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พระครูบรมธาตกุิจจาทร



การปกครองคณะสงฆ์มีมาแล้ว ตั้งแต่พุทธกาล หลักที่ใช้คือ 
พระธรรมวินัย เมื่อพระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ ปรินิพพานแล้ว
 เกิดความ ไม่เรียบร้อยขึ้น จึงไดม้ีการ ท าปฐมสังคายนาขึ้น 
ท่ีเมืองราชคฤห์โดยมีพระมหากัสสปะ เป็นประธาน 
การบริหารคณะสงฆ์ก็เรียบร้อย มาได้ระยะหนึ่ง ต่อมาก็เกิด 
ถือลัทธิต่างกัน เกิดความ ไม่เรียบร้อย ขึ้นอีก เป็นเช่นนี้ตลอดมา 



เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาได้ประมาณ ๒๐๐ ปี เศษ 
พระเจ้าอโศกมหาราชได้ครอบครอง อาณาจักร อินเดีย 
อย่างกวา้งขวาง พระองค์เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
ได้ยกพระพุทธศาสนาเป็นประธาน ส าหรับประเทศ เป็นคร้ังแรก 

พวกเดียรถีย์ได้ปลอมตนเข้าบวชเปน็พระภิกษใุนพุทธศาสนา 
เพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตนเปน็อัน มาก เกิดความไม่
เรียบร้อยข้ึนในสังฆมณฑล พระเจ้าอโศกมหาราชจึงทรง
อาราธนาพระโมคคลัลบีุตร เป็น ประธานสังคายนาพระธรรม
วินัยที่เมืองปาตลีบตุร 



เมื่อ พ.ศ.๒๓๖ วางระเบียบพระธรรมวินัยให้รวมลงเป็นอย่าง 
เดียวกัน สังฆมณฑลจึงเกิดความเรียบร้อยสืบต่อมา เมื่อ
พระพุทธศาสนาได้เผยแผอ่อกไปยังประเทศต่าง ๆ 

การบริหารสังฆมณฑลจึงต้องอนุโลมไปตาม 
แบบแผน ประเพณีของประเทศนั้น ๆ 
ในบางส่วน เพื่อให้พุทธจักรและอาณาจักรเปน็ไปด้วยดีท้ังสองฝา่ย 
สรุป แล้วพระภิกษุสงฆ์มีกฎหมาย ที่พึงปฏิบัติอยู่สามประเภทคือ 
พระวินัย จารีต และกฎหมายแผ่นดิน



การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยต่างๆ

๑. การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล 

การปกครองระยะต้นๆ พระพุทธเจ้าทรงกระท าด้วยพระองค์เองทุก
อย่าง พอระยะต่อมาให้พระสาวกช่วยกระท าบ้าง เป็นการแบ่งเบาภาระ
และฝึกหมู่สาวก เพื่อท่ีจะรับช่วงงานจากพระองค์ ครั้นต่อมาตอนใกล้
ปรินิพพานทรงมอบความเป็นใหญ่ให้หมู่พระสงฆ์สาวก   ส่วน
พระองค์ก็ทรงดูแลท่ัวไปและท างานด้านการสอนอย่างเดียว เป็น
ท านอง “บิดาอบรมบุตรธิดาให้รู้จักการงาน” บ้ันปลายชีวิตก็มอบ
ทรัพย์สมบัติให้ 



๒. ตอนหลังสมัยพุทธกาล 

คณะสงฆ์แตกแยกออกเป็นหลายคณะ พระพุทธเจ้าทรงแนะน า
หลักการป้องกันการวิวาทไว้ เช่น หลักแห่งสามัคคีธรรม และหลัก
แห่งการระงับอธิกรณ์ของสงฆ์ เป็นต้น
หลักแห่งการป้องกันความแตกแยกนั้น พระองค์ทรงแนะไว้ ๔ 
ประการ คือ 

๑. ให้มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม ในเพื่อน
บรรพชิตทั้งท่ีลับและที่แจ้ง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง



๒. ให้มีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อต่อกัน ไม่ตระหนี่ในปัจจัย ๔ 
แบ่งปันกันใช้ตามที่มี 

๓. ให้มีความเสมอกันโดยศีล

๔. ให้มีความเสมอกันโดยทิฏฐิ 



๓. การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยสุโขทยั 

".....พ่อขุนรามค าแหง กระท าโดยให้ทาน แก่มหาเถรสังฆราช
ปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรหลวก(รู)้ กว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคน ลูกแต่
เมืองสีธรรมราชมา.........." เป็นต้น

พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย เป็นนิกายมหายาน เพราะสืบทอดมา
จากสมัยขอมมีอ านาจ 

ครั้นถึงสมัยพ่อขุนรามค าแหงพระองค์ขยายอ านาจไปทางใต้ ทรง
เลื่อมใสในพระเถระนิกายเถรวาท ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลังกา



จึงทรงอาราธนาพระเถระจากเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อมาปรับปรุง
พุทธศาสนาและพระสงฆ์ในสุโขทัย เมื่อคณะสงฆ์ทางใต้ขึ้นไป
ปรับปรุง คณะสงฆ์สุโขทัยจึงหันกลับมาถือนิกายหินยาน หรือเถรวาท
มากขึ้น 

คณะสงฆ์สุโขทัยแบ่งออกเป็น ๒ คณะใหญ่ๆ คือ 

๑. คามวาสี ( นิกายเดิม) เป็นพระที่มีอารามอยู่ใกล้บ้านใกล้เมือง
หรืออยู่ในบ้านในเมือง เล่าเรียนคันถธุระ(ศึกษาพระไตรปิฎก) 
๒.  อรัญญวาสี มาจากลังกา ทางลังกานิยมเรียกคณะนี้ว่า "วนวาส"ี 
แปลว่า "ผู้อยู่ป่า" ปรากฏในศิลาจารึกว่า พระเจ้าแผ่นดินซึ่งครอง
กรุงสุโขทัย 



ทรงจัดให้พระมหาสวามีสังฆราช ที่มาจากลังกาอยู่ในอรัญญิกประเทศ 
คือ อัมพวันวนาราม วัดสวนมะม่วง นอกพระนครเป็นพระอยู่ในอาราม
ป่า เล่าเรียนวิปัสสนา 

ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์

๑. การปกครองคณะสงฆ์ มิได้แบ่งการปกครอง เป็นการปกครอง
ร่วมกันบังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

๒. พระสังฆราช เป็นต าแหน่งสูงสุดของการปกครองคณะสงฆ์

๓. "ปู"่ คงจะเป็นต าแหน่งรองจากสังฆราช(ปัจจุบันเรียกว่า พระคร)ู



๔. "มหาเถระ" คงได้แก่ พระผู้มีพรรษา ผู้คงแก่เรียน รู้ธรรมวินัย
ท่ัวไป แต่มิใช่ต าแหน่งท่ีกษัตริย์แต่งตั้ง อาจจะมีต าแหน่งทางการ
ปกครองเป็นเจ้าคณะหมู่ หมวด หรือสมภารวัดก็ได้

๕. สมัยสุโขทัยตอนปลายได้มีประเพณีพระราชทานสมณศักดิ์แก่
พระสงฆ์คงรับมาจากลังกา 

๖. ในสมัยสุโขทัยบางครั้งเรียก "คณะคามวาสี"ว่า ฝ่ายขวา "คณะ
อรัญญวาสี" ว่า ฝ่าย ซ้าย แต่ชื่อคณะคามวาสีและคณะอรัญญวาสีคงมี
ใช้ต่อมาจนถึงสมัยอยุธยา 



เข้าใจว่า "ต าแหน่งสังฆราช" กับ "ปู่ครู" เป็นสมณศักด์ิในสมัยนั้น 
สุโขทัยมีสังฆราชหลายพระองค์แต่การปกครองไม่มีเอกภาพเหมือน
กรุงรัตนโกสินทร์เพราะหัวเมืองใหญ่ท่ีเป็นประเทศราช

เจ้าเมืองก็ตั้งสังฆราชเป็นประมุขในแต่ละเมืองเป็นประมุข
ในสมัยหลังปรากฏเรียกต าแหน่งพระเถระเจ้าคณะเมืองว่า "สังฆราชา" 
อยู่หลายแห่ง สังฆราชจึงมิใช่มีองค์เดียว ส่วนปู่ครูนั้น
 เมืองใหญ่ๆ อาจมีหลายองค์ ถ้าเมืองเล็กมีองค์เดียว ขึ้นตรงต่อสังฆราช 



๔. การปกครองคณะสงฆ์สมัยอยุธยา

ยังคงถือแบบอย่างสุโขทัย แต่เพิ่มขึ้นมาอีกคณะคือ "คณะป่าแก้ว" 
สืบเนื่องจากตามต านานโยนก กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.๑๙๖๕ พระเถระชาว
เชียงใหม่ ๗ รูป พระเถระชาวอยุธยา ๒ รูปและพระเถระชาวเขมร ๑ 
รูป เดินทางไปลังกาและได้บวชแปลงเป็นสิงหลนิกายในสีมาน้ า แม่น้ า
กัลยาณี ในส านักพระวันรัตนมหาเถระ

เมื่อบวชใหม่แล้วก็ปฏิบัติอยู่ในลังกานานหลายปีจึงเดินทางกลับ ขา
กลับนิมนต์พระเถรชาวลังการมาด้วย ๒ รูป 



เมื่อถึงอยุธยาแล้วก็แยกย้ายกันไปเผยแผ่ ตั้งนิกายขึ้นมาใหม่เรียกว่า 
"ป่าแก้ว" (วนรัตน = ป่าแก้ว) คณะนี้ยังปรากฏที่นครศรีธรรมราช
และพัทลุง เช่น วัดเขียนคณะป่าแก้ว เป็นต้น
 คณะนี้ปฏิบัติเคร่ง ประชาชนจึงสนับสนุนมาก



พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา
(พิมพ์ พ.ศ.๒๔๕๕) ว่า 

".....มูลเหตุแห่งการแยกคณะสงฆ์ออกเป็น ๒ เกิดขึ้นในแผ่นดิน
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ราว พ.ศ.๒๔๒๗ พระองค์ทรงระลึก
ถึงพระมหาเถรคันฉ่อง (ชาวมอญ) จึงโปรดให้เป็นสังฆราช ครองวัด
มหาธาตุ มีพระทินนามว่า สมเด็จพระอริยวงศญาณฯ ครั้งนั้นคณะสงฆ์
แยกเป็ย ๒ คณะ คือ 

คณะเหนือให้ขึ้นต่อสมเดจ็พระอริยวงศญาณฯ คณะใต้ขึ้นต่อสมเด็จ
พระวันรัตน์(สังฆราชาเดิมคือ คณะป่าแก้ว) 



ผู้รู้เห็นว่า พระมหาเถรคันฉ่อง เป็นพระมอญ แม้จะมีความดีมากแต่คง
ไม่ได้เป็นใหญ่ถึงขั้นสังฆราช อาจปกครองเฉพาะพระชาวมอญเท่านั้น 
คณะสงฆ์นั้นสันนิษฐานวา่ น่าจะแบ่งออกเป็น ๓ คณะ คือ 

     ๑. คณะคามวาสีฝา่ยขวา
๒. คณะอรัญวาสี
๓. คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย 



ลักษณะการปกครองของคณะสงฆ์

๑. สมณศักดิ์ในสมัยอยุธยาเพิ่มเป็น ๓ ขั้น คือสังฆราช กับ พระครู ยัง
เอาแบบสุโขทัย เพิ่มต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช บังคับบัญชาคณะ
สงฆ์ทั่วอาณาจักร แบ่งการปกครองดังนี้

๑.๑ สมเด็จพระสังฆราช ว่าการท่ัวราชอาณาจักร
๑.๒ พระสังฆราช ว่าการหัวเมืองใหญ่ๆ
๑.๓ พระครู ว่าการหัวเมืองเล็ก หรือในราชธานี 

ต่อมาจึงยกพระครูให้สูงเท่ากับพระสังฆราชหัวเมือง ท่ีเราเรียกว่า 
"พระราชาคณะ" อยู่ทุกวันนี้ 



๒. ค าว่า “สมเด็จ” เป็นภาษาเขมรที่น ามาใช้ ต าแหน่งสมเด็จในสมัย
พระนารายณ์มหาราช ปรากฏในหนังสือของลาลูแบร์ "เรื่องเมืองไทย" 
ว่า พระวันรัตน์เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มหาสังฆปรินายก ปกครอง
คณะสงฆ์ทั้งปวง 

แต่ในหนังสือเก่าๆ มีชื่อ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นเจ้าคณะใหญ่
ฝ่ายคามวาสี 
ส่วนสมเด็จพระวันรัตน์ เป็นเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอรัญวาสี รูปใด
มีพรรษามากรูปนั้นก็เป็นสมเด็จพระสังฆราช 



๕. การปกครองพระสงฆ์ในสมยักรุงธนบุรี 

อาณาจักรสมัยกรุงธนบุรีตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด เพราะถูก
พม่าท าลาย หลังจากพระเจ้ากรุงธนบุรีรวบรวมอ านาจได้แล้ว ก็มิได้
ปรากฏว่า ได้พระราชาคณะครั้งกรุงเก่ามาเป็นประมุขสงฆ์พระที่มาเป็น
สังฆราช ก็เป็นเพียงพระอาจารย์ดี วัดประดู่ องค์ที่ ๒ คือ 
พระอาจารย์ศรี วัดพนัญเชิง ซึ่งมิใช่พระราชาคณะ รูปที่ ๓
พระสังฆราชชื่น ซึ่งคงเป็นพระที่ทรงสมณะเก่าสมัยกรุงอยุธยาพระเจ้า
กรุงธนบุรีได้เชิญมาจากเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกเดิมคงเป็นพระครู
สุธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะเมืองระยอง แต่ภายหลัง ในรัชกาลท่ี ๑ 
ถูกลดยศลงจากพระสังฆราชลงมาเป็นพระธรรมธีรราชมหามุนี ว่าที่
พระวันรัตน์ 



สรุป การปกครองสงฆ์ยุคนี้เอาแบบอย่างมาจากอยุธยา และใน
ตอนกลางรัชกาล การคณะสงฆ์เจริญมาก แต่ตามพงศาวดารกล่าวว่า 
ในตอนปลายรัชกาลก็เสื่อมลง เพราะพระเจ้ากรุงธนบุรีส าคัญผิดไป แต่
ก็นับว่าพระองค์ก็ทรงได้กอบกู้ฐานะพระสงฆ์ไว้เท่าๆกับการกอบกู้เอก
ราชของชาติไว้นั้นเอง 



๖. การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ 

๖.๑ รัชกาลที่ ๑ ทรงปรับปรุงคณะสงฆ์พอสรุปไดด้ังนี้

(๑) ให้พระภิกษุบางรูปลาสิกขา เพราะทรงปฏิบัติไม่เหมาะในสมัย
พระเจ้ากรุงธนบุรี และโปรดเกล้าให้ตั้งแต่งใหม่หมด สมเด็จ
พระสังฆราช(ศร)ี วัดบางหว้าใหญ่ ซึ่งถูกถอดยศในสมัยพระเจ้ากรุง
ธนบุรี ก็ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชอีก นับว่าเป็น
สังฆราชองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์



(๒) รัชกาลท่ี ๑ ได้ออกกฎหมายสงฆ์ เพิ่มขึ้นจากวินัยสงฆ์อีกด้วย 
กฎหมายท่ีออกมามี ๑๐ ฉบับ ฉบับแรกเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๕ ฉบับสุดท้าย
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๔ นับเป็นกษัตริย์องค์แรกท่ีออกกฎหมายคณะสงฆ์ 
เนื่องจากอยู่ระหว่างการฟื้นฟูบ้านเมืองและเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

(๓) สมณศักด์ิของพระสงฆ์ แบ่งออกเป็น ๒ อันดับ คือ พระราชา
คณะผู้ใหญ่ และพระราชาคณะสามัญ พระราชาคณะผู้ใหญ่ก าหนดไว้ 
๔ ชั้น คือ



๓.๑ สมเด็จพระสังฆราช ซ้าย-ขวาได้แก่สมเด็จพระอริยวงศ์และ
สมเด็จพระวันรัตน์
๓.๒ พระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี พระพุทธโฆษาจารย์ ผู้ช่วย
สังฆปรินายก พระพิมลธรรม เจ้าคณะรองฝ่ายซ้าย พระธรรมวโรดม 
เจ้าคณะรองฝ่ายขวา

๓.๓ พระพรหมมุนี พระธรรมเจดีย์ คณะเหนือ พระธรรมไตรโลก 
คณะใต้ 



๓.๔ พระเทพกวี คณะเหนือ พระเทพมุนี คณะใต้ พระญาณไตรโลก 
เจ้าคณะรองอรัญวาสี นอกจากนี้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญท้ังหมดคือ 
พระเทพโมลี พระธรรมโกษา พระโพธิวงศ์ เป็นต้น แต่พระโพธิวงศ์ 
ยกเป็นชั้นเทพในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือรัชกาลท่ี ๑ 
ส่วนพระราชาคณะยังไม่มี 



๖.๒ รัชกาลที่ ๒

คณะสงฆ์ยังไม่เปล่ียนแปลง สมณศักดิ์ท่ีน่าสนใจ คือ 

รัชกาลท่ี ๒ ทรงต้ังพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าวาสุกรี ซึ่งผนวชอยู่ท่ี
วัดพระเชตุพนเป็น "พระองค์เจ้าพระราชาคณะ 
กรมหมื่นนุชิตชิโนรสศรีสุคตขัตติยวงศ์" แต่มีสมณศักด์ิเสมอ
พระราชาคณะชั้นสามัญ 



๖.๓ รัชกาลที่ ๓

ทรงปฏิรูปคณะสงฆ์ขึ้น เหตุการณ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับคณะสงฆ์มีดังนี้

(๑)โปรดให้รวมพระอารามหลวงและอารามราษฎร์ในกรุงเข้าเป็น
คณะหนึ่งต่างหาก เรียกว่า "คณะกลาง" ขึ้นในกรมหมื่นนุชิตชิโนรส

(๒) คณะสงฆ์เพิ่มขึ้นมี ๔ คณะ คือ
๒.๑ คณะเหนือ
๒.๒ คณะใต้
๒.๓ คณะกลาง
๒.๔ คณะอารัญวาสี 



(๓) มีคณะใหม่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้อีก คือ คณะธรรมยุติ 
ครั้งแรกจ านวนน้อยอาศัยอยู่กับคณะกลาง

๖.๔ รัชกาลที่ ๔ 

คณะสงฆ์เริ่มดีขึ้น จ านวนพระสงฆ์เริ่มมากขึ้นตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๓ ทั้ง
ยังมีคณะใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทางการคือ คณะธรรมยุติและคณะ
อรัญวาสีเดิมกลับหายไปไม่ทราบชัดว่าหายไปไหน ตอนเริ่มรัชกาลยังมี
อยู่ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศเป็นเจ้าคณะ แต่ชื่ออรัญวาสี
ค่อยๆ หายไปในภายหลัง 



ด้านสมณศักด์ิรัชกาลนี้เพิ่มมากขึ้น และทรงเห็นว่า กรมหมื่นนุชิต
ชิโนรส ทรงคุณธรรมย่ิงกว่าสังฆนายกอ่ืนๆ จึงโปรดตั้งพระราชพิธี
มหาสมณุตมาภิเษก สถาปนาขึ้นเป็น "กรมสมเด็จพระปรมานุชิต
ชิโนรส" เป็นประธานสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร

และทรงสถาปนาพระพิมลธรรม (อู่) วัดสุทัศน์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระอริ
ยวงศาคตญาณอนัโรมตามพระราชประสงค์ของรัชกาลท่ี ๓ ที่จะให้เป็น
สังฆราช แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสังฆราช เป็นเพียงเจ้าคณะใหญ่ฝ่าย
เหนือเท่านั้น และทรงยกพระพุทธโฆษาจารย์(ฉิม) เป็นสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ด้วย



ส่วนการปกครองหัวเมืองแต่เดิมต าแหน่งเป็นพระสังฆราชา รัชกาลที่ ๔ 
โปรดให้เปล่ียนเป็น สังฆปาโมกข์ มียศเทียบเท่าพระครู 
แต่บางเมืองก็มียศเท่าพระราชาคณะ ใช้ราชทินนามเหมือนกรุงเทพฯ 

๖.๕ สมัยรัชกาลที่ ๕

เป็นระยะที่กิจการทุกส่วนของประเทศได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
จากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ ด้านศาสนาก็เช่นเดียวกัน มีการปฏิรูปขึ้นใน
ทุกๆ ด้านเวลานั้น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ได้ทรง
ช่วยในด้านการคณะสงฆ์เป็นอย่างดี



ด้านสมณศักดิ์ มีท่ีน่าสนใจคือ ในรัชกาลนี้ได้เพิ่มสมณศักดิ์ชั้น "ราช" 
ขึ้นใหม่ ครั้นก่อนพระราชาคณะมี ๔ ชั้น คอื พระราชาคณะสามัญ ๑ ชั้น 
เมื่อเพิ่มชั้นราชขึ้น จึงมี ๕ ชั้น ส่วนชั้นสามัญกลายเป็นชั้นที่ ๖ 
จึงเรียงตามล าดับใหม่ได้ดังนี้ 

๑. ชั้นสมเด็จ
๒. ชั้นรองสมเด็จ
๓. ชั้นธรรม
๔. ชั้นเทพ
๕. ชั้นราช
๖. ชั้นเทพ



และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของบางต าแหน่ง เช่น
เลื่อนพระพรหมมุนีจากชั้น ๓ ขึ้นเป็นชั้น ๒ เลื่อนพระธรรมโกษาจารย์
จากชั้นสามัญเป็นชั้นที่ ๓ เป็นต้น
 เรื่องส าคัญในวงการสงฆ์ คือการมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
คณะสงฆ์อย่างจริงจังขึ้น ซึ่งควรจะรู้โดยละเอียดไว้ดังนี้ 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑

ก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้ เราทราบมาแล้วว่าคณะสงฆ์จัดเป็น ๓ 
นิกาย คือ



   ๑. มหานิกาย
 ๒. ธรรมยุติกนิกาย
 ๓. รามัญนิกาย

ท้ังหมดนี้สืบมาจากทักษิณนิกายหรือเถรวาท แต่ก็มีอุตรนิกายหรือ
มหายานอยู่บ้างคือ พระญวนกับพระจีนฝ่ายหลังนี้มิได้รับการยกย่อง
เป็นพระภิกษุสงฆ์ คงถือว่าเป็นนักพรตเท่านั้น มาถึงรัชกาลท่ี ๕ จึง
ทรงตั้งหัวหน้าฝ่ายญวนเป็นพระครู และฝ่ายจีน เป็นพระอาจารย์ ก่อน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ยังคงมี ๔ คณะเหมือนรัชกาลท่ี ๓,๔ คือ 



๑. คณะเหนอื สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(์แสง) วัดราชบูรณะ เป็น
เจ้าคณะใหญ่ โดยมากรวมเอาวัดทางเหนือมาขึ้นกับคณะนี้ และคณะนี้
ก็ขึ้นตรงต่อมหาดไทย

๒. คณะใต้ สมเด็จพระวันรัตน์ (ฑิต) วัดมหาธาตเุป็นเจ้าคณะใหญ่ 
รวมเอาวัดทางใต้มาขึ้นกับคณะนี้ และขึ้นต่อกรมพระกลาโหมและ
กรมท่า

๓. คณะกลาง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (หม่อนเจ้าสังฆฑัต) วัดพระเชตุ
พน เป็นเจ้าคณะใหญ่ รวมเอาวัดในส่วนกลางและนครเขื่อนขันธ์ (อ.
พระประแดง) มาขึ้นในคณะนี้ แต่ท่ีปรากฏจริงวัดในส่วนกลางไปขึ้น
ต่อคณะเหนือก็มี คณะใตก้็มีสับสนอยู่



๔. คณะธรรมยุติ เวลานั้นยังไม่มีสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ มีพระศา
สนโสภณเป็นเจ้าคณะรอง รวมเอาวัดธรรมยุติทั่วราชอาณาจักร
ขึ้นคณะนี้ ผู้ปกครองตอ่มาเป็นพระราชาคณะที่เป็นเจ้าเสีย
ส่วนมากก สมเด็จเจ้าคณะใหญ่ของคณะนีม้ีฐานานุกรมเป็น
พิเศษกว่าคณะอื่นๆ 



การปกครองแบ่งเป็นคณะ ๔ คณะนี้ที่น่าสนใจก็คอื ไม่ทราบเหตุใดจึง
แบ่งเช่นนี้เข้าใจว่า เปลี่ยนมาจากคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย คณะอรัญวาสี
และคณะคามวาสีฝ่ายขวา ครั้งกรุงเก่าคือ 

- คณะเหนือ = คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย
- คณะใต้ = คณะคามวาสีฝ่ายขวา
- คณะอรัญวาสี
- คณะกลาง 

ท้ังหมดนี้มีมาแล้วครั้งรัชกาลท่ี ๓ ต่อมาคณะอรัญวาสีค่อยๆ หายไปรวม
กับคณะคามวาสี  จึงเหลือเพียง ๓ คณะ ครั้นต่อมาจึงมีคณะธรรมยุติขึ้น
จึงเป็น ๔ คณะอีก 



ครั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ตรา พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
คณะสงฆ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรมวินัย ให้สอดคล้อง
กับการปกครองบ้านเมือง พ.ร.บ.ฉบับนี้

ก าหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่อีก ๔ คณะ รวมเป็น ๘ รูป ท้ัง ๘ รูปนี้เป็น 
"กรรมการมหาเถรสมาคม" ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปกครองคณะ
สงฆ์ทั่วราชอาณาจักร 

พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก าหนดให้มีสมเด็จพระสังฆราชองค์เดียวเป็นผู้บัญชา
เด็ดขาด เป็นประธานของมหาเถรสมาคม 



การปกครองแบ่งออกเป็นมณฑล เมือง แขวง และวัด 
ท้ังหมดนี้แบ่งกันขึ้นตามคณะใหญ่ทั้ง ๔ พ.ร.บ.นี้มี ๔๕ มาตรา
 และให้เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือ ร.ม.ต.กระทรวงศึกษา) 
รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ส าหรับคณะธรรมยุตินั้น เดิมรวมอยู่กับคณะกลางและได้แยกเป็นคณะ
ต่างหาก 
ครั้งแรกนั้นไม่มีเจ้าคณะใหญ่ พ.ศ. ๒๓๙๓ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ 
จึงได้ทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่ ต่อมาก็คือ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส 



๖.๖ สมัยรัชกาลที่ ๖-๗ 

การคณะสงฆ์ด าเนินตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ตลอด แต่ตอนปลายรัชกาลที่ ๗ 
คณะสงฆ์กลุ่มหนึ่ง แสดงสังฆมติจะให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ 
การเคลื่อนไหวขยายวงกว้างออกไป จนต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ในครั้งรัชกาลที่ ๘ 



๖.๗ สมยัรัชกาลที่ ๘ 

คณะรัฐบาลปฏิวัติ ซึ่งมีพ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็น
นายกรัฐมนตรี ก็พยายามแก้ไข พ.ร.บ.เก่า และต้องการจะรวมนิกาย
ทั้ง ๒ คือมหานิกายกับธรรมยุตินิกายเข้าด้วยกัน เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม 
๒๔๘๔ พระยาพหลฯ ได้อุปสมบท ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ซึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อรวมนิกาย 



การอุปสมบทครั้งนี้นิมนต์พระนั่งอันดับ ๕๐ รูป มีพระมหานิกาย ๓๔ 
รูป พระธรรมยุติ ๑๕ พระรามัญ ๑ เมื่อพระยาพหลฯ ลาสิกขาบทไป
แล้ว คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติก็ครองวัดมหาธาตุเสีย การรวมนิกายจึงไม่
ส าเร็จ

อย่างไรก็ตาม ความพยายามรวมนิกายก็มีผลบ้าง คือ สภาผู้แทนได้
ออกกฎหมายสงฆ์เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ นัน่คือ " 



พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔" มี ๖๐ มาตรา ไม่มมีาตราใดแบ่งแยก
การปกครอง พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกอบด้วย คณะสังฆมนตรี สังฆสภา 
พระธรรมธร(อัยการ) พระวินัยธร(ผู้พิพากษา) เจ้าคณะภาค เจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส อ านาจสูงสุดอยู่ที่ 
สมเด็จพระสังฆราช นอกนี้ยังแบ่งส่วนในคณะสังฆมนตรีออกเป็น
องค์การใหญ่ๆ ๔ องค์การ คือ



๑. องค์การปกครอง ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
๒. องค์การศึกษา ท าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
๓. องค์การเผยแผ่ ท าหน้าที่เผยแผ่อบรม
๔. องค์การสาธารณูปการ ท าหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบูรณะ

พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นฉบับประชาธิปไตย คณะสงฆ์สอดคล้องกับ
บ้านเมืองทุกประการ ด้านการศึกษาสมัยนี้เจริญมาก เพราะองค์การ
ศึกษาดูแลควบคุมตั้งแต่ส่วนกลางไปถึงส่วนภูมิภาค ด้านอื่นๆ ก็ได้รับ
การเอาใจใส่เช่นเดียวกัน 



ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ สมัยท่ีพณฯ จอมพล ส. ธนรัชต์ เป็น
นายกรัฐมนตร(ีรัฐบาลปฏิวัต)ิ ต้องการให้ใช้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์เป็นไป
อย่างรวดเร็วทันการ รัฐบาลจึงยกเลิก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๔๘๔ เสีย 
และให้ออก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ แทน

โดยให้อ านาจเด็ดขาดกับฝ่ายปกครอง(เจ้าหน้าที่บ้านเมือง) และ
พระปกครองมากขึ้น 
แต่ด้านการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมนั้นด้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 
จึงปรากฏว่าการศึกษาในระยะหลังนี้ไม่ก้าวหน้าเหมือนสมัย 
พ.ร.บ.๒๔๘๔ 



๖.๘ สมัยรัชกาลที่ ๙ (พ.ร.บ.๒๕๐๕) 

สมเด็จพระสังฆราช เป็นประมุข มหาเถรสมาคม แบ่งการปกครอง
ออกเป็น ๕ คือ หนเหนือ หนใต้ หนกลางหนตะวันออก และ
คณะธรรมยุติและแยกการปกครองออกเป็นภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
และเจ้าอาวาส



สมเด็จพระสังฆราช

มหาเถรสมาคม 

เจ้าคณะหน
(หนกลาง,หนเหนือ,หนใต้,หนตะวันออก,หนธรรมยุต)

เจ้าคณะภาค 

เจ้าคณะจังหวัด 

เจ้าคณะอ าเภอ 

เจ้าคณะต าบล 

เจ้าอาวาส



การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน



การจัดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ การตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดจากความต้องการของรัฐบาลในสมัยนั้น ซึ่ง
มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมุ่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปกครองคณะสงฆ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศ
ของจอมพลสฤษดิ์ ท่ีนิยมการรวบอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กับ
ผู้น าท่ีเข้มแข็ง 



จอมพลสฤษดิ์เห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีก าหนดให้
มีการถ่วงดุลอ านาจกันนั้นน ามาซึ่ง ความล่าช้าและความขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็นว่าการแยกอ านาจ
บัญชาการคณะสงฆ์ออกเป็น ๓ ทาง คือ สังฆสภาคณะสังฆมนตรี 
และคณะวินัยธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น
ระบบท่ีมีผลบ่ันทอนประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการคณะสงฆ์ให้
ต้องประสบอุปสรรคและล่าช้า



ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ขึ้นใน พ.ศ. 
๒๕๐๓ เมื่อคณะกรรมการท างานส าเร็จ รัฐบาลจึงได้ตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยค าแนะน าและยินยอมของ
สภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ



“โดยที่การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยก
อ านาจด าเนนิการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลอ านาจเช่นที่ เป็นอยู่
ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดยระบบเช่นว่านั้นเป็นผลบั่นทอน
ประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการจึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ 
ให้สมเด็จพระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะ
สงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งนี้
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา”



สาระส าคัญของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
พอสรุปได้ดังนี้

๑. ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งหมาย รวมถึง
การยกเลิกสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ส่วนอ านาจที่
องค์กรทั้งสามเคยเป็นผู้ใช้แยกจากกันให้สมเด็จพระสังฆราช และมหา
เถรสมาคมเป็นผู้ใช้

๒. ผลที่ตามมาก็คือ การยกเลิกต าแหนง่ประธานสังฆสภา สังฆ
นายก และประธานคณะวินัยธร อ านาจหนา้ทีข่องต าแหนง่ทั้ง
สามถูกรวมกันเขา้และมอบให้ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
เป็นผู้ใช้



๓. อ านาจสูงสุดในการบังคับบัญชาคณะสงฆ์เป็นของสมเด็จ
พระสังฆราช ผู้ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ใน ๒ ต าแหน่ง คือ

๓.๑ โดยต าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก หรือประมุขสงฆ์ไทยทรง
บัญชาการคณะสงฆ์เอง และทรงรับผิดชอบเองตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 
๘ และ

๓.๒ โดยต าแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงบัญชาการ
คณะสงฆ์ร่วมกับมหาเถรสมาคมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ และมาตรา 
๑๘



๔. มหาเถรสมาคม ประกอบด้วย

๔.๑ สมเด็จพระสังฆราชทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ มหาเถร
สมาคมโดยต าแหน่ง พระมหากษัตริย์ ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

๔.๒ สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ปัจจุบันมี
สมเด็จพระราชาคณะทั้งสิ้น ๘ รูป



๔.๓ พระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังมีจ านวน ไม่ต่ า
กว่าสี่รูปและไม่เกินแปดรูปเป็นกรรมการอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 
ตามปกติสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังกรรมการครบท้ัง ๘ รูป จึงท า
ให้จ านวนกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละชุดมี ๑๗ รูป อัน
ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ ๘ รูป กรรมการท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช ทรงแต่งต้ัง๘ รูป และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะ 
ประธานกรรมการ ๑ รูป



๕. อ านาจหนา้ที่ของมหาเถรสมาคม ตามที่บัญญัตไิว้ใน มาตรา ๑๘ 
มีความว่า

“มาตรา ๑๘ มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ปกครอง
คณะ สงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เพื่อการนี้ให้มีอ านาจตรากฎ
มหาเถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบหรอืออกค าสั่งโดยไม่
ขัดหรือ แย้งกับกฎหมายและพระธรรมวนิัยใชบ้ังคับได”้



จะเห็นได้ว่า อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมตามมาตรานี้มีความหมาย
กว้างขวางมาก เพราะถ้าพิจารณาเทียบเคียงกับอ านาจหน้าที่ของสังฆ
สภาคณะสังฆมนตรีและคณะวินัยธรตามที่บัญญัติแยกอ านาจกันไว้ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ แล้วจะพบว่าอ านาจหน้าที่
ต่างๆ ทั้งสามส่วนนั้นได้รวมกันเป็นอ านาจ หน้าที่ของมหาเถรสมาคม 

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อ านาจหน้าที่ของสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และ
คณะวินัยธรในพระราชบัญญัติคณะ สงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รวมกัน
เป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕



ฉะนั้น อ านาจหน้าที่ “ปกครองคณะสงฆ”์ ของมหาเถรสมาคมตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ นี้ จึงมิได้หมายถึงเฉพาะอ านาจหน้า ที่บริหาร
การคณะสงฆ์ของคณะสังฆมนตรีเท่านั้น แต่ยังหมายถึงอ านาจหน้าที่
ตราสังฆาณัติของสังฆสภา และอ านาจหนา้ที่พิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์
ของคณะวินัยธรชั้นฎีกาอีกด้วย



พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ นี้มีผลใช้บังคับเป็นเวลานาน
ถึง ๓๐ ปี จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อรัฐบาลได้ตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยค าแนะน า
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะรัฐสภา 
พระราชบัญญัติฉบับหลังนี้เพียงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไม่มีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์แต่อย่างใด 



ความข้อนี้ปรากฏชัดเจนอยู่ในเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คณะ สงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ

“...โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราช และการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จ 
พระสังฆราช ารแต่งตั้งถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุ อ านาจหน้าที่
และการปฏิบัติหน้าที่ของมหาเถรสมาคม การปกครอง การสละสมณ
เพศของคณะสงฆ์และคณะสงฆ์อื่น วัด การดูแลรักษาวัด ทรัพย์สินของ
วัด และศาสนสมบัติกลาง ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี”้



พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และอ านาจ
หน้าที่ของมหาเถรสมาคมไว้ ดังนี้

๑. มาตรา ๗ ก าหนดให้คณะสงฆ์ไทยมีสมเด็จพระสังฆราช เพียงองค์
เดียว ในกรณีท่ีต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง พระมหากษัตริย์
ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักด์ิเป็น
สมเด็จพระสังฆราช ค าว่า “สมเด็จพระราชาคณะผูม้ีอาวุโสสูงสุดโดย
สมณศักด์ิ” หมายความว่า สมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับสถาปนาเป็น
พระราชาคณะชั้นสมเด็จก่อนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น



๒. มาตรา ๑๒ เพิ่มจ านวนกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่ง สมเด็จ
พระสังฆราชทรงแต่งตั้งจาก ไม่เกินแปดรูปเป็นไม่เกินสิบสองรูป 
ดังนั้น คณะกรรมการมหาเถรสมาคมในปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น ๒๑ 
รูป ประกอบด้วย

สมเด็จพระราชาคณะผู้เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ๘ รูป
กรรมการที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง ๑๒ รูป
และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการ ๑ รูป



๓. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
๑๕ ตรี ก าหนดอ านาจหนา้ที่ของมหาเถรสมาคมไว้ชัดเจน กว่าที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้



“มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ดังตอ่ไปนี้
(๑) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
(๒) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร
(๓) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษา สงเคราะห์ 

การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์

(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือกฎหมายอื่น



เพื่อการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออก
ข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง มีมติ หรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และจะมอบให้
พระภิกษุ รูปใดหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 
๑๙ เป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได”้
อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เก่ียวข้องกับการควบคุม และส่งเสริมกิจการ
คณะสงฆ์ ที่เคยถูกจัดเป็นอ านาจหน้าที่ของสังฆมนตรีแห่งองค์การ 
๔ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ อาจกล่าวได้ว่ามหา
เถรสมาคมในปัจจุบันมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ ๖ 
ประเภท คือ



๑) การปกครอง
๒) การศาสนศึกษา
๓) การศึกษาสงเคราะห์
๔) การเผยแผ่
๕) การสาธารณูปการ
๖) การสาธารณสงเคราะห์



ถ้าตัดข้อ ๓ และขอ้ ๖ ออกไป ท่ีเหลืออีก ๔ ข้อก็คืองานในความ 
รับผิดชอบของสังฆมนตรีแห่งองค์การท้ังสี่ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ นั่นเอง

การบริหารงานของมหาเถรสมาคม เป็นไปในลักษณะท่ีว่า
กรรมการท้ังหมดร่วมกันรับผิดชอบงานท้ัง ๖ ประเภท โดยไม่มีการ
แบ่งเป็น “กระทรวง” ให้ชัดเจน แล้วมอบหมายให้กรรมการรูปใดรูป
หนึ่งท าหน้าท่ีเป็น “รัฐมนตรี” เพื่อก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ



อย่างไรก็ตาม ที่กล่าวมานั้นเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 
และอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ส่วนประเด็นท่ีเก่ียวกับการใช้
อ านาจท้ังสามคือ นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการของมหาเถรสมาคมมี
การแก้ไขเล็กน้อย



ต่อไปนี้ จะกล่าวถึงการใช้อ านาจทั้งสามของมหาเถรสมาคม ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๑. อ านาจนติิบัญญัติของมหาเถรสมาคม ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่
ของสังฆสภา มหาเถรสมาคมจึงมีอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนี้



๑.๑ ตรากฎมหาเถรสมาคม
๑.๒ ออกข้อบังคับมหาเถรสมาคม
๑.๓ วางระเบียบมหาเถรสมาคม
๑.๔ ออกค าสั่งมหาเถรสมาคม
๑.๕ มีมติมหาเถรสมาคม
๑.๖ ออกประกาศมหาเถรสมาคม



๒. อ านาจบริหารของมหาเถรสมาคม

โดยที่อ านาจการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ของคณะสังฆ
มนตรีเดิมได้ตกเป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ดังนั้นมหาเถร
สมาคมจึงมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้

๒.๑ จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
๒.๒ จัดแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
๒.๓ จัดต าแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
๒.๔ แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปกครองคณะสงฆ์



เนื่องจากปริมาณงานในความรับผิดชอบของมหาเถรสมาคม มีมาก 
เกินกว่าที่กรรมการมหาเถรสมาคมจะด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มหาเถรสมาคมได้ออกกฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม ให้
อ านาจมหาเถรสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการช่วยงาน
มหาเถรสมาคม 



ในลักษณะเดียวกับกรรมการเฉพาะกิจ เป็นกรรมการประจ าหรือ
ชั่วคราวก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการนี้ กรรมการ
มหาเถรสมาคมรูปใดรูปหนึ่งเป็นประธานโดยต าแหน่ง คณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย จาก
มหาเถรสมาคมในปัจจุบันมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีมหา
เถรสมาคมแต่งตั้งหลายคณะ เช่น



- คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์
- คณะกรรมการอ านวยการพระธรรมทูต
- คณะอนุกรรมการร่างกฎมหาเถรสมาคม
- คณะอนุกรรมการร่างกฎนิคหกรรม
- คณะอนุกรรมการศูนย์ควบคุมไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร
(ศตภ.)
- คณะอนุกรรมการจัดตั้งทุนสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์



อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙ ให้อ านาจมหาเถรสมาคมแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อช่วยงานมหาเถรสมาคม ดังนี้

“มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆาชทรงแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย
พระภิกษุหรือบุคคลอื่นจ านวนหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่
จะเสนอต่อมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคม
มอบหมาย โดยขึ้นตรงต่อมหาเถรสมาคม”



บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ หรือตามกฎมหาเถรสมาคมยังคงด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือจนกว่า มหาเถร
สมาคมจะมีมติเป็นประการอื่น



ส่วนการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคเป็น ไปตาม
ความในมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่ี
ก าหนด ต าแหน่งพระสังฆาธิการ หรือผู้ปกครองคณะสงฆ์ตามล าดับ
ชั้นดังต่อไปนี้

- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะจังหวัด
- เจ้าคณะอ าเภอ
- เจ้าคณะต าบล
- เจ้าอาวาส



มีข้อน่าสังเกตว่า ต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ ๔ ต าแหน่ง คือ เจ้าคณะ ใหญ่
คณะเหนือ เจ้าคณะใหญ่คณะใต้ เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง และเจ้าคณะ
ใหญ่ธรรมยุติกนิกาย ซึ่งเคยรวมกันเป็นมหาเถรสมาคม ตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ต่อมา
ต าแหน่งท้ังสี่ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะ สงฆ์ พ.ศ. 
๒๔๘๔ ทั้งนี้เพื่อรวมคณะสงฆ์มหานิกายกับคณะธรรมยุติกนิกายเข้า
ด้วยกัน



ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไม่มีมาตราใดกล่าวถึง
ต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ท้ังสี่ แต่ก็ไม่ได้หมาย ความว่า ไม่มีต าแหน่ง
ดังกล่าวอยู่ในการจัดองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบัน ต าแหน่งเจ้า
คณะใหญ่ท้ังสี่ยังคงมีอยู่ และนั่นก็หมายถึงว่า คณะสงฆ์มหานิกายกับ
คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายยังแยกกันปกครองอย่างเป็นอิสระจากกัน
ภายใต้รัฐบาลสงฆ์เดียวกันคือมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ไทยจึงเปรียบ
เหมือนกับมังกรสองตัวที่มีหัวเดียวกัน



ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะสงฆ์มหานิกาย
และคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายมีองค์กรปกครองสูงสุดร่วมกัน คือ มหา
เถรสมาคม กรรมการมหาเถรสมาคมครึ่งหนึ่งมาจากคณะมหานิกาย 
และที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง มาจากคณะธรรมยุติกนิกาย ทั้งหมดรวมกัน
เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ตาม
กฎหมาย ดังนั้น ในระดับมหาเถรสมาคมเป็น การปกครองร่วมกันโดย
ถือนโยบายเดียวกันแต่แยกปกครองในระดับต่ ากว่ามหาเถรสมาคม ดัง
จะเห็นได้จากกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่าด้วย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ข้อ ๔ มีความว่า



“การปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนทุกชั้น ให้มีเจ้าคณะมหา นิกายและเจ้า
คณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุ สามเณรในนิกาย
นั้น ๆ”

ข้อนี้หมายความว่า ในขณะที่คณะสงฆ์มหานิกายแบ่งสาย การ
ปกครอง บังคับบัญชาเป็นเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสฝ่ายมหานิกายปกครองดูแลกิจการคณะ
สงฆ์ฝ่ายมหานิกาย คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายก็แบ่งสายการปกครอง
ทุกต าแหน่ง ตั้งแต่เจ้าคณะภาคถึงเจ้าอาวาสฝ่ายธรรมยุตปกครองดูแล
กิจการคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตคู่ขนานกันไป



แม้ว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จะไม่ได้กล่าวถึง 
ต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ไว้ก็จริง แต่กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๔ พ.ศ. 
๒๕๐๖ ข้อ ๖ ได้เพิ่มต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่เข้ามาในองค์กรการ
ปกครองคณะสงฆ์ และมีการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ เรื่อยมาจนกระทั่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้มี
ต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ไว้ดงันี้



“มาตรา ๒๐ ทวิ เพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์

การแต่งตั้งและการก าหนดอ านาจหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม” 

เจ้าคณะใหญ่ปกครองบังคับบัญชาเจ้าคณะภาค แบ่งออกเป็น เจ้าคณะ
ใหญ่ฝ่ายมหานิกาย และเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต มีอ านาจบังคับบัญชา
สูงสุดในคณะสงฆ์แต่ละนิกาย ในสายการบังคับบัญชา เจ้าคณะใหญ่ยัง
ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม แต่ในทางปฏิบัติ เจ้า
คณะใหญ่มักเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมอีกต าแหนางหนึ่ง เจ้าคณะ
ใหญ่ทั้งห้ามีเขตการปกครองดังนี้



(๑) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ มหานิกาย ภาค ๑, ๒, ๓, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕

(๒) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าท่ีในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ มหานิกาย ภาค ๔, ๕, ๖ และ ๗

(๓) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครอง คณะ
สงฆ์ มหานิกาย ภาค ๑๖, ๑๗ และ ๑๘

(๔) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าท่ีในเขตการ
ปกครอง  คณะสงฆ์มหานกิาย ภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒

(๕) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตทุกภาค



เขตการปกครองคณะสงฆ์ทั้ง ๑๘ ภาค ประกอบดว้ยจังหวัด ตา่งๆ ดงันี้

ภาค ๑ มี ๔ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ
ภาค ๒ มี ๓ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และ สระบุรี
ภาค ๓ มี ๔ จังหวัด คือ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี
ภาค ๔ มี ๔ จังหวัด คือ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และ
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ มี ๔ จังหวัด คือ พษิณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์



ภาค ๖ มี ๕ จังหวัด คือ ล าปาง พะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน
ภาค ๗ มี ๓ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ล าพูน และ แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ มี ๔ จังหวัด คือ อดุรธานี หนองคาย เลย และสกลนคร
ภาค ๙ มี ๔ จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ มี ๕ จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ 
และนครพนม
ภาค ๑๑ มี ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์
ภาค ๑๒ มี ๓ จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา



ภาค ๑๓ มี ๔ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ภาค ๑๔ มี ๔ จังหวัด คือ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ มี ๔ จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ มี ๓ จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร
ภาค ๑๗ มี ๕ จังหวัด คือ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ และระนอง
ภาค ๑๘ มี ๖ จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส



๓. อ านาจตุลาการของมหาเถรสมาคม การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์
หรือคดีความในคณะสงฆ์ซึ่งเดิมเคยเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะวินัยธร 
ได้ตกเป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ตามความพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๒๕ ที่บัญญัติให้มหาเถรสมาคม มี
อ านาจ ตรากฎมหาเถรสมาคม ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
เพื่อให้การลงนิคหกรรม หรือการลงโทษเป็นไปโดยถูกต้องสะดวก
รวดเร็วและเป็นธรรม



มหาเถรสมาคมอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตรากฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ว่าด้วยการลงนิคหกรรม กฎมหาเถรสมาคมนี้แบ่งอ านาจการ
พิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ ออกเป็น ๓ ชั้น คือ

๓.๑ การพิจารณาชั้นต้น เป็นอ านาจของเจ้าอาวาสท่ีพระ ภิกษุผู้ถูก
ฟ้องสังกัดอยู่ ถ้าผู้ถูกฟ้องเป็นเจ้าอาวาสวัดหรือเจ้าคณะ ก็ให้เป็น
อ านาจของเจ้าคณะหรือผูป้กครองคณะสงฆ์เหนือขึ้นไป อีกชั้นหนึ่ง



๓.๒ การพิจารณาชั้นอุทธรณ์ เป็นอ านาจของคณะผู้พิจารณาชั้น
อุทธรณ์ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าคณะหรือผู้ปกครองเหนือชั้นขึ้นไปกว่า
เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะผู้พจิารณาในชั้นต้น



๓.๓ การพิจารณาชั้นฎีกา เป็นอ านาจของมหาเถรสมาคม ค าสั่ง หรือ
ค าวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไม่ว่าในกรณีใดให้
เป็นอันถึงที่สุด ในกรณีนี้มหาเถรสมาคมมีอ านาจเช่นเดียวกับคณะ
วินัยธรชั้นฎีกา แต่มหาเถรสมาคมมีอ านาจมากกว่าคณะวินัยธรชั้นฎีกา 
ตรงท่ีมีอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารอยู่ในมือด้วยและในบาง
กรณี มหาเถรสมาคมมีอ านาจวินิจฉัยหรือออกค าสั่งโดยไม่ต้องผ่าน
การพิจารณาชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่ีว่า



“มาตรา ๒๗ พระภิกษุรูปใดต้องค าวินิจฉัยให้รับนิคหกรรมไม่ถึง
ให้สึก ไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้นหรือประพฤติล่วงละเมิดพระธรรม
วินัยเป็นอาจิณ หรือไม่สังกัดอยู่วัดใดวัดหน่ึงกับท้ังไม่มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่ง มหาเถรสมาคม มีอ านาจวินิจฉัยและมีค าสั่งให้พระภิกษุรูปนั้น
สละสมณเพศเสียได้ พระภิกษุผู้ต้องค าวินิจฉัยให้สละสมณเพศตาม
ความในวรรคก่อน ต้องสึกภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบค า
วินิจฉัยนั้น”



อย่างไรก็ตาม ความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะ สงฆ์   
พ.ศ. ๒๕๐๕ นี้ได้ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๗ เมื่อพระภิกษุใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดัง ต่อไปนี้
(๑) ต้องค าวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก 

แต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้น
(๒) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ
(๓) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหน่ึง
(๔) ไม่มีวัดเป็นท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง



     ให้ภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ในกฎมหาเถรสมาคม

พระภิกษุผู้ต้องค าวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสอง ต้องสึก
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัยนั้น”



มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไม่ได้ให้อ านาจมหาเถรสมาคมในอันที่จะวินิจฉัยหรือออก ค าสั่งให้
พระภิกษุผู้ความผิดด้วยกรณีข้อใดข้อหนึ่งใน ๔ กรณี ข้างบนต้องสละ
สมณเพศ แต่มาตรา ๒๗ นี้ ให้อ านาจมหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถร
สมาคมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการจัดการให้พระภิกษุผู้มี
ความผิดตาม

กรณีข้างบนสละสมณเพศ ค าวินิจฉัยให้สละสมณเพศไม่จ าเป็นต้อง
ออกมาจากมหาเถรสมาคม แต่ค าวินิจฉัยนั้นต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม



ยิ่งไปกว่านั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๕ จัตวา ให้อ านาจมหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมเพื่อ
ควบคุมความประพฤติของพระภิกษุสามเณร ดังนี้

“มาตรา ๑๕ จัตวา เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความ เรียบร้อย
ดีงามของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อ
ก าหนดโทษ หรือวิธีลงโทษทางการปกครองส าหรับพระภิกษุและ
สามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา และการ
ปกครองของคณะสงฆ์ก็ได้ พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับโทษตาม
วรรคหนึ่งถึงขั้นให้สละสมณเพศ ต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันทราบ
ค าสั่งลงโทษ”



ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร การท่ีฝ่ายรัฐบาลได้ตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ออกบังคับใช้ได้เป็นประจักษ์
พยานอย่างดี ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักร 
ด้วยการออกพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ รัฐบาลได้ชื่อว่าให้การอุปถัมภ์แก่
คณะสงฆ์ ท้ังนี้ เพราะคณะสงฆ์ ไม่มีอ านาจลงโทษพระภิกษุผู้
ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยขั้นร้ายแรง และไม่ยอมสละสมณ
เพศ 



ท้ังไม่มีอ านาจลงโทษผู้ใส่ความคณะสงฆ์ หากคณะสงฆ์ปล่อยไว้
ย่อมจะน าความ
เสื่อมเสียมาสู้วงการคณะสงฆ์ ในกรณีนี้คณะสงฆ์จ าจะต้องพึ่งอ านาจ
รัฐเพื่อสร่างความศักดิ์สิทธิ์ ให้กับพระธรรมวินัยและความบริสุทธิ์
แห่งพระศาสนา ดังจะเห็น ได้จากมาตรา ๔๒, ๔๓ และ ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งถูกยกเลิก ไปแล้วโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ใช้มาตรา
ต่อไปนี้แทน



มาตรา ๔๒ ผู้ใดมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ หรือถูกถอดถอน
จากความเป็นพระอุปัชฌาย์ตามมาตรา ๒๓ แล้ว กระท าการ บรรพชา
อุปสมบทแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี

มาตรา ๔๓ ผู้ใดพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกมาแล้ว 
ไม่ว่าจะมีค าวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือไม่ก็ตาม แต่มารับบรรพชา
อุปสมบทใหม่โดยกล่าวความเท็จหรือปิดบังความจริงต่อพระอุปัชฌาย์ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี



มาตรา ๔๔ ทวิ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความ อาฆาตมาด
ร้ายสมเด็จพระสังฆราช ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง ปี หรือปรับ
ไม้เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา ๔๕ ตรี ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่นอัน อาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยก ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”



     มาตราเหล่านี้แสดงถึงการที่คณะสงฆ์ไทยได้รับการคุ้มครอง
ป้องกันจากอ านาจรัฐ
     แม้ว่ามหาเถรสมาคมมีอ านาจปกครองคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ ข้อนี้
ไม่ได้หมายความว่าคณะสงฆ์มีอิสระจากการควบคุมของกลไกของรัฐ 
อ านาจฝ่ายรัฐสามารถตรวจสอบและควบคุมการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ได้ตลอดเวลาในนามของการอุปถัมภ์บ ารุงพระศาสนา ดังจะเห็น
ได้จากข้อความบางมาตราแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้



(๑) พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการแต่งตั้ง
สถาปนา และถอดถอนสมณศักด์ิของพระภิกษุในคณะสงฆ์

(๒) พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ผู้ทรงเป็น
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่ง

(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จ
พระราชาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในกรณีที่ต าแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราชว่างลง



(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการสร้างวัด 
การบริหารศาสนสมบัติของวัด และวางระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
จีนนิกาย และอนัมนิกาย

(๕) ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการมหาเถรสมาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราช



(๖) กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าท่ีเป็น 
ศูนย์ประสานความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร 
ท้ังนี้เพราะอธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดย
ต าแหน่งและกรมการศาสนาท าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม
                                       .........................



พระสังฆาธิการ(พระสงฆ์ผู้มีหน้าท่ีปกครอง)มี ๑๒ ต าแหน่งคือ
๑. เจ้าคณะใหญ่
๒. จ้าคณะภาค
๓. รองเจ้าคณะภาค
๔. เจ้าคณะจังหวัด
๕. รองเจ้าคณะจังหวัด
๖. เจ้าคณะอ าเภอ
๗. รองเจ้าคณะอ าเภอ
๘. เจ้าคณะต าบล
๙. รองเจ้าคณะต าบล
๑๐. เจ้าอาวาส
๑๑. รองเจ้าอาวาส
๑๒. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส



การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง

สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคณะใหญ่มหาเถรสมาคม

วัด/เจ้าอาวาส

การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมภิาค

การปกครองคณะสงฆ์ส่วนท้องถิน่

ภาค/เจ้าคณะภาค

จังหวัด/เจ้าคณะจังหวัด

อ าเภอ/เจ้าคณะอ าเภอ

ต าบล/เจ้าคณะต าบล



จบการน าเสนอ


