิจฉัยคดี เชน ศาลฎีกา ไดมีแนวทางปฏิบัติ การตีความและวินิจฉัย
คดีท่ีคอนขางเห็นสอดคลองกันตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี๑๙๓๒/๒๕๒๖ คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๑๑๑๒/๒๕๔๐ และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๔๙๐/๒๕๔๒ ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยวาวัดหรือสํานักสงฆท่ีแมจะ
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีสถานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงคําวินิจฉัยดังกลาวก็มีหลักการสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติของหนวยงาน สวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเชนกัน คือไมไดนําเรื่องการพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเปนเง่ือนไขของความเปนนิติบุคคลของวัด แตนําหลักการไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตาม
กฎหมายมาเปนเง่ือนไขความเปนนิติบุคคล 

อยางไรก็ตามตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ กลับ
แนวทางคําพิพากษาเดิมเสีย โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในประเด็นความเปนนิติบุคคลของวัดวา วัดท่ีจะมี
ฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้นคําวินิจฉัยดังกลาวเทากับปฏิเสธ
หลักการเดิมและกําหนดหลักการข้ึนมาใหม นั่นคือการยอมรับความสัมพันธระหวางการพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและความเปนนิติบุคคลของวัดวามีความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลในทางนิตินัยซ่ึงหาก
ยึดแนวทางดังกลาวเปนหลักปฏิบัติจะกอใหเกิดปญหาผลกระทบและความเสียหายตาง ๆ ตอการ
ปฏิบัติงานของวัดและสํานักสงฆในปจจุบันเปนอยางมาก เนื่องจากการมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตาม
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กฎหมายนั้น มีความเก่ียวของท้ังในเรื่องสิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคล รวมท้ังการใชอํานาจของเจาอาวาส 
ในฐานะเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และเปนผลท่ีเก่ียวเนื่องกับการทํานิติ
กรรมและสัญญา กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย เชน ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ อาคาร
สิ่งกอสราง ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนการกําหนดใหเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา รวมท้ังทรัพยมรดกของพระท่ีจะตกทอดไดแกวัด ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย อันเปนผลพวงถึงสํานักสงฆดวยเชนเดียวกัน  จากขอมูลของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีวัดท่ีมีพระสงฆอยูท่ัวประเทศ จํานวน ๓๘,๙๘๔ วัด เปนวัดท่ี
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว จํานวน ๒๒,๙๕๙ วัด วัดท่ียังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
จํานวน ๑๖,๐๒๕ วัด โดยมีวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว คิดเปนจํานวนรอยละ ๕๘.๙ วัดท่ียัง
มิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดท้ังหมดในประเทศไทย มีการ
ประมาณการวาในแตละป ภาพรวมของการมีเงินหมุนเวียนในรูปของรายไดและรายจายของระบบวัด
ท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทตอป 

ปญหาจากการท่ีกฎหมายบัญญัติสถานภาพของวัดและสํานักสงฆไวไมชัดเจนดังกลาวทําให
เกิดการตีความไดสองนัยขางตน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการทํานิติกรรมของ
วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คิดเปนจํานวนรอยละ ๔๑.๑ ของจํานวนวัดท้ังหมดในประเทศ
ไทย และมีผลกระทบตอการบริหารงานขององคกรคณะสงฆในภาพรวม ดังนั้น จึงเปนเหตุจูงใจให
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือใหทราบถึงความเปนมา สภาพปญหา แนวคิดทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
ตลอดจนการหาแนวทางขอสรุปหรือมาตรการในทางกฎหมาย ท่ีจะเสนอแนะในการปรับปรุง หรือแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑  แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๕๐๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมท้ังบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของ 
 
     เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร ผสมผสานกับทางรัฐศาสตร 
ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นตน 
(Primary Source) ไดแกกฎหมายท่ีเก่ียวของ หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ ฯลฯ 
และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ท่ีเผยแพรในลักษณะขอมูลออนไลนจากเว็บไซตตาง ๆ  
อีกท้ังไดทําการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
ประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐ ตัวอยาง และการออกแบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นจากประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๔๒๙ ตัวอยางรวมท้ังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็น จากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน ๒ กลุม ประกอบดวยกลุมพระภิกษุสงฆ และ
กลุมฆราวาส ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภูมิภาคโดยกําหนดขนาดตัวอยางท่ีจะ
ทําการศึกษาจากตารางขนาดตัวอยางของ Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนรอยละ ๕ ( ๕%) โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มี ๒ แบบ ประกอบดวย แบบสัมภาษณ 
(Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลเหลานั้น
มาอธิบายและแปลความใหไดมาซึ่งผลของขอมูลดังกลาว ดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 

±
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Analysis)  ซ่ึงผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เก่ียวกับคณะสงฆตอไป 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวาไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนวานิติบุคคลเกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือใดแน แต
พบวามีการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจในรูปองคกรตั้งแตในยุคโรมันโบราณ  ในยุคกลางในยุโรปก็
พบวาวัดในศาสนาคริสตรวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงก็มีการจัดการในลักษณะการ
รวมตัวเปนองคกร เชน The City of London Corporation โดยมีวัตถุประสงคใหเปนองคกรท่ี
ดําเนินกิจการอยางตอเนื่องและอาจเปนการถาวร ไมใชดํารงอยูเพียงเทากับอายุขัยของคณะผูกอตั้ง
หรือสมาชิกในขณะกอตั้งเทานั้น สําหรับเอกชนพบหลักฐานวามีการกอตั้งองคกรท่ีดําเนินกิจการในรูป
บริษัทดําเนินกิจการมากวา ๕๐๐ปแลว และมีการพัฒนารูปแบบของนิติบุคคล โดยการพัฒนา
กฎหมายนิติบุคคลสวนใหญมาจากการเจริญเติบโตทางการคาพาณิชยในยุโรป ทําใหเกิดมีแนวคิดทาง
กฎหมายเก่ียวกับนิติบุคคลอยูหลายทฤษฎีเชน 

(๑) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนสิ่งสมมติ หรือ ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนอํานาจของ
ผูปกครองในทางการเมือง ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของนักกฎหมายแบบปฏิฐานนิยม (Positivist) โดย
ทฤษฎีนี้ถือวานิติบุคคลเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจของกฎหมายหาไดมีสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงไม
เนื่องจากนิติบุคคลไมมีตัวตนท่ีแทจริงนิติบุคคลเปนแตเพียงบุคคลท่ีกฎหมายสมมติใหมีข้ึนเพ่ือใหมี
สิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาและใหสามารถแสดงเจตนาไดโดยทางผูแทนนิติบุคคล  

(๒) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริงหรือทฤษฎีท่ีถือวาลักษณะของนิติ
บุคคลเปนสิ่งท่ีมีหลักมีเกณฑ (Non-fiction Theory) นักกฎหมายฝายนี้เห็นวานิติบุคคลเปน
ปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจริง ๆมีสภาพความเปนอยูอยางแทจริงมิใชสิ่งสมมติข้ึนอยางลอยๆนิติ
บุคคลมิใชสิ่งท่ีกฎหมายสรางข้ึนตามชอบใจกฎหมายเพียงรับรองสภาพความเปนอยูของนิติบุคคลซ่ึงมีอยู
แลวและคอยควบคุมนิติบุคคลโดยกําหนดสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ของนิติบุคคลไวเทานั้น 

(๓) ทฤษฎีเก่ียวกับนิติบุคคลของนักกฎหมายยุคใหม นักกฎหมายมหาชนรุนใหมของ
ฝรั่งเศสมองวาขอโตเถียงของท้ังสองทฤษฎีท่ีกลาวมานั้นเปนการมองบัญหาท่ีไมถูกตองดวยกันท้ังสอง
ฝายสภาพอันแทจริงของนิติบุคคลมิไดเปนบุคคลทางกฎหมายท่ีกฎหมายสมมติข้ึนและมิไดเปนบุคคล
ท่ีมีสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงแตนิติบุคคลเปนท่ีรวมของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสินเพ่ือดําเนินการ
ใด ๆตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งท่ีกําหนดไวซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดา
การใหสภาพนิติบุคคลจึงเปนวิธีการหรือเทคนิคในทางกฎหมายอยางหนึ่งท่ีสรางข้ึนมาเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการท่ีจะใหบุคคลธรรมดาและทรัพยสินท่ีมารวมกันสามารถดําเนินการตาม
วัตถุประสงคไดโดยสะดวกโดยผานนิติบุคคลนั้นเอง 

สําหรับความหมายของ “นิติบุคคล” นั้น อาจกลาวโดยสรุปวา นิติบุคคลเปนบุคคลโดยการ
รับรองหรือกอตั้งข้ึนโดยกฎหมาย ไมใชบุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิตจิตใจ นิติบุคคลอาจอยูในรูปของคณะ
บุคคล หรือองคกร หรือกองทรัพยสินก็ได เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และนิติบุคคลยอมมีสิทธิ 
หนาท่ี และความรับผิด ภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด 
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สําหรับประเภทของนิติบุคคลนั้น การแบงนิติบุคคลออกเปนประเภทตาง ๆ ข้ึนอยูกับ
ระบบความเชื่อทางกฎหมายและหลักเกณฑท่ีใชในการแบง ในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil Law System) เชนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซ่ึงมีการพัฒนาทางกฎหมายมหาชนแยกออก
ตางหากจากระบบกฎหมายเอกชน ถึงขนาดท่ีมีระบบศาลคู ก็มีการแบงนิติบุคคลออกเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 

สําหรับประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เชนอังกฤษ
มิไดมีการแยกระบบกฎหมายมหาชนออกไปตางหากอยางเด็ดขาด จึงมิไดแยกนิติบุคคลในทางมหาชน
ออกไปตางหาก แตยังคงจัดระบบรวมอยูกับนิติบุคคลอ่ืนท่ัวไปของภาคเอกชน  

สําหรับประเทศไทยระบบนิติบุคคลของไทยนั้น ไมปรากฏวามีกฎหมายฉบับใดท่ีรับรอง 
หรือกลาวถึงการแบงประเภทนิติบุคคลเอาไววามีก่ีประเภท แตในทางทฤษฎีมีความพยายามท่ีจะแบง
นิติบุคคลออกเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซ่ึงนิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชนของไทยนั้นจะเกิดข้ึนไดก็แตโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเทานั้น ดังจะเห็นไดจาก
ความตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีบัญญัติวา “นิติบุคคลจะมีข้ึนไดก็แต
ดวยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” ดังนั้นหากไมมีกฎหมายรับรองใหคณะบุคคล
องคกร หรือสถาบันใดมีฐานะเปนนิติบุคคล คณะบุคคล องคกร หรือสถาบันนั้นยอมไมอาจมีสภาพ
เปนนิติบุคคลข้ึนมาไดและไมอาจมีสิทธิหรือหนาท่ีใด ๆได นิติบุคคลท่ีประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยฉบับปจจุบันรับรองไวมีอยูดวยกัน ๕ ประเภท คือ สมาคม มูลนิธิ หางหุนสวนจดทะเบียน 
หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด  

สําหรับแนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น ในสมัยโบราณ รัฐมีภารกิจไม
มากนัก ภารกิจหลักก็มีเพียงการคุมครองปองกัน ไดแกการปองกันศัตรูจากภายนอก และการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในเทานั้น ตอมาแนวคิดเก่ียวกับรัฐสมัยใหม ภารกิจของรัฐมีมากข้ึน รัฐตอง
จัดหาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพ่ือบํารุงสงเสริมใหแกราษฎร เชน การใหการศึกษา การสาธารณสุข การ
คมนาคม และอ่ืน ๆ เม่ือภาระของรัฐมากข้ึน ความจําเปนตองมีหนวยงาน องคการเจาหนาท่ีตาง ๆ 
เพ่ือปฏิบัติภาระหนาท่ีของรัฐ และเพ่ือใหองคการเหลานี้มีความคลองตัวในการปฏิบัติหนาท่ี จึง
จําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหแกองคการตาง ๆ ท่ีตั้งข้ึน และเนื่องจากองคการเหลานี้จัดตั้งข้ึนใน
ฐานะตัวแทนของรัฐ เพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ ดังนั้น รัฐจึงมีอํานาจมหาชนซ่ึงเหนือกวา
เอกชนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน องคการกระจายอํานาจของรัฐก็ยอมมีอํานาจมหาชนดวยเชนกัน 

ท้ังนี้ อาจสรุปไดวา หลักเกณฑของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เนื่องจากนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนนั้น เกิดข้ึนดวยพ้ืนฐานแนวคิดท่ีตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อีกท้ัง
ภารกิจหนาท่ี ตลอดจนลักษณะการดําเนินงานก็ตางไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน การ
แบงแยกนิติบุคคลสองประเภทดังกลาวนี้ มักจะอาศัยหลักเกณฑท่ีสําคัญ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ 
กฎหมายท่ีจัดตั้งนิติบุคคลนั้น กิจกรรมท่ีนิติบุคคลนั้นดําเนินการ และการใชอํานาจของนิติบุคคลนั้น 
ดังนั้น ถานิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน มีกิจกรรมท่ีเรียกวา “บริการสาธารณะ (le service 
public)” และมีการใชอํานาจมหาชน (la puissance publique) นิติบุคคลนั้น มักจะเปนนิติบุคคล
มหาชน ในขณะท่ีนิติบุคคลใดจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชน หรือกฎหมายแพงและพาณิชย ดําเนิน
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กิจกรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนของเอกชน และไมมีการใชอํานาจมหาชนแตประการใด นิติบุคคลนั้นก็
มักจะเปนนิติบุคคลเอกชน 

สําหรับความเปนมาของนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทยนั้น แตเดิมก็มิไดมีความคิด
เก่ียวกับเรื่องนิติบุคคล ตอเม่ืออิทธิพลของประเทศตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท จึงไดเริ่มมีนิติบุคคล
ข้ึนในประเทศไทย  ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ เปนครั้งแรก แตมีลักษณะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 
หากพิจารณาการกอตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของไทยนั้น กระทรวง ทบวง และกรมใน
ประเทศไทยไดรับการจัดตั้งข้ึนเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี ๕ แตไดรับฐานะเปนนิติบุคคลในสมัย
รัชกาลท่ี ๖ เม่ือมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ๑และบรรพ๒ในป พ.ศ. 
๒๔๖๘ซ่ึงไดมีบทบัญญัติกําหนดใหกระทรวงทบวงและกรม ตลอดจนวัดวาอาราม หางหุนสวน บริษัท 
สมาคมและมูลนิธิ มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามความในมาตรา๗๒และภายหลังจากนั้นมีการพัฒนาความ
เปนนิติบุคคลมหาชนโดยการออกกฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวของกับนิติบุคคลมหาชนมาจนกระท่ัง
ปจจุบัน ซ่ึงอาจสรุปไดวาปจจุบันนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย มีการแบงประเภทเปน ๗ ประเภท 
ประกอบดวย (๑) สวนราชการ (๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) องคการมหาชน (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๕) องคกรท่ี เปนหนวยธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ (๖) โรงเรียน และ (๗) วัดใน
พระพุทธศาสนา 

เหตุท่ีวัดในพระพุทธศาสนาไดรับการพิจารณาใหเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น 
โดยพิจารณาจากกฎหมายท่ีกอตั้งคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ วัตถุประสงคในการ
ดําเนินการของวัดท่ีมุงสนองตอบความตองการของมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ และมีการใช
อํานาจมหาชนในหลายประการ จึงอาจพิจารณาไดวาความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา
ของไทยนั้น ถือเปนนิติบุคคลในระบบกฎหมายมหาชน 

คําวา “วัด” และความหมายของคําวาวัดนั้นไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหความหมายไวอยาง
ชัดเจนแตมีผูใหความหมายไวหลายประการ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได
ใหความหมายวา “สถานท่ีทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหารและท่ีอยูของสงฆหรือนักบวช เปนตน” 
สําหรับคําวา “สํานักสงฆ” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมาย
ของคําวา “สํานักสงฆ” หมายความวา “วัดท่ียังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา” 

โดยท่ีวัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทและมีความสําคัญตอประเทศไทยในฐานะเปนสถาบัน
พ้ืนฐานทางสังคมประเภทหนึ่ง เปนท่ีอยูของสงฆ เปนท่ีฟงธรรม ปฏิบัติธรรม และ พิธีกรรมทาง
ศาสนา เปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน เปนรากฐานท้ังในดานการศึกษา การปกครอง วัฒนธรรม
และดานเศรษฐกิจ แมบทบาทหนาท่ีในบางดานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป แตก็มิไดทําใหบทบาทและความสําคัญของวัดในยุคปจจุบันลดนอยลงแตอยางใด 

วัดในพระพุทธศาสนามีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาล สําหรับการสรางวัดนั้น วัด
เวฬุวันมหาวิหาร ถือเปนอารามหรือวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา เดิมทีเปนพระราชอุทยานของพระ
เจาพิมพิสารกษัตริยแหงแควนมคธซ่ึงไดถวายพระราชอุทยานแหงนี้เปนวัดในพระพุทธศาสนาเปน
พุทธบูชา ดวยทรงเห็นวาเปนท่ีสงบรมรื่น เหมาะสําหรับอยูบําเพ็ญธรรมของพระสงฆเม่ือพระพุทธ
องคไดรับเวฬุวันมหาวิหารแลว ก็ไดทรงอนุญาตอารามแกภิกษุท้ังหลาย โดยรับสั่งแกภิกษุวา “ดูกร 
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ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม”   นี่จึงเปนพุทธานุญาตใหมีอารามหรือวัดไดเปนครั้งแรกในพุทธ
ศาสนา ดังนั้น จึงถือกันตอมาวาสถานท่ีนี้เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา  

ภายหลังจากนั้น บรรดากษัตริย พอคา คหบดีและประชาชนท่ัวไปจึงไดมีการสรางวัดเพ่ือ
อุทิศถวายแกพระพุทธองคและสงฆเปนการแพรหลายท่ัวไป จนเม่ือศาสนาพุทธไดเผยแผเขามายัง
สุวรรณภูมิอันเปนดินแดนท่ีตั้งของประเทศไทยในปจจุบัน และไดรับการยอมรับจนกลายเปนศาสนา
ประจําชาติไทย องคพระมหากษัตริยของไทยในแตละยุคสมัยไดเปนองคอัครศาสนูปถัมภกท่ีสําคัญ
ของศาสนาพุทธ ไดมีการสรางวัดประจํารัชกาลตาง ๆเปนจํานวนมาก ซ่ึงเรียกกันวา“วัดหลวง”เพราะ
การสรางวัดจะตองใชกําลังคนกําลังทรัพยมากมายผูท่ีสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนตนมาจึงมักจะ
เปนกษัตริยหรือเศรษฐีท่ีมีฐานะสูงท้ังในสังคมและทางเศรษฐกิจดังจะเห็นจากพุทธประวัติท่ีมีกษัตริย
และราชาในแวนแควนตาง ๆ อีกหลายองคท่ีไดสรางวัดถวายหรือทรงเปนองคศาสนูปถัมภ โดย
ปรากฏในอรรถกถาวา  ท่ีดินท่ีพระเจาแผนดินแบงจากบานโดยปกติพระราชทานใหเปนสิทธิแกผูใดผู
หนึ่งเรียกวา “วิสุงคาม” แปลวาบาน ตางใชเปน “คามสีมา” ได ดังนั้น การท่ีพระมหากษัตริยซ่ึงเปน
องคอัครศาสนูปถัมภ กําหนดท่ีพระราชทานไวเปนวิสุงคาม เวนจากการเก็บคาสมพัตสรและอากร 
เพ่ือสงฆจะไดสมมุติเปนพัทธสีมา เพ่ือยนเขตสามัคคีใหสั้น สําหรับประชุมสงฆไดสะดวก  การท่ี
กษัตริยพระราชทานท่ีใหเปนวิสุงคามตามพระธรรมวินัยนี้ จึงกลายมาเปนธรรมเนียมพระราช
ประเพณีในการท่ีกษัตริยจะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตั้งวัดและการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมาในการสรางพระอุโบสถ และตอมาไดถูกกําหนดไวในหลักเกณฑการจัดตั้งวัดตามท่ีปรากฏ
ในกฎหมายคณะสงฆปจจุบัน 

การสรางวัดตั้งแตสมัยพุทธกาล มาจนกระท่ังสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น ลวนแตสรางข้ึน
ตามความเชื่อถือศรัทธาและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระธรรมวินัยและจารีตประเพณี
เทานั้น หาไดมีกฎหมายมารับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขในการจัดตั้งวัดแตอยางใด แมจะมี
กฎหมายท่ีเก่ียวกับศาสนาในกฎหมายตราสามดวง รวมถึงกฎหมายพระสงฆท่ีมีพระบรมราชโองการ
ออกใชในสมัยรัชกาลท่ี ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรก็หาไดมีกลาวถึงวัดไวไม คงกลาวถึงการควบคุม
พระสงฆเทานั้น จนกระท่ังถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยไดกําหนดประเภทของวัดไวในมาตรา ๕ วา
“วัด กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ อยาง คือ พระอารามหลวงอยาง ๑ อารามราษฎรอยาง ๑ 
ท่ีสํานักสงฆอยาง ๑ 

๑.  พระอารามหลวง คือ วัดท่ีพระเจาแผนดินทรงสราง หรือทรงพระกรุณาโปรดใหเขา
จํานวนในบัญชี นับวาเปนพระอารามหลวง 

๒.  อารามราษฎรนั้น คือ วัดซ่ึงไดพระราชทานวิสุงคามสีมา แตมิไดเขาบัญชี นับวาเปนวัด
หลวง 

๓.  ท่ีสํานักสงฆ คือ วัดซ่ึงยังไมไดรับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา” 
ในสวนของหลักเกณฑเง่ือนไขและข้ันตอนในการสรางวัดนั้น มาตรา ๙ บัญญัติวา  
“ผูใดจะสรางวัดข้ึนใหมตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะสรางได” 

โดยกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตาง ๆ ในการสรางวัดไว และท่ีสําคัญไดมีการบัญญัติเรื่องการ
พระราชทานวิสุงคามสีมาไว  
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ดังนั้น จากผลของกฎหมายดังกลาวจึงทําใหวัดท่ีสรางข้ึนภายหลังจากนี้ หากมิไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ก็ไมมีฐานะเปนวัดท่ีชอบดวยกฎหมายอยางไรก็ตามในสวนของ
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดนั้น แมวาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑  จะ
ไมไดกําหนดสถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดเอาไว แตเม่ือมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใช
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ บรรพ ๒ ท่ีไดตรวจชําระใหมเม่ือวันท่ี 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๗๒  (๒) ก็มีผลทําใหวัดวาอารามมีสถานะ
ความเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๘๔ กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติวา 

“วัดมีสองอยาง (๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ” 
กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติหลักเกณฑการสรางวัดวาใหเปนไปตามกฎกระทรวง โดยท่ี

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑ ไดกําหนดวาการสรางวัดตองขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการโดยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคมเห็นชอบและตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัดท่ีไดมีการจัดตั้งถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีฐานะเปนวัดท่ีชอบดวยกฎหมาย และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๒ 

กฎหมายวาดวยคณะสงฆฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับวัดไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา 
๓๘ โดยบัญญัติถึงประเภทของวัด ความเปนนิติบุคคลของวัด ตามมาตรา ๓๑ วา  

“วัดมีสองอยาง ไดแก   
๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
๒) สํานักสงฆ 
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป” 
สําหรับ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และการขอพระราชทาน

วิสุงคามสีมาใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง รวมท้ังไดบัญญัติถึงท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆท่ี 
ศาสนสมบัติกลางและทรัพยสินของวัด  ตลอดจนบัญญัติถึงเจาอาวาส การใหเจาอาวาสเปนผูแทนของ
วัดในกิจการท่ัวไป และการกําหนดอํานาจหนาท่ีในทางปกครองของเจาอาวาส 

เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ กฎหมายดังกลาว
มิไดมีบทบัญญัติท่ีกลาวถึงการปกครองคณะสงฆฝายอ่ืน ๆ เชน อนัมนิกายหรือจีนนิกาย และเม่ือมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ไดบัญญัติใหการปกครองคณะสงฆอ่ืน 
นอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ก็มิไดมีการออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด จนกระท่ังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และในมาตรา 
๔๖ ไดบัญญัติวา การปกครองคณะสงฆอ่ืนนอกจากคณะสงฆไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

ปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวคือ กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) วาดวยการปกครองคณะสงฆอ่ืน  ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๒๐   และไดมีการปรับปรุงโดย กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) โดยมีเนื้อหานอกเหนือจากการ



๑๑ 
 

บัญญัติหลักการจัดการปกครองคณะสงฆอ่ืนอันไดแกอนัมนิกายและจีนนิกายแลว ยังไดมีบทบัญญัติ
กําหนดหลักเกณฑในการสรางวัด การตั้งวัด การรวมวัด การยายวัด การยุบเลิกวัด และการขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนเชนเดียวกับการขอจัดตั้งวัดของ
คณะสงฆไทย 

ในสวนของศาสนสถานท่ีสําคัญในศาสนาอ่ืน ๆ ศาสนาอิสลามถือวา มัสยิด เปนศาสนสถาน
ของอิสลามมิกชนสําหรับใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาในการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ เพ่ือสงเคราะหและคุมครองอิสลามิกชน ก็มิไดบัญญัติถึงสถานภาพ
ของมัสยิดไว ตอมาจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ บัญญัติถึงความหมาย การ
จัดต้ัง สถานภาพทางกฎหมายและการบริหารจัดการของมัสยิด โดยมีบทบัญญัติตามมาตรา ๕ ใหมัสยิด
ซ่ึงไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐  โดย
ประกาศใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จนกระท่ังปจจุบันนอกจากปรับปรุงโครงสราง
การบริหารจัดการศาสนาอิสลามแลว ยังไดบัญญัติการจัดตั้ง สถานภาพ และการบริหารจัดการของ
มัสยิดใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนโดยไดใหนิยาม “มัสยิด (Mosque)” วาหมายถึง“สถานท่ีซ่ึงมุสลิมใช
ประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปนปกติและเปนสถานท่ีสอนศาสนาอิสลาม” โดยท่ี
กฎหมายไดบัญญัติถึงการจัดตั้งและการเลิกมัสยิดไวในหมวด ๒ โดยกําหนดใหการสราง การจัดตั้ง การ
ยาย การรวม การเลิกและการจดทะเบียนมัสยิดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ท้ังนี้ การจัดตั้ง การรวม และการเลิกมัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สําหรับการจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมายของศาสนสถานของศาสนาคริสตในประเทศไทย
ในนิกายตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวยนิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนต นั้น ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดมี
การตราพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย 
ร.ศ. ๑๒๘ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ และพระราชบัญญัติวาดวยท่ีพระราชทานพระบรม- 
ราชานุญาตแกโรมันคาทอลิก มิสซังในกรุงสยาม ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ข้ึน ซ่ึงยังคงใชบังคับ
อยูถึงปจจุบันนี้  

กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเก่ียวกับลักษณะและสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติบุคคล 
ของมิสซัง ตลอดจนสิทธิในการถือครองท่ีดิน และการกําหนดวิธีการสรางวัด โรงเรือน ตึกรามและ
โรงเรียนของบาทหลวงโรมันคาทอลิก โดยมิสซัง เปนเขตการปกครองของคริสตศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิกอยูภายใตการควบคุมของกรุงวาติกันท้ังในดานการจัดตั้ง การปกครอง การดําเนินการ มี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม 
ร.ศ. ๑๒๘ และตามกฎหมายดังกลาวใหอํานาจในการปกครองกิจการบางอยางในประเทศไทย เปน
องคการท่ีมิไดจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเพ่ือประโยชนแหงรัฐตามความมุงหมายของรัฐ แตเพ่ือประโยชน
ตามความมุงหมายของกรุงวาติกันอันมีฐานะเปนรัฐ (State) ตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงอาจถือวา
เปนนิติบุคคลท่ีเปนองคการของตางประเทศ ปจจุบันมีมิสซังในประเทศไทย จํานวน ๑๐ แหง แตมิสซังท่ี
มีสภาพนิติบุคคลมีอยู ๒ แหง คือ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ตั้งอยูถนนเจริญกรุง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร และมิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง ตั้งอยูตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 



๑๒ 
 

 
วิเคราะหผลการศึกษา 

การวิเคราะหปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ โดยนําบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเท็จจริง คํา
วินิจฉัย คําพิพากษาของศาล ตลอดจนความเห็นในทางวิชาการ บทความ ผลงานศึกษาวิจัยตาง ๆ 
รวมท้ังมาตรการและแนวทางของกฎหมายตางประเทศ นํามาศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือให
ทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหทฤษฎีความเปนนิติบุคคลกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดใน
พระพุทธศาสนา พบวาหากจะนําทฤษฎีความเปนนิติบุคคลมาพิจารณาความเปนนิติบุคคลของวัด
ไทย ก็นาจะมีความสอดคลองกับทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลมีสภาพเปนอยูอยางแทจริง หรือทฤษฎีท่ีถือวา
ลักษณะของนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีมีหลักมีเกณฑ (Non–fiction theory)  เนื่องจากวัดในพระพุทธศาสนา
มีการจัดตั้งท่ีเปนลักษณะเฉพาะ  มีหลักเกณฑเง่ือนไขในการจัดตั้ง มีวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจใน
การดําเนินการท่ีชัดเจน เปนไปตามพระธรรมวินัย คือเปนไปเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาการศาสน
ศึกษา การรักษาความเรียบรอยดีงาม สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหอันเปนประโยชน
สาธารณะ โดยมีผูแทนในการใชอํานาจของวัดก็คือคณะสงฆท่ีมีเจาอาวาสเปนประธานสงฆ มีการ
แสดงเจตนา มีการดําเนินกิจการ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ในเสนาสนะ ในท่ีดินตาง ๆ เปนของตนเอง 
มีการสิ้นสภาพความเปนวัดเชนเดียวกับการเกิดและตายของสภาพบุคคลธรรมดา  สภาพการณ
ดังกลาวนี้เกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติและเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนเวลากวา ๒๔๐๐ ป กฎหมาย
เพียงแตมารับรองสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงของวัดในพระพุทธศาสนาในภายหลัง ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ และ 
บรรพ ๒ เทานั้น อยางไรก็ตามหากพิจารณาในแงของทฤษฎีความเปนนิติบุคคลในสมัยปจจุบัน วัด
เปนนิติบุคคลประเภทหนึ่งท่ีเกิดข้ึนโดยการรวมตัวของบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพ่ือดําเนินการใด ๆ 
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การใหสภาพนิติบุคคลแกวัด จึงเปนเทคนิคในทางกฎหมายท่ีจะอํานวย
ความสะดวกใหแกวัดในการดําเนินการตามวัตถุประสงคโดยผานตัวนิติบุคคล ซ่ึงผลจากแนวคิดนี้ มี
ผลกระทบหลายประการตอการดําเนินการของวัดในพระพุทธศาสนา ในขณะท่ีเม่ือกฎหมายเขามา
กําหนดสถานภาพทางกฎหมายใหกับวัด สิ่งท่ีตามมาคือความไมสอดคลองหรือความขัดแยงระหวาง
แนวปฏิบัติเดิมตามพระธรรมวินัยหรือจารีตประเพณี กับสิ่งท่ีเปนบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีรัฐหรือฝาย
ปกครองกําหนดข้ึนมาใหม รวมท้ังแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐในการควบคุมคณะสงฆและวัดท่ี
เปนนิติบุคคล อันเปนผลมาจากแนวคิดของระบบการเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย ทําใหเกิด
ปญหาในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดในพระพุทธศาสนา 

(๒) การวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆพบวาหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดซ่ึงเปนไปตาม
พุทธบัญญัติ จารีตประเพณีและบทบัญญัติของกฎหมาย มีความสําคัญและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในสวนของปญหาเก่ียวกับการจัดตั้ง
วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ ประเด็นเรื่อง “สังฆกรรม” “สีมา” หรือ 
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“วิสุงคามสีมา” มีความสัมพันธเก่ียวเนื่องโดยตรงกับปญหาเรื่องสถานภาพทางกฎหมายความเปนนิติ
บุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือสํานักสงฆ 

ในสมัยพุทธกาล เม่ือเกิดสังคมสงฆข้ึนแลว พระพุทธองคไดมอบอํานาจในการปกครองสงฆ
ใหสงฆปกครองกันเอง โดยยึดหลักการตามศีลและขอปฏิบัติตามธรรมวินัยท่ีพระองคทรงแสดงและ
ทรงบัญญัติไวเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ  เพราะสังคมสงฆมีสมาชิกท่ีมีพ้ืนฐานความรูและ
ประสบการณตาง ๆ กัน พระพุทธองคทรงวางระบบการบริหารปกครองสงฆท่ีเอ้ืออยางยิ่งตอการ
เรียนรูรวมกัน  โดยทรงกําหนดใหมีการประชุมสงฆรวมกันหรือเรียกตามศัพทวา “สังฆกรรม” 
โดยสังฆกรรมมีหลายรูปแบบตามลักษณะของเรื่องท่ีจะนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมสงฆ ตั้งแตการ
พิจารณารับคนเขามาบวชเปนพระภิกษุ การแกไขปญหาของพระภิกษุ  การลงโทษพระภิกษุ การ
ทบทวนวินัย การปวารณา การกรานกฐิน การแตงตั้งเจาหนาท่ีทําการสงฆ หรือแตงตั้งสงฆทําหนาท่ี
ตาง ๆ รวมท้ังการสวดปาฏิโมกขหรือการทําอุโบสถอาจกลาวไดวาในการประชุมสงฆท่ีเรียกวา “สังฆ-
กรรม” นั้น พระพุทธองคไดมีพุทธบัญญัติกําหนดระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการการประชุมไวตั้งแต 
การกําหนดเรื่องท่ีจะตองเขาประชุม ลักษณะของการประชุม องคคณะในการประชุม สถานท่ีจัดการ
ประชุม ตลอดจนการลงมติของท่ีประชุมโดยเฉพาะการกําหนดสถานท่ีจัดประชุมหรือพ้ืนท่ีเขตแดนท่ี
ใชกําหนดท่ีประชุมเรียกวา “สีมา” นั้น การทําสังฆกรรมบางอยางตองทําในท่ีสามัคคีสงฆ ตองนัด
ประชุมสงฆท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้นใหพรอมกัน หากขัดของมาไมไดดวยเหตุใด ๆ ก็ยังตองไดรับความ
ยินยอมในการทําสังฆกรรมนั้น ๆ กอน มิฉะนั้นสังฆกรรมนั้น ๆ ใชไมได แตปญหาเกิดข้ึนวา มีภิกษุรูป
ใดบางอยูในหมูนั้น พ้ืนท่ีนั้น หรือหมูนั้นพ้ืนท่ีนั้นกําหนดแคไหนท่ีจะตองมารวมประชุม จึงจําเปนตอง
มีการกําหนดเขตกันข้ึน เขตนั้นภาษาบาลีเรียกวา “สีมา” การตกลงกันกําหนดเขตพ้ืนท่ีนั้นไวเรียกวา 
“ผูกสีมา” ท้ังนี้ ในการผูกสีมานี้มีขอพิจารณาท่ีสําคัญอยู ๒ ดาน คือ ดานวินัยของพระสงฆตามพุทธ
บัญญัติ และดานวัฒนธรรมประเพณีท่ีเพ่ิมข้ึนมา โดยเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมไทย 

สําหรับการพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวัดในพระพุทธศาสนานั้น โดยเหตุท่ีถือหลักการ
วาท่ีดินในราชอาณาจักรนั้นลวนเปนขององคพระมหากษัตริย ในทางการปกครองราชอาณาจักรฝาย
บานเมืองแบงออกเปนบาน ตําบล นิคมหรือเมืองตาง ๆ  และในทางศาสนาเม่ือพระมหากษัตริยทรง
เปนองคอัครศาสนูปถัมภก เปนผูสนับสนุนใหความชวยเหลือในการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนั้น 
เม่ือมีกรณีท่ีสงฆจะผูกสีมาเปนเขตของตนเอง เขตนี้ตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองดวย จึงเกิดเปน
ประเพณีซ่ึงพระเจาแผนดินพระราชทานเขตท่ีดินใหแกสงฆสําหรับการประชุมสังฆกรรม เรียกวา 
พระราชทานวิสุงคามสีมา เพ่ือถวายท่ีดินบริเวณนั้นใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ท่ีเรียกวาวิสุงคามสีมา คือ 
เขตแดนท่ีไดพระราชทานแกสงฆ เพ่ือใชเปนท่ีทําสังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด 

การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เดิมทีก็เปนเพียงจารีตประเพณีท่ีเพ่ิมเติมเขามาในชั้นหลัง 
แตจารีตประเพณีดังกลาวไดกลายเปนบทบัญญัติของกฎหมาย เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ซ่ึงบัญญัติใหการจัดสราง
วัดตองไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริยและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

มีขอสังเกตวาในกรณีของการกําหนด “สีมา” หรือพ้ืนท่ีเขตแดนในการประชุมสังฆกรรม
เพ่ือทํากิจการของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา และการพระราชทาน “วิสุงคามสีมา” นั้น คือรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางฝายอาณาจักรหรือฝายบานเมืองกับฝายศาสนจักรประการหนึ่ง รูปแบบ
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ความสัมพันธดังกลาวนี้ในการปกครองบางยุคสมัยอาจพิจารณาไดวาเปน“การสงเสริม” “การให
ความชวยเหลือ” หรือ “การใหสิทธิ” ตาง ๆ แกฝายศาสนจักร แตในการปกครองอีกยุคสมัยหนึ่งอาจ
พิจารณาไดวาเปนความสัมพันธในเชิงของ “การจํากัด” “การกํากับดูแล” หรือ “การควบคุม” ก็อาจ
เปนได ข้ึนอยูกับสภาพการณและการพัฒนาของสังคมและระบบการเมืองการปกครองในแตละ
ชวงเวลานอกจากนั้น มีขอสังเกตวาความสัมพันธในรูปแบบดังกลาวนี้ มีเฉพาะพระพุทธศาสนาเทานั้น 
ในดานศาสนาอ่ืน ๆ เชนกรณีของศาสนาคริสต หรือกรณีของศาสนาอิสลาม แมวาจะมีการกําหนดให
มิซซังหรือมัสยิดมีฐานะเปนนิติบุคคล มีสิทธิหนาท่ีตาง ๆ รวมท้ังการมีสิทธิในการถือครองท่ีดิน  แต
ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในเชิงของกฎหมายเอกชนคือตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มิไดมีความสัมพันธในเชิงของกฎหมายมหาชน  แตในขณะเดียวกันก็มีขอสังเกตดวยวา ความ
เปนนิติบุคคลของวัดในพระพุทธศาสนาและการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีความสัมพันธ
เชื่อมโยงในลักษณะสําคัญของการพัฒนาไปสูการตีความทางกฎหมายวาวัดท่ีจะมีสถานะเปนนิติ
บุคคลไดจะตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทานั้น ในขณะท่ีความเปนนิติบุคคลของมิซซังใน
ศาสนาคริสตและมัสยิดในศาสนาอิสลามไมปรากฏเง่ือนไขลักษณะดังกลาว 

(๓) การวิเคราะหสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงคของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ประเด็นเรื่องสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงคของวัดและสํานักสงฆนับเปนประเด็นท่ีสําคัญ เนื่องจาก
กฎหมายไมไดกําหนดขอบวัตถุประสงคในการจัดตั้งวัดไว ในกรณีของวัดหรือสํานักสงฆท่ีมีฐานะเปน
นิติบุคคลก็ยอมมีสิทธิหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงอาจพิจารณาสิทธิหนาท่ีของวัดและสํานักสงฆ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนวัดอาจเปนเจาหนี้และลูกหนี้มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินมีความสามารถเขาทํานิติกรรมสัญญาเปนโจทกและจําเลยท้ังในคดีแพงและคดีอาญาไดหรือ
เปนคูสัญญาโดยไมตองใชนามของเจาอาวาสหรือไวยาวัจกรเปนตน นอกจากนั้นวัดและสํานักสงฆมี
สิทธิหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน อันไดแกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและประกาศของสวนราชการ
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม เปนตน รวมท้ัง
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความเปนนิติบุคคลของวัดและสํานักสงฆ เชน กฎหมายแรงงานกฎหมาย
ลมละลายกฎหมายปกครองกฎหมายอาญากฎหมายรัฐธรรมนูญและรวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับนิติบุคคลโดยตรงเชนกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในขณะท่ี  ขอจํากัดสิทธิและหนาท่ีของวัดและ
สํานักสงฆมีอยู ๒ ประการ คือ ขอจํากัดโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น  
และขอจํากัดตามขอบแหงวัตถุประสงคหรือขอบแหงอํานาจหนาท่ี ซ่ึงพบวาการจัดตั้งวัดไมมีกฎหมาย
บัญญัติใหวัดตองแจงวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจหนาท่ีไวดังนั้นขอบวัตถุประสงคหรือขอบอํานาจ
หนาท่ีของวัดจึงตองพิจารณาจากพุทธบัญญัติ จารีตประเพณี กฎหมายท่ีเก่ียวของและคําพิพากษา
ของศาลฎีกา โดยสรุปไดวาวัตถุประสงคของวัดมี ๒ประการคือวัตถุประสงคหลักของวัดหมายถึงเพ่ือ
การดําเนินการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรงโดยมีวัตถุประสงครองของวัดคือเพ่ือการ
พัฒนาและการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด 

(๔) การวิเคราะหบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายกรณีทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัดพบวาวัดในพระพุทธศาสนาเม่ือไดมีการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายและมีฐานะเปนนิติบุคคล
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แลวก็ยอมมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับคนธรรมดา และในบรรดาสิทธิหนาท่ีดังกลาวนั้น กรณีการมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของวัดนับเปนเรื่องสําคัญและเปนกรณีท่ีมีปญหามากท่ีสุดประการหนึ่งท่ี
เก่ียวของกับสถานะความเปนนิติบุคคลของวัด 

ทรัพยสินของวัดในศาสนาพุทธนั้นประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ไดแก 
ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนา ท่ีศาสนสมบัติกลาง ตลอดจนอาคาร เสนาสนะท่ีอยูอาศัย และ
สังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนานั้นเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งท่ีไดรับความ
คุมครองเปนพิเศษ โดยมีกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากทรัพยสินของศาสนสถาน
ในศาสนาอ่ืนเชนมัสยิดหรือมิซซัง ซ่ึงการคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนไปตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยท่ัวไป 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติเก่ียวกับทรัพยสินของวัดหรือศาสน
สมบัติโดยแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ (๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาซ่ึงมิใช
ของวัดใดวัดหนึ่ง (๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง 

สําหรับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ซ่ึงบัญญัติ
ไววา“การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเพ่ือการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย” 
ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวกําหนดองคกรผู มี อํานาจจัดการศาสนสมบัติกลางกลาวคือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางโดยใหถือวา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นเทานั้นมิไดมีการกําหนดถึงวิธีการ
หลักเกณฑในการจัดประโยชนในสวนศาสนสมบัติกลางไวซ่ึงแตกตางจากกรณีของศาสนสมบัติของวัด
ซ่ึงบัญญัติใหออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐วรรคสามแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดการและดูแลรักษาดังนั้นในสวนวิธีการจัดการดูแลรักษาศาสน-
สมบัติกลางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงขาดความชัดเจน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ท่ัวไปท่ีกําหนดไวในกฎหมายเอกชนท่ัวไป 

การบริหารจัดการทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติกลางมีปญหาอุปสรรคท้ังในแงของขอ
กฎหมายในเรื่องของคุณสมบัติและความรูความสามารถของเจาอาวาสและไวยาวัจกรซ่ึงเปนผูจัด
ประโยชนหรือผูจัดการศาสนสมบัติขาดความเหมาะสม การขาดระบบควบคุมตรวจสอบและถวงดุล
อํานาจของผูเก่ียวของ การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีขอจํากัด ไมเอ้ือ
ประโยชนใหมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนสมบัติของวัด ตลอดจนไมมีบทลงโทษกรณีมีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม รวมท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึนจากลักษณะของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาตาง ๆ และผล
ผูกพันตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ตอผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ รวมท้ังขอจํากัดของอํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชาใน
คณะสงฆในการควบคุมดูแลการจัดประโยชนในศาสนสมบัติของวัด 

 
                                               สรุปและขอเสนอแนะ 



๑๖ 
 

 ผลการศึกษาในภาพรวมพบวาบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับสถานภาพความเปนนิติ
บุคคลของวัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆไมมีความชัดเจน จึงสมควรปรับปรุง
แกไขโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

(๑) ถอยคําและความหมายของคําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ” อันมีความหมายถึงศาสน-
สถานของพระพุทธศาสนา ยังไมมีความชัดเจนและไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดท่ีบัญญัติอธิบาย
หรือรับรองหรือใหคํานิยามความหมายของถอยคําดังกลาว จึงควรปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๕ ทวิ โดยเพ่ิมคํานิยามความหมายของคําวา “วัด” และ “สํานักสงฆ” 
เชนเดียวกับท่ีพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ไดบัญญัติ 
คํานิยามคําวา “มัสยิด” ไว เพ่ือใหมีความชัดเจนในความหมายของถอยคํา  

(๒) ปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑ ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
โดยยึดถือหลักการวา วัดและสํานักสงฆมีสถานะความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ผูแทนของ
วัดคือเจาอาวาสมีฐานะเปนเจาพนักงานในการใชอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด  สถานภาพ
ความเปนนิติบุคคลของวัดหรือสํานักสงฆเริ่มตนเม่ือหนวยงานของรัฐโดยมหาเถรสมาคมและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอนุญาตและรับรองการจัดตั้งวาเปนวัดหรือสํานักสงฆท่ีชอบดวย
กฎหมาย โดยไมนําเอาเง่ือนไขการตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาซ่ึงเปนจารีตประเพณีเชื่อมโยง
ระหวางฝายศาสนจักรกับฝายอาณาจักร อันเปนดุลพินิจของพระมหากษัตริยผูทรงเปนองคอัคร
ศาสนูปถัมภก มาเปนเกณฑการพิจารณาความเปนนิติบุคคลขององคกร เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะ
ของความเปนนิติบุคคลของกุศลสถานในศาสนาอ่ืน เชน มัสยิด หรือมิสซัง เปนตน เพ่ือใหความเปนนิติ
บุคคลของวัดและสํานักสงฆมีความชัดเจนและเปนไปตามหลักความเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
อันจะทําใหการบริหารกิจการของวัดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณท่ี
ใหวัดเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ีมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การ
สงเคราะหประชาชนและการชวยเหลืองานของทางราชการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป  โดยแกไข
มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชถอยคําดังตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑  วัดมีสามอยาง ไดแก 
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๓) สํานักสงฆ  
ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ซ่ึงไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายโดย

ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดและสํานักสงฆในกิจการท่ัวไป” 
(๓) ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย หรือโดย

มิไดรับอนุญาต อันเปนเหตุใหมีการทุจริต นําวัดหรือสํานักสงฆดังกลาวไปหลอกลวงหรือแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบ สมควรใหมีบทลงโทษทางอาญา เพ่ือเปนการปกปองสถาบันศาสนาใหเปนรูปธรรมและมีความ

ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้ 



๑๗ 
 

“มาตรา ๔๔ จัตวา ผูใดกระทําการสรางหรือจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆโดยมิไดรับอนุญาต อัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคแรก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

(๔)ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดหรือศาสนสมบัติกลางนั้นมี
ความเห็นวาวัดหรือสํานักสงฆในพระพุทธศาสนามีฐานะเปนองคกรทางศาสนา ท่ีถือเปนองคกรไม
แสวงหากําไรท่ีมิใชระบบตลาด หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๙๓ เรียกวาสถาบันไมแสวงหา
กําไรใหบริการครัวเรือน (Non-Profit institution Serving Households : NPISHs) อันหมายถึง องคกร
ท่ีดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร โดยผลิตสินคาและบริการใหกับประชาชนหรือสังคมโดยไมคิดราคาหรือ
แบบใหเปลา หรือจําหนายในราคาท่ีไมคุมทุนหรือในราคาท่ีไมมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ ซ่ึงในท่ีนี้
ครอบคลุมองคกรประเภทมูลนิธิ สมาคม พรรคการเมืองและองคกรทางศาสนา ซ่ึงรวมถึงวัดใน
พระพุทธศาสนาดวย ดังนั้น ในการบริหารจัดการทรัพยสินในพระพุทธศาสนาจึงควรคํานึงถึง
วัตถุประสงคดังกลาว หรือประโยชนสาธารณะมากกวาท่ีจะเนนเรื่องผลประโยชนหรือกําไรขาดทุน
เชนเดียวกับองคกรพาณิชย แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความเปนธรรมและ
ผลกระทบตอสังคมในภาพรวมดวย 

(๕) การบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางนั้น ควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจัดการ 
ศาสนสมบัติกลางใหมีความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
แกไขปรับปรุงบทบัญญัติของมาตรา ๔๐ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดย
แกไขถอยคําเปน “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตาม
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” ท้ังนี้ เพ่ือใหการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางมีความ
ชัดเจน โปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการศาสน
สมบัติกลางท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรเปนการบริหารจัดการโดยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการเพ่ือมิใหศาสนสมบัติตองสูญเสียโอกาสและมูลคาทางเศรษฐกิจโดยไมมีเหตุอัน
ควร แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเปนธรรมและวัตถุประสงคของการเปนองคกรท่ีไมแสวง
กําไรท่ีไดระบุไวแตแรกดวย 

(๖) ในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด ควรปรับปรุงแกไขคุณสมบัติใน
การแตงตั้งเจาอาวาสซ่ึงเปนผูแทนของวัดใหเหมาะสม โดยมีคุณวุฒิหรือความรูความสามารถทางดาน
การบริหารจัดการหรือมีความรูดานกฎหมาย การทํานิติกรรมสัญญา การบัญชี เปนตน ปรับปรุง
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและการแตงตั้งไวยาวัจกร ใหเหมาะสม โดยมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนตาง ๆ มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมรวมท้ังหนวยงานของรัฐควรมีแนวทางในการกํากับดูแลการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของวัดอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได  พรอมกับปรับปรุงระบบและมาตรการในการ
ควบคุมตรวจสอบและการถวงดุลอํานาจของผูท่ีดํารงตําแหนงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
สิทธิประโยชนและทรัพยสินตาง ๆ ของวัด ใหเปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎหมายให
มีมาตรการลงโทษสําหรับผูดํารงตําแหนงเก่ียวกับวัดท่ีฝาฝนไมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
หรือหลักเกณฑตาง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัดท่ีกําหนดไวโดย
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายตลอดจนมีมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญาตอ
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ผูท่ีฝาฝนหรือบุกรุกเขาไปยึดถือ ครอบครองหรือใชประโยชน หรือทําใหเกิดความเสียหาย ทําลายหรือ
ทําใหไรคา ซ่ึงทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัดโดยไมมีอํานาจ  

  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยสินหรือศาสนสมบัติของวัด โดยนําระบบบัญชีท่ีได
มาตรฐานตามหลักการบัญชีท่ีรับรองกันท่ัวไป รวมท้ังระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหาร
จัดการหรือการลงทะเบียน เพ่ือประโยชนในการควบคุมตรวจสอบ การจัดเก็บฐานขอมูลท่ีถูกตอง
ทันสมัย สามารถนําไปใชประกอบการตรวจสอบการวางแผนพัฒนาหรือการบริหารจัดการตาง ๆ  

(๗) ประชาชนและชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรตองมีบทบาทในการเขาไปมีสวน
รวมกับวัดในการบริหารจัดการวัดใหมากข้ึน มีการกระตุนใหมีจิตอาสาในการทํางานเพ่ือชุมชนและ
สังคมโดยอาศัยวัดในพระพุทธศาสนาเปนตนแบบ. 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการของกฎหมาย 
เกี่ยวกับสถานภาพของวัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ  
พ.ศ. ๒๕๐๕   

---------- 
มาตรา ๓๑วัดมีสองอยางไดแก  
(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) สํานักสงฆ 

ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล” 

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการ
จัดตั้งกับสถานภาพความเปนนิติบุคคล
ของวัดและสํานักสงฆ พบวากฎหมายมี
ความไมชัดเจน การนําเรื่องพระราชทาน
วิสุงคามสมีาท่ีเปนจารีตประเพณกีาร
สงเสริมศาสนาพุทธมาเปนเหตุเช่ือมโยง
ไปสูผลความเปนนิติบุคคลของวัดขัดตอ
หลักความเปนนิติบุคคลตามหลักกฎหมาย
มหาชนและไมสอดคลองกับหลักการ
ปกครองและบริหารราชการแผนดนิ  

 

 

 

 

วิเคราะหสิทธิหนาท่ีและวัตถุประสงค 
ของการจัดตั้งวัดและสํานักสงฆ พบวา
ขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาท่ี
ของวัดไมมีกฎหมายกําหนดไวจึงตอง
พิจารณาจากพุทธบัญญตัิ จารตี
ประเพณี กฎหมายท่ีเก่ียวของและคํา
พิพากษาศาลฎีกาโดยมีวัตถุประสงค
หลักคือการดําเนินการตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา 

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกับทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัด พบวาการบริหารจดัการ
ทรัพยสินของวัดและศาสนสมบัติ
กลางมีปญหาท้ังในแงของขอกฎหมาย
ดานคุณสมบัติของเจาอาวาสและ
ไวยาวัจกร การขาดระบบตรวจสอบ 
กฎระเบียบมีขอจํากัดและไมมี
บทลงโทษกรณฝีาฝนไมปฏิบัตติาม 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๖๕/๒๕๕๔ 
วินิจฉัยวาวัดท่ีจะมีฐานะเปนนิติบุคคลไดตองไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาแลวเทาน้ัน 

เสนอแนะใหมีการปรับปรุง
แกไข มาตรา ๕ ทวิ โดยเพ่ิม
นิยามคําวา “วัด” และ “สํานัก
สงฆ ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
ปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ 
จัตวา ใหมีบทลงโทษทางอาญา
กรณสีรางหรือจดัตั้งวัดหรือ
สํานักสงฆโดยไมไดรบัอนุญาต 

บทสรุป ตองปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนโดยมีหลักการวาวัดและสํานักสงฆ
มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยความเปนนิติบุคคลเริ่มตนเมื่อหนวยงานของรัฐ
ไดรับรองการจัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมนําเง่ือนไขการพระราชทานวิสุงคามสีมามาเปน
เกณฑพิจารณาความเปนนิติบุคคล 

เกิดปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางกฎหมายของวัดท่ีมไิดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆท่ีไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๙๓๒/๒๕๒๖และ 
ท่ี๑๑๑๒/๒๕๔๐ วินิจฉัยวาวัดและสํานักสงฆท่ีแมจะมิไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาก็มีฐานะเปนนิติบุคคล 

วิเคราะหปญหา 

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข มาตรา ๓๑ ดังน้ี 
“วัดมีสามอยาง ไดแก 

(๑) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๒) วัดท่ีมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
(๓) สํานักสงฆ 

ใหวัดและสํานักสงฆตาม (๑) (๒) และ (๓) ท่ีไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม มีฐานะเปนนิติบุคคล” 

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายกําหนดคณุสมบัติของเจา
อาวาสและไวยาวัจกรใหมีความ
เหมาะสม ปรบัปรุงมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยสินของวัดโดยยึดถือ
ประโยชนสาธารณะมากกวาเนนกําไร 
ปรับปรุงหลักเกณฑการจดัการศาสน
สมบัติกลางใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
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