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อํานาจอธิปไตย ในการปกครองคณะสงฆ 
(The sovereignty in the ruling Sangha) 

 
ประเสริฐ จันทรจํารัส1* 

 
บทคัดยอ 
 บทความวิชาการ เรื่องอํานาจอธิปไตยในการปกครองคณะสงฆ มวัีตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือศึกษาการใชอํานาจ
อธิปไตยในการปกครองคณะสงฆตั้งแตสมยัพุทธกาลถึงปจจุบัน เปนการวิเคราะหขอมลูเชิงพรรณาการใชอํานาจอธิปไตย 
3 ประการคือ อํานาจนิติบัญญตัิ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ตั้งแตสมัยพุทธกาลถึงปจจุบัน 
 ในสมัยพุทธกาลน้ัน พระพุทธเจาทรงใชอํานาจท้ัง 3 โดยพระองคเอง โดยมอบอํานาจใหคณะสงฆใชบางในสวน
ของ อํานาจบริหาร และอํานาจตลุาการ, สวนในประเทศไทย สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี ใชแตอํานาจบริหาร
และตลุาการ ไมใชอํานาจนิติบัญญัติ, ในสมัยรตันโกสินทรตอนปลายตั้งแต ป พ.ศ. 2445 จนถึงปจจุบัน คณะสงฆใช
อํานาจครบท้ัง 3 ประการคือ ในการปกครองคณะสงฆไทย 
คําสําคัญ: อํานาจอธิปไตย, การปกครองคณะสงฆ 
 
Abstract 

The aim of this academic paper title “ The sovereignty in the ruling Sangha” was to study 
the use of  sovereignty in ruling Sangha since the  Buddhist period to the present, data analysis by 
descriptive method  in the 3 reasons is the sovereign legislative power, executive  power and judicial 
power, it started from the Buddhist period time  until  present. 

In the Buddhist period, the Lord Buddha used to all power by himself  and authorized the 
Sangha in some parts of the executive power and judicial power, in Thailand the period of  
Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, it use the executive and the judiciary, not the legislature  power, at 
the end of the  Rattanakosin period at the year B.E. 2445 to present The ecclesiastical authority in all 
3 reasons of the Sangha dominated Thailand.  
Keywords: sovereignty, ruling Sangha 
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บทนํา 
อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองทุกฉบับ  กําหนดอํานาจ

อธิปไตยซึ่งถือเปนอํานาจสูงสุดในการปกครอง ใหมีการแบงแยกการใชออกเปน 3 สวน คือ อํานาจนิติบัญญัต ิ  หรือ
อํานาจในการออกกฎหมาย  อํานาจบริหาร หรืออํานาจในการนํากฎหมายไปบังคับใช  บําบัดทุกขบํารุงสุขประชาชน 
และอํานาจตุลาการหรืออํานาจในการตัดสินคด ี เมื่อมีขอขัดแยงเกิดข้ึน  องคกรท่ีใชอํานาจท้ัง 3 สวนน้ี คือ รัฐสภา เปน
ผูใชอํานาจนิติบัญญัต ิ  รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจบริหาร และศาลเปนผูใชอํานาจตลุาการ โดยใชในพระ
ปรมาภไิธยของพระมหากษัตรยิ   

การกําหนดใหมีการแยกการใชอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 สวน และใหมีองคกร 3 ฝาย รับผิดชอบไปตามแตละ
องคกร  เปนไปตามหลักการประชาธิปไตย ท่ีไมตองการใหมีการรวมอํานาจแตตองการใหมีการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและ
กัน  เพราะถาใหองคกรใดเปนผูใชอํานาจมากกวาหน่ึงสวนแลวอาจเปนชองทางใหเกิดการใชอํานาจแบบเผด็จการได  
เชน ถาใหคณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร  คณะรัฐมนตรีก็อาจจะออกกฎหมายท่ีไมสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนและนํากฎหมายน้ันไปบังคับใชเพ่ือประโยชนของตนเพียงฝายเดียว  การแยกอํานาจน้ัน
เปนหลักประกันใหมีการคานอํานาจซึ่งกันและกัน  และปองกันการใชอํานาจเผด็จการ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2541)  
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษา การใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองคณะสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลถึงปจจุบัน 
 
ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 ศึกษาจากเอกสาร แบงขอมูล เปน 2  ประเภทคือ 
 1. พระไตรปฎก  
 2. ขอมูลช้ันทุติยภูมิ ศึกษาจาก หนังสือ วารสาร อินเทอรเนต จากหองสมุดตาง ๆ  
 ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทบการทบทวนหาความรูจากเอกสารท่ีเกียวของ แลวสรุปเน้ือเก่ียวกับเรื่องการสอน
ของพระพุทธเจา แลวนําเสนอเปนประเด็น พรอมบทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
หลักการใชอํานาจอธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
 หลักการใชอธิปไตย พระพุทธเจาทรงนิยม ธรรมาธิปไตย คือ เอาหลักการเปนใหญ มิใช อัตตาธิปไตย เอาตน
เปนใหญ หรือ โลกาธิปไตย เอาโลกหรือพวกพองเปนใหญ ดังพระองคแสดงไวอยางชัดเจน "ท่ีใดไมมีสัตบุรุษท่ีน้ันมิใช
สภา  สัตบุรุษ คือ ผูรูจักเหตุผล-รูจักคน รูจักประมาณ-รูจักกาล-รูจักชุมชุม และรูจักความสัมพันธระหวางบุคคล จึงอาจ
กลาวไดวา "พระธรรมวินัย ของพระพุทธเจาเปนหลักการปกครองของพระสงฆ โดยพระสงฆ และเพ่ือพระสงฆอันมี
ประโยชน 10 อยาง เปนเปาหมาย คือ 
(1) เพ่ือหมูคณะยอมรับวาด ี

(2) เพ่ือใหหมูคณะมีความผาสุก 
(3) เพ่ือขมคนช่ัว 
(4) เพ่ือปกปองคนด ี
(5) เพ่ือขจัดทุกขในปจจุบัน 
(6) เพ่ือตัดทุกขในอนาคต 
(7) เพ่ือผูท่ียังไมศรัทธาไดมีความศรัทธา 
(8) เพ่ือรักษาจิตของคนท่ีศรัทธาอยูแลว ใหเลื่อมใสยิ่งๆ ข้ึนไป 
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(9) เพ่ือความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม คือ พระพุทธศาสนา 
(10) เพ่ืออนุเคราะหพระวินัย คือ หลักการอันดีงาม ของการอยูรวมกันโดยสันต ิอยางท่ีเรียกวา "มีสันตสิุขใน
สวนตน และสันตภิาพในสวนรวม"  

การใชอํานาจอธิปไตย สมัยพุทธกาล 
(1) พระพุทธเจา(พระองคเดียว) โดยธรรมาธิปไตย 

 ทรงแสดงธรรม บัญญัติวินัย - นิติบัญญัติ 
  ทรงปกครองภิกษุสงฆ - บริหาร 
  ทรงวินิจฉัยอธิกรณ - ตุลาการ 
(2) พระพุทธเจา – พระธรรมราชา มีพระสารีบุตรเปนพระธรรมเสนาบดี ชวยงานตามท่ีโปรดใหชวยกับพระ

โมคคัลลานะและพระเถระท้ังหลาย 
ขอ (1)-(2)  น้ีเปนมูลฐานแหงการปกครองคณะสวนกลาง 
(3) ทรงมอบใหสงฆประชุมกันทําสังฆกรรมท้ังปวง สงฆผูเขาประชุมพึงเปนสมานสังวาสกะกัน จะตองมีมติเปน

เอกฉันท และจะตองเปนไปตามธรรมวินัย (ธรรมาธิปไตย) 
(4) การปกครองภายในเน่ืองดวยพระเถระ (เถราธิกะ) เชนพระอุปชฌาย อาจารย ปกครองสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก 

พระเถระปกครองอาวาสิกะ (ภิกษุในอาวาส) น้ันๆ 
ขอ (3)–(4) เปนมูลฐานแหงการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค 
(5) เมื่อภิกษุสงฆมีจํานวนมากข้ึน ก็มีสมานสังวาสกะ นานาสังวาสกะ ก็ข้ึนอยูในขอ (1) – (2) และปฏิบัติตาม

นัยขอ (3)–(4) 
(6) พระพุทธเจาทรงมอบใหพระธรรมวินัย เปนศาสดาแทนพระองค เมื่อพระองคทรงลวงไป ตองถือ

ธรรมาธิปไตย เปนหลักสําคัญ  
 หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานไดการทําสังคายนาครั้งท่ี 1 เพ่ือธํารงรักษาพระธรรมวินัย  ดังพุทธวจนะใน

คราวจะเสด็จดับขันธปรินิพพานวา โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา. 
แปลวา : ดูกรอานนท ธรรมและวินัยใด ท่ีเราไดแสดงแลว และบัญญัติแลว แกเธอท้ังหลาย ธรรมและวินัยนั้น จัก
เปนศาสดาของเธอท้ังหลาย ในเมื่อเราลวงลับไป (ที.ม.10/141/178)  

พระเถระท้ังปวงเห็นความสําคัญของพระธรรมวินัยซึ่งจะสืบทอดพระศาสนาตอไปในภายหนา คือเมื่อพุทธองค
ปรินิพพานไปแลวใหพระธรรมวินัยเปนศาสดาแทน ในการทําสังคายนาครั้งท่ี 1 ท่ีประชุมไดนําพุทธพจนท่ีตรัสอนุญาตให
หลังจากปรินิพพานไปแลวถาสงฆจะถอนสิกขาบทเล็กนอยได แตในท่ีประชุมมีมติวา จะไมถอนสิกขาบทท่ีบัญญัติไวแลว 
และจะไมบัญญัติ สิกขาบทใหม จากมติน้ี จึงทําใหคณะสงฆใชอํานาจอธิปไตยเพียง 2 อยางคืออํานาจบริหารและอํานาจ
ตุลาการ เทาน้ัน สวนอํานาจนิติบัญญัติการตราพระวินัย ใชพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธองคทรงบัญญัติไวแลวเทาน้ัน  

 การปกครองคณะสงฆสมัยพุทธกาล เปนการปกครองภายในศาสนาเอง ทางรัฐไมเขามาเก่ียว แตก็เขามาชวย
อุปถัมภอารักขาในบางคราว และทางศาสนาก็ไมเขาไปเก่ียวกับกิจการบานเมืองไมแสดงธรรมขัดกับการเมือง ไมปฏิบัติ
ใหผิดพระราชกําหนด กฎหมายบานเมือง เชน ไมบวชราชภัฏ (ขาราชการ) ซึ่งมิไดรับอนุญาตจากทางราชการแลว ใน
สมัยน้ีไมมีปจจัยทางการเมืองใดยุงเก่ียว จึงเปนพุทธบัญญัติแทๆ เปนพุทธศาสนาดังเดมิ 
 
การใชอํานาจอธิปไตยในครองคณะสงฆสมัยสุโขทัย 
 ในสมัยสุโขทัย พระมหากษัตริยและประชาชนสวนใหญนับถือพุทธศาสนาสายเถรวาท การใชอํานาจอธิปไตยใน
คณะสงฆไมมีอะไรท่ีเปลี่ยนแปลงไปมาก ยังรวมอํานาจท้ัง 3 ไวดวยกัน มีการปกครองคณะสงฆภายใน คือ 
 (1) มีสังฆปริณายก มีพระอุปชฌายะ อาจารย ตามขอ 1-2 สมัยพุทธกาล 

(2) พระมหากษัตริยทรงตั้งสมณศักดิ์ พระราชทินนาม 
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(3) มีสังฆนายกแหงวาสะหรือฝาย และมีเจาคณะประจําเมืองตางๆ ท่ีพระมหากษัตริยทรงตั้ง  
(4) ช่ือสูงสุดแหงพระสังฆนายกวา พระสังฆราช รองลงมาเรียกวา ปูครู 
พระมหากษัตริยทรงแตงพระสังฆราช จัดเรียงสมณศักดิ์อุดหนุนกิจการพระศาสนา จนทําใหศาสนารุงเรื่องมาก 

โดยเฉพาะสมัยพญาลไิท กษัตริยองคท่ี 4 การใชอํานาจอธิปไตยท่ีชัดเจนมีแตเฉพาะอํานาจบริหาร ท่ีพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้ง บทบาทของพระมหากษัตริยชวยสนับสนุนกิจการคณะสงฆมากกวาท่ีจะไปกาวกาย จึงทําใหศาสนาเจริญรุงเรือง 
ประกอบกับสถานการบานเมืองสงบประชาชนเขาวัดฟงธรรม   
 
การใชอํานาจอธิปไตยสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริยใชอํานาจอธิปไตย ผานพระสงฆ โดยไดรับแตงตั้งใหมสีมณศักดิเ์ปนเจา
คณะใหญ 3 คณะ ดังน้ี (เฉลมิพล โสมอินทร, 2546, หนา 88-97) 

(1) ฝายคามวาส ีคณะสงฆผายซาย คณะสงฆเกาดัง้เดิม  
(2) ฝายอรัญวาส ีคณะสงฆอยูปา  
(3) คณะสงฆฝายขวา นิกายวันรัตน 
องคไหนมีพรรษายุกาลมาก ก็เปนสมเด็จพระสังฆราช คําวา “ สมเด็จ ” นํามาจากเขมรสมัยอยุธยา เดิมคําวา  

“ พระสังฆราช ” มีมากองค คือราชธานีและหัวเมืองใหญท้ังหลาย จึงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชข้ึนองคหน่ึงใหญกวา
พระสังฆราช หรือสังฆราชาทุกองค 

ตั้งพระครูในราชธานีข้ึนเปนพระสังฆราชาคณะใหพิเศษกวาพระครูท่ัวไปแตเดิม แตมาเรียกสั้นๆ วา พระราชา
คณะ  จะเห็นไดวาอํานาจทางการเมืองยุงเก่ียวในศาสนจักรนอย พระมหากษัตริยสงเสริมและสนับสนุนกิจการพระ
ศาสนาตามพระธรรมวินัย ไมใดใชอํานาจเขาไปในศาสนจักรมาก เห็นไดจากตําแหนงสังฆราชนับเอาจากระบบพรรษา 
เขาทําหนาท่ี สมัยน้ีการใชอํานาจบริหารโดยเฉพาะตําแหนงสูงสุด เปนไปตามหลักธรรมวินัย คือใชระบบ อาวุโส 
 
การใชอํานาจอธิปไตยสมัยกรุงธนบุรี 
 รูปแบบการใชอํานาจอธิปไตย ปกครองคณะสงฆคลายกับสมัยกรุงศรีอยุธยา แบงเปนฝายซาย ฝายขวา โดยจัด
คณะคามวาสี เปนฝายซาย สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี เปนเจาคณะ จัดคณะอรัญวาสีเปนฝายขวา พระพนรัต
เปนเจาคณะ โดยจัดตั้งคณะเหนือ คณะใต ข้ึนแทน สองคณะน้ียอมรวมเอาคณะอรัญวาสีเขาไวในเขตของตน คือคณะ
หน่ึงๆ อาจแยกออกเปน 2 คณะยอย คือฝายคามวาสี และฝายอรัญวาสี ฝายอรัญวาสีกอนหนาน้ันเปนคณะหน่ึงตางหาก
มากอนและยังมิไดเลิกตําแหนงเจาคณะฝายอรัญวาสี  จึงยังคงมีเคาเปน 3 คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต คณะอรัญวาสี 
 ในสมัยน้ี มีชวงเวลาอันนอยไมก่ีป มีกษัตริยเพียงพระองคเดียว คือพระเจาตากสินมหาราช ซึ่งมีความสนใจ 
พุทธศาสนาเปนอยางมาก แตภายหลังเกิดมีความคลาดเคลือนในพระธรรมวินัย จึงมีการปลดสมเด็จพระสังฆราช มีการ
ลงโทษพระสงฆโดยไมเปนธรรม จึงเห็นวา พระมหากษัตริยใชอํานาจอธิปไตยแทนคณะสงฆ โดยตัดสินปญหาเอง สมัยน้ี
ไมปรากฎชัดเจนวามีการใชอํานาจนิติบัญญัติ ใชแตอํานาจบริหารและตุลาการเทาน้ัน 
  
การใชอํานาจอธิปไตย สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 1. ในการปกครองคณะสงฆชวงตน พ.ศ. 2325-2444 
  รัชกาลท่ี 1 ทรงฟนฟูปรับปรุงพระพุทธศาสนาทุกดาน ทรงสถาปนาพระอารามใหญนอย รวบรวมทํา
สังคายนาพระไตรปฏก ทรงปรับปรุงการคณะสงฆ ทรงแสวงหาเลือกสรรพระสงฆ ทรงสถาปนาแตงตั้งพระสังฆราช 
พระราชาคณะท้ังปวง 
  การปกครองคณะสงฆ ก็คงแบงเปนคณะเหนือ คณะใต ทุกคณะประกอบดวยคามวาส ีอรัญวาสี มีการเปลี่ยนแปลง
นามพระราชาคณะบาง แตก็ยังมีเคาเปน 3 คณะ  คือ คณะเหนือ คณะใต และคณะอรัญวาส ี
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   ไดมีประกาศพระบรมราชโองการบาง ออกกฎหมายพระสงฆบาง อุดหนุนพระพุทธบัญญัติ ใหผูละเมิด
ตองโทษทางบานเมืองอีกสวนหน่ึงดวย และตองทรงตั้งคฤหัสถใหมีหนาท่ีปกครองสงฆท้ังชําระอธิกรณ ตั้งพระอุปชฌายะ 
ท้ังแตงตั้งขุนนางเจาหนาท่ีชําระอธิกรณ มีช่ือวา ขุนวินิจฉัยชาญคดี ขุนเมธาวินิจฉัย สวนใหญรวมอยูในกองสังฆการี กรม
ธรรมการ ซึ่งตอมาเปนกระทรวงในรัชกาลท่ี 5  เจากระทรวงปฎิบัติหนาท่ีอยางเจาคณะใหญโดยพฤตินัย พระเจาคณะ
ตามทําเนียบสมณศักดิ์อยูในฐานะเปนท่ีเคารพนับถือ และปกครองกันภายใน ตลอดถึงเจาคณะใหญ 
 ในสมัยน้ีการใชอํานาจอธิปไตย พระมหากษัตริยทรงใช อํานาจท้ัง 3  พระมหากษัตริยใชอํานาจนิติบัญญัติ
อยางชัดเจน รัชกาลท่ี 1 ไดโปรดเกลา ฯใหตรากฎหมายคณะสงฆข้ึนในระหวาง ป พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๔๔   รวม  ๑๐  ฉบับ  
ดังท่ีปรากฏอยูในกฎหมายตราสามดวงแหงกรุงรัตนโกสินทร นับเปนกฎหมายคณะสงฆชุดแรกท่ีปรากฏหลักฐานอยูถึง
ปจจุบัน 
 2. ในการปกครองสงฆชวงกลาง พ.ศ. 2445-2504  
  2.1 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 (แสวง อุดมศรี. การปกครอง
คณะสงฆไทย. มปป,) ยุคน้ีเปนยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชอํานาจอธิปไตย จากพระมหากษัตริยสูคณะสงฆ โดยมีผู
สมเด็จพระมหาสมณเจา เปนผูบัญชาการคณะสงฆและใชอํานาจอธิปไตยท้ัง 3 ประการ 
   พระมหาเถระท่ีทรงปรึกษาในการพระศาสนาและการปกครอง ประชุมวินิจฉัยในท่ีมหาเถระสมาคม 
ตั้งแต 5 พระองคข้ึนไป คําตัดสินของมหาเถระสมาคมน้ันใหเปนสิทธิขาด ผูใดจะอุทธรณหรือโตแยงตอไปอีกไมได กรม
หมื่นวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) จึงทรงเริ่มปฎิบัติหนาท่ีปกครองคณะสงฆ
โดยมหาเถรสมาคม เปนอันเริ่มสมัยพระปกครองพระโดยตรง โดยแบงการปกครอง ดังน้ี  
   (1) การปกครองคณะสงฆสวนกลาง หมายถึง การปกครองดูแลกิจการคณะสงฆท่ัวราชอาณาจักรเปน
อํานาจหนาท่ีของพระมหากษัตริยและมหาเถรสมาคม ตามมาตรา 4 ท่ีบัญญัติไว ใหเจาคณะใหญท้ัง 4 ตําแหนง คือ เจา
คณะใหญคณะเหนือ เจาคณะใหญคณะใต เจาคณะใหญคณะกลาง และเจาคณะใหญธรรมยุติกนิกาย กับ พระราชาคณะ
ท่ีเปนรองเจาคณะท้ัง 4 คณะ ท้ังหมด 8 รูป เปนมหาเถรสมาคม มีหนาท่ีถวายคําปรึกษาในการพระศาสนาและการ
ปกครองคณะสงฆแดพระมหากษัตริย 
   (2) การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค คือ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคควบ
ขนานไปกับการบริหารราชการแผนดินสวนภูมิภาค กลาวคือ  มีการแบงสวนการปกครองคณะสงฆออกเปนสังฆมณฑล มี
เจาคณะมณฑลท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากพระราชาคณะ เปนผูปกครองดูแล กิจการคณะสงฆใน สังฆมณฑลน้ัน 
เจาคณะมณฑลน้ีเทียบไดกับ ขาหลวงเทศาภิบาล ผูทําหนาท่ี ปกครองประชาชนและบริหารราชการแผนดินในมณฑล
ของฝายบานเมือง รองจากเจาคณะมณฑลลงมา มีเจาคณะเมืองหรือจังหวัดท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง รองจากเจา
คณะเมือง ก็คือ   เจาคณะแขวงหรืออําเภอ เปนผูปกครองเจาอาวาสวัดตาง ๆ 
   ชวงน้ีถือวาเปนชวงแรกท่ีพระมหามหากษัตริยมอบอํานาจใหพระปกครองพระเอง และมอบอํานาจท้ัง 
3 ใหคณะดูแล จึงไดตรากฎหมายฉบับน้ีข้ึน 
  2.2 การใชอํานาจอธิปไตยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 
   พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2484 ได สะทอนฐานความคิดทางการเมืองของสังคมไทยในยุคน้ันได
เปนอยางด ีมีการแบงโครงสรางการปกครองคณะสงฆใหม ท่ีมีการแบงแยกอํานาจ และคานอํานาจระหวางกัน สอดคลอง
กับหลักการแบงแยกและถวงดุลอํานาจตามหลักอธิปไตย  โดยแบงอํานาจดังน้ี  (พุทธรักษ ปราบนอก, มปป,)  
   1) พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชผูดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก แตสมเด็จ
พระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆโดยลําพังพระองคเองไมได พระองคทรงบัญญัติสังฆาณัติโดยคําแนะนําของสังฆสภา 
ทรงบริหารการคณะสงฆทางคณะสังฆมนตร ีและทรงวินิจฉัยอธิกรณทางคณะวินัยธร  
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   2) อํานาจการบริหารและการปกครองคณะสงฆแบงออกเปน 3 ฝาย เพ่ือถวงดุลอานาจตาม
แบบอยางการปกครองบานเมือง อํานาจท้ัง 3 น้ัน คือ อํานาจนิติบัญญัติ เรียกวา สังฆาณัติ อํานาจบริหารการคณะสงฆ 
และอํานาจตุลาการ หรือท่ีเรียกวาการวินิจฉัยอธิกรณ องคกรผูใชอานาจท้ัง 3 น้ัน ไดแก  
    (1) สังฆสภา เทียบไดกับรัฐสภาของฝายบานเมือง มีอํานาจหนาท่ีในการบัญญัติสังฆาณัติหรือ
กฎระเบียบสําหรับใชบริหารและการปกครองคณะสงฆ สังฆสภาประกอบดวยสมาชิกไมเกิน 45 รูป ท่ีไดมาจาก 1. พระ
เถระท่ีมีสมณศักดิ์ตั้งแตช้ันธรรมข้ึนไป 2. พระคณาจารยเอก และ 3. พระเปรียญเอก  
    (2) คณะสังฆมนตรี เทียบไดกับคณะรัฐมนตรีของฝายบานเมือง ทําหนาท่ีเปนรัฐบาลบริหาร
กิจการคณะสงฆ คณะสังฆมนตรีประกอบดวยสังฆนายกรูปหน่ึง (เทียบไดกับนายกรัฐมนตรี) และสังฆมนตรีอ่ืนไมเกิน 9 
รูป คณะสังฆมนตรีแบงงานภายใตความรับผิดชอบออกเปน 4 องคกร เทียบไดกับกระทรวง แตละองคกรมีสังฆมนตรีวา
การและสังฆมนตรีชวยวาการเปนผูปกครองดูแลรับผิดชอบ องคกรท้ัง 4 น้ัน ไดแก  
     (1) องคการปกครอง  
     (2) องคการศึกษา  
     (3) องคการเผยแผ  
     (4) องคการสาธารณูปการ  
     สวนการปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามสังฆาณัติท่ีกําหนดไวมี
ตําแหนงเจาคณะตรวจการภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาส ปกครองบังคับบัญชา
ลดหลั่นกันไปตามลําดับ  
    (3) คณะวินัยธร คือ ศาลของคณะสงฆ มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีความหรืออธิกรณ 
ตีความกฎหมาย สังฆาณัติและระเบียบคณะสงฆตางๆ คณะวินัยธรแบงเปน 3 ช้ัน คือ คณะวินัยธรช้ันตน ช้ันอุทธรณ 
และช้ันฎีกา 
 3. ในการปกครองคณะสงฆปลาย พ.ศ. 2505-ปจจุบัน 
  พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.2505 กําหนดใหอํานาจอธิปไตยท้ัง 3 ประการ รวมอยูในอํานาจ
ของมหาเถรสมาคมท้ังสิ้น (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,.2551, หนา 85-109) 
  3.1 อํานาจนิติบัญญัติ 
   ในมาตรา 18 กําหนดให มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอย เพ่ือ
การน้ีใหมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบหรือออกคําสั่งโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย และ
พระธรรมวินัยใชบังคับได 
  3.2 อํานาจบริหาร 
   การปกครองสวนกลาง  
   สมเด็จพระสังฆราช ทรงบัญชาการคณะสงฆและตราพระบัญชา โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย พระ
ธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ทางดํารงตําแหนงประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ๆ ประกอบดวย 
   (1) สมเด็จพระสังฆราช ประธานโดยตําแหนง 
   (2) สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป กรรมการฯ โดยตําแหนง 
   (3) พระราชาคณะมีจํานวนไมต่ํากวา 4 รูป ไมเกิน 8 รูป เปนกรรมการ 
   รูปแบบการบริหารคณะสงฆสวนกลางประกอบดวยเจาคณะใหญท้ัง 5 คือ เจาคณะใหญหนกลาง,เจา
คณะใหญหนเหนือ, เจาคณะใหญหนตะวันออก, เจาคณะใหญหนใต และเจาคณะใหญธรรมยุต. 
   การปกครองสวนภูมิภาค 
   มาตรา 22 การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหมีพระภิกษุ เปนผูปกครองตามช้ันตามลําดับ
ดังตอไปน้ี 
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   (1) เจาคณะภาค 
   (2) เจาคณะจังหวัด 
   (3) เจาคณะอําเภอ 
   (4) เจาคณะตําบล 
   เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะภาค รองเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะอําเภอ 
และรองเจาคณะตําบล เปนผูชวยเจาคณะน้ันๆ ก็ได 
  3.3 อํานาจตุลาการ 
   กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 11 วาดวยการลงนิคหกรรมไดมีการแบงการวินิจฉัยเปน 3 ข้ันตอน คือ 
   (1) การพิจารณาข้ันตน เปนอํานาจเจาอาวาส แตถาผูถูกฟองเปนเจาอาวาสหรือพระสังฆาธิการใหเปน
อํานาจของเจาคณะปกครองเหนือข้ึนไปช้ันหน่ึง 
   (2) การพิจารณาช้ันอุทธรณ เปนอํานาจของคณะสงฆเหนือข้ึนไปจากเจาอาวาสหรือคณะพิจารณา
ช้ันตน 
   (3) การพิจารณาช้ันฎีกา เปนอํานาจมหาเถรสมาคม โดยมหาเถรสมาคมอาจพิจารณาตัดสินโดยไม
ผานการพิจารณาจากช้ันตนและช้ันอุทธรณก็ได  
   การใชอํานาจตุลาการของมหาเถรสมาคม เปนอํานาจเด็ดขาด ไมจําเปนตองผานการพิจารณาตัดสิน
ในช้ันตนและช้ันอุทธรณ ฉะช้ันการพิจารณาช้ันตนและอุทธรณไมมีความสําคัญเทาไร อํานาจนิติบัญญัติน้ีจึงข้ึนอยูกับ
คณะสงฆสวนกลาง คือมหาเถรสมาคมท้ังสิ้น  
 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 1. สรุป 
  การใชอํานาจอธิปไตยในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงใชอํานาจพระองคเดียว  โดยธรรมาธิปไตย ทรง
แสดงธรรมบัญญัติวินัยเปนอํานาจนิติบัญญัติ, ทรงปกครองภิกษุสงฆเปนอํานาจบริหาร, ทรงวินิจฉัยอธิกรณเปนอํานาจ
ตุลาการ ในชวงการทําสังคายนาครั้งท่ี 1 อันมีพระมหากัสสปะเปนประธานไดมีมติรวมกัน วาจะไมบัญญัติสิง่ท่ีพระพุทธ
องคไมทรงบัญญัติ และไมถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวแลว จึงทําใหหลังจากน้ัน ไมมีการใชอํานาจนิติบัญญัติในการ
ปกครองคณะสงฆเลย ตั้งแตพุทธองคปรินิพพาน จนกระท้ังถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
  เมื่อกาลเวลาผานมาถึง พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงตรา
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก 121 กําหนดใหมีมหาเถรสมาคมข้ึน จึงมีการใชออํานาจอธิปไตย
ครบ 3 ประการ คือใชอํานาจนิติบัญญัติ โดยกฎบัญญัติมหาเถรสมาคม บังคับใชกับภิกษุสามเณรท่ัวประเทศเหมือนอยาง
พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาบัญญัติไว อํานาจท้ัง 3 ประการน้ีรวมอยูในมหาเถรสมาคมอยางสมบูรณ เมื่อบัญญัติแลว
หามผูใดขัดแยงหรืออุทธรณท้ังสิ้น จนกระท้ังรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.  พ.ศ. 2484 ยุบมหาเถร
สมาคม แยกอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 ฝาย เพ่ือใหมีอํานาจถวงดุลยกันตามหลักของประชาธิปไตย คือสังฆสภา ทํา
หนาท่ีเหมือนรัฐสภา ตรากฎหมาย คณะสังฆมนตรีทําหนาท่ีเหมือนคณะรัฐมนตรี บริหารคณะสงฆ และคณะวินัยธรทํา
หนาท่ีเหมือนตุลาการ วินิจฉัยตัดสินอธิกรณและคดีสงฆ 
  ใน พ.ศ. 2505 รัฐบาลไดตรากฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.  พ.ศ. 2484 มีผลทําใหยกเลิกสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร แลวรื้อระบบมหาเถรสมาคม ตาม
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ รัตนโกสินทรศก 121 แลวนําอํานาจอธิปไตยท้ัง 3 อยางน้ันไวท่ีมหาเถรสมาคม
เหมือนเดิม จนถึงปจจุบัน 
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 2. ขอเสนอแนะ 
  2.1 ควรนําหลักธรรมวิจัยมาใชเปนแนวทางในการบริหารคณะสงฆ เปนหลักแลวใชพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของเปนตัวเสริม 
  2.2 ควรแยกอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ออกจากกัน เพ่ือปองการผูกขาด
อํานาจ ขององคกรปกครองคณะสงฆ  
  2.3 ควรขยายกฎหมายคณะสงฆ ใหครอบคลุมพุทธบริษัท ท้ัง 4 เพ่ือ จะไดชวยกันเปนภาระในการสบืทอด
พระพุทธศาสนาดวยกัน  
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